
 

 

  



 

 

 

  



 

www.agomoni.org                                         facebook.com/bayareaAgomoni  1 

From the president’s desk 

 

On behalf of Agomoni, I thank you for being part of this huge family. Your presence is the success of this organization. 

Being together and working for various causes is our responsibility as citizens of humanity. Agomoni being a 501(c)(3) 

organization, takes part in various charitable and philanthropic events. We have donated meals at the Fairfield Food Bank, 

provided dinner through a community kitchen in Contra Costa county. We have even partnered and provided meals for the 

people struck by earthquake in Phillipines. I am proud of the volunteers who has made this happen. Health is wealth and 

keeping this in mind, we arranged free Yoga sessions in San Ramon to mark the World Yoga Day. 

 

To support our philanthropic endeavors, Agomoni put up a spectacular cultural event Nirtyamela 2019 as a fund raising 

event. A day full of Classical, Semi-Classical and Folk dance performances by 250+ performers taught and guided by the 

best teachers. 

 

Now comes Durga Puja 2019 and I personally welcome you all to our Durga Puja 2019. ‘Sarat’ is here again and we can feel 

the rhythm of ‘Dhak’, the five most awaited days of the year – the five days of ‘Sarodotsav’. Everyone gears up to welcome 

Parvati and her four children in our “Okal Bodhon”. The heavenly mother comes home and showers her blessings during 

these 5 days. These are the few days where we get Ma Durga amongst ourselves. You hear the familiar sound of Dhak, 

Dhunuchi nachh, the mild fragrance of Shiuli, gives a familiar tug at every person's heart. Of all the festivities, Durga Puja 

tops the list for us. A time when we can see clusters of "Adda" in every corner of the Puja mandap. 

 

Wherever we may be in the world, we celebrate these days with much celebrations and festivities. When we say "Ma" has 

arrived (Ma Ashechen), it comes from the core of our heart which has a sweet soothing influence on us. Every Durga Puja 

passes and leaves behind us some sweet reminices which helps to forget the daily problems and grievances and brings 

everyone more closer than before. We wish everyone a golden moment and pray to Goddess Durga for her blessings to us. 

Please come and enjoy the stunning plethora of performances, celebrate the spirit of Durga Puja in the true sense with 

excellent on stage performers. 

 

I welcome all again, to join in our Puja celebration. We strive to make this event even better every year and this is only 

possible with your support and generosity. Please come forward with any new ideas, constructive criticism or just your 

enthusiasm. 

Suman Pain 
Board President 

Agomoni 
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Agomoni Charitable and Philanthropic Activities (CPA) 2018-2019 

Subhasis Banerjee 

At Agomoni, we strive to uplift our Indian culture and values in every possible way. We hope to carry forward our traditions 
of living in peace and harmony while enriching our community through our humble service. Only in its third year of existence, 
Agomoni has successfully undertaken several new and old endeavors to serve the community at large. Our members have 
shown immense support and enterprise to make every event fruitful and I would like to thank them all, in all sincerity. 

Our CPA members volunteered to visit the fire-devastated areas in Butte County in Fall 2018 serving meals personally with other 
volunteers to 5000 fire-fighters who had assembled there and came from various parts of the US. They had also collected lightly 
worn clothing that was donated to local charities in this county to help those in need. We thank all our Agomoni members 
who took the initiative to donate these clothing and contribute in all possible ways. 

Through 4 food drives over the year Agomoni has planned to donate food to our Local Food Banks in Contra Costa and 
Solano. We have been able to donate food for over 500 meals through the first two drives this year already and aim to serve atleast 
1000 meals by the end of this year, 2019. 

At Fairfield Food Bank warehouse, 17 volunteers packed around 100 lbs. of vegetables to be distributed to the low income and needy 
in the Contra Costa and Solano counties. 

During our Autumn Festival in Fall 2018, we were able to serve snacks or Prasad to 500 visitors. Monetary donations from all 
visitors were donated to Bharat Seva Ashram (BSA) of USA. BSA has a large network of volunteers who respond promptly and 
effectively to natural disaster-ridden locations like those affected by famines, droughts, floods, earthquakes and other 
calamities. They focus on meeting immediate basic human needs by providing shelter, food, and health relief services. They 
also provide assistance to affected individuals and families to enable them to resume their normal daily activities. 

Our CPA team was also able to raise enough money at the same Festival through the sale of Donated Art to feed 200+ needy 
people through a Community Kitchen in Contra Costa during the Holidays. These kitchens are usually closed during the Holidays as 
employees are on leave. Usually many needy people must go without a meal as a result. We, Agomoni volunteers were able to 
step in, to take the place of the employees to cook and serve Holiday Dinner for all visitors. Some of our youngsters dressed in 
Holiday attire, sang Holiday songs and played their instruments to entertain during the dinner. It was a humbling experience 
no doubt, but above all we were grateful to all the volunteers who worked from morning to evening executing their parts 
eagerly and happily whether cutting vegetables or cooking or serving or cleaning at the end of the day. I humbly thank all who 
were able to donate their time and skill. 

We held our first free “Yoga Day” in San Ramon to celebrate World Yoga Day. We are thankful to Ms. Himani Limaye, a 
certified Yoga Instructor and all our volunteers for donating their time for this event. 

We joined hands with an organization named “Kids against hunger” to pack and provide 1500 nutritious meals for earthquake 
struck people of Philippines. Agomoni volunteers played a small yet impactful role and also helped the organization reach its 
goal of providing 13 million meals for children and families who were victims of hurricanes in Texas, Florida, Puerto Rico, the 
earthquakes in Mexico and fires in California. 

During the Summer we offered Folk Dance workshops to many children who were eager to delve into varied Indian folk 
dances as part of our Philanthropic endeavor to uplift Indian culture. We are thankful to our teachers Ms. Pragya Dasgupta, Ms. 
Medha Chandra, Ms. Hemalika Gondhalekar and Miss. Isha Sarkar, who donated their valuable time for free for all the rehearsals 
that followed the workshops to get the groups ready for a great performance at Agomoni’s prestigious event Nrityamela in Fall 
of 2019. 

Nrityamela is one of Agomoni’s most prestigious, multi-faceted philanthropic event. It imbibes the vision to uplift Indian 
culture and carry forward the traditional forms of dance for the next generations and thereby serving our dance and music 
community. For the last 2 years Nrityamela has provided an unique platform to more than 35 schools and 500 dancers to 
showcase their art and help raise funds that have been used Agomoni’s charitable and philanthropic efforts. 

As we continue to serve our community, we urge our dear members to join us and volunteer at all the upcoming events. Apart 
from the Food Drives, Holiday Dinner for the underprivileged, we request members and non-members to donate generously 
during Agomoni Durga Puja 2019, towards our Bone Marrow Donation drive, Voice Of World, Narika and many other causes that 
we hope to take up in the near future. 
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My Favorite Animals 
Miraya Mitra (Age 4) 
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িতsাপােরর বৃtাn: গাজলেডাবা ২০১৯ 
সnীপন সরকার  

|| “9হ ;দয়, একিদন িছেল তুিম নদী” || 

 

এখােন 9মঘ গাভীর মত চেরিছল। এখন, বসেnর GHেত, চরাচর জুেড় Gধু জল আর 

জল । 9কাথাও 9কাথাও শর আর নলখাগড়ার জŋল। কােছ 9গেল আঁশেট গn পাওয়া 
যায়। 

নদীর চিরt এখােন জUল। পাহােড়র উপের বাবুেদর বাঁধ িনয়ntণ কের এখােন জেলর 

আগমন, িনগYমন। িবরিk, িতkতা আর 9ঘnায় িতsা এখােন তাই kUলা, জŋম, 

পৃথূলা। 

জল আর জিমর dnd অহিনYশ 9হথায়। তাই জেলর জUলতা সংkিমত আজ জিমর 

মেধd। তার মিতিsর 9নই। আজ যা 9জেগ আেছ, কাল ডুব 9দেব িতsার বুেক। তবু 

9নৗকার তলায় বািল 9দখা যায়। gবঠার কাজ 9নই, 9কবল লিগর 9ঠলায় চলাচল। 

9নৗকা 9নেমেছ সাতসকােল। ঠাkর মােলা কাiাির। 9চহারা একহারা। সেnহ হয়, 

সারািদন লিগ 9ঠলেত পারেব িকনা। িকn পািখ 9চেন িবলkণ। 

সব খবর রােখ। 9কান হাঁস এবার দলছুট হেয় পথ ভুেল একা একা, 9কান পািখ ছটফেট, 

9কান 9বলায় আেলা পড়েব সmক 9কােণ, 9কান পািখর কােলা মাথায় সবুজ িঝিলক - 

সব নখদপYেন। 

তাই এই িবচরণ। িতsা বুিড়র শরীেরর আনােচ কানােচ এপার ওপার । অপার আকাŋkা 
অিতিথেদর 9দখার। 

9রাদ শেরর ডগা sশY কেরেছ মাt। রাঙামুিড় (9রড 9kেsড 9পাচাডY ), আর 

Uিকহাঁেসর (টাফেটড ডাক) অনায়াস অলস সnরণ। কােছ 9গেলই সিnহান বলাকা 
আর সংkল উড়ান। ডানা 9থেক জেলর িবnু ঝের পেড়। 

“উই দdােখন। িsউ। একখানাই আসেছ। 9মেয়।“ ঠাkর জানােলা। তা 9দখা 9গল। 9ছাট 

একখািন হাঁস। অনdেদর দেল ভাসেছ। 

পথ এখােন সH হেয় এেসেছ। tপােশ নলবন। িকn আগামীেত িতsাবুিড়র িবsার। 

চের বেস চখাচিখ - রািড 9শলডাক। ঝাঁেক নয়, 9জাড়ায় 9জাড়ায়। 9গHয়া শরীের 

অহংকার, গmীর ডােক গবY। 

9পিরেয় যায় িদগn িবsৃত জলরািশ। পেড় আেছ িনsরŋ চাদেরর মেতা। 

9নৗকা ঢুেক পেড়েছ আবার এক শরবেন। মােঝ মােঝই 9দখা রাঙামুিড়, Uিকহাঁস আর 

পািত িতিলহাঁেসর (কমন Uল) দল। মােঝ মােঝ tএকটা খুেnহাঁস (নদY ানY 9শােভলার)। 
এরা লাজুক। 9নৗকা 9দখেলই 9দ 9দৗড়। 

িকn ঠাkরমািঝ 9যন অনdমনs। হােতর তালুেত 9রােদর আড়াল কের xের নজর। 9কন 

এই উচাটন? 

হঠাৎ তার শীণY মুেখ হািসর আঁিকবুিক। “দdােখন 9দিখ নজর কের। উই xেরর ওই দেল। 
আেছ না একখান সবুজ পানা?” 

আেছ 9তা। িনzয় আেছ। ধূসর 9দহ। পাnা সবুজ মাথায় pায় ধাতব িঝিলক। 
ফালেকেটড ডাক। 

“এটাও আসেছ একখান 9মােট। তেব মdা।“ একমুখ িবিড়র 9ধাঁয়া ঢাকেত পাের না 
পিরতৃিpর হািস। এই শেরর জŋেল লিগ 9ঠেল এেক 9খাঁজা 9তা খেড়র গাদায় সঁুচ। 
ওsাদ বেট 9গা তুিম মািঝভাই। 

9নৗকা 9বিরেয় িতsা বুিড়র বুেক। 9যখােন জল আর বািল িমেল িমেশ একাকার, 9সখােন 

এক ঝাঁক উtুের U~ভ (নদY ানY লdাপউইং)। গােয় 9bাে�র িঝিলক, মাথায় Uিক। 
অপ�প। 

একটু অনdিদেক মুখ 9ঘাের তরণীর। 9জারােলা ডােক সচিকত হেয় 9দখা যায় চখাচিখর 

যুg উড়ান। তােদর 9মেল 9দওয়া পাখায়, ভারতীয় িtবণY। 

অসংখd চেরর একUেত অেপkায়, একদল দািগ রাজহাঁস (বার 9হেডড �জ)। 
রাজকীয় গিরমায় উেপkা। 9নৗকার উপিsিতেত অিবচল। আশপােশ ঘুরেছ পািত 

লালপা (কমন 9রডশdাংক), আর পািত সবুজপা (কমন িgনশdাংক)। �েkপ 9নই 

তােতও। 

9কাথা 9থেক 9ভেস আেস িডিঙ। পাহাড় 9থেক 9ভেস আসা কাঠ 9বাঝাই কের 

তুেলেছ। 9দেখ মেন হয় এই বুিঝ ডুবেলা। িকn 9ডােব না। 
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9বলা িকn 9ডােব। বামিদেক ওই 9দখা যায় মুkধারার মেতা বাঁধ। নদীর বুক ছািপেয় 

‘9কমন 9যন sধYার মেতা 9দখােc’, 9যন ‘িদনরািtর সমs আকাশেক রািগেয় 

িদেc’। 

9বলােশেষ হাঁেসেদর �েটাপুU থােম িন। 9কাথা 9থেক একেজাড়া কমন 9পাচাডY  
রাঙামুিড়েদর দেল ঢুেক পেড়েছ। ভূিতহাঁেসর দŋল এপার 9সপার। একটা জলা কাপািস 

(মাশY হdািরয়ার) 9শdন �ি� 9মেল উেড় যায়। 

9নৗকা ঘােট লােগ। 

|| “এখােন pােণর 9sাত আেস যায়” || 

উজান 9গা, উজান আজ। 9বেয় চলা, বেয় চলা িতsাবুিড়র উজােন। তাই বুিঝ আজ 

pােণর 9sাত, ঢেল আসা শরীের ভাটা পড়া 9যৗবেনর উcলতা। 

ঠাkর মােলার খাটিন আজ 9বিশ। 9sােতর উেlািদেক যাওয়া 9য! িকn 9কন এই 

পির�ম? 

বাঃ, মােগY�ার�েলা 9য ওই উজােনই থােক। 9sাত ছাড়া ওরা থাকেত পাের না। 
পাহািড় 9sােত ডুব 9মেরই 9তা ওরা মাছ ধের আর খায়। 

িকn 9স 9তা এখেনা 9পৗেন ঘnার পথ। তার আেগ? 9কন? আেছ 9তা। িশকাির পািখরা। 
ওই 9য এক 9পেরিgন ফdালকন। ধু ধু বািলর চের, একটা 9ভেস আসা গােছর �ঁিড়র 

উপর। বেস থােক কমন 9কেsল, জেলর উপর 9জেগ থাকা kুd dীেপ। তার বাদািম 

গােয় কােলা িছট িছট, 9চাখ পািকেয় থােক 9নৗকার িদেক। 

আর এক বািলয়ািড়র গােয় 9নৗকা লােগ। xের অনdpােn ঢুেক 9গেছ এক সH খাঁিড়। 
িশকাির পািখর মেতা তািকেয় িনভুY ল খঁুেজ 9নয় ঠাkর মােলার 9চাখ। একটা মােগY�ার 

পিরবার। 

িকn ছিব উঠেব িক কের? “বািলর উপর হাঁইটা যান।” সাধু psাব মািঝ। িকn 

উtরবেŋর নদী সmেn 9সই কেব শরিদnু 9য 9চতাবিন িদেয়েছন। 9তা 9সই 9চারাবািল 

আেছ নািক? “আেছ একটু। 9বিশ না। 9কামর তক ডুইবেব। ডান িদক 9ঘঁইেষ যান।” 

বেল কী! 'Gিনেল pাণ চমেক ওেঠ' - লালন বেলেছন। আর এখন বেল আtারাম। িকn 

ছিবর 9লাভ! অগতdা ই� sরণ এবং অgসরণ। ওই ডান িদক 9ঘঁেষই। 

ছিব হেলা। চেরর উপর এবং 9নৗকা 9থেক। সmক 9কােণ, আেলা 9মেপ। পুHষ পািখর 

মাথায় সবুেজর িঝিলক এেন, stী পািখর অলস িব�াম ধের। সবই ঠাkেরর কৃপা। 

9ফরা GH। টান জেলর 9sােত ভাUর িদেক। টান মেনর 9sােত বাUর িদেক। 

হঠাৎ িদক িবিদক চমেক 9দয় pলয়ŋরী শb। ভূিম িবদীণY কের উেঠ আেস 9ধাঁয়ার 

9মঘ, sেmর মেতা। উেড় যায়, ছিড়েয় পেড় সংিবg পািখkল। িঘস নদীর বুেক GH 

হেয়েছ িনরাপtা বািহনীর মহড়া। কী 9যন এক অশিন সংেকত। 

গাজলেডাবা, ভােলা 9থেকা। ভােলা 9রেখা 9তামার পািখেদর।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃতjতা sীকার: িশেরানাম�িল িpয় কিব জীবনানেnর মহাপৃিথবী ( “9হ ;দয়, একিদন িছেল তুিম নদী”), এবং �পসী বাংলা (“এখােন pােণর 9sাত আেস যায়") কাবdgn�িল 9থেক 9নওয়া 
যথাkেম । 

 

 

 

  

“I alone cannot change the world, but I can cast a stone 

across the waters to create many ripples.” 

~ Mother Teresa 
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মহামানেবর সাগরতীের 

পূবYাশা মiল 

জUল অেstাপচারটা সরলভােব সমাp কের িবখdাত হাটY  সােজY ন ডাঃ তেমা� ভ�াচাযY 

িনেজর 9চmাের চেল এেলন। 9বিসেন জীবাণুনাশক সাবান িদেয় হাত ধুেত ধুেত তাঁর 9চাখ 

চেল 9গল সামেনর sাইিডং উইেnাটার িদেক। কdািলেফািনYয়া শহেরর সুিবখdাত 

ব�তলিবিশ� এই হাসপাতােলর কাঁেচ 9ঘরা জানালাটার বাইেরর pাকৃিতক �শdU অতীব 

মেনারম। নীল আকােশর বুেক কাশফুেলর মেতা সাদা 9মঘ�েলােক 9ভেস 9যেত 9দেখ 

তেমা� ভাবেলন, আমােদর বীরভূেমর আকােশও এই শরৎকােল িনzই এমন সুnর 9মঘ 

9ভেস 9বড়ােc! 

 বীরভূম তেমা�র জnভূিম। কাগেজ কলেম এখনও িতিন ভারতবাসী। যিদও বাবা-মা মারা 

যাবার পর 9থেক pায় বছর দেশক িতিন gােমর বাড়ীেত যান িন। আজ 9থেক pায় পঁিচশ 

বছর আেগ বীরভূেমর এক অখdাত gােমর গরীব ঘেরর 9ছেল তেমা� সবাইেক অবাক 

কের মাধdিমেক pথম ও উc-মাধdিমেক ষ¢ হেয় আর. িজ. কর. 9মিডেকল কেলজ 

9থেক এম. িব. িব. এস. কের t’েচােখ অেনক sp িনেয় এেদেশ উc িশkার জনd 

এেসিছেলন। তারপর এখােনই 9লখাপড়া 9শষ কের নামী হাসপাতােল চাকির িনেয়েছন। 

তাঁর stী নdাnী একজন gবjািনক। তাঁেদর tই 9ছেল-েমেয় - সাগর ও নবিমতা। িনেজর 

সুnর অথYপূণY নামU িবেদশীেদর উcারেণ নানাভােব িবকৃত হেত 9দেখ িতিন 

9ছেলেমেয়র নাম যথাসmব সরল কের 9রেখেছন। পুt সাগর উcিশkার জনd লiেন 

9গেছ। 9মেয় নবিমতা আপাতত হাইsুেলর ছাtী। সুেরর pিত অতdn আgহ থাকায় 9স 

এখন 9scায় িপয়ােনা িশখেছ। তেমা� বা নdাnী 9কউই 9ছেলেমেয়েদর বdিkগত 

িসdােn হsেkপ কেরন না। িকn তেমা�র মােঝ মােঝ মেনহয় 9ছেলও ভিবষdেত 

লiেনই চাকির িনেয় sায়ীভােব বসবাস করেব। 9বাধহয় িবেদশবাসটাই তােদর পিরবােরর 

ভিবতবd! 

কাল রিববার। তেমা�র এলাকায় বাঙালীেদর dারা পিরচািলত ‘একতা’ kােব tগYাপুেজা। 

পুেজার 9শেষ সndায় সাংsৃিতক অনু¢ান ও িখচুিড়েভাগ। তেমা� সকােল হাসপাতােল 

আসার সময় 9দেখ এেসেছন kােবর সামেন মiপ gতরী হেয় 9গেছ, psিত তুেŋ। 

তারপর 9থেকই তাঁর মাথায় 9সই সুরটা �ন�ন কের ঘুরেছ। 

এ এক অdুত বdাপার। pিত বছর tগYাপুেজার psিত পবY GH হেলই তেমা�র  মাথায় 

এই সুরটা িবনিবন কের ঘুরেত থােক। একটাই লাইন, বাকী�েলা তাঁর sরেণ আেস না। 

সুরটা 9য িতিন কেব 9কাথায় Gেনিছেলন তাও তাঁর মেন পেড় না। িকn অdুতভােব 

বছেরর এই সময়টােতই সুরটা তাঁর মেন পেড়। বdিkt সmn প«ােশাধY বds ডাkারবাবু 

মন খুেল কােরার সেŋ িবষয়টা িনেয় আেলাচনাও করেত পােরন না। এ হেয়েছ এক মহা 

jালা! 

এখন রিববােরর সndা। সndারিত 9শষ হেয়েছ। ঘেরায়া সাংsৃিতক অনু¢ােন সবাই মg। 

তেমা�র মেন আজ খুব আনn। সকােলই আগাম 9কান খবর না িদেয় সাগর বাড়ীেত 

এেসেছ। 9ছেলেক হঠাৎ 9দেখ নdাnীর 9চােখমুেখ 9য উcাস ফুেট উেঠেছ তা 9দেখ 

তেমা�র মেন িনেজর মােয়র sৃিত 9জেগ উেঠেছ। পুেজার সময় 9কালকাতার 9হােsল 

9থেক বাড়ীেত িফরেল তাঁর মােয়র মুেখ এমনই হাজার ওয়ােটর আেলা jেল উঠত। 

সাগর অবশd মুেখ বলেছ আজ সndার অনু¢ােন 9বােনর িপয়ােনা 9শানার জনdই 9স 

এেসেছ, িকn তেমা�র 9কমন 9যন মেন হেc এতবছেরর 9দখা tগYাপুেজার টােনই 

9ছেল িনেজর িভেটেত চেল এেসেছ। 

তেমা�র pিতেবশী 9সৗেরেনর stী সু�পার পিরচালনায় 9ছাট বাcারা খুব সুnরভােব 

‘রবীndসŋীেত ঋতুরŋ’ ম«s করল। এরপর ধবধেব সাদা kিতY  পরা নবিমতার িপয়ােনার 

সুর মুছY নায় নdাnী, সাগরসহ উপিsত সবাই মুg হল। তেমা�ও 9মেয়র পাকা হােতর সুের 

আেবগমিথত হেলন। হাজার কােজ বds থাকায় নবিমতা 9য এেতা ভােলা িপয়ােনা 

বাজােত িশেখেছ তা িতিন ইিতপূেবY 9খয়ালই কেরন িন। করতািলেত মুখর kাবঘের 

নবিমতা এবার িdতীয় সুরUর pথম লাইন বাজােতই তেমা� চমেক ওেঠন। আের, এই 

9তা 9সই সুর 9যটা pিত পুেজার সময় তাঁর অnের ±িনত হেত থােক। সুরU Gনেত 

Gনেত চার পাঁচ বছর বয়েসর pায় ভুেল যাওয়া sৃিতটা তেমা�র মেন টাটকা হেত থােক। 

িকn এই বাংলা গােনর সুেরর 9খাঁজ নবিমতা িবেদেশর মাUেত িকভােব 9পল! তেমা� 

অবাক হেয় ভাবেত  থােকন।  

অনু¢ান 9শেষ িখচুিড়েভাগ খাওয়ার পালা। বৃd-বৃdা ও 9ছাট 9ছেলেমেয়রা pথম বdােচ 

9খেত বেসেছ। kােবর লেন ইতsত ছড়ােনা 9চয়াের বেস এখন তাই অেনেক হালকা 

চােল আ²া িদেc। দাদা ও বnুেদর সেŋ নবিমতা বেস গl করিছল। সাদা পাজামা 

পা�াবী পিরিহত তেমা� তােদর অনুমিত িনেয় 9সখােন বসেলন। কথাpসেŋ িতিন 9মেয়র 

কাছ 9থেক জানেলন তার িপয়ােনার িdতীয় সুরU নdাnী িল-র ‘of all the wives ...’ 

গােনর সুর। তেমা� একটু অবাক হেয় বলেলন – িকn জািনস িমতা, 9ছেলেবলায় 9শানা 

রিব ঠাkেরর 9লখা একটা গােনর সেŋ এই সুেরর খুব িমল 9পলাম। নবিমতা উৎসােহর 

সেŋ বলল – mক 9তা, এই সুেরই 9তা 9টেগােরর ‘বািlকী pিতভা’র ডাকাতদেলর গান 

‘কালী কালী বেলা 9র আজ’ gতরী হেয়েছ! মাই িমউিজক Uচার 9টাl িম! 

এই তথdটা ডাkারী শােst সুপিiত তেমা�র জানা িছল না। তাঁর মেন হল, সিতd 9তা, 

9সই 9কাn যুেগ sয়ং রবীndনাথ ঠাkর তাঁর গােন িবেদশী সুর pেয়াগ কের 9দশকােলর 

9ভদােভদ ঘুিচেয় িদেয়িছেলন। আর এই যুেগ িবেদেশর মাUেত আমার িমতাও িন¢াভের 

9সই সংsৃিতর চচY া কের যােc! মহামানেবর সাগরতীের gবিচেtর মেধd একতা 9বাধহয় 

এভােবই গেড় ওেঠ!   

আেবগভের িতিন বলেলন – জািনস িমতা, সুরটা Gেন আমার 9ছেলেবলার পুেজার sৃিত 

মেন এেলা। উপিsত 9ছেলেমেয়েদর অেনেকই 9কানিদন বাঙালীেদর tগYাপুেজা 9দেখ 

িন। উৎসােহর সেŋ তারা বেল উঠল – আেŋল, িpজ 9টল আস ইন িডেটল! 

গেlর সnােন আেরা কেয়কজন এেস জুটল। তেমা� একটু �িছেয় বেস বলেলন – আিম 

এেকবাের gােমর 9ছেল 9র। পাঁিজ 9দেখ নয়, িনমYল 9মঘমুk ঘন নীল আকাশ 9দেখ 

বুঝেত পারতাম পুেজা আসেছ। বগেল বই িনেয় sুল যাওয়ার পেথ রাsার ধােরর সাদা 

কাশফুেলর সাির 9দেখ বুঝতাম পুেজা আসেছ। তখন আমােদর gােমর জিমদারবাবুর 

নাটমিnের ওই একUমাt tগYাপুেজা হত। পুেরা পাড়ার 9লাক তােত অংশ িনত, �dার 

সেŋ মােক অ�িল িদত। খাঁU 9সানার একরাশ গয়নায় মা ঝলমল কের উঠেতন। সpমী, 

অ�মী, নবমীেত মােয়র সামেন বিল হেতা। অ�মীেত ছাগ বিল হেলও বাকী িদন�েলােত 
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kমেড়া ও আখ বিল হেতা, pিতিদন t’েবলা মােয়র 9ভাগ িবতরণ হেতা। ওই ক’িদন 

আিম নাটমিnেরই পেড় থাকতাম। এখানকার মেতাই সndারিতর পর বসত সাংsৃিতক 

অনু¢ােনর আসর। জিমদারবাড়ীর 9মেয় টুটুিদিদ gােমর 9ছাট 9ছেলেমেয়েদর িনেয় 

নাচগােনর অনু¢ান করত, সবাই আনn কের তা উপেভাগ করত। জািনস, পড়ােশানার 

সূেt 9কালকাতায় এেস আিম অেনক নামীদামী kােবর সাবYজনীন tেগYাৎসব 9দেখিছ। 

9যমন আেলার 9রাশনাই, 9তমনই pিতমার 9চাখ ঝলসােনা �প। 9কাথাও মােয়র 

অসুরদলনী 9তেজাময়ী �প, 9কাথাও বা শাn সমািহত মাতৃ�প! আহা িক তার 9জdািত, 

িক অপ�প 9সৗnযY! মুg হেয় Gধু 9দখতাম! এখেনা 9চােখর সামেন 9ভেস ওেঠ কেলজ 

9sায়ার, মহmদ আিল পাকY , সেnাষ িমt 9sায়ােরর পুেজা�েলা। তেব মা-েতা মা-ই! 

gােমর নাটমিnর বা শহেরর সাবYজনীন সব জায়গায় মা ভkেদর কাছ 9থেক সমানভােব 

ভিk�dা পান। 

উপিsত সকেল মntমুg হেয় কথা�েলা Gনিছল। হঠাৎ নবিমতা বলল – ডdাড, বাট ইউ 

অয়dার টিকং অdাবাউট ইেয়ার 9মেমািরজ অন দdাট Uউন … ! তেমা� 9হেস বলেলন 

– ওই 9দ¹, কথায় কথায় আসল কথাটাই ভুেল 9গলাম। টুটুিদ এক বছর gােমর বাcােদর 

িনেয় রিব ঠাkেরর ‘বািlকী pিতভা’ নৃতdনাটd কিরেয়িছল। দল ভারী করার জনd 

ডাকাতদেলর মেধd খািল গােয়, মুেখ কািল মািখেয় আমােকও নামােনা হেয়িছল। 9ভেব 

দdাখ, তখন আিম চার-পাঁচ বছর বয়েসর একটা িলকিলেক 9রাগা বাcা! 

উপিsত সকেল 9হেস উঠল। তেমা� বলেলন – 9সিদন িবষয়টা না বুঝেলও গােনর pথম 

কিলটা আমার মাথায় 9গঁেথ 9গিছল। আজ িমতার জনd পুরেনা sৃিতটা আবার উjjল 

হেয় 9গল। থdাŋs  িমতা! 

নবিমতা হািসমুেখ বাবার িদেক তাকাল। সু�পা এবার পাশ 9থেক বেল উঠল – বািlকী 

pিতভার pসŋ যখন উঠল তখন 9নk½  ইয়াের বাcােদর িদেয় ওটাই অিভনয় করাই, 

িক বেলন দাদা! আপিন চাইেল অবশd এবাের ডাকাত সদY ােরর পাটY টা করেত পােরন! 

সবাই উcsের 9হেস  

উঠল। তেমা� হাসেত হাসেত বলল – এ বয়েস অেতাখািন সইেব না সু�পা। তেব তুিম 

িকn সাcা বাঙালী। এবছরই mক কের 9ফেলছ পেরর বার িক অনু¢ান করেব! উপিsত 

সকেল আবার সমsের 9হেস উঠল। নdাnী তখন xর 9থেক বলেছ – িpজ কাম � আর 

ওেয়Uং ইন দd লন। 9সেকn বdাচ উইল sাট জাs নাউ।  

 
 
 

Remember 
Mahika Hazra (Age 16) 

 
my soul remembers you 
incandescent light brushing my shoulder 
reflecting off the glittering Alaskan snow 
from twilight on Phillip Island 
to sundown on the sands of San Simeon 
my voyaging soul remembers you 
 
my soul remembers you 
the way you guided me home each night 
my toddler-like knees curled inward 
against the car door 
my head tilted up 
watching you shepherd me home 
on a highway of stars 
my sleepy soul remembers you 

my soul remembers you 
a heart of silver beating against my gold 
reminiscent of your opalescent light 
pushing the frothy waves into 
a playful tug-of-war 
submerging my ankles 
my seafaring soul remembers you 
 
yes 
I remember you 
and when my stargazing lids finally close 
and the galaxies in my eyes fade away 
my soul will streak like a comet towards you 
converging at the tip of your crescent 
- an ode to the moon

 

  

“We make a living by what we get, but we 

make a life by what we give.” 

~ Winston Churchill 
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Handmade Crochet Art 
Shrabana Ghosh 
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Konark Revisited 
  

Kaushik Rana 
  
Kolkata-Puri-Konark forms the Golden Triangle that is a 

must visit for most Bengali Tourists. We are no exception. In 

our recent summer visit to India this time, we decided to visit 

the Sun Temple at Konark to give a small glimpse to the kids 

of the glorious history and rich architecture of Orissa, a Hindu 

empire who under King Narsimhadeva won victory over the 

Muslim invader Tuglaq Khan around mid-13th century. He 

built the Sun Temple beside the sea since he was inspired by 

the beauty of the rising sun and the waves near the Puri sea! 

On a rain soaked day, we took the diversion from Puri to visit 

the Konark Sun temple which is in the form of a chariot 

driven by 7 horses representing the 7 days in a week, 24 wheels 

representing 24 hours per day and 12 pairs of wheels 

representing 12 months in a year. 

It is said that artisans put an iron piece between every 2 pieces 

of stone. There was also a lodestone at the top of main temple 

that weighed 52 ton that held the iron idol of the Sun God 

without any support ( as if floating). The magnetic effect of 

lodestone was so strong that it made navigation difficult and 

hence the Portuguese sailors destroyed the main temple taking 

away the lodestone with them. 

Legend goes that no one was able to put Kalasha (temple 

crown stone) properly. When the 12 year old boy 

(Dharmapadai) of Chief Architect came to meet him, he 

found a flaw and rectified it. Knowing that the King will kill 

all artisans if he came to know, he jumped from the top of 

temple to nearby sea to save the lives of other artisans working 

in the temple for 12 years. 

What amazed us most is the restoration efforts being 

undertaken on the temple and capturing its history. Indian Oil 

Corporation has invested in building a museum at Konark. 

Below images has the details that made this visit such a 

wonderful learning affair for us. 

  
    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 shows  when the first rays of the rising sun falls on 
the temple, it lights up this image called Pravatha Surya 
(Morning Sun). Hence the expression of youth and vitality. 

 
 
 
 
 
Fig. 2 image is called Madhyanna Surya (Mid day Sun) 
standing with full vigor and personality.
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India’s history is written on the walls and pillars of temples. As we see at Konark, the temple chronicles not only the art, 
architecture and beliefs but also the stories of common man who put in their sweat and blood, the scientific advancement at 
that time to accurately measure time and what invaders/aliens did to these temples when they came to conquer India!  

Fig. 4 - The Konark wheel holds lot of significance. There are 8 

wider spokes and 8 thinner spokes. The time between the wider 

spokes is 3 hrs and between thinner and wider is 1.5 hrs. It is 

said these are the "Wheels of life" or “Wheels of Karma” - 

cycle of creation, preservation and achievement of realization. 

Fig. 5 - Jagmohana (gathering hall). The main temple 

Vimana was destroyed. 

Fig. 3 - Model of the Konark temple - Pancha Ratha. 
Jagmohan (gathering hall), Vimana (main temple), Nrithya 
Mandapa(dancing hall), Bhoga Mandapa (offering hall).The 
main temple (Vimana) was destroyed by Portuguese sailors. 
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Random Muses 
 

              

 

 

  

Rupsaa Goswami (Age 11) 
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               পূজা                      sp-েফির ও s�া 
                        ডঃ উৎপল চে�াপাধdায়                                                                         অিভিজৎ ভ�াচাযY 

 
পূজা মােন কােশর বেন 

মৃt হাওয়ার 9দালা। 
পূজা মােন নীল আকােশ 

সাদা 9মেঘর 9ভলা। 
 

পূজা মােন চাওয়া পাওয়া 
মােয়র মুেখর হািস। 

পূজা মােন বাবার মাথায় 

অিধক িচnা রািশ। 
 

পূজা মােন নুতন 9পাষাক 

জামা-জুতা সdােnল। 
পূজা মােন জমাট আসর 

ভরা পাড়ার পdােnল। 
 

পূজা মােন 9পেটর পূজা 
Gধুই উদর পূিতY । 

পূজা মােন িমলন 9মলা 
আনn আর  ফুিতY । 

 

পূজা মােন ফুলেকা লুিচ 

সােথ 9ব�ন ভাজা। 
পূজা মােন পােত ইিলশ 

মৎসd kেলর রাজা। 
 

পূজা মােন �েড়র নাড়ু 

শািল ধােনর খই। 
পূজা মােন মnা-িমঠাই 

িচিন পাতা দই। 
 

পূজা মােন কােজ ছুU 

ঘুেমর সংেগ আিড়। 
পূজা মােন ¾মণ সাথী 
নূতন 9দেশ পািড় । 

 

পূজা মােন বdথার পরশ 

9ফেল আসা sৃিত । 
পূজা মােন খািনক িবরাম 

সকল িনয়ম রীিত । 
 

পূজা মােন ভােলাবাসা 
অনুরােগর 9ছাঁয়া । 

পূজা মােন আপনজেন 

নূতন কের পাওয়া । 
 
 
 
 
 
 

 

পাড়ায় এেসেছ 

9ঝালা িনেয় 9ফিরওলা 
পাহাড় 9পিরেয় ঝ রণা 9পিরেয় 

9পিরেয়েছ নদীনালা। 
 

gাম শহর আর মফঃসেল 

9ফির কের যায় ছিব 

�পকথা সুখকথার ই। 
 

পাহােড়র ছিব সূেযYাদেয়র 

চাঁেদর আেলায় সাগর সুনীল 

9ঢউ-ভাŋা নদী 
9যন ডানােমলা পরী। 

 

খেdর যত 

মধdিবt 9গরs 

চাই গািড় চাই বািড় 

চাই উঠিত 9শয়ার ই। 
 

9ফিরওলা হাঁেক 

এক নদী 9pম ... এক িগির হািস.. 

আকাশ sp 

সাগর সুখ এর bাপারী 
 

 

চেলনা খুচেরা বরাত 

নয় 9স 9তা 
9ছাট বজরার সওয়াির । 

 

sেpর দাম 

চার আনা আট আনা 
একU sp 

নয় 9কাU িদেয় 9কনা 
শ�ের রŋীন gাm সবুজ 

সব ছিব আেছ 

যার যা বায়না। 
 

শহর তুিম িকেশার দামাল 

মুসািফর � ইয়ােরা 
গাঁেয়র আকাশ অমল বাতাস 

না ঘর হ dায় না mকানা 
অ� pহর চেল রাতেভার 

sেpর 9বচােকনা। 
 

sেpর ছিব 

আঁকা যার হিব 

9ফিরওলা ...... 
তুিল ক dানভােস 

9লেখ রচনা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 The Woman 
Ritwija Banerjee 

Rabi Thakur 
Ritwija Banerjee 
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অŋ 
GিচG¾ িসনহা 

অŋ আর আতŋ 9যন যমজ ভাই, 9যন একজন আেরকটােক ছাড়া চলেতই পাের না। 

এই tঃসmেকY র tই ভাই আমােদর ছাtজীবেনর হেরক আনেnর কাঁটা হেয় gশশব ও 

gকেশারেক আতেŋ রাখেতা।  আমার জnsল মালদা শহর।শহেরর mক মধsেল 

িচtর�ন মােকY ট। 9সখােন 9দশবnুর মূিতY  িঘের চার পাঁচ খানা রাsা িবিভn িদেক চেল 

9গেছ। উtরমুখী রাsার tপােশ tই বৃd চট 9পেত লkীর পাঁচািল, শিনর পাঁচািল, কৃÁর 

অে�াtর শতনাম, পি�কা ইতdািদ পাঁচিমেশলী বই িবিk করেতা। এই সব বই এর মােঝ 

িনÂাপ মুখ কের থাকেতা 9গালািপ মলােটর পাতলা অবয়েব ধারাপাত ও সাদা 9চহারার 

বণYপিরচয়। শহেরর িশGেদর 9যই িতন চার বছর বয়স,  তােদর gশশেবর প«pািp 

ঘটােত বাবা মা এই tই খানা বই িকনেতন। নাহ, আমার 9বলােতও এর 9কােনা বdিতkম 

হয় িন।  এই tই মহান বইখানা িদেয় আমার  িশkাজীবন GH। বলা 9যেতই পাের �H 

9সই tU বই িদেয় GH। ধারাপােত বড়বড় কােলা হরেফ 9লখা থাকেতা এক 9থেক 

একেশা, সংখdা আর শেb। সকােল এক ঘnা আর সেnয় এক ঘnা পড়ােশানা িছল 

আবিশdক। সpাহ 9শেষ হেতা kইজ। kিড়র পের িক সংখdা অথবা পঁিচশ এর আেগ িক 

সংখdা, তা না পারেল আমার ভিবষdত িনেয় মা 9বশ িচিnত হেয় পড়েতন।  

যাইেহাক 9সই বই 9শষ হেত এেলা 9যাগ িবেয়াগ। খুব একটা মn িছল না তারা। আর 

িবেয়ােগর 9পছন 9পছন এেলা �n আর  িতিন এেলন নামতা 9ক সেŋ িনেয়। ১২ ঘের 

নামতা অিb খুব একটা ঝােমলা িছল না। িকn ১৩  ঘেরর নামতা GH হেতই অংেকর 

ভয় মেন চারা িদেত GH করেলা। ১৩, ১৭ আর তার সােথ ১৯ এর নামতা আজও আমার 

মেন আতŋ তাড়া কের 9বড়ায়। আজও নীিলমা িদিদমিণর kােস কানধের 9বে« 

দাঁড়ােনার মধুর sৃিত মেন পের। 9কােনামেত যিদবা �n রp করলাম, এেলা �n র �ণধর 

ভাই ভাগ। ভাজd, ভাজক, ভাগফল িনেয় পুেরা ভাজাভািজ কাn। এইসব কােiর মােঝ 

তখন আিম চতুথY 9�ণীেত। kাস 9ফাের 9য এতবড় ফাঁড়া অেপkা করেছ তা 9ক 

জানেতা।  হাফ ইয়ারিল অিb িনিবYষ কাটেলও, অংেকর বই এ sমিহমায় pেবশ করেলন 

িসঁিড় ভাঙার অŋ।  আহা তার িক রাজিসক 9চহারা।  একতলা,  9দাতলা , িতনচার তলা 

িনেয় িগেয় িতিন ছাtেদর িদেক কটমট কের তািকেয়। আর আমােদর তলায় তলায় 

9ঠাkর মারা GH।  এেকেতা ভংgাংশ িনেয় িহমিশম তার উপের pিত তলােতই নানান 

জUলতা।  9ফার পাস করেলই িসিনয়র 9সকশন মােন "মিনYং" 9থেক "েড" 9ত যাওয়ার 

9য হাতছািন তা এই িসঁিড়ভাŋার 9দৗলেত 9ভেs যাওয়ার 9জাগাড়।  

বড় 9সকশন এ ওঠার পর িনেজেক তখন 9বশ িনেজেক বড় ভাবেত িশেখিছ।  Uিফন 

টাইম িছল ফুটবল 9খলার সময়।  িকn 9সই ভােলা সময় খুব একটা 9বিশ সময় Uকেলা 

না। Uিফেনর পেরই িছল অেŋর িপিরয়ড। ততিদেন আমােদর অŋজীবেন pেবশ  

কেরেছন 9কশববাবুর।  এই ভdেলাক একাই শত শত ছাt ছাtীেক  9টেরারাইজ  কের 

রাখেত সkম িছেলন। রাজd সরকােরর একখানা সাদামাটা গিণত এর বই পাঠdবই িহেসেব 

থাকেতা, িকn িশkকেদর তা 9কন িবেশষ ভােলা লাগেতা না,  তা আজও বুেঝ উঠেত 

পািরিন।  এক সরল িজিনসেক জUল কের ছাtেদর জীবনেক ভয়ŋর কের তুেল, ওনারা 

িক  আনn 9পেতন তা 9ক জােন। কmন সব পাUগিণত পাতার পর পাতা জুেড় 

িকেশারমনেক জালবd কের তুলেতা।  পাঁচখানা HU িতনজেন ভাগ কের খােব, তার 

মেধd আর িক ঝােমলা থাকার কথা।  িনেজেদর মেধd একটু আnারsdািnং থাকেলই 

বdাপারটা খুব সহেজই িমেট যায় িকn 9কশববাবুর তা িক আর সহd হয়। ওনার পdাঁচ 

9দওয়া এখন 9থেক GH।  pথমজন িdতীয়জন অেপkা t�ন এবং িdতীয়জন তৃতীয় 

অেপkা িতন�ন অথচ pথমজন অেপkা পাঁচ�ণ কম ইতdিদ হেত হেত আমােদর মাথা 

�েলা বনবন কের ঘুরেত থাকেতা। যতই কিষ উtরবাবািজর 9দখা পাওয়া বড় ভার।  আর 

মাsরমশাই  িমUিমU হাসেছন আমােদর tগYিত 9দেখ। mক এই সময় আমার দাদা 

িনেজেক মdাথ এিথs বেল 9ঘাষণা করেলা। িজেগdস করােত 9স বলেলা tেটা নmর 9যাগ 

করেল 9য একটা নতুন নmর gতির হয়, এ এক িবÆােসর বdাপার। আর তার এেত 9কানই 

িবÆাস 9নই।   

যাইেহাক, HUর খpর 9থেক 9কােনামেত বাঁচা 9গেল, পড়লাম 9সাজা বাঁদর আর 

gতলাk বাঁেশর খpের। দশ এগােরা বছের সব আনn 9সই gতলাk বাঁেশর মেতা 

উধYমুখী অথবা িনmমুখী হেতা অনবরত। 9সই সমেয়র গিণত িশkকেদর এখনকার মেতা 

মায়া মমতা িছল না। অত ক� কের মাথা খাUেয় অŋ করার পর উtর ভুল হেলই জুটেতা 

শূনd। 9না মািসY, 9কানই kমা 9নই। সdার কাল 9পট খারাপ িছল, pাকUস করেত পািরিন 

এই আkল আেবদন অংেকর খাতায় করা সেttও সুিমত এর মেতা ডাকাবুেকা 9ছেল 

9গাlা 9পেলা।  অনdানd িবষেয়র 9চেয় অংেকর অেনক 9বিশ বা কম নmর পাওয়ার 

সmাবনা থাকায় 9রজাl তাও 9বিশ অেŋর উপর িনভY র িছল।  ফেল বািড়েত,  বnু মহেল 

তথাকিথত মানসnান সবিকছুর  িজmা ওই অেŋর উপের থাকেতা।  ফাইভ, িসk এই  

িপিcল পথ  9পিরেয় অবেশেষ 9পৗছলাম kাস 9সেভন। এতিদন িছলাম সংখdায় এবার  

এেলা অkর মালা  a . b . c . x , y . z , সবাই িমেল আমার অংেকর বই এর অেধYক 

দখল করল। একবার kােস kাn আধা ঘুেম আcn সুিমতেক  "x" এর ভdালু কত 

িজেjস করােত, তার "x" গালYেÊইn কখানা িছল উtর 9দয়। এক অজানা কারেন 

সdার কােঠর 9sেলর 9ডিnU 9টs িনÂাপ সুিমেতর িপেঠর উপর  কেরিছেলা। এসব 

সামলােত সামলােত 9কশব বাবুর দাপট GH হেলা অনd ভােব। িবিভn সমেয় আমার 

দাদার অেŋর বই 9তাষেকর তেল, চােলর Ëােমর 9ভতের, এমনিক ঠাkেরর িসŋাসেনর 

9পছেন পাওয়া 9যত। আমার মা না 9ফলুদা 9ক বড় তা িনেয় আমরা ভাইেবান tই দেল 

ভাগ হেয় যায়।   

9সই  সময় সবার  বািড়েত 9চৗবাcা থাকত। সমs 9চৗবাcা 9ত থাকেতা এক খানা কল 

আর এক খানা ফুেটা। িকn 9কশব বাবুর সব 9চৗবাcা িছেলা িডেফিkভ। তার 9চৗবাcা 

9ত কত কল িছল আর কত ফুেটা িছল তা আর িক বলেবা। তার উপর  তার tU কল 

9খালা থােক 9তা  এক ফুেটা িদেয় জল 9বিরেয় যায়। tেটা কল এর গিতও িবিভn।  আিম 

এখেনা খঁুেজ যািc 9কান িমউিনিসপdািলU tরকম sীেড বািড়েত জল সাpাই করেতা। 

এই 9চৗবাcার অŋ করেত িগেয় ওই জেল নাকািনেচাবািন খাই িন, এরকম ছাt বাংলার 

ইিতহােস পাওয়া যােব না। 9চৗবাcা 9থেক 9কােনামেত মাথা তুেল দাঁড়ােল, 9তামার 

কপােল জুটেব 9ভজাল চা পাতা , চাল, আটা অথবা িচিন।  9ভজােলর িহসাব িমলােত 

িমলােত আমরা যখন kাn,  9কশববাবু আমােদর 9ফলেবন dবেণর িম�েন।  এক gাস 

শরবত বানােত 9য এেতা  হdাপা তা 9ক জানেতা। মােক 9তা 9বশ সহেজই "রাসনা " 

শরবত বানােত 9দখতাম। 9চৗবাcার জল, 9ভজাল িম�ণ আর হেরক িকিসেমর শরবত 

বানােনার  9শখা pায় 9শষ, উেঠ পেড়িছ kাস নাইন এ।  

sুেল pথমবার ফুল পdাn পড়ার 9সই খুিশ 9বিশিদন sায়ী হেলানা জdািমিত, পিরিমিতর 
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ভয়াল 9চহারা 9দেখ। kাস নাইন মােন 9সই 9খলাধুলা, গানবাজনা , গেlর বই আর 

বnুবাnব িনেয় এক ঝলমেল জীবন। নিচেকতার নীলা�না তখন আমােদর বািড়র সামেনর 

জানলায়।  িকn 9সই আেলার 9কানায় ঘাপU 9মের বেস থােক পীথােগারাস, শŋ আর 

পাই বাবািজরা।  tই বৃেtর িতযYক সাধারণ sশYক আঁকেত আঁকেত Uউশেন 9কােনা 

সুnরীর িতযYক �ি�র িদেক উtর 9দওয়ার  উপায় থাকেতা না।  মন যখন 9খলার মােঠ 

ছুটেত চাইত তখন সমেকান উcতা 9মেপ আর অŋ সdােরর আঁকাবাঁকা কথা Gেন িদন 

কাটত।  pেফসর শŋর সমসdা লmা বৃtকার শŋর সমসdার কােছ িকছুই িছেলানা। এই 

িবপদসŋল পথ 9বেয় kাস 9টন এর গিn 9পিরেয় যখন ভাবিছ বাঁচা 9গল তখন জািননা 

সেব পুkর 9পিরেয় এলাম,  সাগর 9তা সামেন।  9স গl পের হেব। 9সই সময় আমার 

দাদা িdঘাত সমীকরণেক সংঘাত সমীকরণ 9ঘাষণা কের তার লাইফ 9থেক অŋেক তdাগ 

কেরেছ। তেব ক� করেল 9য 9ক� পাওয়া যাই তা বউ এর সেŋ শিপং করেত িগেয় ৭৫ 

ডলার এ ৪০% অফ কত হয় চটপট বেল 9দওয়া pমান কের।   

জীবেন আজও অŋবাবািজ 9পছন ছােড়িন।  এই বেয়েস এেস 9দিখ জীবেনর অŋ বড় 

কmন। 9স এক ধাঁধার মত, কখেনা ধরা 9দয়, কখেনা মরীিচকার মত হািরেয় যায়। তেব 

যখন 9পছন িফের তাকাই, মন আনেn ভের যায় আর �dায় মাথা িনচু হয় 9সই সব 

মহান গিণত আর গিণতিবদেদর pিত। আজ যখন অিফেস  লাভ 9লাকসান করেত বিস, 

মার 9শখােনা নামতা আর 9সই ধুিত পড়া অŋ সdােরর পড়ােনা পােসYেnেজ খুব কােজ 

আেস। হয়েতা আতŋটা একটু 9থেক 9গেছ আজও, তেব বলেত িdধা 9নই,  জীবেনর 

pথম 9pম দাস মুখাজÑর "ইেngাল কdালkলাস"।
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িবনাযুেd 

9দবিজৎ চkবতÑ 

শীষYর বাবা মা খুব সাধ কের 9ছেলর নাম 9রেখিছেলন। তােদর আশা িছল 9ছেল সব 

িবষেয়ই শীষYsান অিধকার করেব। িকn এ যাবৎ মােন kাস এইট পযYn 9য সব কারেণ 

শীষY আেলাচনার শীেষY এেসেছ 9যমন – অিতিরk বানান ভুল, কিবতা বলেত িগেয় 

মােঝর লাইন িsপ করা, কিmউটােরর অdাসাইনেমn 9কানিদন টাইেম 9শষ না করা, 

লাইেbরীর বই-এর পাতা িছেড় 9ফলা, িkেকট মােঠ বল করেত িগেয় পা িsপ কের 

উইেকেটর পােশ পেড় যাওয়া ......আরও কত িক – এ�েলা 9মােটও বাবা মার 

spপূরেণর ধােরকােছও 9নই। sুেলর Uচার, গােনর Uচার, 9খলার 9কাচ সবারই এক 

কথা – 9কােনা এক িবষেয় শীষY 9কােনািদন মনঃসংেযাগ কের না। বড় ছটফট কের ওর 

মন। একবার এটা ভাবেছ 9তা পরkেণই মন অনd িদেক। 

এ 9হন sভােবর শীষYেক হঠাৎ একিদন সারািদন বইমুেখা হেয় বেস থাকেত 9দেখ ওর 

বাবার একটু িচnা হল। উিন শীষYর মােক বdাপারটা বলেত tজেন শীষYর ঘের িগেয় ওেক 

িজেjস করেলন বdাপারটা। শীষYর ঘের আজ িবিভn পড়ার ও গেlর বই ছড়ােনা – ও 

Uিভও 9দখেছ না, িমউিজকও Gনেছ না, িক বdাপার? শীষYর কাছ 9থেক যা জানা 9গল 

তা হল এইরকম – গত সpােহ ওেদর sুেল রামানুজ নােম একজন নতুন সdার এেসেছন। 

উিন sুেলর sায়ী িশkক নন, তেব িবিভn sুেল িকছু সমেয়র জনd যান এবং িবিভn 

ওয়াকY শপ কিরেয় 9ছেলেমেয়েদর সৃজনশীলতা, মননশীলতা ইতdািদ বাড়ােনার বdবsা 

কেরন।েতা এই রামানুজ সdার ওেদর একটা অিভনব pিতেযািগতা িদেয়েছন। 

ছাtছাtীেদর বলা হেয়েছ 9য তারা তােদর ইেcমেতা রামায়েণর 9কান একটা অংশেক 

নতুনভােব িলখেত পারেব। 9লখা জমা িদেত হেব পেনেরা িদেনর মেধd। আরও পেনেরা 

িদন পের sুল ফাংশােন 9সরা িতনU 9লখােক পুরsৃত করা হেব এবং সকেলর সামেন 

রামানুজ সdার 9সই পিরবিতY ত অংশ�েলা পেড় 9শানােবন। এর আেগ মা বাবােদর 

9লখাটা 9দখােনা যােব না। িনেজেকই িলখেত হেব। তাই শীষY পেড় 9গেছ খুব িচnায়। 

বdাপারটার নতুনt শীষYেক ভাবােc। 

যথাসমেয় সবাই 9লখা জমা িদল। আজ sুল ফাংশােনর 9শেষ পুরsার 9ঘাষণার সময় 

সবার অিভভাবকরা বেস আেছন হেল, মেনর মেধd চাপা উেtজনা। রামানুজ সdার pথেম 

9ঘাষণা করেলন 9য তৃতীয় হেয়েছ 9সৗিমেকর 9লখাটা। ও এখােন সীতারােমর জিমর 

দখল িনেয় রাম এবং রাবণ tই িশlপিতর বুিdর লড়াই-এর গl িলেখেছ। এরপর িdতীয় 

sানািধকারী িহেসেব 9ঘািষত হল Hিচকার নাম। Hিচকার 9লখায় রামেক িদেত হয় 

অিgপরীkা। tU 9লখােকই সবাই খুব হাততািল িদেয় সংবধYনা িদল। এবার রামানুজ সdার 

pথম sান 9ঘাষণার আেগ বলেলন – 9য এই tU 9লখাই pথম sান পাওয়ার মেতা িছল, 

িকn িবারকেদর মেন হেয়েছ 9য এই 9লখার িবষয়tUেত অিভভাবকেদর pcn অবদান 

রেয়েছ এবং 9কাথাও ছােtর িনজs ভাবনা অিভভাবকেদর ভাবনার dারা pভািবত 

হেয়েছ। তাই 9য 9লখাটা pথম হেয়েছ 9সটা আরও 9বশী িনজs ও অিভনব। দশYকাসেন 

সবাই খুব 9টনশেন, িক এমন 9লখা হেত পাের যা এই tেটা িবষয়েকও ছািপেয় 9গল 

আর 9কই বা িলখল এমন 9লখা। অবেশেষ রামানুজ সdার 9ঘাষণা করেলন pথম 

sানািধকারীর নাম। সমs দশYকেদর মেতা শীষYও চমেক উঠল িনেজর নাম Gেন। সবাই 

9যন িবÆাসই করেত পারেছ না 9য শীষY ফাsY  হেয়েছ। এমন িক 9লখা ও িলখল তা 

9শানার জনd সবাই অধীর হেয় উঠল। রামানুজ সdার এবার শীষYর 9লখাটার িবেশষ অংশ 

পেড় 9শানােত GH করেলন। শীষY যা িলেখেছ তা হল খািনকটা এইরকম – সীতা 

উdােরর জনd 9সতু পার কের রাম লkণ, বানর 9সনা সহ লŋায় 9পৗঁছাল এবং রাবণেক 

যুেdর আhান জানাল রাম। জবােব রাবণ বলল – রাজা রাজরারা যুd করেত িশেখেছ 

9ছাটেবলা 9থেকই তাই যুd করা আর িক এমন বdাপার, এত সহজ pিতেযািগতা চলেব 

না। 9কােনা কmন িকছু চাই। 

9শষটায় mক হল রাবেণর বািহনী আর রােমর বািহনীর মেধd প«াশ ওভােরর িkেকট 

9খলা হেব। 9য দল িজতেব সীতা তােদর। টেস  িজেত  রাবণ  আেগ  পাঠাল  

রােমর বািহনীেক। সুgীব আর লkণ বdাUং GH করল। রাবেণর আউটসুইং-এ সুgীব 

আউট আর 9মঘনােদর বাউnাের আহত হেয় লkণ পdািভিলয়েন। এিদেক 9খলা 

চালােত থাকল রাম আর অŋদ। লkেণর জনd ওষুধ আনেত 9গল হনুমান। িডসেপnাির 

9পৗঁেছ 9দখল ওষুেধর িলs 9লখা কাগজটা খঁুেজ পােc না। তাই 9দাকােনর সব ওষুধ 

Ôােŋ ভের িনেয় চেল এল। অŋদ, নল, নীল আউট হবার পর লkণ আবার নামল সুs 

হেয় বdাট করেত। 9মঘনােদর ইয়কY ার আর িরভাসY সুইং এর পdাঁেচ রান আটেক 9যেত 

লাগল রাম-লkেণর। আসেল 9মঘনােদর বেলর অdাকশনটা এমন 9য বেলর িক িgপ তা 

হােতর আড়ােল চেল যায়। তাই 9কান বলটা িক 9কউ বুঝেতই পাের না। মিহরাবেণর 

আnার আমY 9বািলং 9যন মায়াবী 9sল। বল অফ সাইেড পেড় িsন কের লkেণর 9লগ 

sdাm উিড়েয় িদল। 9লগ sdােmর বাইের পেড় িsন কের রােমর অফ sdাm নিড়েয় 

িদল। হনুমান বdাট করেত এেস mক করল 9য মিহরাবেণর বল মাUেত পড়ার আেগ 

মারেত হেব। 9সইমেতা 9লজ িদেয় বdাট ধের বল মাUেত পড়ার আেগই বেলর লাইেন 

9পৗঁেছ বল 9মের িদল মােঠর বাইের। 9শষেমষ প«াশ ওভাের রান হল 270। রাম করল 

70 আর লkণ 9খেটখুেট 52, হনুমান 11 বেল 36 নট আউট। 

খাওয়া দাওয়ার পর রাবেণর বািহনী বdাট করেত এেলা। রােমর ইনসুইং এ তাড়াতািড় 

আউট হেলা মকরাk, তরণীেসন, pহsরা। হনুমান িtিশরােক আর সুgীব km, িনkmেক 

আউট করল 9sা বাউnােরর কdােচ। kmকণY 9নেমই পরপর ছয় মারেত লাগল জাmুবান, 

সুgীব আর লkণেক। 15 বেল 40 কের 9ফলল dত। 9শেষ রাম tদY াn ইয়কY াের 9বাl 

করল kmকণYেক। উেlািদেক 9মঘনাদ তখন দাHণ 9খলেছ। উইেকটিকপার িবভীষণ 

রামেক বলল 9যভােবই 9হাক ওেক এখনই আউট করেত হেব। ও এখন 96, 9স«ুরী 

হেয় 9গেল ও মdাচ িজিতেয় 9দেবই, ওেক আর থামােনা যােব না। রাম সব িফlারেদর 

অফ সাইেড কের িদেলা। িবভীষণ দাঁড়ােলা অফ sােmর বাইের, উইেকেটর 9পছেন। 

9মঘনাদ ভাবল বল আসেব অফsdােmর অেনক বাইের, সের 9গেলা 9সিদেক। িকn 

লkণ  িদেলা  9লগ sdােmর   বাইের  ওয়াইড।   9মঘনাদ  9সখােন  9পৗঁছেত িগেয় 

sdােmর বাইের বdালাn হারােলা, িবভীষণ ততkেণ 9লগsdাm-এ সের িগেয় বল ধের 

sdাm কের িদেয়েছ pdানমেতা। মিহরাবণ হনুমােনর 9sা বাউnাের মাথা নামােলা বেট, 

িকn বাউnারটা খুব uচু িছেলা না, িমডল sdােmর 9বল নিড়েয় িদল। রাবণ আর 

মিহরাবণ লাs উইেকট। রাবণ দাHণ 9খলেছ। দশানেন সব িদেক 9দখেত পায় তাই 360 

িডgী বdাট 9ঘাের। কােরার বেলই আউট হেc না। ঝেড়র গিতেত রান তুলেছ। আর t 

ওভার 16 রান বািক। লkণ-এর 49তম ওভার 9থেক এেলা 10 রান। 9শষ ওভাের মাt 

6 রান দরকার, যিদও 9শষ উইেকট। বল হােত িনেয় রাম িবভীষণেক িজেjস করল – 

িক মেন হেc? িক করা যায়। িবভীষণ বলল – একটাই উপায় 9লগ sdােmর বাইের খুব 
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9sা বল দাও, হেল এেতই হেব না হেল হেব না। রাম তাই করেলা, ওভােরর pথম বল, 

রাবণ সুইc িহট কের অফsdােmর ওপর িদেয় চার, আর মাt 2 রান, বল রেয়েছ 5। রাম 

আবার ডাকল িবভীষণেক। িবভীষণ বলল – বল আরও 9sা কর, যা হবার ওেতই হেব। 

িdতীয় বলটা রাম অেনকটা 9দৗেড় এেস রান আপ 9sা কের বেলর ওপর আঙুল 9রাল 

কের যথাসmব 9sা করল 9লগ sdােmর বাইের, রাবণ আবার সুইচ িহট করেব mক 

করেলা,বল আসেত 9দরী হেc 9দেখ রাবণ িkেজর অেনক 9ভতের চেল 9গেলা আর 

বল 9লগ sdােmর কােছ আসেতই সেজাের বdাট 9ঘারােলা বেলর ওপর, িকn বেলর 

নাগাল 9পেত িগেয় বdালাn হারােলা রাবণ, 9ভতেরর পা িগেয় লাগল উইেকেট, রােমর 

বেল িহট উইেকট হেলা রাবণ। রােমর বািহনী ১ রােন মdাচ িজতল। অবেশেষ সীতা উdার 

হেলা িবিনযুেd। 

রামানুজ সdার পড়া 9শষ করেতই পুেরা দশYকাসন হাততািলেত 9ফেট পড়ল। গেবY বুক 

ফুেল উঠল শীষYর বাবা মার। রামানুজ সdার 9ঘাষণা করেলন 9য উিন 9লখাটা িkেকট 

অdােসািসেয়শন অব 9বŋেল পাmেয়েছন। তারাও তােদর pশংসা জািনেয়েছ এবং একU 

ইংেরজী অনুবাদ 9চেয়েছ – যা িব িস িস আইেক psাব 9দওয়া হেব Øলŋা িkেকট 

9বাডY েক সmpীিতর উপহারs�প 9দওয়ার জনd। 

আবার হাততািল, শীষYর কােছ এখনও পুেরা  বdাপারটা  9ঘােরর  মত।  তেব এতিদেন 

শীষY 9কান ভাল কােজ শীষYsান অিধকার কেরেছ – এেত শীষYর মা, বাবা, দাt, িদদা, 

ঠাkমা সবাই খুব খুিশ আর শীষYর বািড়েত শীষYর আদরযtও অেনক�ণ 9বেড় 9গেছ।

 

Moglai Paratha (Home Style) 

Shrabana Ghosh 

Ingredients 

For Dough 

o Maida (All purpose flour)  - 1 

cup 

o Atta flour - ½ cup 

o Vegetable oil - 1 Tblsp 

o Salt - ½ Tsp 

o Water – as needed 

 

 

 

 

For Egg Mix: 

o Eggs - 2 

o Onion – Half of small size onion 

Finely chopped 

o Green chilly -1 finely chopped 

o Coriander leaves - finely chopped 

around ½ tea cup 

o Vegetable Oil 

o Salt - ½ Tsp

Method 

1. Mix all the Ingredients for the dough. Add water and 
Knead the dough. Cover the dough with round utensil 

and keep it aside. 
2. Next beat the 2 eggs in a bowl. Add the Onion, green 

chilly, Coriander leaves, salt and mix with egg and 

whisk together. 
3. Make round 6 balls of dough. Roll the dough balls in 

thin circle. 

4. Heat a non-stick pan. Place the thin dough circle on 
the pan. Cook both sides on medium flame. 

5. Add 2-3 Tblsp of egg mixture in the middle of the flat 
thin dough circle. With help of spoon curve the 3 sides 

of the dough to give it a triangular shape. 
6. Add 1-2 Tblsp of oil for frying. Flip over the Dough 

with egg on the oil. 

7. Fry both sides well and take it out. 
8. Repeat for other dough balls. 

9. Serve with Maggi Sauce. 

 

“The best way to find yourself is to lose youself  in the service 

of others.” 

~ Mahatma Gandhi 
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The Earrings 
Evani Snyder (Age 12) 

 

Shona walked along the vast aisles of the market. The faded 
cloths of the stalls lined the streets, looking washed out 
from the outside, but vibrant when you stepped inside. 
Simple treasures spanning from fish to spools of thread lay 
inside, or more complex ones ranging from handcrafted 
jewelry to intricate saris. Along the streets, car horns blared 
and auto rickshaws squeezed through the crowded lanes. To 
Shona though, this was all normal. 

Calcutta was a dusty place, with lizards inside almost every 
home and small conventions of mosquitoes around puddles 
of water. But still, the city was full of life and color. 

Shona had been instructed by her mother to get milk for her 
tea, eggs for breakfast, fish for dinner, and several other 
herbs and spices. And of course, with nobody’s watchful 
eye, she could buy whatever else she wanted. 

After collecting all the things her mother asked for, Shona 
found herself with only sixty eight rupees left, barely enough 
to buy her favorite chocolate. She scoured the market for 
something cheap. She walked down endless stalls until she 
reached the third to last stall. The stalls weavings caught her 
eye with a complex stitch of red, yellow, and black. Her eye 
caught on a piece of jewlery. A pair of earrings lay before 
her, it's pale bluish grey color reflecting light back into her 
eyes. Shona scanned for the price. Ninely rupees, the paper 
said plainly. I can probably bargain for that, Shona thought. 

“Excuse me, but what price are those earrings right there?” 
Shona asked, pointing plainly to the earrings. She knew that 
questioning the price could confuse the shop owner so she 
could be able to get a lower price for it. 

“70 rupees,”the shop owner said in a bored tone. “I can 
lower the price if you want.” 

“Can I get them for 68?”Shona pressed. 

“Sure. I just want to get them off my hands,” the 
shopkeeper replied in a monotone voice. Shona thought she 
detected a hint of relief in his voice. She saw him gaze at her 
with hesitation, as if he wanted to change the price or tell 
her something. 

“Yes?”Shona asked to see if she could get anything out of 
him. 

A slight breeze blew, passing over the tent. After the 
shopkeeper’s pupils dilated ever so slightly, he smiled and 
said, “You can go along on your way now.” Shona handed 
him the money and walked away, putting her earrings on. 

When she walked home, Shona noticed that all the colors 
of the stalls had changed and that even the dirt road had 
been turned into a cement one. She rubbed her eyes and 
looked around to make sure that it wasn’t a mirage. Stepping 

on to the concrete, she noticed that it was real and that it 
was actually there. Well, that was odd. Maybe she just hadn’t 
noticed it before. Shona walked around the corner and to 
her house and for the first time she realized that huge black 
skyscrapers stood among smaller dingy apartments. They 
were painted a bright color. She walked for a little longer to 
the place where her apartment stood. The area where her 
building stood was now a clean plot of dust  and concrete 
chips. Panic and fear captured Shona with an iron grip. 

Shona started to frantically check the other landmarks 
around her. And it hit her again. There were no more 
apartments in the area. Only tall office buildings stood 
before her, making Shona feel smaller than she already was. 

Racing down the streets, she asked people if they knew of 
her siblings. “Excuse me,” she said, trying to get the 
attention of a lady. “Do you know of a boy named Viraj 
Mukherjee?” 

“No,” the lady replied. “No, I don’t.” 

Shona started to wonder if she was dreaming. Everybody 
knew her brother. He had won a national chess tournament. 
The people who shopped on this part of town would know 
him then. In fact, the whole city would have known Viraj’s 
name. His victory had been publicized in different 
newspapers across the city. 

People were starting to stare at Shona. She started to walk 
briskly down the streets of her town. Everybody stared at 
her earrings. She unclasped them and a certain familiarity to 
the tiny jewels lay in her brain. Suddenly, a feeling of a match 
in her brain stuck her. The man. He had acted like there was 
something wrong with the earrings. The blue grey color 
became stuck in her brain. The hope diamond. That is why 
it looked so familiar. 

And then she noticed them. Hundreds of posters were 
pinned to lamp posts. The earrings that lay nonthreateningly 
in her palm were plastered all over the city. She heard sirens 
coming from the roads. Someone had called the police on 
her at the sight of the diamond pieces. She sprinted through 
the crowded market, shoving the little devils deep into her 
pocket. But the police were faster. They caught up to her 
and held her fiercely. 

“You are under arrest,” one of the officers said, “for holding 
the most dangerous diamond in the world.” 

They shoved her towards the car before she could even 
defend herself. Shona tried to resist. She looked into their 
eyes and saw frustration and anger. After trying to fight back 
for a while, she fell limp. 
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Before closing the doors, Shona had one more chance to 
ask the police something. “What year is it?” Shona asked the 
police desperately. 

The officer responded, “2149.” Then he slammed the door 
shut. 

Shona’s eyes widened with a strange type of fear and panic 
that made her heart sink to her stomach. Before she had 
gotten the earrings, it had been 2049. A hundred years had 
passed since her errand in the market.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikram Snyder (Age 8) Riana Das (Age 10) 

Pride of Bengal 
Sanvhi Bhattacharya (Age 12) 

Ganapati 
Ahana Mukherjee (Age 12) 
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Glimpses of Yellowstone 

Manas Goswami 

Mishuk(Anwesa Goswami) The Eye (Anwesa Goswami) 

 

“িচt 9যথা ভয়শূনd, উc 9যথা িশর         jান 9যথা মুk, 9যথা গৃেহর pাচীর  

আপন pাŋনতেল িদবসশবYরী   বসুধাের রােখ নাই খn kুd কির” 

~রবীndনাথ ঠাkর 
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Glimpses of Yellowstone 

Manas Goswami 
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¾িম িবsেয় 

শাnা চkবতÑ 

ব�িদেনর সাধ িছল একবার ভারেতর pিতেবশী "বাংলােদশ" 9দখার| িকn িকছুেতই 

9যন 9যাগােযাগ হিcেলা না| ব�xেরর 9দশ ঘুেরিছ, িকn.. 

"ঘর হেত Gধু tই পা 9ফিলয়া  
একU ধােনর শীেষর ওপর, একU িশিশর িবnু" 

আর 9দখা হয়িন|  

যাইেহাক অবেশেষ সুেযাগ এেলা - একটা Tourism Club (Voyager) এর সেŋ 

আমরা tই বnু চললাম বাংলােদশ| সময় টা িছল November এর মাঝামািঝ| হালকা 
ঠাnা পড়েছ| pথেম কলকাতা 9থেক Border (Petropole - Benapole) 9পিরেয় 

যেশার 9রাড ধের 9সাজা গnবd যেশার শহের| Border এর িনয়মমািফক কাজকমY ও 

বাংলােদেশর টাটকা মাছ-ভাত িদেয় িdpাহিরক খাওয়া 9সের যাওয়া হেলা সাগরদাঁিড় 

gােম মাইেকল মধুসূদন দtর বািড় ও জnsান 9দখেত|বািড়র পাশ িদেয় বেয় চলা 
িচরপিরিচত কেপাতাk নদ| 9দখামাt মেন হেলা এ 9যন আমার ব�িদেনর 9চনা|  

কত কিবতায় পেড়িছ - "দাঁড়াও পিথকবর ....... কেপাতাk নদ" | 

পেরর িদন 9ভাের চললাম kি�য়ায় লালন শােহর মাজার 9দখেত| খুব সুnর পিরÛার 

পিরcn পিরেবশ| বাউল সndাসীরা আমােদর বিসেয় অেনক গান 9শানােলন|  

বাউল গােন মন ভিরেয় িনেয় যাওয়া হেলা িশলাইদেহ কিব�H রবীndনােথর 

kmবািড়েত| ব�িদেনর আশা আজ পূণY হেলা| িনেচর তলায় নানান কিবতা, কিবর 

9লখা, আর Oil painting |  

বাগােন tU বkলগাছ আেছ, একU sয়ং রবীndনােথর হােত লাগােনা আর অপরU 

pাkন রাÜপিত pণব মুেখাপাধdায় এর লাগােনা| িশলাইদহ 9থেক িবেকেল রওনা হেয় 

Micro বােস 9সাজা চললাম ঢাকা| পেথ পড়েলা ধেলÆরী আর 9মঘনা নদী| মেন 

পড়েলা এক িবখdাত কিবতা --  

"9সইখােন বিহ চেল ধেলÆরী 
তীের তমােলর ঘন ছায়া 
আিঙনােত 9য আেছ অেপkা কের 

তার পরেন ঢাকাই শািড়, কপােল িসঁtর" 

 

সndা pায় ৮:৩০ টায় 9পৗঁছলাম পdা নদীর ঘােট| 9গায়ালn ঘােট গািড়র pচুর িভড়| 

Bridge 9নই| 9দেখ Gেন ভয় হিcেলা, এেতা গািড় Vessel এ উঠেব িক কের ? 

িকn িকছুkন অেপkার পর 9দখলাম, অেনক private car, bus, truck - সব 

একসেŋ Vessel এ উেঠ পড়েলা| আিম আেগ কখেনা এরকম 9দিখিন| আনেn 

আtহারা হেয় গািড় 9থেক 9নেম ঘুের 9বড়ােত লাগলাম| Vessel 9তা চলেছ পdার 

ওপর িদেয়| অেনেক 9দিখ ওপের deck এ উেঠেছ, 9দেখ আিমও িসঁিড় িদেয় ওপের 

উঠলাম| রােt নদীর অপূবY �শd| এপার ওপার 9দখা যায় না|  

"আমরা 9কাথায় যািc .. 9ক তা জােন 

অnকাের 9দখা যায় না ভােলা" 

 

যাইেহাক, নদী 9শষ হেলা, তারপরও অেনকপথ 9পিরেয় এেলা ঝলমেল ঢাকা শহর| 

রািt কাটেলা 9হােটেল| পরিদন সকাল 9থেক ঢাকার নানা দশYনীয় sান 9যমন মুিk 

9যাdােদর শহীদ 9বিদ, কিব নজHেলর সমািধ, ঢােকÆরী মিnর, রমনা ময়দান, রমনা 
কালীবািড়, SAVAR (এপার বাংলা ও ওপর বাংলার মনীষীেদর মূিতY  অতdn যt কের 

সাজােনা), রামকৃÁ িমশন, ঢাকা িবÆিবদdালয় 9দখা হেলা| 

সবেশেষ 9শখ মুিজবর রহমােনর sৃিত িবজিড়ত বািড়, বতY মােন বŋবnু Museum 

9দেখ, এবং 9য সব জায়গায় তাঁরা সপিরবার খুন হেয়িছেলন, 9সই জায়গা�েলা 
9দখার পর 9যন 9চােখর জল রাখা যায় না|  

ভারাkাn মন িনেয় 9সখান 9থেক 9হােটেল 9ফরার পর tপুেরই রওনা 9দওয়া হেলা 
পাবYতd, চ�gােমর িদেক| ঢাকা 9থেক অেনক xেরর পথ| জŋেল ঢাকা আঁকাবাঁকা 
পাহািড় রাsা, বম, চাকমা ইতdািদ পাবYতd আিদবাসীেদর বাস 9সখােন| 9সইপথ 

মাইেকল মধুসূদন দtর বািড় 

কিব�H রবীndনােথর kmবািড় কিবর বdব;ত আসবাবপt 

লালন শােহর মাজার 

কিবর 9লখা  কিব�Hর বdবহার করা 9নৗকাখািন 

কিব নজHেলর সমািধ 
SAVAR 

শহীদ 9বিদ ঢােকÆরী মিnর 
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9পিরেয় রাঙামাU (Comilla) 9পৗঁছেত অেনক রাত হেয় 9গেলা| রাঙামাUর আzযY 
িবsয়, অসmব বড় এক জলাশয়, 9যU Gনলাম বৃি� হেল পূণY হয় - নাম Kaptai 

lake| তার একিদেক hydel power station কেরেছ| আর অনdিদেক রেয়েছ অেনক 

dীপ, আর dীপ�েলা পরsর সH বাঁেশর রাsা িদেয় 9জাড়া হেয়েছ| আমরা এরকম 

একটা dীেপই 9হােটেল উঠলাম| ভারী সুnর, জানলা খুলেলই চািরিদেক জল| পরিদন 

9ভারেবলা kয়াশার মেধdই 9যেত হেলা লে«, pায় ৩:৩০ ঘnা Kaptai lake এ 

cruise| Lake এর ধাের চাকমােদর ঘর, পিরÛার টলটেল জল, তােত সূেযYাদয় অপূবY 
�শd | 

 

"9ছাট 9ছাট 9ঢউ ওেঠ আর পেড় 

রিবর িকরেণ িঝিকিমিক কের 

আকােশেত পািখ, চেল যায় ডািক 

বায়ু বয় ধীের ধীের" 

একথা 9য কতখািন সতd তা 9সিদন মেমY মেমY বুঝলাম| 

এবার পাবYতd চ�gাম 9ছেড়, 9সাজা যাওয়া হেলা Cox-Bazaar এর িদেক| Cox-

Bazaar 9পৗঁছেত রাত হেয় 9গেলা| Sea beach এর সামেনই 9হােটল| সকাল হেতই 

চললাম World's longest natural beach 9দখেত| Beach এর ওপর 9কােনা 

9দাকানপাট 9নই, কােজই 9বশ পিরÛার পিরcn| pধানত লাবনী Beach এই 

9ঘারাঘুির 9বিশ হেলা| কােছই Burmeese market, িকছু 9কনাকাটাও করা 9গেলা| 
tিদন থাকার পর Cox-Bazaar 9থেক আরও দিkেণ Teknaf পযYn Micro বােস 

যাওয়া হেলা| 9সখান 9থেক cruise এ St. Martin coral island| পেথ জাহাজ 

9থেক Myanmar এর border 9দখা যায়| 

Gনলাম বাংলােদশ সরকার িকছুিদেনর মেধdই tourist 9দর এই island এ যাওয়া বn 

কের এখােন Army base gতরী করেব| এই dীেপ electricity 9নই, only 

generator| 9বশ নতুনরকম লাগেলা, এেকবাের সমুেdর ওপর 9ছা� dীপ|  

Myanmar এর border 

9সখােন একিদন 9থেক, আবার জাহােজ কের via Teknaf, Cox-Bazaar িফের 

9সখান 9থেক আবার যাওয়া হেলা চ�gাম শহের| 9বশ বড় শহর| 9সখােন Patanga 

marine drive 9দেখ, sাধীনতা সংgামী pীিতলতা ওয়ােdদােরর কমYsল, 9যটা 
বতY মােন library হেয়েছ, 9সখান 9থেক সংgামী সূযYেসন চ�gােম িbUশেদর 9য 

অstাগার লুnন কেরিছেলন, 9সটা 9দখা হেলা| 9সখান 9থেক চে�Æরী কালীমিnর, 

সীতাkn, 9লাকনাথ মিnর, ময়নামিতর museum এবং Buddhist civilization 

এর অেনক িনদশYন, যা মাUর িনচ 9থেক পাওয়া িগেয়েছ, 9স�েলাও 9দখলাম|  

পেরর িদন রােt ঢাকা 9ফরা হেলা| 9ফরার সময় আবার িদেনর আেলায় পdা পার 

হলাম| আবার একই অিভjতা| ঢাকা 9থেক পেরর িদন যেশার হেয় 9দেশ 9ফরার 

কথা| মন িকn ভরেলা না| অেনক 9দখা বািক রইেলা| বাংলােদেশর উtর িদেক 

যাওয়া হেলা না, এবং সবেচেয় ভােলা এবং ঘন সুnরবন, যা পেড়েছ বাংলােদেশর 

ভােগ, 9সই বন 9দখা বািক রেয় 9গেলা| এবারকার মেতা িফরেতই হেc, 9দিখ যিদ 

পের কখেনা সাতkীরা ও সুnরবন 9যেত পাির| আপাততঃ এবােরর মেতা "9হ বnু, 

িবদায়"| 

 

 

 
 

          

pীিতলতা ওয়ােdদােরর কমYsল         অstাগার             ময়নামিতর museum  Buddhist civilization 

 

  

রামকৃÁ িমশন Kaptai lake 

Kaptai lake - চাকমােদর বািড় Sublong Falls 
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Øখn মহােদব যাtা ২০১৭ 
knল চkবতÑ 

 
9ভেবিছলাম 9বশ কাবd কের একটা ¾মণ কািহনী িলখব। িলখেত িগেয় বুঝলাম,9লখা 

বdাপার টা Øখn মহােদব যাtার 9চেয়ও কmন কাজ !!তাই 9ছাট কের অl কথায় 

কাজ সারব। 

Øখn মহােদব যাtা খুব একটা pচিলত ও pচািরত তীথYযাtা নয়।তাই এর সmেকY  

িকছু কথা বলা দরকার।যিদও জািন, Google ও YouTube এর tিনয়ায় সব তথdই 

আজ সবার হােতর মুেঠায়। 

পূরাণ অনুসাের,পাঁচU gকলাস এর একU হল এই Øখn মহােদব।এU িহমাচল 

pেদেশর klু 9জলায় অবিsত।উcতা pায় সাের সেতর হাজার ফুট।Jaon gাম 9থেক 

এর xরt pায় ৩৫/৩৬ িক.িম।যাতায়াত pায় ৭০/৭২ িক.িম। 

কাঠেগাদম 9থেক িসমলা হেয় সাের পাঁচটা নাগাদ Jaon 9ত 9পৗছলাম।সndা হেয় 

আসেছ।লmা সফর কের খুব kাn।তাই রাত টা Jaon 9ত কাUেয়, পরিদন 9ভার ছ'টায় 

হাঁটা GH করলাম Singhad এর উেdশd।েভােরর নরম আেলায় চািরিদেক সবুেজর 

সমােরাহ। xের পাহােড়র চূড়ায় 9মেঘর ওড়না। kরপান নদী 9ক সŋী কের এিগেয় 

চললাম।হালকা চড়াই উৎরাই পথ।হাঁটেত ক� হয় না।এই অ«েল pচুর আেপল 

বাগান।তার মেধd িদেয় পথ।সব গােছই লাল আেপল ফেল আেছ।পাহােড়র গােয় 

বাগান মািলকেদর রিঙন ঘর বািড়।Guest house ও 9চােখ পড়েলা।যাtীেদর জনd 

লŋর চলেছ। Jaon 9থেক Singhad এর xরt 3 িক.িম। 7.30 নাগাদ Singhad 

9পৗছলাম।এখােন যাtী 9দর নাম নিথভুk করেত হয়।নাম নিথভুk কের, একটু িব�াম 

িনেয় Barati Nala র িদেক রওনা হলাম। 

আমার 9লখা, অেনক টা Tv-র 9মগা িসিরয়াল এর মেতা... এেগােতই চায় না 

!!যাইেহাক, যাtা িবরিতর অবসের, কলdাণী 9থেক Jaon এর লmা সফেরর কথা একটু 

বেল 9ফিল।(িসিরয়ােলর "আেগ যা ঘেটেছ"-র মেতা)। 

কলdানী 9থেক Jaon 9পৗছেত আমার পাkা সােড় 48 ঘnা সময় 9লেগেছ।xরt 9তা 

কম নয়,pায় 1800 িকিম।Howrah-Delhi Kalka mail-এ tই রাত কাUেয় 

অnকার থাকেত Kalka station এ 9পৗছলাম।ঘিড়েত চারেটও বােজ িন।েরল 

লাইেনর পাশ িদেয় জনিবরল একটা রাsা ধের bus রাsায় এলাম।চােয়র 9দাকান সেব 

খুেলেছ।চা 9খেয়, ছ'টা নাগাদ Shimla র বাস 9পেয় 9গলাম।বাস �েলা 

Chandigarh 9থেক আেস। 

9পৗেন ন'টা নাগাদ Shimla 9পৗছলাম।িবরাট Bus stand।9কান বাস 9কাথায় যােব, 

িকছুই 9বাঝা যায় না।েখাঁজ িনেয় জানলাম, সােড় ন'টায় Rampur এর বাস আেছ।pায় 

একশ িকিম journey কের Shimla এলাম।এবার আেরা 140 িকিম 9যেত হেব।যিদ 

Jaon এর বাস পাই,তাহেল আেরা 35 িকিম !! 

সাের ন'টায় বাস ছাড়েলা mকই, িকn Shimla 9থেক 9বর হেত হেত সাের দশটা 

বািজেয় িদল।বােসর জানলা িদেয় পাহােড়র 9ঢউ 9দখেত 9দখেত এিগেয় 

চললাম।অেনকkণ পর গাছপালা র ফাঁক িদেয় অেনক িনেচ Satluj নদী 9দখেত 

9পলাম।যত নামিছ,নদী ততই বড় হেc।এক সমেয় নদীর পাশ িদেয় বাস চলেত 

লাগেলা।বষYার 9ঘালা জেল ভরা নদীেত তীb 9sাত।রাsা ততটা চওড়া নয়।গািড়র 

crossing 9বশ িবপjনক। 

িবেকল িতনেট নাগাদ Rampur এর 5/6 িকিম আেগ Duttnagar এ, আমার মেতা 

কেয়ক জন Srikhand যাtীেক Jaon এর ভীেড় ঠাসা বােস তুেল 9দওয়া হল।ভারী 

বdাগ িনেয় 9কানমেত দাঁিড়েয় রইলাম।Nirmand এ বসার জায়গা 9পলাম।শরীর আর 

চলেছ না।িবেকল পাঁচটা নাগাদ Baghipul 9পৗছলাম।আেগ এই পযYn বােস এেস, 

তারপর 9ছাট গািড় 9ত Jaon 9যেত হেতা।এই অ«েলর আেপল এখান 9থেকই Ôােক 

কের িবিভn িদেক পািড় 9দয়।অবেশেষ সাের পাঁচ টা নাগাদ kাn 9দেহ Jaon 

9পৗছলাম।সndা হেয় আসেছ।পাহােড়র মাথায় 9মেঘর আsরন। ঠাnাও 

বাড়েছ।অেনেকই Singhad এর িদেক হাঁটা িদল।আমার kমতায় kলােব না,তাই 

Jaon 9তই রািtবাস।িব�াম দরকার। 

Singhad-এ নাম নিথভুk কের আট টা নাগাদ আবার হাঁটা GH করলাম Barathi 

Nala-র িদেক।singhad হল এই পেথর 9শষ জনবসিত।ছিবর মেতা একটা gাম।t-

একটা িদন এখােনই কাUেয় 9দওয়া যায়। 

Singhad এর পর 9থেকই পেথর চড়াই উৎরাই বাড়েত লাগল।বড় বড় গােছর ছায়া 

ঢাকা পথ।গাছ �েলার গােয় শdাওলার আsরন।পথ কদY মাk ও িপিcল।িকছুটা িনচ 

িদেয় pচn গজY েন বেয় চলেছ kরপান নদী। Singhad 9থেক Barathi Nala র xরt 

আড়াই-িতন িকিম হেব।একটা অpসs গভীর িগিরখােতর মেধd িদেয় পথ।খািনকটা 

চলার পর একটা অতdn সংকীনY ও িবপjনক জায়গায় এেস 9পৗছলাম। খুব সাবধােন 

জায়গা টা 9পিরেয় হাঁফ 9ছেড় বাঁচলাম।এর পর একটা খারা চড়াই ভাঙেত হেব।দম 

9নওয়া pেয়াজন।তাই একটু যাtা িবরিত। 

kরপান নদীর জলভরা ঠাnা বাতাস গােয় 9মেখ তরতাজা হেয়, নতুন উdেম খাড়া 

চড়াই চড়েত GH করলাম।পাথর ও গােছর িশকেরর ফাঁেক পা 9রেখ ধােপ ধােপ 

অেনক টা উেঠ 9গলাম।িনজY ন বনপথ।নদীর গজY ন ছাড়া আর 9কান শb 9নই। 

িকছুটা চলার পর,গাছপালা র ফাঁেক নীল pািsক এর ছাউিন 9দখা 9গল।বুঝলাম, 

Barathi Nala এেস 9গিছ।িবপjনক খাড়া পাথেরর িসিড় 9বেয় 9নেম এলাম আ�ম 

pাŋেণ।এখােন যাtীেদর থাকা-খাওয়া র বdবsা আেছ।নামার সমেয় হাঁটু টা একটু 

9মাচেক 9গল।তাই বdাথার মলম মািলশ কের িনলাম।এই সামানd বdথা, আমার যাtা 

পেথর ক� িd�ণ বািড়েয় িদেয়িছল। 

এখােন আেরকবার নাম ধাম িলখেত হেলা।েবলা সাের ন'টা নাগাদ একটা 9ছাট ঝনYা 

9পিড়েয় GH করলাম এই পেথর অনdতম কmন চড়াই,যার pচিলত নাম 

"ডাnাধার"।যাtী র হােতর লাm টার মেতা ই খারা এই পথ।Barathi Nala 9থেক 

Thachruর xরt pায় 7/8 km. Barathi Nala র উcতা pায় 7300 

ফুট।Thachru- র উcতা pায় 11300 ফুট।অথYাৎ pায় 4000 ফুট উেঠ 9যেত 

হেব।ধীের ধীের উঠেত লাগলাম।হাঁটুেত বdাথা হেc।পা এবং ফুসফুস 9ক িব�াম িদেত 

মােঝ মােঝ দাঁড়ােত হেc।যেতা উঠিছ,ঠাnাও বাড়েছ।েমেঘর দল আকাশ, 

বন,পাহাড় সব 9ঢেক িদেc।বৃি� এই পেথর িনতd সŋী।অেধYক পথ 9যেত না 9যেতই 

বৃি� নামল।লাm-ছাতা সামেল পথ চলা 9বশ কmন।িপিcল পথ খুবই িবপjনক।এই 

পেথ কেয়ক িকিম অnর tent আেছ।যাtীেদর থাকা-খাওয়ার 9কান অসুিবধা 

9নই।অেনক বার িব�াম িনেয়, সndা ছ'টা নাগাদ Thachru 9ত 9পৗছলাম।েশষ কেয়ক 
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িকিম,pচn হাঁটু বdথা িনেয় আিম 9য িক ভােব 9âেটিছ,তা Gধু আিম জািন আর জােনন 

sয়ং মহােদব।pসŋত জািনেয় রািখ,sানীয় pবাদ অনুযায়ী যাtীেদর 'Ø' অথYাৎ sাsd, 

9সৗnেযYর অহংকার খn খn হওয়ার পরই Øখn মহােদব দশYন করা যায়। 

Thachru 9ত 9পৗঁেছ যাtা সŋী 9দর কাউেক ই খঁুেজ 9পলাম না।সবাই অেনক আেগই 

9পৗঁেছ 9গেছ।অnকার হেয় আসেছ।চািরিদক 9মেঘ 9ঢেক 9গেছ।শরীর আর চলেছ 

না।েকােনাkেম একটা tent এ আ�য় িনলাম।সাতটা নাগাদ লŋের 9গলাম।ভাত আর 

tই রকম ডাল রােতর 9মনু।খাওয়া 9শষ হওয়ার আেগই মুষলধাের বৃি� নামল।আেরক 

জেনর ছাতার তলায় জল-কাদায় মাখামািখ হেয় tent এ িফের কmেলর তলায় আ�য় 

িনলাম।pকৃিতর তাnেবর শb Gনেত Gনেত ঘুিমেয় পড়লাম। 

পেরর িদনটা সmূণY িব�াম িনলাম।হাঁটার মেতা অবsায় িছলাম না।সারা িদন sানীয় 

guide-porter ও tent মািলক 9দর সেŋ গl কের কাUেয় িদলাম।তােদর মেত, 

ডাnাধার হল িসেনমার trailer..পুেরা িসেনমা টা নয়ন সেরাবেরর পর 9দখেত 

পােবা।বুঝলাম, কপােল অেনক xঃখ আেছ।িফের যাওয়ার িচnা 9ঝেড় 9ফেল, পরবতÑ 

যাtার মানিসক psিত GH করলাম। 

Day 3 
এক িদেনর সmূণY িব�াম acclimatization এর কাজ করেলা।শরীর ও মেনর kািn 

কাUেয় সকাল 9সায়া সাতটায় হাঁটা GH করলাম kali top এর িদেক।xরt 3 

িকিম।pথম এক-েদড় িকিম বনপথ।িবশাল িবশাল গােছর ফাঁক িদেয় চড়াই পথ। গত 

রােতর বৃি�েত কদY মাk।সাবধােন পা 9ফলেত হয়।sackএর ওজন কমােনার জনd িকছু 

িজিনস Thachruর tent মািলেকর কােছ 9রেখ এলাম।েফরার পেথ িনেয় 9নব।এই 

যাtায় বdােগর ওজন যথাসmব কম রাখা খুব জHির। 

ঘnা খােনক হাঁটার পর হঠাৎ বন 9শষ হেয় 9গল।GH হেলা অপূবY বুিগয়াল।trek এর 

pকৃত আনn tree line 9শষ হওয়ার পরই পাওয়া যায়।অেনক xর পযYn পাহােড়র 

9ঢউ 9দখেত পাওয়া যায়।েমেঘর আড়াল 9থেক সূযY uিক িদেc।xের পাহােড়র গােয় 

ঝনYা�েলা জেম বরফ হেয় আেছ।একটু িব�াম িনেয় এিগেয় চললাম।বন 9শষ হেলও 

চড়াই আেগর মতই আেছ।িকছু টা এিগেয় ছাতুর সরবত বািনেয় 9খেয় িনলাম।এনািজY  

দরকার।ছাতু ও িচেড় আমার সব trek এর সŋী।কনকেন ঠাiা হাওয়ায় হাত জেম 

যােc।ব� xের অেনক িনেচ Singhad 9দখা যােc।পাহােড়র ঢােল 9মেঘর 

আsরন।অবণYনীয় �শd।pায় 9সায়া ন'টা নাগাদ kali top 9পৗছলাম।কেয়কU tent 

আেছ।থাকা-খাওয়ার বnবsও আেছ।এখােনই 9শষ হেc 'ডাnাধার'-এর 

চড়াই।এরপর ভীম তালাই পযYn 9দড়-tই িকিম উৎরাই পথ।িকছুkন িব�াম ও 

pকৃিতর অপ�প 9সৗnযY উপেভাগ কের, মা কালীর আশীবYাদ িনেয় উৎরাই পেথ 

এিগেয় চললাম। 

kali top এর উcতা pায় 12,800 ফুট।Bheem talai-এর উcতা pায় 11,300 

ফুট।অথYাৎ, 9দড়-tই িকিমর মেধd 9দড় হাজার ফুট নামেত হেব।খারা উৎরাই পেথ 

নামা টা খুব সহজ কাজ নয়। 

অেনক িনেচ Bheem talai-এর tent 9দখা যােc।িকছু টা ওপের একটা glacier 

9দখেত পািc।এই পেথর pথম glacier।আেরা uচু 9ত Kunsa 9দখা িদেয়ই 9মেঘর 

আড়ােল লুিকেয় পড়েলা।অেনক টা 9নেম Valley9ত 9পৗছলাম।িবিভn রকম ফুেলর 

ঘন 9ঝােপর মেধd িদেয় পথ চেল 9গেছ। 

Bheem talai হল 9ছাট একটা pাকৃিতক পুkর।কেয়কটা জেলর ধারা এেস 

িমেশেছ।weatherখুব খারাপ িছল বেল ছিব তুলেত পািরিন।এখােন আমার সামেন 

িদেয় কেয়কজন উdার কমÑ একটা শবেদহ বহন কের িনেয় 9গল।সারা শরীর কmেল 

ঢাকা।Gধু জুেতা টা 9দখা যােc।�শdটা 9দেখ মনটা খারাপ হেয় 9গল।বািড়েত যারা 

আমার পথ 9চেয় বেস আেছ, তােদর মুখ �েলা 9চােখর সামেন 9ভেস উঠেলা।তােদর 

জেনd সুs শরীের আমােক বািড় িফরেতই হেব।অেচনা বnুUর আtার শািn কামনা 

কের এিগেয় চললাম।11 টা নাগাদ একটা tent এ sack নামালাম।একটা tea break 

খুব দরকার। 

এক পশলা তুমুল বৃি�র পর 12 টা নাগাদ আবার হাঁটা GH করলাম।হালকা চড়াই 

পথ।tই পােশ ঘন 9ঝাপঝাড়।পেথর ওপর িদেয় বেয় যাওয়া এেকর পর এক ঝণYা 

9পিরেয় চেলিছ।Kunsa-9ক এই কারেণ 'the land of waterfalls' বলা হয়।বষYার 

পর এই অ«েল অেনক ফুল 9ফােট।তাই এই অ«ল Himachal Pradesh এর 

'Valley of flowers' নােমও পিরিচত। একটু পেরই আবার GH হেলা pাণাnকর 

চড়াই।খুব ধীের চড়াই পথ অিতkম কের এই পেথর pথম Glacier 9দখেত 

9পলাম।িবপjনক িপিcল পথ ধের Glacier এর সামেন এেস 9পৗছলাম।িকn িক 

ভােব glacier টপকােবা,বুঝেত পারিছ না।ওপার 9থেক একজন বলেছ ওপর িদেয় 

9যেত।আেরক জন বলেছ িনেচর িদক িদেয় পার হেত।েশেষ িনেচর িদক িদেয়ই 

অেনক কে� ওপাের 9পৗছলাম। কাজটা সহজ িছল না।যাtা পথ সুগম রাখেত যাtা 

কমÑেদর কমY তৎপরতা 9দখলাম।glacier 9কেট পথ কের 9দয় এরা।এই িনরলস 

কমÑেদর মেন মেন ধনdবাদ জািনেয় Kunsa-র পেথ পা বাড়ালাম। 

Glacier এর পর 9বশ খািনকটা চড়াই ভাঙার পর হঠাৎ road block।একটা িবরাট 

ছাগেলর পাল পথ আগেল দাঁিড়েয় আেছ।যাtীেদর 9দেখ একটু ভয় 9পেয়েছ।আিম 

পাহােড়র ঢােলর িদেক।এক সেŋ সবাই 9দৗড় GH করেলই িবপদ।হাজার ফুট িনেচ 

গিড়েয় পড়েত হেব।হতভাগd অেচনা বnুUর কথা িবলkন মেন আেছ।সাবধােন ঢােল 

9নেম দাঁড়ালাম।sানীয় এক যাtী ছাগেলর পাল 9ক িকছুটা সিরেয় যাওয়ার পথ কের 

িদল।উেlা িদেকর ঢােল উেঠ হাঁফ 9ছেড় বাঁচলাম।sানীয় যাtীরাই রাsা ফাঁকা কের 

িদল।পাহােড়র ঢােল বেস ছাগল তাড়ােনা 9দখেত মn লাগিছল না। িকছুটা হালকা 

চড়াই 9ভেঙ একটা বাঁক ঘুের কেয়কটা tent 9চােখ পড়েলা।বুঝলাম Kunsa এেস 

9গিছ।tপুর t'9টা নাগাদ Kunsa 9পৗছলাম। Bheem talai 9থেক Kunsaর xরt 3/4 

িকিম হেব।এখান 9থেক Bheem dwar আেরা 3/4 িকিম।হােত অেনক সময় 

আেছ।ঘnা খােনক িব�াম 9নব বেল একটা tent-এ মdািগর অডY ার িদেয় Gেয় পড়লাম। 

Kunsa জায়গাটা খুব সুnর।পাহােড়র ঢােল সবুজ গািলচা।তােত নানা রেঙর নাম না 

জানা ফুেলর নকশা।থাকা-খাওয়ার অসুিবধা 9নই।ইcা করেলই এখােন একটা িদন 

কাটােনা যায়।lunch 9সের,Kunsaর অপূবY 9সৗnযY tেচাখ 9ভাের 9দেখ, িতনেট 

নাগাদ আবার হাঁটা GH করলাম। Kunsaর পর Bheem dwar পযYn পেথর চড়াই-

উৎরাইটা অেনক কম। সােড় পাঁচটা নাগাদ xের পেথর িকছুটা িনেচ, আমার আজ 

রােতর mকানা Bheem dear এর অেনক tent 9দখেত 9পলাম।েবশ চওড়া একটা 

Valley9ত ছড়ােনা নানা রেঙর tent এর 9মলা।এক িদক িদেয় বেয় যােc Øখn 

গŋা।নদীর ওপাের পাহােড়র গােয় 9ছাট 9ছাট ঝণYা জেম বরফ হেয় আেছ।UপUপ 

বৃি�েত পা চালালাম।pায় সােড় ছ'টা নাগাদ Bheem dwar 9পৗছলাম।xর 9থেক 

যতটা কােছ মেন হয়,ততটা কােছ 9মােটও নয়।এটাই পাহােড়র gবিশ�d। 
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গত রােত Thachru 9ত বুিd িসং-এর tentএ 9য দেলর সেŋ িছলাম, আজও তােদর 

সেŋই থাকব।ওরাই tent ভাড়া কের 9রেখেছ।জনpিত 200 টাকা/রাত।Thachru9ত 

tent ভাড়া 100টাকা/রাত।12 জন িছলাম একটা tentএ।যাইেহাক,এই xগYম জায়গায় 

আরােম রাত কাটােনার জায়গা পািc, এটাই অেনক। 

Tent-এ sack 9রেখ বাইের এলাম।সndা হেয় আসেছ।নদীর গজY ন 9শানা যােc।xের 

অেনক টা ওপের Parvati baag এর tent 9দখা যােc।কাল ওই পেথই 9যেত 

হেব।যাtার কmনতম অধdায়।রাত 3-49টর মেধd 9বিড়েয় পড়েত হেব।ভােলা িব�াম 

দরকার।আটটা নাগাদ লŋের 9খেয় Gেয় পড়লাম।যাtীেদর কথাবাতY া, নদীর গজY ন 

Gনেত Gনেত ঘুিমেয় পড়লাম।।  

Day 4..The final challenge.. 
মাঝরােত pচn বৃি�র আওয়ােজ ঘুম 9ভেঙ 9গল।তাবুর ছােদ নায়gার গজY ন।বাইেরর 

তাপমাtা িহমােŋর িনেচ।তাবুর 9ভতের ঠাnা অেনক কম হেলও,tেটা কmেলও শীত 

করেছ।রাত t'9টার পরও বৃি� চলেত লাগেলা।রাত িতনেট 9ত হাঁটা GH করেবা 

9ভেবিছলাম।তা আর হেলা না। 

9ভার চারেট নাগাদ আবার ঘুম ভাঙেলা।বৃি� 9থেম 9গেছ।টেচY র আেলায় ছাতুর সরবত 

বািনেয় 9খেয়, বাইের এলাম।pচn ঠাnা।েমঘ 9কেট িগেয় নkt খিচত আকাশ।xের 

পাহােড়র গােয় আেলার িবnু 9দেখ বুঝলাম অেনেকই হাঁটা GH কের িদেয়েছ। 

পাঁচটা নাগাদ জল ও িকছু Gকেনা খাবার িনেয় হাঁটা GH করলাম।আমার িজিনস পt 

tent এ 9রেখ এলাম।িফের এেস এই tent এই থাকব।আেলা ফুেট 9গেছ।জল-কাদায় 

পেথর অবsা খুবই খারাপ।এেকর পর এক ঝণYা 9পিড়েয় এিগেয় চললাম।হালকা 

চড়াই।হাঁটেত ভালই লাগেছ।নদীর গজY ন kমশ বাড়েছ।একটু পেরই 9পৗছলাম Øখn 

গŋা জলpপােতর তীের।এই পেথর সব 9চেয় বড় ঝণYা।পাথেরর ওপর পা 9রেখ ঝণYা 

9পিড়েয় pবল চড়াই চড়েত GH করলাম।Parvati baag-এর xরt pায় 3 

িকিম।একটানা চড়াই 9ভেঙ সাতটা নাগাদ পাবYতী বাগ 9পৗছলাম। 

9মঘমুk নীল আকাশ।pভাতী সূেযYর উjল আেলায় চািরিদক ঝলমল করেছ।xের 

পাহােড়র গােয় অলস 9মঘ জিড়েয় আেছ।অেনক ওপের আকােশর গােয় Øখn 

মহােদব িশলা পিরÛার 9দখা যােc।pসŋত জািনেয় রািখ, 72 ফুট উচু এই শীলাখnU 

ব� xর 9থেক 9দখা যায়। Jaon, Thachru 9থেকও 9দখা যায়।সকােল ও সndায় 

আরতী হয়। পাবYতী বােগর পর আর 9কাথাও খাবার পাওয়া যােব না।তাই আলুর পেরাটা 

আর চা িদেয় 9bকফাs 9সের িনলাম।েবাতেল জল ভের িনলাম।এরপর আর পানীয় 

জল পাওয়া যােব না।েপৗেন আট টা নাগাদ,মা পাবYতীর আশীবYাদ িনেয় আবার হাঁটা 

GH করলাম নয়ন সেরাবেরর িদেক।xরt tই িকিম।এই অ«েল পিবt bhকমল ফুল 

9ফােট।আিম Gধু kঁিড় 9দখেত 9পলাম।ফুল 9ফাটার সময় হয়িন।এখান 9থেকই GH 

হেc এই পেথর ক�কর Rock zone।সবুেজর সমািp।Gধু পাথর আর পাথর।যাtা 

কমÑরা পাথেরর গােয় লাল আর হলুদ রং িদেয় পেথর িদক িনেদY শ না করেল, গাইড 

ছাড়া এই পেথ যাওয়া সmব হেতা না।খুব সাবধােন পা 9ফলেত হয়।অনdমনs হেলই 

আছাড় অিনবাযY।pায় ন'টা নাগাদ নয়ন সেরাবর 9পৗছলাম। 

পাবYতী বাগ 9থেক রওনা হওয়ার পরই weather খারাপ হেত GH কেরিছল।UপUপ 

বৃি�র মেধd যখন নয়ন সেরাবের 9পৗছলাম, চািরিদক তখন 9মেঘর আড়ােল।নয়ন 

সেরাবর হল একটা 9ছাট Glacial pond..পূরাণমেত,মা পাবYতীর 9চােখর জেল সৃ� 

এই hদ।বছেরর 9বশীর ভাগ সমেয় এই অ«ল বরেফ ঢাকা থােক।িকছু জায়গায় এখেনা 

বরফ জেম আেছ।ব� মানুষ এখােন পূজা িদেয় 9শষ পযYােয়র যাtা GH 

কের।অেনেকই একটু দম িনেয় িনেc আসn দমফাটা চড়াই ভাঙার জনd।আমারও 

একটু িব�াম দরকার। 

Nayan sarovar এর উcতা pায় সাের 9চৗd হাজার ফুট।আর Øখn মহােদব এর 

উcতা pায় আেঠেরা হাজার ফুট।অথYাৎ, 9শষ পাঁচ িকিম.-র মেধd pায় সাের িতন 

হাজার ফুট উঠেত হেব।এর সেŋ আেছ 30 িকিম হাঁটার kািn, অসmব খারাপ 

weather,বৃি�, হাড় কাঁপােনা ঠাnা। সবYপির, অতdn খারাপ ও িবপjনক পথ। 

Actually, নয়ন সেরাবেরর পর 9থেক পথ বেল িকছু 9নই।Gধুই পাথর 

চড়া।শীতকােল এই পুেরা অ«ল বরেফ ঢাকা থােক।এই জনd, এই পেথর 9বিশ িভিডও 

করেত পািরিন।ছাতা,লাm সামেল পথ চলাই কmন।এই পেথর বণYনা ভাষায় pকাশ 

করা আমার পেk অসmব।তাও 9চ�া করিছ। 

9বশ িকছুkণ sগY পেথর িদেক 9চেয় বেস রইলাম।কেয়কU 9ছাট 9ছেল-েমেয় ও 

িকছু বয়s যাtীেদর উঠেত 9দেখ সাহস স«য় কের, সােড় ন'টা নাগাদ sগYােরাহন 

GH করলাম।pথেমই দমফাটা চড়াই।ধীর পদেkেপ উঠেত লাগলাম।একটানা দশ পা 

চলেতও হাঁফ ধরেছ।ঘnা খােনক চলার পর একটা glacier পড়েলা।গেল যাওয়া 

glacier 9বশ িবপjনক।পথ খঁুেজ পাওয়া যায় না।িকছুkণ হাঁটার পর একটা খাড়া 

পাথেরর সামেন হািজর হলাম।trekkingএর ভাষায় যােক spider wall বেল।ছাতা 

বn কের, চার হাত-পােয়র সাহােযd 9কােনা kেম উেঠ 9গলাম। 

উঠিছ 9তা উঠিছই,পথ আর ফুরায় না।এক'শ িমটার পথ,এক িকেলািমটার বেল মেন 

হেc।দম 9নওয়ার জনd মােঝ মেধdই দাঁড়ােত হেc।বসার উপায় 9নই।েকউ বেস 

পড়েল, যাতায়ােতর পথ বn।িকছু জায়গায় 9নেম আসা যাtীেদর পথ ছাড়াও 

মুশিকল।চািরিদক 9মেঘ ঢাকা।িকছুই 9দখা যােc না।একটাই িচnা,tপুেরর মেধd 

9পৗছােত হেব।সেnািহেতর মেতা 9âেট চেলিছ। 

9বশ কেয়কU glacier 9পিরেয়,pায় সােড় বােরাটা নাগাদ Bheem baiee 

9পৗছলাম।কিথত আেছ, িdতীয় পাnব ভীম এই sােন sেগYর িসিড় বানােনা GH 

কেরিছল।িকn 9শষ করেত পােরিন।িবশাল িবশাল পাথেরর খn এেক অপেরর ওপর 

এমনভােব পেড় আেছ, 9য মেন হেতই পাের এখােন 9কান এক সময় িসিড় 

িছল।সবেচেয় আzযY, পাথর �েলার গােয় িবিচt ভাষায় িকছু 9লখা আেছ।যার 

পােঠাdার এখনও সmব হয়িন। 

আবহাওয়া পিরÛার থাকেল, Bheem Baiee 9থেকই Øখn িশলা 9দখা যায়।েসই 

sগÑয় �শd 9থেক আমরা বি«ত হলাম।Bheem Baiee র পর সাতU চূড়া 9পিরেয় 

9দবািদেদেবর দরবাের 9পৗছােত হয়।এই 9শষ এক-েদড় িকিম পথ ভীষণ 

ক�কর।মেনহয়,আর পারেবা না।িফের যাওয়াই ভােলা।িমিনেট িমিনেট glucose 

9খেয়ও পা আর চলেত চায় না।শরীেরর সব শিk িনংেড় 9নয় পথ�ম।এই অবsায় 

মেনর 9জারই একমাt চািলকা শিk।pিত পদেkেপ সবার মুেখ Gধুই.. 'জয় 

9ভােল','জয় শংকর'।এেক অপরেক উৎসািহত করাই এখানকার দsর।এেকর পর এক 

পাথেরর চুড়া টপেক,pায় 9দড়টা নাগাদ আিম Øখn মহােদব-এর দরবাের 9পৗছলাম। 

সশরীের sগYলাভ-এর িবরল অনুভূিত।মেনর অবsা ভাষায় pকাশ করা যায় না।একটা 

িবhল অবsা।সব অহংকার এক মুহূেতY  xর হেয় যায়।িনেজেক অতdn নগনd বেল মেন 
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হয়।অিত বড় নািsেকর মেনও ভিkভাব 9জেগ ওেঠ। অিধকাংশ যাtীর 9চােখ 

আনnাå।ক� সাথYক।জীবণ সাথYক। 

িকছুটা xের জুেতা খুেল 9রেখ, খািল পােয় Øখn িশলার কােছ িগেয় pণাম 

করলাম।সবার মŋল কামনা কের,pায় tেটা নাগাদ 9ফরার পথ ধরলাম।ইcা থাকেলও 

9বিশkণ থাকার উপায় 9নই।দশ িকিম পথ িফরেত হেব।হাঁটুর অবsা খুব 

খারাপ।অেনক সময় লাগেব।Bheem dwar 9পৗছােত রাত হেয় যােব।ধীের ধীের 

নামেত GH করলাম।pায় পাঁচটা নাগাদ Nayan sarovar এ 9পৗছলাম।সndা 

নামেছ।পথ pায় জনশূনd।েশষ িবেকেলর আেলায় Parvati baag রওনা হলাম। সােড় 

ছ'টা নাগাদ Parvati baag এলাম।িকছু পিরিচত যাtীর সেŋ 9দখা হল।গতকাল এক 

তাবুেতই রাত কUেয়িছ।চা 9খেয় এক সেŋ রওনা হলাম Bheem dwar এর 

িদেক।Øখn গŋা জলpপাত 9পৗছােনার আেগই অnকার সব gাস কের িনল।টেচY র 

আেলায় ঝণYার ধাের এেস 9দিখ, নদীর জল 9বেড় িগেয় পারাপার বn।tজন sানীয় 

গাইড নদীর এপার 9থেক ওপার পযYn সH একটা দিড় লািগেয়, যাtীেদর ওপাের িনেয় 

যাওয়ার বdবsা করেলা।অতdn িবপjনক ভােব যাtীরা এেক এেক নদী 9পরেত 

লাগেলা।আিম টচY  ধের বেস রইলাম।েsােতর টােন পা mক ভােব রাখাই যায় না।সব 

9শেষ আিম টলমল পােয় নদী পার হলাম।আমােদর পের আর 9কউ নদী টপকােত 

পােরিন।জল আেরা 9বেড় 9গিছল। বািকরা Parvati baag এ রাত কাUেয়িছল।েশষ 

9দড় িকিম পথ সmূণY অnকাের,মাt একটা টেচY র আেলায় পাঁচজন 9ক হাঁটেত 

হল।আিম ছাড়া আর 9কউই টচY  িনেয় যায়িন। রাত সােড় আট টার পর িব±s অবsায় 

Bheem dwar 9পৗছলাম।লŋের 9খেয়, 9ভজা জামা-কাপড় 9ছেড় sleeping bag 

এর িভতের আ�য় িনলাম। 

Day 5.. 
তাবুর বাইের যাtীেদর কথাবাতY ার আওয়ােজ সকাল 9পৗেন সাতটা নাগাদ ঘুম 

ভাঙেলা।sleeping bagএর ওম 9ছেড় 9বেরােত ইcা করেছ না।িকn উপায় 

9নই।আজ Thachru পযYn 9যেতই হেব।অিতকে� sleeping bag 9থেক 9বিরেয়, 

গতকােলর 9ভজা 9পাশাক পের 9ফললাম।আধমনী 9ভজা জুেতাটা খািল পােয় গিলেয় 

তাবুর বাইের এলাম।pভািত সূেযYর আেলায় পাহাড় চূড়ার বরফ 9যন Hেপার মুkট। 

যাtীেদর বdাsতা GH হেয় 9গেছ।গতকাল িছল যাtার 9শষ িদন।লŋেরর িtপল খুেল 

9ফলা হেc।চা আর হালুয়া 9দওয়া চলেছ। তাড়াতািড় চা,হালুয়া 9খেয় gতির হেয় 

িনলাম।অেনক ওপের �শdমান Øখn িশলােক pণাম কের, সােড় সাতটা নাগাদ হাঁটা 

GH করলাম।েজাের হাঁটার তাড়া, ইcা এবং kমতা..েকােনাটাই 9নই।িহমালেয়র 

অপ�প �প 9দখেত 9দখেত এিগেয় চললাম। 

9চনা পথও আজ অেচনা, নতুন লাগেছ।পিরÛার আকােশ 9মেঘর িচh 9নই।ব� xর 

পযYn পাহােড়র 9ঢউ আজ �শdমান। সকাল দশটা নাগাদ Kunsa 9পৗছলাম।পিরিচত 

tent Uেত sack নামালাম।েভজা জুেতার ঘষায় পােয়র ankle এর tই পােশ ছাল 

উেঠ িগেয় jালা করেছ।খািল পােয় 9ভজা জুেতা পেড় পাহািড় পেথ হাঁটা 9বশ 

ক�কর।মdািগ িদেয় lunch 9সের,এগােরাটা নাগাদ আবার পেথ নামলাম। একটা 9ছঁড়া 

pািsেকর 9রনেকাট পােয় জিড়েয় জুেতা পেড় িনলাম।সেŋ band aid 9নই।থাকেল 

ক�টা কম হেতা।েবিশর ভাগটাই উৎরাই পথ।হাঁটেত ক� হওয়ায় কথা নয়।িকn 

হাঁটুেত বdাথা থাকেল, খাড়া উৎরাই পথও ক�কর। 

Kunsaর পর 9থেকই আবহাওয়া খারাপ হেত GH করেলা।েদখেত 9দখেত পাহাড়, 

আকাশ 9মেঘর আড়ােল মুখ লুকােলা।বৃি�র মেধd, pায় সােড় বােরাটায় bheem talai 

9পৗঁেছ,চােয়র অডY ার িদেয় উনুেনর পােশ বসলাম।একটু উÁতার খুব pেয়াজন।একটা 

নাগাদ বৃি� িকছুটা কম হওয়ায়, রওনা হলাম kali top এর িদেক।এই যাtার 9শষ খাড়া 

চড়াই।tজন পিরিচত যাtী আমার সŋী হল।জল,gেকাজ খাইেয় তােদর শিk 

9ফরালাম।সকেলই kািnর 9শষ সীমায়।আড়াই টায় kali top 9পৗছলাম।কনকেন 

ঠাnা বাতাস হাড় পযYn কাঁিপেয় িদেc।গরম চােয় চুমুক িদেয় গা িকছুটা গরম হেলা।মা 

কালীেক pণাম কের,িতনেট নাগাদ Thachruর িদেক নামেত GH করলাম।েমেঘর 

আড়ােল, পাহােড়র ঢােল রেয় 9গল Bheem talai..অপ�পা Kunsa..আেরা xের 

Bheem dwar !!!! অবেশেষ চারেটর িদেক,িবেকেলর mান আেলায়,kাn 9দেহ 

Thachru র campএ 9পৗছলাম। 

Day 6 
বুিd িসং-েক না 9পেয়, তার ভাইেয়র তাবুেত রাত কাUেয়, সকােল রওনা হলাম 

Jaonর উেdেশd।"যাtা"9শষ হেয় 9গেছ।তাই যাtীর সংখdা নগনd।kয়াশা ঢাকা 

জনিবরল বনপেথ একাই 9নেম চেলিছ।িবশাল িবশাল গাছ �েলা pকাn gদেতdর 

মেতা দাঁিড়েয় আেছ।মাথা �েলা 9দখা যায় না।�শdমানতা 30-40 ফুেটর 9বিশ 

নয়।pায় অেধYক পথ 9পিরেয় আসার পর সূেযYর 9দখা 9পলাম।পােয়র অবsা 9বশ 

খারাপ।tই িকিম অnর িব�াম িনেত হেc।pায় সােড় বােরাটায় Barathi Nalaর 

আ�েম 9পৗছলাম।বাবাজীর অনুেরােধ 9খেত বেস 9গলাম।ভাত,ডাল আর ঝাল ঝাল 

আলুর 9ঝাল 9যন অমৃত।একটু িব�াম িনেয় আবার পথচলা GH। 

kরপান নদীর 9জােলা বাতাস গােয় 9মেখ, আড়াইটা নাগাদ Singhadএর আ�েম 

9পৗঁছলাম।ভীষন kাn।আমার অবsা 9দেখ, আ�ম কমÑরা চা,িবsুট হােত িদেয় 

9গল।এখােনও যাtীেদর থাকা-খাওয়ার বdবsা আেছ।এক কমÑ এক বাU পােয়স হােত 

ধিরেয় িদল।এই পাহািড় মানুষ �িলর আিতেথয়তা 9দখেল অবাক হেত হয়।এঁেটা বাU 

টাও হাত 9থেক িনেয় 9গল। এেদর সেŋ না িমশেল,আমার যাtা বৃথা হেয় 9যত।এেদর 

মােঝই, sয়ং Øখn মহােদব খn খn হেয় ছিড়েয় আেছ। 

িতনেটর সময় আবার হাঁটা GH করলাম।পেথ এক আেপল বdবসায়ীর সেŋ আলাপ 

হেলা।ওনার আেপল বাগান আেছ।িনেজর বাগােনর আেপল খাওয়ােলন।অেনক গl 

হেলা।অবেশেষ, UপUপ বৃি�র মেধd িবেকল পাঁচটায় Jaon 9পৗছলাম।আমার Øখn 

মহােদব gকলাস যাtা সmূণY হেলা। 

যাওয়ার সমেয় 9য Lodgeএ িছলাম, 9সখােনই একটা ঘর িনলাম।কনকেন ঠাnা জেল 

sান কের, Gকেনা 9পাশাক পরলাম।কাল সারাহান-এর পেথ রওনা হেবা।সব �িছেয় 

িনেত হেব।পেরর পেবY সারাহােনর গl বলেবা।েকমন !?? 

একটা ঘটনার কথা বেল 9লখা 9শষ করেবা।আমার পােশর ঘের এক 9pৗঢ় ভdেলাক 

িছেলন।উিন শারীিরক কারেণ Øখn 9যেত পােরন িন।দেলর বািক সদসdেদর জনd 

অেপkা করেছন।িতিন যখন জানেলন আিম Øখn দশYন কের িফরলাম,উিন আমার 

পা ছঁুেয় pণাম করেত 9চেয়িছেলন।অিত কে� তাঁেক িনরs কেরিছলাম।িকছু মানুেষর 

মেন এই যাtা ও যাtীেদর pিত কতটা �dা ও ভিk বতY মান,9সটা 9বাঝােনার জনdই 

ঘটনাUর উেlখ করলাম।এই সnান আিম পেদ পেদ 9পেয়িছ।অবাক ও অিভভূত 

হেয়িছ।
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At Bank of America, we want you to be delighted and our goal is to keep you informed throughout your experience. If you have 

any questions, comments or concerns, please contact me or my manager, Chanelle Murphy, NMLS 633267. My manager can be 

reached at 408.505.3366 or chanelle.murphy@bofa.com 

Throughout the process you may receive survey invitations to provide feedback about your experience. Your feedback is extremely 

important to us and provides insight into how we can continue to strive to improve our client experience. - Gopinath Pachaiappan 

NMLS ID : 633631 
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The Journey to Happiness 

Ipsita Chatterjee 

Recently, I watched The Princess and the Frog with my younger 

cousin, and I cried. Yes, a 22 year old college graduate still 

cried at a Disney movie. The more pressing question is, why 

did I cry at a children’s movie that I’ve seen a million times?  

During the height of my last final exam week of my 

undergraduate career, I found myself thinking, once these finals 

are over, I can finally relax. I am sure that many of us have felt 

this way during a stressful time. The mantra of if I just reach 

this goal, I will be happy replays in your head. The anxiety of 

that stress worsens because you just want that moment of 

stress to end. However, when that stressful time finally does 

come to an end, you find yourself in another stressful 

situation, and the cycle of unhappiness continues. 

This made me think, will I ever actually find happiness if 

I’m always looking for it in the future? 

I grew up believing that there is a formula to be “happy.” 

As children, we are told that we should go to school, get a 

degree, work, get married, have kids, and retire, and only 

then we will finally be happy. This idea of what happiness is 

has haunted me for many years. Will I ever truly be happy? 

How can I find it? I think I am not alone when I say that I 

am looking for the happiness that we see in the movies. The 

picture perfect moment where we finally get to live “happily 

ever after.” 

Our society has put this idea of happiness in our heads, that 

it is something to be reaching for. Nearly every children’s 

movie is centered around a character that is unhappy, and 

they go through a journey to find happiness. For example, 

in The Princess and the Frog, the movie starts with Tiana 

working day and night to achieve her dream of starting her 

own restaurant. In the movie, she was so focused on starting 

her restaurant, she neglected self-care and nearly worked 

herself to death. By the end of the movie, she realizes that 

there is more to life and is happy with a prince and a 

restaurant. She reaches happiness as the final destination.  

The end of the movie shows a sequence of her happily 

dancing around her successful restaurant that she can share 

with her man. What the movie doesn’t show is what 

happens after the happily ever after moment? 

As a work-a-holic myself, the beginning of Tiana’s story is 

much too close to home. I constantly think that I’ll be 

happier when something good happens, but I’m starting to 

think that there is never going to be a moment where you 

know you are finally happy. In reality, happiness is not a 

state, it is a feeling. There will never be a revolutionary 

moment where you have a magical realization that you will 

now live forever as happy.  

A quote by Buddha really resonated with me, and it says, 

“Happiness will never come to those who fail to appreciate 

what they already have.” If you constantly are looking for 

happiness, you will never find it because it is right in front 

of you. We, as a human race, are just a collection of 

experiences, and all these experiences make you who you 

are. If you spend all these experiences just waiting for a 

happier time, are you really making the most of the short 

time we have on earth? 

I cried during The Princess and the Frog because I was scared 

that I would never find the happiness that Tiana found. 

However, what I have realized is that happiness isn’t 

something to be found because it is right in front of me. 

Happiness is right in front of all of us. We as human beings 

can’t wait for happiness to approach us, we should find 

happiness in every moment in life. We should find 

happiness in the current state that we are because life is not 

a math equation. Life is a rollercoaster filled with 

unpredictable twists and turns. I encourage you to strap on 

and enjoy the ride.

  

“Our lives begin to end the day we become silent about 

things that matter.” 

~ Martin Luther King Jr. 
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Life behind bars 

Neetra Chakraborty (Age 12) 

It was a bright winter morn 
With white clouds in a sky so blue 
It was a day for some family fun 
And so off we went to the local zoo. 

“I can’t wait”, I told my mom 
It’s my first visit to the zoo, 
In my mind I saw frisky cubs 
And jumping, excited kangaroos. 

I imagined the gorgeous beings 
Happy in their home 
Eating food when they want 
With plenty of space to roam.  

I envisioned the great lion 
So majestic and tall and proud 
The king of the wild forest 
 roaring out loud.  

But when I got to its cage 
On the gray ground it lay 
With a faraway look in his eyes 
Remembering its glorious days.                                                      

The chimps will be great fun I thought 
Chattering, swinging around. 

Eating bananas to their hearts content 
And maybe sunbathing on the ground. 

But in the gloomy monkey house 
There was this lonely chimpanzee 
Still as stone, it stared at us 
His eyes hinting at his misery. 

From the lonely helpless monkeys 
To the creatures of the sea 
I wondered what their lives were like 
I wondered about their family. 

I imagined being trapped in a cage 
And knowing there’s no escape 
Every day, throngs of people 
Stopping by me to point and gape. 

Suddenly high up in the sky 
A soaring eagle caught my eye 
It rode the wind with its glorious wings 
Oh! The joy that freedom brings. 

When I look back to that day 
Their sad eyes seem to follow me 
They must be let out in the wild 
It’s where they’re truly meant to be.

 

  

Rajdeep Mukherjee (Age 10) 
Aryaman Majumder (Age 8) 
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ভাড়ােট 
pনেবশ  দাস 

 
এটা আমার ফুলেমেসার িনজs অিভjতা। 

আিম "9sফ আেটY র খািতের িকছুটা রং চিড়েয়িছ"। 
  

।।  শূনd ।। 

গত কেয়ক বছেরর মতন এ বছেরর xগYাপুেজাটাও বৃি�র জনd মাU হল। িকn এইবার 

মরGেমর এমন দাপট িছল, মেন হিcেলা 9যন 9দবী tগYা 9নৗকােত Gধু আগমন বা 

psানই নয়, 9গাটা পুেজাটাই 9নৗকায় 9ভেস-9ভেস কাটােনার ইেc িনেয় এেসেছন। 

মােঝ মােঝই খবর আসিছেলা বষYার কারেণ অমুখ জায়গায় পdােnেলর খুব kিত হেয়েছ, 

তমুখ জায়গায় গাছ 9ভেঙ পেড়েছ, ইতdািদ। এসেবর মােঝ ষ¢ী 9থেক নবমী ভােলা 

কের ঠাkরই 9দখা হয়িন। দশমীর িদন বৃি�টা একটু ধের আেস, িকn আকােশ তখনও 

ঘন কােলা 9মঘ। এই সুেযােগই সারা শহর 9যন ঠাkর 9দখেত রাsায় 9নেম এেলা। 

আমরাও সকাল 9থেক িবেকল অিb ঠাkর 9দখলাম। িকn সেn ছটার সময় যখন আবার 

আকাশ 9থেক �ড়ুম �ড়ুম গmীর শb GH হল, আমরা ভাই 9বােনরা গdােরজ হেয় 

9গলাম আমােদর বড়মাসীর এnািলর বািড়েত। ঢুেকই মা-মািসর-মামীর নানান সুsাt 

খাবােরর গেn সারািদেনর kািn অেনকটা উেব 9গেলা। বাবা-9মেসা-মামারা বসবার ঘের 

খাবার 9টিবেলই 9জারদার রাজৈনিতক আ²ার ঝড় তুেল 9ফেলেছ। পুেজা 9শেষর মন 

খারােপর কথা এখন িবেশষ কাHর 9খয়ােল এলনা। বাইের এতkেন আবার ঝমঝিমেয় 

বাদলধারা আরm হেয়েছ। তারপর এেলা রােতর মহােভাজ - আলু 9পাs, মুেগর ডাল, 

িঝির িঝির আলুভাজা, 9ধাকার ডালনা, পাবদার ঝাল, ভাপা ইিলশ, িচংিড়র মালাইকাির, 

আনারেসর চাটিন, পাnয়া আর িমি� দই। 

 

সাধারণতঃ মাসীমিণর বািড়েত কােরn যায়না, িকn আজ খাওয়ার িকছুkন পেরই ধাঁই 

কের পুেরা এলাকা অnকার হেয় 9গেলা। এেকই বাইেরর tেযYাগ, তার উপর অমন 

ভুিরেভাজ কের সবাই অলস হেয় পেড়েছ। অতএব mক হেলা 9কউই আজ রােত আর 

বািড় িফরেবনা। ঢালাও িবছানা করা হেলা। tঘেরর tেটা খাট আর 9মেঝ িমিলেয় 9চাd 

জেনর অনায়ােস ঘুেমােনার বdবsা হেয় 9গেলা। tই ঘেরর মােঝর দরজাটা খুেল রাখা 

হেলা আসা-যাওয়ার সুিবেধর জনd। িকn ঘুেমােনার বdবsা হেল িক হেব, একসােথ 

এতজেনর িক আর এেতা সহেজ ঘুম আেস? pায় সবাই 9জেগ থাকার দHন অেনক 

পুেরােনা কথা উেঠ আসিছেলা। এরকম 9শষ কেব একসােথ থাকা হেয়িছল 9কউ মেন 

করেত পারলনা। বাইের বাঁধােনা চাতােলর ওপর বৃি�র শb আর 9ভতের tঘের tেটা 

9কেরািসন লdাm। পিরেবশটা সবাইেক গেlর মুেড িনেয় 9গল। িদদা, মািস, মামা, 

9মেসােদর পুেরােনা নানান গl ধের িপিছেয় 9যেত 9যেত ফুলেমেসা বলেলা তার চাকির 

জীবেনর pথম 9পািsং-এর কথা।  

এর পেরর কথা�েলা ফুলেমেসার। 

।। ১ ।। 

আজ 9থেক pায় বিtশ বছর আেগর কথা। তখন আমার বয়স চিbশ িক পঁিচশ হেব। 

বdাংেক pথম চাকির। 9পািsং িদেলা 9গায়ািলয়েরর কােছ একটা gােম। ফীl অিফসােরর 

চাকির, তাই না িগেয় উপায় 9নই। জায়গাটার নাম মানগ�। আিম যখনকার কথা বলিছ 

তখন ওসব অ«েল ইেলিkিসU সেব 9পৗঁেছেছ। যিদও িদেন t 9থেক িতন ঘnার 9বিশ 

কােরn থােকনা। জুলাই মাস, ভীষণ গরম। সমসdা 9দখা িদল ওখােন থাকা িনেয়। একমাt 

বdােŋর মdােনজােরর 9রলওেয় কেলািনর একটা 9কায়াটY াের থাকার বdবsা আেছ। এছাড়া 

আর কাHর থাকার বdবsা বdাŋ 9থেক 9নই। আর 9য কজন কমYচারী 9সখােন আেগ 9থেক 

রেয়েছ তারা bাে«র কােছই একটা বািড় ভাড়া িনেয় থােক। তারাও তখন আমার মেতাই 

অিববািহত। িকn ওেদর বািড়েত আর জায়গা 9নই। অগতdা মdােনজােরর 9কায়াটY ােরই 

pথম এক হpা কাটেলা।  

 

ওখােন থাকেত িগেয় বুঝেত পারলাম 9য মdােনজার রােজnd পােi 9লাকটা সুিবেধর নয়। 

একটু অসৎ pকৃিতর। বdাংেকর বাইের তার 9কবল tেটা কাজ - িনয়িমত মদdপান করা 

আর অসtপােয় চটজলিদ বেড়ােলাক হবার উপায় ভাঁজা। এমন 9লাক কেব 9য িক কাn 

কের বসেব তা বলা যায়না। তখন যিদ থানা পুিলশ হয়, আমারও 9রহাই থাকেবনা। এসব 

9ভেবই িনেজর জনd একটা ভাড়া বািড় 9খাঁজার sীডটা আরও বািড়েয় িদলাম। িকn 9স 

9তা আর কলকাতা শহর নয়, হােত 9গানা 9মােট কেয়কটা পাকা বািড়। ওেত িsড 

বািড়েয়ও িবেশষ লাভ হলনা। 

 

9খাঁজাখঁুিজর আেরক সpােহর মেধd এক tপুরেবলা বdাংেকর পােশর চােয়র 9দাকােন 

Gনলাম একটা বািড়র 9দাতলাটা ভাড়ায় পাওয়া যােব। 9দির না কের 9সিদন লাে«র 

সময়ই 9সটা দখল করার জনd িগেয় হািজর হলাম। 9দখলাম বািড়টা একটা 9ছা� পাড়ার 

একদম 9শষ pােn। বdাŋ 9থেক 9âেট kিড় িমিনট। ভাড়ার ঘর�েলা 9দাতলায়। িসঁিড় 

বািড়র বাইের। উেঠই ছাউিন 9দওয়া িসঁিড়র লdািnং আর তারপর ঘের 9ঢাকার 9মইন 

দরজা। তালা খুেল ঢুেক 9দখলাম একটা বসবার ঘর, যার এক 9কােণ 9sােভ 9রেখ রাnা 

করা 9যেত পাের। আলাদা রাnাঘর 9নই। অনd 9কােন একটা বাথHম। বাঁ িদেক একটা 

9শাবার ঘর। িসিলংটা একটু িনচু, তাই গরমটা হয়েতা 9বিশ লাগেব। িকn হাওয়া বাতাস 

ভােলাই, তাই খুব অসুিবেধ হেবনা। বdবsা মn লাগেলা না। pথম 9দখায় 9চােখ পড়ার 

মতন অসুিবেধ বলেত Gধু বসবার ঘেরর একটা জানালা। 9সটার পাlা ভাঙা তার উপর 

গরাদ 9নই । ভাবলাম - kছ পেরায়া 9নিহ, ওটা আিম িনেজই সিরেয় িনেত পারব। সব 

9দেখ ওখােনই থাকব বেল mক কের িনলাম। খটকাটা লাগেলা যখন আমার কিমেয় বলা 

ভাড়ায় মািলক একবােকd রািজ হেয় 9গেলন। আিম জািন আমার বািক সহকমÑরা সবাই 

িমেল tেশা টাকা িদেয় একটা t-কামরার ঘর ভাড়া িনেয় থােক। 9সই িহেসেব আমার এই 

নতুন বাসsানUর ভাড়া একেশা টাকা হেতই পাের। আিম কিমেয় পঁচাtর বলােয় মািলক 

একটুও আপিt করলনা। অবাক হেলও, 9সটা আিম আর pকাশ করলাম না। থাকার 9য 

একটা বdবsা করেত 9পেরিছ, 9সই আনেnই আিম বdােŋ িফের এলাম। 

9সইিদন সেnেবলা নতুন বািড়েত মালপt বেয় িনেয় এেস kাn হেয় ঘুিমেয় পেড়িছলাম। 

পেররিদন ছুU তাই ঘুম ভাঙেতও 9দির হেয়িছল। সারা tপুর 9sাভ, হাতা-খুিn, কড়াই-

9ডকিচ িকনেত 9কেট 9গেলা। একটা িsেলর কdাm-খাটও িনেয় এলাম। আমার সােথ 

তখন আমার 9হাlল িছল। ওটাই খােটর ওপর 9পেত গিদ বািনেয় িনলাম। সব 9সের 

সেnেবলা যখন একটু হাঁটেত 9বেরালাম তখন 9দখলাম আমার বািড়র পােশর একতলা 

বািড়টা একটা 9দাকান। অবশd 9যমন 9তমন 9দাকান বলেল ভুল হেব। 9সটার দরজার 

ওপর কােঠর 9Êেম বাঁধােনা সাদা রং করা Uেনর ওপর নীল রং িদেয় িহিn আর 

ইংেরিজেত 9লখা "সরকাির লাইেসn pাp িদিশ মেদর 9দাকান, 9রিজেsশান নmর 
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ইতdািদ ইতdািদ"। 9দাকান 9খােল সেnর পর তাই গতকাল ওই 9বাডY  9চােখ পেড়িন। 

হয়েতা এই জনdই মািলক এেতা কম ভাড়ায় রািজ হেয় 9গেছ। আেশপােশ একটা 

9চালাইেয়র 9ঠক থাকেল কাHর ভাড়া থাকেত না চাওয়াটাই sাভািবক। 

 একজন চশমা পরা 9বঁেট মতন ভdেলাক 9দাকানটা খুলেছন 9দখলাম। আিম সামেন 

দাঁিড়েয় আিছ 9দখেত 9পেয়, 9দাকােনর দরজা খুলেত খুলেতই িহিnেত বলেলন, 

"আপিনই বুিঝ নতুন এেলন এই বািড়েত?" আিম হঠাৎ pেî একটু চমেক িগেয় আবার 

সামেল িনেয় বললাম, "হdাঁ... এই কাল রােতই এেসিছ।" 

কাজ না থািমেয় উিন বেল চলেলন "এই বািড়র মািলক পGপিতিজ আমার 9চনা। উিনই 

কাল সেnেবলা বলেলন আপনার কথা। যাই 9হাক, আমার নাম সুnরলাল, সুnরলাল 

িtপাm। এটা আমারই  9দাকান।" 

আিম ভdতার খািতের একটা হািস 9âেস িদলাম। কেয়ক 9সেকn 9কােনা কথা 9নই। 

উিন 9দাকােনর শাটার-পাlা খুলেছন, আিম ওনার কাজ 9দখিছ।  

বাইের বসবার 9বি« পাতেত পাতেত উিন বলেলন, "আিম জািন আপিন িক ভাবেছন।"  

আিম এবার একটু 9âেসই বললাম, "তাই? িক ভাবিছ বলুন?" 

"এই আপনার মতন একজন শহেরর ভdবািড়র 9লাক, এরকম একটা িদিশ মেদর 

9দাকােনর পােশ থাকেব। 9ক জােন এখােন থাকা িনরাপদ িক না, 9কউ মদ 9খেয় 

গnেগাল করেব িকনা, আপনার বািড়র 9লােক এখােন এেল িক বলেব এই সবই ভাবেছন 

িনzই।" 

সিতd কথা বলেত বািড়র 9লােকেদর কথাটা ছাড়া বািক 9খয়াল�েলা 9দাকানটা 9দখার 

সােথ সােথই আমার মাথায় এেসিছেলা। িকn এেতা 9খাঁজাখঁুিজর পর যা 9হাক একটা 

থাকার জায়গা 9পেয়িছ, 9সটা ছাড়বার িবnুমাt ইেc আমার িছলনা। আিম আবার 

ভdতার খািতের বললাম, "না না, 9তমন িকছুই না।" 

সুnরলাল আমার িবনয়ী উtের 9যন কান না িদেয়ই বলেলন, "আমার 9দাকান আর 

খেdরেদর িনেয় আপিন িচnা করেবন না। মদ বানােনার জায়গাটা 9পছন িদেক, ওিদকটা 

পিzম িদক। হাওয়া সাধারণতঃ পূবY িদক 9থেক আেস - ওই পূবYাইয়া বেল 9যটােক। 

সুতরাং আপনার ঘের িবnুমাt গnও যােবনা। আর খেdর বলেত সেnেবলা এখােন মুিড়-

িমছির একদর। আপনার বdােŋর মdােনজার আর চাপরািশ সবাই এখােন আেস। 9কানিদন 

9কউ 9কােনা ঝােমলা কেরিন।" 

"9স 9তা 9বশ ভােলা কথা।" বেল আিম বািড়মুেখা 9যই না হেয়িছ অমিন 9পছন 9থেক 

9লাকটা আবার ডাক িদেলা। 

"Gনুন।" 

আিম ঘুের তাকালাম। 9লাকটা এখন আর অনd 9কােনা কাজ করেছ না, 9সাজা আমার 

িদেক তািকেয়। 9সই ভােবই ও বলেলা, "বষYাকাল আসেছ, সাবধােন থাকেবন। িকছু 

দরকার পড়েল বা 9কােনা সমসdা হেল আমায় ডাকেবন। আমার এখােন রাত tেটা-

িতনেট অিb 9লাক থােক।" 9যরকম ভাবেলশহীন ভােব উিন কথা�েলা বলেলন, 9কমন 

9যন অdুত লাগেলা। কথা�েলা উিন বলেলন 9সাজা আমার 9চােখ 9চাখ 9রেখ। এবং 

ততkন আমার িদেক তািকেয় রইেলন যতkণ না আিম মাথা 9নেড় একটা s� "mক 

আেছ" বললাম। এরপর আিম 9সখােন আর দাঁড়াইিন। 

 

।। ২ ।। 

pথম একমাস 9কােনা ঝােমলা হলনা। কাজ 9ফেল রাখার অভdাস আমার 9নই তাই 

বসবার ঘেরর ভাঙা জানালাটা সািরেয় িনেয়িছলাম। িকn ওটা িনেয় একটা অdুত বdাপার 

ঘটেত GH কেরিছল। রােত ওটা বn কেরই ঘুেমাতাম িকn সকােল 9দখতাম ওটা 9খালা। 

pথম pথম মেন হেয়িছল 9চার-বদমােশর কাজ। িকn 9খয়াল করলাম আমার 9কােনা 

িজিনসই গােয়ব হয়িন। তেব তাই বেল এরকম অকারেণ tম-দারাkা জানালা খুেল যােব, 

9সটাও 9মেন 9নওয়া যায়না। একিদন িবরk হেয় tেটা পাlার ওপর এক টুকেরা কাঠ 

9পেরক িদেয় ঠুেক পাকাপািক ভােব জানালাটা বn কের িদলাম। িকn 9সই রােতই একটা 

কাn হেলা।  

 

 রাত তখন বােরাটা-সােড় বােরাটা হেব। একটা মচমচ শেb ঘুমটা 9ভেঙ 9গেলা। 9শাওয়া 

অবsােতই কান 9পেত s� Gনলাম শb আসেছ বাইেরর ঘর 9থেক। কেয়ক 9সেকn 

আরও 9শানার পর বুঝলাম 9কউ ওই জানালাটা 9খালার 9চ�া করেছ। িকn 9পেরক িদেয় 

লাগােনা বেল পারেছনা। একটু সাহস কের িবছানা 9ছেড় উেঠ 9গলাম। আমার tহােত 

tU অst - বাঁ হােত পাঁচ 9সেলর টচY , ডান হােত কাপড় 9ধায়ার মু�র। বাইেরর ঘের এেস 

9দিখ জানালা ধাkােনা বn হেয় 9গেছ। িকছুkন দািড়েয় অেপkা করলাম। আবার যিদ 

শb Gিন, আেলা jািলেয় 9জাের '9চার 9চার' বেল ডাক 9দব। িtপাïজীর 9দাকােন 

9লাকজন আেছ। িকn পাঁচ িমিনট দাঁিড়েয় 9থেকও যখন আর 9কােনা শb হলনা, তখন 

আিম আবার ঘুেমােত চেল 9গলাম।  

 

 পরিদন সকাল 9থেকই 9বশ 9জাের বৃি� GH হল। সারািদনবdািপ একটা সdাঁতেসঁেত ভাব 

িনেয় কােজ যাওয়া, কাজ করা, তারপর িফের আসা। যিদও যাবার সময় একটা 9চয়ার 

িদেয় বাইেরর ঘেরর জানালার tেটা পাlাই আটেক 9গিছলাম, িকn িফের এেস 9দখলাম 

9য হওয়ার দাপেট জানালা খুেল সারা ঘর বৃি�র জেল িভেজ 9গেছ। গতরােত ওই 9পেরক 

9দওয়া কাঠটা হয়েতা আলগা হেয় িগেয়িছেলা। 9কােনাভােব আবার 9চয়ার 9ঠিকেয় 

জানালা বn কের, আলু ডাল 9সd আর ভাত 9খেয় ঘুিমেয় পড়লাম। িকn 9সই রােত যা 

ঘটেলা তা আেগর রােতর ঘটনা 9থেকও অdুত। বাইের তখনও মুষলধাের বৃি� হেc। 

একসময় আমার কােন এেলা Uেনর 9চয়ারটা 9মেঝেত ঘেষ সরােনার আওয়াজ। িকn এ 

আওয়াজ 9যন বাইের 9থেক জানালাটা 9খালার জনd নয়। 9কউ 9যন 9ভতর 9থেক 

9চয়ারটা সিরেয় জানালা খুলেত চাইেছ। sাভািবক ভােবই ঘাবেড় 9গলাম। আমার 

বািড়েত আিম ছাড়া আমার অজােn আর অনd 9কউও রেয়েছ এই 9খয়াল আসেতই 

ভেয় বুেকর 9ভতরটা 9কমন হঠাৎ খািল খািল লাগেলা। চট কের বাইেরর ঘের যাওয়ার 

সাহস হলনা।  

 

 আরও িকছুkন চলল শbটা। তারপর হঠাৎ দড়াম কের জানালা খুেল 9গেলা আর কােন 

এেলা � � হাওয়ার সােথ মুষলধারা বৃি�র শb। এইবার না উঠেলই নয়। আবার হােত টচY  

আর মু�র িনেয় 9বিরেয় এলাম। িকn ঘর খািল, বাথHমও ফাঁকা। আজ ঝড়জেলর জনd 

িনেচর 9দাকানও বn। ভােলা কের এিদক ওিদক 9দেখ, pেতdকটা দরজা জানালা আবার 

ভােলা মতন আটেক িবছানায় চেল এলাম। Gেয় Gেয় ভাবলাম 9য এ িনzই হাওয়ার 

জনdই হেc। বািড়র মািলেকর সােথ কথা বেল ওই জানালাটার একটা পাকাপািক বdবsা 

করেত হেব। Gেত এেস 9ভেবিছলাম এখন িনিzেn ঘুেমােবা, িকn রােতর সব 9থেক 

বড় চমকটা তখনও বািক িছল। 

 িমিনটখােনক পেরই আবার ঘুমটা 9ভেঙ 9গেলা। িকn এবার জানালার 9কােনা শেb নয়। 

পােয়র শেb। 9কউ আমার 9শাবার ঘেরই 9ভজা খািল পােয় আেs আেs 9âেট 

9বড়ােc। যিদও এক পা 9ফলার পর অনd পা-টা ঘেষ টানার মেতা শb হেc। সারা ঘর 
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অnকার। কেয়ক মুহূেতY র জনd আিম িনzল হেয় রইলাম। একটু পের সাহস িফের 

9পেতই টচY টা হােত িনেয় jািলেয় িদেয় 9জাের "9ক" বেল উঠলাম। উেঠ বেস সারা ঘর 

টেচY র আেলায় পরীkণ করলাম, এমনিক খােটর তলায়ও 9দখলাম - 9কউ 9নই। আমার 

s� মেন আেছ আিম ঘের ঢুেক দরজার িছটিকিন লািগেয় িদেয়িছলাম। এখেনা 9দখলাম 

9সটা একই ভােব লাগােনা। ঘের 9কউ ঢুেক থাকেল, 9স 9সটা আবার লািগেয় িদেত 

পাের mকই, িকn 9স ঢুকেবই বা িক কের। তাহেল আিম ভুল Gনলাম? হেতই পাের। 

আেরকবার ঘরটা ভােলা কের 9দেখ িনেয়, দরজা জানালার িছটিকিন ভােলা কের লািগেয় 

Gেয় পড়লাম। িকn এবার কেয়ক 9সেকেnর মেধdই আবার Gনেত 9পলাম 9সই 9ভজা 

খািল পােয় ঘেষ ঘেষ 9âেট 9বড়ােনার শb। এবার আমার বািলেশর একদম কােছ। 

তারপর কােন পড়ল একটা মৃt ঠাnা িনÆাস। আমার সারা গা ঠাnা হেয় 9গেলা। হাত 

বািড়েয় টচY  jালােনার কথা 9তা xর আমার নড়বার কথাও মাথায় এেলানা। s� Gনলাম 

tবার িনÆাস পড়েলা, তারপর pায় িফশিফশ কেরই এেলা একটা কথা "বাবু"! 

 

 আিম িsর। Æাস pÆাস বn। 9চাখ সmূণY 9খালা িকn সামেন 9sফ িনকষ অnকার। 9সই 

অnকার 9থেক আমার বাঁ কােন আবার িফসিফস কের কথা এেলা, "বাবু। kছ 9দ না। মdা 

ভুখা �। kছ খানা 9দ না।" Gেন আমার রk জেম 9গেলা। কপােল অl অl ঘাম। একই 

ভােব িনÆাস আটেক Gেয় রইলাম িকছুkন। কেয়ক মুহূতY  পর আবার কথা এেলা "বাবু, 

kছ খানা 9দ না। মdা ভুখা �। কল 9স kছ নিহ খায়া।" গলার sর অতdn tবYল আর কHণ। 

িকn আিম নড়লাম না। কতkন কাটেলা বুঝেত পািরিন। িকn একটু পের আবার পােয়র 

9সই ঘষটােনার শb এেলা। s� বুঝেত পারলাম শbটা এবার আমার 9থেক সের দরজার 

িদেক চেল যােc। কেয়ক পা 9যেতই শbটা িমিলেয় 9গেলা। এতkন 9যন বাইেরর বৃি�র 

আওয়াজ কােনই ঢুকিছল না। 9সটা এবার িফের এেলা। আপনা 9থেকই 9চাখ খুেল 

9গেলা। িকn ভুH kঁচেক রইেলা। 9কােনা এক অজানা কারেণ চািরিদকটা এখন একটু 

sাভািবক 9ঠকেছ। যিদও অnকার একই রেয়েছ। একবার বুক 9ভাের িনÆাস িনলাম। 

তারপর আবার। তারপর আবার। কখন ঘুিমেয় পেড়িছলাম মেন 9নই। 

 

।। ৩ ।। 

 পেরর িদন ঘুম ভাঙেলা 9দির কের। ঘুম 9থেক উেঠই মেন পড়েলা রােতর ঘটনা�েলা। 

িকn িদেনর আেলায় 9স�েলা 9যন একটা spই মেন হেলা। আজও বৃি� চলেছ িকn 

কাল রােতর 9চেয় হওয়ার দাপট কম। 9কােনা ভােব বdাŋ 9পৗঁছলাম। 9সিদন 9বিশ 9লাক 

আেসিন। িবেকেল কাজ 9সের তাড়াতািড় বািড় িফের এলাম। রােত 9খেয় 9দেয় যখন 

Gেত এলাম তখন িনেচর 9দাকােন 9লাকজেনর আওয়াজ 9পলাম। ভাবলাম আজেক 

রােত যিদ িকছু গnেগাল হয়, তাহেল 9চঁিচেয় 9লাক জেড়া করা যােব। খােট Gেয় আবার 

মেন পেড় 9গল 9সই অ�শd কHণ গলা। িক মেন হেলা, খুব 9বিশ িকছু না 9ভেব উেঠ 

িগেয় একটা 9ছা� বাUেত ভাত আর ডাল 9খালা অবsােতই বাইেরর ঘেরর 9মেঝেত 

9রেখ এলাম। আজেক রােত আেদৗ িকছু হেব িকনা জািননা, িকn ডাল ভাত 9রেখ এেস 

িনেজেক একটু কম িবচিলত মেন হল।  

 কখন ঘুিমেয় পেড়িছলাম বুঝেত পািরিন। িকn ঘুমটা 9ভেঙ 9গেলা বাইেরর ঘের আবার 

কাHর ঘেষ ঘেষ 9âেট চলার শেb। এবার 9চাখ কচেল উেঠ বসলাম। টেচY র আেলায় 

9দখলাম 9শাবার ঘেরর দরজা জানালা সব 9ভতর 9থেক এখনও বn। খাট 9থেক 9নেম 

এলাম আর দরজা খুেল 9সাজা 9বিরেয় এলাম বাইেরর ঘের। সুইচ Uেপ বাl jালােত 

িগেয় 9দখলাম কােরn 9নই। িকn টেচY র আেলােতই 9চােখ পড়েলা আমার 9রেখ আসা 

9সই ভাত ডােলর বাUটা। 9দেখ চমেক উঠলাম 9য ওটার 9ভতেরর ভাত কেম 9গেছ 

আর চািরধাের িকছু ডাল-মাখা হলুদ ভাত ছিড়েয় রেয়েছ। 9কউ 9যন খুব তাড়া�েড়ায় 

বাUর মেধd 9থেক ভাত 9খেয়েছ। dত 9বেগ সারা ঘর টেচY র আেলায় িনরীkণ করলাম। 

কাHর 9কােনা িচh 9নই। 9জাের t একবার 9চঁিচেয় উঠলাম "9কৗন হdা? 9কৗন হdা 

ইয়াহাঁ?" িকn 9কােনা উtর 9পলামনা।  

 9চার বদমােশর ভয় 9তা িছলই িকn আেগর রােতর ঘটনার পর আমার অনd িকছুও 

সেnহ হিcল। আজেক এই ভােতর বািতটা 9দখার পর আর 9কােনা সেnহ রইেলা না। 

আিম ছাড়াও আমার এই ভাড়া বািড়েত অনd 9কউ থােক। িকn তােক 9দখা যায়না। Gধু 

9শানা যায়। বn দরজা জানালা 9স অনায়ােস পার হেয় যায়। তার 9কােনা শরীর আেছ 

বেল মেন হয়না। ভয়? হdাঁ 9লেগিছেলা। অজানা 9ক সবাই ভয় পায়। িকn 9কন 9যন মেন 

হিcেলা 9য আমার বািড়েত িdতীয় 9য জন আেছ, 9স আর যাই কHক, আমার ঘাড় 

মটকােব না। 9সটা করার হেল গত একমােস কেরই 9ফলত। 

 

একটা বড় িনÆাস িনেয় টান হেয় দাঁড়ালাম। ভয় আর 9কৗতূহল 9মশােনা একটা অdুত 

অনুভূিত হিcল। 9শাবার ঘের এেস হাতঘিড়েত সময়টা 9দখলাম। 9শাওয়া tেটা। ভেয়র 

9চেয় 9বিশ হয়েতা 9কৗতূহেলর জনdই ঘুম আর আসেবনা। বািড়র এেতা কম ভাড়া, 

আমার এখােন আসার িদন ওরকম ভাবেলশহীন একটা হালকা সতকY বাণী। সব এখন 

বুঝেত পারলাম। বািড়র মািলক, িনেচর 9দাকােনর সুnরলাল বাবু িকছু না িকছু িনzই 

জােন।েদাকান 9থেক এখনও 9লাকজেনর শb আসেছ। দরজা খুেল িনেচ তাকালাম। 

আেলাও jলেছ। 9দাকােনর মািলক এখেনা ঝাঁিপ 9ফেলনিন। ওনার কােছই যাওয়া িsর 

করলাম। এখনই। 

।। ৪ ।। 

রােতর ওমন সময় আমায় িনেজর 9দাকােন ঢুকেত 9দেখ pথেম সিতdই অবাক হেলও, 

t 9সেকn পেরই একটা pায় 9চােখ না পড়ার মতন হািস 9হেস আমায় একটা 9বি«েত 

বসেত বলেলন। 9দাকােন খেdর বলেত এখন Gধু একজন। আর একজন কমYচারী। 

সুnরলাল আমার পােশ এেস বসেলন। ওনার tএকটা কথােতই বুঝেত পারলাম উিন এক 

না একিদন আমার এখােন আসাটা অেনক আেগই আnাজ কেরিছেলন। কারণটা িজেjস 

করায় উিন আেগ আমার িদকটা Gনেত চাইেলন। আিম pথম িদন 9দখা জানালার ভাঙা 

পাlা 9থেক GH কের আজেকর ভােতর বাU অিb সব বললাম। সব Gেন উিন pথম 

9যই কথাটা বলেলন "আপনার ভয় পাওয়ার 9কােনা কারণ 9নই।" 

"িকn বdাপারটা িক? আপিন 9তা অেনক িকছুই জােনন বেল মেন হেc।" 

"বলিছ।" এরপর Gনলাম িদনু িভিখিরর কথা। "9বিশ না, বছর tই আেগর বdাপার। িদনু 

নােম একজন বৃd িভিখির এই এলাকায় িভেk করেতা। ওর নাম হয়েতা অনd িকছু িছল, 

িকn ওেক ওই নােমই এখােন 9লােক ডাকেতা। সামেনর হিরেচৗক িসগনাল 9থেক GH 

কের এই অেmডকর gাউi অিb সব বািড়-9দাকান ওেক িচনেতা আর িভেk-Uেkও 

িদত। 9বশ িনরীহ ভােলামানুষ িছল। কখেনা কাHর সােথ 9কােনা ঝােমলা হেয়িছল বেল 

মেন পেড়না। আিম ওেক িচনতাম কারণ 9স মােঝ মােঝ 9তামার ওই ওপরতলার দরজার 

সামেন রােত ঘুেমােতা। বািড়র মািলক দরজায় তালা লািগেয় রাখেতা তাই 9ভতের 

ঢুকেত পারতনা। 

"9সবছর একরােত ভীষণ বৃি� হয়। 9স 9বচাির 9চেয়ও হয়েতা 9সই রােত 9সখােন 

ঘুেমােত পােরিন। আমার 9দাকানও 9সই রােত বn িছল। এেতা ঝেড়র মেধd 9কউ মদ 

9খেত আেসনা। mক mক িক হেয়িছল আমরা 9কউই জািননা। িকn যতxর আnাজ  
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করা যায় আপনার ওই 9দাতলার বসবার ঘেরর জানালাটা 9স সmবতঃ 9খালা 9দখেত 

পায়। 9জার হাওয়ােতই হয়েতা 9সটা 9কােনা একসময় খুেল 9গিছেলা। এমন tেযYােগর 

রােত হয়েতা এক pকার মিরয়া হেয়ই 9স িনচতলার 9দওয়াল-কািনYশ 9বেয় উেঠ ওই 

9খালা জানালার নাগাল 9পেয় যায় আর ঘেরর 9ভতর ঢুেক আেস। ঘর�েলা 9য খুব uচু 

নয়, 9সটা িনzই 9খয়াল কেরেছন। আমরা যখন ওেক পাই..." 

 "আপনারা ওেক পান মােন?" 9শষ কথাটা Gেন আিম িজেjস করলাম। 

িকছুkন চুপ 9থেক সুnরলাল আবার বলেত GH করেলন, "ওই ঝড় জল চেলিছল টানা 

tেটা িদন। অিবরাম। তৃতীয় িদেনর িদন বৃি�টা একটু কেম। 9সিদন সেnেবলা বািড়র মািলক 

পGপিত বাবু যখন এেস ঘরটা 9খােলন, তখন 9দেখন সামেন 9মেঝেত পেড় আেছ িদনু 

িভিখির। মৃত। উিন আমায় ডােকন আর আমরা পুিলশ-টুিলশ ডািক। আেগরিদন মাঝরাত 

নাগাদ ওর মৃতুd হেয় বেল জানা যায়। জানালার অবsা আর ওর হাঁটু আর kনুইেত টাটকা 

ছেড় যাওয়ার দাগ 9দেখ আমরা বুঝেত পাির 9য 9স িকভােব 9ভতের এেস থাকেত পাের। 

অত বয়s 9লাক 9য ঐভােব ঘের ঢুেকেছ 9স কথা বুঝেত 9পের আমরা সিতd-ই অবাক 

হেয়িছলাম। কপােলও কালিশেটর দাগ িছল। ঘের 9ঢাকার সময় 9স পেড়-টেড় 

িগেয়িছেলা িকনা 9বাঝা যায়িন। িকn 9স 9য গত t-আড়াই িদন িকcু খায়িন 9সটা জানা 

9গেলা। বৃি�র জনdই 9হাক, বা অjান হেয় থাকার জনdই 9হাক 9স ওই ঝড় জেলর tিদন 

ওখান 9থেক 9বেরােত পােরিন। 9সই জনdই ওর 9পেট িকছু 9জােটিন। অমন বুেড়া 

বেয়েস জীণY 9দেহ িখেদর 9চােটই হয়েতা 9বচািরর pাণটা 9বিরেয় 9গিছেলা। t-রাত 

অমন ঝড় বৃি�েত jর-টর হেয় থাকেলও আzযY হতাম না।" 

আিম Gেন চললাম। 

 "আপনার আেগ আেরকজন ভাড়ােট ওই ঘের এেসিছেলন। ওনার সােথও mক অমনটাই 

হেয়িছল - জানালার শb, 9âেট 9বড়াবার শb, কােনর কােছ রােত িভেk চাওয়া 

ইতdািদ। িকn উিন আপনার মতন িছেলননা। ভাত-ডাল রাখা 9তা xেরর কথা, তার 9কান 

9চনা এক বাবািজ-টাবািজর 9থেক কবচ-তাবীজ-মাtিল 9জাগাড় কের ঘর ভিরেয় 

9ফলেলন। িকn তবুও নািক দীনুর িভেk চাওয়া থােমিন। 9শষেমষ উিন এখােন আসার 

9দড় মােসর মেধdই অনd জায়গায় চেল 9গেলন। বদনাম পেড় যাওয়ায় এখােন 9তমন 

9কউ অেনকিদন আেসিন। এর পেরই এেলন আপিন।" সুnরলাল িtপাïর কথা 9শষ 

করেলন। 

সব Gেন-টুেন আমার এক রকম রাগ-ই হেলা। বললাম, "এইসব আপিন আমায় আেগ 

বলেত পােরনিন? আর বািড়র মািলেকরও এ�েলা 9চেপ যাওয়া উিচত হয়িন।" 

"জািন। আপনার এখােন আসার খবর আিম pথম িদনই পাই। আপনার bা« মdােনজার 

পােn 9তা এখােনই মদ 9খেত আেস। আপিন একজন সmাবd ভাড়ােট, এিদেক 

পGপিতিজর-ও বািড় খািল। সবই িমেল যাবার কথা। িকn ওই গnেগােলর জনdই 

আপনােক িকছু জানায়িন। িকn এক হpার মেধdই জানেত পারলাম 9য আপিন এিদক 

ওিদক ভাড়া বািড়র 9খাঁজ িনেcন আর পােnর 9কায়াটY ার 9থেক 9বেরােত পারেল িবেশষ 

খুিশ হেবন, তখনই আপনার কােছ খবর পাঠাই।" 

 আিম িকছুkন চুপ কের রইলাম। তারপর বললাম, "সবই বুঝলাম। িকn এবার? একজন 

অশরীরীর সেŋ 9তা আর এক বািড়েত থাকা যায়না।" 

সুnরলালও িকছুkন চুপচাপ বেস রইেলন। তারপর বলেলন, "আপিন হয়েতা pথম, 9য 

ওেক গত t বছের িকছু 9খেত িদেয়েছ। আমার মেন হয়না 9স আপনার 9কােনা kিত 

করেব।" 

"9স সব mক আেছ, িকn আিম আর ওখােন থাকেত পারবনা। একলা ঘের একজন অ�শd 

কাHর অিst ভীষণ অsিsকর আর সিতd বলেত... 9বশ ভয়াবহ।" 

"mক আেছ। আপিন মািলকেক বdাপারটা জানান। আর 9দখুন আপিন যিদ নতুন একটা 

বdাবsা কের উঠেত পােরন।" 

আিম সmিত সহকাের মাথা নাড়লাম। তারপর উেঠ পড়লাম।  

9দাকান 9থেক 9বেরােনার সময় সুnরলাল বাবু বলেলন, "আমার মেন হয়, আপিন 

ওখােন থাকেলও 9থেক 9যেত পােরন। িদনু আপনার 9কােনা kিত করেবনা।"  

9কন জািননা 9চেয়ও আিম সুnরলােলল 9শষ কথাটার pিতবােদ বলার মতন িকছু 

9পলাম না। চুপচাপ ঘের িফের এলাম। বাইের এখনও একই রকম ঘুটঘুেট অnকার। 

পিরবতY ন 9দখলাম Gধু একটা িজিনেস। িনেচ যাবার আেগ 9মেঝেত রাখা ওই বাUেত 

9বশ খািনকটা ভাত িছল। এখন 9সটা এেকবােরই খািল। 

।। ৫ ।। 

 আরও িদন দেশক 9খাঁজা খঁুিজর পর আzযY 9সৗভাগdবেল আিম আেরকটা ভাড়া বািড় 

9পলাম। এখানকার এক বয়s পয়সাওয়ালা মুিদর 9দাকােনর মািলক 9শষ বয়সটা শহের 

িনেজর 9ছেল-9বৗেয়র সােথ কাটােবন বেল চেল যােcন। ওনার বািড়টাই খািল পেড় 

থাকেব বেল উিন ওটা ভাড়ায় িদেত চান। মােস tেশা টাকা। একা থাকার পেk ভাড়া 

অেনকটাই 9বিশ। িকn 9যিদন সকােল এই খবর 9পলাম 9সিদন tপুেরই আেরকটা খবর 

এেলা 9য ওখানকার আেরকটা 9কান সরকাির আিপেস নতুন একজন Ôাnফার হেয় 

এেসেছ। ভdেলাক উিড়ষdার। 9সও ভাড়াবািড় খঁুজেছ। আমােদর সহেদব িপয়েনর 9থেক 

তার 9খাঁজ 9পেয় 9যাগােযাগ কির। তারপর tজন িমেল বািড়র মািলেকর সােথ 9দখা কির 

আর উিন আমােদর ভাড়া িদেত রািজ হেয় যান। 9বশ বড় বড় tU 9শাবার ঘর। আলাদা 

বসবার আর রাnাঘর সহ। আধাআিধ ভাড়া ভাগ কের িনেল অনায়ােস থাকা যায়।  

 

 9বশ বড় রকেমর একU ঝােমলা থাকা সেttও আমার পুেরােনা থাকার জায়গাটার ওপর 

9য একটা টান জেn 9গিছেলা 9সটা বুঝেত পারলাম িজিনস �Uেয় ঘর খািল করার সময়। 

গত দশ িদেন 9যকিদন বৃি� হেয়েছ আিম 9সরকম pেতdকিদনই বাU কের একমুেঠা 

ভাত আর ডাল 9মেঝেত 9রেখ ঘুেমােত 9যতাম। আর সকােল 9দখতাম যথারীিত বাU 

খািল। যাবার িদন সুnরলালিজর সেŋ 9দখা করেত 9গলাম। গত t সpাহ ধের িদনু 

িভিখিরর ভাত খাওয়ার কথাও বললাম। উিন 9âেস বলেলন, "িদনু িভিখিরর ওপর আপিন 

যা দয়া 9দিখেয়েছন, আপনার সিতdই মŋল হেব।" 

 

"তা এক ভােব হেয়ইেছ। নতুন ভাড়া বািড় এেতা তাড়াতািড় পােবা ভািবিন।" 

 

"হdাঁ, সিতdই আপনার লাক ভােলা। এমিনেত নারায়ণ মুিদ শkেপাk 9লাক। 9ছেল 9তা 

গত দশ-বােরা বছর ধেরই বাইের। এেতা িদেনও উিন এই জায়গা 9ছেড় যানিন। িবপtীক 

হওয়া সেttও একাই থাকেতন। িকn Gনলাম ইদািনং নািক ওনার নাভY  আর িদিcেলা 

না। হাত 9থেক িজিনস পেড় যািcেলা, অেlেতই ঘাবেড় যািcেলন, রােত মােঝ মােঝই 

উেঠ পড়েতন আর বলেতন নািক tঃsp 9দেখেছন ইতdািদ। ওই বয়স হেল যা হয়। 

9ছেলও অেনক িদন ধের বলেছ চেল আসেত। 9সই ফাইনািল উিন রািজ হেলন।" 

 

Gেন আিম িকছুkন চুপ কের রইলাম। আিম িকছু বলিছনা 9দেখ সুnরলালিজ আমায় 

বলেলন, "িক ভাবেছন বলুন 9তা?" 
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আিম আেরা িকছুkন চুপ 9থেক বললাম, "িকছুই না। একটা ইেয়, মােন... " 

সুnরলাল একটু 9âেস িজেjস করেলন, "কী?" 

আিম িনঃsাস 9ছেড় বললাম, "নাঃ... িকcুনা।"  

"9বশ। ভােলা থাকেবন। আবার 9দখা হেব।" 

"আপিনও ভােলা থাকেবন।" 

।। ছয় ।। 

 এই অিb বেল ফুলেমেসা থামেলা। িকছুkন সবাই চুপ। 

9পছন 9থেক িরিn বেল উঠেলা, "9সিক? এখােনই 9শষ? িদনু িভিখির-র তারপর িক 

হেলা?" 

9মেসা বলেলা, "বলা মুশিকল। তেব নতুন বািড়েত িগেয়ও আিম মােঝ মােঝ ভাত-ডাল 

বাইের 9রেখ ঘুেমােত 9যতাম। 9বিশরভাগ িদন সকােল ও�েলা 9যমন 9ক 9তমনই 

9পতাম, িকn কেয়কিদন ও�েলা খািলও হেয় 9যত।আিম pায়ই এক বাU কের খাবার 

বাইের রািখ 9দেখ আমার সহ-ভাড়ােট অবাক হেয়িছল। আিম বেলিছলাম ওটা 9বড়ােলর 

জনd। 9স িবÆাস কেরিছল। যিদও ও এটা 9কােনািদন লkd কেরিন 9য আমার কাlিনক 

9বড়াল সবসময় বৃি�র রােতই আেস আর Gধু 9ছাট বাUর ভাতটাই 9খেয় যায়। তার পােশ 

রাখা ঢাকনা 9দওয়া বড় 9ডকিচর ভােত 9কােনা 9লাভ 9দখায় না।" 

"ও " িরিnর গলায় একটা হালকা িনরাশার সুর। 9স 9ভেবিছল 9বশ ভীষণ রকেমর একটা 

টান টান 9ভৗিতক গেpা হেব। িকn তা আর হলনা। সবার 9চাখ এখন সিতdই ভারী হেয় 

এেসেছ। পুেরােনা চািব 9দওয়া 9পnুলাম ঘিড়েত রাত tেটা বাজেলা। বাইের এখেনা বৃি� 

চলেছ। 

 

পেররিদন ঘুম 9থেক উেঠ যখন আঙুেল টুথেপs িনেয় বাথHেমর িদেক যািc, তখন 

9দখলাম মাসীমিণ বড়মামীেক িক 9যন বলেছ। একটু Gেনই বুঝেত পারলাম 9য কাল 

রােত মাসীমিণ মুগডােলর বাUটা িÊেজ রােখিন।আধবাU ডাল সারারাত বাইেরই িছল। 

িকn সকােল উেঠ মাসীমিণ 9দেখ 9য 9স বাU এেকবাের খািল। এসব Gেন আমার মাথায় 

িক 9যন একটা 9খয়াল 9যই না uিক িদেত যােব, অমিন 9দিখ ফুলেমেশা বাথHম 9থেক 

হািসমুেখ 9বিরেয় আসেছ। রাnাঘেরর কথাবাতY া 9মেশার কােন আসায় 9মেশা একবার 

9সিদেক তািকেয় িনেজর অজােnই িনেজর হািসটা আরও চওড়া কের িনেলা। তারপর 

আমার িদেক 9বশ একটা তাৎপযYপূণY �ি� িদেয় Gধু বলেলা, "Gভ িবজয়া"। 

 

 

  

Nayanika Das Roy (Age 8) 

 

My Best Friend (Aishani Sil) 
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California Dreams 

Bitan Biswas 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

pণাম 

অিমতাভ বসু 

পেড়-পাওয়া জীবনটােক চলিত-পেথর বাঁেক বাঁেক, কেব 9থেক অকsােতর হাlা হাওয়ায় বইেয় িদলাম।  

এখন Gধু বাকীটা পথ তরী বাওয়া আপনমেনই,  নাহয় তােক  মুেঠা মুেঠা sৃিতর ধেনই ভিরেয় িনলাম।  

সারা জীবন বুেকর মােঝ  জমা-করা পঁুিজ যত,  কখন 9যন আনমেনেত পেথর মােঝ খুইেয় এলাম। 

এতকােলর চাওয়া-পাওয়ার  িহেসব-িনেকশ লাভ-kিত সব,  মেন-মেনই 9মেন িনেয় সইেয় িনলাম।  

9সই কেবকার পুরেনা সব  িশkা-দীkা sুল-কেলেজর,   সারা জীবন ধেরই Gধু ভািঙেয় 9খলাম; 

ঝুিল-ভের kিড়েয়-9তালা  সােবক-কােলর ধdান-ধারণা, আ�ন 9jেল িনঃেশেষ সব jািলেয় িদলাম। 

চলার-পেথর বাধা যত,  অেনক বদ-অভdােসর মত,  পাির যত আপন হােতই সাধdমত সিরেয় িদলাম; 

পুরেনা সব হারােনা ধন, ঝরা পাতার মতন কখন, দিখণ হাওয়ায় পেথ পেথ 9বিহেসেব ঝিরেয় িদলাম।    

বুিdGিd পুেরাপুির যাবার আেগ,  kুদkঁেড়া যা আেছ ভােগ,  মাথার মেধd একটু 9কবল শািনেয় িনলাম;  

কােন-9শানা উপেদেশর সােথ সােথ, 9চােখ-9দখার অিভjতাও হােতনােত,  আপনমেনই মািনেয় িনলাম।   

পুব-পিzম িমলায় 9যথায়,  তীের তাির 9জায়ারেবলায়,  9পেয়িছ যা 9খয়াল-মািফক kিড়েয় িনলাম;   

রইল পেড় ভাঁটার 9বলায়,  চাই িন যােদর অবেহলায়,  9বেনাজেলই তােদর নাহয় বইেয় িদলাম। 

অজািনেত কােজর ফাঁেক, অিচন পেথর বাঁেক বাঁেক, নতুন 9দাসর পােয় পােয় িমিলেয় 9পলাম;  

মুেছ-আসা 9গাধূিলেতই,  কেন-9দখা আেলােত 9সই  হঠাৎ-পাওয়া  আবীর রেঙ রািঙেয় িনলাম।         

9ফেল-আসা িpয়-sৃিত,  িফের-9দখা সজল িদm,  িবদায়েবলায় মেনর মােঝ 9কমন কের হািরেয় 9পলাম;    

কথা িদেয় মালা 9গঁেথ,  নতুন 9লখা গানU 9বঁেধ,  ছn-িমেল জীবন-খাতার পাতা�েলা ভিরেয় িদলাম।        

pােণর মােঝ আপন মেন,  সহজ সুের �ন�িনেয়,   জািনেন 9তা কখন 9য এই সৃি�ছাড়া গাইেয় হলাম;  

পােরর বাঁিশ উঠেলা 9বেজ, 9শষ-পারািনর ডাক এেলা 9য, যাবার আেগ িনেজর হােত সাঁঝবািতটা িনিভেয় 9গলাম।। 

  

Yosemite FireFall Golden Gate Bridge 

Ahona Das (Age 14) 
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Agomoni sincerely thanks 

 Donors and Sponsors  

For their generous contributions!

 

  

Gowomania   

Sudha's Collection  

Kris Padmanabhan  

Nika's Collection  

Nature Mills  

Kaveri Prasad  

Razel Dazel  

The Royal Fashions  

Exotica By Jay  

Mytaxfiler  

Radiance Beauty Studios  

Chowrangee 

Fortune Financial Security 

Group 

Dublin Chaat Cafe 

 

 

UCEazy 

Kamal Spices  

Print Papa  

Trinamix  

Business Links  

Groupware  

Mathnasium  

Nirmalya & Sumita 

Modak 

OTSI-USA   

Saigan Technologies  

Suman Bhattacharya  

Hari Iyer  

Ranjit Chakravorti  

And many more …! 

 

 

Bananna Garden  

Samrat Curry Hut  

Garlex  

Biryani Bowl  

Satya Dasari  

PNG Jewellers  

Gopinath Pachaiappan  

Sonal Basu 

Narasimha & Geetha Gondi 

Admission Planner  

DBD Costume Rentals 

Saumitra & Manasi 

Chattapadhyay  

Anirudhya Dasgupta 

Madras Groceries & Bengal 

Tiger Food 

 

আগমনীর তরফ 9থেক সবাইেক জানাই শারদ Gেভcা ! 
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Meet our dedicated team for making Agomoni Durga Pujo a Grand Success!                                          

 

  

President: Suman Pain 
Secretary: Anindita Mitra 
Treasurer: Bijoy Sarkar 

Board Members at Large: Mausumi Biswas, Shan Choudhury, Sanjay Bhattacharya  

Puja 
Anindita Chakraborty  
Anita Banerjee 
Baisakhi Bhattacharya  
Bipasa Laha 
Gopa Banerjee 
Jaya Mitra 
Manasi Bhattacharya 
Saswati Dutta 
Sauravi Mazumdar 
Sanjay Bhattacharya 
Bhudeb Mukhopadhay 
Shankar Roy (lead) 

Food 
Pathikrit Dutta 
Sudipto Saha 
Debasish Chakraborty  
Arindam Chakraborty 
Shankar Roy 
Anirban Sain 
Shan Choudhury  
Partha Mitra  
Saurav Lahiri  
Shouvik Roy 
Isha Adhikari 
Suman Pain  
Subrat Adhikari (lead) 

PR & Media 
Arindam Mukherjee 
Manas Goswami 
Satarupa Chakravarty 

Sohini Chaudhuri 
Anindita Mitra 
Tania Bhattacharya (lead) 

Cultural 
Aparna Mukherjee 
Arabinda Chakrabarti 
Arunava Majumdar 
Baisakhi Bhattacharjee 
Bipasa Laha 
Pragya Dasgupta 
Satarupa Chakravarty 
Saurav Majumder 
Sreya Chaterji 
Shubhra Chakraborty 
Bijoy Sarkar 
Shouvik Ray (lead) 

Decoration 
Arup Dutta 
Rajib Bhakat  
Saumitra Chattopadhyay 
Sangita Biswas  
Manoj Chavan 
Sankar Chanda  
Suman Pain 
Arindam Mukherjee (lead) 

Facilities & Logistics 
Ambarish Bagchi 
Anirban Mitra 
Anirban Sain 
Bijoy Sarkar 
Debasish Chakraborty 
Mausumi Biswas 
Pathikrit Dutta 
Prabal Saha 
Rajib Bhakat 
Sankar Chanda 
Saumitra Chattopadhyay 
Saurav Bhattacharia 
Saurav Lahiri 
Shantanu (Shan) Choudhuri 
Sobhan Das 
Sudip Ghosh. 
Suman Pain. 
Ujjal Banerjee 
Upal Mandal 
Partha Mitra (lead) 

Fund Raising 
Sudipto Saha 
Sourav Saha 
Sushanta Chakraborty 
Partha Mitra 
Suman Pain 
Shan Chowdhury 
Tania Bhattacharya 
Sankar Chanda 
Anindita Mitra 
Manas Goswami 
Sanjay Bhattacharjee 
Bijoy Sarkar 
Debasish Chakraborty (lead) 

Philanthropy 
Arup Dutta 
Manas Goswami 
Mausumi Biswas 
Kaberi Goswami 
Bitan Biswas 
Sayantika Banerjee 
Mishtuni Ghosh 

Sourav Saha 
Pragya Dasgupta 
Suman Pain 
Subhasis Banerjee (lead) 

Membership 
Ananya Saha 
Jaya Mitra 
Manasi Bhattacharya 

Shouvik Ray 
Sreetapa Biswas 
Sudipta Chakraborty 
Tania Bhattacharya 

Bijoy Sarkar 
Anindita Mitra (lead) 



 

  

 

  



 

  

 


