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                   রামস্যানুগ্রহার্ থায় রাবণস্য বধায় চ। 
রাত্রাববব মহাবেবী ব্রহ্মণা ববাধধতা পুরা।। 

নীল আকাবে স্াো বমবের বেলা-কাবের বোলা-ধেউধল ঝরা েরবতর আকাবে বাতাবস্ োস্বে আগমনী স্ুর। উোস্ 

মনটা হাধরবয় যায় মহালয়ার ববতার তরবে। মা এবার বোটবক আস্বেন। 

পুরাকাবল ব্রহ্মা কতত থক অকালববাধবনর পর বর্বকই চলবে আমাবের ধিয় োরবোৎস্ব। বেবতাবের বর-ধনয অবাধয 

মধহষাস্ুর বেবতাবের স্বগ থরাজ্য বর্বক ধবতাধিত করবল বেবতারা ব্রহ্মার েরণাপন্ন হন। বেবাধেবেব স্হ বেবতাগণ 

ব্রহ্মা ও ধবষু্ণর কাবে তাবের রক্ষা করবত অনুবরাধ জ্ানান। ধবষু্ণর পরামে থ মত বেবতারা তাবের ধনজ্ ধনজ্ বতজ্ ধেবয় 

স্মববত োবব িার্ থনা করবল এক নারী মূধত থ আধবেূথতা হন এবং ধতধন বেবতাবের িেত্ত অবে স্ুস্জ্জিতা হবয় 

মধহষাস্ুরবক ধতনবার বধ কবরন যর্াক্রবম উগ্রচন্ডা, েদ্রকালী ও েেেূজ্া েগূ থা রূবপ।  

রাবণ ববধর জ্নয রামচন্দ্র েরৎকাবল বেবী েগূ থার অকালববাধন কবর মার পূজ্া কবরন। পরবত্তী কাবল এই উৎস্ব 

স্ারা পতধর্বীর বাঙাধলর বচতবন মনবন শুধু আনবের বাত থা ববয় আবন না, মানুবষর আত্মাবক মুক্তির আহ্বান জ্ানায়।  
যধেও েবূগ থাৎস্ববর িাণ ধবেবুত আবে মাতত  আরাধনা, িবাবস্ োরবোৎস্ব হবয় ওবে স্ংস্কত ধতর বেযাতক। এ এক 

ধমলবনর উৎস্ব, দেনক্তেন জ্ীববনর গ্লাধন মুবে পূণ থ আনবে বমবত ওোর উৎস্ব।  

আপনাবের স্কবলর উপধিধত ও স্হবযাধগতা আমাবের বিরণার উৎস্্। আর যাবের অক্লান্ত পধরশ্রম ও োলবাস্ায় 

এই অনুষ্ঠান স্ফল হবে তাবের স্বাইবক জ্ানাই আমাবের ধনযবাে ও কত তজ্ঞতা। স্বার জ্বনয আমাবের আন্তধরক 

োরে শুবেো রইল। স্বার জ্ীববন আস্কু োধন্ত, স্ুখ ও স্ন্তুষ্টি। স্িু র্াকুন। মহােক্তির িকাে বহাক স্বার হৃেবয়, 

এই কামনা কধর।   
আমাবের ধিয় আো বে আজ্ আমাবের মবধয বনই। উধন ধব এন ই’র অনযতম স্েস্যা ও িধতষ্ঠাতাবের একজ্ন। ওর 

আত্মার োধন্ত কামনা কধর। আরও যারা আমাবের বেবি চবল বগবেন তাবেরও স্মরণ কধর এই পুণযধতধর্বত। 

ধবনীত 

২০১৬ কায্ থকরী স্ধমধত 

      

   

 

 

 

 
Editorial: Swati Bhattacherya and Arindam Chattopadhyay 
Production: Saimanti Das 
Artist Terracotta: Ebul Majumdar 

Design: Prabir Das 
Photography: Vijay Kumar 

2016 

501(c)(3) charitable organization 

1 

ধলখনঃ স্জ্ল বযানাক্তজ্থ 



 

Warm Wishes for Durga Puja ! 
 

 

SHIVA BAZAR 
                                111 Lenox St (Suite#113A) 

Norwood, MA, 02062 

Tel: 781-278-0848 

Fax: 781-278-0054 

 

Mon – Wed: 9:30AM – 9:00PM, Thu – Sat: 9:30AM – 9:30PM,  

Sun: 9:30AM – 8:30PM 
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Place holder India Market 
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Champak Das, Saimanti Das  

Bojro Das 



 

 

 

Best Compliments on the joyous  

Occasion of  Durga Puja 

 

 

 

 

 

Sona (Banerjee) and Amit Sarin  

Bengalees of New England 

With Best Compliments from  

RAJA AND RANA’S INDAN MARKET 

Raja & Rana is always at your service! 

Wide selection of fresh vegetables, Ready to eat frozen foods, Naan and Parathas, MoneyGram 

International Money Transfer, CDs, and DVDs, Shrines, idols big and small, and other Puja necessities. 

Expecting guests? You’ll find all you need at Raja & Rana’s. 

Order in advance for mouthwatering delicacies 

Raja & Rana’s is your one-stop shop for all your daily household needs. 

All Rice and Wheat Flour are on sale!! 

232 Cambridge St, Burlington MA 01803,  Phone: 781-272-3808 

Mon – Sat: 10 am – 9 pm;  Sun: 10 am – 8 pm 

Contact: Ashwin Rathod 781-272-3808 
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Place holder Burlington Town market 



Place holder Gournam  



Place holder Priya 



রঙ-বেরঙ 
ব ৌতম সরকার                                                                           May, 2015; মমনেনসাটা, ইউ.এস.এ 

বছাটনেলায় ছমে আঁকনত বেশ লা নতা। আনরা বেমশ ভানলা লা নতা তানত রঙ লা ানত। রঙ-বেমিল আর েযানেল মিনয় শুরু 

করনলও েনর জল-রঙই হনয় উনেমছল বেমশ মিয়। আর মছল রঙনেরনঙর মানেেল-বেোর। কাঁমি মিনয় বকনট  ঁনির আো মিনয় ড্রময়িং-

খাতায় সাঁটনলই তা হনয় বেত ফুল, লতা, োতা, হমরণ, খরন াস আর আরও কত মক! এই ভানলালা ার শুরুটা মেক কনে ো 

বকাথায়, তা জামে ো। তনে এই িসনে ো মনে েনে তা বহাল বকালকাতায় ব ালোনকের ‘মশশু কলযানণ’ মকন্ডার ানটেনে েোকালীে 
মকছু মেমিপ্ত-মেমিন্ন ঘটো। 

খুেই ‘মেিু’ মছলাম োসোমর, বক.মজ.মে. ো বক.মজ.মস.-বত েোকালীে। অনেিাকৃত কমেয়সী মমতা-আমি, মশিা-আমি, শীলা-আমি 

ো মহমামে-আমিরা মহমমসম বখনতে আমায় সামলানত। তাই িায়ই ডাক েেত মমে-আমির, োনক োমক সকনলই ভয় োয়! আমম 

বিখলাম ‘এ’ আর এমে মক? শুধু মকছু োকা িুল, বকমে বেে বরা া মনতা আর েুমে মনতা; একটু মখটমখনট, এই ো (তাঁর োমকসুর 

খযােখযানে  লার আওাজটা আজও আমার কানে োনজ)! সুতরািং মতমেও কুনোকাত! মা েখে সু্কল-বফরত আমানক আর িািানক 

মেনত আসনতে তখে িায়ই আমার োনম কে ো কে োমলস বলন ই থাকত মটিারনির কাছ বথনক; মানক অনেক সময়ই বিানখর 

জল বফলনত বিনখমছ এই মেনয়, সু্কল বফরত োমল ঞ্জ  ানডেনির রাস্তা ধনর হাঁটনত হাঁটনত। মা েলনতে, “বকে, িািার মত হনত োর 
ো? কই, ওর জেয বতা আমায় কে কথা শুেনত হয় ো।“ মকন্তু বক কার ‘কথা বশানে’? আমার ‘রাম-রাজত্ব’ িলনতই থাকনলা। 
একমিে কে একজে মটিার েলনলে বে “ক্লাসরুনম এনক মিট করা োনে ো, ওনক মেনি অমফনস োোও”। ঐটাই মছল বশষ সম্বল – 
এক-তলায় বহড-মমনেস অঞ্জমল-আমির “অমফস”! 

তাই বহাল। বক বেে আমায় মতে-তলার ক্লাসরুম বথনক মহেমহে কনর টােনত টােনত মেনয় এনলে এক-তলার ‘অমফনস’। বিমখ 
বসখানে িায় আমারই সমাে উঁিু িকাণ্ড এক বটমেনলর উনটামিনক েনস আনছে মতমে - ‘বসই’ অঞ্জমল-আমি। োনশই কনয়কটা 
মেশাল মেশাল সে বিয়ার, আর বিওয়াল েরাের সামর সামর মেশাল মেশাল সে কাঁনির আলমামরনত এইয়া বমাটকা বমাটকা সে েই - 

েমরনেশটা বকমে বেে থমথনম! এই বকাকঁো-িুল ভদ্রমমহলানক আমম আন ও িু-একোর বিনখমছ; হাতা-কাটা ব্লাউজ, মটে-মসঁিুর ো 

িুমে-োলার োলাই বেই। শুনেমছ ইমে োমক শুধুই ইিংমরমজনত কথা েনলে আর শুধু েেনির ক্লানসই েোে; মানে িািানির বক.মজ.মস.

-তে। সানথর মটিারমট বেশ খামেিে ধনর অঞ্জমল-আমির কানছ আমার ‘সুখযামত’ কনর, আর আমার মরনোটে-কাডেগুনলা উোর ‘ঐ’ 

িকাণ্ড বটমেলটার ওের জমা বরনখ িনল ব নলে। োোর সময় আমার মিনক একোর মফনর তাকানলে; ভােখাো এমে বে – বিখ 

এোর বকমে মজা! 

অঞ্জমল-আমিনক বিনখ বতমে মকছুই মনে বহাল ো, মকন্তু ‘অমফসটানকও’ আমার মেক েছন্দ বহাল ো, োনশ এমে বকউই বেই োর 

সানথ বখলা (খুেসুমট) করা বেনত োনর। উমে ওোর ডাে হানতর তজেেী উঁমিনয় “come” েনল আমায় উোর কানছ ডাকনলে, আর 

তারের কানছর মেশাল বিয়ারটা বিমখনয় েলনলে “sit”। ক্লানসর সে মটিারই বতা ইিংমরমজনত কথা েনলে, মকন্তু অঞ্জমলআমির 

'োঁজখাই  লার ঐ ভামরমি ইিংমরমজটা’ শুনে বকমে বেে একটু ভয় করনলা। েসা বতা েয়, মেনজর বছাট্ট োছাটা কে 
রকনম বেমকনয় ঐ মেশাল বিয়ারটার  হ্বনর আত্মসমেেণ করলাম। 

3 



িারমিক মেস্তব্ধ, শুধু ‘অমফনসর’ মসমলিং ফযােটার আওয়াজ বশাো োনি 'মটক-মটক-মটক-মটক’ কনর; আর মতে-তলা বথনক মৃিু ভানে 

বভনস আসনছ শীলা-আমি আর মমতা-আমিনির  লার আওয়াজ – “িল বকািাল িালাই, ভুনল মানের োলাই, বছনে অলস বমজাজ, 

হনে শরীর ঝালাই” ো “আমরা সোই রাজা আমানির এই রাজার রাজনত্ব, েইনল বমারা রাজার সনে মমলনো কী স্বনত্ব, আমরা সোই 

রাজা”। অঞ্জমল-আমি বেশ খামেিে ধনর আমার মরনোটে-কাডেগুনলা উনট-োনট বিখনলে। তারের েলনলে “কই, সেনতা মেকই 
আনছ বিখমছ, বতামার বতা সেই ব াল্ড-কাডে”! েত িূর মনে েনে, ক্লানস সেনিনয় বেমশ ‘েনয়িস’ বেনল তনেই োওয়া বেত ঐ 

‘ব াল্ড-কাডে’; তারের ‘মসলভার’, ‘বরাঞ্জ’ আর এনকোনরই কে েো ো োরনল জুটনতা ‘বে’-কাডে। আমম বে সে ক্লানসই ব াল্ড-কাডে 

োই তা আমার বেশ ভালমনতাই জাো মছল, তাই মনে মনে েললাম – তাহনল আমানক এই ‘অমফনস’ শুধু শুধু আটনক বরনখনছে 

বকে? উমে মজনেস করনলে “তুমম অনেযর মানেেল-বেোর, েযানেল-কালার এইসে বেও বকে? এইসে বতামার িাই?” আমম 

েললাম “হযা”। তারের উমে মজনেস করনলে “তুমম ছমে আঁকনত খুে ভানলাোনসা, তাই ো”? আমম িুে কনরই থাকলাম; ভােলাম 

ধুর ছাই, ছমে আঁকনত ভালোমস মক ো তা ছাতারমাতার আমম মক বকানর জােনো? ইিা হয়, তাই আঁমক – েযাস। তারের উমে 
েলনলে “তুমম ‘জল-ছমে’ মক তা জাে”? আমম তখনো িুে, উমে বে মেক মক েলনছে বসটাই েুঝনত োরলাম ো। উমে েলনলে বে 
“হযা, জল মিনয়ও ছমে আঁকা োয়, তা তুমম জাে?” আমম ভােলাম বে এ আোর বকমে কথা - বেমিল বেই, রোর বেই; শুধুই জল? 

মকন্তু মকছু েলনত সাহস বহাল ো তাই িুে কনরই েনস থাকলাম। তারের উমে েলনলে “িাোও, বতামানক মকছু মজার মজমেস 
বিখাই”। েনল উমে োনশর একটা কাঁনির আলমামর বথনক মক সে োর করনলে। তারের তা বিমখনয় েলনলে “এগুনলানক েনল 
‘রাশ’, ‘বেইি-রাশ’”! আমম মনে মনে ‘টুথ-রানশর’ সানথ এই রাশগুনলার একটা তুলো টাোর বিষ্টা করমছলাম, মকন্তু এ মিনয় িাঁত 

রাশ করা োনে বোনল বতা মনে বহাল ো! অঞ্জমল-আমি েনল িলনলে “এই ‘রাশ’ জনল ডুমেনয়ই রঙ করা োয়”। আমার মেক মেশ্বাস 

হমিল ো, জনলর আোর রঙ হয় োমক? উঁমে বোধহয় আমার মুখ বিনখ তা ধরনত োরনলে, েলনলে “বতামানক আরও একটা 

মজার মজমেস বিখাই”। েনল ঐ আলমামর বথনকই োর করনলে একটা োক্স, আর বিখানলে তার বভতনরর োোে রঙ। বোঝানলে 
বে মক কনর বসই রঙ জনল মমমশনয় ‘জল-ছমে’ োোনো োয়। েলনলে বে “আমম এগুনলা লন্ডে বথনক মকনে এনেমছ, লন্ডে বকাথায় 

তা তুমম জাে”? আমম েললাম “হযা, মিমে বতা”! উমে েলনলে “তাই, মক কনর”? আমম েললাম “ো বর, আমার বসাোকাকু বে 

লন্ডনেই থানক”। উমে েলনলে ‘থানক’ ো, েল ‘থানকে’; গুরুজেনির সম্পনকে ঐ ভানেই কথা েলনত হয়”। আমম েললাম “আমার 

বসাোকাকু বে ‘ব ারুজে’ তা আেমে জােনলে মক কনর”? উমে েলনলে “গুরুজে”, “বতামার কাকু বতামার বথনক েনয়নস েে মকো, 

তাই”। তারের েলনলে “আজ েখে বতামার মা বতামানির মেনত আসনেে, তখে তাঁনক একোর আমার সানথ বিখা করনত বোনলা, 

বকমে”? তারেরই উমে উোর বটমেনল রাখা বেলটা মকমরিং-মকমরিং কনর োজানলে, োনত বকউ এনস আমানক আোর মতে-তলার 

ক্লানস বফরত মেনয় োে। 

বসমিে, ো তার িু-একমিনের মনধযই কে এক সন্ধ্যানেলায় মা আমানক  মরয়াহানটর এক বষ্টশোরী বিাকানে মেনয় ম নয় একটা ‘জল-

রনঙ’র োক্স, আর আরও মকছু আঁকার সরঞ্জাম মকনে মিনয়মছনলে। োমে বফরার েনথ ‘আনলয়া’ মসনেমা- হনলর বেছে-ব নটর 

 মলনত েলনলে, “এগুনলা িামী মজমেস, েত্ন কনর রাখনে”। বসই িার েছর েনয়নসই রঙ-বেমিল আর েযানেল বথনক আমার 

উত্তরণ বহাল ‘জল-রনঙ’। এরই সানথ আনরা একটা মজমেসও েুঝনত মশখলাম - বে আমম আঁকনত আর তানত রঙ লা ানত 

ভানলাোমস। 

‘মশশুকলযাণ’ বশষ কনর ‘োলী ঞ্জ  ভেেনমি হাইসু্কল’। আঁকা আর রঙ করা িলনতই থাকনলা। এরই মনধয আমার ক্লাস-ওয়ানের 

বশনষর মিনক এমে একটা ‘শমকিং’ ঘটো ঘনট ব ল োর বজরটা আমম আজ এই মাঝ-িমিনশও মেকোক কামটনয়  
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উেনত োমরমে, হয়নতা বকােমিেই োরে ো! জােলাম বে োো মশমলগুমে বথনক এনসনছে মা, আর আমানির মতে ভাইনক মেনয় বেনত। 
এর আন  েেেন্ত জােতাম বে োো বেখানে বেখানে বোনেড থাকনতে বসখানে োমক মানক মেক মেনয় োওয়া োয় ো। তাই আমরা 

বকালকাতানতই থাকতাম আমানির োমল নঞ্জর োমেনত; োকুমা (‘মিমি’), মেমস (‘মেমসভাই’) আর িুই কাকার (‘োো’, ‘কাকাই’) সনে। 
োো বশষেেেন্ত আমানির মেনয় একসানথ থাকনত োরনেে বজনে মনে আেন্দ আর ধরমছল ো। মকন্তু একই মিনে সনন্ধ্যনেলার মনধযই 
সেমকছু বকমে বেে োনট ব ল েখে বিখলাম বে োো অনঝানর কাঁিনত থাকা মা, আর ভাইনক মেনয় টযামক্সনত উেনছে বেশনে 

োওয়ার উনেনশয; িািা আর আমানক বফনল বরনখই! েখে েুঝলাম বে কে কান্নাকামটই আমানির সানথ মেনয় োওয়ার জেয, ো ওঁনির 

ধনর রাখোর জেয েনথষ্ট েয় তখে আকঁনে ধনরমছলাম ঐ রঙ-তুমলনকই। েছন্দ মত কে ছমে এঁনক, তানত ইনি মত রঙ লা ানত 
োরনল মনের িুুঃখটা বেে মকছুটা হনলও কমনতা। 

তখে হাফ-েযাি েো বছাট্ট ‘ধেরাজ’, ‘বসন েই’ ো ফ্রক েো বছাট্ট ‘তামতয়াো’বির ছমে আঁকনলই বেশ ভাে জনম বেনতা আমার ওনির 

সনে; ওনির সানথই তখে মিমেয বখলা বকারনত োরতাম আমম - মশমলগুমে-িামজেমলিং ো তারই োনশ রামশয়ার কে মানে। বভারনেলায় 
ওরাই আমার ঘুম ভাোনত আসনতা, আমম মিমেয রামশয়াে-ভাষায় কথা েলনত োরতাম; বিালোয় বিাল খাওয়া আর ফুরফুনর হাওয়ায় 

ওো ঐ বসাোমল িুনলর ‘তামতয়াো’বক আমার জমেনয় ধনে আির বকারনত ইনি করনতা, আর মেক তখেই েীল ফ্রক েো ‘তামতয়াো’ 

মমমলনয় বেত আকানশর েীনল! ঘুম ভাঙার ের বভানরর মেছাোয় সু্কনলর েীনের-ছুমটনতও তখে আমার োণ্ডা লা নতা – তখে েয়লা-

বেশানখ েরফ েেনতা! 

মকন্তু আঁকার োইনর সময়টা বকমে বেে অসহেীয় হনয় উনেমছল আমার কানছ, কে মকছুই আর বতমে ভাল লা নতা ো। তখে মিমি-
মেমসভাই মানঝ মানঝ িািা, আর আমানক মিনয় োোর মশমলগুমের ‘বসেক বরানডর’ মেকাোয় মিমে বলখানতে; মলখনত েলনতে বে 

“আমরা এখানে বরাজই রসন ািা খামি”। এই ডাহা মমনথয কথাটার উনেশয বে শুধুমাত্র োোনক জাোে বে আমরা বকালকাতায় ভানলা 

আমছ, তা আমম েুঝনত োরতাম; মকন্তু বকালকাতায় ‘আমম’ বে এনকোনরই ভানলা বেই তা োো-মানক জাোনোর কে উোয় আমার জাো 

মছল ো। আমার সাত েছর েনয়নসর কে িামহিাই োমেনত েূরণ হত ো; বেনটর মখনি মমটনলও মনের মখনির মকছুই মমটনতা ো। তাই 
োোয়, সু্কনল িমসযেো কনর বেোতাম। ফলস্বরূে িায়ই সু্কনলর কে ো কে মটিার আমার ডানয়মরনত ‘বোট’ মলনখ তা োমের 

‘ ানজেনের’ কাছ বথনক সই কমরনয় আেনত েলনতে - আেোর বছনল আজ অমুনকর মানেেল-বেোর বকনটনছ, আেোর বছনল আজ 

তমুনকর বসনিড-রোরটা মেনয় মেনজর েনকনট ভনেনছ ো আেোর বছনল কার ওয়াটার-েনটনলর সে জলই তার মাথায় বিনলনছ! মকন্তু 

োমের বকউই এইসে বোনটর কথা জােনতও োরনতে ো। মটিারনির বোটগুনলা োমেনত বিখানত সাহস বেতাম ো; অমফস-বফরত 

‘োো’র মার, ো ‘কাকাই’বয়র বিওয়া ‘কমেে সামস্তর’ ভনয়। আর ‘মিমি’-‘মেমসভাই’বয়র এই েযাোনর বতমে মকছু করার মছল েনলই 

আমার মনে হত ো। তাই িলনতই থাকনলা আমার িমসযেো - কানরা মটমফে-েক্স বথনক মটমফে খাওয়া, কানরা বেমিল-েক্স বথনক 

বেমিল হাতোনো, কানরা  ঁনির আোর েুনরাটাই সােনে বিওয়া, এইসে। তাই িথম িথম বেতাম আমানির োমের রান্নার বলাক ‘তেু’-

মির কানছ। ও বলখােো জােত ো, তাই মহমজমেমজ মকছু একটা সই কনর মিত আমার মটিারনির বোনটর মেনি! তানতই মিমেয কাজ িনল 

বেত আমার। মেেি বহাল একটা ঘটোর ের, েখে োো ো মানয়র সইটা বে মেনজনকই ‘জাল’ করনত হনে তা মেক করনত োধয হলাম; 

কারণ শুধু সইনয় বে আর কাজ িলনে ো, তা মালুম বহাল। সু্কনল কে একজনের বেমিল-েক্স বথনক বেমিল-রোর ো েুনরা বেমিল-
েক্সটাই মেনজর েযান  েুনেমছলাম! ধরা েোর ের ক্লানসর মটিার মমেমত-মি আমার ডানয়মরনত ‘বোট’ মলনখ মানক বডনক োোনলে। মকন্তু 

মা বতা মশমলগুমেনত! ‘তেু-মি’বক মিনয় বতা আর কাজ িলনে ো! এখে মক কমর? তাই মেনজই মমেমত-মির বোনটর মেনি একটা উত্তর 

মলনখ, মানয়র োনম সই করলাম। েনরর মিে তা মমেমত-মিনক বিখানত উমে ওোর িশমার েুরু বলনির বভতর মিনয় বেশ খামেিে ধনর  
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ধনর আমায় েরখ করনলে। িশমার মভতনর মমেমত-মির ঐ অনেিাকৃত েে েে বিাখিুনটানক আমম আজও বিাখ েুজনলই বিখনত োই! 

আমম বে ধরা েনে ব মছ তা তখেই েুঝনত বেনরমছলাম, তাই ঐ বিাখিুনটার মিনক আর খুে বেমশিণ তামকনয় থাকনত োরমে। মমেমত-

মি আমায় আমার বডনস্ক বফরত বেনত েলনলে, মকন্তু আমার ডানয়মরটা বফরত মিনলে ো। বসইমিেই মকছু েনর অেয কে ক্লাস 
িলাকালীে জলধর-িা (োর কাজ মছল ক্লানস ক্লানস ‘বোমটস’ খাতা মেনয় মটিারনির কানছ োওয়া) এনস আমানক বডনক মেনয় ব নলে 

‘মটিাসে-রুনম’। বসখানে ম নয় বিমখ বে রীমতমত একটা ‘মমমটিং’ িলনছ, আমানক মেনয়ই বোধহয়। কারণ বসখানে মমেমত-মি আমার ‘বসই’ 

ডানয়মর হানত েনস, আর তাঁনক মঘনর মৃিুলা-মি, ঊমা-মি, ইমন্দরা-মি, োসমন্ত-মি, ছায়া-মি, মুেমুে-মি; এঁরা। উোরা সোই বেশ খামতর 
কনর আমানক েসানলে, বকাথায় থামক, োমেনত বক বক আনছে, োমেনত বফাে আনছ মক ো, োমে বথনক সু্কনল মক ভানে োতায়াত কমর, 

ইতযামি সে বজনে মেনলে। বসখানেও ধরা েনে ব নলা আমার মমনথয – মা বতা মশমলগুমেনত; অথি ডানয়মরনত ‘মানয়র সই’! বিখলাম বে 

মমেমত-মি উোর েুরু বলনির িশমাটা খুনল সামনের বটমেনল বরনখনছে, আর উোর বিাখিুনটা মভনজ! মকছু েনর আমার ডানয়মরটা বফরত 

বেলাম, আর মুেমুে-মি েলনলে “বতামার েমি মকছু লান  বতা আমায় েলনে, মক েলনে বতা? You can just come to me, okay”? 

ডানয়মরটা বশষনমশ বফরত বেনয় ‘মেেিটা’ বকনট ব নছ েুনঝ, মহা আেনন্দ তারের আমার ক্লানস মফরলাম। বফরার েনথ মনে বহাল বে 
িশমা ছাো মমেমত-মির বিাখিুনটা বতা বেশ বছানটাই, তাহনল িশমা েেনল তা অনতা েে বিখায় বকে? 

এইসে লজ্জার মানঝও একটু আরাম খুঁনজ বেতাম ঐ রঙ আর তুমলর স্পনশে। সু্কনলর মমেেিং-বসকসনের মিমলে-োেুর, ব্লযাকনোনডের ওের 

সািা িনক আঁকা ‘একমট োনমর িৃশয মিত্র’ আমার িথম িথম ভানলা লা নলও েনর তা একনঘনয় লা নতা। বসই একনঘনয়মম বথনক 
রিা বেলাম মুেমুে-মির (নসে) আঁকার ক্লানস। মটিাসে-রুনমর ‘ঐ মমমটনঙর’ সুোনি ক্লানসর োইনরও উোর সনে বতা আলাে মছলই, আর 

উোর ভােভমে ো কথা েলার িিংও আমায় বকমে বেে আকষেণ করনতা! েমিও উমে বে সুমিত্রা বসনের বমনয় ো ‘সুমিত্রা বসে’ বে মক 

‘েস্তু’ তা জাো ো বোঝার কে িমতাই তখে আমার মছল ো! শুধু বিখতাম বে সু্কল বফরত বছনলনির মেনত আসা সমনেত মানয়নির 

বকউ বকউ আমানির আঁকার মটিারনক বিখার জেয একটু উৎসুক। 

মুেমুে-মির ড্রময়ঙ ক্লানসরও বকমে বেে একটা আলািা আকষেণ মছল! জােলার োনশ িাঁমেনয় উমে একোর েনলমছনলে “এই ধর আমার 

ছমে আঁকনত হনে; মকন্তু ঐ বে ‘ওয়ানল’ আমার ‘সযানডা’ েনেনছ, বসটাও মকন্তু আমম, তাই ওনকও মকন্তু আঁকনত হনে”! ছায়ারও বে ছমে 

আঁকা সম্ভে তা এর আন  আমার জাো মছল ো, শুনে আমম এনকোনর ‘হা’ঁ হনয় ব মছলাম! একোর মুেমুেমি আমানির ক্লানস মকছু 

একটা আঁকনত েনলমছনলে, আর উমে ঘুনর ঘুনর বিখমছনলে বে আমরা বক বকমে আকঁমছ। হটাত বিমখ বে উমে আমার বডনস্কর োনশ 

এনস িুেমট কনর িাঁমেনয় েেনলে। েলনলে “োুঃ, বেশ ‘ড্র’ কনরা বতা তুমম! তুমম েুমঝ ড্রময়ঙ ‘লাইক’ কনরা?” ততমিনে আমম বেশ 

ভানলা মনতাই বজনে বফনলমছ বে আমম আঁকনত েছন্দ কমর – তাই মাথা োমেনয় েললাম হযাঁ। তারের উমে েলনলে “বতামার এই 
ড্রময়ঙটা তুমম আমায় বিনে”? আমম উত্তর বিওয়ার আন ই েলনলে “ো, এটা ‘বেটার’ তুমম বতামার োমে মেনয় োও, মকন্তু আমার জেয 

মকছু একটা ‘বস্পসাল’ ড্র কনর এে, শুধু আমার জেয, মক োরনে বতা”? বসমিে িুেুনরই োমে মফনর আমম উোর জেয একটা “বস্পসাল” 

ছমে এঁনকমছলাম; আেন্দোজানরর িথম োতার বভতনরর মিনকর মেনির বকাোয় ধারাোমহক ভানে বেেনো ‘অরণযনিে’ কাটুেে বথনক 

অরেযনিনের বেৌ ‘ডায়াো’র ছমে; ‘কমে’ বকানর, মকন্তু একটু েে বকানর। েনরর মিে ক্লানস ওটা মুেমুে-মিনক মিনতই উমে খুে খুমশ 
হনলে, আমানক জমেনয় ধনর আির কনর েলনলে “োুঃ, এনক বতা একিম আমার মনতা বিখনত, just like me”! েিনল উমে আমানক 

মিনয়মছনলে একটা প্লামেনকর ব ালাে ফুল, ো আমার কানছ আজও আনছ! (এর েছর কনয়ক োনি ‘ঐ’ মুেমুে-মিনকই েৃমষ্টনত মভনজ-

কােনে অেথা মামটনত  ো মে বখনত বিনখমছ মট.মভ ো মসনেমা-হনলর েিোয়, বিনখ এনকোনরই ভানলা লান মে;  ানয় কােে জোনো 

আমার ‘বসই’ আঁকার মটিার মুেমুে-মি আজও আমার মনের ‘বফ্রনম’ েন্দী – আর বির বেশী আকষেণীয়া!) 
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ক্রনম ‘ধেরাজ’-‘বসন েই’-‘তামতয়াো’রা হামরনয় ব নলা, আর সু্কনলর মমেেিং-বসকসে োর কনর আমম ব লাম বড-বসকসনে। বকমে বেে 
একটা ‘েে েে’ হােভাে, হাঁটা-িলার ধরণটাই বেে েিনল ব নলা সোর! মকন্তু ‘বছাট’বেলার অভযাস আঁকা আর রঙ করাটা ছােনত 

োরলাম ো তখেও, েরিং তা আরও বেনেই ব নলা। এরই মানঝ মা ‘িনল ব নলে’ আমার ক্লাস-মসনক্সর েীনের-ছুমটনতই। ঐ মেুঃসেতার 
মনধযও ‘সে’ বেনয়মছলাম রঙ-তুমলর। মানঝ-সানঝই রঙগুনলানক আর বতমে রমঙে মনে হনতা ো, শুধু ‘লাল’ আকানশর সূনেোিয় ো 

সূেোস্ত বিখনতই ভানলা লা নতা, মনে হনতা বে মা মক তাহনল ব নলে ঐ মিনকই বকাথাও? সূনেোিয় ো সূেোনস্তর ছমে আঁকনতও ভানলা 

লা নতা তখে। কনয়কোর এমিক-ওমিক ‘েনস আঁনকা’ িমতনোম তায় তা এঁনকওমছলাম, বধানে মটমকমে কেটানতই। তনে এই িসনে ো 
মনে আনছ তা বহাল আমার িািার একোর আমানক বেতামজ ইেনডার বেমডয়ানম কে এক ‘েনস আঁনকা’ িমতনোম তায় মেনয় োওয়ার 

কথা, আমম েখে ক্লাস বসনভে ো এইনট েমে তখে – ‘বে’ িািাই মকো বছাটনেলায় ঝ ো-মারামামর হনলই জল বিনল মিনয়, ো অেয 

কে ভানে আমার আঁকা েষ্ট কনর মিত! 

এইরকমই কে এক সময় (ক্লাস বসনভে ো এইনট হনে) আমম একোর এক সূেোনস্তর িৃশয বেইি কনরমছলাম, একটা মেমটিং-কানডের 

ওের। মক কনর ো বসই কথা বেৌঁনছমছল আমানির োোর আমার বথনক বেশ কনয়ক েছনরর েে ‘মমেু’-মির কানে (‘বে’ মমেু-মির  াে 

শুেনত আমম আজও মটমকট কাটনত রাজী আমছ)! আকঁাটা বিখানত মমেু-মি মকছুনতই মেশ্বাসই করনত োরনলা ো বে ওটা আমার দ্বারা 

বেইি করা সম্ভে, েলল “বেেুঃ, এটা বতা কে ‘োকা’ হানতর আঁকা”! শুনে িথনম খারাে লা নলও েনর মনে হনয়মছনলা তাহনল মক 

আমার আঁকার-হাতটা বেশ ‘োকা’? 

এরই মানঝ োনশর োমের ‘েুেে’-মির মেনয় মেক হনয় ব নলা (কে অঙ্ক আটনক ব নলই ‘বে’ েুেে-মির কানছ ছুনট বেনত ইনি করনতা!)

। েুেে-মির োমের ছানির ছািো-তলায় আল্পো মিনত, আর মেনয়র মেঁমেনত রমঙে-কা জ সাঁটনত আমার ডাক েনেমছল েুেে-মির িািা 

‘অমল’-িার কাছ বথনক। সানথ অমল-িা সনমত ওঁনির আত্মীয়নির বথনক আরও বেশ কনয়কজে বছনল-বছাকোও মছল। একসময়য় 
অমল-িা েলল “বিখ, বিখ, ব ৌতমনতা মামট বথনক হাতই বতানল ো, মক রকম ‘এক টানে’ আকঁনছ সে”। শুনে ভানলা বলন মছল এই 
কারনে বে অমল-িা মেনজও ভানলা আঁনক ো আঁকত (অমল-িার আঁকা শরতিন্দ্র িনট্টাোধযানয়র একটা ছমে এখেও আমার বিানখ বলন  

আনছ!)। এসে ছাোও োো ো সু্কনলর মযা ামজনের োতা ছমেনত ভরানত মানঝ-সানঝই ডাক েেনতা আমার। 

সু্কনলর ক্লাস এইনট আমানির অনঙ্কর আর ‘লাইফ-সানয়নির’ ক্লাস মেনতে সুনরশ-োেু (োল)। একোর ‘লাইফ-সানয়নির’ ক্লানস মতমে 

আমানির েযানঙর ‘মরনিাডাকমটভ-সাইনকল’ সম্পনকে মকছু একটা মলখনত েনলমছনলে। আমম আর মক মলখনো? েোনশাোই বতা বকারতাম 

ো, তখে বতা সু্কনল োওয়ার মুখয উনেশযই মছল শুধুমাত্র েনু্ধ্নির সানথ ‘জমমনয়’ আড্ডা মারা – শুধু মনে েেনলা বে জল বথনক ডাঙায় 

উনে েযাঙামি হনয় োয় েযাঙ! িুেিাে েনসও থাকা োয় ো। তাই একটা ছমে এঁনক সুনরশ-োেুর কানছ খাতা জমা মিলাম – এক েযানঙর 
ঘানে েনস আর এক েযাঙ! মেনজর ‘মেিযা জামহর’ বকারনত ছমেটানত আোর ‘বলনেমলঙও’ কনর মিনয়মছলাম - মেনিরটা েুরুষ, ওেনররটা 

স্ত্রী (ভুল েশত)। েনরর মিে সুনরশ-োেু একরকম ছঁুনেই আমার ‘েেমলমে’ খাতাটা আমায় বফরত মিনয় েলনলে বে “এটা ‘ড্রময়ঙ’ ক্লাস 

ো; তুই এমেই একটা োন্দর-েুলা বে তুই বতা বসইডাও মেকোক করস োই – ‘বলনেমলঙটা’ও বতা মেক হয় োই”! মেনজর 

‘বলনেমলনঙর’ ভুল েুঝনত বেনর, সুনরশ োেুর সামনে হামস িােনত ম নয় বেট আমার এনকোনর বফনট োমিনলা! 

একোর কথা হমিনলা ক্লানসর এক সহোেীর (শশোল গুপ্ত) সনে, বে মকো বলক-মানকেনটর মিনক ‘মিত্রািংশু’বত আকঁা মশখনতা। বখাজঁখের 
মেনয় োোনক মিত্রািংশুনত আমার আঁকা বশখার ইিাটার কথা জাোলাম, ভমতেও বহালাম বসখানে। মকন্তু মাস খানেনকর বেমশ মটকনত 
োরলাম ো, কারণ োমের িু-একজনের েছন্দ বহাল ো েযাোরটা। আমার কাকু (োো) ‘মেধাে’ মিনলে বে “ াে-আঁকা, এসে বতা  

7 



বমনয়রা বশনখ – মেনয়র োজানর িাম ‘বতালার’ জেয, এসে মশনখ আমার মক হনে”? তাছাো োমেনত বতা অেযােযরাও আনছ, আমমই ো 

একলা এই সুনো টা োে বকে? হক কথা! তাই মেনজর ইনিটানকও ‘তুনলই’ রাখনত বহাল, শুধু একটু অেযভানে। এরের মেমভন্ন 
বেস্ততায় আকঁা ো রঙ করার অভযাসটাই হামরনয় ব ল আমার। (এর েছরখানেক োনি ‘ঐ’ োো ো োমের অেয কাউনক ো জামেনয়ই 
ভমতে হনয়মছলাম  ানের সু্কনল, ভোমেেুনরর ‘ ীতমেতানে’; ‘ইমন্দরা’ মসনেমা-হনলর মেছে মিনক। বসখানে  াে মশখতাম বসখােকারই 
িাক্তে শ্রনেয় অেুে বঘাষানলর ছাত্র, আর এক িাক্তে ‘মািার’-িার কানছ। আমার এই ‘অযাডনভঞ্চানর’ সাহােয বেনয়মছলাম আমার 

সহোেী-েনু্ধ্ সুমন্তর (িক্রেতেী) আর ওর মাসীর (‘বমাটামাসী’) কাছ বথনক, সুমন্তও  াে মশখত ঐ  ীতমেতানেই)। 

এরের ো মটনক থাকল তা বহাল েুনজার আন  মকছুমিে োনি োনিই কুমারটুমলনত ম নয় ঘণ্টার ের ঘণ্টা কাটানো। একাই বেতাম, আর 

বিখতাম বে োঁশ, কাে, খে, মামট ধীনর ধীনর বকমে সে জীেন্ত হনয় উেনছ! েনর বসইসে োকুরই আোর মেমভন্ন েযানন্ডনল বিনখ বকমে 

বেে এক আজে অেুভূমত হনতা, মনে হনতা বে এঁনির সব্বাইনকই আমম শুধু মিমেই ো – জামেও! বছাটনেলায় আঁকা কে কে োম, 

োমে, ছাি, হমরণ ো মােুষনির সানথও আমার এইরকমই কে এক সম্পকে স্থােে হনয় বেনতা, মেক ‘বেমেটা’ হনয়মছনলা ‘ঐ’ মশমলগুমে-

িামজেমলনঙর বছাট্ট ‘ধেরাজ’ ো রামশয়ার ‘বসই’ বছাট্ট ‘বসন েই’-‘তামতয়াোনির’ সনে! 

অযানমমরকায় আসার ের েযাজুনয়ট-সু্কনল থাকাকালীে আমার সখ হনয়মছনলা ‘মরসানিের’ ফাঁনক একটু অেয মকছু করার, মিেরাত-ভর 

আমার NMR-লযােনরটমরর একনঘনয়মম বথনক বরহাই বেনতই! এক-ইমঞ্জনের বপ্লে ওোনো বশখাটাই (ফ্লাইিং বলনসে) মছল িথম আর 

িধাে ইিা। মরসািে করার বিৌলনত ‘বেট এমপ্লয়ী’ হোর সুোনি, আমার ‘বেট ইউমেভামসেমটর’ ফ্লাইিং ক্লানস অমত ে ণয মটউশে-ফীনয় 

বসই মত বরমজনেসােও কনরমছলাম; মকন্তু একজনের মেনশষ োধানত বশষ েেেন্ত তা আর বহানয় উেল ো – ‘মসমেল-ইমঞ্জনে’ োমক 

অনেক ‘মরস্ক’, তাই। অ তযা োছলাম বেইমিিং-ক্লাস। বসখানেই আমার িথম বতল-রনঙ ‘হানতখমে’, মাঝ-কুমের ‘েুনো’ েনয়নস। বসই 
ক্লানসর ইিট্রাকটার (মটম ওরউই ) একোর আমায় মজনেস কনরমছনলে বে “have you ever considered taking art a bit more 

seriously”? জোনে আমম তাঁনক জামেনয়মছলাম বে ো, ‘আটে’টা শুধু ‘করনত’ই ভানলাোমস, তা মেনয় ‘আটে-সু্কনল’ ম নয় েোনশাো করনত 

েয়; মেক বেমে রান্নাটা, ওটা শুধু ‘করনত’ই ভানলাোমস, তা মেনয় ‘কুমলোমর-সু্কনল’ ম নয় েোনশাো করনত েয় (তনে হযাঁ, ‘ াে’টা কে 

সু্কনল মশখনত োরনল বেহাত মন্দ হনতা ো!)। এই ‘অনয়ল-বেইমিঙ’ েযাোরটা আমার কানছ মেক ‘েুতসই’ বহাল ো, বছাটনেলার ‘বসই 

জল-রনঙর’ মজাটাই বেলাম ো এনত। তার ওের মছল ‘বেনড’র ঝানমলা – ‘মজা’ বতা েয়, আঁকার ক্লানস বক মক বেড বেল বসটাও 

িাধােয বেল। আমার কানছ আকঁাটা মছল ‘োনসোোল’, মেনজর ভানলা লা াটাই মছল এক এেিং একমাত্র মেনেিয, বক মক ভােনলা তার 

বতায়ািা ো কনরই! অনেক সময়ই আঁকার বথনকও েে বহানয় উেত ‘আঁকার সময়’ আমম বে ‘জ নত’ োস কমর – ‘বসই জ তটা’। 
অযানমমরকাে ইউমেভামসেমটর কে ‘বরমজোডে ক্লানস’ তা বোধহয় হোর েয়। সানথ মছল ‘টাইম-কিনট্রইে’ - একটা মেমিেষ্ট আকঁা মেমিেষ্ট 

সমনয়র মনধয বশষ করার িায়েেতা। বছাটনেলার বসই িুেুর  মেনয় সনন্ধ্য োর বকানর বিওয়া ‘বসই’ আঁকনত োরার কে মজাই মছল ো 

এনত, তাই মেনজর বধনেের অভােটাও েজনর এনলা। ছমে রঙ বকারনত ম নয় বিখলাম বে আমার সময়টাই বকমে বেে ‘বেরঙ’ বহানয় 

োনি! মহনত মেেরীত হনি বিনখ এতই মেরক্ত লা নলা বে সময় থাকনত থাকনত ড্রেই কনর মিলাম ক্লাসটা, োনত আমার ট্রযািমক্রনে 

এই ক্লানসর ‘বসই’ ‘বেড’টার আর কে উনিখই ো থানক! 

‘মজা’টা আোর খামেকটা বফরত বেনয়মছলাম বেশ েছর কনয়ক োনি, আমার োচ্চানির সানথ; ঐ জল-রঙ আর তুমলর হাত ধনরই। 
ওনির সানথই আোর মেনজর বছাটনেলায় বফরত বেতাম কখনো কখনো। কা নজর ওের আমার বেমিনলর কে বছাট্ট আঁিনর, ো জল-

রনঙর তুমলর কে অলস টানেও ওরা অোক হনয় বেত; বিাখ েে েে কনর এমে ভানে তাকাত বে আমার মেনজর বছাটনেলার কথা মনে  
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েনে বেত – ‘ঐ’ মুেমুে-মির আকঁার ক্লানস ‘ছায়ার’ ছমে আঁকনত ম নয় আমার বেমে িশা হনয়মছনলা! ওরা বক আমার বকাে আকঁাটা 

মেনজর কানছ রাখনে তাই মেনয় কাোকামে লাম নয় মিনতা; োর মনধয থাকনতা ো ‘মমেু’মির অমেশ্বানসর অেেযা, িািার জল-

িালার অেনহলা ো সুনরশোেুর খাতা বছাঁোর তামিলয; েিনল আমার মনে েনে বেত ‘অমলিা’র উৎসাহ, ‘মুেমুে’মির আির ো 

মানয়র ‘বসই েত্ন’ - ো মিনয় মা মকনে মিনয়মছনলে আমার িথম জল-রনঙর োক্স আর েনলমছনলে তা ‘েত্ন’ কনর রাখনত। বেমরনয় আসা 

কত েছর, সািী হওয়া কত ঘটো মমনলমমনশ বকমে বেে সে একাকার হনয় বেত – অনেকটা ঐ জনল রঙ বমশানোর মতই, সমম্বত 

মফনর বেতাম ওনিরই কানরা িনে – “how did I do Baba?” ঝােসা-বিানখ ওনির আঁকা ভানলা কনর ো বিনখই েলতাম “awesome, 

marvelous!” িশিংসা শুনে ওরা আেনন্দ হাত তামল মিনয় লামফনয় উেত! তারের ওরাও েে হনয় ব নলা, আর মেমভন্ন বেস্ততায় হামরনয় 

ব নলা ওনির ছমে আকঁা ো রঙ করার অভযাসটাও; সানথ আমারও, আোরও। 

অলকানন্দা 
প্রভাত কুমার হাজরা 

          আজ পয়লা বৈশাখ। প্রতত ৈছররর মত গ ৌতমৈাৈুর ৈাতিরত একটি আনন্দানষু্ঠান আরয়াজন করা হরয়তছল। অনষু্ঠান গশষ হরয় গ রছ। 
অতততিরা ৈাতি তিরর গ রছ। তৈ ুঅরতৈন্দ এখনও ৈসার ঘরর একলা ৈরস ৈাইররর তিরক তাতকরয় আরছ। অরতৈন্দ একজন তিত্রতশল্পী। গ ৌতমৈাৈু 
অরতৈন্দরক খুৈ গেরহর গিারখ গিরখন। ওঁর গমরয় অলকা অরতৈরন্দর ৈান্ধৈী। অরতৈন্দ আর অলকার পতরিয় ৈনু্ধত্ব িরক শুরু করর এখন গকান 
তিরক এত রয় গ রছ, তা গ ৌতমৈাৈ ু গকন ওঁর ৈাতির কারও কারছ অজানা নয়। গ ৌতমৈাৈরু গছরলর স্ত্রী সুরমা গতা প্রায় সৈার সামরনই 
অরতৈন্দরক তনরয় অলকার সরে রতসকতা করর। 

           অরতৈন্দ একা ৈরস আরছ গিরখ গ ৌতমৈাৈু ঘরর ঢুরক ওর সরে কিা ৈলরত ৈসরলন। তকন্তু অরতৈন্দ গেন অনয জ রত িরল গ রছ। প্ররের 
উত্তরর গকৈল “হযাঁ” ৈা “না” ৈলরছ। কখরনা এরকৈারর িুপ করর িাকরছ। গ ৌতমৈাৈু ৈঝুরত পাররলন গে ও অলকারক তকছু ৈলৈার জরনয ৈরস 
আরছ। তাই উতন অলকারক ডাকরলন। একটু পরর অলকা এরস অরতৈন্দর সামরন ৈসল। অরতৈন্দ অলকারক ৈলল 

       -- ---তক অসহয  রম পরিরছ। তাই নয়? 
অলকা ৈলল 

        ------এই কিা ৈলার জরনয ৈরস আছ? 

   অরতৈন্দ ৈলল 

         ------না, না। ৈলতছলাম ৈতৃি না পিরল ভাল লা রছ না।  

   অলকা ৈঝুরত পারল অরতৈন্দ অনয তকছু ৈলৈার জরনয ৈরস আরছ।  রম ৈতৃি এসৈ ভূতমকা মাত্র। তৈ ুৈলল 

        ------ি’ুপাঁি তিরনর মরযয গতা ৈতৃি পিরৈ। 
   অরতৈন্দ ৈলল 

         -----  না, না  বৈশাখ মারসর িমকা ৈতৃির কিা ৈলতছ না। ৈলতছলাম গে ৈতৃি আষাঢ় মারসর প্রিম তিরন আরম্ভ হয়। অলকার জন্মতিন 
পয়লা আষাঢ়। ও এখন ৈঝুরত পারল ওর জন্মতিন তনরয় তকছু ৈলৈার জরনয অরতৈন্দ ৈরস আরছ।  

         কিা আর গৈশী না ৈাতিরয় অরতৈন্দ ৈলল আ ামী পয়লা আষাঢ় অলকার জম্নতিরন ওর একটি ছতৈ এঁরক ওরখ উপহার তিরত িায়। আর 
ছতৈটি এই ৈছররর তিত্র-প্রিশশনীরত পাঠারত িায়। প্রিশশণীর শুভ উরবাযন পয়লা আষাঢ়। সৈই আকতিক গো ারো । এমন সুরো  সহরজ আরস না। 
তাই অলকারক সামরন ৈতসরয় গররখ ওর একটি ছতৈ আঁকরত িায়। অলকার মন আনরন্দ ভরর গ ল। তকন্তু মরুখ ৈলল 

           ------আমার অত সময় গনই। আতম ৈরস িাকরত পারৈ না। 
         অরতৈন্দ কৃতত্রম হতাশা গিতখরয় ৈলল 

           ------ গৈশ তাই হরৈ। 
        -------    তাহরল ছতৈ আঁকরৈ গকমন করর? 
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          ------    মন  গিরক আঁকৈ। 
            ------ গস তক? েতি মরনর মরযয অনয গকউ আরস?  

       --------  তার ছতৈই আঁকৈ। 
        -------- গসই ছতৈ আমারক উপহার গিরৈ? 

         ------   তা ছািা আর উপায় তক?  

      অরতৈন্দ আর অলকা ি’ুজরনই গহরস উঠল। অরতৈন্দ ৈাতি তিরর গ ল। অলকা ৈরস ৈরস ভাৈরত লা ল। ভাৈরত ভারী ভাল লা রছ 
অলকার। 

--- ২ --- 

                   িইু সপ্তাহ গকরট গ রছ। অলকা উিগ্রীৈ হরয় আরছ করৈ অরতৈন্দ ওর ছতৈ আঁকরত আরম্ভ কররৈ ৈরল। তকন্তু অরতৈরন্দর গিখা গনই। 
অলকা ভাৈরছ অরতৈন্দ হয়ত ভুরল গ রছ। হয়ত ৈা ওর জন্মতিরনই সু্টতডওরত সারাতিন ৈতসরয় গররখ ছতৈ আঁকরত আরম্ভ কররৈ। খামরখয়ালী 
অরতৈরন্দর উপর ওর ভারী রা  হয়।  

                   একতিন তৈরকরল অরতৈন্দ হঠৎ এরস গপৌঁছল। অলকারক ৈলল িল আজ ছতৈ আঁকা শুরু কতর। অলকা ভাৈল এ আৈার তক? একটু আর  

গিরক ৈরল রাখরল ভাল হত না তক?  তকন্তু ও অরতৈন্দরক ভাল কররই গিরন। আপতত্ত করর লাভ গনই। আজরকই গেরত হরৈ। 

                    গপাশাক ৈিলাৈার জরনয অলকা গিাতালার ঘরর এরস ঢুকল। আলমারী গিরক ি‘ুখানা শাতি ৈার করল। তকন্তু গকারনাটাই পছন্দ হ’ল না। 
গৈৌতির পাি গিওয়া ঘন নীল ররের একটা শাতি আরছ। গৈৌতিরক খুৈ সুন্দর গিখায় ঐ শাতিটা পররল। শাতিটা গিরয় তনরয় এরস পরল অলকা। 
আয়নার সামরন ৈরস িুল ৈাঁযল। তার সরে  ারনর ি’ুকটা কতল। কপারল কুমকুরমর টিপ পরল। তারপর আয়নার মরযয তনরজর প্রতততৈরের তিরক 

তাতকরয় রইল তকছুক্ষণ।  

গখাঁপাটা গৈশী উঁিু করর ৈাঁযা হরয়রছ। ভাল লা ল না। গখাঁপা খুরল আৈার গখাঁপা ৈাঁযল। তারপর তনরি গনরম এরলা। 
--- ৩ --- 

                      

                       অরতৈন্দ আর অলকা অরতৈরন্দর সু্টতডওরত এরস গপৌঁছল। গ্রীরির তিন। তখনও গৈলা আরছ। পতিম তিরকর জানালার তিরক মখু করর 
ৈসল অলকা। তৈরকরলর আরলার এক িাতল এরস পিল ওর মরুখর ওপর। তিপরডর ওপর কযানভাস টাতেরয় তনরয় অরতৈন্দ অলকার মরুখর তিরক 
তাতকরয় িাকল তকছুক্ষণ। তারপর ছতৈ আঁকরত আরম্ভ করল। সূেশ এখন অস্ত োরৈ। পতিম   ন গমরত উরঠরছ  ভীর ৈণশচ্ছটায়। তির হরয় গিরক 
অলকা কখরনা  ৈাইররর তিরক তাতকরয় গিখরছ। মরন মরন ভাৈরছ তৈশ্বতশল্পী আকারশ আঁকরছ এক তৈশাল ৈণশালী তিত্রমালা আর তার এক প্রারে ৈরস 

এক  তরুণ তশল্পী এঁরক িরলরছ এক তরুণীর ভরা গেৌৈরনর ছতৈ। ভাৈরত ভাল লা রছ অলকার। 

                        সূেশ অস্ত গ ল। অরতৈন্দ ঘররর আরলা গেরল  তিল। তারপর আৈার ছতৈ আঁকরত লা রলা। একটু পরর অলকা লক্ষ করল অরতৈন্দ মারঝ 
মারঝ িুপ করর িাকরছ। কযানভারস একটা আঁিিও কাটরছ না। ওর িঞ্চল গিাখ কখনও েরল উঠরছ। আৈার অযশতনমীতলত গিারখ ছতৈর ওপরর তাতকরয় 
িাকরছ। অলকা মরন মরন ভাৈরছ অরতৈন্দ হয়ত মন গিরক অনয কারও ছতৈ আঁকরছ। আৈার ভাৈল অরতৈন্দ হয়ত ক্লাে হরয় পরিরছ। তাই ও ৈাতি 
গেরত িাইল। অরতৈন্দও রাজী হ’ল। অলকা ছতৈর তিরক তাতকরয় গিখল। ছতৈরত ওর প্রতততৈে ঠিকই িুরঠ উরঠরছ। 

                          গটতৈরলর ওপর অরতৈরন্দর আঁকা িটুি গপনতসল গেচ  পরি আরছ। অলকা এর আর  গিরখতন। ৈাতিরত ভাল করর গিখরৈ ৈরল গেিিটুি 
সরে তনরয় গ ল।  

                          অরতৈন্দ অলকারক ৈাতি গপৌঁরছ তিরয় গ ল। গৈশ রাতত্র হরয়  রছ। রান্নাঘররর গটতৈরলর ওপর অলকার খাৈার ঢাকা গিওয়া আরছ। 
তকন্তু ওর গখরত ইরচ্ছ করল না। গশাৈার ঘরর এরস জানালা খুরল তিল। ৈাইরর ৈাতাস ঠান্ডা। হয়ত ৈতৃি পিরত পারর। অরতৈরন্দর আঁকা গেচ  িটুি 

এখন আর গিখরত ইরচ্ছ করল না। গেচ  িটুি গটতৈরলর ওপর গররখ তিরয়  তৈছানায় শুরয় পিল। 

                            অলকা ভাৈরত লা ল আজ সারা তিরনর কিা। আজ অরতৈন্দ ওর ছতৈ আঁকরত আরম্ভ করররছ। েখন ছতৈ আঁকা গশষ হরৈ তখন 
ছতৈরত িুরট উঠরৈ ওর শাে গিাখ িটুি। িীঘ্র ভ্রু তৈজতয়নীর  রৈশ এরস তমশরৈ িুরলর সরে। আর ওষ্ঠাযররর স্পশশররখায় িুরঠ উঠরৈ সুক্ষ্ম তনতৈি 

হাতস। 

                            অরতৈরন্দর কিা ভাৈরত লা ল অলকা। অরতৈরন্দর সরে ওর পতরিয় তকরশার ৈয়স গিরক। অরতৈরন্দর গস সৈ কিা তক এখনও মরন 
আরছ? নানা কিা ভাৈরত ভাৈরত ঘুতমরয় পিল অলকা। 
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--- ৪ --- 

                              আজ পয়লা আষাঢ়। অলকার জন্মতিন। আর তার সরে এ ৈছররর তিত্র-প্রিশশনীর শুভ উরবাযন। অরতৈন্দ ছতৈটি প্রিশশনীরত 
পাঠাৈার আর  অলকা সু্টতডওত ত রয় ওর ছতৈটি ৈারৈার গিরখ এরসরছ। আজ প্রিশশনীরত শত িশশরকর মরযয িাঁতিরয় ও আৈার গিখরৈ ওর ছতৈ। 
আর িশশকরা গিখরৈ রে আর তুতলর আঁিরি গকমন করর িুরট উরঠরছ এক তরুণীর রূপ লাৈনয প্রৈাহ। সরন্ধযরৈলায় অরতৈন্দ আর অলকা 
প্রিশশনীরত োরৈ। তাই অলকার জন্মতিরনর অনষু্ঠান িপুুরর আরয়াজণ করা হরয়রছ। এখন গৈলা একটা। সৈ অতততি এরস গপৌঁরছরছ। তকন্তু অরতৈন্দ 
এখনও আরসতন। অলকা অৈাক হ’ল। অরতৈরন্দর ৈাতিরত গিান করল।  

শুনল অরতৈন্দ ৈাতিরত গনই। িপুুর গপতররয় তৈরকল হরয় গ ল। তৈওু ওরতৈরন্দর গিখা গনই। অলকা ৈঝুরত পারল অরতৈন্দ আসরৈ না। তকন্তু গকন 
তা ৈঝুরত পারল না। গশষ পেশে ওর গছাট ভাই ৈাৈলরুক তনরয় ও গৈতররয় পিল প্রিশশনীর উরযযরশ। রা  আর অতভমারন ওর মন কানায় কানায় 

ভরর গ রছ। 

                        অলকা আর ৈাৈল ুপ্রিশশনীরত এরস ঢুকল। গিখল তৈতভন্ন তশল্পীর আঁকা ছতৈ গিয়ারল টাোরনা আরছ। িশশকরা গছাট গছাট িরল তৈভাক্ত 
হরয় এক একটি ছতৈর সামরন িাঁতিরয় গিখরছ। অলকা একটি ছতৈর সামরন এরস িাঁিাল। ছতৈটি একজন তৈখযাত তশল্পীর আঁকা। শীত গশষ হৈার 
আর  অসমরয় িুরট ওঠা িটুি ডযািতডরলর ছতৈ। প্রকৃততর প্রততকুলতার মরযযও িুরট উরঠরছ প্রাণ আর গসৌন্দরেশর তৈকাশ। এটিই ছতৈর তৈষয় ৈস্তু। 
ররের অপূৈশ কারু কারেশ ছতৈর প্রাণ প্রততষ্ঠা করররছ তশল্পী। ি‘ুকটি ছতৈর পরর একটি অশীততপর ৈৃদ্ধার গকারল একটি তশশুর ছতৈ। একজন আর 
একজরনর তিরক তাতকরয় আরছ। পৃতিৈী গিরক তৈিায় গনৈার আর  ৈৃদ্ধা গেন তার জীৈরনর সৈ আনন্দটুকু ঐ নৈান্তুরককর মািায় গঢরল তিরত িায়। 
তাই ৈদৃ্ধার অসংখয গরখায় সংকুতিত মরুখ হাতসর ৈনযা ৈরহ িরলরছ। সততযই সুন্দর ছতৈ। 

                         অলকা একটির পরর একটি ছতৈ গিরখ িরলরছ। তকন্তু ছতৈগুতল তনখুি ভারৈ গিখার বযেশ হাতররয় গিরলরছ। িঞ্চল পরি ও ঘুরর িরলরছ 
ওর তনরজর ছতৈটি গিখৈার জরনয। একটু পরর প্রিশশনীর সৈ ছতৈ গিখা হরয় গ ল। তকন্তু অলকার ছতৈ গকািায়? তা হরল তক অরতৈন্দ ওর ছতৈ 
প্রিশশনীরত পাঠায়তন? রা  অতভমান আর লজ্জায় অলকা গভরে পিল। প্রিশশনীরত ও আর এক মহূতশ ও িাকরত িাইল না। ৈাৈলরুক সরে তনরয় ও 
গৈতররয় এরলা। তারপর একটা গটতি তনরয় ৈাতি তিরল। 

                         ৈাতি গপৌঁছরত এখনও গিরী আরছ। গটতিরত ৈরস অলকা ভাৈরছ আজ ওর জন্মতিরনর উপহাস। ৈাইরর ৈতৃি গেন ঝরর পিরছ ওরখ 
ৈযে করর। ৈাতিরত গপৌঁছৈার পরর সৈাই জানরত পাররৈ সৈতকছু। ৈাৈা আর মা  তক ব্জাৈরৈন? গৈৌতি ঠাট্টা কররৈ।  

                         ৈতৃির ঝাট গৈশ গৈরি উঠল। ৈাৈল ুগটতির জানালা ভাল করর ৈন্ধ করর তিরলা। তারপরর অলকারক ৈলল---“ তিতি, অরতৈন্দিার  
আঁকা ছতৈটা গকমন লা ল?”  অলকা অৈাক হরয় ৈলল---“ অরতৈরন্দর আঁকা ছতৈ? তুই গিরখতছস?” ৈাৈল ু ৈলল---“ হযাঁ আতম গতা 
গিখলাম।” অলকা তৈতিত হরয় গ ল। হারতর ঘতির তিরক তাতকরয় গিখল প্রিশশনী ৈন্ধ হরত এখনও গিরী আরছ। ও গটতি িালকরক ৈলল ও 
প্রিশশনীরত তিরর গেরত িায়। রাস্তায় জল জরম োন িলািল প্রায় ৈন্ধ হরত িরলরছ। গটতি িালক প্রিরম রাজী হ’ল না। তকন্তু অলকার আকুল তমনতত 

উরপক্ষা কররত না গপরর গটতি ঘুতররয় তনরয় িলল প্রিশশনীর তিরক।  
--- ৫--- 

                            আপার সাকুশ লার গরাড যরর গটতি এরস গপৌঁছল গমৌলালীরত। তারপর যমশতলা গরাড যরর গটতি েখন গিৌরতেরত এরস পিল তখন 
প্রিশশনী ৈন্ধ হরত এক ঘন্টা ৈাকী আরছ। রাস্তায় জল জরম োন ৈাহন তনিল হরয় িাঁতিরয় আরছ। মনরুমন্ট গিরক একটা তমতছল গসন্ট্রাল এযাতভতনউ-
এর তিরক এত রয় িরলরছ। আর গকানও উপায় না গিরখ অললা আর ৈাৈল ুগটতি গিরক গনরম হাঁটরত আরম্ভ করল। ৈতৃিরত অলকার গপাশাক তভরজ 
োরচ্ছ। শীত পারচ্ছ। তৈ ুওর ভ্রুরক্ষপ গনই। ও গহঁরট িলল। 

                              প্রিশশনীরত ওরা েখন এরস গপৌঁছল তখন প্রায় সৈ িশশকরা তৈিায় তনরয়রছ। প্রিশশনীরত ছতৈর মানষুগুরলা অলকার তবতীয় আতৈভশ ারৈ 
অৈাক হরয় ওর  তিরক তাতকরয় রইল। তকন্তু ওর মরনর কিা ৈঝুরত পারল না। ৈাৈল ুএতিক ওতিক একটু খুঁরজ গিখল। তারপর অরতৈরন্দর আঁকা 
ছতৈটা অলকারক গিতখরয় তিরলা। অলকা ত্রিপরি ছুরট এরস ছতৈটির সামরন িাঁিাল। গিখল ছতৈর ডানতিরক অস্পি ভারৈ গলখা আরছ অরতৈরন্দর নাম। 
সৈ ছতৈরত গে ভারৈ অরতৈন্দ তনরজর নাম গলরখ। একটি তকরশারীর পূণশদিরঘশযর ছতৈ। তকরশারী তার শীণশ িটুি হাত ৈাতিরয় িাঁতিরয় আরছ। তার 
ভয়াতশ  মরুখ,তৈস্ফাতরত গিারখ ভীতত ও আশ্বারসর তক অপূৈশ সতন্মলন।। ছতৈর পটভূতমকায় আঁকা আরছ স্তুরপ স্তুরপ কারলা গমঘ। একটি িীঘশ তৈিযুৎ  
গরখা আকারশর এক প্রাে গিরক আর এক প্রারে িুরট উরঠ স্তুব্ধ হরয় িাঁতিরয় আরছ। অলকা ভাৈল এ কার ছতৈ এঁরকরছ অরতৈন্দ? হঠাৎ ওর গিাখ 
পিল ছতৈর তনরি মযযভার । গিখল হাল্কা হলিু ররে গলখা আরছ “নন্দা”। ছতৈরত আঁকা তৈিযুরতর মত ওর মন েরল উঠল। মরন পিল আজ গেরক 
ৈাররা ৈছর আর র ওর জন্মতিন। গসতিন অরনক ৈালক ৈাতলকা এরসতছল। সকরল ছারি গখলা করতছল। তখন হঠাৎ ৈতৃি গনরমতছল। সকরল তনরি িরল 
গ ছল। তকন্তু অরতৈন্দ আর অলকা একটা তিরলঘরর লতুকরয় পরিতছল আশ্রয় তনরয়। তখন একটা আকতিক ৈজ্রাঘাত হরয়তছল ৈতৃির সরে। তনিারুণ 
ভরয় অলকা িহুাত ৈাতিরয় ছুরট গ ছল অরতৈরন্দর কারছ। অরতৈন্দ অলকারক িহুারত জতিরয় যরর ৈরলতছল “ ভয় গনই ভয় গনই আতম আতছ নন্দা। 
” পৃতিৈী গেন তৈপরীত তিরক ঘুরর ৈাররা ৈছর আর  তিরর এরসরছ। ছতৈর সামরন িাঁতিরয় অলকা ভাৈরছ ও তনরজই িাঁতিরয় আরছ তনরজর সামরন-- 

িইু রূরপ আর িইু নারম-“অলকা” আর “নন্দা।”  

11 



 ওর গে নামটি ও তনরজই এততিন ভুরল তছল তা অরতৈন্দ এখনও মরন গররখরছ। মন ভরর গ ল অলকার। তির হরয় ও িাঁতিরয় রইল ছতৈর 
সামরন। তকন্তু সময় উত্তীণশ হরয় গ রছ। কতৃশ পরক্ষর তবতীয় গঘাষণা গশানা গ ল। এৈার না গৈররলই নয়। অলকা আর ৈাৈল ুগৈতররয় এরলা প্রিশশনী 

গিরক। 
 

প্রিশশনীর ৈাইরর অলকা রাস্তার ওপর িাঁতিয় আরছ। ৈাৈল ুএকটা গটতি যরার জরনয গছাটাছুটি কররছ।  অলকা ভাৈরত লা ল আজরকর সৈ 
ঘটনাগুতল। সৈতকছু ওলট পালট হরয় গ রছ আজ। ঐ একরতত্ত তকরশারী নন্দা তার শীণশ িটুি হাত তুরল অলকার গেৌৈনভরা প্রততচ্ছতৈ গভরে িুরমার 
করর তিরয়রছ। আজ মরঞ্চ িান গপরয়রছ নন্দা। আর তৈিায় তনরয়রছ অলকা। তা গহাক। নিারক ও ঈষশা কররৈ গকমন করর? অলকা গতা তনরজই 
নন্দা।  

                     আৈার ৈতৃি গনরম এরলা। রাস্তার গলারকরা ছুরট এতিরক ওতিরক আশ্রয় খুঁরজ গৈিারচ্ছ। তকন্তু অলকা তির হরয় িাঁতিরয় রইল। ওর 
গপাশাক তভরজ োরচ্ছ। শীত পারচ্ছ। তৈ ুএই মহুুতশ টি ও তনতৈি ভারৈ উপরভা  কররত িায়। একটু নিা িিা কররত ইরচ্ছ কররছ না।  

                       অলকা হঠাৎ ৈাৈলরু  লা শুনরত গপল---“ তিতি, তিতি। ” ৈাৈল ুহুয়ত একটা গটতি গপরয়রছ তাই ডাকরছ। আৈার ৈাৈলুর  লা--
-“ তিতি শীঘ্রী ওঠ। এরকৈারর তভরজ গ রছ। তৈ ুঘুরমাচ্ছ?” অলকা িমরক উঠল। এ তক? অলকা গতা ওর গশাৈার ঘরর তৈছানায় শুরয় আরছ। 
তাহরল ও এতক্ষণ স্বপ্ন গিখতছল। কাল রারত্র অরতৈরন্দর সু্টতডও গিরক তিরর এরস ও শুরয় পরিতছল। হয়ত সারা রাতত্র ৈতৃি পরিরছ। জানালা তিরয় 
গঢাকা ৈতৃির জরল ওর গপাশাক আর তৈছানা তভরজ গ রছ। অরতৈরন্দর সু্টতডও গিরক কাল রারত্র গে গেচ  িটুি তনরয় এরসতহল তা জরল তভরজ গ রছ। 
তছ, তছ অরতৈন্দ তক ভাৈরৈ? 

--- ৭ --- 

 

                           এখন  সকাল হরয় গ রছ। মারয়র  লা গশানা োরচ্ছ। খাৈার ঘরর সকারলর জলখাৈার গিওয়া হরচ্ছ। অলকা উরঠ ৈসল। গপাশাক 
ৈিলারত ত রয় গিখল কাল সু্টতডওরত োৈার আর  গৈৌতির কাছ গিরক গিরয় গনওয়া নীল শাতিটা তভরজ এরকৈারর মাটি হরয় গ রছ। গৈৌতি হয়ত 
আৈার ঠাট্টা শুরু কররৈ। তক আর করা োয়? অলকা খাৈার গটতৈরল এরস ৈসল। কাল রারত্র সু্টতডও গিরক অত রারত্র গিরা আর না গখরয় শুরত 
োওয়া তনরয় মা খুৈ রা  কররলন। এখন ভাল করর গখরত ৈলরলন। তকন্তু অলকার তকছু গখরত ইরচ্ছ করলনা। এই গতা কাল সরন্ধরৈলা অরতৈন্দ 
ওর ছতৈ আঁকরত শুরু করররছ। তার িশ ৈাররা ঘন্টা পররই কত তজতনসই না ও গিখল স্বরপ্নর মরযয।  

                            অরঅতৈন্দ ব্জীষণ খাম গখয়ালী। আৈার করৈ ওরখ সু্টতডওরত তনরয় োরৈ তার ঠিক গনই। ভাৈল স্বরপ্ন গিখা ঘটনাগুরলা এখুতন 
অরতৈন্দরক ৈলরল গকমন হয়? িারয়র কাপ হারত তনরয় ও পারশর ঘরর গটতলরিারনর সামরন ৈসল। অরতৈন্দরক তক ৈলরৈ মরন মরন সাতজরয় তনরলা। 
তার পরর গিান করল। গে গটতলরিান যরল তার  লা অলকা তিনরত পারল না। তাই তনরজর পতরিয় তিরলা না। শুযু ৈলল ও অরতৈরন্দর সরে 
কিা ৈলরত িায়। যরুন ৈরল গলাকটি অরতৈন্দরক ডাকরত গ ল। একটু পরর অরতৈন্দ গিান যরর ৈলল---“আতম অরতৈন্দ। আপতন গক?” তকন্তু এ 
তক? অলকা একটি কিাও ৈলরত পাররছনা। লজ্জায় ওর শরীর লাল হরয় গ রছ। ও িুপ করর রইল। “আপতন গক?” প্ররের উত্তর করয়কৈার না 
গপরয় অরতৈন্দ গিান গররখ তিরলা। ওযার গিরক লাইন গকরট গ রছ। তৈ ুঅলকা গিান হারত তনরয় িুপ করর িাঁতিরয় রইল। লজ্জার গঘার তখনও 
কাটিরয় উঠরত পাররতন। 

              তৈরকল হরয় গ রছ। অলকা করলজ গিরক তিরর এরসরছ। একটা অদু্ভত অনভুুতত ওরখ সারাতিন অতির করর গররখরছ। ও আৈার অরতৈন্দরক 
গিান করল। এৈারর অরতৈন্দ তনরজই গিান যরল। তজরেস করল “ আপতন গক?” এৈাররও অলকা লজ্জা গপল। তকন্তু ও তক ৈলরৈ তা ঠিক করর 
গররখরছ। ও শুযু একটি কিা ৈলল। ৈলল “নন্দা।” গটতলরিারনর ওযার গিরক গকানও উত্তর গনই। আরও একটু সময় িরল গ ল। তৈ ুগকানও উত্তর 
গনই। অলকা ভাৈল  তাহরল অরতৈন্দ তক গটতলরিান গররখ তিরয়রছ। তকন্তু তা গতা নয়। অরতৈরন্দর ৈাতির গলারকরির কিাৈাতশ া গটতলরিারন গভরস 
আসরছ।  তাহরল অরতৈন্দ এখনও গটতলরিান যরর আরছ। তকন্তু অরতৈরন্দর সািা গনই। গটতলরিারনর িইু প্রােই তনস্তব্ধ। অরতৈরন্দর মখুটা এখন গকমন 
গিখারচ্ছ অলকার গিখরত ইরচ্ছ করল। তকন্তু তা তক করর সম্ভৈ? আর একটু্ট গিরম গটতলরিান গররখ তিরয় ঘর গিরক গৈতররয় এরলা অলকা। 

                 ওর ওষ্ঠাযররর স্পশশ গরখায় সূক্ষ তনতৈি হাতস।   
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Every year, with the arrival of Fall, Bengalees of New England celebrate Durga Puja with days filled with fun, 

and enjoyment. This year we will be presenting a blazing ensemble of artists - Mahalaxmi Iyer and Raghab 

Chatterjee. On Saturday evening Mahalaxmi Iyer will be regaling us with her enchanting voice accompanied 

by Ameer Ali and her troupe of musicians. On Sunday, Raghab will be mesmerizing us with his melodious 

voice. Along with them, we will see our talented teams of New England artists and performers, presenting  

us with dance and drama that will keep us all engrossed. The days will be filled with Puja, Anjali, Aarati, 

Sindur Khela, and of course the sumptuous food and proshaad.  

This year BNE participated in the India Day celebrations organized by India Society of Worcester (ISW). It was 

a feather in BNE's cap that we collaborated with other bengali organizations to present a collective cultural 

program and stall representation of Bengal, that was appreciated by one and all. An enjoyable and            

successful participation in the celebration of India's Independence Day! 

As  we think back on BNE's journey this year, from Saraswati Puja to Durga Puja, its a journey that BNE takes 

through many seasons.....Winter, Spring, Summer and Fall. This journey would never have been possible 

without the tireless work put in by so many committed members and volunteers of the organization.  BNE 

events are made possible because of valued support provided by way of donations, advertisements, and 

assorted forms of patronage by all who attend our events, or send us their love and best wishes during their 

absence. With Ma's grace, we've been blessed with the good wishes of all our patrons, friends and families 

and we thank you all for this. 

BNE’s current Executive Committee comprises: Jharna Banerjee, Arindam Chattopadhyay, Rajat 

Chaudhuri,  Jaideep Majumdar,  Sourov Chatterjee , Arindam Chattopadhyay, Debangshu Goswami ,                       

Sanjay Chakladar,  Barun Mukherjee, Saimanti Das 

 



Art Competition 

ISW on 15th Aug 

Art Competition 

Children’s Program 



 

Ankita Goswami 

Rajarshi Mandal Shreya Sarcar  

Sayan Bhattacharya  

Shreya Majumdar  

CONTRIBUTORS 

Bojro Das 



CHILDREN’S CORNER 
My Recorder   

Bojro Das Age 9 Years               

It was the first time I was going to use my recorder! When I got my recorder I noticed, 

that it was different than the recorder we were supposed to get. I told my teacher, Mrs. 

Matthew. Then she told the class that we will have different recorders than all the other 

years. The cool thing I noticed was that it was  YAMAHA  brand. I go to Yamaha for piano 

lessons. We practiced playing on B, A, and G in other words Re, Mi, and Fa. 

The next day we went on a vacation. I saw this recorder that a very strange and tired 

looking old man was carrying around. He was playing on a violin and looking for money. 

He had Viking tattoos all over and wore a strange scarf. I really wanted the recorder. It 

looked so much cooler than our school recorder. I asked my dad if I could buy it. If the old 

man lets you, said my dad. So I asked the old man if I could buy his recorder. Are you 

sure? he asked. Yes. Really? Yes. Well ok. I finally got the recorder and my dad grumbled 

about wasting money.  

When we came back from vacation I finally got to try the recorder. I took it to the basement when no one was around. As 

soon as I played a D note a magical DRAGON came out of it! The magical dragon started to dance and it knocked things 

over!! I was afraid he was going to knock the house down. I tried to calm him down without shouting. He did not seem to 

understand any English. Fortunately I tried an old Norse word that I had overheard from a movie that my mother had been 

watching. I said "Stohp!" instead of "Stop". That did the trick. He calmed down and started talking in broken English. His 

name was Burner. He was very clumsy. Why did you knock all this stuff over? I asked. I just really want to dance, said Burner. 

I barely get a chance since I mostly live inside a gem within this recorder, he said. This was the weirdest thing that ever 

happened to me.  The dragon, Burner, was invisible when my mom came inside the house. When my mom came she 

grounded me for a month. She thought I had knocked things over! From then on I was very careful about when I played the 

magical recorder.  

One day I was playing the recorder outside in the woods. Burner was dancing along. A hawk came screeching down. Burner 

mumbled something about an evil witch. Before I could find cover, the hawk snatched the recorder out of my hands, soared 

straight up for hundreds of feet and dropped the recorder. Burner tried to catch it but he was too clumsy. The recorder was 

still in one piece but the gem inside it broke. Burner started sobbing loudly. "Ye tharf sma-oo hya-oolp" he said. It means "I 

need a little help". He could live outside the gem for no more than twenty four hours before he became a minion for the evil 

witch. We would need to find another gem before his time ran out. I think he meant he needed a lot of help!!  

This gem can only be found on a mountain far far away in the Himalayas. Burner knew it was one of the highest mountains 

but did not know which one. First I got a piece of paper and planned out how this will work. Planning made my head hurt so 

soon after I hopped onto Burner's back and took off. We went to K2 and looked around for an hour in vain. After that  we 

went on to Mt. Everest and looked around for another hour without any luck; there were too many people on the peak. Next  

we went to Makalu.  

Still nothing, just a few flying monks! Time was running out.  Next we went to Mount Kanchenjunga. I had a hunch this would 

be it when I saw its brilliant peak. Just as we were about to give up and time was about run out, we found it!! I noticed It was 

getting late; I had forgotten about the recorder. We had to rush! I thought we were out of time but Burner reminded me we 

could gain time flying back to America!! So we flew home to get my recorder. The recorder wasn't in the basement!! I 

couldn't find it. Guess its time to count down the moments!! 10. I went to my room. 9. I looked in the living room. 8. I went 

to my parent's room. 7. I went to the bathroom. 6. I realized it was in my bag. 5. I went to the bathroom. 4. I went back to my 

parent's room; Mommy was still looking at her phone. 3. I went back to the living room; Daddy was still snoring. 2. I'm in my 

room looking in my bag. 1. I got my recorder. 0. I put the gem in the recorder and ran down to the basement. I waited a little 

bit  to see if Burner was okay. He was! We all lived happily ever after. 
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CHILDREN’S CORNER 

THE HAIRCUT 

Shreya Sarcar Age 12 years 

   It was at my house and it was my sleepover, but I was lonely. I was not being 

included in the silly little-kid games my friends were making up with each other, and 

each time I got into their conversations, I would slip right out in at least 5 minutes. 

This wasn’t fair! This was supposed to be the epic sleepover of 2010! Right now, the 

two of them were sharing secrets that are only a big deal to 7 year olds, like “I stole a 

mint from my mom’s purse!” Meanwhile, I noticed a pink pair of safety scissors sitting 

at my desk. So, just because I was desperate, and thought I would get some attention 

by doing this and be included, I did something I would later wish I never did: I walked 

over to my talking Disney Princess mirror, got a long thin strand of hair, lifted it up, 

and chopped it off.  

  “Check it out!” I exclaimed. 

“OH MY GOSH!” said one of my friends. 

 “You’re as pretty as a princess!” said the mirror, in a fake voice. 

  “I’m telling your mom!” threatened the other friend. 

  “No, PLEASE!” I begged. 

  “Oh, fine. But only if you give me a piece of gum.”         

Frustrated, I gave her a piece of gum. Back in second grade, gum was as precious as money, each piece worth about $10. 

Then, I got another (extremely bad) idea. I had always wondered how the hairdressers in the salon cut people’s bangs. I kind 

of had an idea about it, but I wanted to see if it was really true. I took a couple strands of hair, put them in front of my face, 

brought up the scissors and... much to my current self’s horror, I guessed right! Looking in the mirror, I saw that I had cut 

them so small, they were sitting right in the center of my forehead, very crooked .       

Suddenly, I got worried. Now what? Would my friend tell my mom about this, lying and tricking me into giving her $10 in 7 

year old money? What about the other one? She never made any promises! During the whole time they were here, I asked 

them, “You won’t tell anyone, right?” at least 5 times. They said no, but of course, friend “one” would get me busted later 

on.  

    “Dinner!” my mom called. Knowing she would hate this new “style,” I tucked my new, unevenly cut bangs behind the rest 

of my hair, even though I thought they were fabulous. As we ate our mac and cheese, I almost forgot about my bangs. 

Maybe nobody would notice in the next few years. By the time dinner was over, It was out of my tiny little mind.  

    Things went well for the rest of the sleepover, and I started to get included in whatever was going on, after my mom saw 

how I was looking kind of sad and guilt-tripped them into including me... It was embarrassing. Even though I could have had a 

better time, I was sad to see them go the next day. But it all changed when they had left and I went to take a shower. When I 

came out into the living room about 30 minutes later, my bangs had been washed right back to the middle of my forehead 

and I didn’t even notice! My bangs had been revealed. As my mom came into the living room, she was shocked. 

   “Where did those bangs come from?” she asked. 

   “What?” I said. 

   “Did you cut them? How did they get there?” 

    “I don’t know!” 
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CHILDREN’S CORNER 

  Now, she was getting frustrated. “WHERE DID THEY COME FROM!” 

   “I. DON’T. KNOW!” I yelled back. 

  “I will call all of your friends parents, and if and if a SINGLE ONE of them say that you cut it yourself, YOU ARE 

DOOMED!” (Yes, she actually said that.) 

    This was when I really regretted doing the whole thing. Out of the million things I could have done to get some 

attention, like turning on the TV or yelling out “PILLOW FIGHT!” I had to do the haircut. I remembered how fast I was with 

the scissors, without stopping to think. I still had visions of me in front of the mirror flashing through my mind. Why me, I 

thought. There was no way to get out of this mess. 

    But, I was a smart kid. I thought that with the power of cuteness, and good acting skills, I could trick her and everything 

would be fine.  So, I started crying and almost convinced my mom that my friends might have cut my hair while I was 

sleeping. Now, I feel bad about it, but back then all I cared about was not getting grounded, and being able to watch TV. 

So, she called friend “one”.  

    In slow motion, I saw my mom punch in the phone number. As I heard the phone ring, my heart started beating faster 

and faster. I was toast. Dead meat. Maybe my friend would say, I have no idea what you’re talking about! That was the 

best that could happen. Her mom picked up the phone. This was the moment of truth. 

    My mom explained the situation, and her mom left to interrogate her innocent daughter on what had happened. Now, I 

wasn’t even pretending. I was bawling my eyes out because I was in deep trouble. The phone was on speaker. I heard a 

few seconds later: “Shreya cut them herself.”  

    For a long time none of us did anything. It was dead silence, the only sounds in the room being me shifting around on 

the couch, and Violet the fish swimming in her bowl. The air felt thick like everything I had done in the past 24 hours were 

haunting me. I still remember how my mom’s face went to shocked, then mad, then just disappointed. We sat there for a 

while until my mom got so mad she started tearing up and walked out of the room. I was “doomed” for about one hour 

until my mom let me go because I was little and figured that I didn’t know any better. That day, I had learned a very 

valuable lesson: Supercuts is there for a reason. 

~EPILOGUE~  

    My mom wanted me to learn my lesson, so she did not take me anywhere to fix what I did. For many years I had to grow 

my bangs out, and to this day, they are still not fully grown. As for that other strand that I had chopped off earlier… I was 

never punished for that, I think my mom just forgot about it. 

    Now most people would think, after reading this, that I would never do something like that ever again, but one year 

later, I stood in horror in front of that same mirror as I was trying to process the fact that my eyebrows were ¾ gone. But 

that is another story… 

The Future 

Ankita Goswami Age 12 years 

Imagine a new world, full of new technology, new techniques, and 100 years in the future. You might think people could 

have superpowers in that time, but in this story, they don’t. At least that’s what people thought…… 

    McKenzie (Kenzie for short) Andri Wildhearts is 12 years old. Her mother is a model, and her father is a world-class 

scientist who created his first invention when he was 14 (also the year he graduated). Kenzie lived in a mansion on the 

edge of the Pacific ocean in California, but normally traveled the world with her mother to go to her fashion shows, 

meaning she didn’t have time to make any friends. She did have one though. Her best friend Claire was her all-time 

supporter through everything. 
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    “Kenzie, hurry up and get into the jet.” Her mother called, slightly irritated. Kenzie was in her her room hanging out with 

Claire, showing her Kenzie’s newest invention. “I don’t know why I decided to make this, I guess I was tired or something.” 

Kenzie said, presenting it. “It’s a like a bedside table/seat and when you don’t want it to take up space…. It turns invisible and 

matterless! I….” She heard her mother and sighed. “Mom has a fashion show in India in 2 hours, I mean does she not want 

me to have a social life? Can’t I stay home with dad for once?” 

       As Kenzie trudged to the jet, her mother yelled at her from the runway to hurry up again, and then 10 minutes later, they 

were in Mumbai. “Great.” Kenzie muttered under her breath. “Okay.” Her mother said hurriedly. “We’re staying here for 

another month since the pilot is going to that city on the Moon for 4 weeks….. I’m gonna have to cancel your school 

registration in Dubai...” 

      The fashion show was in a huge domain and for the first time, Kenzie’s mother trusted her to walk around the city alone. 

As she was walking, she passed an alley. There were 4 people huddled together, and this was the part that McKenzie couldn’t 

believe her eyes. They were slightly off the ground, and seemed to have powers. “What in the world…” She started. 

    Unfortunately the 4 people heard her. One of them blasted a blue light at her, from her hands. Kenzie screamed and 

shielded herself. The next second was a blur. Somehow, an orange force field formed around her, deflecting the blue light. 

The people suddenly became wide-eyed and whispered among themselves. 

    “Who are you? You have 5 seconds..” One of them warned, stepping out. “I-I’m K-K-Kenzie Wildhearts. I come in peace!” 

Kenzie stammered. Then she unexpectedly started sobbing. “I don’t know how that happened!” She said between sobs. 

“Please don’t hurt me!” 

      The 4 people looked at each other, and the one who stepped out gave out a hand. “I’m Christi.” She said kindly. “And 

they’re Jason, Brandon, and Dana.” The others waved at her. 

    “Sorry about that, I guess I’ve been a little edgy recently.” She said sheepishly. “Guess it’s a good thing you weren’t a 

normal human, Kenzie!” 

    “Uh-huh.” Kenzie said in an almost trance-like way. 

      Soon Kenze got acquainted with the rest of them, and although they were complete strangers who were a year older than 

her, it was nice having more than just one friend she’d ever made in her life. 

    “Do you transform?” She asked excitedly. “Can I transform?” Her question never exactly got answered, because suddenly 

there were loud screams heard throughout the city. “Let’s go.” Christi told the others. Then she turned to Kenzie. “You can 

come if you want.” 

     “Are you kidding?! Of course I…” She trailed off when they all suddenly disappeared in one quick turn. “..... Where’d they 

go?” She wondered aloud. Then a thought occurred to her. If I just think about wherever they went…  Then everything went 

black. For a second. 

     Kenzie was completely winded by that, and was sapped of almost all her energy. She couldn’t believe her eyes for like the 

2nd time when she was able to see. What she hadn’t noticed was that in the split second she was somehow transported, the 

sky turned red. And the clouds were black. Also, there was a wormhole in the middle of a building, sucking everything in it’s 

reach into it. 

Kenzie didn’t even have the energy to think, and was sucked into the wormhole. She opened her eyes and found confused 

people looking around. There were also other people, wearing clothes totally out of fashion and staring at them. Kenzie got 

to her feet, and noticed that something was wrong. There was a book company established in 1937! As displayed on a worn-

down building. It was literally 200 years old! No company in 2118 had anything from 1937 still continuing. 

       “2013?!” If things could have gotten any more mind-blowing for her, this was it. Villains (it was easy to tell because of 

how they looked) were hovering above everyone, an evil grin on their face. “Kenzie, Kenzie, Kenzie.” One of them chuckled. 

“How do you know my name?” Kenzie demanded. Then they revealed her new friends, tied up in the power of the villains. 

They were transformed, but had a guilty look on their face. 

      “I have a problem, don’t I?” Kenzie sighed. “The villian’s know who I am now, I guess.. And that I preformed magic... ” 

    “Before she becomes a problem for us.” The leader told the rest. “Get her.” All of them formed a beam of light, and aimed 

right at Kenzie. She realized that only she could see them, and was too tired to do anything this time. She braced herself, and 

waited for the worst to happen.  
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My Best Vacation Ever 
Rajarshi Mandal Age 6 years 

 
We took a vacation to Florida this summer. We 

boarded a Southwest flight from Manchester, NH to 

Tampa, FL to get there. I and my family stayed at a 

Holiday Inn hotel in Tampa. From there, my dad 

drove us to a hotel in Titusville, FL, which is near 

Kennedy Space Center. 

The next day we went to the John F Kennedy Space 

Center. First, a tour guide showed us the Rocket 

Garden with towering spaceships. Here I learned 

about President Kennedy's "We choose to go to the 

moon" speech. Next the bus tour took us to the 

Vehicle Assembly Building, Launch pads and Apollo/

Saturn V center. After we came back, all three of us 

had lunch at Orbit Cafe. 
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In the afternoon, we visited the Space Shuttle Atlantis. After traveling 126 million miles in space, it is now in a NASA 

museum. We also watched two IMAX Theater movies. First I watched "A Beautiful Planet" where I have learned how earth 

has changed over time. The next movie was "Journey to Space." This was about NASA's past and current projects. At the end 

of the day we traveled to Orlando and stayed in a hotel. 

 

The following day we went to one of the Disney Parks named Epcot. This is my third visit here! There are many rides in this 

park. Some of the rides are Spaceship Earth, Soaring, Living with the Land, The Circle of Life, Mission Space, Test Track and 

The Seas with Nemo and Friends. My Favorite rides are Soaring, Mission Space and Test Track. I liked Soaring because I 

could see many famous places around the world as part of this ride. In the Test Track ride, I got to create my own car and 

check which car is the fastest one among the rest of the folks in my group. My car was the fastest one at the end of the ride. 

In the Mission Space ride, I got to see how Mars looks like. 

 

In Epcot there are eleven countries you can learn about. I visited three countries. The first one was Mexico. The ride in 

Mexico showed me how antique houses in Mexico look like. The next one was Norway where I had to wait for more than an 

hour in line for the ride "Frozen Ever After." The last country was China where I saw some amazing "Jeweled Dragon 

Acrobatics” and a short movie named "Reflections of China." Finally the day was over and I was really tired. We came back 

to the hotel and had yummy dinner. 

 

The next day we drove from Orlando to Tampa and visited the beautiful five miles long "Sunshine Skyway Bridge." Then we 

drove to the airport and took the Southwest flight from Tampa to Manchester. We reached home around midnight. I had 

lots of fun and I will remember this trip for a long time. 



Against Odds 
Shreya Majumdar Age 12 years 
 

Long ago,  
When Greece ran rampant 
With gods, monsters, nymphs, and demigods 
Perseus was born. 
He was the son of Zeus, 
And the forbidden son of Danae because 
Acrisius, Perseus’s grandfather 
Got some information about his fate: 
Danae’s son will kill you. 
 
Acrisius locked away Danae 
In hopes of thwarting fate. 
When will they ever learn? 
IT NEVER WORKS!! 
When Acrisius found Perseus 
He did what he thought was logical. 
He sent the two off to sea in a chest! 
 
Zeus being the sweetheart 
That he is once in a blue moon, 
Demanded Poseidon to safely send them ashore. 
Poseidon set them to Seriphos, 
And a kind fisherman named Dictys took them in. 
 
They were happy for many years 
Until Polydectes “offered” Danae to marry him. 
Perseus, 
In order to protect his mother 
Offered him his services. 
Polydectes cackled and said, 
“Bring me Medusa’s head!” 
 
Perseus prayed to the gods 
They took pity on the boy 
They sent him 
A razor sharp sword 
A reflective shield 
A pair of winged sandals 
An invisibility cap 
And a warning: Do not look at her face. 
 
Perseus flew to the Gray Sisters 
And coaxed the Gorgon’s lair’s location out of them 
By stealing their eye 
Later, he stumbled upon 

 

Atlas, holding up the weight of the sky 
And agreed to come back again 
After becoming friends 
 
Finally, the hero, Perseus, arrived at the Gorgon’s lair. 
Putting on the cap, he crept on tip toes 
Using his reflective shield he located Medusa, 
And with a lucky hit 
Severed off her head! 
He grabbed it and fled. 
 
Going back to Atlas, 
He helped his friend 
Instead of making him hold a burden 
He froze him in position 
So he wouldn’t feel the weight again! 
 
Perseus journeyed home at top speed. 
Polydectes was sure Perseus would die 
And didn’t back down from marrying Danae 
In fact, Perseus crashed the ceremony. 
To prove Polydectes Perseus truly had Medusa’s head 
He whisked the war spoil in front of his eyes. 
“AHHHHHHHHHH!” were the last words heard 
As Perseus smiled at the cunning stone king. 
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Sreeja Chakraborty Age 13 Years 



                         

ক োন এ দিন  

সুরদিৎ চক্রবর্ত্তী 
 
 

পাতাঝরার তৈরকরল 

মযারপরলর তৈৈণশ ররে  

মনখারাপ করর আজকাল 

ইি, ৈিতিন ৈা ি ুশা পুরজার  

সর রম ভাৈ গিরক িরূর 

আতম আকাশ খুঁতজ 

গলাকালরয়, িশমার কাঁরি, পিে গরারি 

আমরা তমরশতছলাম  

এক আকাশ ররে আগুরন আরলারত,  

আমারক পা ল করর ৈারৈার  

গডরক তছল সমুরের পালরতালা জাহাজ  

ৈাততঘররর ইশারায় 

সৈুরজর োত্রা  
রূপকিা 
একতিন উরি গ তছ 

অহং এর সারি একসারি  

পাতখরির যমশ তনরয় ৈারৈার  

উরি গ তছ রূপকিা  ভীরর আকারশ  

 ারছর গকাটররর ঠিকানায় আৈার  

গকান একতিন তিরর  

পাতখরির যমশগ্রন্থ তলখৈ ৈরল।। 

                         

নইক ো নোরী 
সুশোন্ত প্রোমোদন  
 
 

ও ৈাৈ,ুআজ োরৈন নাতক? 

                             িামটা ো হয় গিরৈন। 

গপটটা খাতল,শরীর ভততশ -- 
মা টা আমার তছল খুৈ সতী-- 
ৈাপটা আমায় করল একা 
                             একটু মাতনরয় গনরৈন। 
সৈাই আমায় ৈলত 'খুতক'। 
                            তছলাম নারতা খযামটা। 

মাতাল ৈাপটা খুলল গটরন 

                            গমরয়র মুরখর গঘামটা। 

ভালৈাসত,করত আির; 

শীত কররল ঢাকত িাির- 

আজরক আমার শীত কররনা, 
                             হরয়তছ গে আজ নযাংটা। 
আজরক আতম নইরকা নারী, 
                              নারীত্বটাও আমার নয়। 

ৈারপর গিওয়া পিতৈ গকরট, 

নামটা গকও তিরয়তছ গছঁরট, 

িাঁরির আরলাই গপট ভরর না। 

সৈরক ভুরল আজরক আতম 

                               মা ী ছািা গে তকছুই নই। 
পুতনশমার ওই রূপালী আরলাই 
                               িকিক করর রাত। 

আমরা একা, 
সৈাই একা, 
কারলা তপরি রাস্তা ঢাকা; 
আমারক গে আজ জরুটারত হরৈ 

                                  একটু গপরটর ভাত । 



Short Brake 

ময়ূরা চট্টাপাধ্যায় 

 

ছুটি মানে Massachusetts, 6 hours drive 

ছুটি মানে, enormous fun, food and movie night. 

ছুটি মানে Riverside এ বাবার অনেক্ষা 

ছুটি মানে মানের হানের yummies চাখা 

ছুটি মানে, late wake up, no rushes আর দেরর কনর ঘুম  

ছুটি মানে Socialize, টুক টাক bite আর Cozy family room. 

ছুটির দমোে রেেনট রেনের Columbus Day 

বই েড়া, অবসর আর hangout in day. 

ছুটি মানে India দে Skype and Phone call 

োদু রেোর আেনরর ডাক “রমরে, েুই কনব আসরব বল?” 

রেেটি রেনের অবসানে আবার Riverside 

বাবা মানক Good-bye আর মানের advise. 

রমরে ভানলা থারকস, Ambitionটা রারখস 

আর East Coast এ থারকস | 

সামনে Freeways, অবাধ গরে, Mass Turnpike আর New York এর 

border 

Decisionটা রকবা এমে, েরকার রক ভাবার 

Next rest stop এ মানক Quick Text “Will think about it later”. 

কবোবো  োন্নো 
 

 পাতপয়া তলাপাত্র ৈযানাজ্জী 

 

অ তণত শরের উত্তাল  জশ ন 

 আিাই পা িারলর পযাঁরি 

 এরকৈারর তিকহারা  

অন শল কাটাকুটি কররও 

 কলরম িুটল না  

 প্রিম ভাষয। 
আরৈর র ঘারম  

 গনততরয় পিা শে-গ ালাপ 

 শ্রাে তৈিতেত -- 

শুযু কাঁটাগুরলা আল্হারি প্রসূ্ফটিত 

 নয়া সংলারপ। 
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On such a day as this 
Nilay Mukherjee 
 
The day is somber 
Cloudy, glum. 
But nature rejoices in many ways. 
  
On such a day 
The wind blew my letter 
Into your lap. 
There it stayed, precarious 
Waiting for your dainty fingers 
To open it, trembling! 
  
On such a day 
The rain drenched us, shivering 
We sought warmth in vain 
But we laughed 
As we shared one broken umbrella. 
  
The day is somber 
Cloudy, glum. 
But nature destroys in many ways. 
  
On such a day 
As you bade goodbye 
I wept rivers 
But they were lost in the rain. 
  
On such a day 
I saw you again 
Your face was radiant 
But your smile was for someone else. 
  
The day is somber 
Cloudy, glum. 
But nature recreates in many ways. 
  
 

Poetry 
 
Arundhati  Sarkhel 
 
As long as I can remember 
I have loved poetry. 
Poems  have  always  been 
The big part  of my life. 
When I have joy 
All the words become 
white flowers, 
They dance and sing with me. 
When I have pain 
The words crystalise my thoughts 
Writing  transforms into a 
contribution 
Everything becomes a healer 
They say its perfectly okay 
To have fun and joy in words 
When you create a poem 
For the world. 
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On such a day 
I watched the treetops sway: 
They waved to me 
And gave me hope. 
  
On such a day 
I saw there was more 
Much more than I had imagined 
A new life had begun! 



রঙ্গ মঞ্চ 

গিৈলীনা সরকার  

 

মা গ া, আসরছা গতা আৈার? 

আৈার গতামার  ারন গমরত উঠরৈ সৈাই 
তরৈ গতামায় মরতশ র কিা তকছু জাতনরয় রাতখ ... 
 

ৈিলায় তন তকছুই 
গসই িরলরছ িমুুরখা সাপ রাস্তা তিরয় 

মুরখ তমতি, গপছরন ৈিনাম, আজও এ গিরশ আরছ 

খুৈ তশ ত র গতামায় গলারক সাতজরয় তুলরৈ গসই লাল শাতিরত 

তকন্তু আজও এরিরশ অন্ধকার রাস্তায় গসই 'তার' লাল শাতি তনরয় টানাটাতন, 
ৈিলায় তন তকছুই 
িাক, ওসৈ তুতম ৈুঝরৈ না..... 
 

গতামায় গতা সৈাই ৈরণ কররৈ গসানা  য়না তিরয়, তনরয় আসরৈ বহ বহ করর, 
গসই পারশর গ্রারমর গমরয়টির মরতা গতামায় গতা গকউ গসানা তিরয় তৈতি কররৈ না তার স্বামীর কারছ 

িাক, ওসৈ তুতম ৈুঝরৈ না..... 
  

তরৈ ৈতল গশারনা.. 
গতামায় ৈরণ কররত আসরৈ রমার গসই শাশুতি 

তততন ৈরলন ''রমাটা কারজর নাতক? ৈাচ্চা ৈরিা করা তক আৈার কাজ?'' 
তততন ৈলরৈন তুতম জ ন্মাতা, তাই তার এত ভতক্ত 

রমা আৈার মা নাতক? 

যুর, কিায় কিায় জৈাৈ গিয়, তনরজর ভারলা মন্দ গৈারঝ, গস তক করর ভারলা মা হরৈ? 

িাক, ওসৈ তুতম ৈুঝরৈ না..... 
 

শারস্ত্র ৈরল নারী ছািা নাতক গকারনা পুরজা সমূ্পণশ হয়না? 

তাহরল গকন গসতিন গছরলর অন্নপ্রাশরন গসই পুররাতহত আমায় ৈরল 

''েরে গতামার না ৈসরলও িলরৈ, ৈাৈা গতা আরছ'' 

গসটি েতি আর  জানতাম তাহরল গছরলর জরন্মর সময় নাহয় ওর ৈাৈারকই করতাম ভততশ  
িাক, ওসৈ তুতম ৈুঝরৈ না..... 
 

ওই গে গিখরছা পা লা পুররাতহত, 
তকরম ঢারকর তারল গতামার সামরন মত্ত হরয় নারচ্ছ? 

 ত ৈছর তার গমরয়রক েুল গিরক ছাতিরয়রছ, 
ৈরল ''অত পরি করতৈ তক শুতন?'' 
এতিরক িযারখা গতামার সরস্বতীর সামরন গস ৈই সাতজরয় গররখরছ 

িাক, ওসৈ তুতম ৈুঝরৈ না..... 
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তকছুই ৈিলায় তন মা 
এ শতােীরতও ঝাতঁপরয়রছ অরনক নারী তার স্বামীর তিতায় 

অরনক তশশু গক খাঁরটর পারয়র তলায় কুিরলরছ গে গমরয় হরয় জরন্মরছ 

আজও রারত্র কাজ গিরক তিররত রাস্তায় ৈুক টা গকরম্প ওরঠ 

আজও এখারন গসই নারীর পতরিয় তার স্বামীর নারমই 
তকন্তু মার া তুতম ৈুঝরৈ না 

 

গতামায় গতা আর নাম গ ারত্রর পতরিয় তিরত হয়না 
গতামায় গতা গলারক তজরেস করর না 
'' নাম ৈিরলরছ? গ াত্র ৈিরলছ? তৈরয়র অরনক ৈছর হরলা ৈাচ্চা গনই? 

গতামার তক শারীতরক অসতুৈযা আরছ? রান্না জারনা? কটা ৈাচ্চা গতামার?'' 

এসৈ প্ররের উত্তর তিরত তিরত গতা গতামায় হতাশ হরত হয় না 
না হয় গতামারক লিরত স্ত্রী সমতার জরনয 
না কররত হয় কাজ  রভশ  ৈাচ্চা তনরয় 

তনরজর তত্রশূরলর নরখ গতামায় কাটরত হয়না 
তাই, ওসৈ তুতম ৈুঝরৈ না..... 

 

তরৈ এৈার গিরার আর  উত্তরগুরলা গেন তিরয় গেও 

শতােীর পর শতােী এসৈ অরনক প্রে তনরয় 'রস' িাঁতিরয় আরছ 

গকউ সহয করররছ, গকউ আওয়াজ তুরলরছ, আৈার গকউৈা তমরশ গ রছ মাটিরত 

তরৈ আমারক গতা ৈািঁরত হরৈ 

সৃতি গক আমায় িাতলরয় গেরত হরৈ 

আঁতুিঘরর সোন জন্ম তিরত তিরত আমায় গশষ হরত হরৈ 

 

কখরনা মা হরয়, কখরনা গমরয় হরয়, 

কখরনা ৈা ভত নী, পত্নী, পুত্রৈযূ হরয়, 
আৈার কখরনা ৈা শুযু ৈনু্ধ হরয় আমায় আত্মতযা  করর গেরত হরৈ 

আমার গতা িামরল িলরৈ না মা 
আমার গমি তনরয় তিো গলারকর, স্বাি তনরয় না 
আমার সুন্দরতা গিারখ পরি, ৈুতদ্ধ গিারখ পরি না 
আমার কাজ তনরয় তনন্দা, তকন্তু পাওনা তনরয় গকউ লরি না 
তাই আমারকই লরি গেরত হরৈ, 
এই আমার পতরিয়.... 

তরৈ তুতম েখন আসরৈ, আতম সৈ ভুরল আসরৈা গিখা কররত 

গিখরৈা গসই নানা গলারকর হাসযজনক অতভনয় 
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* থো_দিক ো_বৃদি* 

Mou 
 

 
কাল পৃিার তৈরয় , অতনন্দযর সারি | সেন্ধ কররই এই তৈরয়টা ঠিক হরয়রছ | অতনন্দয গিখরত সুন্দর , ভারলা িাকতর করর , ৈাৈা 
মা এর একমাত্র গছরল , তহরসৈ মতন পিৃার আজ ভীষণ খতুশ হওয়ার কিা | তকন্তু না, পৃিার আজ একটুও আনন্দ হরচ্ছ না , 
গজার কররও হাতস আসরছ না মুরখ | আসরল অরনক তিন আর ই ওর জীৈরনর তহরসৈগুরলা গতা সৈ উরে পারে গ রছ ! ৈাৈার 

েখন হঠাৎ এতিরডন্ট টা হরলা , এক রারতর মরযয ৈাৈার িরুটা পা েখন অৈশ , পযারালাইজড হরয় গ রলা , তখন গিরকই | এই 
একটা এতিরডন্ট ওর জীৈরন 'তৈশ্বাস' নারমর শেটার সরে সৈ সম্পকশ  গশষ করর তিরয়রছ | নইরল অরুরণর সারি গতা গপ্রমটা 
পাঁি ৈছররর তছল , তৈরয়র কিাও িলতছল ি ুৈাতির মরযয | তকন্তু পৃিার ৈাৈা িলার ক্ষমতা হাতররয়রছ শুরন অরুণ একটা 
গিান করলই ওরির সম্পকশ টা গভরে তিরয়তছরলা | ৈুরঝতছল হয়রতা , হুইল গিয়ারর ৈরস িাকা ৈাৈা তাঁর গমরয়র তৈরয়রত গসই 
রকম খরি কররত পাররৈ না , উরে সারা জীৈরনর মতন শ্বশুরৈাতিরক গিখার গৈাঝা , গছাট শালীর তৈরয় গিয়ার িাতয়ত্বও 

এরস পিরৈ অরুরণর ঘারি | তাই অরতা ঝারমলায় না ত রয় আলািা আলািা রাস্তায় এর ারনাই ভারলা ! 
 

তারপররর ততনরট ৈছর গকরটরছ অরনক ঝি ঝাপটার মরযয তিরয় | পৃিার ৈাৈার গপনশরনর তকছু টাকাই সেল | জমারনা 
টাকার অরযশক গশষ হরয় গ রছ তনরজর তিতকৎসায় | গসই সময় পৃিাই শক্ত হারত সংসাররর হাল যররতছল | একটা ইংতলশ 

তমতডয়াম েুরলর তহতি টিিার পৃিা ওর মাইরনর সৈ টাকাই তিরয় তিরতা ৈাৈার হারত , তারত গৈারনর পিারশানা , ৈাৈার ওষুয 

গিরক ৈাজার খরি , সৈটাই িরল গেত | তৈরয়র কিাটা এর মরযয মািা গিরকই গৈতররয় ত রয়তছরলা ওর | কঠিন ৈাস্তরৈ ভরা 
তিনগুরলারত স্বপ্ন আর রূপকিারক অযরাই মরন হয় | 

 

তকন্তু হঠাৎই এই সেন্ধটা এরলা | পৃিার ৈাৈার গছাটরৈলার ৈনু্ধ অতনরমষ গসনগুপ্তর একমাত্র গছরল অতনন্দযর জনয। 

অতনরমষৈাৈু তনরজই গিান করর তৈরয়র কিা ৈরলন | পিৃার মতন সরল, তনষ্পাপ একটা গমরয়ই উতন খুঁজতছরলন । পিৃার 

ৈাৈার গতা গসইতিন হারত িািঁ পাওয়ার মতন অৈিা | ৈরিা গমরয়র তৈরয় গিয়ার সায হয়রতা এততিরন পণূশ হরৈ | আর সৈ 

গিরক ৈরিা কিা অতনরমরষর গকারনা িাতৈ গনই | ওরির অৈিার কিা গজরনই অতনরমষ এত রয়রছ | েতিও পিৃার মুরখ গসইতিনও 

হাতস তছল না | গিাখটা ৈার ৈার জরল ঝাপসা হরয় আসতছরলা | অরুরণর মুখটা গতা এখরনা ভুলরত পাররতন পৃিা ! তকন্তু তা ও 

িুপ তছল , ৈাৈার মুখ গিরয় | 

এরপর গেতিন প্রিম অতনন্দযর সারি গিখা হরয়তছল , তিনটা তছল ৈৃতিরত গভজা | অতনন্দয তৈরয়র কিা িাইনাল হওয়ার আর ই 
ওর সারি আলািা করর তকছু কিা ৈলরত িায় | কতিশরপর গকারণর গটতৈলটায় ৈরসতছল ওরা |  পৃিা গতা ৈুঝরতই পারতছরলা 
না , তক ৈলরৈ ! তকভারৈ কিা শুরু কররৈ ! তখন অতনন্দযই ৈরল উঠরলা , " আসরল পৃিা গতামারক এখারন গডরকতছ তকছু কিা 
ৈলার জনয | কিাগুরলা গতামার জানা িরকার |  
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গসই মানুষরক গিখরত আসৈ গে গতামার পারয় মািা গঠকারত আসরৈ 

তকন্তু ৈাতি ত রয় গস তার পত্নীর প্রণাম িাইরৈ 

গসই মানুষরক গিখরত আসৈ গে তার গমরয়রক তভরির মরযয ৈাঁতিরয় রাখরৈ 

তকন্তু ৈাতি ত রয় অরনযর গমরয়র ওপর  কররৈ অতযািার 

গসই মানুরষর নযাকারমা গিখরত আসৈ গে িায়না তার গমরয় জন্মাক, 
তকন্তু গতামার সামরন লুটিরয় পররৈ মািা নত করর 

 

এসৈ মানুরষর রে মরঞ্চর গখলা গিখরত আতম আসৈ তনিয়ই 



তুতম তনিয় শুরনরছা আতম তিতি ইউতনভাতসশটি গিরক আমার ইংতলরশ মাস্টাসশ টা কমতিট কতর | তখন ওখারন পিরত পিরত 

গরাতজ ৈরল একটা গমরয়র সারি আলাপ হয় | ও লন্ডন গিরক এরসতছরলা একটা তডরিামা গকারসশর জনয | ও তিিান | আমারির 

একটা তররলশনও হয় | তকন্তু আলািা তরতলতজয়ন ৈরল আমার ৈাৈাও গমরন গনয়তন , আর গরাতজর িযাতমতলও রাতজ হয়তন | 

েতিও আতম গিরয়তছলাম গে িযাতমতলর এর নস্ট এ ত রয়ও আমারির তররলশনটা িাকুক | তকন্তু গরাতজ এরতা কমতিরকশন 

িায়তন , তাই আমারির গেক আপ হরয় োয় | তারপর িার ৈছর আর গকারনা গো ারো  গনই | তকন্তু আতম এখনও গরাতজরক 

ভুলরত পাতরতন | মারয়র শরীর খারাপ , খৈু িায় আমার তৈরয়টা গিখরত | তাই জাস্ট মা ৈাৈার কিা গভরৈই তৈরয়রত রাতজ হয় 

| এইসৈ জানারনাটা আমার গতামারক িরকার তছল | এরপর পুররাটাই গতামার তডতসশন | " এক তনিঃশ্বারস কিাগুরলা ৈরলতছরলা 
অতনন্দয | তরৈ পৃিার এক মুহূতশ  গলর তছল উত্তর তিরত ,  " আতম রাতজ | আতমও তৈরয়টা ৈাৈার কিা গভরৈই করতছ | তনরজর 

জনয না | " 
 

গসতিন গকমন গেন একটা গৈাঝা গনরম ত রয়তছরলা ওর মন গিরক | অতনন্দয ওরক ভারলাৈাসরৈ না এটা গজরন খারাপ লার তন | 

ৈরং মরন হরয়তছল োক, তাহরল ওরও ভারলাৈাসা গিরত গিয়ার িায় িাকরৈ না | গসতিন ৈুরঝতছল এই তৈরয়টা কতশ ৈয রক্ষার 

জনয করা , কররত হরৈ ৈরল করা | তৈরয়র মন্ত্রগুরলা শুযুই তনয়ম , গেটা ওরির সাত পারক গৈঁরয তিরলও , ওরির মনরক একটা 
সুরতায় ৈাযঁরত পাররৈ না গকারনাতিন | 

 

ওরির তৈরয় হরয় আজ ততন সপ্তাহ  হরলা | এখন ওরা কাতলংপে এ | কাতলংপং করলজ এ অতনন্দয ইংতলরশর প্ররিসর | তাই 
ৈররর িাকতরসূরত্র পৃিার নতুন ঠিকানা এখন পাহাি কুয়াশায় গঘরা নতুন এই জায় াটা | তি গৈড রুরমর একটা অর াছারলা 
করটজ এ অতনন্দয এততিন তছল, তরৈ পিৃা আসার পর এই ঘরগুরলার নকশা পুররাটাই গিঞ্জ হরয় গ রছ | জায় ার তজতনস 

জায় ায় , রতেন পিশ া , ৈাহাতর কারপশট এ করটজটা আজ পিৃার হারতর গছাঁয়া গপরয় নতুন ভারৈ গসরজ উরঠরছ | এরমরযযই 
একতিন ওরির রান্নার গলাক আরসতন সকারল | পৃিাই তাই গভার গভার উরঠ রান্না ঘরর , অরনক গভরৈ তিরে গযাকার ডালনা 
টাই রান্না কররলা গসতিরনর গমনুরত | গকমন গেন একটু নাভশ াস লা তছরলা রাঁযরত ত রয় | মারন এর আর  তনরজর ৈাতিরত 

অরনকৈারই গরঁরযরছ | তকন্তু আজ গতা আলািা, আজ একজন নতুন গলারকর জনয রান্না কররছ | গস তক রকম ঝাল খায় , নুন 

খায় তা গতা পৃিার জানা গনই ! এই সৈ ভাৈরত ভাৈরতই গটতৈরল খাৈারটা সাজারলা | অতনন্দয করলরজর জনয গরতড হরয় 

ডাইতনং রুরম আসরতই অৈাক ! "তুতম আৈার রাঁযরত গ রল গকন ? আতম গভরৈতছলাম কযাতন্টন গিরক গখরয় গনরৈা | আর 

গতামার জনয গহারটল গিরক অডশ ার করর গিৈ তকছু | " 

 

" না না, আতম গতা আর ও রান্না কররতছ তনরজর ৈাতিরত | " ওর কিাটা গশষ হরত হরতই অতনন্দয গযাকার ডালনা তিরয় ভাত 

গমরখ একৈার গখরয় িুপ | অৈাক িতৃিরত পৃিার তিরক তাতকরয় ! তক হরলা ৈযাপারটা ! পিৃা একটু ঘাৈরি ত রয়ই তজরেস করর 

গিলরলা , " তক হরয়রছ ? খৈু ৈারজ গখরত হরয়রছ ?" 

 

অতনন্দয পৃিার তিরক তনস্পলক িতৃিরত তাতকরয়ই উত্তর তিরলা, " না , ভীষণ ভারলা গখরত হরয়রছ | তুতম এরতা ভারলা রান্না 
কররত পাররা ! সততয আতম সারপ্রাইজড | আতম একটা তররকারয়স্ট কররল রাখরৈ তিজ ? তুতম এরপর গিরক গরাজ রান্না কররা, 
একটা তরকাতর কররলই হরৈ | গৈতশ করার িরকার গনই | " পৃিার এক  াল হাতস | গৈশ উৎসাহ তনরয়ই উত্তর তিরলা , " 
অৈশযই , এরত তররকারয়স্ট করার তক আরছ ! আতম গতা সারাতিন একাই িাতক | রান্না কররল ৈরং সময় টা কাটরৈ | " গসতিন 

একটা অদু্ভত আনন্দ গলর তছরলা ওর মরন | অতনন্দযর কিাগুরলা গভরৈই একটা হাতস িরল আসতছরলা মুরখ | তাহরল তক ও 

তনরজও গিরয়তছল গে অতনন্দয ওর রান্না গখরয় সুনাম করুক ! এই প্রেটাও ৈার ৈার মরন এরস তভি করতছরলা গসতিন | 

এর তকছুতিন ৈারি আররকটা ঘটনা পিৃারক অৈাক করর তিরলা | অতনন্দয তৈরকলরৈলা করলজ গিরক তিরররছ হারত িার খানা 
তৈভূততভূষণ এর গলখা ৈই তনরয় | তক হরলা ৈযাপারটা ! অতনন্দযরক গতা এই কতিরন গসিতপয়ার , িজুশ য় িত্তা , গিতন ভ ৎ , 

রাতভন্দর তসং এই সৈ ইংতলশ রাইটার এর ৈই ছািা অনয ৈই হারত তনরতও গিরখতন পৃিা ! তাহরল আজ হঠাৎ এরকৈারর 

তৈভূততভূষণ গকন ? এইসৈই ভাৈতছরলা ৈযালকতনরত িাতঁিরয় িাঁতিরয় |  
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সামরন পাহািগুরলা তনিুপ ভারৈ িাঁতিরয় , গেন ওরকই গিখরছ ! তখনই অতনন্দয তনরজ গিরক এরসই উত্তর টা তিরলা , ৈইগুরলা 
পৃিার হারত যতররয় তিরয় ৈলরলা , " এই নাও, গতামার জনয এরনতছ ৈইগুরলা | তৈভূততভূষণ গতা গতামার গিভাতরট রাইটার | 

সারাতিন গতা একা একাই িারকা , ৈইগুরলা পিরৈ , ভারলা লা রৈ |" পৃিা অৈাক !  " তুতম তক করর জানরল গে তৈভূততভূষণ 

আমার গিভাতরট রাইটার ? আতম গতা ৈতলতন | " অতনন্দয তমতি গহরস উত্তর তিরলা , " তৈরয়র পর অিমেলায় েখন গতামার 

ৈাতি ত রয়তছলাম, গতামার ঘরর ৈই এর গটতৈরল গতা গৈতশরভা  ৈই ই তৈভূততভূষণ এর রাখা তছল | গখয়াল কররতছলাম | " 

পৃিা সততযই আজ অৈাক গিারখ অতনন্দযর তিরক তাতকরয় । ওর আনা ৈইগুরলা গে পৃিার ভীষণ তপ্রয়। ৈারৈার পিরলও 

পুররারনা হয় না।  ' পি গিরয়' , 'তৈতপরনর সংসার' ৈইগুরলা হারত তনরয় পিৃার গেন একটা অনয রকম অনুভূতত হরচ্ছ গেটা এর 

আর  কখরনা হয়তন ! হঠাৎ মরন হরলা পাঁি ৈছররর গপ্ররমও অরুণ কখরনাই ৈলরত পাররতন গে পিৃার তপ্রয় গলখক গক ! তকন্তু 

এই গিি মারসর এরতা কম কিার মরযযও অতনন্দয গসটা করতা সহরজই ৈুরঝ গ রলা ! 
 

তিনগুরলা এইভারৈই এর াতচ্ছল , তনরজর তারল , তনরজর ছরন্দ। গেমন পৃিা গসইতিন হঠাৎ ৈরল উঠরলা আনমরন , “ তুতম সৈ 

সময় এই সািা , তঘরয় এত লাইট কালার শাটশ  গকন পররা ?” 

অতনন্দয কিাটার জনয প্রস্তুত তছল না , “গকন ? তাহরল তক কালার এর শাটশ  পররৈা ?” 

“তডপ গমরুন কালার গতামারক গৈশ মানারৈ ।” 
 

অতনন্দয একটু গভরৈ উত্তর তিল , “ঠিক আরছ, তাহরল এই রতৈৈার গতামারক তনরয় মারকশ ট এ োরৈা । তুতম গতা এখারন এরস 

এখনও অৈতয শতপং এ োওতন। তখন তুতম তনরজর ো পছন্দ গসটাও তকনরৈ , আর সরে ওই তডপ গমরুন কালার শাটশ টাও।” 

কিাটা শুরন পৃিা তমতি গহরস সম্মতত জানারলা । 
কাতলংপেএ গসই সময় গঘার ৈষশা । আর পাহারির ৈৃতি গতা মারাত্মক। গসইতিন গতা ৈৃতিরত লযান্ড-স্লাইড ও হরয়রছ। িরুটা 
 াতিও না তক িাপা পরিরছ। কিাটা গশানার পর গিরকই পিৃার মন গেন গকমন িঞ্চল হরয় োতচ্ছল। ৈার ৈার মরন হতচ্ছল 

অতনন্দয কখন তিররৈ করলজ গিরক ! এতিরক ঘতির কাঁটাও আরস্ত আরস্ত এত রয় োতচ্ছল। আর পৃিা েত ৈারই গিান িাই 
কররছ, ৈলরছ গমাৈাইল সুইি অি । েত সময় এর ারচ্ছ পিৃার এটাই মরন হরচ্ছ গে ওই িাপা পিা  াতি িরুটার মরযয একটা 
 াতি অতনন্দযর না গতা ! রাত ন'টা গৈরজ গ রছ। পিৃা আর ৈাতিরত ৈরস িাকরত পারল না। ৈৃতি মািায় অন্ধকার রাস্তায় 

গৈতররয় গ ল। এখানকার কাউরক তৈরশষ গিরনও না ! গকািায় ত রয় গখাঁজ কররৈ গসটাও ঠিক করর ৈুঝরত পাররছ না । তাও 

গহঁরট িরলরছ, ৈার ৈার ওর গিারখর সামরন আজ অতনন্দযর ওই শাে মুখ টা গভরস উঠরছ। খুৈ গিখরত ইরচ্ছ কররছ 

অতনন্দযরক।  তখনই হঠাৎ অন্ধকার রাস্তায় একটা  াতির আরলা গিখরত গপল।  াতিটা ওর সামরন এরসই িাঁতিরয় গ রলা। 

 াতির জানলার কািঁ খুরল গসই গিনা মখুটা ওর সামরন। অতনন্দয প্রায় গিঁতিরয়ই ৈলল , " তুতম তক পা ল ? এই ৈৃতির মরযয 
একা একা এই ভারৈ গকািায় োতচ্ছরল ? েতি তকছু হরয় গেত ?" 

পৃিা তনষ্পলক িতৃিরত অতনন্দযর তিরক তাতকরয় এক কিায় উত্তর তিরলা ,"গতামারক খুঁজরত..." 

গসই রারত অতনন্দয পৃিারক তডনার গটতৈরল সতর না ৈরল িাকরত পাররতন। 

"আসরল আমার গমাৈাইল এ িাজশ  গশষ হরয় ত রয়তছল, তকন্তু আমার করলজ এর লযান্ড লাইন গিরক কল করর আতম ঠিক আতছ 

এটা জাতনরয় গিয়া উতিত তছল। আই এম তরয়াতল সতর।" 

 

পৃিা তখন তনস্তব্ধতা গভরে ৈরলতছল, " সতর ৈলার িরকার গনই।  তুতম ঠিক আছ, এটাই অরনক।" 

তারির তৈরয়র এখন সাত মাস হরয় গ রছ। একসারি িাকার িরল অরনকগুরলা গরারজর অভযাস হরয় গ রছ ওরির , তৈরশষ করর 

অতনন্দযর। গেমন অতনন্দযর ওয়ারলট , রুমালh এর ঠিকানা শুযুমাত্র পিৃাই জারন। গরাজ করলজ গৈররনার আর  অতনন্দয তক 

ররের শাটশ  পররৈ গসটা আজকাল পৃিাই আলমাতর গিরক ৈার করর রারখ, তনরজর পছন্দ মতন । অতনন্দযর ঝাল কম তমতি 

গৈতশ রান্নাটা পৃিা ছািা আর গকউই ঠিকভারৈ কররত পারর না ! কযাতন্টরনর রান্না আজকাল আর মুরখ গরারিই না ওর।  
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তরৈ পৃিার পছন্দগুরলাও আজকাল অতনন্দয গৈশ ভারলা কররই জারন। পৃিা গেন এই েুর র হরয়ও পঞ্চারশর িশরকর গমরয় । 
গিসৈুক , গহায়াটস অযাপ এর েুর  পৃিা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ৈই পরর কাটিরয় গিয় ! শাহরুখ সলমরনর তসরনমা গছরি 

উত্তমকুমাররর সপ্তপিীর কৃরেন্দরুক তনরয় ওর অরনক গৈতশ মািা ৈযািা । পৃিা সৈার মরযয গিরকও সৈার গিরক ও গেন গকমন 

আলািা। 
এর মরযয অতনন্দয একটা কাজ কররলা গেটা পৃিা স্বরপ্নও ভাৈরত পাররতন। গসতিন হঠাৎ পৃিার ৈাৈা ওরক গিান কররলা , 
 লাটা অনযতিরনর গিরক আলািা! গেন কান্না তমরশ আরছ কিাগুরলার মরযয । “জাতনস অতনন্দয তক করররছ ? তুই ভাৈরত 

পারতৈ না !” 
পৃিা তকছুই ৈুঝরত না গপরর ৈলল ,  “তক করররছ অতনন্দয ?” 

ৈাৈা যরা  লায়ই উত্তর তিল , “আমার কত ৈি তিো গিরক আমারক ৈাঁতিরয়রছ । গতার গৈারনর একটা িাকরীর ৈযৈিা করর 

তিরয়রছ। ৈাংলায় মাস্টাসশ করর গতা ৈরসই তছল। অতনন্দযর একটা পতত্রকার সারি গিনা গশানা আরছ কলকাতায়। গতার 

গৈানরক গসখারনই প্রুি তরতডং এর একটা িাকরীর ৈযৈিা করর তিরয়রছ। আর শুযু তক তাই ! গতার তৈরয়র পর গিরক 

এতগুরলা মাস যরর ও আমারির টাকা পাঠায় মাতন অডশ ার করর। আতম কত না ৈরলতছ, তকন্তু ও কখরনাই গশারনতন । সপ্তারহ 
ততন তিন করর একটা তিতজওরিরাতপস্ট গকও ঠিক করররছ গজার করর । আমার পা এর সাি টা জাতনস আরস্ত আরস্ত তিররছ।” 

পৃিা গতা গেন আকাশ গিরক পিরলা !  “তকন্তু তুতম এই কিাগুরলা এততিন যরর ৈরলাতন গকন আমায় ?” 

“কারণ অতনন্দয ৈারণ কররতছল। ৈার ৈার। ও িায়তন এই সৈ ৈযাপার তুই জাতনস গে ও আমারির টাকা পয়সা তিরয় গহল্প 

করর ! আর এই তিতজওরিরাতপর ৈযাপারটা লুতকরয়তছল কারণ ও গতারক সারপ্রাইজ তিরত গিরয়তছল। তুই কলকাতায় েখন 

তিরতৈ তখন আমারক তনরজর পা এ িাঁতিরয় িাকরত গিখতৈ , এইসৈ গভরৈই। তকন্তু আজ আর এই কিাগুরলা আতম লুতকরয় 

রাখরত পারলাম না। সততয গলারক কিার কিা ৈরল গে জামাই হল গছরলর মতন , তকন্তু অতনন্দয সততযই আমার তনরজর 

গছরল।” 

 

গসতিন গিানটা গররখ পিৃার গিাখটা ৈার ৈার জরল ঝাপসা হরয় োতচ্ছল। তরৈ এই জল, ভারলাৈাসার। অতনন্দযরক না 
ভারলারৈরস িাকাই োয় না ! এত তকছু করররছ ওর িযাতমতলর জনয, তিরনর পর তিন যরর ,তকন্তু একতিরনর জনযও প্রকাশ 

কররতন ওর সামরন ! শাে স্বভাৈ , কম কিা ৈলা এই গছরলটার মরন গে এত কিা জরম তছল ! এত গকয়ার , এত ভাৈনা 
জরমতছল , গসটা ও এততিন ৈঝুরতই পাররতন ! কাতলংপে এর এই ৈৃতি গভজা শীরতর সরন্ধযটা আজ ওর জীৈরন হঠাৎ ৈসে 

তনরয় এল। 
 
এখন পৃিার মনটা ভারলাৈাসায় গঘরা। ওর তৈরয়র এতগুরলা মারসর প্ররতযকটা মুহূতশ  আজ ওর মরন একটা সুন্দর জায় া করর 

তনরয়রছ। তৈরয়র আর  গভরৈতছল গে এটা একটা কতশ ৈয রক্ষার জনয করা িজুরনর মরযয সমরঝাতা, তকন্তু আজ মরন হয় এই 
তৈরয়টা গডতস্টতনর তলরখ রাখা একটা রুপকিার মতন। অতনন্দয গেন ওর গসই স্বরপ্নর পরুুষ। আর করয়কটা তিন ৈারিই ওরির 

তৈরয়র এতনভাসশারী। তৈরয়র এক ৈছর পণূশ হওয়ার তিনই ৈরল গিরৈ ওর মরনর সৈ জমা কিা, জমাট ভারলাৈাসা। 

ভারলাৈাসা। এইসৈ গভরৈই তিনগুরলা এর াতচ্ছল। তকন্তু হঠাৎ একতিন মুহূতশ গুরলা িমরক গ রলা। তিনটা তছল ওরির 

তৈৈাহৈাতষশকীর আর র তিন। সকাল গিরক েতিও সৈতকছু ঠিকই তছল, কাল তক ভারৈ মরনর সৈ জমা কিা অতনন্দযরক ৈলরৈ 

গসই গভরৈ আয়নার সামরন িাঁতিরয় অরনক তরহাসশাল তিতচ্ছল পৃিা সারা তিন যরর।  

 

তকন্তু সরন্ধযরৈলাই তিরনর গিনা ছন্দটা গকরট গ ল েখন অতনন্দযর গিানটা হঠাৎ গৈরজ উঠরলা। অতনন্দয পারশর ঘরর তছল ৈরল 

পৃিাই গিানটা যররলা। গিারনর ওপার গিরক একটা অরিনা গমরয়র  লা ,  “হাই অতনন্দয , হাও আর ইউ ? আই গনা ইউ 

আন্ডারস্টযান্ড মাই ভরয়স, নাও আই টু এম জাস্ট ইওরস অনতল, ইওরস গরাতজ , এন্ড আই ওয়ান্ট টু কাম ৈযাক ইন ইউর 

লাইি, তৈকজ তস্টল নাও , আই লভ অনতল ইউ, তিজ গডান্ট তৈ গসা সাইরলন্ট , গস সামতিং...” কিাগুরলা গেন পৃিারক করয়ক 

মুহূরতশ  এরলারমরলা করর তিল।  
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ও গেন গসই কতিশরপর গিখা হওয়ার তিনটায় আৈার তিরর গ ল, তার মারন তক এই এক ৈছরর কাটারনা প্ররতযকটা তিন, 

প্ররতযকটা অনুভূতত তমরিয ! এইসরৈর মরযযই কখন অতনন্দয এরসরছ ও গখয়াল কররতন , “গক গিান করররছ পৃিা ?” কিাটা শুরন 

গেন ওর সতেৎ তিরল। পৃিা আজও এককিায় উত্তর তিল, “গরাতজর গিান, কিা ৈরলা।” 

গসইতিন রারত পৃিা ৈযাল্কতনরত একাই িাঁতিরয়তছল। হঠাৎ পারশ অতনন্দয এরস িাঁিারলা, ওর  লার আওয়াজ শুরন গখয়াল হল, 

“পৃিা আতম গতামারক একটা কিা ৈলরত িাই।” 

 

“ৈুরঝতছ তক ৈলরৈ। আমার তডরভাসশ তিরত গকান প্রৈরলম গনই, আতম সৈাইরক ৈতুঝরয় ৈলরৈা। তমউিুয়াল তডরভাসশ হরল গতা 
সময়ও অরনক কম লা রৈ ! অলররতড গতামারির অরনক গিরী হরয় গ রছ, আতম িাই না আর গকান প্রৈরলম গহাক গতামারির 

লাইরি।” 

কিাটা শুরন অতনন্দয তনরজর ভ্রু টা গক পািঁ ইতঞ্চ তুরল ৈলল, “তক ? তক ৈলছ এইসৈ ? তডরভাসশ গিওয়ার কিা ৈলরত োরৈা 
গকান িিুঃরখ ? আতম গতা হযাতপ মযাররজ এতনভারসাতর ৈলরত এরসতছলাম। রাত ১২টা গৈরজ গ রছ।” 

পৃিা জল ভততশ  গিারখই উত্তর তিল, “তকন্তু গরাতজ? ও গতা আৈার তিরর আসরত িায়।” 

“তকন্তু আতম গতা আর তিরর গেরত িাই না। আতম ওরক ৈললাম, গৈাঝালাম গে এই এক ৈছরর সৈই ৈিরল গ রছ। এখন 

আমার গমরুন ররের শাটশ  পররত খুৈ ভারলা লার , এখন গযাঁকার ডালনারক এই ওয়ার্ল্শ  এর গৈস্ট তডশ ৈরল মরন হয় আমার। 

আর এখন গতা আতম মারঝ মারঝ তৈভূততভূষণ এর ৈইও উরে পারে গিতখ। আর  ভাৈতাম একসারি িাকরত িাকরত 

এইগুরলা অরভযস হরয় গ রছ, তকন্তু েত তিন এর াল, ৈুঝরত পারলাম , এই অভযাসগুরলারকই আতম ভারলারৈরস গিরলতছ। এই 
এক ৈছরটারক ভারলারৈরস গিরলতছ।” কিাগুরলা এক তনিঃশ্বারস ৈরল গ রলা অতনন্দয। পিৃা আজও িুপ। আয়নার সামরন 

িাঁতিরয় গে লাইনগুরলা ৈলার ও তরহাসশাল কররতছল, অতনন্দয সৈ কটা লাইন একসারি ৈরল তিল। এখন গতা ওর ৈলার মতন 

আর গকারনা কিাই ৈাতক গনই। তাই অতনন্দযরক তনরজর সৈশস্ব তিরয় আঁকরি যরল ও। সারা জীৈরনর জনয। 
আজ আৈার ৈৃতি পিরছ, গসই প্রিম তিরনর মতন। তরৈ আজ এই ৈৃতিরত শুযু রাস্তাগুরলা নয় , অতনন্দয আর পৃিার মনটাও 

তভজরছ। 
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