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From the Editors’ Desk 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্িপ্রাষ্ট্রে অর্র্িত অনযতম র্ড় 

রাজ্য পপনর্িলষ্ট্রের্নয়ার মধ্যোষ্ট্রে র্ির্ািকারী আমরা র্কছু 
র্াঙার্ল পর্রর্ার েত কষ্ট্রয়ক র্ছর ধ্ষ্ট্রর র্াঙার্লর র্প্রয় 
অনুষ্ঠানগুর্ল আষ্ট্রয়াজ্ন করার পেষ্টা করর্ছ। িরস্বতী পূজ্া 
আর দুেিা পূজ্া তার মষ্ট্রধ্য অনযতম। িরস্বতী পূজ্ার 
আষ্ট্রয়াজ্ন পর্শ কষ্ট্রয়ক র্ছর ধ্ষ্ট্রর হষ্ট্রলও র্াঙার্ল ঘরানার 
িার্িজ্নীন দুেিাপূজ্া ২০১৭পত িষ্ট্রর্ র্তন র্ছষ্ট্রর পদাপিণ 
করল। এই এলাকায় র্াঙার্ল পর্রর্ার র্াি করষ্ট্রছ প্রায় 
পঞ্চাশ র্ছর ধ্ষ্ট্রর। িত্তষ্ট্ররর দশষ্ট্রকর শুরুষ্ট্রত িাত-আটর্ট 
পর্রর্ার পেষ্ট্রক পর্ষ্ট্রড় এখন হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ প্রায় পঞ্চাশ-ষাটর্ট 
পর্রর্ার। আষ্ট্রমর্রকার পর্র্শর োে দুেিাপূজ্ার মত 
আমাষ্ট্রদর এখাষ্ট্রনও পূজ্া হয় িপ্তাহাষ্ট্রে। 

দল োঙ্গা-েড়ার র্নয়ম পমষ্ট্রন কষ্ট্রয়কর্ট র্াঙার্ল 
দলও হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ েত ৫-৬ র্ছষ্ট্রর আমাষ্ট্রদর এই পিন্ট্রাল 
পপনর্িলষ্ট্রের্নয়ায়। র্তিমাষ্ট্রন দুর্ট দষ্ট্রলর তত্বার্ধ্াষ্ট্রন দুর্ট 
দুেিাপূজ্া এর্ং দু’পষ্ট্রেরই এই র্ছর তৃতীয় দুেিাপূজ্া।  

িৃজ্ষ্ট্রনর এর্ট র্িতীয় প্রকাশ। িৃজ্নষ্ট্রক শুধু্মাত্র 
একর্ট র্িোর্ষক (র্াংলা এর্ং ইংষ্ট্ররর্জ্) শারদীয়া িার্হতয 
পর্ত্রকা র্লষ্ট্রল একটু কম র্লা হষ্ট্রর্। এর্ট ‘পর্ঙ্গর্ল 
কালোরাল পিািাইর্ট অফ পিন্ট্রাল পপনর্িলষ্ট্রের্নয়া’র 
র্াৎির্রক কমিধ্ারার মুখপত্রও র্ষ্ট্রট। িম্পাদকষ্ট্রদর তরফ 
পেষ্ট্রক িকল িার্হতয ও অঙ্কন অর্দানকারীষ্ট্রদর শুষ্ট্রেচ্ছা 
জ্ানাই। আষ্ট্ররা োষ্ট্রলা পলষ্ট্রখা এর্ং আঁষ্ট্রকা এই কামনা 
কর্র। পর্ঙ্গর্ল কালোরাল পিািাইর্ট অফ পিন্ট্রাল 
পপনর্িলষ্ট্রের্নয়ার তরফ পেষ্ট্রক িকল স্পনিরকারীষ্ট্রদর 
জ্ানাই কৃতজ্ঞতা। 

আিুন, পহমেষ্ট্রক আহর্ান কর্র, ির্াইষ্ট্রক 
োষ্ট্রলার্ার্ি আর পূজ্ার আনষ্ট্রে পমষ্ট্রত উর্ি।      
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Pennsylvania is one of the larger states in the 

eastern part of USA. We, the Bengali inhabitants of the 

central region of Pennsylvania, have been trying to 

celebrate some of the favorite festivals of the Bengalis. The 

most important of them being Saraswati Puja and Durga 

Puja. Though Saraswati Pujas have been organized for 

some years, the Sarbojanin Durga Puja will turn three in 

2017. Bengalis have been living in this area for about 50 

years. Way back in the seventies there were only seven-

eight families and now the number has risen to about 50-60 

families. Like most of the Durga Pujas in the US our puja is 

also held on a weekend. 

As is often the case, in the past 5-6 years, 

different Bengali groups and associations have evolved 

and dissolved in Central PA. At present there are two 

groups organizing two Durga Pujas and both of these are 

into their 3rd year in 2017.  

  This is the 2nd volume of Srijan/Creations. It will 

be an understatement to call Srijan just a bilingual (Bengali 

& English) Puja Magazine as it is a little more than that. It is 

also a chronicle of the events organized by the Bengali 

Cultural Society of Central PA.  

We would like to thank all the contributors of 

literary articles and artworks. Best wishes to you for your 

literary and creative endeavors. On behalf of the Bengali 

Cultural Society of Central PA we would like to thank all our 
sponsors.   

Come, let us herald the onset of autumn, love 

each other and celebrate the arrival of the Devi Durga.  
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Published by the 
BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA   

centralpa-durgapuja@outlook.com  
The views expressed in the writings that appear in this publication are the views/creations of the respective authors 

and do not necessarily represent those of the Bengali Cultural Society of Central PA  or the publication’s editors. 

Cover Illustration: Ankita Sinharoy 

Designed & Edited by: Ananya & Arunangshu Das 

3 

mailto:Centralpa-durgapuja@outlook.com
mailto:Centralpa-durgapuja@outlook.com
mailto:Centralpa-durgapuja@outlook.com
mailto:Centralpa-durgapuja@outlook.com


Best Wishes for Everyone 

 



The Geothermal Features of Yellowstone National Park/Aratrika Chakrabarti  7 

Bharatnatyam Dance Camp/Mythili Pai     9 

নুন কম/িুপণিা পোপ     10 
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Yellowstone National Park is an amazing place 

filled with unique geothermal features. Geysers, hot 

springs, and mud pots are just some of the things that 

make up Yellowstone itself. 

Geysers are a type of geothermal feature that 

periodically erupts. Increased pressure applied  by the 

huge weight of the rock lying above and water prevents 

deeper water from boiling. As the hot water rises, it’s put 

under less pressure and steam bubbles start to form. They 

then expand on their ascent until the bubbles are too big 

and numerous to pass freely through constrictions. At a  

critical point the confined bubbles actually lift the water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

above, causing the geyser to splash or overflow. Large 

quantities of water flash into tremendous amounts of steam 

that force a jet of water out of the vent, and an erupting 

begins. Old Faithful is an example of a geyser, so is 

Steamboat Geyser, located in the Norris Geyser Basin. 

Hot springs, such as Grand Prismatic Spring and 

Mammoth Hot Springs are the most common hydrothermal 

features within Yellowstone. Superheated water cools as it 

reaches the surface, sinks, and is replaced by hotter water 

from below. This circulation, called convection, prevents 

water from reaching the temperature needed to set off an 

eruption.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mud pots, such as Fountain Paint Pots, are acidic 

hot springs with a limited water supply. Surface water 

collects in a shallow, waterproof depression that has no 

direct connection to an underground water flow. Thermal 

water beneath the depression causes steam to rise 

through the ground, heating the collected surface water. 

Hydrogen sulfide gas  gives mud pots their characteristic 

odor of rotten eggs. Some microorganisms that live in the  

mud pots use the hydrogen sulfide for energy. The 

microbes help convert the gas to sulfuric acid, which 

breaks down rock into clay. The result is a gooey mix 

through which gases gurgle and bubble. 

Travertine terraces, found at Mammoth Hot 

Springs, are formed from limestone. Thermal waters rise 

through the limestone, carrying high amounts of dissolved 

carbonate. Carbon dioxide  is released at the surface and 

calcium carbonate deposited as travertine, the chalky white 

rock of the terraces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While these geothermal features may be 

dangerous if you are not careful while in close proximity to 

them, they can still be amazing.  

(Photos: Indranil Chakrabarti) 
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The Geothermal Features of Yellowstone National Park 
Aratrika Chakrabarti  

(Grade 6) 
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Arshjot 

(Kindergarten) 

Aadrija Das (Grade 4) 
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Ryma Saha (Grade 4) 

Hiya Das (Pre K) 

Janhavi Raj 

(Grade 5) 



In June of 2017, I went to a Bharatanatyam dance camp 

which was organized by my dance guru, Viji Rao, the artistic 

director of Threeaksha. 

We learned roughly about 9 dances in 10 days. The 

camp started at 9:00 in the morning and went on till a little 

past 4 in the evening. Even though it was tremendously tiring 

it was still pretty fun. Every day when we came in the morning 

we did some warm ups and sometimes we played a few 

games. After that we got into a 3 groups and practiced all of 

our dances. The teacher went around all the groups to see 

how we practiced and she also thought a new dance almost 

every day. On July 1 we had a big dance show which was 

divided into two parts Natyasashtra and Pushkara. We had 

three groups of dancers, the first group comprised of younger 

dancers aged 5-12, 2nd group comprised of dancers aged 12-

14 and 3rd group comprised of senior dancers nearing or 

doing arangetram and the guru herself. My group had 9 

dances to perform. Two in Natyasashtra and 7 in Pushkara.  

The Natya Shastra is traditionally alleged to be linked to 

a 36,000 verse Vedic composition called Adibharata, however 

there is no corroborating evidence that such a text ever 

existed. The Nātya Shastra of Bharata is the principal work of 

dramatic theory, encompassing dance and music, in 

classical India. It is attributed to the muni (sage) Bharata and 

is believed to have been written during the period between 

200 B.C.E. and 200 C.E. The Natya Shastra is the outcome  

of several centuries of theatrical practice by hereditary actors, 

who passed their tradition orally from generation to 

generation. It is in the form of a loose dialog between Bharata 

and a number of munis who approached him, asking about 
nāṭyaveda (nāṭya=drama, performance; Veda= knowledge). 

The Sanskrit verses for Pushkara are chosen from the 

 

Upanishads, a collection of philosophical writings that 

were transcribed from the ancient oral tradition. 

Historians date their composition from around 800 to 400 

B.C. “Upanishad” means inner or mystic teaching, and is 

derived from upa (near), ni (down), and s(h)ad (to sit), or 

“to sit down near.” The Upanishads form an early Hindu 

source at the very core of Indian philosophy.  

At the end of the camp, I not only learned more 

about dance, but I got to stay at the Talajia’s place 

because the dance studio was all the way in 

Philadelphia. At their house I played with their children 

Bhargav and Prabhu.  We had lots of fun and excitement. 

Not only did I play, but I also learned lot about our 

culture. They used to do aarti every evening, learnt few 

new shlokas and also got an opportunity to teach 

Bhagavad Gita verses from chapter 18 to Bhargav.  

I had lots of fun at my dance camp. I also had an 

enjoyable time at the Talajia’s place. I will definitely want 

to try the dance camp next year.  

bbb 

Bharatnatyam Dance Camp 
Mythili Pai 
(Grade 5) 

9 

Kavya Pai (PreK) 



 িকালষ্ট্রর্লা পেষ্ট্রকই তারস্বষ্ট্রর র্েৎকার। এটা একটা খুর্ 
পেনা ছর্র্ উত্তর কলকাতার পঘাষপাড়ার। শ্রী তপন পঘাষ্ট্রষর র্ার্ড় 
পেষ্ট্রক িকাষ্ট্রলর িুর্যযমামা ওিার পর পেষ্ট্রকই পয র্েল র্েৎকার 
পিটা তাঁষ্ট্রদর প্রর্তষ্ট্রর্শীষ্ট্রদর অষ্ট্রেনা নয়। তপনর্ারু্ িরকার্র 
অর্ফি পেষ্ট্রক র্রটায়ার কষ্ট্ররষ্ট্রছন র্ছর িাষ্ট্রতক হল। র্ার্ড়ষ্ট্রত 
পলাক র্লষ্ট্রত র্তর্ন আর তাঁর স্ত্রী পকয়াষ্ট্রদর্ী। দুই পছষ্ট্রল কমিিূষ্ট্রত্র 
কলকাতার র্াইষ্ট্রর োষ্ট্রক আর পমষ্ট্রয়র র্র্ষ্ট্রয়র পর পিও দর্েণ 
কলকাতায় র্নষ্ট্রজ্র িংিার র্নষ্ট্রয় র্যস্ত। আমাষ্ট্রদর ক্রমশ র্দষ্ট্রল 
যাওয়া কলকাতার আজ্কাষ্ট্রলর এক পেনা দৃশয। এটা র্তিমান 
পলার্ালাইষ্ট্রজ্শাষ্ট্রনর ফল। পৃর্ের্ীটা হাষ্ট্রতর মুষ্ট্রিায় েষ্ট্রল আিষ্ট্রছ 
র্কন্তু আপনজ্ন েষ্ট্রল যাষ্ট্রচ্ছ অষ্ট্রনক দূষ্ট্রর। যাই পহাক, িমাষ্ট্রজ্র 
এখনকার পর্রর্ির্তর ওপর র্টপ্পনী র্াদ র্দষ্ট্রয় আিুন যাই 
তপনর্ারু্র েষ্ট্রে।  
 পরাজ্ তপনর্ারু্র েলার স্বষ্ট্রর পোটা পাড়া জ্াষ্ট্রে। আজ্ 
এক ভেষ্ট্রত্রর িকাষ্ট্রল পঘাষর্ার্ড় পেষ্ট্রক পকান িাড়া শব্দ পনই। 
পাড়ার পলাষ্ট্রক স্বর্স্তর র্নশ্বাি পফলল। োর্ল রু্ষ্ট্রড়ারু্র্ড় এতর্দষ্ট্রন 
শাে হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ!  
 যাই পহাক এই র্নতয র্দষ্ট্রনর খন্ডযুষ্ট্রের হিাৎ িমার্প্তর 
কারণটা ক্রমশ প্রকাশয, তষ্ট্রর্ এই পয র্তনকাল র্েষ্ট্রয় এককাল 
পিষ্ট্রকষ্ট্রছ পয র্য়স্ক দম্পর্তর তাষ্ট্রদর জ্ীর্ষ্ট্রন র্কষ্ট্রির এত 
টানাষ্ট্রপাষ্ট্রড়ন পয পরাজ্ িকাষ্ট্রল আশপাষ্ট্রশর র্ার্ড়র ছাষ্ট্রদ কাক 
র্িষ্ট্রত পাষ্ট্রর না? এই প্রষ্ট্রশ্নর উত্তর আষ্ট্রে একটু খুঁষ্ট্রজ্ পনওয়া 
যাক।  
 তপনর্ারু্ পছাটষ্ট্রর্লা পেষ্ট্রক একান্নর্তিী পর্রর্াষ্ট্রর মানুষ। 
পূর্ির্ঙ্গ পেষ্ট্রক র্ার্ার হাত ধ্ষ্ট্রর কলকাতায় প্রষ্ট্রর্শ অষ্ট্রনক 
পছাটষ্ট্রর্লায়। মূলত পড়াষ্ট্রশানা, োকর্র ির্ই পশষ কষ্ট্ররষ্ট্রছন 
এখাষ্ট্রনই। র্কন্তু মষ্ট্রন প্রাষ্ট্রণ এর্ং পপষ্ট্রট পুষ্ট্ররা দস্তুর পূর্ির্ষ্ট্রঙ্গষ্ট্ররই 
হষ্ট্রয় রষ্ট্রয়ষ্ট্রছন। আর হষ্ট্রর্ নাই র্া পকন? তপনর্ারু্র িাকুমার- 
মা-কার্কমা, এমনর্ক র্ার্া-কাকারাও খুর্ োষ্ট্রলা রাঁধ্ষ্ট্রতন। 
তপনর্ারু্ র্নষ্ট্রজ্ও রান্নায় কম যান না। তাই পছাটষ্ট্রর্লায় িীমানা 
পার হষ্ট্রয় এষ্ট্রদষ্ট্রশ এষ্ট্রলও পপষ্ট্রট ও স্বাষ্ট্রদ পূর্ির্ষ্ট্রঙ্গরই রষ্ট্রয় 
পেষ্ট্রছন। র্কন্তু িমিযার িূত্রপাত পকয়াষ্ট্রদর্ী আিার পর পেষ্ট্রকই।  

পকয়াষ্ট্রদর্ীর পূর্িপুরুষরা পূর্ির্ষ্ট্রঙ্গর হষ্ট্রলও তাঁর জ্ন্মকমি ইতযার্দ 
ির্ই কলকাতাষ্ট্রত। আর আমাষ্ট্রদর কলকাতার কো আর নতুন 
কষ্ট্রর কী র্লর্? এখাষ্ট্রন ির্াই পূর্ির্াংলার িরষ্ট্রষ ইর্লশ, 
পমাোর ঘে, শুষ্ট্রক্তা পযমন পেষ্ট্রন পতমনই এপারর্াংলার র্েংর্ড়র 
মালাইকার্র, আলুষ্ট্রপাস্ত আর্ার ইডর্ল, পধ্ািা, পরাল, োউর্মন 
তাও অষ্ট্রেনা নয়। তাই আমরা যারা কলকাতার্ািী তাষ্ট্রদর 
র্জ্েটাও শুধু্ পূর্ির্ষ্ট্রঙ্গ আটষ্ট্রক োষ্ট্রক না। তারা এপার-ওপার 
র্াংলা র্মষ্ট্রলর্মষ্ট্রশ ির্ স্বাষ্ট্রদষ্ট্রতই পটু। পকয়াষ্ট্রদর্ীরও এক দশা। 
র্কন্তু মূল িমিযাটা পতা শুধু্ স্বাষ্ট্রদ আটষ্ট্রক োকা নয়, ির্িক 
স্বাষ্ট্রদর খার্ার রান্না করার মষ্ট্রধ্য।   
 এই িতযটা পকষ্ট্রয়ষ্ট্রদর্ী পর্ৌোষ্ট্রতর পষ্ট্ররর র্দনই পটর 
পপষ্ট্রয়র্ছষ্ট্রলন যখন ওনার শাশুর্ড় ওনাষ্ট্রক র্ষ্ট্রলর্ছষ্ট্রলন, “পর্ৌমা, 
আজ্ষ্ট্রকর ইর্লশ োপাটা তুর্মই র্ানাষ্ট্রর্!”   
 পকয়াষ্ট্রদর্ী িরষ্ট্রষ ইর্লশ যা পখষ্ট্রয় অেযস্ত তা র্ার্নষ্ট্রয় 
পর্রষ্ট্রর্শষ্ট্রনর িময় আির পফষ্ট্রটর্ছল ির্ার মেষ্ট্রর্য। তপনর্ারু্, 
শাশুর্ড়মা, র্র্ধ্র্া কার্কশাশুর্ড়, শ্বশুরমশাই ির্াই র্মষ্ট্রল 
তারস্বষ্ট্রর র্েৎকার কষ্ট্রর র্ষ্ট্রল উষ্ট্রির্ছষ্ট্রলন, “এটা কী! নুন কম 
ির্রষার প াল! আমাষ্ট্রদর র্হলিাগুষ্ট্রলার এর্ক ির্িনাশ করষ্ট্রল 
পর্ৌমা! তুর্ম র্হলিা োপা রাঁধ্ষ্ট্রত জ্াষ্ট্রনা না!”   
 পকয়াষ্ট্রদর্ী পির্দন উপলর্ি কষ্ট্ররর্ছষ্ট্রলন িরষ্ট্রষ ইর্লশ 
আর ইর্লশ োপা দুষ্ট্রটা আলাদা পদ। খারাপ রাঁধু্র্নর 
িার্টির্ফষ্ট্রকটটা শ্বশুরর্ার্ড়র ির্ার কাষ্ট্রছই পপষ্ট্রয় র্েষ্ট্রয়র্ছষ্ট্রলন, 
পযটা র্তর্ন দীঘি পঁয়র্ত্রশ র্ছর িংিার জ্ীর্ষ্ট্রন পঘাোষ্ট্রত 
পাষ্ট্ররনর্ন।তষ্ট্রর্ হাল ছাড়ার পাত্রী পকয়াষ্ট্রদর্ী নন। ধ্ীষ্ট্রর ধ্ীষ্ট্রর 
ির্ রান্নাই র্তর্ন র্শষ্ট্রখর্ছষ্ট্রলন শাশুর্ড় আর কার্কশাশুর্ড়র 
কাষ্ট্রছ। র্ার্ড়র র্ার্ক ির্ার মন জ্য় কষ্ট্ররর্ছষ্ট্রলন পকর্ল 
তপনর্ারু্ ছাড়া।   
 তপনর্ারু্র স্বোর্ই একটু র্দরােী, যর্দও মনটা োষ্ট্রলা। 
র্কন্তু খাওয়ার র্যাপাষ্ট্রর পাক্কা, পিখাষ্ট্রন পকান ছাড় পনই। িুষ্ট্রখ 
দুুঃষ্ট্রখ পঁয়র্ত্রশ র্ছর কাটাষ্ট্রলও র্রটায়ারষ্ট্রমষ্ট্রের পর পেষ্ট্রক 
তপনর্ারু্ পযন আরও পর্র্শ কষ্ট্রর খাদযরর্িক হষ্ট্রয় উষ্ট্রির্ছষ্ট্রলন। 
র্দন রাত শুধু্ খাই খাই। দুপুষ্ট্রর কেুশাক হষ্ট্রল রাষ্ট্রত োই 
এঁষ্ট্রোষ্ট্রড়র ডালনা। ওনার এই র্জ্ে আর মষ্ট্রনর খাঁই পমটাষ্ট্রত 
নাষ্ট্র হাল পর্োর্র পকয়াষ্ট্রদর্ী। একর্দষ্ট্রক িংিাষ্ট্ররর কাষ্ট্রজ্র 
োপ, অনযর্দষ্ট্রক তপনর্ারু্র ফরমাইষ্ট্রশর োপ। পকয়াষ্ট্রদর্ী 
জ্ীর্ষ্ট্রনর পশষকাষ্ট্রল এষ্ট্রিও রান্নার জ্বালায় অর্তষ্ট। তাই ঘুম 
পেষ্ট্রক উষ্ট্রিই পোর পর্লায় শুরু হষ্ট্রয় যায় তাঁর র্েৎকার। 
তপনর্ারু্ও কম যান না। তাই উেষ্ট্রয়র পেঁোর্নষ্ট্রত পাড়ার 
ির্াই র্যর্তর্যস্ত।  
 যাই পহাক পর্লা র্াষ্ট্ররাটা পযিে পঘাষর্ার্ড় পেষ্ট্রক পকান 
িাড়া শব্দ না পপষ্ট্রয় পাড়ার এক পমষ্ট্রিামশাই পখাজঁ্ র্নষ্ট্রত 
পেষ্ট্রলন। র্েষ্ট্রয় যা পদখষ্ট্রলন তা অোর্নীয়! র্ার্ড়র একতলার 
খার্ার ঘষ্ট্ররর পমষ্ট্র ষ্ট্রত নুষ্ট্রনর পাত্র পেষ্ট্রঙ্গ নুন ছর্ড়ষ্ট্রয় রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। 

নুন কম 
 িুপণিা পোপ  
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খার্ার পটর্র্ষ্ট্রলর এক র্দষ্ট্রক র্ষ্ট্রি র্যাজ্ার মুষ্ট্রখ পপঁষ্ট্রপ পিে আর 
োত খাষ্ট্রচ্ছন তপনর্ারু্ আর পটর্র্ষ্ট্রলর অনয প্রাষ্ট্রে পকয়াষ্ট্রদর্ী 
উল রু্নষ্ট্রত রু্নষ্ট্রত গুনগুন কষ্ট্রর োন োইষ্ট্রছন।   
 পাড়ার পমষ্ট্রিামশাই তপনর্ারু্ষ্ট্রক নুন ছাড়া পিে োত 
পখষ্ট্রত পদষ্ট্রখ পকৌতূহষ্ট্রলর িষ্ট্রঙ্গ র্জ্জ্ঞািা করষ্ট্রলন, “কী র্যাপার 
তপনর্ারু্? এির্ কী? র্ার্ড়র েতুর্দিষ্ট্রক নুন ছড়াষ্ট্রনা আর 
আপনার মতন খাদযরর্িক পলাক র্কনা পিে োত খাষ্ট্রচ্ছন!”   
র্র্ষণ্ণ তপনর্ারু্ এতেণ র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রক িংযত পরষ্ট্রখর্ছষ্ট্রলন র্কন্তু 
কাষ্ট্ররা িহানুেূর্তর কোয় র্তর্ন পযন পেষ্ট্রঙ পড়ষ্ট্রলন, “আর 
র্লষ্ট্রর্ন না োয়া, একটু পখষ্ট্রত োষ্ট্রলার্ার্ি, তা আমার োষ্ট্রেয 
তাও িইল না। কার নজ্র লােল পক জ্াষ্ট্রন। ডাক্তাষ্ট্ররর কড়া 
র্নষ্ট্রদিশ উচ্চ রক্তোষ্ট্রপর জ্ষ্ট্রনয পনানতা আর ভতলাক্ত খার্ার 
খাওয়া এষ্ট্রকর্াষ্ট্রর র্ন্ধ! আর কী র্লর্, পিই রাষ্ট্রেই ঘষ্ট্ররর ির্ 
নুষ্ট্রনর পাত্র পেষ্ট্রঙ র্দষ্ট্রয়র্ছ! এখন পতা শুধু্ পিে োতই েরিা!” 
র্ষ্ট্রল হাপুশ নয়ষ্ট্রন পকঁষ্ট্রদ উিষ্ট্রলন।     
 অনযর্দষ্ট্রক পকয়াষ্ট্রদর্ীর মুষ্ট্রখ স্বর্স্তর হার্ি। র্তর্ন পাশ 
পেষ্ট্রক র্ষ্ট্রল উিষ্ট্রলন, “দাদা র্িুন। লুর্ে আর পছালার ডাল 
র্ার্নষ্ট্রয়র্ছ, পখষ্ট্রয় যান!”  
 পিই র্দষ্ট্রনর পর পেষ্ট্রক আর পকান র্েৎকার পশানা যায়র্ন 
পঘাষর্ার্ড় পেষ্ট্রক। দীঘি ষাট র্ছর ধ্ষ্ট্রর যার পূর্ির্ষ্ট্রঙ্গর স্বাষ্ট্রদর 
টান পকান আপনজ্ন কাটাষ্ট্রত পাষ্ট্ররর্ন পিই স্বাষ্ট্রদ ইর্ত পটষ্ট্রনর্ছল 
এক অষ্ট্রেনা ডাক্তার। মৃতুয েষ্ট্রয়র কাষ্ট্রছ হার পমষ্ট্রনর্ছল ওপাষ্ট্ররর 
র্জ্ষ্ট্রের স্বাদ। র্লাই র্াহুলয, জ্ীর্ন ির্ষ্ট্রেষ্ট্রয় দার্ম, তাষ্ট্রত র্জ্ষ্ট্রে 
িরষ্ট্রষ ইর্লশ, র্েংর্ড়র মালাইকার্র পড়ুক র্া নুন ছাড়া পিে 
োত।                              (অলংকরণ: অননযা দাশ) 
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Suparna Gope 

Mythili Pai (Grade 5) Ishita Mitra (Grade 8) 



During my summer vacation, I went to New York City 

with my parents. I went through lot of traffic and many 

tunnels. My favorite tunnel was the Lincoln tunnel because it 

was really dark and it felt like to be in a cave. We stayed in a 

hotel in Manhattan. We planned to do stuff in New York that 

would be fun for us.  

The very first day in New York we went to see the 

Statue of Liberty where we took a boat ride. Statue of Liberty 

is a gift from France to America to celebrate 100th birthday of 

the United States and symbolizes friendship and freedom.  

Next we went to the Ellis Island museum where they 

talk about immigrants who first came from Europe from 1892 

to 1954. This was their first stop in America before they could 

set foot inside United States.  

The next day we went to visit the Empire State 

building. It used to be the tallest building in the world. The 

building has 102 floors and we went up to the 80th floor that 

was the highest that the elevator could go. It was designed 

by William Lamb. It took 410 days to finish the building, 

quicker than anticipated. After that we went to Rockefeller 

Center for dinner. There was a big balloon Ballerina and 

big golden sculpture named Prometheus which 

symbolizes mankind. He is a deity of Greek mythology. 

We also went to the Lego Shop there.  

We went to the Children’s Museum of Arts 

where we did lots of fun things. I made a little doll out of a 

card board box. I also made an alien out of clay, told a 

rock climbing story which was recorded, and made a 

painting.  

We went to Broadway show to watch Aladdin. It 

was really funny. The most favorite character in the show 

was the genie because of all the funny things he did. 

.Even if it was my last day of New York I would still 

remember all the things I did there.                  
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My Trip to New York City 
Ryma Saha 

(Grade 4)  

Aadrija Das (Grade 4) 
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Mahalaya at the HARI Temple 

September 18, 2016 
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Prathyusha Reddy 

Bidhan Bandyopadhyay 

Kakali Das 

Aratrika Shashwati 

Anwesha 

Ananya Das 



Mr. Neighbor 
Siri Hegde 

(Grade 10) 

My neighbor Mr. Wangdoo Tongson 

Is always a strange and crazy person. 

He eats squid omelets as his favorite dish 

And talks to me in gibberish. 

Every day he wears his frazzled suit 

And goes to work by the longest route. 

On weekends he spends his time loitering 

Or hops into his crooked car to go travelling. 

When he moves in his rumbustious car 

Odd sounds produce like chzer-chuck-kwar. 

His fashion sense is somewhat funky 

He wears one sock washed and one stinky. 

He surely is a weedy figure 

Who ties a thin rope to hold his trousers together. 

On his gums his teeth lay dancing 

And as he talks his tongue goes bouncing. 

He lives with his dog, Cranky 

Who is unskilled, unclean and unworthy. 
 

Even though he is a strange,  

Crazy and rebel sort-of-a person 

He would always be, 

My neighbor Mr. Wangdoo Tongson. 

(Illustration: Ananya Das) 
bbb 

 
 

It is your time 

 it is your time  

Show them what you got , 

With all your might  

Just wait for the right time  

And show them what you got.  

When you are climbing a mountain,  

Never look back down  

If you look back down you fall  

So put your eyes fixed on goal  

Never let the attention go  

If it goes away, you lose your way  

At night in a dense forest.  

In that darkest moment of life  

You got simple a thing to do 

 You got to turn the focus light  

Again on and on and on  

And then you are on the top  

Of the mountain so tall  

And facing the rising sun. 
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The Rising Sun 
Sampooran Sinha 

(Grade 6) 
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Janhavi Raj (Grade 5) 
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Kavya Pai (PreK) 

Tanisi Biswas (Kindergarten) Sienna Palit (Grade 6) 



Durga Puja 

October 8-9, 2016 
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In 2016, I went to India to experience my very first 

puja there. I left on September 29th, 2016. It was just two 

weeks into the school year. So I had to get special 

permission from all my teachers to excuse me from any class 

work or homework so  that I could do it when I got back.  

The country India is amazing. Although it may seem 

small on a map, it is actually quite big . For example, when I 

first reached India, we had a three-hour drive (that’s quite 

long) to Durgapur from Kolkata Airport. When we reached 

there at around 3 in the morning, I could see that they were 

setting up a pandel. In India, there is a beautiful pandel with 

the statues of the gods. I could see why this was such a big 

deal. . Another example is the amazing lighting. The lighting 

is used to recreate different stories. Next, there were the 

“fireworks”. The “fireworks” in India are much different than 

here in America. There are mini “bombs” which explode and 

leave a little bit of smoke after you’ve thrown them on the 

ground. Plus there are things which you light on fire and put 

on the ground, and it spins around and gives out a light. It is 

quite a sight to see.  

We went around to so many places to see puja. As 

not all of them were the same, I will describe a few to you. In 

Durgapur (where our house is), we were having a community 

puja where some of the residents would perform and  

we would celebrate the puja inside the pandel. There 

were lunch and dinner tickets which were included as 

well. Another place we went to was Kolkata. Kolkata was 

very fun because we went for an all nighter! I took a nap 

in the afternoon so that I could stay up. We went around 

a lot of Kolkata to see the fabulous lighting and pandels. 

The lighting was great because it recreated so many 

stories that I know and there were lighting which were 

just plain fun like a lighting of a clown’s face. The pandels 

were absolutely gorgeous. Inside were gods and there 

were so many other decorations. Every pandel had it’s 

own theme. For example, some of them were marriage, 

space, and so many more fun themes. We went to 

another area where along with the pandel, there was 

food and rides. My parents and I ate some jhal muri and 

went on a few rides. The funniest part was that it was 

raining and my dad had the umbrella. So when we went 

on a ride, my dad used the umbrella! My mom and I were 

in a different car so we got soaking wet but it was nice to 

enjoy the cool water on a hot day. Plus, it was very 

muddy! Our shoes got soaking wet and muddy. It was 

fine due to the fact that we just had to wash them and 

leave them to dry.  

There are so many specialties of Durga puja, I 

can't name them all, due to the fact that there are so 

many. For example there is always the Dhak playing and 

eating lots and lots of sweets along with trying new 

foods. Plus, I got to meet some of my  dad's friends and 

they had an adda. I got to go around and see lots of my 

relatives like my great grandparents and lots of relatives 

from my father's side who live in Purulia.  

  I got to see pujas  in a city, town, and a village. 

The city which I saw that puja in was Kolkata. That was a 

lot of fun but it was also very crowded. In the town that I 

saw puja in, Durgapur, I got to have a lot of fun with my 

new friends in my community and also enjoy 

performances done by them. Lastly the village, Shingi. 

My mom's relatives were there. That town has celebrated 

puja for the last 300 years. It was like this, my mom's 

grandfather celebrated it, and his father, and his father, 

and so on. We also got to see Buro Shiber Bari which 

basically translates to old shiv house. They have a 

temple which is dedicated to lord Shiva and they have 

done puja for a long long time. My mom's family also 

Durga Puja in India 
Poorna Chatterjee 

(Grade 7) 
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goes there. 

When I went to India last year, I learned a lot of 

new things. I learned the different traditions of puja like 

giving presents and clothing. I have been able to 

experience going out for an all night puja seeing trip which 

lasted from 10:00 pm to 7:00 am! One of the best nights 

there. I got to experience my community’s first puja ( due to 

the fact that the community has just finished construction 

last year) and see how communities celebrate together!  

Both India and New Jersey celebrate puja. Now 

since my trip to India last year during the time of puja, I 

have been able to experience puja in both India and New 

Jersey. Both areas have differences and similarities in the 

way they perform puja. 
 bbb 
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Butter, Butter, Butterfly, 

You are so soft, and you can fly, 

Beyond the flowers in the garden, 

Far and long into the horizon. 
  

I saw all your colors, red, orange, yellow, and blue, 

So beautiful they looked when you flew, 

I hope you will be back to visit me soon, 

As I will be waiting the entire afternoon. 
  

I will wait by the pretty flowers filled with nectar, 

To be your friend today and even the day after, 

If only you knew how much warmth and joy you bring, 

If only I could tell you, how much I enjoy to be with you 

amidst everything! 
 

(Thoughts and words of an 8 year old inspired after a beautiful butterfly started to 

play with him – words rearranged with mom’s help to make it rhyme). 

           bbb 

Butterfly 
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 রাষ্ট্রতর কাষ্ট্রলা, র্দষ্ট্রনর আষ্ট্রলা 

লােষ্ট্রছ খারাপ, লােষ্ট্রছ োষ্ট্রলা 
 
নানা মষ্ট্রতর নানা মুর্ন 
পকউ অষ্ট্রেনা, কাউষ্ট্রক র্ের্ন। 
 
োেযষ্ট্রদর্ী আড়াল পেষ্ট্রক 
র্দষ্ট্রচ্ছ উঁর্ক, র্লষ্ট্রছ পডষ্ট্রক 
 
অরু্  পতারা, রু্ র্র্ কষ্ট্রর্ 
আর কটা র্দন, কার কী হষ্ট্রর্! 
 
র্নুঃস্ব আর্ি, র্নুঃস্ব র্ফর্র – 
জ্ীর্নেষ্ট্রক্র ঘুষ্ট্রর মর্র... 
 
তার মষ্ট্রধ্য পকন এত 
টানাটার্ন হানাহার্ন যত 
 
মারর্পট আর পোলাগুর্ল 
কত পপর্ল? কত র্দর্ল? 
 
অরু্  মন, পর্া াই তাষ্ট্রর 
র্হংিা র্র্ষ্ট্রিষ আষ্ট্রি র্ফষ্ট্রর। 
  
দার্ানষ্ট্রল পুষ্ট্রড় মর্র 
র্ফষ্ট্রর এষ্ট্রিা তাড়াতার্ড় 
 
এষ্ট্রিা যীশু, কৃষ্ণ, রু্ে 
এই ধ্রাষ্ট্রক কষ্ট্ররা শুে।  

bbb 
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অর্রত কুমার দাি  

ওষ্ট্রো র্যাধ্, 
যর্দ হর্রণছাল দাও 

তষ্ট্রর্ তাপি হষ্ট্রত পার্র। 
পদষ্ট্রখা এই মঙ্গলঘষ্ট্রট আজ্ 

আগুষ্ট্রনর উল্লাি-- 
দুহাষ্ট্রত ছড়াষ্ট্রত ছড়াষ্ট্রত 
পেষ্ট্রি যার্চ্ছ উৎিমুষ্ট্রখ। 

 
জ্ার্ন তুর্ম একদষ্ট্রন্ডর 
জ্ষ্ট্রনয হষ্ট্রলও দাঁড়াষ্ট্রর্, 
পহ নতজ্ানু মানুষ -- 

দাঁর্ড়ও িমূ্পণি নি অর্য়ষ্ট্রর্। 
 

িমস্ত রাহুগ্রাি র্ছঁষ্ট্রড় 
জ্ীর্নষ্ট্রক দাঁড় কর্রষ্ট্রয়র্ছ, 

অশর্নর ঐ েলমান শর্ক্তর িামষ্ট্রন-- 
পৃর্ের্ীর ির্ েেুষ্মান 
তাই র্নদারুণোষ্ট্রর্  
অন্ধ হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ আজ্। 
bbb  

দশিনা র্িু 

জ্ীর্ষ্ট্রনর পখলাঘষ্ট্রর 

Sienna Palit (Grade 6) 



িকালষ্ট্রর্লায় ঘুম োঙ্গষ্ট্রতই র্মতুষ্ট্রনর পোখ পড়ল লাল 
রঙা পমাড়কটার ওপর। েতকাল রাষ্ট্রত পার্টি পেষ্ট্রক র্ফষ্ট্রর 
পটর্র্ষ্ট্রলর ওপর পিটা পরষ্ট্রখর্ছল ও। এতই ক্লাে র্ছল পয তারপর 
এক ঘুষ্ট্রম িকাল। এখন ঘুম পেষ্ট্রঙ্গ তার মষ্ট্রন পড়ল উপহারটার 
কো। ওটা পতা খুষ্ট্রল পদখা দরকার এখন। হযাঁ, এির্ পকৌতূহল 
পর্র্শেণ পেষ্ট্রপ রাখা যায় না আর্ার, পদখা যাক।  

একটা িুদৃশয লাল পেলষ্ট্রেষ্ট্রটর পমাড়ক পিানার্ল র্রর্ন 
র্দষ্ট্রয় িুের কষ্ট্রর র্াঁধ্া আষ্ট্রছ। পিটা খুলষ্ট্রতই একটা পর্শ িুের 
েকেষ্ট্রক কাষ্ট্রের র্াক্স পর্র্রষ্ট্রয় এল। র্াক্সটার আপাদমস্তক ফুল 
প্রজ্াপর্ত ইতযার্দ পখাদাই করা। র্াক্সটা প্রায় এক ফুট কষ্ট্রর হষ্ট্রর্ 
ভদঘিয এর্ং উচ্চতায়। পর্শ র্ড় আর রীর্তমত োরী। র্মতুন এত 
িুের এর্ং এর্লষ্ট্রেে একটা র্াক্স পদষ্ট্রখ একটু ঘার্ষ্ট্রড় পেল। 
পর্শ দার্ম হষ্ট্রর্। কষ্ট্রলষ্ট্রজ্র পেশািি ওষ্ট্রয়লকাষ্ট্রম এত দার্ম উপহার 
পকই র্া তার জ্ষ্ট্রনয র্কনল? না জ্ার্ন র্েতষ্ট্রর কী আষ্ট্রছ?পদখা 
যাক। র্াক্সটার ডালাটা আলষ্ট্রতা কষ্ট্রর একটা আংটার িাষ্ট্রে 
লাোষ্ট্রনা র্ছল। পিটা খুলষ্ট্রতই র্েতর পেষ্ট্রক পযটা উঁর্ক র্দল র্মতুন 
পিটা পদষ্ট্রখ আষ্ট্ররা অর্াক হষ্ট্রয় পেল। একটা পেঞ্চ, র্েল্ট পব্রাষ্ট্রের 
ভতর্র মযাষ্ট্রেল ক্লক। পছাটষ্ট্রর্লা র্ার্ার কাষ্ট্রছ একটা 
এনিাইষ্ট্রক্লার্পর্ডয়া র্ইষ্ট্রয় পি এরকম একটা ঘর্ড়র ছর্র্ 
পদষ্ট্রখর্ছল। ঘর্ড়টাষ্ট্রক র্াক্সটা পেষ্ট্রক র্ার কষ্ট্রর পড়ার পটর্র্ষ্ট্রলর 
উপর রাখল র্মতুন। র্লাই র্াহুলয অপূর্ি িুের একটা অযার্েক 
ঘর্ড়, যাষ্ট্রত ‘আষ্ট্রমার’ (পপ্রষ্ট্রমর পদর্তা)পপার্টিষ্ট্রকাষ্ট্রত একটা 

র্াদযযন্ত্র হাষ্ট্রত র্ষ্ট্রি আষ্ট্রছ 
একটা েীষণ উজ্জ্বল 
িাদা এনাষ্ট্রমষ্ট্রলর 
ডায়াষ্ট্রলর ওপষ্ট্রর। 
ডায়াষ্ট্রলর মষ্ট্রধ্য পরামান 
হরষ্ট্রফ িংখযাগুষ্ট্রলা 
পখাদাই করা আষ্ট্রছ, আর 
দুষ্ট্রটা  কমষ্ট্রক পজ্যাৎস্নার 
রুষ্ট্রপার্ল আষ্ট্রলার মতন 
কাঁটা একটার ঘষ্ট্রর র্ির 
হষ্ট্রয় আষ্ট্রছ। এটা পয 
র্নুঃিষ্ট্রেহ খুর্ র্ড় এর্ং 
দে র্শেীর হাষ্ট্রতর কাজ্ 
তা পদর্তার েুষ্ট্রলর িূক্ষ্ম 
পরখা পেষ্ট্রক ডানার 
িূক্ষ্মার্তিূক্ষ্ম পালষ্ট্রকর 
কারুকাষ্ট্রযি খুর্ 
উজ্জ্বলোষ্ট্রর্ প্রর্তফর্লত। 
র্মতুন ির্র্স্মষ্ট্রয় ঘুর্রষ্ট্রয় 
র্ফর্রষ্ট্রয় ঘর্ড়টাষ্ট্রক 

 অর্ঙ্কতা র্িংহরায়  
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পদখষ্ট্রত লােল। পদখল ঘর্ড়র র্পছষ্ট্রন ইটার্লক্স হরষ্ট্রফ 
পখাদাই কষ্ট্রর পলখা আষ্ট্রছ Circa 1810 Dublin IE আর 
একটা নর্, পযটা পঘারাষ্ট্রল ঘর্ড়টায় দম পদওয়া যায়। নর্টা 
পর্শ কষ্ট্রয়কর্ার মুেষ্ট্রড় র্মতুন দম পদওয়ার পেষ্টা করষ্ট্রতই 
পদখল  ক ষ্ট্রক রূষ্ট্রপার্ল কাটঁা ঘুরষ্ট্রত শুরু কষ্ট্ররষ্ট্রছ। এর্ং 
িাষ্ট্রে িাষ্ট্রে একটা িুের র্রনর্রষ্ট্রন শষ্ট্রব্দ ঘর্ড়টায় ঢং কষ্ট্রর 
১টা র্াজ্ল। হিাৎ র্মতুষ্ট্রনর মষ্ট্রন হল, আষ্ট্রর পর্লা ১টা পর্ষ্ট্রজ্ 
পেষ্ট্রছ, তার পতা পখয়ালই র্ছল না। আিষ্ট্রল উইষ্ট্রকষ্ট্রন্ডর 
র্াজ্াষ্ট্রর আর একার িংিাষ্ট্রর রর্র্র্ার মাষ্ট্রনই একটু পর্লা 
হষ্ট্রয় যায় ঘুম পেষ্ট্রক উিষ্ট্রত। র্র্ষ্ট্রশষ কষ্ট্রর পলট নাইট পুল 
পার্টির পর তার পতা শুষ্ট্রতই রাত ১টা-২পটা হষ্ট্রয় র্েষ্ট্রয়র্ছল। 
তষ্ট্রর্ মাষ্ট্রয়র পফাষ্ট্রন িকাষ্ট্রল শার্েষ্ট্রত ঘুষ্ট্রমাষ্ট্রনার পকান িুষ্ট্রযাে 
োষ্ট্রক না। িুদূর পলার্রডায় এষ্ট্রিও মাষ্ট্রয়র নজ্রদার্রর হাত 
পেষ্ট্রক মুর্ক্ত পনই। র্মতুন পমার্াইল পেক কষ্ট্রর পদখল, 
যেয়ারীর্ত মাষ্ট্রয়র ৪পট র্মিড কল! পি আিষ্ট্রল এতই ঘুষ্ট্রম 
কার্হল হষ্ট্রয় পষ্ট্রড়র্ছল পয মাষ্ট্রয়র পফানও তার িুখকর র্দর্া 
র্নদ্রা েঙ্গ করষ্ট্রত পাষ্ট্ররর্ন। তষ্ট্রর্ এখন আর পদর্র নয় এর্ার 
উষ্ট্রি স্নান খাওয়া মাষ্ট্রক পফান করা, পপর্ন্ডং কাজ্ র্নষ্ট্রয় র্িা 
এই ির্ ‘টু ডু’ র্লস্ট মষ্ট্রন মষ্ট্রন োর্ষ্ট্রত োকল র্মতুন 
পটর্র্ষ্ট্রল রাখা ঘর্ড়টার র্দষ্ট্রক শূনয দৃর্ষ্টষ্ট্রত পদষ্ট্রখ আর ঘর্ড়টা 
পটর্র্ষ্ট্রল র্টক র্টক কষ্ট্রর েলষ্ট্রত োকল।    



(২) 
র্দন িাষ্ট্রতক হল র্মতুষ্ট্রনর জ্ীর্ষ্ট্রন নতুন িমিযা এষ্ট্রি উপর্িত 
হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। পর্োরা র্র্ষ্ট্রদশ র্র্েূঁইষ্ট্রয় একা একা োষ্ট্রক, তারই 
আর্ার যত র্র্পর্ত্ত হয়। িমিযাটা গুরুতর, মাষ্ট্রন তার রাষ্ট্রতর 
ঘুম েষ্ট্রল পেষ্ট্রছ একপ্রকার। তা ঘটনাটা একটু খুষ্ট্রল র্লা যাক। 
অষ্ট্রলৌর্কক কী পলৌর্কক তার পষ্ট্রর র্র্োর করা যাষ্ট্রর্।   

র্মতুন খুর্ একটা ডানর্পষ্ট্রট না হষ্ট্রলও পয পমষ্ট্রয় একা 
একা র্র্ষ্ট্রদষ্ট্রশ োষ্ট্রক, ইউর্নোর্িির্টষ্ট্রত রীর্তমত োষ্ট্রলা পরজ্াল্ট 
কষ্ট্রর, পাটি টাইম োকর্র কষ্ট্রর র্নষ্ট্রজ্র পজ্াষ্ট্রর একা োষ্ট্রক, তাষ্ট্রক 
িাহিীর্ন র্লাই যায়। েূত-পপ্রষ্ট্রতর েয়ও তার র্র্ষ্ট্রশষ পনই। 
এষ্ট্রহন র্মতুন একটা পর্শ রহিযপূণি র্যাপাষ্ট্রর জ্র্ড়ষ্ট্রয় পড়ল 
হিাৎ এর্ং তার পেষ্ট্রক র্ার হওয়ার রাস্তা খুঁজ্ষ্ট্রত র্ড় র্যস্ত হষ্ট্রয় 
পড়ল। র্লাই র্াহুলয িমিযাটার উৎি পিই র্েফ ট পাওয়া 
মযাষ্ট্রেল ক্লকটা। ক্লকটা র্ার্ড়ষ্ট্রত আিার পর পেষ্ট্রক, িাতর্দষ্ট্রন 
তার িাতহাল হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। প্রেম প্রেম দুষ্ট্রয়কর্দন র্মতুন লেয 
করল পয ঘর্ড়টায় যতই দম পদওয়া পহাক না পকন, পরাজ্ রাত 
১টার িময় ঘর্ড়টা র্ন্ধ হষ্ট্রয় যায়। পযর্দন ছুর্ট র্ছল পি লেয 
করল পয ঘর্ড়টা িারার্দন র্িকিাক েষ্ট্রলষ্ট্রছ। অেে পরাজ্ িকাষ্ট্রল 
ঘুম পেষ্ট্রক উষ্ট্রি পদষ্ট্রখ রাত ১টায় ঘর্ড় র্ন্ধ হষ্ট্রয় পেষ্ট্রছ। 

মহা উপদ্রর্ হল। প্রেমত পয েীষণ র্যস্ত, তার একটা 
উপহার পাওয়া ঘর্ড় র্নষ্ট্রয় এত মাো ঘামাষ্ট্রনার িময় পনই। 
র্র্ষ্ট্রশষ কষ্ট্রর তার র্ের্িি জ্মা পদওয়ার তার্রখ মাোর ওপর 
র্ষ্ট্রল কাষ্ট্রজ্র োপও ইদানীং পর্শ পর্ষ্ট্রড়ষ্ট্রছ। তার ওপর এই ির্ 
উটষ্ট্রকা  াষ্ট্রমলা! একর্ার োর্ল োক এখন পষ্ট্রড়, তারপর এত 
িুের ওই ঘর্ড়টা পয পফষ্ট্রল র্দষ্ট্রতও মায়া হয়। হয়ষ্ট্রতা পুরষ্ট্রনা 
ঘর্ড় র্কছু কলকব্জা র্র্েষ্ট্রড় পেষ্ট্রছ। পকান অযার্েক পদাকাষ্ট্রন র্া 
পমকার্নষ্ট্রকর কাষ্ট্রছ র্নষ্ট্রয় যাষ্ট্রর্ িময় হষ্ট্রল। আর্ার একর্ার 
োর্ল একটু এক্সষ্ট্রপর্রষ্ট্রমে কষ্ট্রর আর র্রিােি কষ্ট্রর পদখা যাক। 
র্কন্তু ফলাফল র্র্ষ্ট্রশষ র্কছু লােজ্নক হল না। এটুকু পর্া া 
পেল পয এই ঘর্ড় দম র্দষ্ট্রয়ই োলাষ্ট্রনা হয়, এর্ং র্র্ষ্ট্রশষ কারষ্ট্রণ 
পয যখনই ঘর্ড়ষ্ট্রত দম র্দক না পকন, তার আয়ু রাত ১টায় পশষ 
হষ্ট্রয় যায়। পি োর্ল হয়ষ্ট্রতা এটাই ঘর্ড়টার র্র্ষ্ট্রশষত্ব। যাই 
পহাক, পি আর এখন মযাষ্ট্রেল ক্লকটাষ্ট্রক ঘাঁটাষ্ট্রত োয় না। তার 
অনয অষ্ট্রনক প্রাষ্ট্রয়ার্রর্ট আষ্ট্রছ এই মুহূষ্ট্রতি। 

র্কন্তু মুশর্কল হল পয ঘটনা পিখাষ্ট্রনই োমল না। দম 
না র্দষ্ট্রলও ঘর্ড় র্নষ্ট্রজ্ই েলষ্ট্রত োষ্ট্রক আর রাত ১টায় র্ন্ধ হষ্ট্রয় 
যায়! র্তনোর র্দন এরকম োষ্ট্রর্ েলার পর র্মতুন পুষ্ট্ররা 
র্যাপারটায় পর্শ আশ্চযি ও র্র্রক্ত হল। এ পতা এক অদূ্ভতুষ্ট্রড় 
র্যাপার। দম র্দষ্ট্রলও র্ন্ধ হষ্ট্রয় যায়, না র্দষ্ট্রলও কখন আর্ার 
েলষ্ট্রত শুরু কষ্ট্রর পদয়, এক আজ্র্ পােলা ঘর্ড়র পাল্লায় পড়া 
পেষ্ট্রছ। নাহ এটাষ্ট্রক এর্ার মষ্ট্রন হষ্ট্রচ্ছ র্র্দায় করষ্ট্রত হষ্ট্রর্। এটা 
র্নঘিাৎ একটা খারাপ হষ্ট্রয় যাওয়া ঘর্ড়, তাই পকউ এটাষ্ট্রক এত 
িহষ্ট্রজ্ র্দষ্ট্রয় র্দষ্ট্রয়ষ্ট্রছ উপহার র্হষ্ট্রিষ্ট্রর্।  

যাই পহাক, এই পযিে ির্ র্িকিাকই েলর্ছল একমাত্র 
মযাষ্ট্রেল ক্লকটা ছাড়া র্কন্তু পঞ্চম র্দষ্ট্রনর মাোয় একটা দুঘিটনা 
ঘটল পযটাষ্ট্রত প্রেমর্ার র্মতুন পর্শ ঘার্ষ্ট্রড় পেল। 
উইকষ্ট্রডগুষ্ট্রলাষ্ট্রত পি িাধ্ারণত পর্র্শ রাত জ্াষ্ট্রে না, কারণ 

পোরষ্ট্রর্লা উষ্ট্রি তাষ্ট্রক পর্রষ্ট্রত হয়। র্কন্তু পির্দন তার একটা  
র্র্ষ্ট্রশষ কাষ্ট্রজ্র জ্ষ্ট্রনয রাত পযিে কাজ্ করর্ছল পি। এমন 
িময় রাত ১টার র্দষ্ট্রক হিাৎ একটা অদু্ভত র্রনর্রষ্ট্রন র্মর্ষ্ট েীণ 
শব্দ আিষ্ট্রত শুরু করল পটর্র্ষ্ট্রল র্িা মযাষ্ট্রেল ক্লকটার পেষ্ট্রক। 
শব্দটা এক প্রকার িষ্ট্রমার্হনী শর্ক্ত র্ছল পযন। র্মতুন 
র্কছুেষ্ট্রণর জ্ষ্ট্রনয পযন ির্ েুষ্ট্রল পেল। ঘর্ড়র র্দষ্ট্রক র্ির হষ্ট্রয় 
তার্কষ্ট্রয় রইল। ঢং কষ্ট্রর একটা র্াজ্ল আর তারপর র্মতুন 
র্র্স্মষ্ট্রয়  লেয করল ঘর্ড়র কাঁটা দুষ্ট্রটা অিম্ভর্ দ্রুত পর্ষ্ট্রে 
আপনা পেষ্ট্রক ঘুরষ্ট্রত শুরু করল। ঘুরষ্ট্রতই োকল  ষ্ট্রড়র পর্ষ্ট্রে 
...পযন কী েীষণ অশার্ে েলষ্ট্রছ ওই পছাট এনাষ্ট্রমষ্ট্রলর ডায়াষ্ট্রলর 
মষ্ট্রধ্য! র্মতুন র্হপষ্ট্রনাটাইজ ড হষ্ট্রয় পেল, নার্ক ঘুর্মষ্ট্রয় পড়ল, 
অের্া জ্ঞান হারাল তা পি মষ্ট্রন করষ্ট্রত র্া রু্ষ্ট্র  উিষ্ট্রত পারল 
না পরর্দন িকাষ্ট্রল। মষ্ট্রন হল পযন একটা পঘার পেষ্ট্রক পজ্ষ্ট্রে 
উিল। আর পদখল যোরীর্ত পটর্র্ষ্ট্রল রাখা ঘর্ড়টা রাত ১টায় 
র্ন্ধ হষ্ট্রয় র্ষ্ট্রি আষ্ট্রছ। একটা মূর্তিমান শয়তাষ্ট্রনর মতন র্ির 
অর্র্েল হষ্ট্রয়  আষ্ট্রছ। র্মতুন পির্দন ছুটষ্ট্রত ছুটষ্ট্রত পকান প্রকাষ্ট্রর 
কাষ্ট্রজ্ পেল। যাওয়ার িময় প্রেন্ড রাষ্ট্রে র্াক্স িষ্ট্রমত ঘর্ড়টা 
অযাপাটিষ্ট্রমষ্ট্রের ট্র্যাশরুষ্ট্রমর িামষ্ট্রন র্র্িষ্ট্রয় র্দষ্ট্রয় েষ্ট্রল পেল। 
যাষ্ট্রত পকউ োইষ্ট্রল র্নষ্ট্রয় পযষ্ট্রত পাষ্ট্রর তষ্ট্রর্ তার র্ার্ড়ষ্ট্রত আর 
নয়। এনাফ ইজ্ এনাফ! পর্শ হাল্কা লােল র্মতুষ্ট্রনর। যাক 
র্ার্া, আপদ র্র্দায় হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ! এর্ার শার্েষ্ট্রত ঘুষ্ট্রমাষ্ট্রনা যাষ্ট্রর্।  

র্র্ষ্ট্রকষ্ট্রল র্ার্ড় র্ফষ্ট্রর র্মতুন দরজ্া খুলষ্ট্রত র্েষ্ট্রয় পদখল 
পিই ঘর্ড় তার দরজ্ার িামষ্ট্রন র্িাষ্ট্রনা আষ্ট্রছ! যারপর নাই 
অর্াক হষ্ট্রয় পি োর্ল, এ কী কষ্ট্রর িম্ভর্? এ র্নশ্চয়ই তার 
পকান র্নু্ধর কাজ্। তাষ্ট্রক েয় পদর্খষ্ট্রয় এই রুম ছাড়ার র্যর্িা 
করষ্ট্রছ, র্া পেফ মজ্া করষ্ট্রছ। র্কন্তু পক? র্ড় অদু্ভত র্যাপার 
পতা! র্মতুন লযাষ্ট্রট পঢাকার আষ্ট্রে ঘর্ড়টা তুষ্ট্রল র্নষ্ট্রয় ট্র্যাশরুষ্ট্রম 
রাখা র্ড় িরু্জ্ ময়লা পফলার র্াষ্ট্রক্সর মষ্ট্রধ্য ঘর্ড়টাষ্ট্রক পফষ্ট্রল 
ঢাকনা র্ন্ধ কষ্ট্রর র্দল। মষ্ট্রন মষ্ট্রন োর্ল এর্ার আপদ র্র্দায় 
হল। তাছাড়া ওষ্ট্রদর লযাষ্ট্রটর েত্বষ্ট্রর ১০-১২টা ট্র্যাশ পফলার র্র্ন 
আষ্ট্রছ তাই পি পকাোয় পফষ্ট্রলষ্ট্রছ তাষ্ট্রক একাে র্পছু না র্নষ্ট্রল 
জ্ানা যাষ্ট্রর্ না আর পি কাউষ্ট্রক পদখষ্ট্রছও না। আশা করা যায় 
এর্ার আর র্দমাইর্শ করষ্ট্রত পারষ্ট্রর্ না পকউ। অশার্ের আর 
পশষ পনই।  

 
(৩) 

আজ্ িারার্দন োলই পকষ্ট্রট পেল। িকাষ্ট্রল লযাষ্ট্রটর 
র্াইষ্ট্রর র্া র্র্ষ্ট্রকষ্ট্রল পফরার পর োর্র্ খুলষ্ট্রত র্েষ্ট্রয় আর পিই 
িাোৎ আপষ্ট্রদর মুষ্ট্রখামুর্খ হষ্ট্রত হয়র্ন। ফাঁড়া পকষ্ট্রটষ্ট্রছ মষ্ট্রন 
হষ্ট্রচ্ছ। র্নর্শ্চষ্ট্রে ঘষ্ট্রর ঢুষ্ট্রক পটর্র্ষ্ট্রল র্যােটা রাখষ্ট্রত র্েষ্ট্রয় 
র্মতুষ্ট্রনর মাোয় আকাশ পেষ্ট্রঙ্গ পড়ল। OMG! ...কী কষ্ট্রর? পিই 
মযানষ্ট্রটল ক্লকটা পটর্র্ষ্ট্রল র্িাষ্ট্রনা...র্টর্কর্টক কষ্ট্রর েলষ্ট্রছ! 
প্রাের্মক র্র্স্ময় আর পঘার কার্টষ্ট্রয় ওিার পর র্মতুন রু্ ল না 
এটা পকান িাধ্ারণ ঘটনা নয়। তার োর্র্ আর কাষ্ট্ররা কাষ্ট্রছ 
োষ্ট্রক না। ডুপর্লষ্ট্রকটটাও র্ার্ড়ষ্ট্রতই োষ্ট্রক।  েট কষ্ট্রর ও র্ার্ড় 
পেষ্ট্রক পর্র্রষ্ট্রয় অযাপাটিষ্ট্রমষ্ট্রের মার্লকষ্ট্রক ির্ জ্ানাষ্ট্রলা। তারাও 
েীষণ অর্াক হল। পখাঁজ্ খর্র র্নষ্ট্রয় ওরা র্মতুনষ্ট্রক জ্ানাল পয  
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ওর লযাষ্ট্রট আজ্ পকউ োর্র্ খুষ্ট্রল পকান কাজ্ কষ্ট্ররর্ন র্া 
পঢাষ্ট্রকর্ন। তাছাড়া লযাষ্ট্রট পকান রকম িারাষ্ট্রনা ইতযার্দ করষ্ট্রল 
ওরা আষ্ট্রে পেষ্ট্রক পনার্টি পতা র্দষ্ট্রয়ই আষ্ট্রি। িুতরাং, র্মতুন 
পকান িমাধ্ান খুঁষ্ট্রজ্ পপল না। যর্দ র্া পকউ র্দমাইর্শ কষ্ট্রর, 
র্কন্তু ওর লযাষ্ট্রটর র্েতর এল কী কষ্ট্রর? র্লাই র্াহুলয র্মতুন 
পর্শ েয় পপল। র্ার্ড় র্ফষ্ট্রর ওর িমস্ত র্নকট র্নু্ধষ্ট্রদর পুষ্ট্ররা 
ঘটনাটা জ্ানাল।   

পরাশন র্যাঙ্গাষ্ট্রলাষ্ট্ররর পমষ্ট্রয়। IISC পেষ্ট্রক পাশ কষ্ট্রর 
ইউর্নোর্িির্ট অফ পলার্রডাষ্ট্রত ঢুষ্ট্রকষ্ট্রছ আষ্ট্রের র্ছর। র্মতুষ্ট্রনর 
এক র্ছষ্ট্ররর র্ির্নয়ার। োরতীয় র্ষ্ট্রল পি র্মতুষ্ট্রনর ির্ পেষ্ট্রয় 
ঘর্নষ্ট র্নু্ধ এখাষ্ট্রন, উপরে পিও ব্রযার্ন্ডওয়াইষ্ট্রনই োষ্ট্রক। 
র্মতুষ্ট্রনর পফান পপষ্ট্রয়ই পরাশন েষ্ট্রল এল ওর লযাষ্ট্রট।    

ির্ পদষ্ট্রখ শুষ্ট্রন পরাশন র্মতুনষ্ট্রক র্লল, “একটা কাজ্ 
করা যাক। ওটা আজ্ আর্ার ময়লা পফলার র্াষ্ট্রক্স পফষ্ট্রল র্দষ্ট্রয় 
র্িঁর্ড় পেষ্ট্রক পতামার লযাট পযিে র্মর্হ গঁুষ্ট্রড়া পাউডার র্া ময়দা 
জ্াতীয় র্কছু ছর্ড়ষ্ট্রয় পরষ্ট্রখ পদখষ্ট্রল পকমন হয়? এটা যর্দ পকান 
মানুষ্ট্রষর কাজ্ হয় তাহষ্ট্রল ওই গঁুষ্ট্রড়ার মষ্ট্রধ্য পাষ্ট্রয়র ছাপ 
পদষ্ট্রখআোজ্ পাওয়া যাষ্ট্রর্। আর না হষ্ট্রল পেৌর্তক র্কছু হষ্ট্রলও 
পিটা পেি করা যাষ্ট্রর্।”  

যর্দও েূতটুষ্ট্রত ওরা পকউ র্র্শ্বাি কষ্ট্রর না, তষ্ট্রর্ 
ঘটনাটা একটু র্াড়ার্ার্ড় রকষ্ট্রমর অদু্ভত পিকষ্ট্রছ এর্ার।  
র্মতুষ্ট্রনরও আইর্ডয়াটা পর্শ পছে হল। েেু কষ্ট্রণির র্র্র্াদ 
েেষ্ট্রনর আদশি িুষ্ট্রযাে। তখন প্রায় িষ্ট্রন্ধয হষ্ট্রয় এষ্ট্রিষ্ট্রছ। রাত 
৮টা িাষ্ট্রড় ৮টা হষ্ট্রর্, ওরা দুজ্ষ্ট্রন মযাষ্ট্রেল ক্লকটাষ্ট্রক র্াক্সর্র্ে 
কষ্ট্রর পুনরায় পফষ্ট্রল র্দষ্ট্রয় এষ্ট্রি প্ল্যান মত ির্ কাজ্ কষ্ট্রর ঘষ্ট্ররর 
র্েতর পেষ্ট্রক দরজ্াটা োষ্ট্রলা কষ্ট্রর লক কষ্ট্রর র্দল। আজ্ রাষ্ট্রত 
পরাশন র্মতুষ্ট্রনর লযাষ্ট্রটই পেষ্ট্রক যাষ্ট্রর্। র্লাই র্াহুলয র্মতুষ্ট্রনর 
িাহষ্ট্রি এর্ার োঁটা পষ্ট্রড়ষ্ট্রছ এর্ং ের্েযি তার এত কাষ্ট্রছ 
একজ্ন োষ্ট্রলা র্নু্ধ র্ছল। ওরা দুজ্ষ্ট্রনই নানা রকম িাত পাঁে 
োর্ষ্ট্রত োকল র্কন্তু র্কছুষ্ট্রতই আজ্ষ্ট্রকর ঘটনার পকান র্াস্তর্ 
র্যাখযা পপল না।    

(৪) 
পরর্দন িকাল। অযালাষ্ট্রমি ঘুম োঙ্গষ্ট্রতই দুজ্ষ্ট্রন দুদ্দাড় 

কষ্ট্রর ছুষ্ট্রট দরজ্া খুষ্ট্রল পদখষ্ট্রত পেল তাষ্ট্রদর প্ল্যানটা কতটা 
কাযিকরী হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। যোরীর্ত যা পদখা পেল তাষ্ট্রত দুজ্ষ্ট্রনরই েষ্ট্রয় 
েলা শুর্কষ্ট্রয় পেল। পিই র্াষ্ট্রক্স মূর্তিমান শয়তান তার দরজ্ায় 
র্িাষ্ট্রনা। এর্ং িাদা পাউডাষ্ট্ররর উপর পকানও পাষ্ট্রয়র ছাপ, 
র্কছু পনই। শুধু্ হাওয়ায় একটু আধ্টু এষ্ট্রলাষ্ট্রমষ্ট্রলা হষ্ট্রয় পেষ্ট্রছ 
র্কন্তু তরু্ও একই রকম আষ্ট্রছ প্রায়। তাষ্ট্রদর আর রু্ ষ্ট্রত র্ার্ক 
রইল না পয এটা স্বাোর্র্ক ঘটনা নয়। এটাষ্ট্রক পকান 
অর্তপ্রাকৃর্তক র্যাপার র্লা পযষ্ট্রত পাষ্ট্রর। েষ্ট্রয় র্র্স্মষ্ট্রয় র্মতুন 
র্দষ্ট্রশহারা হষ্ট্রয় পড়ল। পরাশনও অষ্ট্রনক পেষ্ট্রর্র্েষ্ট্রে পকান র্যাখযা 
খুঁষ্ট্রজ্ পপল না। রাষ্ট্রতর অন্ধকাষ্ট্রর তারা কাজ্টা কষ্ট্ররর্ছল। 
এর্দষ্ট্রকর আষ্ট্রলাও র্নোষ্ট্রনা র্ছল। অযাপাটিষ্ট্রমষ্ট্রের এর্দকটায় 
র্মতুষ্ট্রনর লযাটই একমাত্র পদাতলার ওপষ্ট্রর, ওিারও একটাই 
মাত্র র্িঁর্ড় পযটা ময়দা গঁুষ্ট্রড়ায় ের্তি। পকউ এষ্ট্রি ঘর্ড়টা পরষ্ট্রখ 
পেষ্ট্রছ, র্কন্তু র্িঁর্ড় র্দষ্ট্রয় ওষ্ট্রির্ন, তা কী োষ্ট্রর্ িম্ভর্?   

  

“এখন একটাই উপায় আষ্ট্রছ এই র্র্পদ পেষ্ট্রক মুর্ক্ত 
পাওয়ার,” পরাশন র্লল, “র্মতুন েল এটাষ্ট্রক পলক অযার্লষ্ট্রির 
পফষ্ট্রল র্দষ্ট্রয় আর্ি। আশাকর্র অত দূর পেষ্ট্রক ওটা পতার 
এখাষ্ট্রন আর হানা র্দষ্ট্রত আিষ্ট্রর্ না।” 

পযমন র্লা পতমন কাজ্। যাওয়ার পষ্ট্রে পরাশন ওর 
লযাষ্ট্রটর িামষ্ট্রন একর্ার দাঁর্ড়ষ্ট্রয় র্েতষ্ট্রর র্েষ্ট্রয় একটা কী খুঁষ্ট্রজ্ 
র্নষ্ট্রয় এল। র্মতুন পদখল একটা ক্রি পদওয়া লষ্ট্রকট। পরাশন 
র্লল, “এটা র্াষ্ট্রক্সর িাষ্ট্রে আটষ্ট্রক পফষ্ট্রল পদষ্ট্রর্া। জ্ার্ন না 
র্কষ্ট্রি কী হয়, তষ্ট্রর্ পদর্খির্ন হর্লউষ্ট্রডর র্িষ্ট্রনমাগুষ্ট্রলাষ্ট্রত এই 
ক্রি কত োষ্ট্রলা কাজ্ কষ্ট্রর?” 

র্মতুন র্কছুই র্লল না। এখনও পি শুধু্ পঘাষ্ট্ররর মষ্ট্রধ্য 
আষ্ট্রছ। র্কছুই পর্াধ্েময র্া র্র্শ্বাি হষ্ট্রচ্ছ না তার। তারপর 
আধ্ঘোর মষ্ট্রধ্য পলষ্ট্রক পপৌঁষ্ট্রছ মযাষ্ট্রেল ক্লকটাষ্ট্রত ক্রি আটষ্ট্রক 
র্র্িজ্িন র্দষ্ট্রয় ওরা র্ার্ড় র্ফরল র্ষ্ট্রট র্কন্তু র্মতুষ্ট্রনর মন পেষ্ট্রক 
েয় আর পেল না। পকর্লই মষ্ট্রন হষ্ট্রত োকল যর্দ আর্ার ওটা 
র্ফষ্ট্রর আষ্ট্রি ও কী করষ্ট্রর্ ওর জ্ানা পনই। তষ্ট্রর্ কী ওর জ্ষ্ট্রনয 
পকান র্র্পদ অষ্ট্রপো করষ্ট্রছ?  

 
(৫) 

িাতর্দন হষ্ট্রয় পেষ্ট্রছ, মযানষ্ট্রটল ক্লকটা আর র্ফষ্ট্রর 
আষ্ট্রির্ন। র্মতুন র্কছুটা স্বর্স্ত পপষ্ট্রলও মষ্ট্রনর মষ্ট্রধ্য একটা 
র্িধ্া/েয় ির্ িময়ই কাজ্ কষ্ট্রর। এমন কষ্ট্রর র্কছুর্দন র্নর্র্িষ্ট্রে 
পকষ্ট্রট যাওয়ার পর আর্ার একটা অদু্ভত ঘটনা ঘটল, এর্ং 
পিটাও অর্শযই ঘর্ড় পকর্িক। 

র্মতুষ্ট্রনর র্নু্ধ পজ্াহানার জ্ন্মর্দন র্ছল েত িপ্তাষ্ট্রহ, 
উইষ্ট্রকষ্ট্রন্ড পজ্াহানা তাই ওর োষ্ট্রলা র্নু্ধ এর্ং র্যাে পমটষ্ট্রদর 
র্ােিষ্ট্রড পার্টি র্দল, পজ্াহানার র্ার্ড়ষ্ট্রতই। একটা হল পোষ্ট্রছর 
র্ড় ঘষ্ট্রর ির্ র্নু্ধরা র্মষ্ট্রল যখন হুষ্ট্রল্লাড় করষ্ট্রত র্যস্ত তখন 
র্মতুন হিাৎ লেয করল পজ্াহানার ঘষ্ট্ররর একটা পশাষ্ট্রকষ্ট্রি 
িাজ্াষ্ট্রনা আষ্ট্রছ একটা মযাষ্ট্রেল ক্লক, পযটা র্মতুষ্ট্রনর খুর্ 
পর্রর্েত। প্রেষ্ট্রম পি েমষ্ট্রক উিল, তারপর পি িুষ্ট্রযাে রু্ষ্ট্র  
পজ্াহানাষ্ট্রক র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি কষ্ট্রর জ্ানষ্ট্রত পারল পকউ একজ্ন 
অযাষ্ট্রনার্নমাি র্েফট কষ্ট্ররর্ছল পকান একটা পার্টিষ্ট্রত। র্র্ষ্ট্রশষ 
র্কছু মষ্ট্রন পনই, তষ্ট্রর্ ঘর্ড়টা পর্াধ্হয় খারাপ, পরাজ্ রাত ১টায় 
র্ন্ধ হষ্ট্রয় োষ্ট্রক। ওটাষ্ট্রক অযার্েক েযালুর জ্ষ্ট্রনযই পরষ্ট্রখ র্দষ্ট্রয়ষ্ট্রছ 
পশাষ্ট্রকষ্ট্রি। র্মতুষ্ট্রনর অনুষ্ট্ররাষ্ট্রধ্ পজ্াহানা ওষ্ট্রক পশাষ্ট্রকি খুষ্ট্রল 
পদখাল। র্মতুন পদখল পিই এক ঘর্ড়, Circa 1810, Dublin 
IE,পলখা। পর্শ উর্িি হষ্ট্রয় র্মতুন পির্দন র্ার্ড় র্ফরল। তষ্ট্রর্ 
আর পকান িষ্ট্রেহ পনই পয এটা পিই একই ঘর্ড়। পরাশনষ্ট্রক 
জ্ানাষ্ট্রনা দরকার ঘটনাটা।    

 
(৬) 

র্মতুষ্ট্রনর কাষ্ট্রছ পুষ্ট্ররা ঘটনাটা শুষ্ট্রন পরাশনও খুর্ 
আশ্চযি হল। পজ্াহানাষ্ট্রক পরাশনও োষ্ট্রলা কষ্ট্ররই পেষ্ট্রন যর্দও পি 
তার জু্র্নয়ার। ওষ্ট্রদর প্রেষ্ট্রম মষ্ট্রন হল র্যাপারটা পেষ্ট্রপ যাওয়া 
োল, কারণ ওরা আর িরাির্র এই র্র্ষষ্ট্রয় যুক্ত নয়। র্কন্তু 
পষ্ট্রর মষ্ট্রন হল তাহষ্ট্রল হয়ষ্ট্রতা পজ্াহানা র্র্পষ্ট্রদ পড়ষ্ট্রত পাষ্ট্রর।  
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ওষ্ট্রদর পজ্ষ্ট্রনশুষ্ট্রন েুপ কষ্ট্রর োকা উর্েত নয়। র্কন্তু কী করা যায়? 
পরাশন র্িক করল গ্রযাজু্ষ্ট্রয়ট সু্টষ্ট্রডে অযাষ্ট্রিার্িষ্ট্রয়শাষ্ট্রনর এক র্জ্ 
এি তার রুমষ্ট্রমট র্ছল। তার কাছ পেষ্ট্রক ও খুঁষ্ট্রজ্ র্ার করষ্ট্রর্ পক 
র্া কারা এর্ছর পেশািি র্রষ্ট্রিপশাষ্ট্রনর র্েফট স্পন্সর কষ্ট্ররর্ছল 
এর্ং ঘর্ড়টা পক পকাো পেষ্ট্রক র্কষ্ট্রনর্ছল। হয়ষ্ট্রতা পিখান পেষ্ট্রকই 
পকান িূত্র র্া পূর্ি ইর্তহাি জ্ানা পযষ্ট্রত পাষ্ট্রর।    

র্কন্তু পশষষ্ট্রমশ র্র্ষ্ট্রশষ িুর্র্ধ্া হল না। র্লস্ট পঘঁষ্ট্রট পদখা 
পেল জ্ননক র্রোডি ওই মযাষ্ট্রেল ক্লকটা র্কষ্ট্রনর্ছল, র্কন্তু র্রোডি 
নাষ্ট্রমর পকান সু্টষ্ট্রডেষ্ট্রক েত ২-৩ র্ছষ্ট্ররর সু্টষ্ট্রডে র্লষ্ট্রস্ট পাওয়া 
পেল না। তষ্ট্রর্ র্ডলাষ্ট্ররর নাম, র্িকানা, পফান নম্বর ইতযার্দ 
পজ্াোড় করা পেল িহষ্ট্রজ্ই। পফানও করা হল র্ডলারষ্ট্রক। একটা 
র্কছু পকনার অজু্হাষ্ট্রত তার িাষ্ট্রে একটা অযাপষ্ট্রয়েষ্ট্রমে করা 
পেল।  

পরর্দন র্মতুন আর পরাশন পদখা করষ্ট্রত পেল পিই 
েদ্রষ্ট্রলাষ্ট্রকর অযার্েক পদাকাষ্ট্রন। একো পিকোর পর র্মতুন ঘর্ড়র 
প্রিঙ্গটা টানল। েদ্রষ্ট্রলাক প্রেষ্ট্রম মষ্ট্রন করষ্ট্রত না পারষ্ট্রলও 
পরেষ্ট্রণ একটা লেরু্ক পঘঁষ্ট্রট জ্ানাষ্ট্রলন পয র্তর্ন মাি দুষ্ট্রয়ক 
আষ্ট্রে র্রোডি নাষ্ট্রম কাউষ্ট্রক ওইরকম একটা মযাষ্ট্রেল ক্লক র্র্র্ক্র 
কষ্ট্ররর্ছষ্ট্রলন। তার কাছ পেষ্ট্রক র্কছু উষ্ট্রল্লখষ্ট্রযােয তেযও জ্ানা 
পেল। ওই ঘর্ড়টা উর্ন এক র্নলাম র্াজ্ার পেষ্ট্রক র্কষ্ট্রনর্ছষ্ট্রলন। 

োর্টিন ে র্িষ্ট্রটর এক েদ্রষ্ট্রলাষ্ট্রকর র্ার্ড়ষ্ট্রত অর্িকান্ড 
হষ্ট্রয় র্তর্ন মারা যাওয়ার পর তাঁর অেত র্জ্র্নিপত্র র্কছু র্নলাষ্ট্রম 
যায়। পিখান পেষ্ট্রকই ঘর্ড়টা তাঁর পদাকাষ্ট্রন আষ্ট্রি আর র্দন 
িাষ্ট্রতষ্ট্রকর মষ্ট্রধ্যই আর্ার র্র্র্ক্র হষ্ট্রয় যায়। র্কন্তু আশ্চযিজ্নক 
োষ্ট্রর্ তার িপ্তা দুষ্ট্রয়ষ্ট্রকর মষ্ট্রধ্যই পয েদ্রমর্হলা ঘর্ড়র্ট পকষ্ট্রনন 
তাঁর রহিযজ্নক োষ্ট্রর্ মৃতুয হয় এর্ং তাঁর নার্ালক পছষ্ট্রলর 
পটষ্ট্রম্পারার্র োষ্ট্রজ্িন ির্ িম্পর্ত্ত র্র্র্ক্র কষ্ট্রর অনয শহষ্ট্রর েষ্ট্রল 
যায়। তখন আর্ার ঘর্ড়র্ট তাঁর পদাকাষ্ট্রনই র্ফষ্ট্রর আষ্ট্রি। পশষ্ট্রষ 
মাি দুষ্ট্রয়ক আষ্ট্রে একজ্ন র্নষ্ট্রয় যায়, আর র্তর্ন র্কছু জ্াষ্ট্রনন 
না। তষ্ট্রর্ পরপর দুর্ট ঘটনা কাকতালীয় হষ্ট্রলও র্তর্ন মষ্ট্রন কষ্ট্ররন 
র্কছু একটা অশুে পযাে োকষ্ট্রত পাষ্ট্রর, র্র্ষ্ট্রশষত অযার্েক 
র্জ্র্নষ্ট্রির অষ্ট্রনক িময়ই র্কছু ইর্তহাি োষ্ট্রক এর্ং অষ্ট্রনক 
অষ্ট্রলৌর্কক ঘটনাও ঘটষ্ট্রত পদখা যায়। র্কছুই অিম্ভর্ নয়। এর 
পর দুষ্ট্রয়কটা কোর পর ওরা েদ্রষ্ট্রলাকষ্ট্রক ধ্নযর্াদ জ্ার্নষ্ট্রয় 
পির্দষ্ট্রনর মতন র্ার্ড় র্ফষ্ট্রর পেল।     

 
(৭)  

র্দন দষ্ট্রশক পকষ্ট্রট পেষ্ট্রছ এর মষ্ট্রধ্য। র্মতুন আর পরাশন 
আজ্ও অনুষ্ট্রশােনায়, হতাশায় অেষ্ট্রর প্রর্তমুহূতি র্র্ে হষ্ট্রচ্ছ। 
হয়ষ্ট্রতা তারা একটু আষ্ট্রে োর্ষ্ট্রত পারষ্ট্রল এই দুঘিটনাটা এড়াষ্ট্রনা 
পযত। র্কন্তু তারা িাধ্যমত পেষ্টা কষ্ট্ররও পশষরো করষ্ট্রত পারল 
না।  

পির্দন অযার্েক পদাকান পেষ্ট্রক পফরার পর র্মতুন 
র্হষ্ট্রির্ কষ্ট্রর পদখল পজ্াহানার র্ার্ড়ষ্ট্রত র্েষ্ট্রয়র্ছল প্রায় র্দন োষ্ট্ররক 
আষ্ট্রে। আর পজ্াহানা র্ষ্ট্রলর্ছল পয র্দন দষ্ট্রশক আষ্ট্রে পি র্েফ টটা 
পপষ্ট্রয়র্ছল। তাহষ্ট্রল র্হষ্ট্রির্ মত প্রায় দু’িপ্তা পুষ্ট্ররা হষ্ট্রত েলল। 
আর যর্দ র্ডলার েদ্রষ্ট্রলাষ্ট্রকর কো র্িক হয় তষ্ট্রর্ পতা পজ্াহানার 
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পকান র্র্পদ আিন্ন। পিটা মৃতুযষ্ট্রযাে হষ্ট্রলও হষ্ট্রত পাষ্ট্রর। এ 
পযিে োর্ার পর েষ্ট্রয় তার রু্ক পকঁষ্ট্রপ উিল। আর এক মুহূতি 
পদর্র না কষ্ট্রর র্মতুন পজ্াহানাষ্ট্রক পফান করার পেষ্টা করল। 
র্কন্তু পি পফান ধ্রল না, আর েষ্ট্রয়িষ্ট্রমষ্ট্রল কল র্রডাইষ্ট্ররক্ট 
হষ্ট্রয় পেল। র্মতুন তার আশঙ্কার কো পরাশনষ্ট্রকও জ্ানাল। 
তারা র্িক করল ওষ্ট্রক র্ার্ড় র্েষ্ট্রয় িার্ধ্ান কষ্ট্রর পদওয়া োল। 
হয়ষ্ট্রতা পকান কাষ্ট্রজ্ র্যস্ত আষ্ট্রছ তাই পফান ধ্রষ্ট্রছ না। 

র্কন্তু পজ্াহানার র্ার্ড় র্েষ্ট্রয় তারা জ্ানষ্ট্রত পারল পি 
ছুর্ট র্নষ্ট্রয় দুর্তন র্দন আষ্ট্রেই তার র্ার্ড় মায়ার্ম পেষ্ট্রছ মা-
র্ার্ার িষ্ট্রঙ্গ পদখা করষ্ট্রত। পদখা হল না, পফাষ্ট্রনও পাওয়া পেল 
না। র্মতুনষ্ট্রদর র্র্ষ্ট্রশষ র্কছু করার রইল না। ওরা হতাশ হষ্ট্রয় 
র্ফষ্ট্রর এল অেতযা। র্কন্তু মষ্ট্রন মষ্ট্রন একটা আশঙ্কা রষ্ট্রয়ই 
পেল। এর্ং রাত পপাহাষ্ট্রতই আশঙ্কা ির্তয হষ্ট্রয় দাঁড়াল।  

িকাষ্ট্রল কষ্ট্রলষ্ট্রজ্ র্েষ্ট্রয় ওরা জ্ানষ্ট্রত পারল েতকাল 
রাষ্ট্রত মায়ার্ম পেষ্ট্রক োর্ড় োর্লষ্ট্রয় পফরার পষ্ট্রে I—95 নেি 
হাইওষ্ট্রয়ষ্ট্রত এক েয়ঙ্কর পে দুঘিটনায় রাত একটার িময় 
পজ্াহানা পলহমযাষ্ট্রনর মমিার্েক মৃতুয হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। আরও আশ্চযি 
এই পয, পয োর্ড়র্ট ধ্াক্কা পমষ্ট্ররর্ছল তার পকান িাওয়ার্র 
পাওয়া যায় র্ন। পুর্লশ পষ্ট্রর জ্ার্নষ্ট্রয়র্ছল োর্ড়র্ট জ্ননক 
র্রোষ্ট্রডির।   

bbb    

 

(অলংকরণ: অর্ঙ্কতা র্িংহরায়) 

Sienna Palit (Grade 6) 



26 

হিাৎ পদখষ্ট্রত পপলাম র্কছু দূষ্ট্রর কষ্ট্রয়কজ্ন পলাষ্ট্রকর 
র্েড়। তাষ্ট্রদর পকালাহল শুনষ্ট্রত পার্চ্ছলাম। র্কছু একটা র্ঘষ্ট্রর 
দাঁর্ড়ষ্ট্রয় আষ্ট্রছ তারা। 

আমার অনুির্ন্ধৎিু মনষ্ট্রক র্াধ্া র্দষ্ট্রত পারলাম না। 
ওখাষ্ট্রন র্েষ্ট্রয় মমিাহত হলাম। জ্ানষ্ট্রত পারলাম কৃষ্ণাঙ্গী 
োেীর্ট িপিাঘাষ্ট্রত মারা পেষ্ট্রছ। োেীর্টর প্রাণহীন পদহ িরু্জ্ 
ঘাষ্ট্রির ওপর শার্য়ত।  

আর োকষ্ট্রত পারলাম না ওখাষ্ট্রন, দ্রুত পাষ্ট্রয় র্ফষ্ট্রর 
এলাম র্ার্ড়ষ্ট্রত। জ্ানালার কাষ্ট্রছ দাঁর্ড়ষ্ট্রয় পকর্লই োর্র্ছলাম 
আর কখনও পি জ্ানালার কাষ্ট্রছ আিষ্ট্রর্ না।  

র্র্ধ্াতার কী র্নমিম পর্রহাি।  
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আমাষ্ট্রদর র্ার্ড়র ঈশান পকাষ্ট্রণর ঘরর্ট আমার। একােই 
আমার।  

পূর্ির্দষ্ট্রকর জ্ানালার র্নষ্ট্রে আমার র্র্ছানা, অেিাৎ 
পূর্ির্দষ্ট্রক মাো পরষ্ট্রখ আর্ম শুই।  

িূযি ওির্ার র্িক আষ্ট্রেই প্রকৃর্ত হাল্কা পরশর্ম আষ্ট্রলায় 
পঢষ্ট্রক পদয় পৃর্ের্ীষ্ট্রক। র্র্োর্রী পশষ্ট্রষর আষ্ট্রলা আমার ঘষ্ট্ররর 
অন্ধকার দূর কষ্ট্রর। এই আষ্ট্রলার পছাঁয়ায় আমার ঘুম োষ্ট্রঙ্গ। 

জ্ানালার ওপার পেষ্ট্রক খস্  খস্  আওয়াজ্ পপলাম। 
র্কছুেণ পর আর্ার পিই আওয়াজ্। র্ির হষ্ট্রয় র্নুঃশ্বাি র্ন্ধ কষ্ট্রর 
র্র্ছানায় র্ষ্ট্রি রইলাম। এর্াষ্ট্ররর আওয়াজ্টা এল জ্ানালার খুর্ 
কাছ পেষ্ট্রক। আষ্ট্রস্ত আষ্ট্রস্ত জ্ানালার কাষ্ট্রছ পেলাম খস্  খস্  
আওয়াষ্ট্রজ্র রহিয জ্ানষ্ট্রত। 

অর্াক হলাম এক কৃষ্ণাঙ্গীষ্ট্রক পদষ্ট্রখ। কাজ্ল কাষ্ট্রলা 
পোষ্ট্রখ আমার র্দষ্ট্রক খার্নক তার্কষ্ট্রয় মাো র্নেু করল। র্েতর 
পেষ্ট্রক পদখা পেল না তাষ্ট্রক। তরু্ও জ্ানালার কাষ্ট্রছ দাঁর্ড়ষ্ট্রয় 
রইলাম। পকমন পযন র্র্হর্ল হষ্ট্রয় পেষ্ট্রয়র্ছল আমার র্দষ্ট্রক। ওর 
দৃর্ষ্টষ্ট্রত আর্ম অর্েেূত হষ্ট্রয় র্েষ্ট্রয়র্ছলাম।  

হাষ্ট্রতর কাষ্ট্রছ একটা র্মর্ষ্টর পযাষ্ট্রকট র্ছল। হাত র্ার্ড়ষ্ট্রয় 
জ্ানালার ওপর র্দষ্ট্রত র্েষ্ট্রয় হাত ফষ্ট্রস্ক র্নষ্ট্রে পষ্ট্রড় পেল। পি পপল 
র্কনা জ্ানষ্ট্রত পারলাম না।    

পষ্ট্ররর র্দন আর তারও পষ্ট্ররর র্দন পি জ্ানালার কাষ্ট্রছ 
এল। আর্মও ওর পদখা পাওয়ার আশায় উদগ্রীর্ হষ্ট্রয়র্ছলাম। 

এর পর িাতর্দষ্ট্রনর জ্ষ্ট্রনয অর্ফষ্ট্রির কাষ্ট্রজ্ অনযত্র 
র্েষ্ট্রয়র্ছলাম। ওখাষ্ট্রন প্রতযহ পোষ্ট্রর কৃষ্ণাঙ্গীর মুখর্ট আমার পোষ্ট্রখর 
িামষ্ট্রন পেষ্ট্রি উিত। র্নর্র্ষ্ট মষ্ট্রন কাজ্ করষ্ট্রত পারর্ছলাম না।  

িাতর্দন পর র্ফষ্ট্রর এলাম। র্ন্ধ জ্ানালাগুষ্ট্রলা এষ্ট্রক এষ্ট্রক 
খুললাম। এক  লক আষ্ট্রলা ঘরটাষ্ট্রক োর্িষ্ট্রয় র্দল। পূর্ি র্দষ্ট্রকর 
জ্ানালার কাষ্ট্রছ দাঁর্ড়ষ্ট্রয় রইলাম কষ্ট্রয়ক মুহূতি। োর্র্ছলাম 
কৃষ্ণাঙ্গী হয়ষ্ট্রতা পরাজ্ জ্ানালার কাষ্ট্রছ এষ্ট্রি র্ন্ধ পদষ্ট্রখ র্ফষ্ট্রর 
পেষ্ট্রছ।  

পদর্ীদাি র্নষ্ট্রয়ােী 
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Hampden Physician Associates 

 3456 Trindle Rd Camp Hill, PA 17011 

 Phone: 717-635-2073 
www.hampdenphysicianassociates.com 

 DR. NAMRATA HALDIPUR                 DR. HARINIDEVI KRISHNAN 
Board Certified Internal Medicine        Board Certified Internal Medicine 

 Adult, Geriatric and Adolescent Medicine 
 Your Health Is Our Concern 

 We provide complete health services including 

•  Annual Wellness visits, sick visits and other follow-up office visits 
•  Management of Diabetes, High Blood Pressure, Cholesterol, COPD, Asthma, Heart 

diseases, Arthritis and other chronic medical problems 
•  In-patient care at Holy Spirit and Pinnacle Health Hospitals 
•  Laboratory services, EKG, Holter and Pulmonary Function Tests 
•  Physical for Immigration, Driver's license, School and Sports 
•  Physician on call 24/7 and same day appointments 
•  Our office has implemented fully functional electronic health records, with patient 

portal which makes it convenient for patient to view and request different 
services online. 

New patients are welcome! Major Insurances accepted. 
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প্রেম পযর্ার পুষ্ট্রজ্ায় মামারর্ার্ড়র পদষ্ট্রশ পেলাম, তখন 
আর্ম পনহাতই পছষ্ট্রলমানুষ। আর্ম পিৌোেযর্ান, আমার দু’র্দষ্ট্রকই 
একটা কষ্ট্রর পদষ্ট্রশর র্ার্ড় র্ছল। র্ার্ার গ্রাষ্ট্রমর র্ার্ড় পমর্দনীপুর 
আর মাষ্ট্রয়র র্ধ্িমান। তা যাই পহাক, র্ধ্িমাষ্ট্রনর প্রতযে গ্রাষ্ট্রম 
তখন পাকা রাস্তা, র্র্দুযৎ র্কছুই র্ছল না। োরপাষ্ট্রশ র্ছল শুধু্ 
পোখজু্ড়াষ্ট্রনা ধ্াষ্ট্রনর পেত। পমষ্ট্রিা পাষ্ট্রয়েলা পে। টলটষ্ট্রল জ্ষ্ট্রল 
েরা শালুকর্দর্ঘ। গ্রাষ্ট্রমর নাম র্ামুনপাড়া। মষ্ট্রেশ্বর পেষ্ট্রক পর্শ 
র্কছুটা পেতষ্ট্রর। যাওয়ার কষ্ট্রয়কর্দন আষ্ট্রে পেষ্ট্রকই পোষ্ট্রখ ঘুম 
র্ছল না। কখন পট্র্ন, পকমন পট্র্ন, পকমন র্াি কতেণ পযষ্ট্রত 
হষ্ট্রর্, এমন নানা প্রষ্ট্রশ্ন র্ার্া-মা’পক র্যর্তর্যস্ত কষ্ট্রর তুলর্ছলাম। 
র্কন্তু জ্ানা র্ছল না, যাত্রাপষ্ট্রের একাংশ পোরুর োর্ড়ষ্ট্রতও েড়ষ্ট্রত 
হষ্ট্রর্। মামা-মার্ম, মার্ি, মামাষ্ট্রতা োই, িকষ্ট্রল র্মষ্ট্রল পট্র্ষ্ট্রন েষ্ট্রড় 
েেগুজ্র্ করষ্ট্রত করষ্ট্রত আর পট্র্ষ্ট্রনর পফর্রওয়ালাষ্ট্রদর এটা ওটা 
র্জ্র্নিপত্র পখষ্ট্রত পখষ্ট্রত কখন পযন পমমার্র েষ্ট্রল এলাম। পিখান 
পেষ্ট্রক র্াষ্ট্রি েষ্ট্রড় পযষ্ট্রত হষ্ট্রর্ কুিুমগ্রাম। নামটা পর্শ। র্াষ্ট্রির 
মাোয় পলখা রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। যর্দও িানীয় পলাষ্ট্রকরা িকষ্ট্রল কুিুমোঁ 
র্লর্ছল। পদখষ্ট্রত পদখষ্ট্রত র্াি পর্া াই হষ্ট্রয় পেল। র্াষ্ট্রির ছাষ্ট্রদ 
উিল িাইষ্ট্রকল, ছােল িষ্ট্রমত কষ্ট্রয়কজ্ন মানুষ আর 
পছষ্ট্রলষ্ট্রছাকরার দল। পেতষ্ট্রর আমরা েরষ্ট্রম হাঁিফাঁি। আধ্ঘণ্টায় 
পপৌষ্ট্রছ পেলাম। পুড়িুর্ড়। নামটায় পকমন একটা িুড়িুর্ড়র মষ্ট্রতা 
র্যাপার আষ্ট্রছ। একটা োছতলায় র্াক্সপযাঁটরা র্নষ্ট্রয় আমরা িকষ্ট্রল 
পনষ্ট্রম পড়লাম। লটর্হর পোনাগুনর্তর পর পদখষ্ট্রত পপলাম এক 
দশািই পেহারার পলাক আমার র্ড়মামার র্দষ্ট্রক হািষ্ট্রত হািষ্ট্রত 
এর্েষ্ট্রয় আিষ্ট্রছন। মা র্লষ্ট্রলন, ‘’পোপালদা, পতার মামা হয়। 
প্রণাম কর।’ র্কছুষ্ট্রতই পা ছঁুষ্ট্রত র্দষ্ট্রলন না। উষ্ট্রল্ট অনায়াষ্ট্রি 
আমাষ্ট্রক দুহাষ্ট্রত তুষ্ট্রল উপষ্ট্রর ছুষ্ট্রড় কষ্ট্রয়কর্ার লাফালুর্ফ কষ্ট্রর 
র্নষ্ট্রলন, পযন শহর পেষ্ট্রক নতুন পখলনা এষ্ট্রিষ্ট্রছ। একটা পতা নয়  

প্রষ্ট্রিনর্জ্ৎ র্িংহ 
আরও অষ্ট্রনকগুষ্ট্রলা পখলনাই পির্দন র্ছল। তাই পিই মামা 
র্নষ্ট্রজ্ই েরুর োর্ড় র্নষ্ট্রয় আমাষ্ট্রদর র্নষ্ট্রত েষ্ট্রল এষ্ট্রির্ছষ্ট্রলন। 
োর্লাম রু্র্  এষ্ট্রি র্েষ্ট্রয়র্ছ। র্কন্তু োরপাশটা পদষ্ট্রখ মষ্ট্রন হল, 
দুপুষ্ট্ররর র্ন্ধ র্াজ্ার। র্িতর্ার্ড়রও র্েহ্ন পনই। িামষ্ট্রনই 
একটা র্মর্ষ্টরর পদাকান। র্মর্ষ্ট পকনা হল। পদখষ্ট্রত অষ্ট্রনকটা 
পজ্াড়া িষ্ট্রেষ্ট্রশর মষ্ট্রতা। পর্শ র্ড় র্ড়, আর পখষ্ট্রতও 
েমৎকার। এরই নাম নার্ক মণ্ডা। এতর্দন মণ্ডার নামই শুধু্ 
শুষ্ট্রনর্ছ। পেষ্ট্রখও পদখা হল। পোপাল মামা র্লষ্ট্রলন এর্ার 
িকষ্ট্রল উষ্ট্রি পড়। পকাোয় উির্? পদর্খ দু’পটা ছই পদওয়া 
েরুরোর্ড়। র্লর্ছ র্ষ্ট্রট েরুর োর্ড়, আিষ্ট্রল দু’পটা োর্ড়ষ্ট্রত 
পমাট োরষ্ট্রট পমাষ র্াঁধ্া র্ছল। োদ্র পপর্রষ্ট্রয় আর্শ্বন। তরু্ 
পরাদু্দষ্ট্ররর িা-িা পতষ্ট্রজ্ োরপাশ  লষ্ট্রি যাষ্ট্রচ্ছ। যাই পহাক 
আমরা উষ্ট্রি পড়লাম পমাষ্ট্রষর োর্ড়ষ্ট্রত। রাস্তা পমাষ্ট্রটই িুর্র্ষ্ট্রধ্র 
নয়। রৃ্র্ষ্ট হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ কষ্ট্রয়কর্দন আষ্ট্রে। তরু্ কাদার পশষ পনই। 
পোটা রাস্তাই কাদায় কাদা। আর তার মষ্ট্রধ্য র্দষ্ট্রয়ই এঁষ্ট্রকষ্ট্রর্ঁষ্ট্রক 
শব্দ তুষ্ট্রল েষ্ট্রলষ্ট্রছ আমাষ্ট্রদর োর্ড়। পোপালমামাই িারর্ে। 
মাষ্ট্র  মাষ্ট্র  পমাষগুষ্ট্রলার র্পষ্ট্রি হাষ্ট্রতর োপড় পমষ্ট্রর র্লষ্ট্রছন, 
‘র্লষ্ট্রক র্লষ্ট্রক ে পকষ্ট্রন!’ এই র্লষ্ট্রক র্লষ্ট্রক েলার র্যাপারটা পতা 
হজ্ম হল না। র্যাপারটা কী? মামাষ্ট্রক র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি কষ্ট্রর জ্ানলাম, 
ওটা হল আষ্ট্রের োকার দাে পদষ্ট্রখ পদষ্ট্রখ েলা। নইষ্ট্রল ওষ্ট্রদর 
পষ্ট্রেও েলা অিুর্র্ধ্া হষ্ট্রর্। কাদা এতটাই। েলর্ছ পতা 
েলর্ছই। একিমষ্ট্রয় র্যাপারটা পর্শ একষ্ট্রঘঁষ্ট্রয় পর্াধ্ হষ্ট্রত 
লােল। র্র্র্চ্ছর্র রাস্তায় োর্ড়র েলনটা পদখষ্ট্রল মষ্ট্রন হষ্ট্রর্ 
পুষ্ট্ররাটাই োষ্ট্রেযর হাষ্ট্রত পছষ্ট্রড় পদওয়া হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। পকমন পযন 
একটা েীষণ নড়র্ষ্ট্রড় র্যাপার। মষ্ট্রন হষ্ট্রচ্ছ এই রু্র্  োকা 
খুষ্ট্রল ের্ড়ষ্ট্রয় পেল। আমরা িকষ্ট্রল মুখ েুর্ষ্ট্রড় পড়লাম। এই 
োর্নার অর্শয কারণও আষ্ট্রছ। পমাষগুষ্ট্রলাও পযন র্র্ষ্ট্রদ্রাহ কষ্ট্রর 
পকাোও ছায়া পদষ্ট্রখ র্ষ্ট্রি পড়ষ্ট্রত োইষ্ট্রছ। পোপালমামার 
হাঁকডাষ্ট্রক তারা পমষ্ট্রন র্নষ্ট্রচ্ছ র্ষ্ট্রট, পাল্টা হাঁক পপষ্ট্রড় জ্ার্নষ্ট্রয় 
র্দষ্ট্রচ্ছ িুষ্ট্রযাে পপষ্ট্রল পদষ্ট্রখ পনষ্ট্রর্। পকানওক্রষ্ট্রম র্ার্া-র্াছা 
কষ্ট্রর োর্লষ্ট্রয় র্নষ্ট্রয় যার্চ্ছষ্ট্রলন মামা। এমন িময় ঘটল পিই 
ঘটনাটা। িামষ্ট্রন একটা পডার্া মষ্ট্রতা পড়ল। পিই জ্ল পদষ্ট্রখ 
পমাষগুষ্ট্রলা মামাষ্ট্রক আর মানষ্ট্রত োইল না। হড়হড় কষ্ট্রর 
োর্ড়শুে পনষ্ট্রম পড়ল জ্ষ্ট্রল। র্ড়মামা লাফ র্দষ্ট্রয় পনষ্ট্রম 
উষ্ট্রল্টার্দষ্ট্রক প্রাণপষ্ট্রণ োর্ড় টানষ্ট্রত োকল। একর্দষ্ট্রক দুষ্ট্রটা 
পমাষ অনযর্দষ্ট্রক একা র্ড় মামা। কারণ পোপালমামা পতা 
িামষ্ট্রন র্দষ্ট্রক র্ষ্ট্রি র্র্ষ্ট্রদ্রাহীষ্ট্রদর িামলাষ্ট্রত র্যস্ত। কী পয আিম 
যুে। র্ড়মামাষ্ট্রক কষ্ট্রণির মষ্ট্রতা মষ্ট্রন হর্চ্ছল। র্েতষ্ট্রর মার্মমা, 
মা র্ােোষ্ট্রদর িষ্ট্রঙ্গ কান্নাকার্ট শুরু কষ্ট্রর র্দষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। আর্ম 
হতেম্ব হষ্ট্রয় পদখর্ছ। কী হয় কী হয় োর্। পশষপযিে মামা 
র্কছুেণ ওোষ্ট্রর্ই দাঁড় কর্রষ্ট্রয় রাখল োর্ড়টাষ্ট্রক। পিটা পকান 
মষ্ট্রন্ত্র িম্ভর্ হষ্ট্রয়র্ছল পির্দন র্লষ্ট্রত পারর্ না। অর্োহষ্ট্রন শাে 
হল পমাষগুষ্ট্রলা। র্কছুটা জ্লও পখল পর্াধ্হয়। োকা অষ্ট্রনকটা  
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ডুষ্ট্রর্ পেষ্ট্রলও োর্ড়র র্েতষ্ট্রর পযখাষ্ট্রন আমরা র্ষ্ট্রির্ছলাম পিখাষ্ট্রন 
জ্ল উিল না পশষ পযিে। োর্েযি অেেীর পডার্া! পোপালমামার 
আনুেতয স্বীকার কষ্ট্ররই পহাক, পেতষ্ট্ররর অিহায় পছষ্ট্রলষ্ট্রমষ্ট্রদর 
পদষ্ট্রখই পহাক, একিময় োর্ড় পমাষ্ট্রষরাই পটষ্ট্রন তুলল রাস্তায়। তখন 
দূষ্ট্রর শরষ্ট্রতর নীল আকাষ্ট্রশর নীষ্ট্রে পদখা যাষ্ট্রচ্ছ ছায়ায় পঘরা 
একফার্ল গ্রাম র্ামুনপাড়া। তারপর? তারপর আর কী, র্লষ্ট্রক 
র্লষ্ট্রক ে পকষ্ট্রন…. ( এর্াষ্ট্রর মামার্ার্ড় পযিে পপৌঁছষ্ট্রনা পেল। 
পষ্ট্রররর্ার না হয় পুষ্ট্রজ্ায় পির্ার কী হষ্ট্রয়র্ছল পিকো র্লখর্)  

bbb   

31 

Sriparna Das Banerjee Sahil Kumar (Grade 12) 

  
রাত পজ্ষ্ট্রে র্ষ্ট্রি আর্ছ, পোর এষ্ট্রলা র্ষ্ট্রল, 
একা একা তারা গুর্ন আঁধ্াষ্ট্ররর পকাষ্ট্রল। 
ঘুম পকষ্ট্রড় র্নষ্ট্রয় পেষ্ট্রছ িুখ পার্খ দূষ্ট্রর, 
মষ্ট্রন হষ্ট্রয় র্ফরষ্ট্রর্ না, পে পেষ্ট্রছ েুষ্ট্রল।  

পকাো পেষ্ট্রক িুর শুর্ন, কাষ্ট্রন আষ্ট্রি পেষ্ট্রি, 
পকউ রু্র্  িুর পতাষ্ট্রল রাত োষ্ট্রলাষ্ট্রর্ষ্ট্রি। 

bbb   
 

 
 

 
পতামার আষ্ট্রছ দুষ্ট্রটা পুতুল, 

আমার আষ্ট্রছ ছয়। 
একটা পুতুল আমায় র্দষ্ট্রল, পতামার কটা হয়?  

পযাে-র্র্ষ্ট্রয়াষ্ট্রের শক্ত পখলা, 
মষ্ট্রন কষ্ট হয়। 

মাত্র দুষ্ট্রটা পুতুল পেষ্ট্রকও একটা র্দষ্ট্রত হয়। 
bbb 

শ্রীপণিা দাশ র্যানাজ্িী  



ধ্ড়ফড় কষ্ট্রর উষ্ট্রি র্িষ্ট্রলা শুভ্র। পঘার কাটষ্ট্রত পর্ডিাইড 
পটর্র্ষ্ট্রল রাখা পর্াতল পেষ্ট্রক ঢকঢক কষ্ট্রর পর্শ খার্নকটা জ্ল 
খাওয়ার পর র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রক একটু শাে মষ্ট্রন হষ্ট্রলা। র্কন্তু এির্ পি 
র্ক োর্ষ্ট্রছ? আর্লয়াষ্ট্রক পাওয়ার জ্নয কম র্রস্ক পতা পনয়র্ন, 
র্কন্তু এখন র্ক হষ্ট্রর্? কাল িুধ্ার র্যাপাষ্ট্রর পকাটি ফাইনাল োর্ডিক্ট 
পদষ্ট্রর্।   

(১) 
পষ্ট্রনষ্ট্ররা মাি আষ্ট্রে 
 

“এক মাষ্ট্রি পাঁের্ার ফুড পয়জ্ন র্ক কষ্ট্রর হয় পতার শুভ্র? 
খুর্ আশ্চষ্ট্রযির র্র্ষয় র্কন্তু...” 

“তুই ডাক্তার পতা, তাই একটু পর্র্শ োর্র্ছি, র্াইষ্ট্ররর 
খার্ার পখষ্ট্রল কখষ্ট্রনা কখষ্ট্রনা এরম হষ্ট্রয় যায়...” 

“না, অযার্র্রন পাওয়া পেষ্ট্রছ পতার র্লোষ্ট্রর...” 
“পিটা র্ক?“ 
“একধ্রষ্ট্রনর র্র্ষ, র্নর্শ্চতোষ্ট্রর্ পকউ পতাষ্ট্রক র্র্ষ র্দষ্ট্রচ্ছ!” 
“পােল হষ্ট্রয় পের্ছি নার্ক? ঘষ্ট্রর পতা মাত্র দুজ্ন পলাক, 

আর্ম আর িুধ্া - িুধ্া র্র্ষ পদষ্ট্রর্ আমায়? র্ক আলতুফালতু 
র্কর্ছি? আমার র্নু্ধ হষ্ট্রয়ও তুই আমার স্ত্রী িম্পষ্ট্রকি এির্ র্ক 
কষ্ট্রর োর্ষ্ট্রত পার্রি?” 

“র্নু্ধ র্ষ্ট্রলই র্লর্ছ শুভ্র, র্নষ্ট্রজ্র পখয়াল রার্খি।”  
 এই কষ্ট্রোপকেষ্ট্রনর র্িক দুর্দন পষ্ট্রর হািপাতাল পেষ্ট্রক 

ছাড়া পপষ্ট্রয় র্ার্ড় পফষ্ট্রর শুভ্র। র্কন্তু মষ্ট্রনর মষ্ট্রধ্য অশার্ের  ড় 
র্ষ্ট্রয় যাষ্ট্রচ্ছ। িুধ্া, পয পমষ্ট্রয়টা তাষ্ট্রক পােষ্ট্রলর মষ্ট্রতা োলর্াষ্ট্রি 
পি র্ক কখনও এরকম র্নেু কাজ্ করষ্ট্রত পাষ্ট্রর! এক মাষ্ট্রির 
মষ্ট্রধ্য প্রায় দশর্দনই অর্ফষ্ট্রির র্াইষ্ট্রর কাটাষ্ট্রত হয় শুভ্রষ্ট্রক, 
র্নরুপায় - আর িুধ্া, শুভ্রর আটমাষ্ট্রির র্র্র্ার্হত স্ত্রী, োকর্র 
কষ্ট্রর এক পর্াটার্নকযাল লযাষ্ট্রর্। িুখী জ্ীর্ন, যর্দও র্াচ্চা হয়র্ন। 
শুভ্রর র্ার্া মা োষ্ট্রকন কলকাতায়, তাঁষ্ট্রদর র্নজ্স্ব র্ার্ড়ষ্ট্রত। আর 
শুভ্র তার স্ত্রীষ্ট্রক র্নষ্ট্রয় মুম্বাইর্নর্ািী- োকর্রিূষ্ট্রত্রই আিা।নাহ! 
এর্ার িুধ্াষ্ট্রক একটা র্াচ্চা পনওয়ার কো র্লষ্ট্রতই হষ্ট্রর্৷ 
অর্ফষ্ট্রির টুযষ্ট্রর এষ্ট্রি, র্যাংকষ্ট্রকর পহাষ্ট্রটষ্ট্রল র্ষ্ট্রি োর্র্ছল শুভ্র- 
এইোষ্ট্রর্ও যর্দ মষ্ট্রনর পেষ্ট্রক দুেিার্নাগুষ্ট্রলা যায় - িুধ্া কখষ্ট্রনা 

 পিঁজু্র্ত র্যানাজ্িী   
এরম করষ্ট্রতই পাষ্ট্রর না। এির্ ছাইপাঁশ োর্ষ্ট্রত োর্ষ্ট্রত েরম 
কর্ফর কাষ্ট্রপ েুমুক র্দল শুভ্র। 
 
পষ্ট্ররর র্দন 

 
এয়ারষ্ট্রপাষ্ট্রটি পনষ্ট্রমই িুধ্াষ্ট্রক হার্িমুষ্ট্রখ দাঁর্ড়ষ্ট্রয় োকষ্ট্রত 

পদষ্ট্রখ আষ্ট্রের র্দষ্ট্রনর কাষ্ট্রলা পমঘ পকষ্ট্রট র্েষ্ট্রয়  লমষ্ট্রল 
পরাদু্দষ্ট্ররর আষ্ট্রলায় মন েষ্ট্রর পেষ্ট্রলা শুভ্রর। পফরার পষ্ট্রে 
োর্ড়ষ্ট্রত িুষ্ট্রযাে পপষ্ট্রয় মষ্ট্রনর কোটা িুধ্াষ্ট্রক র্ষ্ট্রল র্দল। 
কোটা শুষ্ট্রন ফিিা িুধ্ার োলদুষ্ট্রটা রর্ক্তম আোয় েষ্ট্রর পেল। 

“লজ্জা পপষ্ট্রল?” 
“ইশ... পমাষ্ট্রটও না” 
 পির্দন ওরা র্াইষ্ট্ররই পখষ্ট্রয় র্ফরল...  

 
পষ্ট্ররর র্দন িকাল 

 
“িুধ্া- আর কত র্ার্ক? পদর্র হষ্ট্রয় যাষ্ট্রচ্ছ পয!” 
“এই পতা... পখষ্ট্রয় নাও- পুষ্ট্ররাটা খাষ্ট্রর্"... েরম লুর্ে 

আর িাষ্ট্রে িাদা আলুর তরকার্র পদষ্ট্রখ র্জ্ষ্ট্রে জ্ল এষ্ট্রি পেল 
শুভ্রর। 

“এর্ক! একটা পপ্ল্ষ্ট্রট পকন? তুর্ম খাষ্ট্রর্ না? অর্ফি যাষ্ট্রর্ 
না? শরীর খারাপ নার্ক?” 
“না না- র্কচু্ছ হয়র্ন আমার. ঋতু আিষ্ট্রর্ আজ্, ওর র্র্ষ্ট্রয়র 
পকনাকাটা করষ্ট্রত। তাই ফাস্টি হাফটা ছুর্ট র্নষ্ট্রয়র্ছ। তুর্ম 
পখষ্ট্রয় নাও তাড়াতার্ড়- িান্ডা হষ্ট্রয় যাষ্ট্রচ্ছ।” 

অর্ফষ্ট্রি পঢাকার খার্নেণ পষ্ট্ররই হিাৎ কষ্ট্ররই শুভ্রর 
শরীর আর্ার আষ্ট্রের মষ্ট্রতা খারাপ হষ্ট্রত শুরু করল। 
তলষ্ট্রপষ্ট্রট র্যো, িাষ্ট্রে র্র্ম। ডাক্তার অণির্ পর্ািষ্ট্রক পফান 
করষ্ট্রত করষ্ট্রতই... আষ্ট্রস্ত আষ্ট্রস্ত োর্রর্দক অন্ধকাষ্ট্রর পছষ্ট্রয় 
পেল.... 

জ্ঞান যখন র্ফরল, পোখ খুষ্ট্রল িুধ্াষ্ট্রক পদখষ্ট্রত পপল- 
হািপতাষ্ট্রলর র্র্ছানায় শুষ্ট্রয় আষ্ট্রছ পি। 
 

(২) 
“র্ক হষ্ট্রয়র্ছল আমার?” অিহায়োষ্ট্রর্ প্রশ্ন করল শুভ্র। 
“র্ক আর্ার! একই - ফুড পয়ষ্ট্রজ্র্নং!” ভধ্যিহারা হষ্ট্রয় 

উত্তর র্দষ্ট্রলন ডক্টর অণির্ পর্াি।  
“র্াইষ্ট্রর র্েষ্ট্রয় র্ক পয খাও - পক জ্াষ্ট্রন!! আচ্ছা 

ডাক্তারর্ারু্, ওঁষ্ট্রক কষ্ট্রর্ র্ার্ড় র্নষ্ট্রয় যার্?”   
“কালষ্ট্রকর মষ্ট্রধ্যই র্রর্লজ্ কষ্ট্রর পদর্,” একরাশ র্র্রর্ক্ত 

পদর্খষ্ট্রয় ডাক্তারর্ারু্ পর্র্রষ্ট্রয় পেষ্ট্রলন।  
“আর্ম উর্ি পো, ঋতু র্ার্ড়ষ্ট্রত আষ্ট্রছ, কাল এষ্ট্রি পতামায় 

র্নষ্ট্রয় যাষ্ট্রর্া। র্েো পকাষ্ট্ররা না...” 
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পতার িাষ্ট্রে।” 
পুর্লশ এষ্ট্রলা- িুধ্ার র্র্ড ময়নাতদষ্ট্রের জ্নয পািাষ্ট্রনা 

হল, অষ্ট্রটার্ি র্রষ্ট্রপাষ্ট্রটি িুধ্ার শরীষ্ট্ররও পিই একই র্র্ষ 
পাওয়া পেল - অযার্র্রন। পুর্লশ তদে করল - পোপন 
কযাষ্ট্রমরায় ধ্রা পড়ল পপ্ল্ট অদলর্দষ্ট্রলর ঘটনা, র্তনমাি পর 
আজ্ই পিই ফাইনাল োর্ডিক্ট এর র্দন, উর্িি োষ্ট্রর্ িারােণ 
পকাষ্ট্রটি র্ষ্ট্রির্ছল শুভ্র, এতগুষ্ট্রলা র্দন র্নু্ধ অণির্ আর পফাষ্ট্রনর 
ওপাষ্ট্রর আর্লয়া তার পাষ্ট্রশ র্ছল, ির্াই োইর্ছল শুভ্র যাষ্ট্রত 
ির্িক র্র্োর পায়। আর্লয়া জ্াষ্ট্রন না আজ্ র্ক হষ্ট্রর্। িুধ্ার 
মৃতুযটা অতযর্ধ্ক র্র্ষর্ক্রয়ায়, এর্ং তার জ্নয শুভ্র দায়ী নয়। 
র্নুঃশতি মুর্ক্ত পপষ্ট্রলা শুভ্র।      

(৩) 
র্তনমাি পর--- 
 

র্যািার পশ এলাকার র্লফষ্ট্রটর দরজ্া র্ন্ধ কষ্ট্রর 
পোদ্দতলার পর্াতাম র্টপষ্ট্রলা শুভ্র। পনমষ্ট্রপ্ল্ষ্ট্রট নাম পলখা আষ্ট্রছ 
- আর্লয়া কুমার, দরজ্া খুলল কাষ্ট্রজ্র পমষ্ট্রয়।  

খুর্ পর্রর্েত ের্ঙ্গষ্ট্রত পেতষ্ট্রর ঢুকষ্ট্রলা শুভ্র, ঢুষ্ট্রকই 
আর্লয়াষ্ট্রক জ্র্ড়ষ্ট্রয় ধ্রল, “ির্ র্িক কষ্ট্রর র্দষ্ট্রয়র্ছ- এর্ার 
আমরা র্নর্শ্চষ্ট্রে র্র্ষ্ট্রয় করষ্ট্রত পার্র।” 

“র্ক োষ্ট্রর্ করষ্ট্রল?”   
“পতামার জ্নয পরাজ্ একটু একটু কষ্ট্রর র্র্ষ র্নষ্ট্রয় আর 

জ্ষ্ট্রলর অর্ছলায় কর্ফষ্ট্রত র্র্ষ র্দষ্ট্রয়...” 
র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রক আর্লঙ্গনমুক্ত কষ্ট্রর র্র্স্ফার্রত পোষ্ট্রখ শুভ্রর 

র্দষ্ট্রক তার্কষ্ট্রয় রইল আর্লয়া, “মাষ্ট্রন! তুর্মই িুধ্াষ্ট্রক?...”   
(অলংকরণ: অননযা দাশ) 

 bbb   

আর্ার! আর্ার পিই এক র্যাপার. তাহষ্ট্রল র্ক অণির্ র্িক 
র্লর্ছল? িুধ্া! 

"এর্াষ্ট্ররও পতার শরীর পেষ্ট্রক অযার্র্রন পাওয়া পেষ্ট্রছ!” 
"র্ক কর্র র্লষ্ট্রতা অণির্? র্কচু্ছ রু্ ষ্ট্রত পারর্ছ না!” 
"পুর্লষ্ট্রশর িাষ্ট্রে পযাোষ্ট্রযাে কর। ওরা পকাষ্ট্রনা একটা উপায় 

র্িক পর্র করষ্ট্রর্।”  
"পােল হষ্ট্রয়র্ছি নার্ক! িুধ্া যর্দ জ্ানষ্ট্রত পাষ্ট্রর আর্ম ওষ্ট্রক 

িষ্ট্রেহ করর্ছ - না না, তষ্ট্রর্, একটা কাজ্ করষ্ট্রল হয়...” 
“র্ক কাজ্?”   
“খাওয়ার ঘষ্ট্রর যর্দ একটা পোপন কযাষ্ট্রমরা লাোই?” 
“দারুণ আইর্ডয়া - র্ফষ্ট্রর র্েষ্ট্রয়ই লাো. পদর্র কর্রি না।” 
পষ্ট্রররর্দন র্ার্ড় র্ফরল শুভ্র- খুর্ শীঘ্রই তাষ্ট্রক কযাষ্ট্রমরা 

লাোষ্ট্রত হষ্ট্রর্৷ র্কন্তু িুধ্াষ্ট্রক জ্ানষ্ট্রত পদওয়া যাষ্ট্রর্ না। পষ্ট্রররর্দন 
অর্ফি পেল না শুভ্র, িুধ্া পর্র্রষ্ট্রয় যাওয়ার পষ্ট্ররই অর্ফষ্ট্রির 
অপাষ্ট্ররটরষ্ট্রক পডষ্ট্রক এমন জ্ায়োয় কযাষ্ট্রমরা লাোল যাষ্ট্রত পিটা 
িুধ্া পকাষ্ট্রনাোষ্ট্রর্ই রু্ ষ্ট্রত না পাষ্ট্রর; র্কন্তু ডাইর্নং পটর্র্লটা িমূ্পণি 
পদখা যায়। অনযানয র্দষ্ট্রনর মতই িুধ্া অর্ফি পেষ্ট্রক র্ার্ড় র্ফষ্ট্রর 
শুভ্রর শরীষ্ট্ররর খর্র র্নল- শুভ্র পির্দন অষ্ট্রনকটাই িুি। রার্ত্রষ্ট্রর্লা 
খাওয়ার িময় যোরীর্ত দুজ্ষ্ট্রন একিাষ্ট্রেই পখষ্ট্রত র্িল। িুধ্া র্কন্তু 
পোপন কযাষ্ট্রমরার র্যাপাষ্ট্রর র্কছুই রু্ ষ্ট্রত পাষ্ট্ররর্ন। 

পখষ্ট্রত র্ষ্ট্রিষ্ট্রছ, তখষ্ট্রনা পকউ একগ্রািও মুষ্ট্রখ পদয়র্ন, শুভ্র র্ষ্ট্রল 
উিল, “একটা লঙ্কা র্নষ্ট্রয় আিষ্ট্রর্ প্ল্ীজ্...”  

িুধ্া লঙ্কা আনষ্ট্রত উষ্ট্রি পযষ্ট্রতই শুভ্র খাওয়াষ্ট্ররর পপ্ল্ট আর র্ার্ট 
দুষ্ট্রটাই অদলর্দল কষ্ট্রর র্দল- িুধ্া র্কচু্ছ পটর পপল না। 
খাওয়াদাওয়া পশষ কষ্ট্রর িুধ্া িংিাষ্ট্ররর র্ার্ক কাজ্ করষ্ট্রত পেল 
আর উর্িি মষ্ট্রন শুভ্র র্টর্েষ্ট্রত খর্র পদখষ্ট্রত লােল।একটু িময় 
উশখুশ কষ্ট্রর রান্নাঘষ্ট্রর র্েষ্ট্রয় শুভ্র িুধ্াষ্ট্রক পপছন পেষ্ট্রক জ্র্ড়ষ্ট্রয় 
ধ্রল৷   

“আহ্! কাষ্ট্রজ্র িময় র্ক অিেযতা করছ!” 
পর্শ একটা আদুষ্ট্রর েলায় শুভ্র র্লল, “কর্ফ পখষ্ট্রত ইষ্ট্রচ্ছ 

করষ্ট্রছ, আর্ম র্ানাষ্ট্রর্া?“  
“পর্শ, র্ানাও তাহষ্ট্রল।” 
কাপ, িিপযান নাড়ষ্ট্রত নাড়ষ্ট্রত শুভ্র িুধ্াষ্ট্রক জ্ল র্দষ্ট্রত র্লল৷ 

পপছন ঘুষ্ট্রর মাপ কষ্ট্রর জ্ল র্দষ্ট্রত র্দষ্ট্রত র্র্ড়র্র্ড় কষ্ট্রর র্ক পযন 
র্লল িুধ্া - একটু িময় লােল৷ রান্নাঘষ্ট্ররই েে করষ্ট্রত করষ্ট্রত 
দুজ্ষ্ট্রন পর্শ হার্িমুষ্ট্রখ কর্ফ পশষ করল৷ কর্ফ পখষ্ট্রয় ফুরফুষ্ট্রর 
পমজ্াষ্ট্রজ্ িুধ্া রান্নাঘষ্ট্ররর র্ার্ক কাজ্ িারষ্ট্রত লােল আর শুভ্র 
আষ্ট্রের মষ্ট্রতা র্টর্ে োর্লষ্ট্রয় খর্ষ্ট্রর মষ্ট্রনার্নষ্ট্রর্শ করল৷ পর্শ 
খার্নকেণ পষ্ট্রর শুভ্র িষ্ট্রজ্াষ্ট্রর একটা আওয়াজ্ পপষ্ট্রতই র্েৎকার 
কষ্ট্রর উিল "িুধ্া! িুধ্া!"  

িুধ্া তখন অজ্ঞান হষ্ট্রয় রান্নাঘষ্ট্ররর পমষ্ট্র ষ্ট্রত পষ্ট্রড় আষ্ট্রছ। 
র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রক এত অিহায় পর্াধ্হয় আষ্ট্রে পকানর্দন মষ্ট্রন হয়র্ন, িুধ্াষ্ট্রক 
র্নষ্ট্রয় দ্রুতের্তষ্ট্রত োর্ড় পর্র করষ্ট্রত করষ্ট্রত ডক্টর পর্ািষ্ট্রকও একটা 
পফান কষ্ট্রর র্নল...  

হািপাতাল পপৌঁছষ্ট্রনার আষ্ট্রেই মৃতুয হল িুধ্ার। শুভ্র খুর্ পেষ্ট্রঙ 
পষ্ট্রড়ষ্ট্রছ- ডক্টর পর্াি িামলাষ্ট্রনার পেষ্টায়। 

“পুর্লশষ্ট্রক পফান কষ্ট্ররর্ছ, তুই র্েো কর্রি না, আর্ম আর্ছ  
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Pritom Das (Grade 11) 



34 

র্নু্ধ মাষ্ট্রন প্রাইমার্রষ্ট্রত ... 
এক্কা পদাক্কা পখলা, 
র্নু্ধ মাষ্ট্রন জ্ীর্ন জু্ষ্ট্রড়  
শুধু্ই েে পমলা। 
র্নু্ধ হল জ্ীয়ন কার্ি 
মরষ্ট্রত মরষ্ট্রত র্াঁো, 
র্নু্ধ হল উদার আকাশ  
নয়ষ্ট্রতা পলাহার খাঁো। 
র্নু্ধ মাষ্ট্রন র্পছষ্ট্রল পেষ্ট্রল  
দুহাত ধ্ষ্ট্রর পতালা, 
র্নু্ধ মাষ্ট্রন দরাজ্ হৃদয়  
মষ্ট্রনর দুয়ার পখালা। 
র্নু্ধ মাষ্ট্রন রার্ত্র জ্াো  
হািপাতাষ্ট্রলর পর্ষ্ট্রড, 
র্নু্ধ হষ্ট্রল অষ্ট্রনক কো 
র্ািস্টযাষ্ট্রন্ডর পশষ্ট্রড। 
র্নু্ধ কো আজ্ষ্ট্রক র্র্রল  
যুষ্ট্রের ির্ন্ধেষ্ট্রণ, 
র্নু্ধ শব্দ এখন র্ক পকর্ল  
র্র্ে অর্েধ্াষ্ট্রন?   
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Agnibina Mitra 

 
Ritisha Rao (Kindergarten) 

অর্নষ্ট্রমষ িূত্রধ্র 

Sahil Kumar (Grade 12) 
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Aadrija Das (Grade 4) 

Sahil Kumar (Grade 12) 

কী মজ্া – র্ফষ্ট্রর এল দুষ্ট্রেিাৎির্ 
রর্ঙ্গন িাষ্ট্রজ্ িাজ্ার্ পতামায় – 
মাষ্ট্রো – এ িমাজ্ করষ্ট্রর্ কত কলরর্ 
র্কছু প্রশ্ন, র্কছু উত্তর 
যা আষ্ট্রছ আমার এই িংকীণি মষ্ট্রনর র্েতর, 
মাষ্ট্রো পেষ্টা করর্ছ রাজ্নীর্ত আর ধ্মিষ্ট্রক 
একই িাষ্ট্রে পমলাষ্ট্রত 
পেষ্ট্রর্র্ছলাম -- রাজ্নীর্তই পতা মানর্ ধ্মি। 
র্কন্তু র্াস্তষ্ট্রর্ যা পদর্খ 
তা হয় না আমার পর্াধ্েময। 
মাষ্ট্রো আজ্ পতামার িাষ্ট্রে  
আমার র্কছু প্রষ্ট্রশ্নাত্তর পর্ি,  
জ্ার্ন না তা আমার জ্ষ্ট্রনয হষ্ট্রর্ র্কনা 
ধ্মি র্া অধ্মি। 
তরু্ও জ্ানষ্ট্রত ইষ্ট্রচ্ছ হয় – 
পকন িমাষ্ট্রজ্র এ অর্েয়। 
মাষ্ট্রো, রইলাম উত্তষ্ট্ররর অষ্ট্রপোয় 
নাই র্া র্দষ্ট্রল জ্র্ার্ এ যাত্রায়,   
র্দও উত্তর আোমী র্ছর, 
যখন মাতর্ আর্ার পতামার আরাধ্নায়।  
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তুর্হন হালদার  



িকাষ্ট্রল ঘুম পেষ্ট্রক উষ্ট্রি েুঁর্ড়ষ্ট্রত হাত পর্ালাষ্ট্রত পর্ালাষ্ট্রত আয়নার 
িামষ্ট্রন দার্ড়ষ্ট্রয় ব্রাশ করাটা র্র্র্পনর্ারু্র দীঘির্দষ্ট্রনর অেযাি। 
আজ্ িকাষ্ট্রল োর্র্ছষ্ট্রলন পমাটা মানুষগুষ্ট্রলা পকমন পযন হয়। 
র্তর্ন র্নষ্ট্রজ্ র্র্রানব্বই পকর্জ্, দুই পছষ্ট্রলও আর্শ পকর্জ্র ওপর। 
র্ের্ন্ন একমাত্র পঁয়ষর্ি পকর্জ্।   

মাি খাষ্ট্রনক আষ্ট্রে িন্ধযাষ্ট্রর্লা র্ের্ন্নষ্ট্রক র্নষ্ট্রয় পটাষ্ট্রটা পেষ্ট্রপ 
শ্বশুরর্ার্ড় পেষ্ট্রক র্ফরর্ছষ্ট্রলন, এর্ষ্ট্রড়া পখর্ষ্ট্রড়া রাস্তায় একটা 
পর্মক্কা  াঁকুর্নষ্ট্রত পটাষ্ট্রটা পেষ্ট্রঙ রাস্তায় পড়ষ্ট্রলন। ওই পদষ্ট্রখ অনয 
পটাষ্ট্রটা ওয়ালারাও আর পটাষ্ট্রটায় তুলষ্ট্রর্ না। পমাটা মানুষ তার 
ওপর জ্ামাইষষ্ঠীর র্তন রকম মাছ, পকর্জ্ খাষ্ট্রনক খািীর মাংি, 
পাঁেশ দই আর ছটা র্হমিাের আম পখষ্ট্রয় র্ক আর আধ্ 
র্কষ্ট্রলার্মটার পহঁষ্ট্রট পস্টশষ্ট্রন আিা যায়?  

অর্ত কষ্ট্রষ্ট র্র্র্পনর্ারু্ আর তার র্ের্ন্ন েপ েপ কষ্ট্রর কষ্ট্রর 
পপঙু্গইষ্ট্রনর মত হাঁটষ্ট্রছন, রাস্তা পযন পশষই হষ্ট্রত োয় না। র্কছুদুর 
এষ্ট্রি পদখষ্ট্রলন রাস্তাটা আড়াআর্ড় োষ্ট্রর্ ফুট দুষ্ট্রয়ক কাটা।  

“পতামাষ্ট্রদর পাড়াটা র্ক মাওর্াদী জ্ায়ো? আিার িময় 
রাস্তাটা র্দর্র্য র্িক র্ছল, এখন পদখর্ছ কাটা। পর্লতলা হষ্ট্রয় ঘুষ্ট্রর 
পেষ্ট্রল আরও 20 র্মর্নট পর্র্শ হাঁটষ্ট্রত হষ্ট্রর্।”   

র্াম র্দষ্ট্রক পর্লতলার ের্লটায় র্াঁক পনর্ার র্িক আষ্ট্রে 
পর্রর্েত র্রংষ্ট্রটান শুষ্ট্রন, পফাষ্ট্রনর র্দষ্ট্রক না তার্কষ্ট্রয়ই পাোর্র্র 
পষ্ট্রকট পেষ্ট্রক পফানটা কাষ্ট্রন র্দষ্ট্রতই উষ্ট্রল্টার্দক পেষ্ট্রক একটা 
র্ফির্ফষ্ট্রি েলা র্ষ্ট্রল উিল, “পিাজ্া পষ্ট্রেই েল, র্াঁকা পষ্ট্রে 
মরণ।” 

“আপর্ন পক র্লষ্ট্রছন? েয় পদখাষ্ট্রচ্ছন? জ্াষ্ট্রনন...” 
এক র্নুঃশ্বাষ্ট্রি এতগুষ্ট্রলা কো র্লার আষ্ট্রেই লাইনটা পকষ্ট্রট 

পেল। র্র্র্পনর্ারু্র পতা পকান শালা শার্লই পনই, পয এরম 
রর্িকতা করষ্ট্রত পাষ্ট্রর।  ‘ধু্ষ্ট্রত্তার’ র্ষ্ট্রল র্াম র্দষ্ট্রকর ের্লষ্ট্রত 
এর্েষ্ট্রয় পেষ্ট্রলন। এর্দষ্ট্রকর ের্লটাষ্ট্রত র্র্ষ্ট্রয়র পর একর্ারই 
এষ্ট্রির্ছষ্ট্রলন। এখন োরর্দষ্ট্রক কত লযাট, কারখানা। আষ্ট্রে পয 
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মাষ্ট্রি পর্লতলা ক্লাষ্ট্রর্র কালীপুষ্ট্রজ্া হত পিখাষ্ট্রনও লযাট। 
মানুষ্ট্রষর িাষ্ট্রে িাষ্ট্রে িাকুর পদর্তারাও উষ্ট্রচ্ছদ হষ্ট্রচ্ছ, আর 
পপচ্ছাপখানার িাষ্ট্রে পাঁর্েল োে কষ্ট্রর কালী র্া শর্ন িাকুর 
দাঁর্ড়ষ্ট্রয় োকষ্ট্রছ। লযাটগুষ্ট্রলার র্র্র্েত্র রঙ আর নকশা পদখষ্ট্রত 
পদখষ্ট্রত র্র্র্পনর্ারু্ আপন মষ্ট্রন হাঁটর্ছষ্ট্রলন, র্ের্ন্ন ওনার পেষ্ট্রক 
োর পাঁে কদম র্পছষ্ট্রন। হাঁটার ক্লার্েষ্ট্রত একটু দারঁ্ড়ষ্ট্রয় 
পরষ্ট্রলন, পফানটা আর্ার পর্ষ্ট্রজ্ উিল, “র্ক হল দাঁর্ড়ষ্ট্রয় 
পড়ষ্ট্রলন পয? এর্েষ্ট্রয় যান িামষ্ট্রন মরণ।”   

“এই শুনুন মশাই , আর্ম র্ক করর্ না করর্ আর্ম 
রু্ র্। আপর্ন পক এির্ র্লার? ” 

আর্ার পিই আষ্ট্রেরর্াষ্ট্ররর মতন উত্তর না র্দষ্ট্রয় পফানটা 
পকষ্ট্রট পেল। র্ের্ন্ন কাষ্ট্রছ আিষ্ট্রতই র্ের্ন্নষ্ট্রক ধ্মক র্দষ্ট্রয়  
র্লষ্ট্রলন, "তাড়াতার্ড় পা োর্লষ্ট্রয় েল, পদর্র হষ্ট্রয় যাষ্ট্রচ্ছ পতা?” 

“ওর্দষ্ট্রক পদষ্ট্রখা, োর্েযি দাঁর্ড়ষ্ট্রয় পষ্ট্রড়র্ছষ্ট্রল,” মর্নদীপা 
পযর্দষ্ট্রক আঙুল র্নষ্ট্রদিশ করষ্ট্রলন পিটা পদষ্ট্রখ র্র্র্পনর্ারু্ আর 
দাঁর্ড়ষ্ট্রয় োকষ্ট্রত পারষ্ট্রলন না। মাো ঘুষ্ট্রর পষ্ট্রড় পেষ্ট্রলন। 

 িামষ্ট্রনর একটা প্ল্াইউড কারখানা দাউ দাউ কষ্ট্রর 
জ্বলষ্ট্রছ, একটা জ্বলে পশড ওনার পেষ্ট্রক ফুট দষ্ট্রশক দুষ্ট্রর 
উষ্ট্রড় এষ্ট্রি পড়ল। যর্দ পফানটার জ্নয দাঁর্ড়ষ্ট্রয় না পড়ষ্ট্রতন 
তাহষ্ট্রল এতেষ্ট্রণ পিই পশষ্ট্রডর তলায় র্তর্ন োপা পড়ষ্ট্রতন।    

 
(২) 

পোষ্ট্রখ মুষ্ট্রখ জ্ল র্ছর্টষ্ট্রয় অষ্ট্রনক কিরষ্ট্রতর পর যখন র্র্র্পন 
র্ারু্র জ্ঞান র্ফরল প্রেষ্ট্রমই মষ্ট্রন পড়ল পফানটার কো। ওই 
র্দন শ্বশুরর্ার্ড়ষ্ট্রত এষ্ট্রি পঘাঁতনষ্ট্রক পফান করার পর আর পতা 
পকান নম্বর কল র্লষ্ট্রস্ট পনই। যর্দও ওই পফানটা ছাড়া আর 
পকান পফান আষ্ট্রির্ন, উর্নও কাউষ্ট্রক পফান কষ্ট্ররনর্ন।  

পির্দন র্ার্ড় পফরার পষ্ট্রে র্ের্ন্ন র্ারর্ার র্লষ্ট্রত লােল, 
“খুর্ পজ্ার ফাঁড়া পকষ্ট্রটষ্ট্রছ, র্ড় র্ার্ার কাষ্ট্রছ পুষ্ট্রজ্া দাও"  

পস্টশষ্ট্রনর কাষ্ট্রছ শর্ন মর্েষ্ট্রর টাকা পদর্ার জ্নয পািিটা 
র্ার করার িময় পফানটা আর্ার পর্ষ্ট্রজ্ উিল। নম্বরটা 
পদখষ্ট্রত র্েষ্ট্রয় পদখষ্ট্রলন অযালামি র্াজ্ষ্ট্রছ রাত 9টা। কখন হাত 
পলষ্ট্রে অযালামি পিট হষ্ট্রয় পের্ছল পক জ্াষ্ট্রন? অযালামিটা অফ 
করষ্ট্রতই পফাষ্ট্রনর পেতর পেষ্ট্রক েলাটা পেষ্ট্রি এল, 
“র্র্র্পনর্ারু্ নর্জ্ীর্ন লাষ্ট্রের অষ্ট্রনক শুষ্ট্রেচ্ছা।” 

“পক?” েষ্ট্রয় র্র্র্পনর্ারু্র মুখটা পাংশু হষ্ট্রয় পেল  
“নাম র্লষ্ট্রলই পযন র্েনষ্ট্রত পারষ্ট্রর্ন?” 
“পতা পতা ত তরু্ও,” কোটা পকমন পযন পতাতর্লষ্ট্রয় 

পেল।     
“র্র্দযার্র্ষ্ট্রনাদ তকিাোযি র্া পুন্ডরীকাে পর্ততুর্ন্ড যা 

পহাক র্কছু একটা ধ্ষ্ট্রর র্নন। অমল, র্র্মল, কমল র্া 
ইির্জ্ৎ ও ধ্রষ্ট্রত পাষ্ট্ররন।” 

“আপর্ন পতা মশাই মহা পোলষ্ট্রমষ্ট্রল পলাক, একর্ার 
পফান কষ্ট্রর র্লষ্ট্রলন র্র্পদ, পষ্ট্ররর র্ার পফান কষ্ট্রর মস্করা 



করষ্ট্রত পদনর্ন, না এই একমাষ্ট্রি পেহারাটা আষ্ট্রের জ্ায়োয় 
আনষ্ট্রতই হষ্ট্রর্।   

 
(৪) 

এখন র্র্র্পনর্ারু্ আর্ার িত্তর পকর্জ্। একমাষ্ট্রি না 
হষ্ট্রলও োর মাষ্ট্রি হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। খার্ার অষ্ট্রেযিটা আষ্ট্রের মত 
োকষ্ট্রলও পস্টশন পেষ্ট্রক র্ার্ড় অর্র্ধ্ রাস্তাটা পহঁষ্ট্রটই পফষ্ট্ররন। 
িকাষ্ট্রল হাটষ্ট্রত যাওয়া আর িাতঁারটাষ্ট্রতা রষ্ট্রয়ষ্ট্রছই। িারার্দন 
একটা েনমষ্ট্রন োর্ োষ্ট্রক। আজ্ ছুর্ট তাই র্ার্ড়ষ্ট্রত আষ্ট্রছন। 
িকাষ্ট্রল জ্লখার্ার পখষ্ট্রয় র্ের্ন্নর িাষ্ট্রে ট্র্াঙ্ক পেষ্ট্রক পলপ 
কম্বলগুষ্ট্রলা র্ার করষ্ট্রত হষ্ট্রর্। ট্র্াঙ্কটা পখালার পর এক 
পকানায় একটা জ্ামা পদষ্ট্রখ র্করম েমষ্ট্রক উিষ্ট্রলন। এটাষ্ট্রতা 
পহাঁদল, পঘাতঁষ্ট্রনর দশর্ছষ্ট্ররর জ্ন্মর্দষ্ট্রন র্র্র্পনর্ারু্ষ্ট্রকই পকউ 
র্দষ্ট্রয়র্ছল। র্কন্তু জ্ামাটা একর্দনও পরা হয়র্ন। জ্ামাটা 
হাষ্ট্রত র্নষ্ট্রয় আয়নার িামষ্ট্রন র্েষ্ট্রয় দাঁড়াষ্ট্রলন। র্র্র্পনর্ারু্ 
জ্ামাটা পষ্ট্রড় পদখষ্ট্রলন পর্শ র্ফর্টং হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। জ্ামাটা পষ্ট্রড় 
র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রক পর্শ তরুণ মষ্ট্রন হল। এমন িময় আর্ার 
পমার্াইলটা পর্ষ্ট্রজ্ উিল।  

“র্র্র্পন আমার খুর্ োষ্ট্রলা লােষ্ট্রছ জ্ামাটা তুই পড়র্ল, 
পতাষ্ট্রক খুর্ িুের মার্নষ্ট্রয়ষ্ট্রছ।”   

“পোপালদা তুর্ম... ”  
আর্ার পিই লাইনটা পকষ্ট্রট পেল। পোপালদা 

র্র্র্পনর্ারু্র পিই দাদা, যার কাষ্ট্রছ পঘাষপাড়া ঘাষ্ট্রট র্যায়াম, 
িাঁতার এিষ্ট্রর্র হাষ্ট্রতখর্ড়। এর্ার ির্ মষ্ট্রন পড়ষ্ট্রছ। 

জ্ামাটা র্দষ্ট্রয় পোপালদা র্ষ্ট্রলর্ছল, “েত পাঁে র্ছষ্ট্রর 
পতার পেহারাটা পখাদার খার্ির মত হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ, যর্দ পকানর্দন 
আর্ার আষ্ট্রের পেহারায় র্ফরষ্ট্রত পার্রি জ্ামাটা পর্রি।” 

(অলংকরণ: অননযা দাশ) 
bbb 

 
 

 
 

37 

করষ্ট্রলন, এখন আর্ার পফান কষ্ট্রর শুষ্ট্রেচ্ছা জ্ানাষ্ট্রচ্ছন, র্ক োই 
আপনার?” 

“হা হা হা, র্ক োই? যখন দরকার হষ্ট্রর্ পেষ্ট্রয় পনর্।” 
“যখন দরকার মাষ্ট্রন? পর্রষ্কার কষ্ট্রর র্লুন?” আর্ার পিই 

আষ্ট্রের দুর্াষ্ট্ররর মত লাইনটা পকষ্ট্রট পেল।   
রাষ্ট্রত র্ার্ড় র্ফষ্ট্রর র্র্র্পনর্ারু্ র্কছুেণ র্টর্ের িামষ্ট্রন র্ষ্ট্রি 

োকষ্ট্রলও র্টর্েষ্ট্রত র্ক হষ্ট্রচ্ছ পির্দষ্ট্রক মন র্ছল না। মাোয় পকর্ল 
ওই পফানটার কো ঘুরষ্ট্রছ। রাষ্ট্রত র্কছু না পখষ্ট্রয়ই শুষ্ট্রত পেষ্ট্রলন। 
পঘাতঁন আর পহাঁদল তাষ্ট্রদর পষ্ট্রনষ্ট্ররা র্ছষ্ট্ররর জ্ীর্ষ্ট্রন প্রেমর্ার 
পদখল র্ার্া রাষ্ট্রত র্কছু না পখষ্ট্রয় শুষ্ট্রত পেল। মা র্ার্ার মষ্ট্রধ্য 
 েড়া হষ্ট্রল, মা কতর্দন রাষ্ট্রত খায় না। পিই খার্ার যাষ্ট্রত নষ্ট না 
হষ্ট্রয় যায় র্ার্া তার িদের্ত করত। দুই োইষ্ট্রয়র আজ্ অর্াক 
হর্ার পালা।     

 
(৩) 

পোর পাঁেটার িময় পফাষ্ট্রনর শষ্ট্রব্দ ঘুম পেষ্ট্রঙ্গ পেল 
র্র্র্পনর্ারু্র, পফানটা ধ্রষ্ট্রতই পিই েলা র্লল “এেুর্ন পরর্ড হষ্ট্রয় 
পঘাষপাড়া েঙ্গার ঘাষ্ট্রট েষ্ট্রল যান। আপনার দুই পছষ্ট্রলষ্ট্রকও র্নন। 
আপর্ন র্ার্ড়ষ্ট্রত োকষ্ট্রল মহা র্র্পদ হষ্ট্রর্। আোমী একমাি 
পোরষ্ট্রর্লা র্ার্ড় পেষ্ট্রক পর্র্ড়ষ্ট্রয় যাষ্ট্রর্ন। আর্ম পফান না করা পযিে 
র্ার্ড় র্ফরষ্ট্রর্ন না।” 

র্র্র্পনর্ারু্ একটা র্জ্র্নি রু্ষ্ট্র ষ্ট্রছন, এই পলাকটার িাষ্ট্রে 
পকান কো র্লা যাষ্ট্রর্ না। যা র্লষ্ট্রর্ তাই করষ্ট্রত হষ্ট্রর্। র্কন্তু 
এখান পেষ্ট্রক পঘাষপাড়া ঘাট পহঁষ্ট্রট প্রায় আধ্ ঘো লােষ্ট্রর্। 
এতিকাষ্ট্রল র্রক্সাও পাওয়া যাষ্ট্রর্ না। পরর্ড হষ্ট্রয় িাষ্ট্রড় পাঁেটায় 
পহাঁদল আর পঘাঁতনষ্ট্রক র্নষ্ট্রয় র্র্র্পনর্ারু্ র্ার্ড় পেষ্ট্রক পর্র্রষ্ট্রয় 
পড়ষ্ট্রলন। র্ক পয হষ্ট্রচ্ছ েতকাল পেষ্ট্রক র্কছুই রু্ ষ্ট্রছন না। টানা 
একমাি র্র্পদ, র্ক  জ্বালায় পড়া পেল। েঙ্গার ধ্াষ্ট্রর এষ্ট্রি মনটা 
খুর্ ফুরফুষ্ট্রর হষ্ট্রয় পেল। পশষ কষ্ট্রর্ িূষ্ট্রযিাদয় পদষ্ট্রখর্ছষ্ট্রলন র্নষ্ট্রজ্ই 
েুষ্ট্রল পের্ছষ্ট্রলন। পহাঁদল আর পঘাতঁনষ্ট্রক র্লষ্ট্রলন, জ্বালায় পড়া 
পেল।    

“দযাখ পছাটষ্ট্রর্লায় ওই মাষ্ট্রি আমরা পখলষ্ট্রত আিতাম, 
আমষ্ট্রদর একটা দাদা র্পর্ট করাষ্ট্রতা। এই োষ্ট্রর্ িূযি নমস্কার 
র্যায়মটা করষ্ট্রত হয়।” 

হাতটা মাোর ওপর অর্র্ধ্ উিষ্ট্রলও েুঁর্ড়র জ্নয হাষ্ট্রতর তালু 
পাষ্ট্রয়র পাতা অর্র্ধ্ পপৌঁছাষ্ট্রত পারল না। র্ার্ক পস্টপগুষ্ট্রলাও 
দায়িারা োষ্ট্রর্ হল। পহাঁদল, পঘাঁতন এর র্ার্াষ্ট্রক ওরম করষ্ট্রত 
পদষ্ট্রখ দারুণ মজ্া লােষ্ট্রছ। প্রাতুঃভ্রমন করষ্ট্রত আিা পলাকজ্নও 
আড়ষ্ট্রোষ্ট্রখ পদখষ্ট্রছ আর মুখ র্টষ্ট্রপ হািষ্ট্রছ। র্যাপারটা র্র্র্পন র্ারু্র 
পমাষ্ট্রটও োষ্ট্রলা লােষ্ট্রছ না। মষ্ট্রন মষ্ট্রন প্রর্তজ্ঞা করষ্ট্রলন একমাষ্ট্রির 
মষ্ট্রধ্য উর্ন এই র্যায়মটা ির্িক োষ্ট্রর্ করষ্ট্রর্নই। পছষ্ট্রলষ্ট্রদর 
র্লষ্ট্রলন, "কাল পেষ্ট্রক িকাষ্ট্রল আিার িময় পতায়াষ্ট্রল র্নষ্ট্রয় আির্, 
একর্াষ্ট্রর েঙ্গায় স্নান পিষ্ট্রর র্ার্ড় র্ফরর্।” 

পঘাতঁন র্লল “র্ার্প, তুর্ম পিই পছাটষ্ট্রর্লায় িাতঁার কাটা 
র্শর্খষ্ট্রয়র্ছষ্ট্রল। পিই িমষ্ট্রয়র মত মজ্া হষ্ট্রর্।” 

র্র্র্পনর্ারু্র দশ র্ছর আষ্ট্রের িময়টা মষ্ট্রন পড়ল, তখন 
তার র্ক িুের পপটাষ্ট্রনা পেহারা র্ছল। ওজ্ন তখন িত্তষ্ট্ররর পর্র্শ 

 
Arman Kazi (Grade 3) 



Slowly the sun bursts into flames beyond the horizon 

The sea twinkles and glows beneath the rays of light 

The clouds shine rays of the fluorescent glare 

Sunset has taken over the evening 

The line where heaven touched the Earth was visible 

beyond the glittering sea 

Orange and blood red poured from the circular orb of heat. 
  

As the sun set lower and lower the deep scarlet became 

more radiant, 

Dark streaks of purple painted itself across the sky 

The breeze cooled and the air became light 

The magnificent rays shrank into the Earth and disappeared 

Hues of dark light now ruled the land 

The sand was chilled and the heat was relaxed. 
  

The dark splashes in the sky were gone 

A silvery circular sphere appears 

The moonlight bleaches the shore 

Above a dark curtain is draped along the sky 

Small lights twinkle in the upper atmosphere 

The Earth hushes as midnight strikes. 

bbb 

Sunset and Midnight at Sea 
Mehal Bhattacharya 

(Grade 7) 
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Through the woods  

And over the streamlet 

As the sun rises 

And a nameless bird sings  

There it lies 

Sleeping in arm's reach 

When I fumble for its hand 

Blinded by the moon's last brilliance 

It vanishes into stardust 

Right before the sun's light 

Opens my eyes and closes my heart. 

bbb 

Sunrise 
Ishita Mitra 

(Grade 8) 

Sahil Kumar (Grade 12) 
Sriparna Das Banerjee 



Picnic at the Susquehannock State Park, PA 

June 10, 2017 
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প্রর্তরাষ্ট্রত কাষ্ট্ররা র্ার্ড়র র্াইষ্ট্রর রাখা ছাতা, জু্ষ্ট্রতা, র্ল, 
পছাি ঘর্ট, র্াচ্চাষ্ট্রদর পুতুল, োমছা র্কছুই র্াদ যায় না। এ 
পযন হাঘষ্ট্রর পোর!  

পাড়ার র্ষ্ট্রড়ারা র্র্ষয়টা র্নষ্ট্রয় পর্শ র্ের্েত হষ্ট্রলও খুষ্ট্রদ 
পোষ্ট্রয়োরা র্কন্তু পর্শ উৎিার্হত। তাষ্ট্রদর প্রেম স্বর্নযুক্ত 
তদে র্ষ্ট্রল কো! খুষ্ট্রদ পোষ্ট্রয়োষ্ট্রদর পতা নাওয়া খাওয়া পনই! 
পয র্ার্ড়ষ্ট্রত যা েুর্র পেষ্ট্রছ তার তার্লকা ভতর্র কষ্ট্রর র্ার্ড়র 
পলাষ্ট্রকষ্ট্রদর প্রষ্ট্রশ্নাত্তর। অঙ্ক র্ার্ড়র কার্কমারা পতা দুপুষ্ট্রর নয় 
র্র্ষ্ট্রকষ্ট্রল আর্িি র্ষ্ট্রল পখর্দষ্ট্রয় র্দষ্ট্রলন। তাষ্ট্রত কী? খুষ্ট্রদ 
পোষ্ট্রয়োষ্ট্রদর উৎিাষ্ট্রহ পকান খামর্ত পনই। তাষ্ট্রদর প্রষ্ট্রশ্নর 
পতাষ্ট্রড় পাড়া এষ্ট্রকর্াষ্ট্রর িরেরম।  

েত একমাষ্ট্রি পাড়ায় পোটাদষ্ট্রশক েুর্রর ঘটনা ঘষ্ট্রটষ্ট্রছ। 
পাড়ার োডি, পুর্লশ ির্াই পোরষ্ট্রক ধ্রষ্ট্রত র্যেি। এর মষ্ট্রধ্যই 
খুষ্ট্রদ পোয়োরা র্িক করল তারা রাষ্ট্রত পাড়ায় োডি পদষ্ট্রর্। 
এই র্িোে তাষ্ট্রদর র্ার্ড়র পলাষ্ট্রকরা জ্ানামাত্রই তাষ্ট্রদর র্ার্ড় 
পেষ্ট্রক পর্রষ্ট্রনা র্ন্ধ হষ্ট্রয় পেল। খুষ্ট্রদ পোষ্ট্রয়োরা অিহায়। 
এর মষ্ট্রধ্যই পরার্হর মাোয় রু্র্ে এল, যর্দ এমন র্কছু ফাঁদ 
পাতষ্ট্রত পার্র যাষ্ট্রত পোর র্নষ্ট্রজ্ই এষ্ট্রি আমাষ্ট্রদর ধ্রা পদষ্ট্রর্ 
তাহষ্ট্রলই পতা পকল্লা ফষ্ট্রত! পযমন র্লা পতমন করা। ঘরর্র্ে 
পোয়াোরা পোরষ্ট্রক ধ্রার জ্ষ্ট্রনয ফাঁদ পাতার জ্ায়ো র্হষ্ট্রিষ্ট্রর্ 
র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রদর ঊিনটাষ্ট্রকই পর্ষ্ট্রছ র্নল। র্িক হল ফাঁদ পাতার পর 
পরার্হর কাজ্ হষ্ট্রর্ রাষ্ট্রত রান্না ঘষ্ট্ররর জ্ানালা র্দষ্ট্রয় পর্র্রষ্ট্রয় 
পোরষ্ট্রক জ্াপষ্ট্রট ধ্রা আর র্রেুর কাজ্ হল পরার্হর 
র্িেনাষ্ট্রলর জ্ষ্ট্রনয অষ্ট্রপো করা। র্িেনাল পপষ্ট্রলই আষ্ট্রলা 
জ্বার্লষ্ট্রয় র্েৎকার কষ্ট্রর পাড়ার পলাক জ্ানাষ্ট্রনা। পরার্হ আর 
র্রেুষ্ট্রদর র্ার্ড়র রান্নাঘষ্ট্ররর জ্ানালা পাশাপার্শই। মাষ্ট্র  শুধু্ 
একটা পাঁর্েল। দুজ্ষ্ট্রনর পফাষ্ট্রন প্ল্যান করা পশষ এখন শুধু্ 
রাত হওয়ার অষ্ট্রপো। র্ার্ড়র আষ্ট্রলা র্নেষ্ট্রতই দুই পোষ্ট্রয়ো 
জ্ষ্ট্রড়া হষ্ট্রর্ র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রদর রান্নাঘষ্ট্ররর জ্ানালার পাষ্ট্রশ, টেি র্দষ্ট্রয় 
হষ্ট্রর্ র্িেনার্লং।   

যোরীর্ত রাত এোষ্ট্ররাটার পর দুই র্ার্ড়র আষ্ট্রলা 
র্নেল। শুধু্ খুষ্ট্রদ পোষ্ট্রয়োরা পজ্ষ্ট্রে। তারা পা র্টষ্ট্রপর্টষ্ট্রপ 
এষ্ট্রি উপর্িত হল জ্ানালার কাষ্ট্রছ। টষ্ট্রেির র্িেনাল পদওয়ার 
পর পরার্হর ফাঁদ পাতা িারা এখন শুধু্ অষ্ট্রপো পোর 
র্ার্াজ্ীর ধ্রা পদওয়ার। পর্শ র্কছুটা িময় পকষ্ট্রট পেষ্ট্রলও 
খুষ্ট্রদ পোষ্ট্রয়োষ্ট্রদর উৎিাষ্ট্রহ োঁটা পষ্ট্রড়র্ন। তারা পোখ খুষ্ট্রল 
টানটান হষ্ট্রয় র্ষ্ট্রি আষ্ট্রছ।   

রাত প্রায় দুষ্ট্রটার িময় একটা খুট কষ্ট্রর শব্দ হল। শব্দ 
পশানা মাত্রই রান্নাঘষ্ট্ররর জ্ানালা র্দষ্ট্রয় র্াইষ্ট্রর লার্ফষ্ট্রয় পড়ল 
পরার্হ। একতলার রান্নাঘষ্ট্ররর পেষ্ট্রক লাফাষ্ট্রত পর্র্শ পর্ে 
পপষ্ট্রত হয়র্ন।  

অনযর্দষ্ট্রক র্রেু পরার্হর র্িেনাষ্ট্রলর অষ্ট্রপোয় র্কন্তু 
আশ্চযি র্যাপার প্রায় আধ্ঘো পকষ্ট্রট পেল পরার্হর পকান 
 

পরার্হ পছািষ্ট্রর্লা পেষ্ট্রকই েীষণ দুষু্ট। এখন তার র্য়ি 
এোষ্ট্ররা। যর্দও এই র্য়ষ্ট্রিই পি র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রক অষ্ট্রনক র্ষ্ট্রড়া পোষ্ট্রয়ো 
মষ্ট্রন কষ্ট্রর। তার যখন ন’র্ছর র্য়ি তখন সু্কষ্ট্রল এক র্নু্ধর 
হারাষ্ট্রনা ছাতা খুঁষ্ট্রজ্ র্দষ্ট্রয়র্ছল পরার্হ, আর তখন পেষ্ট্রকই তদে, 
পোষ্ট্রয়ো এির্ র্যাপাষ্ট্রর তার প াঁক র্াষ্ট্রড়। পটর্লর্েশাষ্ট্রন র্র্র্েন্ন 
পোষ্ট্রয়ো কার্হর্ন পদষ্ট্রখ আর েে পষ্ট্রড়ই র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রক মস্ত পোষ্ট্রয়ো 
োষ্ট্রর্ আর কী!যর্দও এখনও অর্র্ধ্ পোষ্ট্রয়ো েষ্ট্রের র্ই পষ্ট্রড়ষ্ট্রছ 
মাত্র দুষ্ট্রটা। র্লাই র্াহুলয ফাকঁা কলর্ির আওয়াজ্ পর্র্শ। যাই 
পহাক, পরার্হ আর তার পাষ্ট্রশর র্ার্ড়র র্নু্ধ র্রেু র্মষ্ট্রলই ভতর্র 
কষ্ট্ররষ্ট্রছ ‘পাড়ার খুষ্ট্রদ পোষ্ট্রয়ো দল’। এই দলটা েষ্ট্রড় ওিার পর 
পেষ্ট্রক র্কছুষ্ট্রক িষ্ট্রেহ করার একটা প্রর্ণতা পরার্হর মষ্ট্রধ্য পর্ষ্ট্রড় 
উষ্ট্রিষ্ট্রছ। আর তার িষ্ট্রেহ র্ার্তষ্ট্রকর জ্বালায় অর্তষ্ট পরার্হর র্ার্া-
মা। পরার্হর র্ার্া পপশায় র্যাষ্ট্রঙ্কর কমিোরী। শাে র্শষ্ট োষ্ট্রলা মানুষ, 
পরার্হর মা েৃহর্ধু্। শুধু্ িাজ্ষ্ট্রোষ্ট্রজ্র একটু পর্র্শ শখ আষ্ট্রছ। ির্ 
র্মর্লষ্ট্রয় মধ্যর্র্ত্ত পোছাষ্ট্রনা িংিার। এর মষ্ট্রধ্য যত িমিযা পরার্হর 
িষ্ট্রেহর্ার্তক র্নষ্ট্রয়। েত িপ্তায় পরার্হর মার্ি র্র্ষ্ট্রকষ্ট্রল পর্ড়াষ্ট্রত 
এষ্ট্রির্ছল পরার্হষ্ট্রদর র্ার্ড়ষ্ট্রত। িষ্ট্রন্ধযষ্ট্রর্লা র্ার্ড় পফরার িময় পদষ্ট্রখ 
তার জু্ষ্ট্রতাষ্ট্রজ্াড়া পখাওয়া পেষ্ট্রছ। কোটা পশানামাত্রই খুষ্ট্রদ 
পোষ্ট্রয়োষ্ট্রদর িষ্ট্রেহ শুরু। িারা ঘর র্ার্ড় ওলট পালট, র্কন্তু 
জু্ষ্ট্রতা উোর হল না। মার্ি যর্দও মাষ্ট্রয়র একটা জু্ষ্ট্রতা পষ্ট্রর র্ার্ড় 
র্ফরষ্ট্রলন র্কন্তু খুষ্ট্রদ পোষ্ট্রয়োষ্ট্রদর মষ্ট্রন শার্ে পনই। পাড়ার ির্ 
র্ার্ড় পখাঁজ্া পশষ র্কন্তু জু্ষ্ট্রতাষ্ট্রজ্াড়া পর্পাত্তা। 

তারপর পদখা পেল পরার্হর মার্ির জু্ষ্ট্রতাষ্ট্রজ্াড়াই নয় পাড়ায় 
প্রতর্দন কাষ্ট্ররা না কাষ্ট্ররা র্ার্ড় পেষ্ট্রক র্কছু না র্কছু পখায়া যাষ্ট্রচ্ছ। 
পরার্হর মার্ির জু্ষ্ট্রতাষ্ট্রজ্াড়া হার্রষ্ট্রয় যাওয়া র্নষ্ট্রয় পাড়ার অনয কাষ্ট্ররা 
র্র্ষ্ট্রশষ মাোর্যো পনই। তষ্ট্রর্ পাড়ার র্নতয েুর্রর ঘটনা র্নষ্ট্রয় ির্াই 
পর্শ র্ের্েত। পাড়ার র্ষ্ট্রড়ারা র্মষ্ট্রল োনায় জ্ানাল আর রাষ্ট্রত্র নাইট 
োষ্ট্রডির র্যর্িা করা হল র্কন্তু তাষ্ট্রতও পকান ফল হল না। 

িুপণিা পোপ 

40 



িাড়াশব্দ পনই। 
র্রেু এর্ার ধ্ীষ্ট্রর ধ্ীষ্ট্রর র্লল, “পরার্হ? র্কষ্ট্রর? তুই 

পকাোয়?” 
পকান িাড়া শব্দ পনই। এর্ার র্রেুর ভধ্ষ্ট্রযির র্াঁধ্ োেল। পি 

রান্নাঘষ্ট্ররর আষ্ট্রলা জ্বার্লষ্ট্রয় তারস্বষ্ট্রর পেঁর্েষ্ট্রয় র্লল, “পক পকাোয় 
আষ্ট্রছা, পরার্হষ্ট্রক র্াঁোও!”  

র্রেুর র্েৎকার শুষ্ট্রন তার মা-র্ার্া, পরার্হর মা-র্ার্া আর 
আশপাষ্ট্রশর আষ্ট্ররা অষ্ট্রনষ্ট্রক ছুষ্ট্রট এল। র্রেুর মুষ্ট্রখ ির্ শুষ্ট্রন ির্ার 
পতা েেু েড়কোছ! পরার্হ এই মা রাষ্ট্রত ছুষ্ট্রটষ্ট্রছ পোষ্ট্ররর 
র্পছষ্ট্রন!পিটা শুষ্ট্রনই পরার্হর মা কাঁদষ্ট্রত শুরু কষ্ট্রর র্দষ্ট্রলন। এর্ার 
শুরু হল পরার্হর পখাজঁ্। র্কন্তু পকাোয় পরার্হ? তার পতা পকান 
পাত্তা পনই!  

এই ির্ হিষ্ট্রোষ্ট্রলর মষ্ট্রধ্য র্রেুর র্ার্া পরার্হর র্ার্াষ্ট্রক 
র্লষ্ট্রলন, “েলুন পুর্লষ্ট্রশ খর্র র্দ। আমার পতা লেণ োষ্ট্রলা 
পিকষ্ট্রছ না!” 

পরার্হর র্ার্াও পর্াধ্ করষ্ট্রলন পছষ্ট্রল র্নশ্চয়ই র্র্পষ্ট্রদ পষ্ট্রড়ষ্ট্রছ। 
পরার্হর র্ার্া, র্রেুর র্ার্া আর পাড়ার পলাকজ্ন র্মষ্ট্রল 

পুর্লষ্ট্রশ খর্র র্দষ্ট্রত যাষ্ট্রর্ এমন িময় পাষ্ট্রশর নেষ্ট্রদর র্ার্ড়র 
র্পছষ্ট্রনর প াপ পেষ্ট্রক একটা জু্ষ্ট্রতা হাষ্ট্রত পর্র্রষ্ট্রয় এল পরার্হ! 
তাষ্ট্রক পদষ্ট্রখ ির্াই তাজ্জর্!  

পরার্হর র্ার্া পছষ্ট্রলষ্ট্রক পদষ্ট্রখই জ্র্ড়ষ্ট্রয় ধ্ষ্ট্রর র্জ্জ্ঞািা কষ্ট্রর 
উিষ্ট্রলন, “পরার্হ, তুই র্িক আর্ছি পতা? পোর পতার পকান ের্ত 
কষ্ট্ররর্ন পতা? পোরটা পক?” 

অত ির্ প্রষ্ট্রশ্নর মাষ্ট্র  পরার্হ জু্ষ্ট্রতা পজ্াড়া িামষ্ট্রন এষ্ট্রন 
র্লল, “এই পদষ্ট্রখা মার্ির জু্ষ্ট্রতা! এতর্দন পর খুঁষ্ট্রজ্ পপলাম তাও 
অষ্ট্রধ্িক েষ্ট্রয় যাওয়া! আিষ্ট্রল পোর র্ষ্ট্রল র্কছুই র্ছল না, নেষ্ট্রদর 
পপাষা কুকুর েুলু, যাষ্ট্রক পাহারা পদওয়ার জ্ষ্ট্রনয রাষ্ট্রত র্াইষ্ট্রর পছষ্ট্রড় 
পদওয়া হয়, পিই ির্ার র্ার্ড়র র্জ্র্নি তুষ্ট্রল র্নষ্ট্রয় র্েষ্ট্রয় িানষ্ট্রে 
পের্ার্চ্ছল!” 

ওর কো শুষ্ট্রন ির্াই পতা অর্াক! এর্দষ্ট্রক খর্র পপষ্ট্রয় 
পরার্হর মা, র্রেুর মা আর অনযানয কার্কমারাও পর্র্রষ্ট্রয় এষ্ট্রিষ্ট্রছন। 
পরার্হর মা পতা পছষ্ট্রলষ্ট্রক জ্র্ড়ষ্ট্রয় ধ্ষ্ট্রর এক প্রি পকঁষ্ট্রদ র্নষ্ট্রলন।  

পরার্হর র্ার্া র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি করষ্ট্রলন, “যর্দ পোর পকউ নাই োষ্ট্রক 
তাহষ্ট্রল তুই এতেণ পকাোয় র্ছর্ল? আমরা কতেণ ধ্ষ্ট্রর খুজঁ্র্ছ! 
পতাষ্ট্রক না পপষ্ট্রয় আমরা পতা েয়ই পপষ্ট্রয় র্েষ্ট্রয়র্ছলাম।”  

পরার্হ কাঁেুমােু মুখ কষ্ট্রর উত্তর র্দল, “আর্ম ফাঁদটাষ্ট্রক 
র্াঁোষ্ট্রনার পেষ্টা করর্ছলাম!” 

“ফাঁদ? পিটা আর্ার কী?” 
পরার্হ জ্ানাল রাত দুষ্ট্রটা নাোদ জ্ানালা র্দষ্ট্রয় লার্ফষ্ট্রয় পষ্ট্রড় 

পি েুলুষ্ট্রক পদষ্ট্রখ। েুলু পরার্হর পাতা ফাঁদটা র্নষ্ট্রয় ছুষ্ট্রট পালার্চ্ছল। 
পরার্হও তার র্পছন ছুটছুটষ্ট্রত প াষ্ট্রপর র্পছষ্ট্রন যায়। ওই প াষ্ট্রপর 
মষ্ট্রধ্যই রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ ির্ হারাষ্ট্রনা র্জ্র্নি, অষ্ট্রধ্িক পের্াষ্ট্রনা। এই পযিে 
পশানার পর কাষ্ট্ররা রু্ ষ্ট্রত র্ার্ক রইল না পয নেষ্ট্রদর পপাষা কুকুর 
েুলুই আিল পোর।  

পশষ্ট্রষ পরার্হ র্যাজ্ার মুখ কষ্ট্রর র্লল, “র্কন্তু আমার 
ফাঁদটাষ্ট্রক র্াঁোষ্ট্রত পারলাম না!” 

এর্ার পরার্হর র্ার্া অর্ির হষ্ট্রয় র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি কষ্ট্রর উিষ্ট্রলন, 
“ফাঁদটা আিষ্ট্রল কী? এর্ার কী র্লা যায়? এত রাষ্ট্রত এই 
ির্ পহঁয়ার্ল োষ্ট্রলা লােষ্ট্রছ না!” 

কাঁপা কাঁপা েলায় পরার্হ র্লল, “পকয়ামার্ির 
আষ্ট্রমর্রকা পেষ্ট্রক এষ্ট্রন পদওয়া মাষ্ট্রয়র লুইি র্াটিন জু্ষ্ট্রতার 
এক পার্ট! পিটাই পতা আমার ফাঁদ র্ছল আর পিটাষ্ট্রকই 
েুলুর মুখ পেষ্ট্রক ছাড়াষ্ট্রতই পতা আমার প্রায় পর্শ র্কছুেণ 
নষ্ট হল র্কন্তু ততেষ্ট্রণ ওটাষ্ট্রক ওর অষ্ট্রধ্িক পের্াষ্ট্রনা পশষ!” 

পরার্হর কো পশষ হষ্ট্রত না হষ্ট্রতই তার মা পতষ্ট্রল 
পর্গুষ্ট্রন জ্বষ্ট্রল উষ্ট্রি র্লষ্ট্রলন, “হতচ্ছাড়া অমানুষ পছষ্ট্রল!আমার 
অত িাষ্ট্রধ্র জু্ষ্ট্রতাটা র্কনা পতার ফাঁদ! দাঁড়া পতার আজ্ 
হষ্ট্রচ্ছ!” র্ষ্ট্রল র্তর্ন পরার্হষ্ট্রক একটা েড় কষাষ্ট্রত পেষ্ট্রলন।  

তাই পদষ্ট্রখ পরার্হ মাষ্ট্রয়র মাষ্ট্ররর হাত পেষ্ট্রক র্াঁের্ার 
জ্ষ্ট্রনয ছুট লাোল।  

পিই ির্ পদষ্ট্রখ পরার্হর র্ার্া হািষ্ট্রত হািষ্ট্রত র্লষ্ট্রলন, 
“আমার স্ত্রীষ্ট্রক খুষ্ট্রদ পোষ্ট্রয়োরা জু্ষ্ট্রতা হারাষ্ট্রনার যন্ত্রণা র্দষ্ট্রয় 
পেষ্ট্রলও এষ্ট্রদর রু্র্ের পজ্াষ্ট্রর এক পার্ট র্র্ষ্ট্রদর্শ জু্ষ্ট্রতা 
হার্রষ্ট্রয় পাড়ার কত পজ্াড়া পদর্শ জু্ষ্ট্রতা র্াঁেল!”  

(অলংকরণ: অননযা দাশ) 
bbb   
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This year towards the end of May we thought of doing 

something exciting before the school year would end. Our family 

decided to visit a farm – Gita Nagari Farm in Port Royal, 

Pennsylvania. I was extremely excited as it had been a while 

since we went for trips on weekends since we were busy with 

the school year ending, tests and projects. I was so excited that 

I could hardly fall asleep on Friday night and we woke up really 

early on Saturday morning to go to the farm. We had a nice 

breakfast and drove for about an hour and half to reach Gita 

Nagari Farm from Hershey. Upon reaching the farm we were 

very warmly greeted by the people who live and work on the 

farm. We visited the temple that is situated in the heart of the 

huge farm of more than 350 acres of land we were told and we 

saw beautiful green pastures, fields, and wooded paths. We 

were planning to stay overnight so as soon as we reached the 

farm we were taken to our room. The rooms had bunk beds and 

I had never slept on a bunk bed before so I was looking forward 

to it and having fun climbing the ladders up and down. Very 

soon lunch was served in a big dining hall. There were many 

families and lots of people from different places gathered for 

lunch. I especially remember meeting families from Harrisburg 

and New Jersey and playing with lots of kids in the children’s 

play area right outside. My family went for a stroll through the 
wooded path in the late afternoon where we heard the 
melodious songs and sounds of many birds even  

Our Visit to a Farm in PA 
Arman Kazi 

(Grade 3) though we could not see them clearly through the 

wooded trees. The one thing we could see very clearly 

were the amazing peacocks with bright and beautifully 

colored feathers. We were told there are 40 peacocks 

and peahens that live on the farm! I also played volley 

ball with folks from New Zealand and it was a lot of fun. 

After game we walked till we reached the creamery 

where there were 20 strong healthy milking cows. I 

helped in the milking process and learnt how the cows 

have to be cleaned and fed before the milking process 

begins. The milking process took some time but it was 

fun to watch and I really enjoyed feeding the cows hay. 

I was interested in watching how the milk is 

pasteurized in a large container and how rows of milk 

bottles gets filled and sealed.  

In the cowshed and in the milking area I also 

met a black cat called “Midnight”. The cat was very 

friendly and followed me everywhere I went. So my 

Mom took several pictures of me playing with the cat – 

Midnight! From the creamery we walked to the cool, 

calm and refreshing stream flowing through the farm in 

the wooded area. We sat by the stream, watched the 

trees surrounding it and heard birds singing and very 

soon it was going to be dark, so we walked back. I was 

really hungry and tired from all the walking and the 

activities of the day. We reached our room got 

cleaned-up and it was time for dinner and we were 

served with warm lentil soup, salad, bread, rice and 

vegetables cooked in delicious curry with fresh cheese 

and warm milk from the farm. We went straight to bed 

and even though I wanted to watch a movie I could 

hardly keep my eyes open.  

Next day morning we woke up early and had 

a hearty breakfast with milk, butter, and cheese from 

the farm. I was super excited to see the nest of a 

peahen right outside our room with 3 large eggs, which 

my Dad showed me and I was only able to see after 

the large peahen walked away from the nest for food. I 

had some trail-mix with me, so I offered it to the 

peahen and to my surprise she liked it very much and 

came running towards me and soon to my 
astonishment there were many peacocks that came up 
to me and were eating trail-mix right out of my hands!  

42 



That was the most amazing experience for me that I will 

remember forever. The rest of the day we visited the green 

house and went to the fields where we helped plant seeds of 

many vegetables and fruits - tomatoes, cucumbers, peppers, 

spinach, carrots, peas, watermelons, cantaloupe etc.  

We had a sumptuous lunch and visited the gift shop 

from where I got a T-shirt saying ‘Gita Nagari Farms’. My 

parents helped in cooking the dinner for all the guests in the 

large farm house kitchen and I have never seen such huge 

cooking utensils and open fire cooking before as we only 

have electric cooking range at home. We had a wonderful 

supper and had freshly baked cookies for desserts which I 

helped bake in one the largest oven I have ever seen! Before 

heading back home we stopped at the temple one more time 

where we heard a talk about community living based on love, 

care and respect for all. On our way back home I just kept 

thinking of all the events and activities we did during our 

weekend stay at the farm, which were so amazing that I am 

looking forward to visiting the farm again soon. 

bbb 
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র্নস্তিতার অনুেূর্ত 
 

অিীম আকাশ, মুখর র্াতাি 
উদািী মন, নতুন পকান োর্না 

উঁর্ক  ুঁর্ক র্দষ্ট্রয় যায় 
র্কছু েে, র্কছু োো। 

র্মষ্ট্রশ যাওয়া শাে নদীর কুলুধ্ারা- 
মষ্ট্রন পষ্ট্রড় যায়, পড়ে পর্লায় 
েলে জ্ীর্ন পোষ্ট্রতর িাষ্ট্রে  

কত না সৃ্মর্ত, র্যো পর্দনা েরা-   
র্লা না র্লা কো,  

যা কখনও র্লা হয়র্ন -  
আর র্লাও যাষ্ট্রর্ না। 

 
(র্ফঙ্গার পলকষ্ট্রির ধ্াষ্ট্রর র্ষ্ট্রি পলখা, ২০১৭)  

bbb 
 
 

প্রশাে মজু্মদার 



 প্রীতীশ মণ্ডল  
ফর্টকষ্ট্রদর র্ার্ড়টা িাষ্ট্রর্র্ক আমষ্ট্রলর। পুরষ্ট্রনা একটা 

কুলুর্ঙ্গষ্ট্রত র্ছল অষ্ট্রনক রকম অদু্ভত র্জ্র্নি। মাষ্ট্র িাষ্ট্র  খুষ্ট্রল 
পদখত ফর্টক। একর্দন হিাৎ তার নজ্ষ্ট্রর পড়ল একটা হার্তর 
দাঁষ্ট্রতর র্েরুর্ন। ফর্টষ্ট্রকর পর্শ মষ্ট্রন ধ্রষ্ট্রলা র্েরুর্নটা। দাঁতগুষ্ট্রলা 
একটু পোতঁা হষ্ট্রয় পেষ্ট্রছ, র্কন্তু পর্শ েুল আঁেড়াষ্ট্রনা যায়। ওটার 
উপষ্ট্রর আর্ার ভেরর্ী মাষ্ট্রয়র নাম পখাদাই করা। র্েরুর্নটা পষ্ট্রড়ই 
র্ছল তার পটর্র্ষ্ট্রল, র্কন্তু একর্দন পড়ষ্ট্রলা মাষ্ট্রয়র পোষ্ট্রখ।   

“ওই র্েরুর্ন পখলর্ার নয় ফর্টক।”    
“পকন মা?” ফর্টক র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি কষ্ট্রর।     
“তা র্িক জ্ার্ন না পর। র্কন্তু পতার িাকুমা র্লত ওই 

র্েরুর্নর নার্ক অষ্ট্রনক গুণ।”  
র্ক র্লষ্ট্রর্ রু্ষ্ট্র  পায় না ফর্টক। র্কন্তু র্েরুর্নটা কাষ্ট্রছ 

পরষ্ট্রখ র্দল ফর্টক, পর্রপার্ট েুল তার পর্শ মষ্ট্রন ধ্ষ্ট্রর।  
পতঁতুলতলা পস্টশষ্ট্রন র্ষ্ট্রি র্ছল ফর্টক। িষ্ট্রন্ধ হয়, হয়। 

এষ্ট্রির্ছল পিই পকান দুপুষ্ট্রর, তার গ্রাম পকশপুকুর পেষ্ট্রক। মাষ্ট্রয়র 
ইষ্ট্রচ্ছয় ভেরর্ীর মর্েষ্ট্রর পুষ্ট্রজ্া র্দষ্ট্রত। আজ্ পদাল পূর্ণিমা। র্ফ 
র্ছর পি আষ্ট্রি এই র্দনর্টষ্ট্রত। আজ্ র্ফরষ্ট্রত একটু পর্র্শ পদর্র 
হষ্ট্রয় পেল। মাইল দুষ্ট্রয়ক পমষ্ট্রিা পে পহঁষ্ট্রট পি যখন পপৌছল 
পততুলতলা পস্টশষ্ট্রন, তখন র্র্ষ্ট্রকষ্ট্রলর পট্র্ন েষ্ট্রল পেষ্ট্রছ। পষ্ট্ররর 
পট্র্ন কখন পক জ্াষ্ট্রন। পছাট পস্টশন, পট্র্ন েষ্ট্রল পেষ্ট্রল পলাকজ্ন 
র্ষ্ট্রড়া একটা পদখা যায় না। দুষ্ট্রটা লালষ্ট্রে র্ার্ত জ্বলষ্ট্রছ প্ল্াটফষ্ট্রমি, 
কার জ্ষ্ট্রনয পক জ্াষ্ট্রন? র্টষ্ট্রকট ঘষ্ট্ররর পাষ্ট্রশ একটা পছাি ওষ্ট্রয়র্টং 
রুম। র্ক পেষ্ট্রর্ জ্ার্ন ফর্টক ঢুষ্ট্রক পড়ল। দুষ্ট্রটা মুষ্ট্রখামুর্খ কাষ্ট্রির 
পর্ঞ্চ। ফাকঁা। তারই একটায় র্ষ্ট্রি পযন একটু তিা এষ্ট্রির্ছল, 
আর তখনই ফর্টষ্ট্রকর মষ্ট্রন হল আর পযন পকউ আষ্ট্রছ পি ঘষ্ট্রর।  

র্ার্তটার ম্লান আষ্ট্রলা পযন অন্ধকারষ্ট্রক আষ্ট্ররা জ্মাট র্াধ্াষ্ট্রচ্ছ। 
র্নষ্ট্রজ্র ডান র্দষ্ট্রক তাকাষ্ট্রতই েমষ্ট্রক উিল ফর্টক। পি একা 
নয় তাহষ্ট্রল। একটা লম্বা পরাো পলাক র্ষ্ট্রি আষ্ট্রছ উলষ্ট্রটা 
র্দষ্ট্রক। োষ্ট্রয় প ালাষ্ট্রকাট, মাোয় জ্াদুকরী টুর্প। একদৃষ্ট্রষ্ট 
তার্কষ্ট্রয় তার র্দষ্ট্রক। র্ির অেে তীক্ষ্ণ পিই দৃর্ষ্ট। ফর্টষ্ট্রকর 
মষ্ট্রন হল অন্ধকাষ্ট্ররও পোখ দুষ্ট্রটা পযন পদখা যায়। ফর্টক 
দাঁড়াল পালার্ার মতলষ্ট্রর্। এর্ার পিাঁট দুষ্ট্রটা পযন একটু নষ্ট্রড় 
উিল আেন্তুষ্ট্রকর।  

“পকাোয় যাচ্ছ ফর্টক? পট্র্ন আষ্ট্রস্ত পতা অষ্ট্রনক 
পদর্র।”    

ফর্টক েমষ্ট্রক উিল, ওষ্ট্রর র্ার্া! এ পদখর্ছ তাষ্ট্রক 
পেষ্ট্রন। ইশারায় ফর্টকষ্ট্রক র্িষ্ট্রত র্লল পলাকর্ট, আর কষ্ট্রলর 
পুতুষ্ট্রলর মষ্ট্রতা র্ষ্ট্রি পড়ল ফর্টক।     

 “পকাোয় পের্ছষ্ট্রল?”  
“ভেরর্ীর মর্েষ্ট্রর," পকউ পযন পেতর পেষ্ট্রক র্ষ্ট্রল 

র্দল তার।    
“পষ্ট্রকষ্ট্রট র্ক আষ্ট্রছ?”  
“পুষ্ট্রজ্ার ফুল।”  
“শুধু্ র্ক ফুল? ও র্দষ্ট্রয় পকাষ্ট্রনা কাজ্ হষ্ট্রর্ না 

পতামার।” 
র্িক র্ক কাজ্ ফর্টক রু্ষ্ট্র  উিষ্ট্রত পারল না।   
“আপর্ন পক?” হিাৎ ফর্টক পযন একটু ির্ম্বৎ র্ফষ্ট্রর 

পপল।  
“পষ্ট্রর হষ্ট্রর্ পিকো।” একটু েুপ কষ্ট্রর পলাকটা র্ষ্ট্রল 

উিল “পকশপুকুষ্ট্রর র্র্পদ আিষ্ট্রছ।”  
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ফর্টক র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি 
করল “র্ক র্র্পদ?”  

এ কোর পকাষ্ট্রনা 
জ্র্ার্ পপল না পি। হিাৎ 
পষ্ট্রকট পেষ্ট্রক একটা পছাি 
র্শর্শ র্ার করল পলাকটা। 
েকেষ্ট্রক রুষ্ট্রপার্ল রষ্ট্রঙর র্ক 
একটা তরল পদােি পেতষ্ট্রর। 
ফর্টষ্ট্রকর হাষ্ট্রত গঁুষ্ট্রজ্ র্দষ্ট্রয় 
র্লল, “িার্ধ্াষ্ট্রন পরষ্ট্রখ দাও। 
কাষ্ট্রজ্ লােষ্ট্রর্।” ফর্টষ্ট্রকর 
মষ্ট্রন হল র্নষ্ট্রজ্র হাত পযন 
আর তার র্ষ্ট্রশ পনই। হিাৎ 
পট্র্ষ্ট্রনর হুইষ্ট্রিল শুনষ্ট্রত পপল 
ফর্টক। আর পক পযন পেতর 
পেষ্ট্রক র্লল, ‘পালাও!’    



ির্ শর্ক্ত জ্ষ্ট্রড়া কষ্ট্রর ফর্টক এক ছুষ্ট্রট পর্র্রষ্ট্রয় পেল প্ল্াটফষ্ট্রমির 
র্দষ্ট্রক। লার্ফষ্ট্রয় পট্র্ষ্ট্রন ওিার আষ্ট্রে পশষর্ার পি পযন শুনষ্ট্রত পপল 
একটা েম্ভীর কণ্ঠস্বর, “আর্ম র্নজ্াম। আর্ার পদখা হষ্ট্রর্।” 

পকশপুকুষ্ট্রর পনষ্ট্রম ফর্টক একটু ধ্াতি হল। পষ্ট্রকষ্ট্রট 
হাত র্দষ্ট্রতই র্শর্শটা হাষ্ট্রত পিকল। আর একটা কো পি রু্ ষ্ট্রত 
পারল, ভেরর্ীর ফুলটা আর পনই, তষ্ট্রর্ র্েরুর্নটা আষ্ট্রছ। যাক 
র্ার্া! একর্ার নাষ্ট্রক পিকাল র্শর্শটা,  া ঁাষ্ট্রলা র্মর্ষ্ট েন্ধ । 
ফর্টষ্ট্রকর মষ্ট্রন হল র্ক এক মায়াজ্াষ্ট্রল পি পযন জ্র্ড়ষ্ট্রয় পড়ষ্ট্রছ। 
হিাৎ একটাষ্ট্রন পিই র্শর্শটা ছুষ্ট্রড় পফষ্ট্রল র্দল ফর্টক, আর 
তাড়াতার্ড় পা োলাল র্ার্ড়র র্দষ্ট্রক।    

 
(২) 

পোর্ধ্িন নামর্ট েরুষ্ট্রকর্িক হষ্ট্রলও, তার নাষ্ট্রম 
পকশপুকুষ্ট্রর র্াষ্ট্রঘ েরুষ্ট্রত এক ঘাষ্ট্রট জ্ল খায়। র্র্শাল র্পু, েলায় 
পিানার পেন, আর িাষ্ট্রে একর্ট পর্য়াদর্ পদর্শ কুকুর ‘টাইোর’, 
পমাটামুর্ট এই তার পর্রেয়। পোর্ধ্িষ্ট্রনর মাোর্ট র্র্ষ্ট্রশষ রকম 
র্নষ্ট্ররট, র্কন্তু পমজ্াজ্র্ট ির্িদাই খাপ্পা। পশষ র্র্ষ্ট্রকষ্ট্রল পি 
পর্র্রষ্ট্রয়র্ছল টাইোরষ্ট্রক র্নষ্ট্রয় পর্ড়াষ্ট্রত। এর্ট তার নতুন অষ্ট্রেযি। 
নতুন একটা র্কষ্ট্রলি শহর পেষ্ট্রক আনার পর পেষ্ট্রক পোর্ধ্িন 
একটু িাষ্ট্রহর্র্ কায়দা রষ্ট্রপ্তর প্ল্যান োজঁ্ার পেষ্টা করর্ছল। র্কন্তু 
র্দনটা র্িক র্হষ্ট্রির্ মত পেল না। প াষ্ট্রপর পাষ্ট্রশ টাইোর-এর 
নাক পযন র্কষ্ট্রি আটষ্ট্রক পেষ্ট্রলা, শঁুষ্ট্রকই েষ্ট্রলষ্ট্রছ। দ্রুত ভধ্যিেুযর্ত 
ঘটষ্ট্রলা পোর্ধ্িষ্ট্রনর। পা র্দষ্ট্রয় প াপটা ির্রষ্ট্রয় পদখল একটা োঙা 
কাষ্ট্রছর র্শর্শ, মার্টটা র্েষ্ট্রজ্ হষ্ট্রয় আষ্ট্রছ। আর তার কুকুর র্নর্র্ষ্ট 
মষ্ট্রন শঁুষ্ট্রক েষ্ট্রলষ্ট্রছ। পেন  ধ্ষ্ট্রর টানষ্ট্রত র্েষ্ট্রয় হল র্র্পর্ত্ত। ফটাং 
কষ্ট্রর র্কষ্ট্রলিটা র্ছঁষ্ট্রড় পেল আর টাইোর মারল ছুট। প াষ্ট্রপর 
ওপাষ্ট্রশ একটা র্টলা। আর পির্ট পপষ্ট্ররাষ্ট্রল একটা পছাট জ্ঙ্গল। 
তারপষ্ট্রর পয র্ক আষ্ট্রছ, তা এষ্ট্রতা র্ছষ্ট্ররও পোর্ধ্িন জ্ানর্ার 
প্রষ্ট্রয়াজ্ন পর্াধ্ কষ্ট্ররর্ন। র্নষ্ট্রমষ্ট্রষর মষ্ট্রধ্য টাইোর টপষ্ট্রক পেল 
র্টলা। র্পছষ্ট্রন ছুটল পোর্ধ্িন। র্ক জ্বালা। র্যাটাষ্ট্রক আজ্ পদখাষ্ট্রর্ 
মজ্া। র্টলা টপষ্ট্রক যতেষ্ট্রণ পোর্ধ্িন জ্ঙ্গষ্ট্রলর র্দষ্ট্রক যার্ার 
উপক্রম করল ততেষ্ট্রণ র্র্ষ্ট্রকল ের্ড়ষ্ট্রয় িষ্ট্রন্ধ। র্কন্তু র্টলার মাোয় 
উষ্ট্রি িামষ্ট্রন তাকাষ্ট্রতই েযার্াোকা পখষ্ট্রয় পেল পোর্ধ্িন। িামষ্ট্রন 
জ্ঙ্গষ্ট্রলর র্াঁর্দকটা উধ্াও, তার র্দষ্ট্রল দাঁর্ড়ষ্ট্রয় আষ্ট্রছ একটা মস্ত 
প্রািাদপম র্ার্ড়। কযার্লা োর্টা পকষ্ট্রট পযষ্ট্রতই িামষ্ট্রন হাঁটা 
লাোল পোর্ধ্িন। র্ার্ড়টার িামষ্ট্রন অষ্ট্রনকটা িরু্জ্ মাি, আর তার 
িামষ্ট্রন র্র্শাল ফাটক। একটু পিলষ্ট্রতই কাষ্ট্রলা পলাহার দরজ্াটা 
খুষ্ট্রল পেল। মন্ত্রমুষ্ট্রের মষ্ট্রতা নুর্ড় ছড়াষ্ট্রনা রাস্তা র্দষ্ট্রয় এর্েষ্ট্রয় 
েলষ্ট্রলা পোর্ধ্িন। রাস্তার দুপাষ্ট্রশ আষ্ট্রলা জ্বষ্ট্রলষ্ট্রছ, র্িক পযন িাষ্ট্রর্ক 
যুষ্ট্রের েযািলযাম্প। পকাষ্ট্রনা মানুষজ্ন পোষ্ট্রখ পড়ল না পোর্ধ্িষ্ট্রনর। 
এর্ার র্ার্ড়টা র্দষ্ট্রক নজ্র পড়ল তার। পদাতলা র্ার্ড়, র্িক 
কতগুষ্ট্রলা ঘর পর্া া যায় না, র্কন্তু িার্র িার্র কাঁষ্ট্রের জ্ানলা। 
একতলার মাষ্ট্র  একর্ট মূল দরজ্া, পার্লশ করা কাষ্ট্রির। আর 
ডান র্দষ্ট্রকর পকাষ্ট্রনর একটা ঘষ্ট্রর তার মষ্ট্রন হল আষ্ট্রলা জ্বলষ্ট্রছ। 
দরজ্া পিষ্ট্রল ঢুষ্ট্রক প্রেষ্ট্রম অন্ধকাষ্ট্রর র্কছু িাউর করষ্ট্রত পারল না 
পোর্ধ্িন। মষ্ট্রন হল পি একটা কর্রষ্ট্রডাষ্ট্রর। আোষ্ট্রজ্ এর্েষ্ট্রয় েলল 
ডান র্দষ্ট্রক, পিই ঘরর্টর র্দষ্ট্রক। পোটা োষ্ট্ররক র্ন্ধ দরজ্া পপর্রষ্ট্রয়  

পোর্ধ্িন পয ঘরর্টষ্ট্রত প্রষ্ট্রর্শ করল পির্টষ্ট্রক হলঘর র্লাই 
োষ্ট্রলা, র্কন্তু ফাকঁা নয়। তাষ্ট্রত অষ্ট্রনক রকম, পটর্র্ল পেয়ার 
আর পর্ঞ্চ রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। পোর্ধ্িষ্ট্রনর মষ্ট্রন হষ্ট্রলা অষ্ট্রনক পলাষ্ট্রক 
এখাষ্ট্রন কাজ্ কষ্ট্রর। পটর্র্ল এর উপষ্ট্রর নানা রকম র্শর্শ 
পর্াতল, পকানটা অষ্ট্রধ্িক খার্ল, পকানটা র্া ের্তি, হষ্ট্ররক রকম 
রং তাষ্ট্রদর। অদু্ভত র্মর্ষ্ট েষ্ট্রন্ধ ঘরটা েষ্ট্রর আষ্ট্রছ। ডানর্দষ্ট্রকর 
একটা উঁেু পটর্র্ষ্ট্রল পোখ পড়ষ্ট্রতই েমষ্ট্রক উিষ্ট্রলা পোর্ধ্িনI 
একটা র্র্শাল কাঁষ্ট্রের র্র্কার, আশ্চযি রকম উজ্জ্বল রুষ্ট্রপার্ল 
পদাষ্ট্রেি েরা। আর তার িাষ্ট্রধ্র কুকুর প্রানপষ্ট্রন পেষ্টা করর্ছ 
পির্ট শঁুকর্ার। টাইোর র্ষ্ট্রল ডাকষ্ট্রতই হল র্র্পর্ত্ত, নষ্ট্রড় 
উিল পি, আর র্র্কারর্ট িশষ্ট্রব্দ মার্টষ্ট্রত পষ্ট্রর েূণি হষ্ট্রয় 
পেষ্ট্রলা। র্মর্ষ্ট েন্ধটা এর্ার পোর্ধ্িনষ্ট্রক আচ্ছন্ন কষ্ট্রর র্দল। পি 
পদখল িেষ্ট্রয়, একটা োঢ় নীল পধ্াঁয়ার কুন্ডলী পার্কষ্ট্রয় উিষ্ট্রছ 
উপষ্ট্রর। জ্ঞান হারাল পোর্ধ্িন।    

  
(৩) 

এক রাশ র্র্রর্ক্ত র্নষ্ট্রয় ঘুম োঙল পোর্ধ্িষ্ট্রনর। 
যাহ! িষ্ট্রন্ধ হষ্ট্রয় পেষ্ট্রছ। কাল রাষ্ট্রতর ঘটনা র্িক র্র্শ্বাি হষ্ট্রচ্ছ 
না এখষ্ট্রনা। অষ্ট্রতা র্ষ্ট্রড়া র্ার্ড়টা ভতর্র হষ্ট্রলা আর পি জ্ানষ্ট্রত 
পারষ্ট্রলা না। পক পয ইট, র্ার্ল িাপ্ল্াই র্দল পক জ্াষ্ট্রন? 
র্যাপারটা তর্লষ্ট্রয় পদখষ্ট্রত হষ্ট্রর্। র্কন্তু িমিযা হল পি পয 
কখন, কীোষ্ট্রর্ র্ার্ড় র্ফরল কাল রাষ্ট্রত র্কছুই মষ্ট্রন পড়ষ্ট্রছ না 
পয। পর্র্শ োর্া তার ধ্াষ্ট্রত পনই। পর্র্রষ্ট্রয় পড়ল পোর্ধ্িন। 
একটু দূষ্ট্রর তার র্ার্ড়র িামষ্ট্রন একর্ট লম্বা র্ির্ড়ষ্ট্রঙ্গ মাকিা 
পলাকষ্ট্রক পঘারাঘুর্র করষ্ট্রত পদখল পি। রাত নামষ্ট্রল এর্দকটা 
র্র্ষ্ট্রশষ পকউ মাড়ায় না এর্ং তা কতকটা তার খযার্তর 
জ্ষ্ট্রনযই। আেমকা এই রকম নজ্রদার্র পোর্ষ্ট্ররর র্রদাস্ত হল 
না। র্প্রয় পদানলাটাষ্ট্রক র্হপ পষ্ট্রকষ্ট্রট র্নষ্ট্রয় এর্েষ্ট্রয় পেল পি।    

“এই শঁুটষ্ট্রকা, এর্দষ্ট্রক আয় তুই। এই েরষ্ট্রম র্ারু্ 
টুর্প আর পকাট পষ্ট্রড়ষ্ট্রছন। র্ক োই পতার?" প্রায় পেঁর্েষ্ট্রয় ওষ্ট্রি 
পোর্ধ্িন।   

পলাকটা এর্েষ্ট্রয় আষ্ট্রি। মাোয় জ্াদুকরী টুর্প আর 
পোষ্ট্রখ কূ্রর দৃর্ষ্ট। র্কন্তু পি পকাষ্ট্রনা জ্র্ার্ পদয় না। পোর্র 
আর পদর্র কষ্ট্রর না, তার ফযােমর্েত ঘুর্ির্ট োর্লষ্ট্রয় পদয়। 
র্কন্তু ও র্ক! পোর্ষ্ট্ররর ডান হাতর্ট মা  পষ্ট্রে পর্য়াদষ্ট্রর্র 
মষ্ট্রতা র্দক র্দষ্ট্রল র্নষ্ট্রজ্র মুষ্ট্রখই র্র্িষ্ট্রয় পদয় পাো। র্র্লকুল 
েুপষ্ট্রি যায় পি। 

“আপর্ন পক িযার?” আষ্ট্রের প্রশ্নটাষ্ট্রক এর্ার একটু 
র্র্ের্লত ঢষ্ট্রঙ পপশ কষ্ট্রর পোর্র। 

“োক োক! আর্ম র্নজ্াম!” 
“তা আর্ম র্ক করষ্ট্রর্া?” কুঁইকুঁই কষ্ট্রর ওষ্ট্রি পোর্রI  
“তুই আমার প্ল্যান প্রায় েটষ্ট্রক র্দষ্ট্রয়র্ছি োধ্া!” 
“র্ক কষ্ট্রর?” উপমার্ট হজ্ম কষ্ট্রর র্ষ্ট্রলন 

পোর্রর্ারু্।  
“তুই আর পতার কুকুর আমার জ্াদু পারষ্ট্রদর 

অপেয় কষ্ট্ররর্ছি। ওটা অমার্শযার র্দষ্ট্রন ওড়ার্ার কো র্ছল। 
পতাষ্ট্রদর র্াঁদরাষ্ট্রমাষ্ট্রত পিটা হয়র্ন। পারষ্ট্রদর আর ততটা  
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পজ্ার পনই। আর্ম প্রায়র্শ্চত্ত োই!” 
পোর্র পতাতলায় “আম-মায় র্ক করষ্ট্রত হষ্ট্রর্?” 
“িময় হষ্ট্রল জ্ানষ্ট্রত পারর্র্, েয় পনই তাষ্ট্রত পতারও 

লাে হষ্ট্রর্।”  
পরর্দন িকাষ্ট্রল পর্শ পদর্র কষ্ট্রর ঘুম োঙল পোর্ষ্ট্ররর। 

আড়ষ্ট্রমাড়া পেষ্ট্রঙ্গ পর্র্রষ্ট্রয় পড়ল হাঁটষ্ট্রত। পমাষ্ট্রড় োষ্ট্রয়র পদাকাষ্ট্রন 
পলাষ্ট্রকর জ্টলা। পাশ র্দষ্ট্রয় যার্ার িময় কাষ্ট্রন এষ্ট্রলা নকুল 
পর্ন্ডষ্ট্রতর েলা, পরশু রাষ্ট্রত পকশপুকুষ্ট্ররর আকাষ্ট্রশ নার্ক পদখা 
পের্ছষ্ট্রলা এক আজ্র্ কাষ্ট্রলা পমঘ, আর পোররাষ্ট্রত পনষ্ট্রমর্ছল নীল 
রৃ্র্ষ্ট। অনয র্দন হষ্ট্রল পর্ন্ডষ্ট্রতর কো উর্ড়ষ্ট্রয় র্দত পোর্ধ্িন, র্কন্তু 
আজ্ পি পারল না। আকাশ-পাতাল োর্ষ্ট্রত োর্ষ্ট্রত র্েষ্ট্রয় হার্জ্র 
হল পটষ্ট্রলর পিলুষ্ট্রন। িষ্ট্রর্মাত্র পদাকান খুষ্ট্রলষ্ট্রছ পটল, আর 
পোর্রর্ারু্র মতন এমন অর্েজ্াত খষ্ট্রদ্দর র্দষ্ট্রয় র্উর্ন, োর্াই 
যায় না ! হুকুম মষ্ট্রতা তার পোতঁা কাঁর্ে র্দষ্ট্রয় েুল কাটষ্ট্রত পলষ্ট্রে 
পড়ষ্ট্রলা পটল, আর োলাল প্রেম কযাঁে। পোর্র পয লাফটা র্দল 
তা পকশপুকুষ্ট্ররর অযানুয়াল পস্পাষ্ট্রটিও পকউ পয পদয়র্ন পশষ এক 
যুষ্ট্রে, তা েযারার্ে র্দষ্ট্রয় র্লা যায়। পোর্ষ্ট্ররর মষ্ট্রন হল তার েুষ্ট্রল 
পটল ছুর্র োলাষ্ট্রচ্ছ। “র্ার্া পর পমষ্ট্রর পফলল, েুল পকষ্ট্রট 
পফলল!!!!!!!!!!”   

পোর্ষ্ট্ররর ত্রার্হ র্েৎকাষ্ট্রর অষ্ট্রধ্িক পাড়া জ্ষ্ট্রড়া হর্ার 
উপক্রম হল, আর তারা পোর্র পােল না মাতাল এই র্র্োষ্ট্রর 
র্যস্ত হষ্ট্রয় পড়ল । হিাৎ পাষ্ট্রশর পেয়াষ্ট্রর যদুর্ারু্ কাঁর্ের পখাঁোয় 
র্েরর্ম পখষ্ট্রলন। মাোয় হাত র্দষ্ট্রয় যদু, আর পটষ্ট্রলরও মষ্ট্রন হল 
তাষ্ট্রদর েুষ্ট্রল পজ্ষ্ট্রেষ্ট্রছ অনুেূর্ত। পোখ কপাষ্ট্রল তুষ্ট্রল 
পকশপুকুরর্ািী রু্ ষ্ট্রত পারল, পকান না জ্ার্ন জ্াদুষ্ট্রত তাষ্ট্রদর 
েুষ্ট্রল িাড় এষ্ট্রিষ্ট্রছ। এ পয োরী  কমার্র! োন কষ্ট্রর, েুল না 
শুষ্ট্রকাষ্ট্রল োরী জ্বষ্ট্রল। র্ার্লশ পযাজ্াতুষ্ট্রলার না হষ্ট্রল িকাষ্ট্রল র্যোয় 
পলাষ্ট্রক অর্ির হষ্ট্রয় পষ্ট্রড়। পোর্ধ্িষ্ট্রনর োকর নকুড়, র্ারু্র মাো 
মযািাষ্ট্রজ্র হাত পেষ্ট্রক ছাড় পপল পাকাপার্ক োষ্ট্রর্। আর র্াজ্াষ্ট্রর 
পজ্ার কানাঘুষ্ট্রষা পশানা পেল পয পমাড়ল পকষ্ট্রষ্টার্ারু্ নার্ক 
কলকাতায় পখাঁজ্ র্নষ্ট্রয় এষ্ট্রিষ্ট্রছন অজ্ঞান কষ্ট্রর েুল কাটা যায় 
র্কনা? পমষ্ট্রয়মানুষ্ট্রষর মষ্ট্রতা পখাঁপায় নার্ক তার োরী আপর্ত্ত!  

 
(৪) 

পকশপুকুষ্ট্রর পনষ্ট্রম এল এক ত্রাষ্ট্রির রাজ্ত্ব। অষ্ট্রনক 
রাষ্ট্রত পলাষ্ট্রক শুনষ্ট্রত পায় অদু্ভত এক ড্রাষ্ট্রমর আওয়াজ্। কখষ্ট্রনা 
িখষ্ট্রনা র্নশুর্ত রাষ্ট্রত র্টলার মাোয় নার্ক এক ছায়া মূর্তি পদখা 
যায়। এর্দষ্ট্রক পোর্ষ্ট্ররর হিাৎ িুরু্র্ের উদয় হল, আর িমাজ্ 
পির্ায় র্নষ্ট্রজ্ষ্ট্রক র্র্র্লষ্ট্রয় র্দল পি। পকাষ্ট্রেষ্ট্রক জ্ার্ন পোর্র 
আমদার্ন কষ্ট্ররষ্ট্রছ এক পতল, র্নজ্াম পতল! োরী আশ্চযি গুণ এই 
পতষ্ট্রলর, মাখষ্ট্রল অষ্ট্রনকেণ েুষ্ট্রল িাড় োষ্ট্রক না। েুল কাট, 
মার্লশ খাও, র্র্নুর্ন র্াঁষ্ট্রধ্া র্ক র্হট লাোও, পকাষ্ট্রনাই িমিযা পনই। 
দাম? মাত্র একষ্ট্রশা টাকা! র্কন্তু পকাোয় পয পোর্ধ্িন পায় এই 
পতল, েুষ্ট্রলও র্ষ্ট্রল না পি কো। এিষ্ট্রর্র মষ্ট্রধ্য পোল র্াঁধ্ল 
একর্দন পটষ্ট্রলর পদাকাষ্ট্রন। ফর্টষ্ট্রকর েুল কাটার আষ্ট্রে পটল 
পর্েষ্ট্রত োইল র্নজ্াম পতল। ফর্টক র্ষ্ট্রল র্িল ওই পতল তার 
লাষ্ট্রে না, র্কন্তু পকন লাষ্ট্রে না তা পি আর খুষ্ট্রল র্লল না। 

কোটা র্িক র্র্শ্বাি হল না পটষ্ট্রলর, পছেও হল না। র্কন্তু 
োউর করষ্ট্রত র্র্ষ্ট্রশষ িময় র্নল না। র্দন র্তষ্ট্রনক পষ্ট্রর 
র্কষ্ট্রে োনুর্ারু্ র্কোষ্ট্রর্ জ্ার্ন হাত কষ্ট্রর পফলল ফর্টষ্ট্রকর 
মাষ্ট্রক। ভেরর্ীর র্েরুর্নষ্ট্রত েুল আঁেষ্ট্রড় র্তর্ন যখন র্াইষ্ট্রর 
পর্ষ্ট্ররাষ্ট্রলন তখন মাো আর মন দুষ্ট্রটাই পর্শ হালকা লােষ্ট্রছ। 
োনুর্ারু্র মতই পর্শ র্কছু পলাষ্ট্রক যখন র্নজ্াম পতল ছাড়াই 
র্দর্ব্ব েুল কাটল, তখন পটষ্ট্রলর পোখ কপাষ্ট্রল উষ্ট্রি পেল।                            

  একটু র্হম পষ্ট্রড়র্ছল রাষ্ট্রতর র্দষ্ট্রক। র্িষ্ট্রল্কর লুর্ঙ্গ 
পষ্ট্রর মুষ্ট্রখ একটা পান পুষ্ট্রর আষ্ট্রমষ্ট্রজ্ র্ছষ্ট্রলন পোর্ধ্িন। মাষ্ট্র  
মাষ্ট্র  একটু পখঁর্কষ্ট্রয় উির্ছষ্ট্রলন “হাত োলা পর পটল!”  

পোর্ধ্িষ্ট্রনর মাো মার্লশ করষ্ট্রত করষ্ট্রত পটল 
কোটা পপষ্ট্রড় পফষ্ট্রল। এই িময়টায় কত্তার পমজ্াজ্টা 
ফুরফুষ্ট্রর োষ্ট্রক।   

“র্লর্ছলাম পয, কাষ্ট্রলকশন র্কন্তু কষ্ট্রম পেষ্ট্রছ!” 
“কত?”  
“আষ্ট্রজ্ঞ, পশষ হপ্তায় পমাষ্ট্রট হাজ্ার টাকা হল, তাও 

োরষ্ট্রশা টাকা র্ার্কষ্ট্রত।” 
লার্ফষ্ট্রয় ওষ্ট্রি পোর্র। পটষ্ট্রলর টঁুর্ট পেষ্ট্রপ ধ্ষ্ট্রর 

 াঁকাষ্ট্রত োষ্ট্রক। পোর্র র্নর্শ্চত পয টাকা যাষ্ট্রচ্ছ পটষ্ট্রলর 
পষ্ট্রকষ্ট্রট। র্কন্তু হাজ্াষ্ট্ররা হুমর্কষ্ট্রত যখন কাজ্ হল না তখন 
র্েোয় পষ্ট্রড় পেল পোর্র। এর্দষ্ট্রক পটল োঙা পরকষ্ট্রডির 
মষ্ট্রতা র্ষ্ট্রলই েষ্ট্রলষ্ট্রছ ‘র্মত্র র্ার্ড়র পযাংলা ফর্টক নার্ক এর 
মূষ্ট্রল?’    

অষ্ট্রনক রাষ্ট্রত ফর্টষ্ট্রকর ঘুমটা পেষ্ট্রঙ পেল। ঘাষ্ট্রড়র 
পাষ্ট্রশ একটা পফাঁি পফাঁি র্নুঃস্বাষ্ট্রশর শব্দ পড়ষ্ট্রছ।   েমষ্ট্রক 
উষ্ট্রি র্িষ্ট্রত যাষ্ট্রর্ র্কন্তু পারল না। একটা শক্ত হাত তাষ্ট্রক 
পেষ্ট্রপ ধ্ষ্ট্ররষ্ট্রছ র্র্ছানায়। ঘষ্ট্ররর মষ্ট্রধ্য আর্ছা অন্ধকারI 
হার্রষ্ট্রকনটা তখষ্ট্রনা জ্বলষ্ট্রছ। ফর্টক পদখষ্ট্রলা র্র্ছানার পাষ্ট্রশ 
দাঁর্ড়ষ্ট্রয় পোর্র। হাষ্ট্রত একটা র্েুক, তারই র্দষ্ট্রক তাষ্ট্রক 
করা। আর পয র্যাপারটা তাষ্ট্রক তাজ্জর্ কষ্ট্রর র্দল তা হষ্ট্রল 
পয তারই র্র্ছানায় র্ষ্ট্রি আষ্ট্রছ একটা মস্ত পদর্শ কুকুর, র্কন্তু 
েলায় োমড়ার র্কষ্ট্রলি!     

“খুর্ র্হষ্ট্ররা হষ্ট্রয়র্ছি না?” পোর্র ফযািফযাষ্ট্রি 
েলায় র্ষ্ট্রল ওষ্ট্রি।  

ফর্টক তার্কষ্ট্রয় োষ্ট্রক ফযাল ফযাল কষ্ট্রর। 
“পতাষ্ট্রর েুষ্ট্রল িাড় পনই পকন?”  
“তা আর্ম র্ক জ্ার্ন?" ফর্টক প্রর্তর্াদ কষ্ট্রর। 
“র্াষ্ট্রজ্ কো র্লষ্ট্রল টাইোরষ্ট্রক পলর্লষ্ট্রয় পদর্I টঁুর্ট 

কামষ্ট্রড় ধ্রষ্ট্রল তুই পশষ!”  
টাইোর র্ক পর্াষ্ট্র  তা র্লা মুশর্কল, র্কন্তু একর্ার 

ফর্টষ্ট্রকর ো পেঁষ্ট্রট র্ার দুই নযাজ্ নাষ্ট্রড়। ফর্টষ্ট্রকর মুষ্ট্রখ তরু্ 
কো পফাষ্ট্রট না।  

রষ্ট্রে পােল হষ্ট্রয় যায় পোর্র। র্েুকটা উঁর্েষ্ট্রয় 
একর্ার টাইোর আর একর্ার ফর্টকষ্ট্রক তাষ্ট্রক কষ্ট্রর। 
“দুষ্ট্রটারই খুর্ল ফুষ্ট্রটা কষ্ট্রর পদর্। এটা পদষ্ট্রখর্ছি? েটপট 
জ্র্ার্ পদ!”  

ফর্টক পদানলা র্েুকটার র্দষ্ট্রক একর্ার তাকায়। 
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এর্ার পি র্ষ্ট্রল “একটা র্েরুর্ন!”  
“মাষ্ট্রন?”   
“ওটার ভদর্ শর্ক্ত আষ্ট্রছ। মাোয় পর্ালাষ্ট্রল আর র্নজ্াম 

পতল লাষ্ট্রে না।”  
“আমায় পদ। পকাোয় ওটা?” র্ষ্ট্রল ওষ্ট্রি পোর্র।  
“কুলুর্ঙ্গষ্ট্রত!” হাত র্দষ্ট্রয় পদখায় ফর্টক।     
পোর্ষ্ট্ররর নজ্ষ্ট্রর পষ্ট্রড় কাষ্ট্রির কুলুর্ঙ্গটা। পকাষ্ট্রনা 

তালাোর্র্ পনই। একলাষ্ট্রফ পোর্র কুলুর্ঙ্গর পাষ্ট্রশ র্েষ্ট্রয় দাঁড়ায়। 
র্কন্তু ডালাটা খুলষ্ট্রত পাষ্ট্রর না। হাজ্ার পেষ্টাষ্ট্রতও একেুল নষ্ট্রড় না 
পিটা। পঘষ্ট্রম ওষ্ট্রি পোর্র।      

ফর্টক র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি কষ্ট্রর “মাষ্ট্রক ডাকষ্ট্রর্া?”  
পোর্র র্ষ্ট্রল “োক!! পরশু রাষ্ট্রত পতাষ্ট্রক পযষ্ট্রত হষ্ট্রর্।” 
“পকাোয়?”  
“পদখষ্ট্রতই পার্র্। ভতর্র োকর্র্ রাত দশটায়I আর্ম 

পতাষ্ট্রক”র্নষ্ট্রয় যাষ্ট্রর্া। আর র্েরুর্নটা েুলর্র্ না।” 
 

(৫) 
র্িক রাত দশটায় র্ার্ড়র র্পছষ্ট্রনর দরজ্া র্দষ্ট্রয় যখন 

ফর্টক রাস্তায় পা পফষ্ট্রল তখন পকশপুকুর ঘুর্মষ্ট্রয় পষ্ট্রড়ষ্ট্রছ। আজ্ 
রার্খপূর্ণিমা। আকাষ্ট্রশর র্কন্তু মুখ োর। রৃ্র্ষ্ট হষ্ট্রর্ র্কনা পক 
জ্াষ্ট্রন। প্রায় র্মর্নট র্তর্রশ পোর্ধ্িষ্ট্রনর িাষ্ট্রে েলার পষ্ট্রর ফর্টকরা 
পপৌষ্ট্রছায় র্টলার উপষ্ট্রর। িামষ্ট্রন তাকাষ্ট্রতই পি আশ্চযি হষ্ট্রয় যায়। 
র্ক র্র্শাল একটা র্ার্ড়। র্কন্তু আষ্ট্রলা পনই, র্িক পযন েুতুষ্ট্রড়। 
শুনশান োরপাষ্ট্রশ পিই পমঘলা গুষ্ট্রমাট রাষ্ট্রত ফর্টষ্ট্রকর মনটা 
পকঁষ্ট্রপ ওষ্ট্রি। র্র্শাল কাষ্ট্রির দরজ্া পিলার মুহূষ্ট্রতি পক পযন 
পেতষ্ট্রর র্ষ্ট্রল ওষ্ট্রি েয় পনই ফর্টক। একর্ার পপছষ্ট্রন তাকায় পি। 
পিই নুর্ড়র রাস্তা, কালষ্ট্রে িরু্জ্ মাি, েযািলযাম্প দাঁর্ড়ষ্ট্রয় আষ্ট্রছ 
ছর্র্র মষ্ট্রতা। আর তারও পপছষ্ট্রন পমঘ র্েষ্ট্রর হািষ্ট্রছ পূর্ণিমার 
োঁদ।    

  পোর্ধ্িষ্ট্রনর িাষ্ট্রে ফর্টক পয ঘরটায় ঢুকল পিটা র্িক 
পযন েষ্ট্রর্ষণাোর। নানা রষ্ট্রঙর তরল আর অদূ্ভতুষ্ট্রর যন্ত্রপার্তষ্ট্রত 
ঘরটা িাঁিা। পদওয়াষ্ট্রল একটা পর্াডি, আর তাষ্ট্রত কষ্ট্রয়কটা ছর্র্ 
িাঁটা। ছর্র্গুষ্ট্রলা পদষ্ট্রখই ফর্টক মুখগুষ্ট্রলা র্েনষ্ট্রত পারল।   

এতেষ্ট্রণ পোর্ধ্িন কো র্লল র্ফির্ফর্িষ্ট্রয় “এই 
পলাকগুষ্ট্রলা পতার র্েরুর্নর খপ্পষ্ট্রর পষ্ট্রড়ষ্ট্রছ, ওরা পতল মাষ্ট্রখ না, 
আর কষ্ট্রয়ক র্দন পষ্ট্রর র্র্োর হষ্ট্রর্, শার্স্ত পদষ্ট্রর্ র্নজ্াম। ” 

ফর্টষ্ট্রকর রু্ক পকঁষ্ট্রপ ওষ্ট্রিI র্কন্তু তার ছর্র্ পতা পদখষ্ট্রলা 
না। পোর্ধ্িনষ্ট্রক র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি করল “আমার ছর্র্ পনই?” 

খযাঁকখযার্কষ্ট্রয় হাষ্ট্রি পোর্ধ্িন, “আজ্ষ্ট্রকর পষ্ট্রর তার আর 
দরকার হষ্ট্রর্ না।”  

ঘষ্ট্ররর এক পকাষ্ট্রন এর্ার একটা নীল র্ার্ত জ্ষ্ট্রল ওষ্ট্রি। 
ফর্টক লেয কষ্ট্রর একটা প্রকান্ড পকদারায় পহলান র্দষ্ট্রয় র্ষ্ট্রি 
আষ্ট্রছ পিই পলাকর্ট, যাষ্ট্রক র্িক োর মাি আষ্ট্রে আর এক 
পূর্ণিমার রাষ্ট্রত ফর্টক পদষ্ট্রখর্ছল পততুঁলতলা পস্টশষ্ট্রন। র্নজ্াম! -
আর তার ডান র্দষ্ট্রক একটা র্র্শাল পাষ্ট্রত্র ফুটষ্ট্রছ একটা তরল।  

"আর্ম র্ষ্ট্রলর্ছলাম পয আর্ার পদখা হষ্ট্রর্ ফর্টক।”  
ফর্টক েুপ কষ্ট্রর োষ্ট্রক।    
 
 

“পতামার পয অষ্ট্রনক গুণ ফর্টক, র্কন্তু তুর্ম তার 
র্কছুই জ্ান না।”   

“র্ক োও তুর্ম? খার্ল পতল পর্ষ্ট্রে কষ্ট্রতা টাকা 
পাষ্ট্রর্?" র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি কষ্ট্রর ফর্টক।  

“েুল পতা র্নর্মত্ত মাত্র। আর শুধু্ েুল নয়, এর্ার 
পকশপুকুষ্ট্ররর ির্ মানুষ আমার র্ষ্ট্রশ আিষ্ট্রর্, আর আর্ম 
হষ্ট্রর্া ির্তযকাষ্ট্ররর র্নজ্াম, পোটা এলাকার র্নজ্াম। র্কন্তু তার 
আষ্ট্রে পতামার ওই পদর্তার প্রোর্ আমাষ্ট্রক কাটাষ্ট্রত হষ্ট্রর্ 
পয। পি র্দন আর পর্র্শ দূষ্ট্রর পনই" হা হা কষ্ট্রর পহষ্ট্রি ওষ্ট্রি 
জ্াদুকর।    

পেতষ্ট্রর পযন একটু র্ল পায় ফর্টক, "আমাষ্ট্রক র্ক 
করষ্ট্রত হষ্ট্রর্?”   

“পতামার র্েরুর্নটা দাও ফর্টক !”  
ফর্টক ওটা র্ার কষ্ট্রর পাষ্ট্রশর পটর্র্ষ্ট্রল পরষ্ট্রখ র্ষ্ট্রল 

“এই র্েরুর্ন মা ভেরর্ীর। এর আশ্চযি েমতা আষ্ট্রছ!”  
পহষ্ট্রি র্নজ্াম জ্র্ার্ পদয় “োষ্ট্রলা র্ষ্ট্রলছ, ির্তয র্ক 

েমতা! র্কন্তু কারুর েুল পয আিষ্ট্রল অিাড় হয়র্ন ফর্টক!”   
ফর্টক অর্াক হষ্ট্রয় তার্কষ্ট্রয় োষ্ট্রক। “তাহষ্ট্রল র্ক 

হষ্ট্রচ্ছ এটা পকশপুকুষ্ট্রর?”  
”মায়া!” হাষ্ট্রি জ্াদুকর।   
“ছর্র্গুষ্ট্রলা পদষ্ট্রখষ্ট্রছা ওই পর্াষ্ট্রডি িাঁটা?”  
ফর্টক ঘাড় নাষ্ট্রড়।    
“পতামাষ্ট্রদর পমাড়ল পকষ্ট্রষ্টার্ারু্, যদুর্ারু্, পটল, 

নকুল পর্ণ্ডত, পোর্ধ্িন – এরা ির্াই আমার পলাক। এষ্ট্রদর 
প্রোরই আমার জ্াদু পারদ, আর জ্াদু দণ্ড। একর্ার োকা 
েড়াষ্ট্রল র্ার্কটা পতা িহজ্। র্র্শ্বাি মানুষষ্ট্রক ির্ মানায় 
ফর্টক, তা পলৌর্কক র্া অষ্ট্রলৌর্কক। আর পিটাই পতা আিল 
জ্াদু। আর আষ্ট্রছ আমার এই র্র্শাল পোঙ্গার্ট, েেীর রাষ্ট্রত 
ড্রাষ্ট্রমর আওয়াজ্ ছর্ড়ষ্ট্রয় পদয় দূষ্ট্রর আষ্ট্ররা দূষ্ট্রর, পকশপুকুষ্ট্রর 
কাঁপন ধ্ষ্ট্রর। তষ্ট্রর্ ওই পতলটা র্ানাষ্ট্রত খরে আষ্ট্রছ। ওটা 
েুষ্ট্রলর পোড়া িামর্য়ক অিাড় কষ্ট্রর পদয়!”         

“র্কন্তু আমার র্কছু হয় না পকন?” ফর্টক র্জ্ষ্ট্রজ্ঞি 
কষ্ট্রর।      

“কারণ তুর্ম র্র্শ্বাি কষ্ট্ররা ওই জ্াদু র্েরুর্নষ্ট্রত, 
তাই আমার িষ্ট্রমাহনী অস্ত্র (mass-hypnotism) পিখাষ্ট্রন 
পোতঁা। র্কন্তু মুশর্কল হল পতামার ভদর্ র্র্শ্বাি এর্ার ছর্ড়ষ্ট্রয় 
পড়ষ্ট্রছ িারা পকশপুকুষ্ট্রর, তাই আষ্ট্রে পতামায় পিকাষ্ট্রনা খুর্ 
দরকার ফর্টক। এমনর্ক পোর্ধ্িনও ঘার্ষ্ট্রড় র্েষ্ট্রয় পরশু রাষ্ট্রত 
কুলুর্ঙ্গ খুলষ্ট্রত পাষ্ট্ররর্ন। তুর্ম একটু পর্র্শ পজ্ষ্ট্রন পফষ্ট্রলছ 
ফর্টক, আর উপায় পনই!” েষ্ট্রয় হতর্াক হষ্ট্রয় দার্ড়ষ্ট্রয় োষ্ট্রক 
ফর্টক।  

র্নজ্াষ্ট্রমর মুখ কর্িন হষ্ট্রয় আষ্ট্রি, পি র্ষ্ট্রল “এইর্ার 
পতামার র্েরুর্নর পদর্তাষ্ট্রক র্র্িজ্িষ্ট্রনর িময় এষ্ট্রিষ্ট্রছ 
ফর্টক!”       

র্নজ্াম উষ্ট্রি দাড়ায়, র্েরুর্নর্টষ্ট্রক পফষ্ট্রল পদয় 
রুষ্ট্রপার্ল র্র্কাষ্ট্রর। তার অিহার্িষ্ট্রত পকঁষ্ট্রপ ওষ্ট্রি ঘর। হার্ি 
োষ্ট্রম, কষ্ট্রয়ক মুহূতি ির্ শাে। আর তারপষ্ট্রর যা ঘষ্ট্রট তা 
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Siri Hegde (Grade 10)  

 
Aarav Manjule (Kindergarten)  

 
Ritisha Rao (Kindergarten)  

 
Mehal Bhattacharya (Grade 7)  

ির্তযই অষ্ট্রলৌর্কক। র্নজ্াম, পোর্ধ্িন, ফর্টক পকউ পযন র্নষ্ট্রজ্র 
পোখষ্ট্রক র্র্শ্বাি করষ্ট্রত পাষ্ট্রর না। র্র্কট শষ্ট্রব্দ পফষ্ট্রট যায় 
র্র্কারটা। একটা আশ্চযি উজ্জ্বল পজ্যার্ত পোটা ঘষ্ট্ররর এপাশ পেষ্ট্রক 
ওপাশ ছুষ্ট্রট পর্ড়ায়। পিই আষ্ট্রলাকমালা হিাৎ র্ঘষ্ট্রর ধ্ষ্ট্রর 
র্নজ্ামষ্ট্রক। একটা  ড় র্ষ্ট্রয় েষ্ট্রল, যা উোল পাতাল কষ্ট্রর পদয় 
োরপাশ। তারপর হিাৎ আষ্ট্রলা র্নষ্ট্রে যায়, পনষ্ট্রম আষ্ট্রি র্নকষ 
আঁধ্ার। ির্ম্বৎ র্ফষ্ট্রর পায় ফর্টক, আর একটাষ্ট্রন ির্রষ্ট্রয় পদয় 
জ্ানলার োরী পদিা। তার্কষ্ট্রয় পদষ্ট্রখ র্াইষ্ট্রর কখন পমঘ পকষ্ট্রট 
পেষ্ট্রছ। পূর্ণিমার পজ্যাৎস্না ঢুষ্ট্রক োর্িষ্ট্রয় পদয় অন্ধকার। ফর্টক আর 
র্নজ্ামষ্ট্রক পদখষ্ট্রত পায় না, শুধু্ মার্টষ্ট্রত পষ্ট্রড় োষ্ট্রক জ্াদুকষ্ট্ররর 
টুর্প আর ভেরর্ীর র্েরুর্ন।   

(অলংকরণ: অর্ঙ্কতা র্িংহরায়)  
bbb 
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পড়ষ্ট্রছ কার্ি র্াজ্ষ্ট্রছ ঢাক 
পুষ্ট্রজ্ার আষ্ট্রমজ্ র্দষ্ট্রচ্ছ ডাক – 
খুর্শর পজ্ায়াষ্ট্রর লােল িাড়া 
আনষ্ট্রে ির্ আত্মহারা।  
মহালয়ায় র্িষ্ট্রছ ঘট 

র্াজ্ষ্ট্রছ কাঁির র্াজ্ষ্ট্রছ শাঁখ। 
পুষ্ট্রজ্ার র্াজ্ার জ্মজ্মাট – 
নার্ত নাতষ্ট্রর্ৌষ্ট্রয় ঘর েরাট। 
িাজ্ষ্ট্রছ র্ার্ড় িাজ্ষ্ট্রছ ঘর 

পকই র্া আপন পকই র্া পর। 
খুর্শর পছাঁওয়ায় নতুন যারা 
পযাে র্দল পয ির্াই তারা। 
পছাট র্ষ্ট্রড়া ির্াই িাষ্ট্রজ্ 

র্মর্লত আজ্ ির্ার মাষ্ট্র ।  
 bbb  

 
Arshjot (Kindergarten) 

জ্ানালা খুষ্ট্রল তার্কষ্ট্রয় আর্ছ 
িরু্জ্ র্ষ্ট্রনর র্দষ্ট্রক; 

োষ্ট্রছর ডাষ্ট্রল পার্খর দল 
আপন িুষ্ট্রর ডাষ্ট্রক।  

 
িরু্জ্ মায়ায় োষ্ট্রছর ছায়ায় 

র্ষ্ট্রনর পদর্ী হাষ্ট্রি; 
শুকষ্ট্রনা পাতা  রষ্ট্রছ হাওয়ায় 

পড়ষ্ট্রছ আষ্ট্রশপাষ্ট্রশ।  
 

পুকুর জ্ষ্ট্রল আলষ্ট্রতা পঢউষ্ট্রয় 
আষ্ট্রলার পখলা েষ্ট্রল – 
িকাল পেষ্ট্রক দুপুর হল 
নীরর্ ছে তাষ্ট্রল। 

 
র্হুযুষ্ট্রের পিই মহাকায় 
র্টোছটার পষ্ট্রর, 

িরু্জ্ পাতারা জ্ন্ম র্নষ্ট্রয়  
নীরষ্ট্রর্ যায়  ষ্ট্রর। 

 
নীলাে আকাশ শীষ্ট্রতর র্াতাি, 

আকুল কষ্ট্রর প্রাণ, 
আপনাষ্ট্রর েুর্ল হৃদ মা াষ্ট্রর 

প্রকৃর্তর আহ্ র্ান।  
 

ছুষ্ট্রট েষ্ট্রল মন দূর র্দেষ্ট্রে – 
উর্ড়ষ্ট্রয় মানি োর্ড়; 

অরষ্ট্রণয পাহাষ্ট্রড় িােষ্ট্রর নদীষ্ট্রত 
অর্েষ্ট্ররই পদয় পার্ড়। 

 
র্ের িরু্ষ্ট্রজ্র মায়ায় অটুট  
পুলর্কত প্রর্তেণ- 

নর্ীন প্রর্ীণ োঙােড়া মাষ্ট্র  
িৃর্ষ্টর অনুরণন। 

 
রামধ্নু আকাশ, শুে র্াতাি, 
পর্ঁষ্ট্রে োকার আশ্বাি – 
প্রকৃর্ত মাষ্ট্রয়র যত্ন আদর 
কর্র পযন র্াষ্ট্ররা মাি। 
bbb 

অর্রত কুমার দাি  
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পীযূষ কুমার র্মশ্র  

  
িাধ্ র্ছল িকল কমি িার্রয়া 
আপন েৃষ্ট্রহ র্ফর্র 
েৃহষ্ট্রকাষ্ট্রণ দীপ জ্বার্ল 
র্লর্খয়া যাইর্ কার্য পোত োো 
যাহা র্কছু মম দুুঃখ র্যো!  
পযমন দীপর্শখা পর্লতায় 
র্শখা িহ জ্বষ্ট্রল কার্ল।   
  
তুর্ম আর্িয়া দাঁড়াইষ্ট্রর্  
নেত্র খর্েত মম োলর্ািার আকাশ আর্লষ্ট্রে 
পমার র্নর্খল েুর্ন আষ্ট্রলার্কত কর্র 
পতামারই পযৌর্ন সু্ফর্লষ্ট্রঙ্গ! 
যাহা র্কছু অষ্ট্রেনা অষ্ট্রদখা 
পদর্খয়া লইর্ আর্জ্। 

 (২) 
  
পুনরায় অপরাহ্ণ পশষ্ট্রষ তুর্ম আর্িষ্ট্রর্ র্ফর্র 
র্র্লষ্ট্রর্ র্যকুলতায়, কর্র্ র্ফর্রষ্ট্রর্ না র্ার্ড়? 
যাহা র্কছু র্লর্খষ্ট্রল, যাহা আঁর্কষ্ট্রল  
তাহাষ্ট্রতা িতয নষ্ট্রহ! তাহাষ্ট্রতা পলখনী পতামার! 
পকর্লই অর্ঙ্কত ছর্র্। 
  
কর্হর্ র্ফর্রর্ না, র্ফর্রর্ না আর আর্জ্ 
েৃহষ্ট্রলাক হষ্ট্রত পপ্রমষ্ট্রলাষ্ট্রক িার্জ্ 
হও যর্দ র্প্রয়া পমার পপ্রষ্ট্রমর কাণ্ডার্র!  
গ্রহ হষ্ট্রত গ্রষ্ট্রহ তারায় তারায় –  
র্ফর্রর্ পকন? – র্দষ্ট্রক র্দষ্ট্রক র্দর্ পার্র 
রহ যর্দ তুর্ম পমার র্প্রয়া, পদাঁষ্ট্রহ শুকিার্র। 

 bbb 

র্ষিার পশষ্ট্রষ শরৎ আষ্ট্রি  
খুর্শর পমজ্াষ্ট্রজ্ মন হাষ্ট্রি, 

পশ্রষ্ট পূজ্ার র্াতিা র্নষ্ট্রয় 
র্শউর্লর েন্ধ র্াতাষ্ট্রি োষ্ট্রি 

কাষ্ট্রলা রষ্ট্রঙর ঘনঘটা 
শরৎ এষ্ট্রল আর পদয় না ছটা, 

মাষ্ট্রয়র আিার িময় হল 
আমরা এটা ির্াই জ্ার্ন 

পপঁজ্া তুষ্ট্রলায় মুষ্ট্রড় র্দল 
পক পযন আজ্ আকাশখার্ন।  

  
মন পয আর র্শ মাষ্ট্রন না 

র্দন কষ্ট্রর্ পশষ হষ্ট্রর্ 
মা তুর্ম কত দূষ্ট্রর 

আিষ্ট্রর্ তুর্ম কষ্ট্রর্? 
পতামার আিার র্দন গুষ্ট্রন যাই 

মন লাষ্ট্রে না কাষ্ট্রজ্ 
পকউ র্ষ্ট্রল পনৌষ্ট্রকায় আিষ্ট্রর্ 

েমন করষ্ট্রর্ েষ্ট্রজ্। 
  
পঞ্চমীষ্ট্রত এষ্ট্রল তুর্ম 

মন্ডপ আষ্ট্রলা কষ্ট্রর 
ষষ্ঠীষ্ট্রত ঢাষ্ট্রকর তাষ্ট্রল 

আনে ঘষ্ট্রর ঘষ্ট্রর। 
িপ্তমীষ্ট্রত জ্র্মষ্ট্রয় মজ্া 

নতুন জ্ামা পরা 
অষ্টমীষ্ট্রত অের্ল আর  

ির্ন্ধ পূজ্া করা। 
নর্মীষ্ট্রত ঘষ্ট্রর ঘষ্ট্রর 

োল মে খাওয়া  
দশমীষ্ট্রত র্র্দাষ্ট্রয়র িুষ্ট্রর 

পতামার আর্শষ োওয়া।   
র্র্দায় পর্লায়, র্িঁদুর পখলায় 

পতামায় র্রণ কষ্ট্রর িষ্ট্রর্ 
তারস্বষ্ট্রর র্লর্ ির্াই  

আিষ্ট্রছ র্ছর আর্ার হষ্ট্রর্।। 
 bbb 

 

পর্রষ্ট্রতাষ দাি  
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‘Tribute to a Living Legend:  
Hemant Kumar’ by Sagnik Sen 

July 22, 2017 

র্ীণাপার্ণর পস্বচ্ছায়  
 এ মষ্ট্রতি আর্িষ্ট্রল জ্ার্ন, 
তাঁরই িুষ্ট্রর এ র্র্শ্ব জ্য়ীষ্ট্রল,  
 তাঁরই মষ্ট্রন র্দষ্ট্রল টার্ন  
মধু্র িুষ্ট্রর, 
 এর্ক ছড়াষ্ট্রল র্াণী  
পতামার পি কন্ঠ হষ্ট্রত 
 পয েরা োন োষ্ট্রি 
েুর্ন যায় েষ্ট্রর আর 
 র্েত্ত তাষ্ট্রত কাঁষ্ট্রদ হাষ্ট্রি, 
আিা যাওয়া িুরগুর্ল 
 পদালায় িষ্ট্রর্ োষ্ট্রনর পরষ্ট্রশ। 
দাও পহ পতামার গুষ্ট্রণর র্র্েু 
 ধ্র্রর্ শীষ্ট্রর ও র্ে মা াষ্ট্রর 
িুখলি প্রর্তেষ্ট্রণ 
 র্দয়াছ জ্বার্ল আঁধ্াষ্ট্রর। 
দাও পহ িাঁই, পতামার েরণতষ্ট্রল 
 র্কছু যাষ্ট্রত রু্র্  পতামাষ্ট্রর 
পতামার পি োন আর পক োর্হষ্ট্রর্ 
 অমন মন প্রাণ েষ্ট্রর। 
তাই োর্রর্দষ্ট্রক শুধু্ র্করষ্ট্রণর পমলা  
 পতামার কন্ঠ ঐশ্বষ্ট্রযি েরা 
পতামার েীতষ্ট্রপ্রষ্ট্রমর ধ্ারায় 
 পকর্লই হই পয র্েত্তহারা।  
এই পতা র্ািনা পমার 
 পপষ্ট্রত োই অেষ্ট্রর এ র্শো 
র্েরতষ্ট্রর পমার 
 এ শুধু্ র্েো, 
রার্খর্ র্াঁর্ধ্য়া র্েত্রপষ্ট্রট 
 পতামার এ অিামানয দীো।  
ধ্রা মাষ্ট্র  েরা   
 প্রকৃর্তর পকাষ্ট্রল,  
পতামার িুরধ্ারায় পমষ্ট্রত 
 পােল এ মন পদাষ্ট্রল,  
অিহার্ি আর কান্নায়  
 এ েুর্ন পোষ্ট্রল 
িুষ্ট্ররর টাষ্ট্রন পনায়ায় মাো 
 পতামারই করতষ্ট্রল।  

(অলংকরণুঃ িার্িক পিন) 
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র্প্রয়জ্ন:  
(পহমে মুষ্ট্রখাপাধ্যায়)  

িার্িক পিন  



Aadrija Das (Grade 4) 
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Janhavi Raj (Grade 5) 

র্জ্তর্ আমরা িকষ্ট্রল 
খুঁজ্র্ জ্ষ্ট্রয়র র্িকানা 
পদখর্ িষ্ট্রতযর র্িকানা 
পদখর্ আমরা িকষ্ট্রল। 
আির্ িকষ্ট্রল একিাষ্ট্রে 
পদখর্ জ্ষ্ট্রয়র র্িকানা 
েলর্ িষ্ট্রতযরই পষ্ট্রে 
র্লখর্ জ্ষ্ট্রয়র র্িকানা। 
আির্ ির্াই একিাষ্ট্রে 
পার্ জ্ষ্ট্রয়র ট্র্র্ফ 
হর্ র্র্ষ্ট্রশ্বর পেৌরর্ 
পদখর্ আশার আষ্ট্রলা 
পদখাষ্ট্রর্া র্র্শ্বষ্ট্রক র্াংলাষ্ট্রদষ্ট্রশর শর্ক্ত।  
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র্শপ্রা কমিকার 
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মা দুেিা  
িকষ্ট্রলর 
মঙ্গল করুন 

 

Suparna Gope 
Tuhin Haldar 

 

Wishing you a very  

Happy & Joyous 

Durga Pujo 

Aaradhya Biswas, Tanisi Biswas,  

Papri Biswas, Tapas Biswas 

Harrisburg East Mall 
Bikash & Sumita Bakchi 
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