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6th Year Durga Puja 2020
10/18/2020 Mechanicsburg, PA

Puja, Sindoor Khela, Dhunuchi Naach and some great moments
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From Sampriti Editor’s Desk…
Warm Autumn !!! Navaratri greetings and Shaarodiya Shubhechha!!!
The universe, the air, water, sun, moon, stars, all are
beaming in the joyous mood of grand Navaratri-s. And
so do we, the SAMPRITI team. The grand annual celebration around invocation of Mother Durga is what we
are doing now. And we have you all, our well-wishers,
with us in celebrating the Mother Divine’s presence
amongst us.
The religious festival of Durga Puja celebrated by the
devotees across the world signifies the power of the
ritual to create an enduring platform for the collective
devotional spirit. However, Devi Durga’s metaphorical
journey from Kailash (Devi’s home) to Himalayas
(maternal home) has a supreme underlying meaning –
Devi comes to her own family to celebrate with her
children; make everyone happy and rescue her people
of all miseries.

The concept of the feminine principle (here, Goddess
Durga) as the benevolent protective mother and the
daughter to be indulged in, has dominated the devotional mindset since ages. And that is so true; our Mother
is ‘Durgatinashini’; she slays all the evils and miseries
like she slayed Mahishasura, who is emblematic of the
evil entity.
Since time immemorial, human race has accepted
‘Durga’ as someone who protects mankind, destroys
evil forces, and grants prosperity; and the lion represents infinite strength, will and determination. Durga
riding the lion represents the Goddess’ mastery over
all these qualities. The ‘abhay mudra’, i.e. the assurance posture of Durga standing on a lion signifies the
promise the Divine Mother is making, to rid all of us
from fear. The quote from Gita is apt fit here:
“Surrender all actions and duties onto me and I shall
release thee from all fears”. The historic existence of
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Devi riding on Lion in various texts, and rock carvings dates to almost 6000 years; Shri Ram also worshipped ‘Devi’ to win over the evil and wicked forces.
In current times, when the world is coping with the
aftermath of the devastating pandemic, and new
COVID virus strains are raising concerns, our concerted efforts towards offering collective prayers to this
protective deity is the need of the hour.
Last year, we had our members, patrons, and wellwishers visiting the Durga mandap on the day of celebration; we were elated to see most of you battling the
pandemic fear and paying a quick visit to Puja premises. Your visit and encouragement meant the world to
us, the event organizers, we are so thankful to each
one of you. With COVID vaccinations being rolled
out in the first quarter of the year, and most of you
already being vaccinated, we are happy to see you all
at the mandap for the two-day celebrations of Mother
Divine’s presence.
Let us continue in our prayers together in appeasing
Mother Durga to manifest her ‘Durgatinashini’
prowess in eradicating the remaining strains of deadly
COVID virus, potential of causing another pandemic
wave; let us pray with all our might to Mother, requesting her happiness and kind blessings on mankind.
“ शरणागत दीनाततपररत्राण परायणे।
सर्तस्याततहरे दे तर् नारायण नमोस्तुते ”

-My salutations to you O Goddess, you are immersed
in the protection of the feeble and the distressed who
have taken refuge in you; you are the remover of the
distress of all.
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এরসা গর্া মা দূ র্াগ ২০২১
Mechanicsburg, PA

Virtual Programs
Premiered by Sampriti-CSCPA in 2021
Subscribe to YouTube Sampriti Channel

ফিরে চল মাফিে িারন 9/5/2021, NABC Global 07/04/2021

Glimpse of Bengali Wedding Hiya & Ujaan 8/15/2021

Saraswati Puja Virtual Children Program 2/20/2021
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A Brief History of Gayā - A place to Honor the Ancestors
Mathew Sayers, Professor of Religion, Lebanon Valley College, Annville, PA
The city of Gayā in Bihar, India has been a sacred place
for more than two thousand five hundred years. This essay
summarizes the history of that city as a place of pilgrimage and its long association with the śrāddha ritual.

becomes central to Hindu notions of dharma. Those
texts that mention Gayā always mention it in connection with the śrāddha, but say little beyond the fact
that one should perform the śrāddha at Gayā.

The earliest mention of Gayā can be found in the Pāli Canon, the Buddhist collection of texts which was compiled in
the 1st century BCE from the oldest stories about the Buddha. Gayā is associated with yakkhas, nature spirits, and
ascetics who went there to bathe and purify themselves.
There is mention of a structure where the yakkhas dwell
called a ṭaṅkitamañca, which may have been a shrine to
these woodland spirits. We also know there was a place in
Gayā called Gayāsīsa. What is clear is that Gayā was already a sacred place associated with pilgrimage and ritual
bathing when the Buddha visited Uruvelā, later named
Bodh Gaya, around 500 BCE.

The Mahābhārata says, “A man should desire many
sons, so that at least one may go to Gayā, or offer a
horse sacrifice, or releases a black bull” (eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko 'pi gayāṃ vrajet | yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet || MBh 3.82.85).
This phrase, and variations on it, appear in many sacred texts from this point forward, including the Ramayana, the Viṣṇu Smṛti, and many early Purāṇas.

The first Hindu sacred text to refer to Gayā, the Vasiṣṭha
Dharmasūtra, says, “The ancestors of a man who gives
food at Gayā rejoice, as a farmer (rejoices) at wellploughed fields; through him the ancestors truly have
sons” (nandanti pitaras tasya suvṛṣṭair iva karṣakāḥ | yad
gayāstho dadāty annaṃ pitaras tena putriṇa iti || VDhS
11.42). Vasiṣṭha reflects the first century CE practice of
two very ancient traditions of ancestor worship and pilgrimage.
Ancestral rituals are a part of the Vedic ritual tradition
since at least 1,000 BCE. Hymns from the Ṛgveda sung
for the dead in the funeral invoke Agni in taking the dead
person to heaven. There are also large-scale Vedic ancestral rites in the Brāhmaṇas, the collections of commentary
on the oldest Vedic rituals. However, the śrāddha first
appears in the Gṛhyasūtras, texts describing the rituals of
the home, which were composed between 500 and 100
BCE. The śrāddha quickly becomes a very important ritual for fulfilling one’s dharma.
Like rites honoring the ancestors, pilgrimage is a very old
practice. There are references to pilgrimage in the Rigveda
and Brāhmaṇas and the Buddhist tradition shows the popularity of visiting sacred places before the Buddha lived,
but the Vedic sacred texts say very little about the practice.
However, in the later Dharmasūtras and in the Dharmaśāstras, texts that lay down one’s proper religious duties
recognize the ancestral rites and tīrtha-yātra, pilgrimage to
sacred places, as a key parts of Hindu religious practice.
Vasiṣṭha is the first to express the association of these two
ancient practices with Gayā, but the Gayā-tirtha- śrāddha
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A few texts tell us some details about Gayā. In the
third book of the Mahābhārata, the warrior Bhīṣma
asks the sage Pulastya about the rewards of pilgrimage and Pulastya expounds upon the rewards of performing pilgrimage across India. In the many verses
that follow, the sage tells Bhīṣma about some of the
most famous places at Gayā including Akṣayavaṭa
(the undying Banyan tree), Brahmā yūpa (the sacrificial post of the God Brahmā), Brahmā yoni (the
womb of Brahmā), and the Phalgu river, and
Gayāśiras (the Head of Gayā), which was mentioned
by the Buddhist texts five centuries earlier. The
Viṣṇu Smṛti also mentions Gayāśīrṣa and Vaṭa
(perhaps referring to Akṣayavaṭa) first in a list of
places to make ancestral offerings and again in a
verse about preforming the rite at Gayā.

Pilgrims from South India performing ancestral rites
at Akṣayavaṭa (2011, M. Sayers)
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A Brief History of Gayā - A place to Honor the Ancestors
Mathew Sayers, Professor of Religion, Lebanon Valley College, Annville, PA
Beyond these few references, we have clues about the
state of Gayā from Buddhist pilgrims who visited this
area. Faxian, who visited in 409, describes Gayā as
“desolate and deserted”, and Xuanzang, who visited
in 637, says only a thousand families lived in Gayā.
For many centuries Pāla kings of this area patronized
Buddhist sites, which means Gayā was likely not as
famous as it becomes later in history. But the fifth
Pāla king, Nārāyaṇapāla, was a Vaiṣṇava Hindu and,
in the ninth century, he sponsored the renovation of
Gayā. Inscriptions show us that many images, tanks,
and temples were dedicated in the 9th century. Archaeological evidence tells us that both Gayā and
Bodh Gayā flourished from this point well through
the 12th century.

ensuring the sacredness of Gayā, and details all the
individual sacred places in Gayā that one should
visit on the pilgrimage and the rewards won for oneself and one’s ancestors for doing so.

Offerings of piṇḍas and flowers at Akṣayavaṭa (2011,
M. Sayers)

Viṣṇu as Gadādhara standing on Gayāsura (2011,
M. Sayers)

It is probably not coincidence that in the 9th century
texts expounding the sacredness of places of pilgrimage become more popular and one such text is written
about Gayā, the Gayā Māhātmya, the Greatness of
Gayā. This text relates the legends of Gayā and the
details of its geography, with the intent of guiding
pilgrims in the performance of their pilgrimage. The
earliest complete version of the Gayā Māhātmya likely dates to the 10th century. This text brings together
a variety of stories about Gayā. It is eight chapters
that lay out the most import details of the story of
Gayā. This text devoted to praise of Gayā tells the
story of Gayāsura, the giant whose asceticism and
devotion to Viṣṇu make Gayā the most sacred place
on earth, tells the story of the stone placed on his
head to keep him still, upon which the gods stand

The grey granite temple and the adjoining courtyard
stand tall over a complex of shrines built over the
last few centuries and overlooks the Phalgu river,
another tīrtha for making offerings to one’s ancestors. At the center of the main shrine is the viṣṇupada, the impression of a footprint in the natural stone
a little more than a foot in length, which tradition
says was left by Viṣṇu. The footprint is surrounded
by a silver, octagonal enclosure. Offerings of milk,
water, flowers, and balls of rice or flour are made
perpetually as a part of the ancestral ritual.

সৃ জন

Most guidebooks today identify 48 specific tīrthas
one should visit to complete the ritual circuit at
Gayā, including offerings made at Bodh Gaya, the
Buddhist site fifteen kilometers south of Gayā, but
the two most visited sites at Gayā are the Viṣṇupad
Temple and the Akṣayavaṭa. Archaeological evidence shows us the monuments with footprint(s)
and shrines built around trees are very ancient traditions, the former going back to at least the 7th century BCE and the latter going back even further.

The Akṣayavaṭa is a massive banyan tree less than a
kilometer from the Viṣṇupad Temple. Those performing the ancestral rites offer balls of rice and
marigolds on a stone image of half a lotus embedded in the enclosure surrounding the massive tree.
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A Brief History of Gayā
Mathew Sayers, Annville, PA

Living through 2020-2021!
Arman Kazi, Hummelstown, PA

The enclosure is covered in images of many different
deities and the tree is draped with garlands of marigolds and red ribbons.

It almost feels like it was a long time ago, the year 2020,
when I was 10 years old and in 5th grade. I was excited
about so many things, to name a few - about completing
elementary school and going to middle school, performing
in the band and choir, participating in swim meets, the
math 24 competition and the Science Bee etc., but the
most important of all was to spend my summer vacation
with my grandparents in India. None of it happened…..
Instead, what happened was the Pandemic – The COVID19 Pandemic! I had heard in the news that there was a new
RNA Corona virus with its spiky proteins that was contagious and was spreading rapidly all around! And it was
making people sick – very, very sick! Next thing, I heard
was our school had to be closed, it was a big shock, and I
didn’t know how to react? Part of me was happy as there
was no school, yet part of me was sad that all our events
were cancelled, and we could not complete or compete in
any of the endeavors we had planned.

Viṣṇupada inside Viṣṇupad Temple, Gayā, Bihar
(2011, M. Sayers)
Gayā is a still busy place of pilgrimage today,
attracting Hindu pilgrims’ intent upon honoring their
ancestors from all over India.

Author performing śrāddha at Viṣṇupad Temple
(2011, A. Singh Amar)

The year 2020, I thought was going to be such an exciting
year, instead had turned out to be a nightmare and I would
think when would it end? People all around us were sick,
hospitalized and dying. Towns and cities around the world
had to be shut down. Even though the Pandemic has been
very hard for people all over the world. Yet, definitely
there were some very positive outcomes of the Pandemic as we got to spend more time with family members and
pets, came together as a community, and due to very less
emission of the fossil fuels by vehicles that were not driven the hole in the ozone layer got filled. However the negative outcomes were way too many with adults losing their
jobs, families didn’t have enough food, and the children
felt sad and insecure. More importantly the essential workers, the frontline warriors – our nurses and doctors who
had to make so many sacrifices, including our teachers
who had to continue teaching students whether in person,
virtually, through zoom or both.
I heard it repeatedly in the news, from my parents, and the
nurses and doctors, what we need to do to stop the spread
of the virus causing COVID-19, by doing 3 very simple
basic things like, 1) washing our hands, 2) wearing the
mask, and 3) maintaining a safe physical distance. Scientists explained by doing these 3 tasks we would stop the
spread of the disease.
We as a community have to care for each other. If we as a
human race will not take care of ourselves, our family, our
friends, and neighbors, and everyone in the community,
then how will we stop the progression of the disease and
save lives? The COVID-19 has infected more than 215
million people world-wide and the virus has proclaimed
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Light House
Maya Bava, Conshohocken, PA

about 4.5 million lives. How will we save our society, our
country, the world we know, our humanity, and our existence
on planet Earth? The virus does not judge, or discriminate,
and infects all in its path – the rich and the poor, the educated
and the illiterate, the sophisticated and unpolished alike. Unlike, we humans, the virus does not distinguish across political party lines or country borders, race, or ethnicity, religion,
or language barriers. Then why do we?

The last thought I want to leave with you today - is hope. We
are all in this together. As you all know the vaccines are here
– for essential workers, for elderly, for adults, and now even
for middle school kids with ~5 billion people already been
vaccinated globally. We all can be safe only when each and
every one of us is safe. As humans, we have surpassed many
testing times for our survival and please do believe that this
too shall pass. The one and only thing we cannot let go off is
our hope, our hope for a better tomorrow, our hope for a better and healthier world, and our hope for a united world,
where people are not judged by their looks, but rather loved
for who they are. The vaccines are here, but with the surge in
COVID-19 cases with the highly transmissible Delta variant,
and before everyone gets a chance to get vaccinated, we need
to do our part to keep each other safe, to keep our community, and humanity safe. Let us not judge anyone by their shortcomings, but rather by their strengths to take on challenges to
preserve diversity, provide equality, and create inclusion in
every opportunity. My friends, I plead to all of you, today
please take a pledge that we will do what it takes to keep
everyone safe, healthy, and happy.
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Fairyland
Sanvika, Mississauga, ON
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নাম নয় গ াড
Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN
ফিপ

রে ব্দিা হরিই গলা িা ধেমফিরয় উরে িরস, মাথাে

ফডিাইসিা জানান গদয় ৫০ িা গনাফিফির

ার োখা

ান এরসর । গলা িা অিা

ু গচ

রে সি

গ াড-িা জীফিি

াজ ফমফিরয় প্রায় গ ষ োরি শুরি

গর্ল, এেই মরধু ৫০ িা গনাফিফির

ান ! এখন সময় গদখারে ৬ এ ম,

১১ই মাচগ ২৮৯৯।

এ িাে, জ্বালা জ্বালা

নাফমরয় গলা িা গচাখ দু রিা

ব্ল্ুা

ফি গপ্রিাে

ফির ষ

চরল ফনল

ের মরন হল গচাখ দু রিা। অনু আে এ

ধেরনে ফডিাইস-এে এ িা গিািাম ফিপল, িারি ফ
ফি, ফগ্রন ফি,

ু অপ ন এল—

রে, ঘুম

ফি গি এ িু িু

ম পায়।

জ্বালা

রে,

েল গলা িা। ফমফনি ৫

এে গিিে দেজায় এ িা ন । খারিে পার এ িা লম্বা সু ইচ এে
মপরে ু ফি িা গিািাম আর গসখারন। গ ানিা ফ রসে

সু ইচ গলা িাে এ দম প্রুা ফিরস এরস গর্র । এ িা সু ইচ ফিপরিই

ফি” – এ িা সু ন্দেী গোিি এরস ফি-এে

গোিি িা র্রথষ্ট উপ াফে আে ওরয়ল গরনড। গ াথাও গ া াে আরর্ গর্
েরি হয়, গসিা জারন।

রে আজ াল। ফির্ি ফিন চাের া ি ে ধরে এিারিই
ারল প্ররিুর ে এ িা

সারথ। পরে অুানাফলফসস

রে নাম থা রিা পদফিে

রে গদখা গর্র এ ই নাম আে পদফি -

এে ম গলার ে সংখুা অরন । িারি ফ্রড হরে অরন
ধরুন - অফনরম দত্ত গুপ্ত, এই এ

ফসরেম এে েফি হয়, িাই সাোের্ ১৫ ফডফগ্র গসলফসয়াস

ো

থার

গনরম

ঘরেে িাপমাত্রা। ফদন না োি জানরি হরল খাি গথর

গচ

রে ফনরলই হয়, সময় জায়র্া আপরডরিড থার

খাি গথর

নামাে শুধু এ িাই দে াে, িাথরুরমে

গসিাও ফ িারি সময় নষ্ট না
গমফ ন িানারি িরল গঘাষর্া

নাম গর্ািা পৃ ফথিীরি

ি গলার ে
ি

মাইররা গসর ন্ড নষ্ট হয় এ িা গলার ে শুধু নাম ফলখরি। গসিা গোজ
চলরি থা রল গদখা গর্র এ িা গলা
নারমে গপ রন। এ ািা প্রায়ই এখন

সিসময় ।

াজ, র্ফদও

রে গিরডই হাইফজন গমরন

গস িুিস্থা খুি িািািাফি হরি। এ িা

সাোফদন

াজ

াজ হল ফ

ো র্ায়

ম্পাফন এমনই এ িা

রের , সিাে ফসরেরম গসই
িারি না ঘুফমরয় এ িা মানু ষ

রে গর্রি পারে এমন এ িা র্ন্ত্র ফডজাইন

ি সময় নষ্ট

রের শুধু

ারজে জনু মাসগ গর্রি হরে,

গ্রহরি গর্রি হয়, গ াডিা িািািাফি িুিহাে

আোম পারি, গেস গলরিল

ফদরনে সিিু ু সময়

ো।

মরি, ঘুরমে দে াে পিরি না।

ারজ গদওয়া র্ারি।

ুাপসু ল, িুািরলি,

না হরল ফিঙ্ক ।
গি ফ

ু ের্ ধরে গলা িা

ফডিাইস গথর

গিফ । গর্মন

হরি পারে। আে এই এি িি নাম ফলখরিও গিা সময় লারর্।

সৃ জন

ারলা েরেে পদগা িানা। রুরম আরলা ু রল সি গোিি

ফি ল্প গিফেরয় গর্র অরন ফদন। নানা ে ম

াজ চলর ।

র্ারদে পূ িগপুরুষরদে ফনরয় পিাশুরনাে ইরে আর িাো ফডফজিাল িই
পরে গজরনর গর্ এ

অন্ধ াে,

এমফনরি খাওয়া, ঘুম আে িাথরুরম সময়িা গিফ র্ায়। খাওয়াে

গলা িাে গ াড ৮৩৩। এই িারিই গলার ো ফনরজরদে পফেচয় িহন

অরন

রে গর্র গসগুরলা আপরলাড

র্রন্ত্রে আইফডয়ািা এমনই গর্ গসিা মাথায় পরে থা রল গেন এ িু

গর িা গিড এ নাফমরয় গেরখ চরল গর্ল।

ওফদ

াজ

এ িা সািগারে।

ইফিফনয়াে, ওে

“গুড মফনগং ৮৩৩, ইরয়াে ব্ল্ুা

এফদ

ফ

আপরডিও এরস গর্র । এই গলা িা এ জন িি মারপে

দেজািা খুরল গর্ল।

ন

ারল ফ

রে। িরি গস

জানলা অিফধ র্ািাে গ ানও দে াে গনই, গর্ গ ানও ফসরেম

ফি গ াল্ড /হি , গপ্রাফিন ফিঙ্ক। স ারল গলা ফি

রে স ারল গখরল। অপ ন এ গপ্রস

গিাডগ আর ,

থার

ো র্ায় ফসরেম আপরডি

চা গখরয় গলা ফি িরস র্ায় িাে ফডিাইস-িা ফনরয়। রুম-িা

গমািা গ্লারসে চ মািা গচাখ গথর

ব্ল্ুা

সংখুাে গিা গ ষ গনই, র্ি ইরে চলু । মরে র্াওয়া গলা রদে
গ াডগুরলাও িুিহাে

হয়, সময়িা গদরখ আরো আশ্চর্গ হয়, ফিেক্ত হয়। এইরিা ফিন ঘণ্টা

আরর্ই সি ফ

র্ায় সি জায়র্ায়। িাই এই নম্বে, এিা এ দম ইউফন । আে

ফিং

ারজ িুস্ত, হোৎ আিাে অনু এ িা

রে ব্দ। ওই ফডিাইস-িা গথর

ফ

ু

িাজরলই গলা িা ফিেক্ত হয়, ওিা প্রাইরিি ফডিাইস।

“গমরয়িাে এ িা ই ু রয় ন ফমলর না, গদরখ দাওনা” – ফপং-িা
এরসর গ াড ৮৪৫ গথর , মারন গলা িাে স্ত্রীে ফপং । পার ে
রুরম গসও খুি িুস্ত আে এ
“ওর

িরলা আমায় গসন্ড

ধেরনে

াজ ফনরয়।

েরি”।

ো
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ােরনই ৮৩৩ সিসময় ১২৮৮ গ

ফমফনি দু রয়র ে মরধু আিাে এ িা ফিং, ওয়ান আনফেড গমরসজ

দে াে, হাইরি

ফ্রম ১২৮৮।
উি, র্ি ঝারমলা

ই ু রয় ন-িা

ারজে সমরয়। গমরয়র

গমরয়িার

১২৮৮ এে গমরয়িাে িয়স সম্ভিি ১১, িািা মাে সারথ লাে গদখা
আরর্। ওে রুরমে এ িা গোিি অদ্ভুি িুিহাে

েফ রলা। গমরয়িা িয় গপরয় মা িািার

ফপং

সারথ ু রি এরসফ ল ওে রুরম। ফির ষ ফ

েরি ওো সারথ

ু না, গমরয়ফি গ ৌিূ হল

ি ি জানলাে পদগািা সফেরয় ফদরয়ফ ল। এ

ঝল

গোদ্দু ে ওে রুরম

আরর্ে ি ে ওে িািা িারলা নম্বে পাওয়াে জনু এ িা িাইম

গমফ ন ফর্িি

রেফ ল, গসিা র্ফদও গপরেন্ট

ররাল ল

ও হুা

ফ ন্তু গপরেন্ট

রে ফনরয়র ফর্িি-িা পািাে ফ

ররাল হুা

রে ওই

সমরয় ফর্রয় গদরখ আসরি, গসই অফিজ্ঞিািা গপরি। িাে িাে িাইম

ু ফদন হল গমরয়িা অনু আে এ িা

গ্লারসে চ মা। এই গমরয়িাে আিাে ওই ে ম খ আর ,

গ

িরলফন। এ ফদন দু পুরে লারে এ িা

িা ারে আিাে ই ু রয় রন মন ফদরে।

ারজ িুস্ত, গসিা ও ওে িািা মা
ুাপসু ল হারি ফনরয় ঘুফমরয়

পরিফ রলা, েীেিা িারলা লার্ফ ল না গসফদন ওে। ওিা হারিে মুরোয়

ওে িয়রসে গ রল গমরয়ো ঘরেে িাইরে গিেি, মারে গখলি। খুি

গথর

গর্ফ রলা, পরে র্খন ও ঘুম গথর

অিা

চুাি

ের । িাথরুরম ফর্রয় এ িা িাফিরি

গ মন হরি পারে গসই

ু ফদরনে মরধুই।

ফনরি িয় পারে। পূ িগপুরুষরদে অুাপ িা পরি ওে খুি ইরে

ফ

লারর্ এসি পরি ওে, িািরি থার

গর্ গপরেন্ট

ো হরয় গর্রলও গমরয়িা িাইম গমফ ন রাই

গমরয়িাে সামরনই এ িা পেীো, অসম্ভি পিাে চাপ। গচারখও গমািা
সমরয়

ররারল ফ ল , এ র া

ি ে আরর্ র্াওয়া র্ারি না। ফ ন্তু গমরয়িা এিিাই চালা

গমফ ন-িাে ফদর

ো। ও পরি গজরনর গর্ এ

ওরে িখন গদরখ হািিা চুাি
ুাপসু ল িা গেরখ হাি ধু রয়

অফিজ্ঞিা। এখন গিা িাইরে গিেরনা র্ায় না, নানা ে ম িাইোস,

গনয়, িােপে ওিা গিলরি িুরল র্ায়। ২ ফদন পে হোৎ িাফিে ফদর

িুা রিফেয়া ফ লফিল

গচাখ গর্রল ও গদখরি পায় গর্ িাফিে জরল

ের িাইরেে হাওয়ায়। মাোত্ম

ে ম অসু খ

হয় ওই সি িাইোস, িুা রিফেয়া গথর । মাস্ক পেরি হয়,

িলা ফদরয় সরু সরু ফ

অফিরজন পাইপ ফনরি হয়, গহলরমি পেরি হয় িাফিে িাইরে এ
পাও গিলরি হরল। জানলা দেজাে িাইরেে গর্ জর্ি, গসিা ফিষাক্ত।
অফিরজন গলরিল প্রায় গনই। রুে শুষ্ক ফ
িাফি। ঝল মরল সি িাফি। এ

ু জফম। আে িি িি
ু ফ

ি ে আরর্ও ফ

ু সিু জ র্া

ফ ল, দু -এ িা পাফখ, প্রার্ী ফ ল; ফ ন্তু এখন গসগুরলা আে গনই। এই
মানু ষই িারদে প্ররয়াজরন সি র্া গ রি গিরলর । র্া গুরলাে নাফ
প্রার্ থার । গমরয়িা এিা গজরনর ফডফজিাল িই পরি। এমন অরন
িথু জানা র্ায় ওই ফডফজিাল অুাপ-িা গথর ।

িা া পয়সা আর । এ

ারল ফ

ু সংখু

গলা

ার অরন

মারে ঘারি

েি, িাো ধীরে ধীরে অিলু প্ত হরয় গর্র । মানু ষ িারদে
িািািাফি

রে ফনরি অরন

গের্ীে গলার রদে দে াে

সৃ জন

াজ
াজ

গমফ ন িাফনরয় গিরলর , িাই গসই
মরি

ুাপসু লিা গিরস উরের আে

সি গিফেরয়র । এ িা অুাপ-এ ফি িুরল সাচগ

েরি গদখা গর্ল ওগুরলা গ

ি। মারন ফজফনসিা আরলা গপরল র্া হরি

পারে। িাই গমরয়িা ওিা পদগাে গপ রন গেরখর , আে িাই ওে িাে িাে
ওফদর

মন চরল র্ায়। র্ফদও পদগা সোরনা র্ায় না, িাই এ িু উোঁফ

গদরখ গোজ। এই ফনরয় আিাে এ িু পিাশুরনাও

মরি িুফেরয় গর্র । এই

গমরে

ের গমরয়িা।

৭ ফদন হল ফজফনসিা গথর

দু ’গিা সিু জ ফ

গমরয়িা গজরনর গর্ ওিার

িরল পািা। িাফিে জল শুফ রয় গর্র , গমরয়িা

িাফিরি জল িরে গদয়। এ িা ফডিাইস গচ

গিফেরয়র , আিাে অুাপ গঘোঁরি
রে গদরখ িাইম ৮ এ ম ।

িাইম গমফ নিা হারি িুরল গনয়, পরে গনয় হারি। গপরেন্ট

আজ াল পৃ ফথিীরি র্েীরিে সংখুা আে গনই। সিাে

ো

খেরচে।

গ ার , আে িুস গসই আরলায় গোিি িা গর্ফ ল ফির্রি।

পূ িগপুরুষরদে ফনরয় পিাশুরনা

রে পিাশুরনা

রে গখরি হরল ওিাই এ মাত্র পথ। এ

এ িা গোিি ঘরে োখাও গিা অরন

রে

পাফেরয় ফদরলা গলা িা।

হরয়ফ ল মাস খারন

জর্রি

িরল গর্ িারলা

খুরল এফর

ররাল ল

রে ১৯৯৫। মরন মরন খুি িয় পায় গমরয়িা, ফনরজে হািগ ফিি

িা গর্ন গস পফেষ্কাে শুনরি র্ারে। এ িা গমফ ন র্লা িাে িাে িরল
র্ারে “গপ্রস দা গেড িািন িু
ফ

নিামগ ইওে িুুে”। এখারন র্াওয়াে আরর্

ু ফনরি িরলফন, ও র্খন ৩০০০ সারলে এফর ফদরয়ফ ল ফ সি গর্ন

ফনরয় গর্রি িলফ ল, গসগুরলা গ ানিাই ওে গনই। ওগুরলা অুাডিান্স ফ
ফডিাইস িা গমফ ন, গসগুরলা

ারোে গনই। হয়ি গিরোরি িফিষুরি।
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িাই ও আে গর্রি সাহস

ু

রেফন। ফ ন্তু ১৯৯৫ এ র্ািাে জনু ফ

–র্াফন্ত্র

ফনরি হরি না।
িািন িা গপ্রস

“ িাইম উইল ওিাে ইন ২ ফমফনিস, গপ্রস িািন গিা ফেিানগ িুা ”
ব্দিা িাে িাে িলরি থার । ১২৮৮ িািন গপ্রস

১২৮৮ র্খন গচাখ গমরল িখন ও ফনরজে রুরম, প্রচণ্ড োণ্ডা ।

রে গদয় ১২৮৮, গমফ ন িরল ওরে “ ফে ু রয়ে

গ্রানরিড” ।।

এইিু ু িাইরমও এত্ত এত্ত ই-গমল এরসর । মরন িয় ফনরয়

‘ প্রচন্ড র্েম লার্র , এ িা গখালা মারেে মারঝ িরস ১২৮৮। চােফদ

গর্ফ রলা ও

সিু জ। মাথাে ওপে গখালা আ া । ফ রসে এ িা সু ন্দে র্ন্ধ আসর ।
গি দূ রে ফ

ু গলা জন হাোঁিা চলা

ের ।

ারোে মুরখ মাস্ক গনই,

রয় র া ি ে আরর্ে পৃ ফথিীরি, ফ ন্তু িারলা গলরর্র

ওে ওই সময় িা।
গসফদরনে পে আেও দু ’িাে ১২৮৮ গর্ফ রলা গসই সমরয়। নানা

অফিরজন পাইপ গনই, গহলরমি গনই। ফ ন্তু খুি র্েম লার্র ১২৮৮

জায়র্া গদরখর , ফ

এে। র্ারয়ে জুার ি িা খুরল গনয়। উরে দাোঁিায় । এ িু এরর্ারি

নাম ফজরর্স

ু , গি িি গদখরি। সিু জ গ াি গ াি র্া গুরলা

নজরে পরি এ িা ফ

খারে এ মরন মাথা ফনচু
ফ

রে। ওে ৪ গি পা আর , এ িা গলজ আর ।

গর্ন প্রার্ী, িাে নাম মরন পির না ১২৮৮ এে। এো মানু ষ গ

েফি

রে না, িাই িয় গনই। িিু গমরয়িা িয় পারে। গর্খারন গিফ

গলা জন গসখারনও গর্রি িয় হরে িাে। ওই ে ম গদখরি আে ২
গিা প্রার্ী গ

ফনরয় আসর এ িা গ রল, ওেই িয়রসে হরি গ রলিা।

হারি এ িা লাফে, খাফল পা। র্ারয় খুি এ িা
িি ৩ গি প্রার্ী ওই গ াট্ট গ রলিাে

থা ফ

াপি গনই। অি িি

সু ন্দে শুনর ।

গমরয়িাে গর্িা সিরচরয় িারলা লার্র িা হল, গ ান গমফ ন ািা ফনশ্বাস
ফনরি পাো। ফনরজর
চামিায় গি জ্বালা

ি হাল্কা লার্র ওে, ফ ন্তু সূ রর্গে আরলা পরি
ের । লাল হরয় গর্র হাি পা।

গ রলিা গদখরি গপরয়র ওর । গি ফ
গমরয়িা অিা

নজরে গদখরি থার

গদরখ।

গ রলিার ।

ফডিাইরস এ িা ব্দ এল, ফেিানগ িাইম আে পাোঁচ ফমফনি িাফ । আসাে
আরর্ ফেিানগ িাইম ফদরি হয়, না হরল আে গিো র্ায় না ফনরজে সমরয়।
প্রথম িাে এরসর িরল ১২৮৮ িাইম ফদরয়ফ ল ২০ ফমফনি।
গিফ সময় গনই িরল এ
গনয় ১২৮৮। গিফ গলা

পা এ

পা

রে এ িু গহোঁরি চােফদ িা গদরখ

গনই আর পার । গ াথায় এরসর গসিাও

জারননা ও, িাইম গমফ রনে এি গসফিং ও পারে না।

ু গলা রদে সারথ

থা িরলর , িরি সিাই ওে

রে। এ িাে ১২৮৮ িলারি এ িা গমরয় খুি

গহরসফ ল, গসিা ওে িারলা লারর্ফন ।

ও গদরখর ওই সমরয় সি িাচ্চাো ফ

সু ন্দে পিাশুরনা

এ িা আলাদা ফিফল্ডং-এ র্ায়। ওিার

স্কুল িরল। হই হই

গখরল ওো,

ি আনন্দ

েরি
রে

রে। এই সি গদরখ গমরয়িাে আে ফিরে

আসরি মন চায় না ফনরজে সমরয়।
িাে িাে এই িারি গর্রি আসরি থার

১২৮৮। এরি ওে েীে

খাোপ হরি থার । এ িাে গিা গর্ািা এ িা ফদন গস এই িারি
িাইম গমফ রন

রে ঘুরে গিফিরয়র

পৃ ফথিীরি। ফিরে এরস গথর

গস ফ

রয় র া ি ে আরর্ে
েীে খাোপ িাে। সাোফদন

ঘুফমরয়র গসফদন গস। অরঘারে ঘুরমারে ১২৮৮ ।
এ িা লাল, নীল উিন্ত ফ

ু ের্ গদরখ মুখ ঘুফেরয় চরল

গর্ল, গর্রি গর্রি আিাে গপ রন ফিরে িা াল, হাসল গমরয়িার

রে ।’

ওর

ু এ িা ওে জানলায় এরস িরস, ডার

“১২৮৮, ওরো। গদখ আমায়, আফম এরস গর্ফ ”। গ াট্ট

িাফিে র্া িা ২ ইফে িি হরয়র । িাইরেে ফদর
িলর আমায় গর্রি দাও িাইরে। গমরয়িা
লাল নীল উেন্ত প্রার্ীিা

িাফ রয় গর্ন

ারলা পদগা সফেরয় গদয়,

থা িরল , িরল “ জানলা গখারলা আমায়

আসরি দাও” , গমরয়িা জানলাে

াোঁচ গিরে দায়,

গ্রেেেেেেেেেে, ফিন্নন্নন্নন্নন্নন্নন্নন্নন, ফি ি ফি ি, ঝন- ঝফনরয় সি

র্াফন্ত্র

ব্দ গিরজ ওরে, প্রার্ীিা উরি র্ায়। আ া িা এ িু

নীলরচ আজ।
ঘুম গিরে র্ায় ধেমফেরয় উরে িরস ১২৮৮। গিফিরল োখা গোিিিা
জানায় গুড মফনগং ১২৮৮।

সৃ জন
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নাম নয় গ াড
Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN

মফিভ্রম
Dr. Narendra Dewri, Newyork, NY

িাইম গমফ নিা আিাে িুরল গনয় গমরয়িা হারি, েীে িা দু িগল

িারলা গিামায় লারর্ না, প্রফির াধ গমাে

খুি । ১৯৯৯ গসি

প্রিুা ায় পূ ের্ হয় না, অিৃফপ্তে সি র্ািনা,

গেড িািন িু
১২৮৮ অি
িািা মা গ

রে, ফেিানগ িাইম অি োরখ। “ গপ্রস দা

নিামগ ইওে িুুে”—র্াফন্ত্র

ব্দ িা িলরি থার ।

রে গদয় িাইম গমফসন। এ া গর্রি চায় না ও।
ফনরয় র্ারি এ ফদন । এই র্াফন্ত্র

গ মরন ফনরিা িদলা, গর্ফদন পারিা

ায়দা।

গপলাম এ িা সু রর্ার্ িরি, াফি নাই িা ফ

গিরোরি গস এ ফদন , ফনশ্বাস গনরি গখালা আ ার ে ফনরচ।

ু রিই,

র্া ফ ল গমাে আরস পার , গমরে ফদলাম িােই ফদর

এ িা হাফস আরন গোোঁরিে গ ারন গসই গ রলিাে মি, গর্ র্রু
চিাফেল মারে। ফিরে এরস গদরখফ ল গমরয়িা প্রার্ীিাে নাম, ৪

Adithi, Furlong, PA

মরন সদা িািনা, গমরন ফনরি পাফে না,
ঝােরিা গস ফদন পুরোিা, গিে পারি গস মজািা,
ফনরিা িুরল সু দাসরল, ডুফিরয় মােরিা অন্ধ ারে।

পফেরি গথর

গি পা আে , এ িা গলজওয়ালা প্রার্ীিা।

ামনা,

।

র্ি গপলাম ফ ল পাির ল ফদলাম ু রি অরন গজারে,
িাফি ফন িু এমন হরি, ফিরে আরস আমাে ফদর ।
গি ু ি হলাম িৃ দ্ধ িয়রস, গলার
খরনা ফ

িরল পার্ল িরি।

এমন হয়, িারলা মন্দ সি হাফেরয় র্ায়।

গচরয়ফ লাম পরেে মন্দ, উরটা আঘারি হলাম ক্লান্ত।
সার্রেে র্ি ঘুফনগিািগা, ফদ পারট

রে ধংস লীলা,

ফনজ স্তে, ফনরজে জ্ঞান, ফনরজে িয়স, ফনরজে মূ লু,
সি ফ

ু গমাে িুরি গর্রলা,

আরস না ফিরে আে
গলার

রে ফদরলা আমায় শুনু,

খরনা, আোঁধাে ঘন এ

মহােনু।

িরল ফি াে গ্রস্থু, গ ন এমন গমধা শুনু,

শুরনফ লাম প্রিাদ িার ু, ধান পাফ রল নু ইরয় আরস।
ঝাোঁ া ফদরল পা া ধারন, ঝরে পরি মফহিরল।
র্ি হরি িয়রস িৃ দ্ধ, িারিা হরি জ্ঞান সমৃ দ্ধ,
ফিচাে ফিরিচনা, িারলা মন্দ, র্াচাই

রে ফনরি ফসদ্ধান্ত।

গর্ফদন হরিা স্মৃফি হাো, দৃ ফষ্ট হাো, আত্মরিালা, ফদ ভ্রান্ত,
না েরি আে গ ারনা দাফয়ত্ব, গসফদন হরি সিগ ান্ত।
চাহ গ ন পরেে েফি, ধরে োরখা ফনরজে গজুাফি।

Horizon
Maya Bava, Conshohocken, PA

সৃ জন

Floral
Versha, Chennai, TN

Cup Cake
Aradhya Biswas, PA
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অিৃপ্ত আত্মাে প্রফির াধ
Dilip Sen, Kolkata, WB
সিাই িরল - িূ রিে র্ল্প িরলা। িূ রিে র্ল্প শুনরি স রলই িালিারস

শুধু এোই নয়, গিলগু সম্প্রদারয়ে মানু ষোও আরস পূ রজা িা

।

উৎসরি।

ু ই গনই।

হয়রিা িূ ি ি’গল ফ

িাই র্ার ই ফজজ্ঞাসা

গস িলরি — আফম গদফখফন ফ ন্তু শুরনফ ।
ার অথিা অনু

গ উ ো ু েমা িা দাদু ে

ার র্ল্প শুরনর ।

ারো

ো গহা ,

িরি আফম আজ গর্ র্ল্প

গ ানারিা গসিা আফম আমাে প্রিুে অফিজ্ঞিা গথর ই গ ানারিা। এিা
িূ ি ফ

গপ্রি জাফননা , িরি মরন হয় অপঘারি মৃ ি মানু ষ িাে অিৃপ্ত

আত্মা ফনরয় প্রফির াধ গ্রহরনে জনু আ া
থার ।

িািাস গিালপাি

গসই মানু ষ িাে চােপার গস গঘাোঘুফে

েরি থার

েরি

র্াে প্রফি

গস প্রফির াধ ফনরি উদ্গ্গ্রীি, িােই সু রর্ারর্ে অরপোয়।
গস র্াই গহা

- আমাে র্রল্পে গপ্রোপি দফের্ িােরিে অন্ধ্র

িফধগষ্ণু ।

এখারনই এ িা গ াফলয়াফেরি

মগসূরত্র আমাে আসা।
ু আফদিাসী সাোঁওিাল

ও মুন্ডারদে িাস আর পািগিু অেরল।
গ াফলয়াফে েফম ।

দু র্গম

পাহাি আে মারঝ উপিু া অেল মূ লি

গিরলগু সম্প্রদারয়ে িাস হরলও গি ফ
খাদারনই এরদে

মানু ষগুরলা িালিাসরি জারন।

এরদে পুরুষো অফধ াং ই
াজ। সেল সাদাফসরধ এই

অপরেে জনু এো প্রার্িা পর্গন্ত ফদরি

পারে। মাত্র পরনরো ফদরনে এরদে সাহচর্গ আমার

মুগ্ধ

ের আরলা গি ীদূ ে গপৌঁ য় না, িাই র্া

ো এ িা পফেরি । আমাে গ মন গর্ন িয়

ম ম

এ িা গিৌফি

র্ন্ধ পাফে। িালু র

ের ।

িফল — চরলা, এিাে গিো

র্া । স্কুিারে উরে িসলাম। গর্ষ্ট হাউরস গপৌঁ লাম িখন োি
সারি আিিা।

মরধু

নাোর ান্ডা নারম এই গ্রামফি গনহাি গ াি না হরলও গি
দু ফদর

হুাফের রনে ফিমফিম

িালু অনু ফদরনে মি আজও দ িা পর্গন্ত আমাে সরে ফ ল। এে

প্ররদ ।

পািগিু িূ ফম।

অন্ধ াে হরয় গর্র , শুধু মফন্দরেে প্রদীপ আে িাইরে এ িা

রেফ ল।

ুাফন্টরন ফর্রয় োরিে খাওয়ািা গসরে এরসফ । এখন আমাে

গ মন গর্ন র্া ম ম
ঘুরে গিিারে।

চােপার

খরনা ডান ফদর

গর্ন আমাে

খরনা সামরন গিা

খরনা ফপ রন,

খরনা িাম ফদর । িরয়রি আমাে হাি

গিা

পা োন্ডা হরি শুরু

ের । মরন হরে গ

রের । মরন গজাে এরন স্বািাফি

রে িাথরুরম গর্লাম। িাথরুম গথর

হিাে গচষ্টা

গিফেরয় এরস লে

েলাম

এ িা আি া ায়ামূ ফিগ আমাে ফি ানাে সামরন দাোঁফিরয়
আর । আচম া এই দৃ ু গদরখ আমাে িু িা ধিাস
উেরলা। এ িু ফনরজর

রে

সামরল ফনরয় িরল গিললাম — গ

িুফম,

নািার ান্ডা গ্রারম আমারদে িাসিা র্খন এরস গপৌ রলা িখন সরন্ধু

এখারন ফ

হরয় এরসর । িাসেুরন্ড উপফস্থি ফ রলন

িরুন গিাস, এ জন মাইফনং ইফজজফনয়াে, এখারন গ াফলয়াফেরি

ফলয়ােী মুারনজাে সহ

িাইনান্স ফডপািগরমন্ট ইন চাজগ ফমিঃ িালাসু েমফনয়াম। মুারনজারেে
অনু রোরধ ফমিঃ িালু আমার

গর্ষ্ট হাউরস গপৌর ফদরলন।

ওর

স রল

িালু িরলই ডা রিা। অিুন্ত ফমশুরখ এিং সহজ সেল মানু ষ ফমিঃ
িালু । ওে এ িা স্কুিাে ফ ল, আমার
জায়র্ায় ফনরয় গর্ি। অফিরসে

ওে ফপ রন চাফপরয় অরন

ু ফিে পে এ ফদন ও আমার

ফনরয়

চলরলা পাহারিে ওপে এ িা মফন্দরে সন্ধুােফি গদখরি। পাহারিে র্া
গিরয় আফদিাসী গমরয়ো আসর আেফি গদখরি, এো সাোঁওিাল আে
মুন্ডা প্রজাফিে। আিলু স

ারেে মি র্ারয়ে েং এরদে। ওরদে সু ন্দে

মুক্ত ফিহরেে মি গদহ গসৌষ্ঠি

ফিে

ল্পনারি ফচত্রপরিে মি িুরি

চা ফে

চাই? ান্ত আে োন্ডা র্লায় ায়ামূ ফিগ িলরলা — আফম
েিাম----। মরন পরি গর্ল িালু িরলফ ল এেই

থা। এখারন জরয়ন

োে পে গথর ই ফচি ইফজজফনয়াে ওে

ফপ রন পরি ফ রলন। ফ

িারি ওর

অপদস্থ

ো র্ায় িাে ু রিা

খুজরিা। এ ফদন খফনরি এ িা দু ঘগিনা ঘিরলা। ফদনিা ফ ল
গসামিাে , িরুন িাে গলা
পাোঁচজন েফম

জন ফনরয় ফনরচ নামাে ফ

গুরুিে অসু স্থ হরয় পরি। িরুন ফচির

ফিফন অনু মফি গদনফন। িরুন এসি উরপো

ু ের্ পরেই
জানারলও

রে সমস্ত েফম

ফনরয় ওপরে চরল আরস। ফ ন্তু ইফিমরধু পাোঁচ জন েফম

গ

মাো

ওরে , ওরদে ফখলফখল হাফস সাো েীে মরন জার্ায় ফ হের্। আফম গর্ন

র্ায়।

হাফেরয় গিফল প্র ৃ ফিে এই গসৌন্দর্গ গিারধে

দায় িরুনে ওপে চাফপরয় গদয়, র্ফদও পরে জানা র্ায় ফচি আরর্ে

িালু ে ডার । এই মফন্দে ওরদেই এ

ার । সফম্বৎ গিরে

পূ িগপুরুরষে শিেী, িাই প্রফি

োরত্রই এো এখারন উপফস্থি থার , প্রসাদ গ্রহন

সৃ জন

রে ফিরে র্ায়।

খিেিা ঝরিে র্ফিরি ফিরয় পরি। ফচি ইফজজফনয়াে সি

ফদন এিহোে িন্ধ

রে ফদরয়ফ রলন এিং এিা ফ ল ইো ৃ ি ।

মৃ ি েফম রদে আত্মীয় িন্ধুো িরুরনে ওপে চিাও হরয় ওর
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ভ্রষ্ট চিুদগ
Kallol Bandyopadhyay, Domjur, WB

অিৃপ্ত আত্মাে প্রফির াধ
Dilip Sen, Kolkata, WB
মােরধাে

রে। গুরুিে আহি অিস্থায় হাসপািারল ফনরয় র্াওয়া হরল

ডাক্তাে ওর
িার

িফল — আফম সি জাফন, িালু আমার

সি িরলর । আফম

গদখলাম ধীরে ধীরে িরুরনে ায়ামূ ফিগ অন্তফহগি হল। আমাে খুি

ষ্ট

হল। এ িা িরুন প্রফিিা এই িারি নষ্ট হরয় গর্ল। ঘিনাে এখারনই
গ ষ নয়। োরিে গিলা শুরু হল আিরঙ্কে পফেরি ।

রে িরস ফ রল ফির রলে আরলা।

ার গর্রি আমার জানারলা, এখন সময় িারলা নয় সূ র্গ ু র ন আজ অরেষা নেরত্র , গ গ াথায় িফর হরয় আর !

রে। িরুর্ দাোঁফিরয় আর । আফম

মৃ ি িরল গঘাষনা

পাথরেে মরিা মুখ

গ াফলয়াফে

এইসি গিরি িাে হজম হয় না। োরিও ফনদ্রা গনই - গিন ন
এই িরল ফমফষ্ট হাসরলা িহুেন পরে। ...
ঘন ঘন ফনম্নচাপ হয় ইদাফনং, িজ্রপারি মৃ িুুও গিরির ।

অেরল মারঝ মারঝই গদখা গর্ি িরুনর , আিাে ইিফনং ফডউফি

িিু ও ঝরিে গ রষ আ ার ে নীল গদরখ এখনও িাোঁচাে ইরে হয়।

গসরে গিো েফম

এসি ফিিৃ ফি ঘাঘু মািারলে মরিা ফিরের সফে

গ

সাো োি ধরে গঘাোরনা, স ালরিলা নাইি

রে গিো েফম ো গদরখ অজ্ঞান অিস্থায় পরি আর এ জন
েফম । হাসপািারল প্রায় পরনরো ফদন থা াে পে সু স্থ হরয় গস িাফি
গিরে। এই িারি আরো দু এ

জনর

গঘাোরনায় এ িা আিরঙ্কে

পফেরি সৃ ফষ্ট হয়। এে পে এ ফদন ফচি ইফিফনয়াে িাফি ফিেফ রলন,
হোৎ গদরখন পার গ

এ জন িরস আর , প্রচন্ড িয় গপরয়

ইফিফনয়াে সারহি িাইিাে গ

িরলন — গজারে র্াফি চালারি।

চারল পা িাে িরল না...

মানু ষ চালা

হরয় গর্রল
িাে িদরল গিরল ধূ িগ প্রিাে
ি ফদন িৃিীয় নয়ন িুফম িন্ধ রে আর া সাদা গচারখ জল পরে র্ায়
গিামাে িসিিাফি ফিনিার্ হরি িাফ িু ু জল আে জল....
শি ারখে হাহা াে ডুরি আর এ

হাোঁিু োিরনে জরল।

আমার এ ারন্ত গডর আরলাফি নেম হরয় এল, গর্াধূ ফল নয়রন গচরয়
িিু ু িারলািারস আমার গিাঝারলা ....

িাইিাে িাফি গপৌ রল গদখা র্ায় ইফিফনয়াে সারহি অজ্ঞান অিস্থায়,
িাইিাে সরে সরে হাসপািারল ফনরয় গর্রল গসখারন ওর
গঘাষনা

মৃ ি িরল

রেন।

Light House
Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA

পেপে ঘিনাগুরলা ঘরি র্াওয়ায় গ্রারমে পফেরি এর িারেই িদরল

গর্ল। সন্ধ্যের পে োস্তাঘাি িাোঁ া । গ উ িরয় োস্তায় গিরোরি চায়
না। অির রষ িান্ডি ধীরে ধীরে

মরি শুরু

েরলা। স্বািাফি িা

ফিরে এরলা গ াফলয়াফেরি। মানু ষ স্বফস্তে ফনিঃশ্বাস গিলরলা। এখন আে
গদখা র্ায়না িরুরনে আত্মাে গদৌোত্মু।

সৃ জন
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গ াোঁ
Krishanu Bandyopadhyay, Domjur, WB
অরন
থার

ু গিা

ফপ্রয় ফজফনস সময়ফির রষ দু ফিগসহ হরয় ওরে ! ফ
িরিই । ফে

াের্

গর্মন আজ, এই সরন্ধুরিলায় চন্দরনে এরসন্স

েরি পােফ ল না । অথচ ি ে দ আরর্ মফিে ঘারম

শুিঙ্কে সহু

গিজা জামা গথর

গিরস গিিারনা হাল্কা চন্দন র্রন্ধে ঘ্রার্ ফ

গর্ িারলা

লার্রিা শুিঙ্করেে ! ও মফিে পফেচয়িাই গিা আপফন জারনন না । মফি
হরলা শুিঙ্করেে মাসিুরিা িাই । ওো দু 'জরন মামােিাফি গথর
গলখাপিা

রের । পেিিগী ারল দু 'জরন ফিন্ন ফিন্ন গপ া ফনরয় দূ রে

সরে গর্র । মফি জীিফিদুাে অধুাপ
উোঁচুপরদে আফধ াফে

আে শুিঙ্কে এম এন ফসে

। শুিঙ্করেে ফিন

ামোে ফ্ল্ুাি । আজ ঘরে

গ উ গনই । গমরয় আে িউ পুরজামণ্ডরপ গর্র । মহাষফষ্ঠে ার ে
আওয়াজ গিরস আসর । শুিঙ্কে গসািায় র্া এফলরয় ফদল । গসািায় র্া

এলারলই িাে গচাখ িু োঁরজ আরস । ার ে গিারলে আরমরজ গচাখ িু োঁরজ
গস িারি, " মারয়ে ডা
হয়না ? গ
গ ার

আে ার ে ডা

গ ন গর্ গ ারনাফদন পুরোরনা

জারন ! " । দফেরর্ গখালা জানলা ফদরয় এ

খামচা িািাস

। গসই িািাস ঘরেে গদওয়ারল গদওয়ারল জানলা দেজাে পদগায়

পদগায় আির

র্াওয়া চন্দরনে র্ন্ধ র্ার

ফমফ রয় ফনরয় শুিঙ্করেে সাো

েীরে ঝাোঁফপরয় পরি । ার ে আওয়াজ েীর্ হরয় আসর । শুিঙ্কে
অস্ফূি স্বরে ফিিফিি
এই চন্দন র্ন্ধ গ

গলা

রে, " মফি এরসফ ল , অি ুই এরসফ ল, নাহরল

ফনরয় এল ? " ।

এরসর । ফ্ল্ুাি িাফিে পুজামণ্ডরপে গ ালাহল েীর্িে । এিাে এষর্া
ফনশ্চয়ই ঘরে ফিেরি । গমরয়িা হয়রিািা িায়না ধের আে ফ
াফর্গর ঝুপ

রে ফ

ু েন

ু এ িা িসাে আওয়াজ

রে শুিঙ্কে ।

সংর্ি

গমরয়ে র্ারয় হাি গদওয়ায় িাে ফনরষধ আর । এষর্া িরল
ফদরয়র গমরয়র

ি োফধ

ু োঁরলই গস গমরয় ফনরয় চরল র্ারি । প্রায়

এষর্াে এই

থা িহুিাে শুরনর শুিঙ্কে ! র্জর্জ

েরি এষর্া দ্রুি ঘরে ু র

েরি

র্ায় । িাে েীে গথর

চন্দরনে র্ন্ধ ফিরয় পরি ঘেময় । এই চন্দরনে র্ন্ধ শুিঙ্করেে
খুি গচনা । এ র্ন্ধ গমাফিে র্ারয়ে র্ন্ধ । মারন মফি এরসফ ল ।
ফনশ্চয়ই এরসফ ল ।
শুিঙ্কে আে মফি আমাে ইস ু ল িন্ধু । আমাে িাফি ওরদে
মামািাফিে পার ে িাফিিা । িাই আমারদে গদাফস্তও ফ ল প্রর্াঢ় ।
গমাফিে মা ইো ফপফস হোৎ মাো র্ান ।

মারয়ে মৃ িুু গিদনায়

মফি ফদরন ফদরন অন্তমুগখী হরয় ওরে । আে হাই ইস্কুরলে ফদফদমফর্
ধীো ফপফসে গ রল শুিঙ্কে আরো প্রর্লি হরয় ওরে । ধীো ফপফস
িারপে িাফি এরলই আফম িাে সরে গদখা
এই িাধুিামূ ল
গথর

গদখা

োে ফপ রনে

েরি গর্িুম । আমাে

াের্িা হল ধীো ফপফসে র্া

গিরস আসা চন্দরনে র্ন্ধ । ওই চন্দন র্ন্ধ গর্ আমাে খুি

ফপ্রয় । হোৎ এ ফদন ইস ু রলে ক্লাস ঘরে আমাে নার
এরসফ ল , ধীো ফপফসে র্া গথর
" ফ রে ? িুই ফ
নাফ

গিরস

গিরস গিিারনা র্রন্ধে মি

অফি ল চন্দরনে র্ন্ধ । আফম শুিঙ্কের

ূ নু ফ্ল্ুারি এ া ী শুিঙ্কে । মরদে গিািলিাও ূ নু হরয়

থা াে জনু । জানলাে

োে জরনু । মুহূরিগ হািদু রিার

আদে

ফজরর্ুস

রেফ লু ম ,

, গিাে মারয়ে মি চন্দন র্ন্ধ মাখা শুরু

? " িা শুরন শুিঙ্কে িরলফ ল , " ধুাৎ , ওই র্রন্ধ আমাে

মাথা ধরে । মফি গমরখ এরসর । " এইসি

থা িাল রিলাে

থা । এই মধু ফিফের গসসি স্মৃফি গর্ন নীল গমরঘে গিিে
গথর

এরস িরসর । সাো ফ্ল্ুাি সাো মহল্লা আরলাে প্লািরন গিরস গর্র ।

শুি আে মফিে ফত্রর ার্ িন্ধুত্ব আজও িন্ধনর্ু ক্ত হরয় িহমান ।

এ দৃ রষ্ট িাফ রয় িরল ওরে , " িন্ধু

ধিধরি গোদ্দু রেে মি উোঁফ

িৃপ্ত

হয় । িলরি িলরি এফর্রয় ফর্রয় শুিঙ্কে গদরখ এ িা হুিুম গপোঁচা উরি
মািাল শুিঙ্কে গপোঁচািাে ফদর

ফজরর্ুস

ডা ঘফন্ট র্ান গর্রয় ওরে, " জয় র্রন া জয় র্রন া গদিা ----- । "

গদখা

উরি র্ায় । শুিঙ্কে জারন এষর্া মারন িাে িউরয়ে

ার ডুফপ্লর ি চাফি

আর । িিু ও দেজা িার ই খুলরি হরি । এিা এ িা পুরোরনা অিুাস
। র্ফদও িারদে মরধু গ ানও মানফস
িাস

সম্প গ গনই । দু 'জরন ফিফেন্ন

রে । শুিঙ্কে দেজা খুলরিই গমরয় গ ািনা ঘরে ু র ই িার

জফিরয় ধরে । শুিঙ্করেে হািদু রিা ফন ফপ

সৃ জন

রে গমরয়র

জফিরয়

গমরে মনর

গসফদন শুি এরসফ ল । ওে গচারখ-মুরখ অিুক্ত

অন্ধ ারেে হফদস আফমও পাইফন, িুফমও পারিনা । " গসই মুহূরিগই

গপোঁচািা আচম া িয়ািগ হরয় ঝপাস ঝপাস ডানা গমরল অন্ধ ারেে গখাোঁরজ

েফল

রেফ লু ম " হুাোঁরে, গমরয়ে সরে

রে । আফম

ষ্ট গদরখ ওর

খন আে ফ িারি

ফেস ? "

শুি ধীেিারি িরলফ ল , " প্রফি গোিিাে ফির লরিলায় , ইিানা
ফচলরিন পার গ । "
" এষর্া আরস ? "
" হুাোঁ , মফি ওরদে দু 'জনর

গ রি ফদরয় র্ায় । "
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গ াোঁ
Krishanu Bandyopadhyay, Domjur , WB
গসফদন আমাে ফ্ল্ুারি গ উ ফ লনা । দু 'িন্ধু ফমরল চুফিরয় মরদে আসে

েরি পাফেফন । িাফি ফিরে গদখলু ম মারয়ে র্ন্ত্রর্া আে

িফসরয় ফ লু ম । গপরর্ে পে গপর্ গপরি পুরে গি অসংলগ্ন হরয়

অসহনীয় হরয় উরের । গসই

উরেফ ল । আফম ওর

আমায় র্লা গদফখরয় ফদল । িােপে মারয়ে শিেী

' ে ' ফিং স ফনরি মানা

জিারনা স্বরে িলল, --- " গ ন ? র্লায়
। আমাে মা ফ

োরি ও জিারনা

ুান্সাে হরি ?

াোঁচ লা হরি

মাল গখি ? িরি িাে র্লায় ওই পাপ গোর্ িাসা

িাোঁধল গ ন ? "
িােপে ও এ িু চুপ হরয় গর্ল । আিাে ফিিফিি

আমাে এই হাি দু 'রিা ফদরয় এ িু গ াোঁি ?

। মািারলে জিারনা জিারনা

রে গস িরলফ ল, ---" না গিার

গ াোঁিনা

। গ াোঁিনা । গ াোঁিনা । এই পাপস্পরষগ িুইও পাপী হরয় র্াফি । "

পাফেরয় ফদলু ম । এই

জানারি ও অজ্ঞান হরয় গর্ রলা । জ্ঞান ফিেরিই এষর্া
আে গমরয়র

গ ানফদন গর্ন স্প গ না

আে গ ানফদন

ফে । না, আফম িােপে গথর

ু োঁইফন ওরদে। “
থাগুরলা িরলই, পার্রলে মি গ োঁরদ উরেফ ল শুি । িােপে

াোঁপরি

াোঁপরি হািদু 'রিা এফর্রয় ফদরয় আমায় িরলফ ল, ---" নীরেন , এই
এ িাে গ াোঁি ?

ু োঁইফন ।

িফদন গর্ গ ান ফপ্রয় মানু ষর

ফজরর্ুস

সয়না িিু গ ন এি মাল গখরয় মািলাফম

আফমও িখন আধ-মািাল । মািারলো িি অনু িূফিপ্রির্ হরয় ওরে ।
আফমও আরিরর্ গচারখে জল ধরে োখরি পাফেফন ।

াোঁদরি

াোঁদরি

শুিে হািদু 'রিা ধরে িরলফ লু ম, ---" গ াোঁ , গিাে গর্মন খুফ গিমন
িারি গ াোঁ ।"

গসইসময় গিরিফ লু ম ,শুিে এই আচের্ , মািলাফম না আোঁিলাফম ।
আফম স্বিািিই ফিেফক্ত ফনরয় শুির

রে গদওয়া এই

"

াোঁপা হারি আমায় ু োঁরি ফর্রয়ও গ াোঁয়ফন শুি

াোঁপা

াফন্তরলার

রে ঈ াোয়

আমায় িরলফ ল, --- আফম এই পাপী হাি ফদরয় িার

নীরেন, গিার

আফম িরলফ লু ম , --- " গ াোঁ । “
গসফদন মরদে গন ায়

খিে এষর্ার

িফদন গর্

ু োঁইফন । “

গ ান ফপ্রয় মানু ষর

িফলষ্ঠ হাি দু 'রিা ফদরয় আফম মার

ু ই িু ঝরি পাফেফন । হোৎ শুি আমায়

থা িলফ ল র্া আফম িখন ফ
িলল, " গিার

রে ফ সি দু রিগাধু

রষ্টে মরধু মা হািরজাি

ষ্ট আরো

রেফ লু ম, --- " গপরি

ফেস ? িখন গথর

ফ

পাপ

পাপ িরল চরলফ স ? "

Shiva
Adrija Ray, Sheoraphuli, WB

গদখলু ম শুি খুি ান্ত । গস আরস্ত আরস্ত িলল, --- ” আফম এই হাি
দু 'রিা ফদরয় মার

র্লা ফিরপ গমরেফ । “

িা শুরন আফম িয় আে ফিস্ময় ফনরয় শুির
িুই ধীো ফপফসর

খুন

“হুাোঁ আফম মািৃহন্তাে

িরলফ লু ম, --- " মারন !

রেফ স ? " আরো ান্ত হরয় শুি িরলফ ল , --। িখন মারয়ে র্লায়

ুান্সারেে গ ষ পিগ ।

আুারলাপুাফথ, গহাফমওপুাফথ, গ ািরেফজ, গদি-শদি সি
মা প্রফিফনয়ি অসহু র্ন্ত্রর্ায় েীর্ গথর

গস্বোমৃ িুুে আরিদন

রেও গ ানও

রেফ ।

েীর্িে হরয় উরেফ ল ।

াজ হয়ফন ।

গ ননা আমারদে গদর ে আইরন ইোমৃ িুু এখরনা অবিধ । এফদর
োইলস ফিউি ফদরয়ও মার

ফ

ধনু ষ্টং ারেে মি র্ন্ত্রনায় গিোঁর

ু খাওয়ারনা র্াফেলনা । গসফদন োরি মা
র্াফেল ।

আফম গপ্রসফরপ ন গদফখরয় অফিফেক্ত এ িা ইরি

সৃ জন

ন ও গর্ার্াি
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চািু াে!!
Joydip Ball, Camp Hill, PA
সু ফচন্তন দু পুরে খাওয়া দাওয়াে পে ফিফিরি খিরেে চুারনলিা ফদরয়

সায়ন: পোরর্ে ফদর

এ িু হাি পা

গিা গিারদে দরলে চামচা চুারনল চায়। আরর্ে গোিিাে গর্ফ ফল

ফিরয়ই গচয়ারে িরস মরনারর্ারর্ খিে গদখফ রলা।

সু ফচন্তন িাে এই েুফডওরিই সি ফ

রে গেরখর ।

ু ে িুিস্থা

িরিাগ্রাফিে গন া গথর ই, গস এই েুফডও িানারয়ফ রলা।

রয়

ি ে আরর্ও গস মুম্বাইরি এ িা িারলা গিসে াফে সংস্থায়

াজ

চা ফে গ রি োজােহারিে িাফিরি ফিেরলা, িােপে এই েুফডও
িরিা হরয় উরের

ের । িফিষুরি অুাফনরমসনলুািও

গ । গচয়াে গিরন িারলা

আজ পর্গন্ত?
জরম উে

রে িসল।

সায়ন ও িাে দরলে পরে র্ু ফক্ত গদরি।
িরলর া। আজ এ িা গহস্তরনস্ত হরয় র্া ।

দরলে উপলফিে
েুফডওরি আসর । সু ফচন্তন িারদে গদরখ িলরলা,
“ফ িুপাে আজ ফ

গিারদে অফিস

ফনরজো িন্ধু। সু ফচন্তরনে গথর

মরপ্লরি থার ,
এো িয়রস

অরন িাই গ াি হরি। ফনমগান িুাোরলারে আে পোর্ গ াল ািায়
গিসে ােী সংস্থায় াজ

রে, সায়ন সে ােী ফিদুালরয়ে ফ ে ।

এদাফনং

রোনা মহামােীে জনু সিাে িাফি গথর ই

সায়রনে

ু ফিই। সু ফচন্তরনে েুফডওর

সু ফচন্তনও আড্ডা প ন্দ

াজ। িরি

আড্ডাে জনু িা াে

ােন,

রে এিং এরদে আড্ডাে সি ফিষরয়ই

ফনরজে র্ু ফক্ত ফদরয় অং গ্রহন

পোর্ প্রফিিাদ

ফদরে, আে সায়রনেিা গিা জারনাই।
েরলা, “সায়ন িা এমন গজাি

গিারন অফিরসে

রে ফনরয় এরলা।

ারজ অনলাইন থা রি হরি”

সু ফচন্তন: হুম িু ঝলাম। গিাস্, এইমাত্র গখরয় গদরয় ফিফিরি খিে

গদখফ লাম।
পোর্: ফিফিে ফদর

গদখামাত্রই, “িুফম ফিফিরি এসি চুারনরল ফ

খিে দুারখা িরলারিা, এো এ িা োজবনফি
সু ফচন্তন: আফম সি চুারনলই গদফখ, আে

াউন্টাে

ো র্ারি না। পোর্ শুরু

েরি।

াউন্টারেে উপে

ে।

আর । গদর ে সু েো এিং গদর ে শসনু

পোর্: ফে

সে ারে িৃ ফদ্ধ হরয়র । আজ গদর ে
অরন

েরি।

াউন্টাে

ফক্ত এই

ফি আন্তজগাফি

িাজারে

উচুরি উরে গর্র । আজ আমো ফনরজে গদর ে সীমানা

অফিরম

রেও, ফিরদ ী

ত্রুরদে জিাি ফদরয় আফস।

আর , এিাে সায়ন িল িুই পোরর্ে

সু ফচন্তন: ফে

ফদফেস, না ফিপরে ফ

থায় সায়

ু িলফি?

সায়ন: গদর ে সু েোে

থা র্খন িলর , িখন িফল, গদর ে

গসনাে উপর্ু রক্তা উপ েন গনই। ফহসাি অনু র্ায়ী িায়ু রসনাে ফিমান
সংখুা, প্ররয়াজরনে িুলনায় অরধগ । গনৌ গসনাে ও জাহাজ সংখুা

রে।

উত্তেিা ফনমগান ফদরলা, আজ িুাোরলারে িাসি জয়ফন্ত িাই আমাে
ু ফি, পোর্ িাোঁফ

থা িলরি, িােপে সায়ন

িােপে সায়ন িলরি, পোর্
াউন্টাে

ু ফি আর ?”

সায়ন, ফনমগান আে পোর্ এো পার ে হাউফসং

দরলে দালাল”

ফনরজে মরিা

রে ফে

িু রঝ র্াই। গিাো পারট ফনরি পাফেস, আমাে গদখা হরয় গর্র ।”

সৃ জন

রের

সু ফচন্তন: দািা, ফনয়ম িা িরল ফদই। প্রথরম পোর্ এ িা িাে

সু ফচন্তন ফসফসফিফিরি গদখরলা -সায়ন, ফনমগান আে পোর্ ফিনজরনই

আমার

াজ

আর পোর্, িুই ২-৩ গি উদাহের্ ফদরয়ই গদ না।

ফনমগান: হাোঁ, ফে

িানারনাে ইো।

গ ািরিলা গথর

ু

ো স্বিাি গিারদে।”

সু ফচন্তন, ফনমগান গদখরলা-

সু ফচন্তন: ফে

এই িুািসা। এখন এই েুফডওরি ১০ জন িরিাগ্রাফিরি এিং
াজ

ারজে ফিরোধীিা

আজর ে আড্ডাে ফিষয় পাওয়া গর্র , আে িেজা গি

পে এফডফিং এিং অুাফনরমসন এে প্রফ েন ফনরলা। িােপে

৬ জন এফডফিংরয়

লারর্। সে ারেে সি

সায়ন: গিারদে সে াে িারলা ফ

েরি খুি িারলা লার্রিা িরল, প্রথরম িরিাগ্রাফি, িাে

এিং এফডফিং লুাি। ২ ি রেে মরধুই গি

গিা, গিারদে দরলে গনিাে িক্তৃিা শুনরি।”
পোর্: “গস গিা র্ারিাই। গিারদে অপপ্রচারেে খিে গদখরি িারলা

েরিা। মাইরনপত্তে িারলাই ফ রলা, ফ ন্তু মন িসফ রলানা।
িরিাগ্রাফি

“গিাে এ চুারনল িারলা লার্রি না, গিাে

গ াচনীয়। শসরনুে অস্ত্র, গর্ালািারূরদে িান্ডাে িলানীরি।
সু ফচন্তন: ফে

আর , সায়ন এিাে গিাে দরলে উপলফি িল।

সায়ন: গদর ে ঐ ু সংহফিে গেরত্র আমারদে দরলে অিদান
আর । সি ধরমগে মানু ষর
আিুন্তেীন

এ

ািাে িলায় এরনর । গদর ে

াফন্ত ফ রলা।

পোর্: এ িা ধরমগে প্রেন্ন পে গনওয়া ধমগীয় সংহফি নয়।
সে ােী পুফল
মানু ষর

হিুা

িুিহাে

রে, দরলে গুন্ডা িুিহাে

ো, িয় গদখারনা

রে

াফন্ত ফনরয় মানু ষ ফ

রিা
েরি।

আমারদে গদর ে সিরচরয় িি জেী সংর্েন গ ান দরলে মিাদ গ
গমরন চরল? িাহরল আিুন্তেীন অ াফন্তে

ােন ফ ?

সু ফচন্তন: পোর্, গিাে পেিফিগ ফিষয় ফ ?
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চািু াে!!
Joydip Ball, Camp Hill, PA
ফিষরয় আজ আমারদে গদর ে খুি িারলা অিস্থা।

পোর্: আফথগ

ফজফডফপে ফিষরয়, আমো খুি দ্রুি উরে আসফ । ফিরদ ী
সায়ন: সি পফেসংখুান খািায়

লরম। আজ গদর

সরিগাচ্চ। সে ারে গ ারনা অথগবনফি
ফিফিনু অথগবনফি

সু ফচন্তন: অরন

শুধু ।

রে,

পোর্: র্ফদ র্ফেিরদে

াজ ফদরয় অথগবনফি

রের । ধনীরদে লু ি

ু

িাহরল জানিাম ফ

িীেত্ব?

রে গদ র

রেফ ।

উন্নফি

রিা

গ ষ

ােখানা িন্ধ

স্বািলম্বী

েরিা

রে র্ফেিরদে

রে আফথগ

িারি

রে ফদরয়ফ রলা।

পোর্: আমারদে সে াে

গর্ ফিষয়গুরলা গ উ হাি লার্ারিা গসগুরলা আজ সি ফে
। ফিরোধী দলগুরলা শুধু োজনীফিে জনু গদ ফিরোধী

হরে

ফক্তে

ের ।

সায়ন: ফ !! আমো গদ ফিরোধী। গিাো গিা োজনীফিে জনু

ফিরিদ শিফে

ফেস, গিাো গিা দাোিাজ। দল িক্ত্ হনু মান

এ িা।
পোর্: িক্ত্ গিা িুইও, গিাে শুধু ির্িান আলাদা। গিাো গিা
আিঙ্কিাদী। গিারদে মাথায় ফ

ু আর

নাফ । গিারদে দল মাথা

গখরয় ফনরয়র । গেইন ওয়াসড হরয় গর্র ।
সু ফচন্তন,ফনমগান গদখরলা আে এিা প্রফিরর্াফর্িায় সীমািদ্ধ গনই।
ফদরয় িলরলা, গিাো আমাে এখারন গচোঁচারমফচ

ফেস না। এখন গিাো িাফি র্া। গিাো গর্ দরলে হরয় ঝর্িা

ু গি সাহার্ু

েফ স, গ উ গিারদে গ ারনা ফ

গনিারদে জনু আজ র্লা িািাফেস িাো গদখফি
গিারদের

নাফচরয়, ঝর্িা

গনরি, গিাো ফ ফেি হরয় ফ

সৃ জন

েরি না। গর্
াল অনুদরল।

ফেরয় িাো ফনরজরদে সু ফিধা

রে

রে িারদে হরয় গির্াি খাফিস

গিাোই জাফনস। গ ারনা োজবনফি

রয়

গ রি গর্র , এরখারনা সায়ন ও পোরর্ে সম্প গ ফে

দরলে সি ফ

এরখারনা গসাসুাল ফমফডয়ায় ফনরজে দরলে হরয়

খরনা এ ফনষ্ঠ

সদরসুে মরিা প্রচাে

রে,

পাফেেফম

ু পায় না। ইদাফনং সায়রনে িািাে েীে িা ২-৩

অফিফ ু ফ

খরনা ফসপাহী হরয় লিাই

রে র্ায়।

ধরে িারলা র্ারে না।
এফদর

সায়ন িাির

িারদে দল গি

গস ফদল্লী র্ারি, ােন গসখারন সে ারেেফিরুরদ্ধ

রের । সায়রনে ম

িরিাসরিা প্রফিিারদে আরয়াজন

এফদর

পোর্ এ িা অদ্ভুি সমসুায় পরির । গস গর্ িুারঙ্ক িা া ো

খরিা, গসখারন গি ফ

ু জাফলয়ফি হরয়র । িরিা িুিসায়ীর রিআইফন
গ রি পাফলরয়র । িুা

িারি ঋন ফদরয়র , িােপে গস িুিসায়ী গদ
গঙ্কে সি গ্রাহ রদে পফেরসিা িন্ধ
জনু। পোর্ িু ঝরি গপরের

রে গদওয়া হরয়র অফনফদগষ্ট ারলে

সে ারেে অ মগনুিাে জনুই এসি হরয়

গ ।
সায়রনে িািাে
ফদল্লীরি। গির্ফি

েীে আজ গি

খাোপ। স্বাস ষ্ট শুরু হরয়র । সায়ন

গদরখ সায়রনে মা, পোর্ আেফনমগান গ ই ডা রলা

। পোর্ আে ফনমগান দু জরন ফমরল গ ািা ু ফি

রে, সায়রনে িািা গ

হসফপিারল িফিগ

গিারন সি জাফনরয়র ।

েরলা।সায়রনে মাসায়ন গ

সায়ন ফিরে আসাে গরন ধরের । এ ফদন পে ফিেরি। সায়রনে মা

সায়ন: গিারদে দরল গর্ািে, মাথায় গর্ািে।
সু ফচন্তন: ধম

াজ আর , আফম চললাম। পোর্ চরল গর্রলা। সায়ন ও

সায়ন ফদল্লীে উরদ্দর ু গিফেরয় পিরলা।

রিা গদর ে িারলাে জনু আইন

এরনর । এে ম দৃ ঢ় সে াে প্রথম এরসর । ি রেে পে ি ে

মদরি সমসুা শিফে

ের । পোর্ িলরলা

গন হরয়র , এিায় িাে র্াওয়া উফচি,মা র্ফদও িােন ের । গ ষরম

র্েম হরয়র । পরেে ফিষয়।

সু ফচন্তন: আিহাওয়া গিা গি

নাফ ?

হয় ফন। সু ফচন্তরনে েুফডওে আড্ডািাও উরে গর্র । দু জরন

রেফ রলা আমারদে সে াে। ৃ ফষ

শিষমু দূ ে

ু আর

ফেস। গিারদে

ফনমগানও িােপে গিফেরয় গর্রলা।
মাস

লম্বা হরে, পরেে ফিষরয় র্া।

গি আমো অরন

পেু

আমাে

নীফি সিল হয় ফন।

পফে ল্পনা গুরলাে নাম পফেিিগন হরয়র

সায়ন: অথগনীফি

িু ফদ্ধ ফ

ু ে ফিরোধীিা

পোর্, সায়ন িখরনা গর্রনা োরর্ গিাসরিাস

ু ই হয় না।

ারজে গিলা ফ

গদওয়ারি ফ

ফনজস্ব ফিরি

গি ােত্ব

প্রফি ি ে নিুন নাম। সে াে শুধু ই ফমফডয়া হাইপ

ু খাোপ হয় না। ফ ন্তু গিাো এ িা দরলে সি

ু ে পে ফনরয়, অনু দরলে সিফ

ফ

গিরির ।

মুদ্রািান্ডাে অরন

না, গিমন সিফ

ু িারলা হয়

গসফদন োরত্র হসফপিারলই থা রি চায়ফ রলা ফ ন্তু ফনমগান আে পোর্
িলরলা, িাো সি গদরখ গনরি।

িাফি ফর্রয় োরত্র র্খন শুরি গর্রলা, সায়রনে মা সায়রনে

থা িাি

গি লার্রলা। সায়ন ফনশ্চয় পুরোিা োস্তা অনু র াচনায়
ািারি, আে ফনজস্ব ফনিু গফদ্ধিাে জনু আপর াস

েরি থা রি। সায়

গনে মরিাই লাখলাখ মানু ষ এফ ে ম িারি ফিফিনুোজবনফি
পদরলহন

রে চরলর । প্রাথগনা

ফদরি গদেী না

দরলে

েরলা, ির্িান গর্রনা িারদে সদিু ফদ্ধ

রে।
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শ লপুত্রী
Saikat Lahiri, Kolkata, WB
িরন্দ িাফিিলািায় চন্দ্রাধগ ৃ ির খোম্ ৷

গেহিরে জফিরয় ধেরলন ৷ গিারনরদে সরে িুে আে উপহাস িুরি উেফ ল ৷

িৃ ষারূঢ়াং ূ লধোং শ লপুত্রীং র্ ফস্বনীম্ ৷৷

আত্মীয়স্বজনরদে ত্রই িুিহারে ফিফন খুি দু িঃখ গপরলন ৷ ফিফন আেও লে
েরলন গর্, চিুফদগর

মা দু র্গাে নিরূরপে প্রথম রূপফি "ব লপুত্রী" নারম প্রফসদ্ধ ৷ পিগিোজ ফহমালরয়ে
নুারূরপ জন্মগ্রহর্

োয় িাোঁে নাম ত্রই নাম হয় ৷ িৃ ষি-িাহনা, ত্রই মািৃ রূরপে

দফের্ হরস্ত ফত্র ূ ল আে িাম হরস্ত
পূ িগজরন্ম ইফন প্রজাপফি দরেে

মল পুষ্প গ ািািধগন

রের ৷

রেন ৷ ফ ন্তু ির্িান ঙ্কের

ফিফন ওই র্রজ্ঞ ফনমন্ত্রন

সিী র্খন জানরি পােরলন গর্ িাোঁে ফপিা ফি াল র্রজ্ঞে আরয়াজন
ফিরিচনা

োে

রেনফন ৷
রের , িখন

রে িলরলন "প্রজাপফি দে গ ানও

আমাে ওপে রুষ্ট হরয়র ন ৷ ফিফন িাোঁে র্রজ্ঞ সমস্ত গদিিার
িাোঁরদে র্জ্ঞিার্ও সমপগর্
ত্রমনফ

ােরর্

আমন্ত্রন

রের ন ৷ ফ ন্তু ফিফন গজরনশুরনই আমার

রের ন,

ডার নফন ৷

গ ানও খিেও পর্গন্ত গদনফন ৷ ত্ররূপ অিস্থায় ওইস্থারন গিামাে র্াওয়া

খনই ফে

হরি না ৷" শ্রী ঙ্করেে ত্রই

থায় সিী গ ানও সমাধান গপরলন না ৷

ফপিাে র্জ্ঞ গদখাে জনু, মা ত্রিং গিারনে সরে ফমফলি হিাে জনু ফিফন অিুন্ত
িুা ু ল হরলন ৷ িাোঁে প্রিল আগ্রহ গদরখ ির্িান ঙ্কে িাোঁর

র্রজ্ঞ র্ািাে জনু

অনু মফি ফদরি িাধু হরলন ৷

সিী ফপিৃর্ৃ রহ ত্ররস গদখরলন গ উই িাোঁে সরে সমাদে িা প্রীফিপূ িগ
িুািহাে

ের না ৷ স রলই গর্ন ত্রফিরয় র্ারে ৷ ত্র মাত্র িাোঁে মা-ই

Ananya Deshpande, Lebanon, PA

সৃ জন

রের ন ৷

ফিফন, পফি ঙ্করেে ত্রইসি অপমান সহু

ফিফন গসখারন র্ািাে জনু িুা ু ল হরয় উেরলন ৷ ফিফন আপন ইোফি ঙ্কের
জানারল ঙ্কে সিফদ

থাও গ ানারলন ৷ ত্রই সি গদরখ সিীে হৃদয় গোি,

ত্রখারন ত্ররস ফিফন মস্ত িি িুল

নুা ফ রলন, িখন িাোঁে নাম ফ ল "সিী" ৷

রেন ৷ ত্ররি ফিফন স ল গদিিারদে ফনজ ফনজ র্জ্ঞিার্ গ্রহর্

জনু আমন্ত্রন

ু অপমানজন

গ্লাফন ত্রিং গরারধ উত্তপ্ত হরয় উেল ৷ ফিফন িািরলন ঙ্করেে ফনরষধ না শুরন

ির্িান ঙ্করেে সরে ত্রই সিীে ফিিাহ হরয়ফ ল ৷ ত্র দা প্রজাপফি দে ত্র
ফিোি র্জ্ঞ

ফ

গর্ন ঙ্করেে প্রফি িৎগসনা প্র া পারে ৷ দে িাোঁর

গর্ার্াফগ্নে সাহারর্ু ফনরজর

িষ্মীিূ ি

েরি পােরলন না ত্রিৎ িৎের্াৎ

েরলন ৷ িজ্রপারিে নুায় ত্রই দারুন

ঘিনা শুরন ঙ্কে অিুন্ত রুদ্ধ হরয় ফনরজে পাশ্বগচে র্র্রদে পাফেরয় দরেে
র্জ্ঞ সম্পূ র্গ ধ্বংস

েরলন ৷

সিী গর্ার্াফগ্নে সাহারর্ু িষ্মীিূ ি হরয় পেজরন্ম শ লোজ ফহমালরয়ে

নুারূরপ

জন্ম ফনরলন ত্রিং ত্রই জরন্ম "ব লপুত্রী" নারম পফেফচি হরলন ৷ পািগিী,
শহমিিীও িাোঁেই নাম ৷ উপফনষরদে
গদিিারদে র্িগ চূ র্গ

াফহনী অনু সারে ইফন শহমিিীরূরপ

রেফ রলন ৷

"শ লপুত্রী" েও ঙ্করেে সরে ফিিাহ হরয়ফ ল ৷ পূ িগজরন্মে নুায় ত্রই জরন্মও
ফিফন ফ রিে অধগাফেনী ফ রলন ৷ নিদূ র্গাে মরধু প্রথম শ লপুত্রী দূ র্গাে মহত্ব ও
ফক্ত অনন্ত ৷ নিোফত্র পূ জাে প্রথম ফদরন ত্রনাে পূ জা ও আোধনা
প্রথম ফদরনে পূ জায় িাোঁে মনর

"মূ লাধাে" চরর ফস্থি

ো হয় ৷

রেন ৷ ত্রখান

গথর ই িাোঁে গর্ার্সাধনা শুরুহয় ৷
জয় মা দূ র্গা ৷৷ জয় মা শ লপুত্রী ৷৷ জয় মহামায়া

Anika Deshpande, Lebanon, PA
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Is Religion a Must?
Monoj Kanti Biswas, Kolkata, WB
Religion is realization of spirit as spirit has no body. It
is a principle. The instruments of realization are mind
and intellect.
In the animal kingdom man is the only exception because of mind, which receives uninterrupted flow of
inputs through five sense organs, as if they are the five
windows. Mind is the central agency which receives
signals through the windows and instantly forwards the
same to the intellect. An unbiased intellect identifies the
divine signal and forwards the same to the Atman, the
ruler of the body, the king on throne, who in turn sends
an affirmative command in the same sequence as earlier
to the agents for action. The heart throbs with love,
compassion, gratitude and such other virtues. A biased
intellect however, whose yard stick of judgement is
‘reason’, simply is off. Normally the polluting agents
such as ego, jealousy, anger, greed, cruelty and such
other vices arising out of the working environment are
likely to disturb the stability of mind unless a rigid barrier is created around it. Uninterrupted religious practices create a solid barrier around the mind, making it impossible for the polluting agents to infiltrate.

You may worship any God of your choice in whatever way you want but it must culminate into a festival of love and rejoicing where the underprivileged are also participants”
Religious practices of above type not only cleanse
the mind but also makes the man magnanimous
enough to love everyone irrespective of caste, creed
or sex, generates courage and confidence, invigorates him to face the challenges of life.
Religious practices in right perspective are helpful
for self-development. Religion is not meant for
begging mercy or favor of any kind from any God,
whom nobody has ever seen.
“Religion gives you nothing new. It only takes off
obstacles and lets you see your Self.” and hence it
is a must in a man’s life.

When the mind is made a breeding ground of good
thoughts, such as kindness, love, modesty, gratitude and
benevolence, the divinity, under deep slumber, wakes
up. Once the divinity wakes up, the man becomes conscious of his own strength.
“I can drink the ocean, if I wish. Mountains will crumble at my will”-declares the persevering soul. When
divinity woke up in Napoleon, he ordered his soldiers to
cross Alps.” There will be no Alps under my command”
he declared.
The activities by virtue of which the mind becomes the
breeding ground of good thoughts, are called religious
activities. For example, worshipping “Siva” followed
by serving food (popularly called Prasadam) to the destitute masses around “SIVA”.
External worship is only a symbol of internal worship.
Unless a man is pure in body and mind, his coming into
a temple and worshipping Siva is useless. It is in love
that religion exists, not in the rituals of the ceremony.
He who sees Siva in the poor, in the weak, in the destitute and serves them, really worships Siva. ”If you see
Siva only in the image, your worship is only partial”

সৃ জন

Weather
Urjit Sau, Mechanicsburg, PA
as the rain crashes on the rafters
I contemplate the world through panes of glass
glancing at the stars
wondering when this night will end
rain turns to snow as the temperature drops
the slight banter of a news channel
left on echoes throughout the hallways
I sneak out the door and feel
the frigid touch of snowflakes against my nose
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গিামার

গপলাম

Kakali Das, Mechanicsburg, PA
ি ফদন

ি মাস আফম

িােপে দু ফদন িুথায়

অধীে আগ্ররহ অরপো

রেফ লাম

গর্মন অসহু র্িগর্ন্ত্রর্াে মরধুও

িুফম আসরি িরল।
িুফম এরস আমার
মুক্ত

ষ্ট গপরয়ফ ।

থার

ু োঁরয় ফদরয়

এ

অনাফিল আনরন্দে হাি াফন।

আমাে গসই িুথাে মরধুও ফ ল

রে গদরি এই চাে গদয়ারলে িাইরে।

এ

স্বাধীনিাে আ াে আরলা।

আফম ফনমগল আ ার ে ডার , উন্মু ক্ত িািারসে িারন
ু রি র্ারিা অনাফিল আনরন্দে হাি াফনরি।

িাই গিা আজ আিাে আফম
অস্বািাফি

জানিাম গিামার

আসরি হরি

অরন

পেীোে মরধু ফদরয়।

অরন

ফনয়ম

িন্ধনিাে গথর

গিফিরয় আসরি গপরেফ গিামাে প্রিারি।

ানু ন অনু মফিে িাধা গপফিরয়।

িিু ও আমাে ফিশ্বাস ফ ল
িুফম এ ফদন আসরিই।

এ

িাে নয় দু দু িাে ু রি গর্ফ
গিামাে ডার ।

হয়ি আিাে র্াি

না হরল এ জীিরন আফম গিা আে

আরো অরন িাে র্ারিা গিামার

গ ারনাফদন আমাে ইরেমরিা িাোঁচরিা না।

গপরি,

হয়ি িা ী জীিনিা
গিামার ই আসরি হরি িােিাে

িুফম এরল , আে আফম িরস আফ

আমাে পার ।

রি আমায় ডা রি।
গ উ আমার

িরলফ রলা -

শুধু িু ফঝ না এখনও

"ওরে র্াস না গে।
ওে স্পর গ অরন

লে লে গলা
ষ্ট পাফি ,

েীে িুথায় জজগফেি হরয় র্ারি। "

আফম শুনরি চাই ফন। আফম শুফন ফন।
িুফম না স্প গ েরল আমাে গিা মুফক্ত গনই।
িাই গর্ফদন ডা

গিামার

ু রি গর্লাম, গিামায় পারিা িরল।

চায় না।

ফ রসে িরয় ফ রসে গমারহ

িাো এি গিাধ ফক্তহীন
ফিরিচনা হীন ,
িুফম ফ

গপলাম,

গ ন আমাে মি

িলরি পারো

ওরর্া আমাে ফপ্রয় িন্ধু
COVID-19 vaccine???

র্খন িুফম আমাে অন্দরে প্ররি

েরল

মুহূরিগে জরনু আমাে গচাখ ফ
িন্ধ হরয় গর্ রলা ?
গস ফ িরয় না উরত্তজনাে আনরন্দ ?
িুফম আমাে েীরেে গ ারষ গ ারষ সোফেি হরল।
গিামাে অনু প্ররির আমাে মরনে আফেনায় িুফিরয় ফদরল
আিাে জীিনর

সৃ জন

উপরিার্

োে িাফর্দা।
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Handbag
Vedika Prakash, Banaras, UP

It was the same routine. Every day. She would wake up, put
the tea to boil, serve it to her husband and get back to the
kitchen to make breakfast and pack the lunch. There was
hardly any deviation in this simple routine, like a clock that
was set on its path, tik-tok, tik-tok.

A new mall had opened in her neighborhood. She had
gone to see a film with her husband and she kept looking
at the shiny shops, their lights so bright that it took her
eyes time to adjust.

Once she had the house and its quiet to herself, she would
take a deep breath, clean the kitchen, wash the utensils and
put them back, and make herself another cup of tea, as a reward for the rushed morning.

Her feet automatically stopped at a tiny shop that was
selling handbags in different colors, sizes, and shapes.
Noticing her looking longingly at the shop, he asked her,
"Do you want to buy one?" She nodded a "yes" with a
smile as they made their way inside the shop.

She would take that cup and sit in the plastic chair that
hogged most of the tiny balcony, leaving just enough space
for her to put a 'Tulsi' plant and a marigold one, their fragrance the only reminder of the life that she had led in her
village.

The friendly and cheerful saleswoman came forward to
help. "What's your favorite color ma'am?" "Should she
ask the woman about getting a similar job?", "That
would probably be rude?"

Slowly sipping her tea, she would observe the city folks pass
by as they hurried to their destination, or the vegetable vendors' monotonous, 'Sabzi le lo'. It was a busy neighborhood,
houses and people crammed together in the little space, the
yellow paint of the old government apartments peeling away,
in a sort of gradual decay.
One could hear the children playing in the adjacent park.
Apart from this hustle bustle, the time between the morning
and the afternoon was all hers. She would quickly have the
meal that would sustain her till the evening and be back at her
favorite spot as a silent observer of a world that kept spinning
like a top on its head.
Gradually, she had started to recognize the faces of the people
as they rushed out of their homes to catch the bus or the train
for office. She had also started noticing the two women,
walking with a determined gait, their handbags slung over
their shoulders, never carelessly though. Their hand always
on the clasp as if someone would snatch it away from them.
She had started wondering about their life outside their home,
often daydreaming something similar for her life, a longing to
be out and about with that determined and responsible look.
"Did they work in an office?", "What did they do?", "What
was their routine like?", "Can she invite them to her house
and become friends with them?" Probably they were too busy
to notice a woman sitting in her balcony.
She thought of the friends that she had left behind in the village, of the long afternoons that were spent chatting about
things that she no longer remembered. "What did we talk
about?" she wondered aloud and was startled by her own
question.

She spotted a handbag similar to the one she had seen
the women in her neighborhood carry and decided to buy
it.
The next day, once she had finished her morning routine,
she got ready, put on the lipstick and kajal, and unpacked
the brand new handbag. She put her tiny purse inside it,
along with the house keys, and a small water bottle.
Taking a deep and determined breath, she ushered herself out and went inside the mall. Once inside a shop, she
hesitatingly asked, "Do you need someone to help
around the shop? I am looking for a job".

Not unkindly, the shop manager said, "We don't need
anyone at the moment. Why don't you try the shop on
the east side? They require someone."
Feeling slightly lost, she asked for directions which did
not make much sense to her in the end. But she kept
opening many shop doors one by one and repeating the
question, with little hope.
She returned home in the evening, exhilarated with her
exercise. "Should she tell her husband that she went
looking for a job in the mall?" "Not yet," she thought,
"Let me find something first".
She thought of the next day when she would take out her
handbag, sling it over her shoulder and go looking for a
job in the neighborhood market, the thought bringing a
smile to her face. It was time to make dinner.

Her thoughts kept returning to the women. Sometimes she
would spot them on their way back as she bought groceries
from the nearby dairy.
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Durga Puja During Covid-19
Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA
Every year we celebrate Durga puja, but this year is a
little different. One evening my mom said that me
and my family are volunteering for Durga puja. She
said that we have to follow some safety rules. We
have to wear a mask when we go outside and I couldn’t play with my friends for a while. It wasn’t that
hard following the rules I still could call my friends
everyday and it was easy wearing a mask every time
when we go outside. Then my mom said that we are
lucky that we are helping to set up Durga puja at my
aunt’s house, only four families are getting this opportunity. My mom also said that some of my friends
would be there too! Then finally Durga puja came, I
wore a beautiful dress. When we arrived there was
barley anyone there but then after a couple of minutes
a lot of people were coming. Every family got 20
minutes visiting time to see the Durga Ma. But my
friends still didn’t come so I went back inside the
house with my sister. Me and my sister were playing
with some other kids. Then my friends finally came,
we talked a lot but we maintain 6 feet distance and
we also wore a mask. it took 6 hours to complete the
5 puja-Sasthi, Saptomi, Aastomi, Nabomi and Doshomi. We took the anjali and ate some puja prashad. I
ate puri with potato curry, khichuri and some rice
pudding. The hours passed very fast. Finally at the
end of Durga puja the most common, attractive part
was Dhunuchi Dance. Women wear sari and men
wear Punjabi-Dhuti and hold 1 or 2 clay pots with
coconut husks, burning charcoal and powdered incense in both of their hands. I also tried do dhunichi
dance for the first time but I was a little shy so I
couldn’t dance that well. Then it was getting really
dark and late so we were going back to home.

Depression and Anxiety
Ryma Saha, Mechanicsburg, PA
Depression and anxiety are mental health disorders that
affect teens in the US.The Pew Study of What Teens are
Thinking has surveyed 920 US teenagers from the ages 13
-17. The survey shows that 70 percent of the teenagers say
anxiety and depression are one of the biggest issues for
people in their age group. Depression and anxiety seem to
be on the top of the list. Why?
According to the Pew Study’s survey, academics and social pressure are big factors that cause anxiety and depression. 61 percent of respondents said they feel pressure to
get good grades, while 29 percent said they feel the need
to look good, and 28 percent said they feel pressure to fit
in socially. I can agree and relate to the findings of the
Pew Study because I have seen many kids get panic attacks from the stress of school and many girls looking at
themselves and thinking they’re not good or presentable
enough. A classmate of mine once came up to me and
asked me “How pretty am I on a scale from 1-10?” I was
shocked. Why did she need my opinion on whether she is
pretty enough? I felt worried about her that she needed
such affirmation as to her looks. Another example is when
my friend was very worried about her mom looking at her
report card due to her grades. My friend works hard in
school and tries to live up to her mom’s expectations, but
always thinks she’s a failure. She becomes anxious and
even throws up due to stress levels. I agree with the Pew
Study’s survey that academics and social pressures are
two of the big causes of depression and anxiety.
While academics and social pressure are two big causes of
anxiety and depression, there are more factors that also
contribute. Other major problems facing teens are acceptance, trust, motivation, and self harm. What do teens
want? They want to fit in without any stress or drama. If
they are not accepted, that leads to anxiety and depression. Teens need to trust others. When the trust is broken,
it is hard to regain that trust and it could lead to depression or anxiety. Motivation is one of the keys to success
and achieving a goal. If a teen has no motivation, it could
cause them to lose their enthusiasm and determination to
move forward. It could also lead to anxiety and depression. Finally, self harm is a terrible action that teens can
commit. Depression and Anxiety can lead to the seriousness of self harm which can even cause death. These are
other causes of anxiety and depression.
We can fight depression and anxiety in
teens. One big option
is getting counseling
for the problems.
Another option is seeking medical help with
a possibility of getting
medication. Finally,
teens can start having
healthy habits and
someone to look up to
for inspiration or
help. If teens seek help
and start using these options, there is a better chance for
them to defeat depression and anxiety.
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Children Performed (Dance, Music, Quiz Show, Drama) in Sampriti Virtual Program - 2021
Premiered on YouTube February 20, 2021 ; Event Saraswati Puja
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Children Performed (Dance, Music, Quiz Show, Drama) in Sampriti Virtual Program - 2021
Premiered on YouTube February 20, 2021 ; Event Saraswati Puja
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7th Year Summer Picnic at Memorial Lake State Park
08/28/2021 Grantville, PA
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ফিরে চল মাফিে িারন

Premiered on YouTube 9/5/2021, NABC Global 07/04/2021
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Glimpse of Bengali Wedding of Hiya and Ujaan
Premiered on AIACPA YouTube channel August 15th, 2021
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Glimpse of Bengali Wedding of Hiya and Ujaan
Premiered on AIACPA YouTube channel August 15th, 2021
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Mullick Ghat Flower Market / Writers Building
Photograpaher: Dr. Indranil Chakraborti, Mechanicsburg, PA
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Sparrow / Blue Bird
Photogrpaher: Venkataram P Venkatakrishnaiah, Mechanicsburg, PA
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গমররা গেল
Dr. Pijush Mishra, Kharagpur, WB
ইফষ্ট রন গদৌরি ফর্রয় গেল র্ািীরি চফি।
রারম িারস িাদু ি গঝালা, এই পফি ফ
মারয়ে গদওয়া ফসফ

মফে।

আধু ফল , ফিফ ি গ রি রারম , িারস

হফেনাফি মৃর্য়া
Dr. Pijush Mishra, Kharagpur, WB
জাফনও জাফনও ফপ্রয়
এ মধু ে গখলা সাে হরল
ফিফেরি গর্ র্াে ফনজ ফনজ র্ৃ হ ।

রলজ ফর্রয় িািী ফিফে।
আে র্রিে মারে িাদাম গখরয়
এফপ্লর

ন

িাই ফ

ফে।

মাধিী মুফ গিা হরলা

হাোরনা গপ্ররমে ফনর্গারস !

এিাে সারহি পািায় চা ফে গপরয়

িাই ফ

মালিী আরিফ িা

গমররা গেল এ চফি।

স্বরেে িাহু গপর ।

িুাস, গিামাে জারল পফি।

গপ্রম গর্ন মেীফচ া সম
চফ রি হাোরলা হফেনাফি মৃ র্য়া ।

ীিিাপ ফনয়ফন্ত্রি ,

াোঁচ ষ্টীরলে গঘো গিারপ

রে ু রি চরল গমররা গেল।

হু হু

ধু রলা িাোঁফচরয়, ফিনা ঝুি ঝিারি,
গনই গ ান ধ্বস্তাধ্বফস্ত , শহ হরট্টারর্াল।

শি ারখে প্রচন্ড দািদারহ
অশ্বথ িরিে ীিলিা
প্রথম িফেষরর্ মৃ ফত্ত া ফসক্ত েীরেে
সৃ ফষ্টে িুা ু লিা।
নিীন িসন্ত, হায় গ মরন ফিোরয় ফদি

িুফম িরস এ

পার , িই খািা গ ারল,

ফমফষ্ট গহরস, গসই না গদরখ
আফম পার্ল, গিামাে র্া গঘোঁরষ িফস ,
িারলারিরস।
গিামাে আেু রল , ফনিু নিুন নানা েরেে
চাফি াফে।
হায় ! গ ানিা এই প্রার্ গিামোে জীয়ন াফে ,
গ ানিা মের্ াফে !

গ াফ ল গ

, িাগুরনে উেলিা।

ঝর্গা গর্মন িাোঁধন হাো
আ া গর্মন িন্দ্রা হাো
গজরনা হাোরি না, ফ

ু হরি না অিীি।

ফমনফি িাই,,
িুফলও না, িুফলও না ফপ্রয়
েফর্র ে ভ্ররম
আলিা পারয় পারয়
গমাে িরে ফমলন ফচহ্ন আোঁফ য়া র্াইও।

গসই গথর

আফম

ুািলা ,

ফিফ ি ঘরে, ঘুরে ফিরে
গিামায় গপরি, পার্লাফমরি ,
শুধু মুধু গমররারেরলে ফিফ ি

াফি।

ািরিই থাফ ।
ফে ! গর্ন গিামাে পার িরসই আফ ।
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ফিরে এরসা

আধুফন

Ramendranath Bhattacharya, Kolkata, WB

Arkobrato Chattopadhyay, Kolkata, WB

গ াথায় গর্ল গিামাে জন-অের্ু ?

আজর ে গমনু আধু ফন

গিামাে র্ন্তে মন্তরেে াফর্ি াসন ?

উপ ের্

পৃ ফথিীে গেষ্ঠ জীি, জল মাফি মহা ার

১িা পফেস্কাে গলখাে

সি জায়র্ায় গিামাে দখলদাফে পারয়ে াপ
িুফম গলারিে আগুরন পুফিরয় পৃ ফথিীে িুসিুস
সিু জ েে মুর ফদরয় িাফিরয় উষে উষ্ণিা
সিুিাে র্াোঁিা রল দূ ফষি

রে প্রার্িায়ু

ফিিা শিেীে গেফসপী

" িাংলা

ফিিা"

ার্জ িা গমািাইল গিান।

১িা গপন।
২গিা গপ্লি।
ার্রজে িু রো ( ফিিাে সংখুা অনু র্ায়ী । গচাে পুফল

রয় িা

ার্রজে িু রোে মি গ রি ফনরি হরি)

গখলাে
ফ

ু দূ রিগাদ্ধ ব্দ িা িা ু (িুা ের্ সম্মি না হওয়াই িািনীয়)

ফ

ু িহুিুিহৃি ব্দ (িুফম, আফম, চাোঁদ, চুল, গিাে, োি, োস্তা,

মন, এে ম )
ফিিা গলখাে শুরুরিই ু োঁরচা
ফলরখ

ার্জ গুরলারি ফিফিন্ন ব্দ গুরলা

মন ও আন মন আলাদা আলাদা গপ্লরি োখুন।

এিাে ফনরজে ইরে মি দু ফি গপ্লি গথর
প্র ৃ ফি আজ উরট ফদরয়র দািাে চাল
জি আে প্রার্ীে মাঝামাফঝ সূ ক্ষ্ম এ

জীিার্ু

ফিশ্ব জুরি গখল গদখারে গিামাে মৃ িুু ফমফ রল
িরয় িুফম আজ চাে গদয়ারলে মারঝ িন্দী
দু ফনয়া াসন ােী হুজুরেো সি গহরে িূ ি

১:১, ২:১ িা ৩:১ িারি

পেপে ব্দগুরলা িসারি থা ু ন।
রন্দে প্ররয়াজরন গর্ গ ান ব্দ িফসরয় ফদন।
আমারদে আজর ে োন্না
"...অেরনুে

ন্দরে জন নফন্দনী

েক্তমাখা সাম্পারন অস্ত ফদনমফর্... "
আফমষ

ফিিা গলখাে জনু ওপে এ ফি গপ্লরি আপনাে প ন্দমিন

ব্দ ফলরখ গসগুরলা িিগমান
থা ু ন। িারি গলখায় লাই

এই মেশুরম পশুো ফিরে গপরয়র চাের্িূ ফম
পফের্ায়ী পাফখো ফিরে এরসর হাোরনা ু লায়

এিাে আপনাে

ও

ফিিা গিসিু র

রমন্ট গি ী পিরি।
গপাষ্ট

োে জনু িা গ ান পফত্র ায়

াপারনাে জনু গেফড।

ডলফিন গনরচ গিিারে সার্ে ফ নাোয়
েপ িাফহফন ফডম পাির ফনিগরয়
হয়রিা এ ফদন ফিজ্ঞান খুোঁরজ পারি জীিার্ুে মৃ িুুিার্
িুফম ফ আরর্ে মরিা ধেরি আিাে প্র ৃ ফিে হাি ?

অিুিহৃি

সিুিাে রুিমাচগ থাফমরয় হাোঁিরি সহজ জীিরনে পরথ ?

(প্র ৃ ি

জন ূ নু শস রি

ফিিায় অপ্ররয়াজনীয় িারি িসারি

ার্রজে িু রো গুরলা গেরখফদন।

আেও এ িা

ওই িু রো ফদরয়

ফিিা ফলরখ গিলা র্ারি।

ফিো গেরর্ র্ারিন না, এই পদ্ধফি নিুনরদে

ফি

িানারনাে জনু)
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ফমফল
Payal Dutta, Kolkata, WB
গসই গ াট্ট গথর
আমাে গথর

র্খন ঘুম িােরলা গদখলাম মা আমাে মাথাে

ফচফন ফমফলর ,
ি হরি... ওই ি ে চারে

আে িািা পার িরস আর ।

গ াি।

গচাখ খুলরিই িািা িলল,"ওইরিা ও িাফ রয়র ;

আমাে িি নুাওিা ফ রলা।
আমাে সাজাে ফজফনরসে প্রফি ওে গস গর্ ফ

িােিাে িললাম ওই িীিৎস দৃ ু গ

আ ষগর্!

মা গ োঁরদ গ োঁরদ িলল --"ফমফল িার

আফমও সাফজরয় ফদিাম, িীষর্ ফমফষ্ট গদখরি ফ না।

স্কুরল ফ

গ ষিাে

িফ

গ ান মুাডাম ক্লারস শুধু ই গিারন
এসি িরল ওে গস ফ

থা িরল

িড্ড িারলািাসরিা,

থািা শুরন আোঁৎর

উেলাম,

"ও মা, মা... গ ষিাে মারন? ফ রসে গ ষিাে?
ও মা ফমফল ফ ...?

াফিরয় গদন,

হাফস।

গসই ফমফল গদখরি গদখরি

গদফখও না,"

িাই িািলাম,র ষিাে..."

ু িলাে থা ি আমায়
হরয়র , গ ান মুাডাম খুি ির ন,

সাোফদন গর্ ওে

ার ,

গসফদন গিলায় র্খন ফমফলে গপােমরিগম
ালফ রি মা গা েীেিা এল, মা আমার

ি িি হরয় গর্ল,

অি ু জানলা ফদরয় পার ে িাফিে

আরেরো গপফেরয় গর্ল,

গর্রি গদয়ফন।

াফ মারদে

থা গ ানাে পে গসখারন ফর্রয় আে িারদে মুখ

গমরয়রদে অি ুই িি হরি আরেরো গপরোরি হয় না;

গদখাে ইো ফ ল না।

গিরোে পরেই গমরয়ো িি হরয় র্ায়,
াের্ িাে পে গথর ই গিা েীে েক্ত ঝোরি শুরু

ো

রে।

পািাে

াফ মা গদে িলািফল

েরি শুনলাম--

-"র্া গমরয় ফ ল ফমফল, িািারর্া গদখিাম গিা,"
আজ র্খন গসই ফমফলর

গদখরি গর্লাম

িরয় ফচৎ াে

রে মার

ফিরপ ধেলাম।

পুফলর ে গলা

এরস িরল গর্ল--"চুপ...চুপ জায়র্া িাোঁ া

গিোে সময় এ

ঝলর

-"হুাোঁরর্া এরদে সারথ হরি নারিা ফ
গিামাে আমাে গমরয়ে সারথ হরি?"
রুন"

গদরখ মরন হল

এখরনা গর্ন ও িলর , "ফদফদ জান,

াল োরি ফ

হরয়র ?

-"িাই না িাই, অমন সাজরর্াজ"
-"িা গ রলো িািু ফনরজরদে সামলারি পারেনা,
গমরয়রদে গিা এি ু গ র ু র গিরোরনা উফচি,"

ওো না আমার ...."

িাফিরি এরস খুি জ্বে এরলা।
আে জ্বরেে গঘারে মরন হল গ উ গর্ন আমাে মুরখ, র্লায়, াোঁরধ
অমন আোঁচিারনাে,

ামিারনাে ফচহ্ন িফসরয় ফদরে।
অসহু হরয় জানলা িন্ধ

"উি... উি.... আ..."
ফমফল িলল, "ইসস...ফচৎ াে

শুধু ফমফলে মারয়ে আিগনাদ

ারন এরলা-

রো না,

"আমাে গমরয় শুধু না িরলফ ল য়িানিার ....

ষ্ট গদরি ওো......

শুধু না িরলফ ল....

িিি

আরো

রো না ফদফদ,

েরি ফর্রয়

গদরখা, গদরখা ফদফদ ওো হাসর ,
িুফম সহু

সৃ জন
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King
Darsheel Das, Pittsburgh, PA

Unicorn
Suhani Raj, Mechanicsburg, PA

সৃ জন

Sunflower
Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA

Desert Cactus
Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA

Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania

सृजन

Srijan

Sharodiya Annual Magazine

Vol 6, 2021

Page 40

West Virginia Trip
Sharayna Dutta, Mechanicsburg, PA
This summer I went to a lot of places but my favorite was
West Virginia. In West Virginia, I did a lot of things such
as visiting the New River Gorge, going horseback riding,
and a trip to the Sandstone Falls.
We started our West Virginia trip on August 14. It was a
very long drive, about 5 and a half hours. My father had
booked us an airbnb in West Virginia for our stay; we
reached there in the evening. The house was very nice despite it being small. On the next day we went to the New
River Gorge. We saw the river and took pictures. Then we
went down to the river through the narrow looped roads.
My sister and I went in the water and played. We saw people white water rafting.We had to leave to eat lunch, but we
liked the river so much we wanted to stay. After lunch we
went on the scenic drive. It was very beautiful and I think it
would look even more beautiful in fall.
Next morning, my dad and I went horseback riding. My
horse’s name was Rocky and my dad's horse's name was
Jack. We went on a two hour long trail. It was deep inside
the woods and the bushes kept scratching our legs. Suddenly we saw something running through the bushes. Our
guide said it was a deer. The deer ran away when it saw the
horses so we did not get to see it very well. My horse kept
going through the bushes. We couldn’t go very fast but it
was still fun and I liked it.
After horseback riding we went back home and got ready to
go to the Sandstone Falls. The minute we got out of the car
we saw the waterfalls and they looked beautiful. There was
a boardwalk and we walked on it to see the falls. It was
amazing and there was a place to get in the water but we
didn’t go. Instead we went back to the New River Gorge.
We went down to the river again and stayed for a while. All
of a sudden, dark clouds covered the sky and a thunderstorm started. We ran to our car and started for our airbnb.
It started raining heavily by this time; it was hard for us to
drive back home.
West Virginia is a great place to visit and we had a great
time there. We got to do a lot of things and West Virginia is
the best place I visited this summer. I would definitely like
to go back to West Virginia again, and will try to convince
my parents to plan a trip during fall.

অজ্ঞান আোঁধারে ফিির্গ ধো।
Narendra Nath Dewri, Newyork, NY
ফিশ্ব পফেমন্ডরলে এিিাই িুপ্তী,
দ গরন গ ারনাফদন পায় না গ ান িুফক্ত।
েুদ্র ায় মানু রষে িিু ও দম্ভ উফক্ত,
র্া ফ

ু গপরয়র িারি নাফহ পায় িৃফপ্ত,

দু ফনয়াে সিফ

ু গর্রনা িাহােই।

চাই চাই আরো চাই ,
সিই গর্রনা আফম পাই।
এ জীিরন না পাওয়া, েরি

িফ ,

সময় িুফেরয় র্ারি, অদৃ র ু ফমলরি ফচহ্নফি
ে পরথে র্ফণ্ডরি জর্রিে ঘুের স লই।
সমরয়ে সারথ িাোঁধা মানরিে জীিন সীমানা,
ফনরজর

িি িারি এমন র্ন্ডমূ খগ র্াো ,

লম্ফ ঝম্ফ ফদরয় ফনরজর

সৃ ফষ্ট ফিরোফধ

গেষ্ঠ িারি এো,

রমগ ফলপ্ত স ল ু জরনো।

মরন পিল এ

পদু েচনা স্কুরল পরিফ

“শ িাল ফদফঘরে

রহ উচ্চ

ফলরখ গেরখা ,এ

গিািা ফদলাম ফ ফ ে। ”

-

ফে ফ ে,

শ িারলে জন্ম ফদফঘে র্িীে জরল
িাে র্ফিমা হীনিা শি ফ
স্রষ্টাে ফি ালিাে

হরি।

জনই িা গিারঝ,

প্র ৃ ফিে নান্দফন িা ধ্বংস

োে জনু,

ফনরিগারধো র্রির ফি াল পৃ ফথিী অের্ু।

প্র ৃ ফি গর্রনা আে পারে না সফহরি
নি সৃ ফষ্টে ডা

গর্রনা পাই শুফনরি,

পৃ ফথিী ধংস হিাে সময় এল িু ফঝ
" গদ্রৌপদীে িস্ত্র হেন গমারিই

ার ।

ামু নয়

ু রু িং ধ্বংস হরলা, পান্ডুরদেই জয়,
ু রূরেরত্রে ফিিীয় র্ু দ্ধ হয়ি দু রে নয় । "
আমো সরি গদখাোম , সিই গদরখ র্াই ,
না গদরখ গচাখ িু রজ, থা াে উপায় নাই।

Aashi

Samin

সৃ জন
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পাফথগি জীিন গথর

মহাজীিরন উত্তেরনে গর্ সফন্ধেন, গর্িা মৃ িুু নারম

অফিফহি, র্াে সরে জফিরয় থার

ফপ্রয়জনর

হাোরনাে র্ন্ত্রর্া, গসিা আমাে পফেিারেে

হাোরনাে িুাথা, গিদনা,
ার

িিা সু রখে,

আনরন্দে ও স্বফস্তে হরয় উরেফ ল গসিাই আমাে এই

িিা

গ াফ ল ু হুেরি গডর

াফহনী।

স্প গ লার্া িািারসে স্পন্দন, আমাে স্হফিে মন গ মন গর্ন নরি চরে
উেল। এ

আনরন্দে অনু েনন গিরজ উেল আমাে মরন। মরন হল র্লা

গ রি র্ান

ফে। না থা

না গিসু রো। গসিারিা হরি

আমাে অন্তরেে আনরন্দে িফহিঃপ্র া । ফ ন্তু পােলাম শ ! আমাে র্লা
গথর

গিফেরয় এল এ

সু ে হীন, ন্দহীন ফিজািীয় এ িানা রব্দে

অপভ্রং । গর্িা আমাে শ

রিে

গথর

গর্াধূ ফলে গসানা র্লারনা আ ার সু রর্গে অরস্তে প্রস্তুফিে সারথ সারথ
র্খন পাফখো ক্লান্ত ডানা গমরল ফদি নীরিে উরদ্দর ু, আমােও ইরে
হি ফদ াহীনিায় হাফেরয় গর্রি। গিারেে আরলা গিািাে সারথ সারথ
র্খন পাফখো ফ ফচে ফমফ ে রব্দ িারদে ফদন শুে

থারিািাে সময় গথর ই

অফনরদগর । মরন হি ওরদে মি উন্মু ক্ত আ ার ে নীর

ািা চলরি পাফেনা। প্র ৃ ফিে ডার

ল া ফলরি গর্মন স ারল ঘুম িারে, গিমফন আিাে
পু ু ে। প্রজাপফি, িফিং ,

রে সন্ধুা নারম। িাফিে

হরয় র্ায়। িখন মা িািাে ফচৎ াে, ধম , ফিেফক্ত

ােরিিালী, হনু মান সিাই

আমাে অসহায়িা, আমাে গিোঁরচ থা াে র্ন্ত্রর্ার
িহুগুন িাফিরয় গদয়।

মিিঃসল হরে এ
না

ফ ল ফি ারলা ফে

গর্মন ফ ল। গমরয় হরয় জন্মারনা জনু পফেিারেে

আমাে দাদু ে

ারোেই আমাে প্রফি

অিজ্ঞা িা অনাদে ফ লনা। িেং খুফ মরনই স রল নিুন অফিফথর
রে ফনরয়ফ ল।

িেন

গমারিে ওপে দু রধ আলিা র্ারয়ে েে গর্ালর্াল র্িন,

আেও

খরনা মরন হয় র্ফদ আমাে মন

পুরোপুফে স্থফিে হরয় গর্ি, গ ারনা মানফস

মধুফিত্ত পফেিারেে

প্রথম সন্তান ফহরসরি এই পৃ ফথিীরি আমাে আর্মন। আমাে গচাখ দু ফি
ফ ল িানা িানা র্িীে আয়ি।

সািা ফদরি এ া

িাথরুরম গর্রি পাফেনা। গ ারনা গ ারনা ফদন ফি ানারিই

ফ ল আমারদে সাথী।
আফম সু নয়না। গ ারনা এ

িাফসরয় ফদই।

ফ ন্তু আফম গর্ অসহায়, আফম ফি লাে ।অরনুে সাহার্ু

সিু জ র্ার গঘো, ায়াময়। পাখীরদে
রে ঝুপ

োে আমারদে

ঘুম িাফেরয় ফদি, আমাে ইরে ডানা গমরল পাফে ফদরি চাইি সু দুে

আমারদে িাফিিা ফ ল হরেে উপ রে। এ িা গ্রামু গ াোঁয়া

ফদনারন্ত পাখীে ডানায় িে

ার ে পার গ ফনরয়

র্ফেরয় পেি। আমাে মরনে অদমু ইরেে ডানাগুরলা গুফিরয়

ফনরজর

ফ ল। চাফেফদর

েি,

ফনিাম আমাে অেমিাে সরঙ্কারচে গ ািরে।

শুরন আসফ ।

ফিনফদর

েি। মারঝ মারঝ আমারদে িাফিে

খুি র্ত্ন

ওরদে উোস, ওরদে প্রান স্পন্দন। ওো গদালনায় গদাল গখি, ফিপ

উেল, ফদর্রন্ত ফিরয় পেল িসরন্তে

িারি সু ে। গহা

আদে

মা িািা আমার

গর্ি। আফম িৃষ্ণািগ দৃ ফষ্টরি গদখিাম ওরদে হুরিাপুফি, ওরদে হাফস,

গসফদন র্খন আমারদে ঘরেে সামরনে জামর্ার ে আোঁধাে িারনা পািাে
গঝাপ গথর

মাে আদে গখরি। প্রথম ফদর

অনু িুফি না

থা ি িাহরল গসই জিিায় গ ারনা দু িঃখ, গ ারনা র্ন্ত্রর্া আমার
স্প গ

েরি পােিনা। ফ ন্তু আমাে অনু িুফি, আমাে গচিনা

পুরোপুফে পেু হরয় র্ায়ফন। আর িালিাসা, িারলা লার্া, মন্দ লার্া,
মানফস

র্ন্ত্রর্াে অনু িুফি।শুধু আফম ােীফে িারি ফি লাে।

আমার

স্বািাফি

জীিরন ফিফেরয় আনাে আপ্রার্ ডাক্তাফে প্ররচষ্টা

রেও িািা র্খন িুথগ হল। িখন সি োর্, ফিেফক্ত এরস পিল

সু ন্দে মুখশ্রীে জনু স রলে আফম ফপ্রয় ফ লাম। সু ন্দে স্বারস্থুে
অফধ াফেনী হওয়ায় ফ শু স্বাস্থু গমলায় গর্ার্ ফদরয় আফম ফনিগাফচি হওয়ায়

আমাে উপে। আফম হরয় উেলাম পফেিারেে গিাঝা, গলা লজ্জা,

আফম প্রথম…গর্ ফ ল স রলে নয়রনে মফন, মা িািাে র্িগ

সমারজ অপাংরক্তয়। আমার

রয়

মারসে

মরধুই িাে পি পফেিিগন হরয়, গস হরয় উেল অিজ্ঞা, অিরহলা ও
রুনাে পাত্র। িািা মারয়ে

ার গিরল না ফদরি পাো এ

গিাঝা। এই

অসহায়িা সরে ফনরয় শুরু হল আমাে গমরয়রিলা। আমােও ইরে হরিা
অনু িাচ্চারদে মি গখলা ধু রলা

সৃ জন

না গিলা র্ায়, না সহু…এই অিজ্ঞা,

অিরহলাে মধু ফদরয়ই সময় িাে ফনয়রম এফর্রয় চরলর । আমাে
গমরয়রিলা অফিরম

রে ধীরে ধীরে আমাে গদরহ িুরি উের

নােীরত্বে লেন। মরন গ মন গর্ন এ

অনুে ম অনু িুফি গিে

েরি , িািা মাে গ ারল চাপরি, িািা
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অনুে ম িারলালার্াে অনু িুফি জন্ম ফনরে আমাে মরনে

পাফে। এ

গ ারন। এে মরধু প্র ৃ ফিে স্বািাফি

ফনয়রমই গর্ফদন আমাে ফ্র

লাল হরয় ফিরজ উেরলা, আফম িরয় ফিজািীয় রব্দ ফচৎ াে
উেলাম। মা গদৌরি এল। এ িুও অিা
আমার ই গধাোঁয়া গমা া পফেস্কাে

রে

হলনা িেং মুখ ফি ৃ ি

ফিেফক্তে সরে িরল উেল, " আপদ! আিাে এ

েরক্ত
রে

নিুন ফিেম্বনা।

অসম্পূ র্গ নােী।

প্রফিিন্ধ িা গপফেরয় গসখারন গ উ প্ররি

মন গিা গদরহে সীমািদ্ধিা মানরি চাইিনা। আমাে ফি লাে গদহ,
রে গেরখফ ল ফনিঃসে। এ া ীরত্বে এ

ািফ ল ফসোঁফিে নীরচে ৩ িুি িাই ৪ িুি গ াট্ট

গদখিাম িখন খুি মন চাইি ওরদে সরে

থা িফল র্ল্প

ফে। ফ ন্তু

েিাম। এে মরধু এ ফি গ রলর

আমাে খুি িারলা লার্ি। ওে ঝা ো চুল, সু োম গচহাো , প্রারনােল
থা িলাে সু ন্দে ধেন, সি গর্ন আমার

িুলি। এ সিই ওে প্রফি আমার

আ ৃ ষ্ট

গ মন আফিষ্ট

রে

রেফ ল।

ার আসি আমাে থা াে জায়র্াে পা

ফদরয়ই গর্রি হি। আমারদে সদে দেজাে ডানফদর

গদািলায় ওোে

ফসফি। ওই ফসফিে নীরচে অপফেসে জায়র্ারিই এ িা গ াি গচৌফ
ফ ল আমাে য়ন,স্বপন, জার্েরনে স্থান। স রলে অিরহলা ফনরয়
ওখারনই গ রি গর্ি আমাে ফদন, আমাে োি। আমারদে ঘরে গ উ
আমাে গচৌফ ে পা ফদরয়ই গর্রি হি। সু র ািন র্খন

আসি আফম উদগ্রীি হরয় িাফ রয় থা িাম িাইরয়ে ঘরেে ফদর । ও
হয়ি গ ারনাফদন ফিরেও গদরখফন আমার । আে গদখরিইিা গ ন।
এিাই স্বািাফি । আমাে মি ু ৎফসি,

দা াে

ারোে ফদর

ু ের্ পরে ফিেরি। মা ওর

গ উ

সি পফেস্কাে গদখা র্ায়। ও ঘরে এ া।

আমাে গ মন গর্ন এ

দু ষ্ট িু ফদ্ধ গচরপ িসল। িািলাম ওর

ওে ঘরেে ফদর

এরর্ারি লার্লাম। গর্মন ফ

অজর্রেে মুখ র্হ্বরে প্ররি

ফ ল। আফম গ ারনাে ম ব্দ না

স্বািাফি

হিাম িরি এিাই হি এ জন িরুনীে সাধাের্ চাওয়া।

আফম গিা োিু সমাজ- সংসাে গথর ,স্বািাফি

জীিন গথর ।

াে অি আ ষগরন

রে ওে গচয়ারে ফপ রন গপৌঁর

গর্লাম। আমাে ফনিঃশ্বাস ওে র্ারয় পের । আফম ওে চুরলে র্ন্ধ, ওে

আসর । আমাে সমস্ত েীরে

েীরেে ঘারমে র্ন্ধ আমাে নার
গ মন এ

ফ হেন ফিদু ুৎ চমর ে মি েীরেে প্রফিফি ফ ো

উপফ েয় িরয় চরলর । ওে স্প গ গপরি উন্মু খ হরয় আফ । ফিধা
সরঙ্কারচে গদালা চরল
এিাে আলরিা
আমার

খনও স্থান হরয় র্াফে। না, অি িািি না।

রে ওে

াোঁধ স্প গ

েলাম। চমর

গদরখ িুিগ্ররস্থে মি ফচৎ াে

িনু জন্তু ওর

ারোে গ ারনা েফি

উরে ফপ নফিরে

রে উেল। গর্ন গ ারনা ফহংস্র

রের । আমাে ফ

আরমন

অপোধ। আফম গিা

ফেফন। আফম গ ারনা মানু রষে সাফন্নধু গচরয়ফ ।

মানু রষে সে গচরয়ফ । গর্িা আমার
সামফয়

আমাে গিফ চাওয়া! র্ফদ আফম সু স্থ,

ফনফষদ্ধ

রে। ও গদখরি পায়ফন। িইরয় ফনফিষ্ট

ফনয়রমই আফম গ ারনা পুরুষ সংশ্প গ,সাফন্নধু লাি
অনুায়! গসিা ফ

আর ! গ মন এ

গন াে গঘারে আফম গদওয়াল ধরে ধরে গখাোঁিারি গখাোঁিারি ফনিঃ রব্দ

অিরহলা, গর্ এ া ীত্ব আমার

গসিা ফ

ফপ ন ফিরে সামরন গিফিরল

ঘে। আমাে ঘে গথর

িা ারিইিা গ ন! গসিা ওে দায় নয়। আমাে অিু ঝ নােীরত্বে স্বািাফি
েরি চাইিাম।

িাইরয়ে ঘরে িসরি

ু িই উরট পারট গদখফ । আমাে ঘরেে পার ই িাইরয়ে

এ িাে ু োঁরয় গদখি। এরি গদারষে ফ

ার ওে িন্ধু িান্ধরিে আনারর্ানা গলরর্ই থা ি। এরদে র্খন

সৃ জন

অিুক্ত

গসফদন সু র ািন র্খন িাফিরি এল িাই িাফিরি ফ লনা। িাজারে

োখা ফ

আফম এখন ২১গ ে গ াোয়। িাই ১৬ ি রেে প্রানিন্ত ফ র াে। ওে

ু রল সিাইর

অসম ইো মরনে গ ারন দানা িাোঁধি।

িলল। ও িাইরয়ে ঘরেে দেজাে ফদর

েরি

পােরিন।

সু র ািন র্খন িাইরয়ে

পাওয়াে এ

ফর্রয়ফ ল। ফ

পুরুরষে সাফন্নরধুে িুা ু লিা সি আর । সি মরনে র্িীরে াফয়ি

হাফসমুখ,

অপ্রাপনীয়র

র্ন্ত্রনা ফনরয় ফদন

র্াে মন আর ফ ন্তু েীে ফি ৃ ি। র্াে িারলালার্া, িারলািাসা,

অনু াসন

গ মন খুফ রি িরে উেি।

এ িা িক্তরপারষ, স রলে দৃ ফষ্টে অরর্াচরে।

আমাে গমরয়রিলা গ ষ হরয়র । আফম এখন নােী। এ

দৃ ফষ্ট সু রখই আমার

ও এরল আফম লু ফ রয় লু ফ রয় িাফ রয় থা িাম। মনিা

ফি ৃ ি রূপ আমার

েরি হরি। এ আপদ মরেওনা।

প্রফিমারস এইিারি জ্বালারি।"

িন্দী। শদফহ

র্াইরহা

গ উ গদয়ফন। গর্ ফনিঃসেিা, গর্

ু োঁরি ু োঁিূ খাফে। আফম িা গথর

মুফক্ত গপরি গচরয়ফ লাম। আমাে ফি ৃ ি গদহ, ু ৎফসি দ গন

আমাে মনর

গিা ফি ৃ ি

রেফন। প্র ৃ ফিে স্বািাফি

গদহমন নােীরত্বে পূ নগিা লাি
আ াঙ্খার

ফনয়রম আমাে

রের । গস চায় নােীে আ া

পূ নগিা ফদরি। এরি আমাে গদাষ গ াথায়!
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ু রি এল। এে মরধু িাইও চরল এরসর ।

ফচৎ াে শুরন মা োন্না ঘে গথর
এেপে র্া হিাে িাই হল।

গমরঝরি শুরয় আফ গসইজনু। সািা না গপরয়

সিাই ফমরল ফচৎ াে, গচোঁচারমফচ, ি ািফ । মা আমার

ফহে

চুরলে মুফে ধরে ফহে

রে িানরি িানরি আমাে ফনফদগষ্ট ু েেীরি ফনরয় এল। গর্রহিু ওখারন

দেজাে গ ারনা িুিস্থা গনই িাই িালািফন্দ
পা নিফিনা,

েরি পােলনা। "গ াথাও এ

িিাে িরলফ ঘরে গলা জন এরল গিরিাফিনা। িিু ও গিফিরয়

গলার ে সামরন মান সন্মান না ডুিারলই নয়। আপদিা মেরল িাোঁফচ" আমাে
গেহময়ী মারয়ে ঝাোঁঝারলা উফক্ত। ঈশ্বে হয়ি মারয়ে ডার

সািা ফদল।

িাফিরি ফনিুপুরজাে আরয়াজন

স্থাপন

সু দৃ ু মফন্দে শিফে

উন্নফি শুরু হয়। পেিিগী ারল িহু

রে, গসখারন এই িালরর্াপারলে ফিগ্রহ

ো হয়। প্রফি ি ে জন্মাষ্টমীরি খুি ধু মধাম

রে,সমারজে ফিফ ষ্ট

গলার ে ও িহুরলার ে সমার্রম জন্মাষ্টমী উৎসি পালন

ো হয়। আমাে

িািা গর্রহিু এ জন নাম ো প্ররমািাে, িাই অরথগে অিাি হয়না। প্রায় দু
ফিন ধরে খাওয়া দাওয়া ও অফিফথ আপুায়ন চরল।
জন্মাষ্টমীে দু ফদন আরর্ গথর

িৃ ফষ্ট হরে। ফ

ু ের্ গথরম থা র । আিাে িৃ ফষ্ট শুরু হরে। আফম গর্খারন

আ া থমথরম। মারঝ মারঝ

ঘেিা সুািরসরি। প্রফিফদন োরিই আফম ফি ানা ফিফজরয় গিফল। মা

ঘুম িােরল পারট শু রনা জামা পফেরয় গদয়। এই সুািরসরি আিহাওয়ারি
আমাে োন্ডা গলরর্ আমাে অল্প অল্প র্া র্েম হরয়র । ফ ন্তু গ উ গসিা লেু
রেফন। গর্ফদন জন্মাষ্টমী গসফদন সিাই িুস্ত অফিফথ অিুার্ি ফনরয়। আমাে
ফদর

নজে গদওয়াে

ারোে সময় গনই। গসফদন সাফিফদন ধরে িৃ ফষ্ট। সিাই

উৎসরি গমরি আর । শহ হুরল্লাে খাওয়া দাওয়া চলর । সিাই অরন
রে শুরয়র । আফম র্থােীফি শুরয় আফ । এফদর

ফিফজরয় গিরলফ । গি ফ

োি

োরি আমাে ফি ানা

ু ের্ ফিরজ ফি ানায় গ াওয়াে পে র্খন আে

পােফ না। র্ারয় প্রচন্ড জ্বে। আফম গ ানে ম

রে গচৌফ

গথর

গনরম খাফল

গমরঝরি শুরয় পেলাম। আে আমাে চলাে ফক্ত গনই। প্রিল জরে

াোঁপফ ।

গিহুোঁ হরয় পরে আফ ।
অরন

গিলা রে সিাই ঘুম গথর

সৃ জন

উেল। ঘে গথর

েরি লার্ল। মরন মরন িলরি ঈশ্বে ওরদে ডা

শুরনর ন।

ো র্ারিনা। িািা সমারজে এ জন ফিফ ষ্ট গলা

িাে গমরয় গিা

এিারি অিরহলায়, সিাে গচারখে আিারল মেরি পারেনা। িাে মৃ িুু
হরি োজ ীয়। সিাই জানরি

ি র্রত্ন োখা সরেও, িহু ফচফ ৎসা

সিাই িািার

িলল আে গদফে গ ারোনা। গ ারনা নাফসগংরহাম

িা হাসপািারল িফিগ

রে দাও। র্থােীফি হরেে নামী নাফসগংরহারম

আমার

িফিগ

ো হল। গিফন্টরল রন োখা হল। ডাক্তাে গদরখ িলল

'অরন

গদেী

রে গিরলর ন। ও অরন ফদন ধরেই িুর্র । আরর্ ফনরয়

আরসন ফন গ ন।এিা এুা ু ইি ফনওরমাফনয়া। এ দম গ ষ পর্গায়। িিু ও
আমো র্থাসাধু গচষ্টা

েি। ঈশ্বের

আমাে িািা মা ঈশ্বের

ডা ু ন।'

গডর র ন ফে ই। ফ ন্তু আমাে আরোর্ু

ামনায় নয়। র্ারি আফম িাফিরি না ফিেরি পাফে গসই জনু।

এই ে ম এ
থাফ

রে সিাইর

এইিাে মরন হয় আপদিা ফিদায় হরি। ফ ন্তু িাইরে গিা গসিা প্র া

গর্ল।

রে

রে। ফিশ্বাস, এই মুফিগ ঘরে আসাে পরে

আমারদে পফেিারেে উরল্লখরর্ার্ু আফথগ

ডা াডাফ

ধরে নািাল। ফ ন্তু সািা গনই। ফচৎ াে

িািা থারমগা ফমিাে ফনরয় এল। থারমগাফমিারেে পােদ ১০৩ এ এরস গথরম

মফন্দে আর । গর্খারন ফনিু পূ রজা হয়। গ ানা র্ায় আমারদে গ ারনা
পুিগপুরুষ স্বোফদষ্ট হরয় নফদরি িাসমান অিস্থায় এই মুফিগ লাি

েল। আমার

ার এরস ডা াডাফ

রেও ফ িারি অ ারল ঝরে গর্ল িারদে আদরেে ফপ্রয় গমরয়।

িরল োফখ আমারদে িাফিরি প্রফিফষ্ঠি অষ্টধািুে শিেী িালরর্াপারলে

অথগিুারয় এ

মারয়ে গচারখ পেল আফম গমরঝরিশুরয় আফ । প্রথরম ি ল গ ন

গিরোরি প্রথরমই

এইিারি ফিনফদন গ ামায় গথর , স লর

স্বফস্ত ফদরয়, আমাে অফি প্ত

জীিরনে পফেসমাফপ্ত ঘফিরয়, এই সু ন্দে পৃ ফথিীর

অনাস্বাফদি গেরখ,

নীেরি ফিদায় ফনলাম এই পৃ ফথিীে গ ালাহল গথর ।
আমাে এই স্বল্পায়ু ে অফিজ্ঞিা গথর

আফম জীিনর

গর্িারি গদরখফ

িাহল, গেহ গপ্রম িালিাসা সিই আরপফে । চাওয়া পাওয়াে ফ
রিগে উপে ফনিগে ীল এই মানফি

অনু িুফি গুফল। আমাে

র্ত্ন

ার িািা

ু প্রিুা াে

মাে িারলািাসাও ফনিঃ িগ নয়। িাোও সন্তারনে ফ
ফিফনমরয়ই সন্তানর

ু

রে িারলািারস। গসিা পুেন

েরি িুথগ হরল

গস অনাদে, অিরহলাে আস্তা ু রি ফনফেপ্ত হরি।
আমাে ফ

গদাষ ফ ল! আমাে জন্ম, আমাে ফি লােিাে জনু গিা আফম

দায়ী নই! িাহরল আফম গ ন অন্তি িািা মাে িারলািাসা গথর

িফেি

হি? গ ন জুিরি শুধু অিরহলা?
র্াইরহা

আমাে মৃ িরদহ আপাদমস্ত

খুি সু ন্দে

রে িুল ফদরয়
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ফন্ড ন্ড িিাহী

রে িাফিরি আনা হল। গর্ন মৃ রিে িুল র্ুা, গর্িা আমাে
খনও সম্ভি হিনা। মৃ িুুে পরে আফম গসিা িায়িীয়িারি

জীিৎ ারল
উপরিার্

েফ ।

আমাে মা উচ্চস্বরে
গদখারদফখ

ান্না াফি

ান্না াফি

ের । ফ

ু আত্মীয় স্বজন ও প্রফিরি ীও

েফ । িািা রুমাল ফদরয় গচারখে জল নার ে জল

মু র ।
ফ

িাির

িু ঝরি পাফে।

এিফদন আমাে মি এ

জিারলে জনু িাো গ াথাও গিিারি গর্রি

রোনাে নাফ

ফিনরি ফিিার্

গ ানিা নাফ

িু রিাে িরে

সমাজ ফিফধ গমরন

অদৃ ু

ৃ ঙ্ল হরয় আফম িারদে পারয় গিিী পফিরয় ফদিাম। এখন সম্পু নগ মুক্ত।
আমাে িানু র্মরন সমারজে ফিফ ষ্ট গলা , োজবনফি
প্রফিরি ী সিাই এল। আমার
গদহ পুরো গ র

গর্ল। ফ

গনিা, পািা

েদ্ধাঘগ জানাল। স্তপা ৃ ি িুরল আমাে গ াট্ট

সম্মান, ফ

মরন িালিাসিাম, গর্ আমাে স্পর গ আোঁির
মেরনাত্তে পুষ্পাঘগ ফদরয় আমার

মরন

উরেফ ল গসও আমার

গ ষ ফিদায় জানাল। মৃ িুু গর্ এি সু রখে

আফম না মেরল আমাে অজানাই েরয় গর্ি।
আমাে িানু র্মরন র্াত্রায় গলার

আফম মা িািাে মন পিরি পােফ । ওো িাির ' গর্াপাল এিফদরন
আমারদে মুফক্ত দাও। আজ সাথগ

িাই িািফ মরন।
ফিফধ আর হাি গধায়া আে
মাস্ক

িাইরে গর্রল গিেৎ পরথ
াচরি হরি সাজ-

Hand wash িাও োখরি হরি
র্থাথগ স্থান গদরখ

গলা ােনু হরয় গর্ল।

শুরনর । আজ ২৩ ি ে ধরে সমারন প্রাথগনা

গ মরন র্াি এ সারথ আজ

মুরখ গ র

সু খ! জীফিি অিস্থায় র্াে ফদর

গ উ ফিরেও িা াইফন মৃ িুুে পে িাে এি সন্মান! সু র ািন র্ার

রেফ এই

হল গসই ডা '। ফ ন্তু

আপন sefty, ফনরজে হারি
িািরি হরি আজ।

Deeksha Baskar, Warminster, PA

ান্নাে ঘিা। মনখাোফপ মুখেফি।

ফনফদগষ্ট ফদরন খুি ঘিা

রে িহু ফনমফন্ত্ররিে আর্মরন আমাে পােরলৌফ

ফরয়া ও খাওয়া দাওয়া সম্পন্ন হল।আমাে স্মৃফি িারদে মন গথর
গথর

রোনাে ও নাই গ ষ।

ফনরষধ আর ফিি জমারনা

ধনুিাদ জানারে।

পােিনা, গ ারনা অনু ষ্ঠারন গর্ার্ ফদরি পােিনা। সিসময় এ

িাইরে চলর

আনরন্দেই িার্ িসারি

গ ানিা ফ শুে হয়।

আফম গদখরি পাফে িািা মা খুি খুফ । ঈশ্বের

র্ন্ত্রর্া গথর

আনরন্দে নাই গ ষ

নানান েং এে হয়

মরে ফর্রয় এ িা সু ফিধা হল আফম সিাে মন পিরি পাফে। গ

আমারদে ডা

আসর পূ রজা, আসর পূ রজা

ঘে

মুর গর্ল।

এখন আমাে পফেিাে খুি সু খী। আমাে গ ারনা ফি গনই। গ উ আমার
মরন োখরি চায়ফন।
আমাে মৃ িুু ফদরয় আফম আমাে পফেিাের

সৃ জন

ফদরয় গর্লাম মৃ িুসু খ।
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ইন্টােফমফডরয়ি পা

োে পে ফডফগ্র পিরি পিরিই আমাে চা ফে

হরয় গর্ল । িােিীয় প্রফিেো দপ্তরেে অস্ত্র
প্রথরমই আমার

িৃগপে

ানপুে পাোরলন । আেও

ফ োনফিফ ে জনু

রয় জন িাোফল গ রলে সরে আফমও
প্রফিেো দপ্তরেে অরন গুফল

ােখানায় ।

ানপুে গপৌঁ লাম ।

ানপুরে

ােখানা েরয়র । আমাে গরফনং শুরু হল

অডগনুান্স ই ু ইপরমন্ট িুাক্টফেরি । এ

ানপুরেে ফিফিন্ন

ি ে ধরে

ােখানায় আমারদে গরফনং চলল । গরফনং চলা ালীন োইরপন্ড এিং
গরফনং গ রষ পেীোে িল অনু র্ায়ী ফিফিন্ন ফিিার্ীয় পরদ িহাল
হরি । িখন পা া চা ফেে সু ফিধাগুফল গিার্

ো

ো র্ারি ।

গরফনংরয়ে পে পেীোে গেজাট অনু র্ায়ী আমাে গপাফেং হল গক্লাফদং
গস

রন চাজগমুান গগ্রড-২ পরদ ।

ফ ল---‘গমৌচা

ানপুরে থা া ালীন আমাে ফে ানা

লজ’, ৩৪ নং ফর্লী

িাজাে গোড । আমারদে

’জন গরইফন এই লরজ থা ি । গদখরি গদখরি

ফডপািগরমরন্টে গি

িাোফল অিাোফল ফমফলরয় অরনর ে সরেই আমাে িাি-িারলািাসা জরম
গর্ল । এ িা গসর ন্ডহুান্ড সাইর ল ফ রন ফনরয়ফ লাম । গসই সাইর ল
গেফেরয় গোজ ফিন মাইল দূ রে িুাক্টফেরি র্ািায়াি

েিাম । মফনগং গড

আে নাইি ফমফলরয় ঘুফেরয় ফিফেরয় ফিন ফ িরিই ফডউফি পিি ।
গোিিাে সরন্ধয় চা গিরলিাজা মুফিে সরে এ ফদর
আড্ডা, অনু ফদর

হাডগ-গস্পড-গিক্কা ফ ংিা

িরস গর্ি জফমরয়

ুাোরমে আসে । ু ফিে

ফদনগুরলায় মারঝ মারঝ দল গিোঁরধ পুেরনা পফেিুক্ত ঐফিহাফস
হারিফলগুফলরি চলি অফির্ান । এইসি মফস্ত আে ি রে এ িাে
পুরজায় িাফি র্াওয়া---এই ফনরয়ই গ রি র্াফেল আমাে প্রিাস জীিন ।
গসফদন আড্ডা িরসফ ল আমারদে ফসফনয়ে সহ মগী গিােমুান সু র

দাে

াফন্তনর্রে ওল্ড ফসরমফর গোরডে িািাে িাসায় । জয়া গিৌফদ মুফি গমরখ
চপ গিরজ ফদরয় োন্নাঘরে গর্র ন চা িানারি । সু ফপ্রয়ই
সোসফে সু র

দার

ফজরজ্ঞস

েল,

দা, িুফম গিা অরন

--- আো সু র

ি ে

ানপুরে আ । পাণ্ডুনর্ে,

ফিল নর্ে, সরিগাদয়নর্ে...এসি জায়র্ায় গথর ও
মুাসা াে ঘারিে
সু র

দা িুরু ু োঁচর

থা শুরন

সৃ জন

খনও ?

পাটা প্রশ্ন

--- গ ন, গিাো শুফনস ফন ফ

থািা িুলল ।

ু ?

েরলন,

অরন

ফদন ।

সু ফপ্রয় আমিা আমিা

রে িলল,
িূ ি আর ।

--- ন্না...মারন...এইিু ু ই শুধু শুরনফ গর্, ওখারন নাফ
সু র

দা গুফ রয় িরস শুরু

পাোঁরচ

েরলন, ‘ জায়র্ািা এখান গথর

মাইল

দূ রে । র্োে ধারে এ িা িহু পুেরনা এিং পফেিুক্ত গিফে

ঘাি আর । আরর্ গসিাে নাম

ী ফ ল জানা র্ায় না । িরি ইংরেজ

আমল গথর ই গিফে সাফিগস িন্ধ হরয় ফর্রয়ফ ল । িখন অি ু দাোঁি
িানা গনৌর াই পাোপাে
চােফদর

িি ফপপুল

েি । ঘািিাে এখন িাোরচাো অিস্থা ।

ুাওিা র্ার ে জেল । র্ার ে ডারল িাদু ি আে

ফনরচ গঝারপঝারি গ য়ারলে আস্তানা । ধারে

জনিসফি গনই ।

ার

গলা জন োি ফিরেরি ও পরথ পা িািায় না । ফদরনেরিলা ফ
ু

োখাল শুধু র্রু চোরি র্ায় । িাোও সিাই সরন্ধে আরর্ আরর্ গর্-

র্াে ঘরে গিরে । গলার ে মুরখ গ ানা র্ায়, র্িীে োরি ওখারন
রে । গদফ

সারহি আে গমমসারহিরদে িূ ি চলারিো
গদখরলই ফপস্তল ফনরয় িািা

আদফম

রে’ ।

জয়া গিৌফদ চা ফনরয় ঘরে ু রলন । সু র

দাে

থাে গ ষিা শুরনই

গিৌফদ িরল উেরলন, ‘ গিামো ফ ন্তু িুরলও োরিে ফদর

মুাসা াে

ঘাি র্ািাে গচষ্টা গ াে না ো ু েরপা । সু ফপ্রয় ফনরজে িাোঁ হারিে
িালু রি এ িা ঘুফষ গমরে িলল, ‘ আমার
িূ রিে েহসু গিদ

এই মুাসা াে ঘারিে

েরিই হরি’ । জয়া গিৌফদ সু র

চারয় গ াট্ট এ িা চুমু

দাে পার

িরস

ফদরয় সু ফপ্রয়ে উরদ্দর ু িলরলন, ‘ গিফ

গ েদাফন গদখারি গর্ও না ো ু েরপা । গিামাে মরিা

রিা

পরহলিান ওস্তাফদ গদখারি ফর্রয় গিরঘারে প্রার্ ফদরয়র , গসিা জান ?’
গসফদন ৃ ষ্ণা চিুদগ ীে োি ।

াউর

দরল িানরি না গপরে সু ফপ্রয়

এ াই োি িারোিা নার্াদ লজ গথর

গিফেরয় ফর্রয়ফ ল মুাসা াে

ঘাি অফির্ারন । ওে প্রফিজ্ঞা, এসি র্াোঁজাখুফে
সফিুিা ওর

আফিষ্কাে

েরি জনিসফি এলা া

াফহফনে ফপ রন

েরিই হরি । সাইর রল পুাডল

েরি

াফিরয় এল গস । োস্তাে আরলা

ািা

ডাইরন িাোঁরয় গ াথাও গ ানও আরলাে গেখা গদখা র্ারে না ।
এর িারে ঘুেঘুফট্ট অন্ধ াে । োস্তাে দু ’ধারে র্া পালা গঝাপঝাি
ফমরলফমর

অন্ধ ারেে মখমরল

া া । মানু ষজন দূ রে থা

োস্তায়

এ িা ু ু ে গিিালও গচারখ পির না । শুধু গঝারপে গিিে গথর
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মারঝমরধু এ িা সর্ সর্ আওয়াজ উরে আসর । সু ফপ্রয় গ্রারমে গ রল
। গস িু ঝরি পােল ওগুরলা িাম ফ ংিা গধরি ইোঁদুরেে চলারিোে

। সু ফপ্রয় এ

আওয়াজ । ওো োরিে ফ

এহ্...িফমজ গস িাৎ

া া াফ

াে ধেরি গিফেরয়র

গপৌঁ রিই উরটাফদ

গঘািাের্াফি হুিমুি

গথর

। মুাসা াে ঘারিে

ফিরক্টাফেয়ান র্ু রর্ে এ িা

রে এফর্রয় এরস সু ফপ্রয়ে

াোঁধ ু োঁরয় গিফেরয় গর্ল ।

গস িাল সামলারি না গপরে মাফিরি পরি গর্ল । সরে সরেই উরে
দাোঁিাল । ওফদর

গঘািাের্াফিিাও

গঘািাে র্াফি গথর

গনরম এল এ

রয়

হাি দূ রে গথরম গর্ল ।

সাদা চামিাে সারহি ।

িুফপ । সারহি সু ফপ্রয়ে সরে হুান্ডর

রে িলল, ‘ আয়ুাম সফে ।

দুাি ব্ল্াফড গ ারচায়ান মাইি ফি িাঙ্ক । হাউএিাে হুাি য়ু র্ি এফন

উন্ড ?’ সু ফপ্রয় িু

সু ফপ্রয়র

ম্পানী া োজ হুায়’

পা মাফিরি গেরখ সাইর রল িরসই িলল, ‘

িিাক্

ে, গনফহ গিা জিান ফখোঁচ লু ো’। ঝািুদােিা

রে ফমফলিাফে

ায়দায় এ িা সুালু ি

ফচফিরয় জিাি ফদল, ‘ ও...নাফথং লাই

দুাি ।

েল । ওে

সুালু ি গদরখ সু ফপ্রয়ে গচাখ ানািিা, মুখ হাোঁ । ঝািুদােিা গর্
ু োঁইরয় িার

গঘািাে েুাং
আওয়ারজ চমর

সুালু ি

পারল

েল । হোৎ গঘািাে খুরেে

িা ারি গস গদখরি গপল খাফন

আরর্ উধাও হরয়

র্াওয়া গসই সারহি গঘািাের্াফি চরি িাে ফপ ু ধাওয়া

িাব্দীে ফিফলফি গ ািপুান্ট । মাথায় গ ালাে

সারহরিে পেরন উনফিং

অউলাদ । ইোঁয়হা

উেল, ‘ িিাৎ র্াও ু রত্তার

রে আসর ।

সারহরিে িািারনা হাি দু রিা লম্বা হরি হরি সু ফপ্রয়ে র্লাে ফদর
রম

এফর্রয় আসর

। এিাে ফ ন্তু হািদু রিা গঘািাে েুাং নয় ।

এর িারে মানু রষে হাি । সু ফপ্রয় পফি ফ

মফে

রে উধগশ্বারস

সাইর ল চালারি লার্ল । লজ পর্গন্ত না ফর্রয় মাঝপরথ সু র

দাে

আয়ুাম িাইন’ । এেপে সারহি িাে িাোঁ হািিা িুরল িলল, ‘ হুাি য়ু

িাফিে দেজায় হাোঁপারি হাোঁপারি এরস থামল । গস মফেয়া হরয়

ফসন লাই

দেজায় আঘাি

সারহরিে

ফদস ?’ সু ফপ্রয় ফিস্ময় মাখারনা গচারখ িাফ রয় গদখল
নু ইরয়ে পে গথর

গঘািাে েুাং । সু ফপ্রয় ফ
গঘািাে েুাংিা দু ফদর

হারিে আেু ল পর্গন্ত িাদামী েরেে এ িা
ু িু রঝ উেিাে আরর্ই ‘ওর ...িাই’ িরল

নাফিরয় সারহি গঘািাের্াফি সু দ্ধু

পূ গরেে মরিা

উরি গর্ল । সু ফপ্রয় িিু ও ঘািিাল না । এফর্রয় চলল ঘারিে ফদর
এ িা পফেিুক্ত ইোঁদাোে পা

র্লা গথর

ফদরয় র্ািাে সময় গস িাফ রয় গদখল,

পা অফব্দ া া র্াউন আে মাথায় এমেয়ডাফেে িুল গিালা

সু ফিে িুফপ পরে এ
জনু

।

গমমসারহি গহোঁরি আসর । সু ফপ্রয় পেীো

োে

েরি

েরি

োঁফ রয় গ োঁরদ উেল, ‘ গিৌফদ !

ফ র্ফর্ে দেজা খুলুন’ । মুহূরিগে মরধু গিৌফদ দেজা খুলরলন । সু ফপ্রয়
থা িলাে মরিা অিস্থায় গনই । িাে চুল উরস্কাখুরস্কা, সাো

িখন

র্ারয় দেদে

রে ঘাম ঝের

। গচাখ গেরল গিফেরয় আসর

মুখ ফদরয় শুধু গিেল, ‘ গিৌফদ...জঅঅল’ । জয়া গিৌফদ গচাখ
িুরল ফজরজ্ঞস

েরলন, ‘ এ

রে হল ? আো...আফম এেুফন জল আনফ
গিা এে ম

খনও গদরখ

?’ আরে ! িাজ্জি

ী িাৎ , জয়া

গিৌফদেও

িাোঁ হাি িুরল ঘফিে ফদর

িাফ রয় িলল, ‘ ইিস হাি পাে িু’ । ফ ন্তু

গদরখ সু ফপ্রয় দেজাে গচৌ ারেে ওপে অজ্ঞান হরয় পরি গর্ল ।

র্ফজরয়র

গঘািাে

েুাং । আে হাি ঘফিিা গসই গঘািাে েুাংরয়ে ওপেই িাোঁধা ।
গমমসারহি গঘািাে খুেওয়ালা হািিা গনরি গহরস িলল, ‘ হুাি য়ু এিাে
ফসন লাই

ফদস ইয়ংমুান ?’ আে িলাে সরে সরেই গমমসারহি

মুাফজর ে মরিা িুাফন ।
এইিাে সু ফপ্রয়ে িু

দু রু দু রু

েরি লার্ল । গ ানওফদর

গদখল গসপাইরয়ে উফদগ পো ু চ ু রচ

সৃ জন

র্ফজরয়র

এ র্রল্পে গ ষিা আমাে জয়া গিৌফদে

গঘািাে েুাং ! এই দৃ ু

ার গ ানা । জয়া গিৌফদ

সু ফপ্রয়ে মুাসা াে ঘাি অফির্ারনে

থা জানরিনই না । আে গসফদন

োরি গঘািাে েুাং গদখারনা দূ রেে

থা ঘুম গথর ই ওরেন ফন ফিফন ।

সু ফপ্রয়ে দেজায়

িা নািাে ব্দও শুনরি পান ফন । ওোঁো দু জরনই

গসোরি অরঘারে ঘুরমাফেরলন । গিােরিলা গিৌফদ দেজা খুরল গদখরি

গস ফিরে র্ািাে জনু সাইর ল ঘুফেরয় ফনল । খাফন
ফদরে । গলা িাে পা

নু ইরয়ে পে গথর

ারলা এ িা গলা

না িাফ রয়

দূ ে এরর্ারিই
োস্তায় ঝািু

াফিরয় র্ািাে সময় িুািা আচম া গচোঁফচরয়

পান সু ফপ্রয় অজ্ঞান হরয় পরি আর । িােপে ওোঁো ডাক্তাে গডর
ওর

সু স্থ

রে আমারদে লরজ খিে পাোন । আমো খিে গপরয়

িফিঘফি গসখারন গপৌঁ রি সু র
গর্িা িফলফন, এই গিৌফি

ী

। ফ ন্তু ো ু েরপা গদখ

েল, ‘ গহায়ািস দু িাইম মুাম ?’ গমমসারহি
নু ইরয়ে পে গথর

পারল

ী ো ু েরপা ! গিামাে এ অিস্থা

ার ফর্রয় ফজরজ্ঞস

ী আশ্চর্গ গমমসারহরিেও গর্

। িাে

দা িলরলন, ‘ গ ান্ গিারদে গসফদন

উপদ্ররিে ফপ রন এ িা ইফিহাস আর ।
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এ নয় ফিজয়

মুাসা াে ঘাি

Subroto Chakraborty, Kolkata, WB

Ramendra Nath Bhattacharya, Kolkata, WB
ফসপাহী ফিরদ্রারহে সময় িােিিরষগে অনুানু জায়র্াে মরিা এই
ানপুরেও ফিরদ্রারহে আগুন জ্বরল উরেফ ল । িাোঁফিয়া গিাফপে গনিৃরত্ব
িােিীয় ফসপাইো সি িুাো

গ রি গিফেরয় পরির

অস্ত্র স্ত্র ফনরয় ।

োস্তাঘারি, গদা ান িাজারে সাদা চামিা গদখরলই খুন
র্োে ওপাে গথর

ের

। ওফদর

গর্াো সারহিো ফসপাহীরদে িািা গখরয় গনৌর া

রে

সপফেিারে এরস উরেফ ল এই মুাসা াে ঘারি । িখন অি ু এই
ঘারিে নাম অনু ফ

ু ফ ল । ফসপাহী ফিরদ্রারহে পে গথর ই মুাসা াে

ঘাি নামিা চালু হরয় র্ায় ।

ী

রে গসিা হল গসই

াফহফনই িলফ ।

"শুি ফিজয়াে " নামফি ফঘরে র্িই
অদৃ ু এ

অনু ে সারথ চলর এ

ফে আস্ফালন ,
মহাের্,

এ নয় ফিজয় , এ গিা পোজয় , লু ফ রয় আর ঘরেে গ ারর্ ,
িাোঁচাে লিাই লিরি গর্ আজ িয় পাফে মরন মরন।
মারয়ে

ার হািফি জুরি গচরয়ফ িি অরন িাে ,

এিাে শুধু প্রার্ ফিো, খান খান সি অহং াে ,
অফি দু িগল মানু ষ গমাো , ফমরথু গমারদে হাম িিাই ,
সু স্থ আর , আমো ািা , জীি জর্রিে আে সিাই।
জ্ঞারনে র্রিগ

ফে আমো গখাদাে ওপে গখাদ ােী ,

িরয় সি ফসোঁফিরয় গর্ফ র্খন জারে ধরে মহামােী।
গ াষর্

েরি ফসোঁধ গ রিফ প্র ৃ ফিে ঐ িাণ্ডারে,

িািাসিার

পে পে

ফিফষরয় ফদরয় শ্বাস ফনফে ফসফলন্ডারে।

রয় ফদন ধরে ফিরদ্রাহী ফসপাহীো ঘারি এরস গপৌঁ রনা

সারহিরদে পফেিােসু দ্ধু সব্বাইর

গমরে

চু ািা

রের

। মাোে পে

ফসপাহীো গর্াোরদে লা গুরলা োস্তাে পার এ িা ইোঁদাোে গিিে গিরল
। সারহিো িারদে ফপস্তরলে গুফলরি

রয় জন ফসপাহীর

পােরলও িাো সীফমি অস্ত্র আে সংখুায়
লিরি পারে না। সিাইর

ম হওয়াে িরল গিফ ের্

মেরি হয় ফসপাহীরদে হারি । গসই ইোঁদাোিা

এখনও আর । সাদা চামিাে লার
গলার

মােরি

ইোঁদাোিা গসফদন উপরচ পরিফ ল ।

িরল র্িীে োরি ওই ইোঁদাো গথর

আজও উরে আরস সারহি

আে গমমসারহরিে িূ ি । িাো প্রফিফহংসা গনিাে জনু এরদ ীয় মানু ষ
গদখরলই ফনরজরদে হারি র্জারনা গঘািাে েুাং গদফখরয় িয় পাইরয় গদয়
। িােপে নাফ

র্লা ফিরপ গমরেও গিরল । ফসপাহী ফিরদ্রারহে ইফিহারস

ানপুরেে মুাসা াে ঘারিে
সিই স্থানীয় িাফসন্দারদে
পে গথর

থা গলখা আর ফ না জাফন না । িরি এ
া গথর

আমাে গ ানা

সু ফপ্রয় গ মন গর্ন গুম গমরে গর্র

থা’ । এই ঘিনাে

। অিসে সময়

িাস না ফপফিরয় দু ফনয়াে িূ রিে র্রল্পে িই ফনরয় ঘাোঁিাঘাফি
িরি আজ াল আে িূ রিে র্ল্পর

সৃ জন

ুাোম
ের

র্াোঁজাখুফে িরল উফিরয় গদয় না ।

।

োজনীফি আে অথগ িরল হাফেরয় গিরল সমস্ত গিাধ,
িাফিফন

খনও প্র ৃ ফি ও গর্ ফনরি পারে প্রফির াধ।

মফহষাসু ে নয় মানু ষাসু ে দাফপরয় িািায় ফিশ্ব জুরি ,
দ িা হাি ও

ম পরি 'মা' থামারি িারদে গ মন

লা ফনরয় সি ফমফ ল
স াল গথর

রে , মৃ িুুরিও গনইর া াি ,

োি অিফধ গুনর শুধু আধরপািা হাি।

ফ

ফ ল ধমগ ! ফ

ফ

েে গমরখ লিরি গস গপরিে লিাই,
াে

ফ ল

মগ !

ি লাি গিারিে িারি ,

ের গস ফহরসিিাই।

মারর্া, িুফম ফিরে এরসা স স্ত্র হরয় আে এ
মানি নামী দানি গুরলাে ফচেিরে
ফিশ্বর

রে।

িাে ,

রো সংহাে।

গিে সাফজরয় গিাল নিরূরপ নিুন গিারে ,

ঘৃ র্ু ঐ েক্তরলািী ফপ াচ গুরলা ফনধন

রে।
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Iron and Steel Making in Ancient India
Swagat and Dr. Debangsu Bhattacharya, Morgantown, WV

The iron pillar near Qutb Minar has not rusted in last 1600
years! Archaeological sites such as Malhar, Raja Nala Ka
Tila, Kosambi in India exhibit many metal objects made in
ancient India circa 1200-1800 BC! The Iron Age started in
India as early as 1500 BC1, perhaps one of the earliest in the
world!
History and archaeological sites exhibiting iron and steel
objects made in ancient India has been discussed in the book
by Neogi2. However, one lesser discussed topic in this area is
the technological aspect of making iron and steel in ancient
India. While Vedas and Upanishads clearly alludes to metals,
there is hardly any information about iron and steel making
processes3. The ‘crucible’ process of steel making that is reasonably well documented dates to a much later time circa 200
-300 BC. That leaves us only to speculate and hypothesize!
Let us consider the typical steps used in iron and steel making and their challenges. For iron making, the iron ore has to
be heated and its oxygen content has to be removed. This is
achieved in a blast furnace where, along with the iron ore,
oxygen (in form of ambient air or oxygen-rich air), and a
carbonaceous component such as coal, coke, or charcoal are
fed. Combustion of carbon produces carbon monoxide (CO)
and heat. Carbon monoxide then reacts with the iron ore to
produce pure iron, carbon dioxide (CO2), and heat:
Fe2O3+3CO → 2Fe+3CO2
The temperature in a blast furnace is typically around 1000 oC
or higher. This process has several challenges. First, it is difficult to generate and maintain such a high temperature.
While such high temperature can be reached easily today by
using an electric furnace and/or by sending an oxygen-rich
hot air to the furnace, none of them was possible in the ancient time. It is likely that only ambient cold air was blasted
manually through some kind of hand fan or bellows. Second,
it is challenging to minimize the heat loss from the furnace to
the environment due to the high temperature difference between the furnace and the ambient. To minimize heat loss,
not only good insulating materials are needed, but those materials should be able to withstand the high temperature and
corrosive environment. While high temperature refractory
materials are readily available today, it is not clear what was
used then. Perhaps, layers of fired clay were used. Third, for
pushing air into the furnace hearth, vacuum is needed so that
it can naturally suck the air from the atmosphere, or the air
can be simply blown by a hand fan of some sort. While vacuum is created naturally in the hearth of a furnace since the hot
gas has lower density than air, the extent of vacuum

সৃ জন

depends on the height of the stack/chimney. How did they
realize in the first place that a chimney is needed and
providing a sufficient height of the chimney is critical to
maintain the temperature? Fourth, one critical aspect for
iron and steel making is to control the composition. If
there is high carbon content, it can improve the hardness
and tensile strength of the steel but also increases its brittleness. Thus, carbon content needs to be controlled in a
narrow range. There can be impurities in iron ore as well
as in coke/coal leading to undesired properties such as
embrittlement, loss of ductility, hardness, etc. and therefore these impurities need to be reduced significantly. It
has been hypothesized2 that only the richest iron ores were
used while for the reducing agent, charcoal that is much
purer than coal was used. Thus, a pure form of iron would
have been obtained without additional processing steps. In
today’s world, we can measure the composition of metals
in seconds by using techniques such as X-ray fluorescence
spectroscopy, but there was no means to even guess the
composition then! Fifth, one critical challenge for iron/
steel making is to make the composition homogeneous.
We can hypothesize that hot iron would have been taken
out from the furnace and hammered and the process repeated, if needed, to improve the homogeneity. The steel
making process is even more challenging. During the iron
making process often excess carbon is added to help removing oxygen from the iron ore and to generate heat. For
producing (carbon) steel not only the excess carbon needs
to be removed from the raw iron leaving only a small percentage of carbon, but the ductility of raw iron needs to be
increased and hardness needs to be reduced. In today’s
world, the technique to improve the ductility is annealing/
tempering where the steel is heated to certain temperature,
left there for some time and then cooled at a certain rate. In
this heating-cooling cycle, not only the absolute temperature is important but the rate of change of temperature
plays a critical role in determining the properties of steel.
As per Shukracharya3, the guru of Asuras, “Instruments
tempered by plunging them in solutions of the ash of plantain tree, or in buttermilk, do not bend or break or blunt
their edges against stone or iron.” Well- it’s hard to even
guess the fluids suggested above for cooling! It is also
surprising to think how such a process was controlled at a
time when there was no means to measure temperature
(the word ‘temperature’ was not even coined!). Could it be
just by the color of hot metal?
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Iron and Steel Making in Ancient India
Swagat and Dr. Debangsu Bhattacharya

Fossil Fuel
Ryma Saha, Mechanicsburg, PA

Overall, iron and steel making processes require strong understanding of chemistry, combustion, energy management,
materials, and precise control of several processing stepswhich, even in today’s world, require a group of engineers
from diverse disciplines to fully understand and execute the
process! Were all the challenges noted above solved simply
by chance? That seems unlikely. Were these challenges addressed through continuous experimentation, learning from
them, and investigating alternatives? Very likely. Nevertheless, the excellence that the ancient India reached in materials
processing still makes us stuck with awe.

Fossil fuels are used all over the world. Should we transition to a new energy source? The Rockefeller Foundation's economic prediction states that we can no longer
use fossil fuels. John D. Rockefeller was a multimillionaire by pumping oil and gas into the economy. His
philanthropic organization stated that they would no
longer be investing in fossil fuels but transitioning to a
non-fossil fuel industry. The organization decided that
they needed to eliminate the climate catastrophe that
fossil fuels create. This organization could help people
to realize that there truly is a climate catastrophe.

References:
Basam A. L., “The Wonder That Was
India: A Survey of the Culture of the
Indian Sub-Continent Before the Coming of the Muslims”, Rupa & Co.,
2002; original publication by Sidgwick
& Jackson, 1954
Neogi P., “Iron in Ancient India”,
Pratibha Prakashan, 2007; original
publication by Indian Association for
the Cultivation of Science, 1914
Bhagvat, R. N. “Knowledge of the
Metals in Ancient India”, 659-666,
Journal of Chemical Education, 1933

There are benefits and drawbacks of a transition to a
new energy future. One benefit of renewable energy
such as solar would eliminate climate catastrophes.
Some catastrophes are pollution, storms, and droughts/
floods. There could be less migration for people. Solar
energy and others might not alter weather patterns like
fossil fuels do. Eventually using these renewable energy sources, it should save money. One of the drawbacks is that it’s a huge change to the world’s energy
sources, it should save money. One of the drawbacks is
that it’s a huge change the world’s energy infrastructure. Many people would lose their jobs in the fossil
fuel industry. They are going to have to figure out how
to change from fossil fuels to renewable energy such as
solar to provide electricity and the transportation needs.
Millions of people would have to be trained for new
jobs to use renewable energy such as solar, wind, geothermal, and biomass.

Music
Srijita Das, Bangalore, KN
Music is one of a kind,
It can build someone’s mind.
Music is an art,
Full of notes in a cart.
I know I am not alone,
I collect notes on my own.
Sometimes I try to make a song,
It doesn’t matter how much it takes long.
The notes are really sweet,
It’s like a soft little tweet.

সৃ জন

There are important questions to be asked of Rajiv
Shah, the president of the Rockefeller Foundations.
One question to ask, “How are you going to get other
countries and the other industries on board with this
idea of using renewable energy rather than fossil
fuels?” Another question to be asked is, “What made
you think of this idea?” Finally, I would ask, “Are you
going to use your money to help promote your idea in
using renewable energy rather than fossil fuel?”
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জীিন সংগ্রাম
Manoj Kanti Biswas, Kolkata, WB
িুফম জন্ম হরিই মারয়ে

আমাে গ্রারম।” এে িাৎপর্গু হল,”গিমাে ফনফদগষ্ট

ার িফল প্রদত্ত।You are born for a

task,assigned to you by the taskmaster,seated in your

র্জ্ঞারথগ,অথগাৎ অপরেে

heart.”হরে

ফদরয়

ে রমে সহর্াত্রী ফনরয় জীিনর

চাফলরয় ফনরয় র্াওয়াই

গডর

জীিন সংগ্রাম।
শদিী িা আসু েী- াে মরধু গ ান সম্পদ লু ফ রয় আর ,আরর্ গথর

গিাঝা

র্ায় না।ফিরয়ে পরে গদখা গর্ল স্ত্রী ফ ংিা স্বামী দু ফিগনীি। িফহেরে গ ান
সংর্ম গনই, হাোঁিাচলায় দাফম্ভ িাে াপ স্পষ্ট। গমারহে ির গরাধাফগ্ন
প্রজ্জ্বফলি

ম্মগিল িুার্

রে সব্বগসমরে ফনরজর

গনই। িাহরল ফ

গহয় প্রফিপন্ন

েরিও গ ান সরঙ্কাচ

েরিন? ফনরজে মা ফ ংিা িািা র্ফদ গসে ম

হন,িাহরল ফ

েরিন?

ে-

লুানারথগ। সিে ম প্রিুা ার
ে।

জলাণ্জফল

রম্মগে িল চাইরি র্াওয়া মারন অ াফন্ত

আনা।”

সংসাে

েরি ফর্রয় সি সময় জপ েরি হরি-

“ াপগর্ুরদারষাপহিস্বিাি:
পৃ োফম ত্বাং ধম্মগসংমূ রচিা:।
র্চ্ছ্রয়: সুাফন্নফশ্চিং ব্রূফহ িরন্ম
ফ ষুরস্তহহং াফধ মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।7/2

ম্মগরেরত্র গ ান সহ ম্মগী িা গ ান আপনজন

র্ফদ গসে ম হন, িাহরলই িা ফ

ম্মগ

“গহ ঈশ্বে,র্া আমাে পরে ফনফশ্চি গেয়:,িা আমাি িল। আফম

েরিন?

ফনরজে সন্তান র্ফদ হয় িরমাগুর্ােন্ন—অলস,অসমাফহি,ও ফিভ্রাফন্তমূ ল

গিামাে ফ ষু, গিামাে ের্ার্ি, আমায় উপরদ দাও।”

ফচন্তাধাোে ফ

আমারদে প্ররিুর ে অন্তরে পেমাত্মা আর ন। এই অন্তেস্থ ির্িারনে

াে। িার

উচ্চাসরন প্রফিফষ্ঠি

োে স্বরে ফিরিাে হরয়

ফনেন্তে প্রয়াস চাফলরয় ফর্রয় গ রষ গদখা গর্ল গর্ গ ষ পর্গুন্ত গস এমন
এ

গপ া গির ফনল, র্া িািা-মাে স্বের

িাহরল ফ

গিরে খান খান

রে ফদরে—

েরিন? জীিন র্খন িালু,ব র াে,রর্ৌিন,রপ্রৌ ত্ব অফিরম

রে িাধগর ুে ফদর
স্বেগুরলা এ

এ

ধারপ ধারপ এগুরি থার

েরিন?

মরন োখরি হরি,জীিন চরল িাে ফনরজে ফনয়রম। চলন্ত র্াফি গথর

র্খন

গদফখ িাইরেে দৃ ুগুরলা পে পে পফেিফিগি হরয় চরলর ,িখন আমো

ফ

ু

প্ররিুর

েরি পাফে ফ ? পাফে না, গ ননা আমো গিা গ িলই দ গ ।
িাে ফনধগাফেি

ম্মগ

েরি হরি। অজুগন গর্মন ির্িানর

ফনজ েরথে সােফথ

রে িাোঁে েরথে লার্াম শ্রী ির্িারনে হারি অপগন

রেফ রলন,

আমারদের ও গসইরূপ অজুগরনে নুায় জীিন সংগ্রামী গর্াদ্ধারূরপ এই
গদহেরথে পরজচফন্দ্রয়রূপ পাোঁচফি গঘািাে লার্াম অন্তেস্থ ির্িারনে

এিং গর্ৌিরনে েেীন

রে গিরে চুেমাে হরি থার ,িখন ফ

ফ ষুত্ব গ্রহন

রে চরলর ফনরজে ফনয়রম-আমাে প্রিুা াে

গ ান স্থান গনই। গ ননা—

হারি অপগন
“ত্বয়া হৃফষর
“গহ হৃফষর
গথর

েরি হরি। আত্মফনরিদন

রে িােিাে িলরি হরি।

হৃফদ ফস্থরিন র্থা ফনর্ু রক্তাহফস্ম িথা

রোফম।”

, গহ ইফন্দ্রয় স রলে গপ্রের্া দািা প্রিু, িুফম হৃদরয়

গর্ পরথ চালারি, আফম গস পরথই চলি।””

জীিন সংগ্রারমে সিরচরয় গুরুত্বপূ র্গ অধুায় শুরু হয় িুফক্তর

র্খন

আপন জরনে ফিরুরদ্ধ ও রুরখ দাোঁিারি হয় ।

“ঈশ্বে: সব্বগিূিানাং হৃরদ্দর হজ্জু গন ফিষ্ঠফি।

অজ্জু গন ু রুরেত্র ের্ােরন প্রফিপরে আপনজনরদে গদরখ র্খন

ভ্রাময়ন্ সব্বগিূিাফন র্ন্ত্রারূ াফন মায়য়া।।”61/18

িািরি লার্রলন, ”ফ

“গহ অজ্জু গন,ঈশ্বে সমস্ত প্রার্ীে হৃদরয় অিস্থান
আরূ পুিুরলে নুায় িারদে ফনজ ফনজ

রে ফনজ মায়ারি,র্রন্ত্র

ম্মগানু সার্ ভ্রমন

োরেন।”

স্ত্রী পুত্র ফ ংিা স্বামী সন্তারনো প্ররিুর ই িারদে ফনজ ফনজ
ঈশ্বে ইো পূ ের্

ম্মগানু সারে

রে চরলর , আমাে প্রিুা াে গ ান স্থান গনই।

প্রিুা া আত্মঘািী। পেমহংসরদি িরলর ন,”সংসারে থা রি িািু ে িািীে
দাসীে মি। গস র্িের্

ারজ থার , িিের্ সিাইর

দাদা,বিফদ িরল মাফিরয় োরখ,রসিা র্রত্ন সিাইর

মাফসমা, ফপফসমা,

আপন

মরন মরন জারন,”এো আমাে গ উ নয়।আমাে ফনরজে গলা

সৃ জন

রে োরখ।

রে এোঁরদে র্ারয় অস্ত্র ফনরেপ

েি ?”

িখনই ফিফন গমাহগ্রস্ত হরয় আত্মজ্ঞান হাফেরয় অশ্রুসজল নয়রন র্ু দ্ধ
না

োে ফসদ্ধান্ত জাফনরয় ফদরলন।

সখা ির্িান শ্রী ৃ ষ্ণ িখন

রোে িাষারিই িলরলন—

“ শক্লিুং মাম্ম র্ম: পাথগ শনিৎত্বর্ু ুপপদুরি।

েুদ্রং হৃদয়রদৌব্বগলুং িুরক্তাফত্তষ্ঠ পেন্তপ।।”3/2
“গহ পাথগ, ক্লীিত্ব প্রাপ্ত হরয়া না। এইরূপ

ািেিা গিামাে সারজ না।

গহ পেন্তপ, হৃদরয়ে িুে দু ব্বগলিা পফেিুার্

রে ওে।”

গিা থার
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জীিন সংগ্রাম
Manoj Kanti Biswas, Kolkata, WB
জীিন র্ু রদ্ধ শনফি িা গর্খারন িূ লু ফেি, িুফক্তসো গর্খারন আরমরনে
লেুিস্তু গসখারন রুরখ দাোঁিারনা হল আত্মসম্মান েোে এ
ত্তগিু। চুপ

রে হজম

এ জন র্ৃ হরস্থে প্রাথফম

োিা ক্লীিত্ব

পফিত্র
ু ই নয়।

ািা আে ফ

িগিু হল, র্ৃ হ ত্তগা ফহসারি িাোঁে গর্ স্বধম্মগ

আর , িাে মর্গুাদা েোে জনু সি সময় সজার্ থা া। অজ্জু গনর
ির্িারনে

উপরদ ,

“স্বধমগমফপ

চারিেু

ফি ফম্পিুমহগফস।

ন

“হরিা িা প্রাপ্স্ুফস স্বর্গং ফজত্বা িা গিােুরস মহীম্।
িস্মাদু ফত্তষ্ঠ গ ৌরন্তয় র্ু দ্ধায় ৃ িফনশ্চয়:।।37/2
আমারদে শদনফন্দন জীিরনও দু রষ্টে দমন

ফিরেদ গনরম আরস,িাহরল াফন্ত প্রফিফষ্ঠি হরি।আে র্ফদ
প্রফিপরেে মরন শুি িু ফদ্ধে উরন্মষ ঘিান র্ায়,িাহরল সু খ ও
াফন্তে পফেরি ফচেস্থায়ী হরি।

ধমগুাফদ্ধ র্ু দ্ধারচ্ছ্ররয়াহনুৎ েফত্রয়সু ন ফিদুরি।।”31/2
“স্বধরম্মগে ফদর
েফত্ররয়ে

অিএি,সিে ম আরপাষ মীমাংসা র্খন াফন্ত প্রফিষ্ঠা

দৃ ফষ্ট ফদরলও গিামাে ফিচফলি হওয়া উফচি নয়।
ধম্মগর্ুরদ্ধে

পরে

গচরয়

গেয়

আে

ুই

ফ

অজ্জু গন গর্ র্ু রদ্ধ সাফমল হরয়র ন, গসিা পেোজু গ্রাস

র্ু দ্ধ

প্রফিষ্ঠা

না

“অথ

গচৎ

িি: স্বধমগং

োে পফিত্র

ত্তগিু পালন না

েরল

ীফত্তগ

হাফেরয়

ত্বফমমং

ধমগুং

াের্,
গনই।”

োে র্ু দ্ধ নয়।

এই র্ু দ্ধ আপনা আপফনই এরস উপফস্থি হরয়র । এই র্ু দ্ধ না
হল সিুর

োে অথগ

ো। অিএি “এই

পাপগ্রস্ত

হরি।”

ন

ফেষুফস।

সংগ্রামং

ীফিগং চ ফহত্বা পাপমিাপ্স্ুফস।।33/2

োে জনু

খনও

দে াে হয়। র্ফদ গ উ িা না

খনও

রোে ফসদ্ধান্ত গ্রহন

রে,িাহরল গস

োে

ীফত্তগ হাফেরয় পাপগ্রস্ত

হরি।
াফন্তে স্বারথগ র্ফদ িুফম র্ু দ্ধ না

িাই ির্িান িলরলন,”িথা ফথি

িাহরল গলার
িুফক্তে
“অ ীফিগং

ফচে াল গিামাে অ ীফত্তগে
পরে
চাফপ

থা গঘাষর্া

মৃ িুুে

অপর্
িূ িাফন

েরি।সম্মাফনি

গচরয়ও
থফয়ষুফন্ত

ে,

গেয়।”
গিহিুয়ম্।

সম্ভাফিিসু চা ীফিগমগের্াদফিফেচুরি।।”
িুফক্তর্ি জীিরন সঙ্কি ধামাচাপা গদওয়াে জনু গ উ র্ফদ ধম্মগর্ুরদ্ধ
সাফমল না হয়,িাহরল সামফয়
অ াফন্তে রূপ ধােন
গঘাষর্া

এই

েরি,িখন গলার

াফন্ত র্খন পফেনফিরি িয়ািহ
ফচে াল এই অ ীফত্তগে

েরি।সম্মাফনি িুফক্তে পরে এই ধেরনে অপর্

থা
মৃ িুুে

গচরয়ও গিদনাদায় ।

ে,িরি পৃ ফথিী গিার্

রোে পদরেপ গনওয়ািাই এ মাত্র

সমাধান।মরন োখরি হরি,পেমহংসরদি িরলর ন,” ামিারনা
নয়,রিাোঁস

োও

খনও

খনও

রোে পদরেপ িরলই মরন

হয়।”
গর্ সি সময় িরয় িরয় থার ,সু খ-দু :খ,লাি-েফি,জয়-পোজয় ও
এে সু দূে প্রসােী িল ফনরয় িািরি থার ,রস
পদরেপ ফনরি পারে না।এোই গ ষ পর্গুন্ত
সমারজে

খনও

রোে

ীফত্তগ হাফেরয় ফনরজে ও

ার গহয় প্রফিপন্ন হয়।িাই ির্িান িরলর ন,—

িরিা র্ু দ্ধায় র্ু জুস্ব শনিং পাপমিাপ্স্ুফস।।”38/2
“সু খ দু :খ,লাি েফি,জয় পোজয়-এসি সমান জ্ঞান
জনু প্রস্তুি হও।এরূপ

রে র্ু রদ্ধে

েরল আে িুফম পাপিার্ী হরি না।

জীিরন র্াো িলািল ফনরয় খুি গি ী িারি,িাো
রোে পদরেপ ফনরি পারে না।আে গর্

খনও গ ান

রোে পদরেপ ফনরি

িয় পায়,রস সিসময়ই গপ রনে সাফেরি থার ।িাই ির্িারনে
উপরদ ,“ ম্মগরর্ুিাফধ ােরস্ত মা িরলষু
মা

দাচন ।

ম্মগিলরহিুিূ গমগা গি সরোহস্ত্ব ম্মগফর্।।”47/2

“ রম্মগই গিমাে অফধ াে, ম্মগিরল
ম্মগিল লাি

োই গর্ন গিামাে

দাচ গিমাে অফধ াে নাই।
রম্মগে

উরদ্দ ু না হয়,আিাে

ম্মগিুারর্ও গর্ন গিামাে প্রিৃ ফত্ত না হয়।”

র্াো িরলে উরদ্দর ু

ম্মগ

রে, িাো অফি য় দীন।

“ িু রদ্ধৌ ের্মফিে ৃ পর্া: িলরহিি:।”49/2
সংসাে প্রফিপালরনে উরদ্দর ু গর্ মুফদখানাে িুিসা চালায়,রস ফ

ির্িারনে ফনরদগ ,”র্ু রদ্ধ র্ফদ ফনহি হও,িরি স্বর্গলাি
জয়লাি

িুথগ হয়,িখন গর্ গ ান ে ম

েরি

“সু খদু :রখ সমং ৃ ত্বা লািালারিৌ জয়াজরয়ৌ।

আমারদে িুফক্তর্ি জীিরন র্খন আমো উিয়সঙ্করি পফি,িখন সরিুে
মর্গুাদা েো

েরি ফর্রয় র্ফদ জীিরন

েরি।”

েরি ,আে র্ফদ

খনও WalMart এে মি ফিশ্বরজাডা মুফদখানা প্রফিষ্ঠান শিেী
েরি পারে? রম্মগে এ িাই লেু— ু লিা িৃ ফদ্ধ।
“ গর্ার্:

ম্মগসু গ ৌ লম্।”50/2

“Expansion in quality, Expansion in quantity “

সৃ জন
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জীিন সংগ্রাম
Manoj Kanti Biswas, Kolkata, WB
নদী র্ফদ গস্রাি হাফেরয় থমর

“গর্াহন্ত:সু রখােন্তোোমস্তরজগুাফিরের্ র্:।

দাোঁিায়,িাহরল নদীে র্া অিস্থা

হয়; ম্মগিুার্ী মানু রষেও গসই অিস্থাই হয়।অজস্র শ িালদাম গর্মন নদীে

স গর্ার্ী েহ্মফনব্বগার্ং েহ্মিূ রিাহফধর্েফি।।”24/5

র্ফি রুদ্ধ

গিার্সমুরদ্র আ ে ফনমফজ্জি গথর ও র্াোঁে অন্তে ফনফলগপ্ত ও ান্ত,

রে, ম্মগহীনিা জীিরনে র্ফি রুদ্ধ

রে।িাই িলা হয়-

“Expansion is life,stagnation is death”প্রাফপ্ত-অপ্রাফপ্ত নয়, ম্মগ
েরি হরি
ফিস্তাে

রম্মগে গন ারিই।এিাই হল ফনষ্কাম

ম্মগ ।জ্ঞারনে পফেফধ

ফিফনই জীিন র্ু রদ্ধ সিল।িাই র্ীিায় ির্িান িলর ন,“আপূ র্গুমার্মচলপ্রফিষ্ঠং

ো র্াে লেু ফ ংিা িুিসা িািারনাে লরেু গর্ ম গুল,লাি-

েফি ফ ংিা প্রাফপ্ত-অপ্রাফপ্তে ফহরসি ফ

খনও িার

হরিাদুম

েরি

সমুদ্রমাপ: প্রফি ফন্ত র্িৎ।
িিৎ

ামা গর্ প্রফি ফন্ত সরব্বগ

পারে? িুিসাে ফিস্তাে ঘিারনাই র্াোঁে গন া,ফিফন গর্ প্র াোন্তরে িহু
গলার ে অন্নসংস্থান

ের ন,এরি গ ান সরন্দহ গনই।ফে

গিমফন জ্ঞান

সাধনাে মাধুরম মানি

লুারর্ে ফনিু নূ িন পদ্ধফি আফিষ্কাে র্াোঁে

গন া,ফিফনও গি মানি

লুারর্ই ফনরয়াফজি।িুফক্তর্ি লািেফি ফ ংিা

প্রাফপ্ত অপ্রাফপ্ত এরেরত্র অপ্রাসফে ।এগুরলাই ফনষ্কাম

িাই র্ীিা িলর ন,”এই ধেরনে
ধেরনে মহৎ

াজ

রম্মগে উদাহের্।

খনও ফনষ্ফল হয় না এিং এই

ারজ সামানু ত্রুফিরিও গ ান পাপ গনই।”

িাহরল জীিরনে উরদ্দ ু ফ ? গিার্ আেও গিার্,প্রিাি প্রফিপফত্ত ও
র্ ? এগুরলা গ ানিাই প্র ৃ ি সু খ ফদরি পারে

না।ির্িারনে উপরদ -

সৃ ফষ্ট

রে না,ফিফনই াফন্ত লাি

রেও গ ানরূপ ফচত্তফিরেরপে
রেন।ফর্ফন গিার্িাজ া

ামনা

রেন,ফিফন াফন্ত পান না।”
ােরর্ স্বাথগ ফদয়া িফল এ জীিন,মন স ফল দাও,
আর ,আপনাে

থা িুফলয়া র্াও।”

“ Those who live for others
really live
and
are more dead

আদুন্তিন্ত: গ ৌরন্তয় ন গিষু েমরি িু ধ:।।22/5
অথগাৎ,”গহ গ ৌরন্তয়,রর্ স ল গিার্ িাহু ফিষরয়ে সংস্পর গ জাি,রসইগুফল
াের্,রসইগুফল আফদ-অন্তিান ও ের্স্থায়ী।পফণ্ডির্র্ গসই

স রল আসক্ত হন না।”
ফনষ্কাম

মহাত্মাে মরন ফিষয় স ল প্ররি

Those who live only for themselves

“গর্ ফহ সংস্প গজা গিার্া দু :খরর্ানয় এি গি।

ফনশ্চয় দু :রখে

রে গর্মন ফিলীন হরয় র্ায়,রসইরূপ ফিষয় গিারর্ অনাসক্ত গর্

এে মি সু খ গ াথাও ফ

স্বল্পমপুসু ধম্মগসু ত্রায়রি মহরিা িয়াৎ।।”40/2

াম ামী।।70/2।।”

“ফিফিন্ন নদনদীে জরল পফেপূ র্গ প্র ান্ত সমুরদ্র অপে জলোফ প্ররি

“পরেে

“গনহাফিরমনার াহফস্ত প্রিুিারয়া ন ফিদুরি।

শিিরিে প্রদ গনী নাফ

স াফন্তমারোফি ন

ম্মগরর্ারর্ে িরল র্ারদে অন্নিরস্ত্রে সংস্থান হল,ফনষ্কাম ফ োদারন

than alive.”
Swami. Vivekananda

Suhani Raj, Mechanicsburg, PA

র্ারদে জ্ঞানচেু উন্নীফলি হল,ফনষ্কাম ফচফ ৎসা পফেরষিা র্ারদে গোর্
জজগফেি গদরহ প্রারর্ে সজচাে
ৃ িজ্ঞিা র্খন ফনষ্কাম

েল,িারদে অন্তরেে েদ্ধা,িালিাসা ও

ম্মগরর্ার্ীে অন্তের

নীেরি ফন: রব্দ সমৃ দ্ধ

রে,িখনই হয় প্র ৃ ি সু খ।”গিামাে িুারর্ র্ফদ অপরেে সু খ হয়,িাহরল

ঐ সু খ প্রফিফিফম্বি হরয় গিমাে হৃদরয় গর্ সু রখে অনু িূফি সৃ ফষ্ট

রে,িাই

প্র ৃ ি সু খ।”িাই ির্িান িরলর ন,”র্াোঁে সু রখে সামগ্রী অন্তরে,র্াোঁে রীিা
অন্তরেে গদিিাে সরে,র্াোঁে জীিনপরথে আরলা অন্তেচােী গদিিাে
রুর্াপ্রসাদ,রসই গর্ার্ী েহ্মিাি প্রাপ্ত হরয় েরহ্মই ফনব্বগার্ লাি

সৃ জন
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ানরন ু সু ম ফল গিারি
Neepa Roy, Philadelphia, PA
“িাংলা িাষা উচ্চাফেি হরল ফন ারনা উরোরন ঝরে

িখনই অনু িি ো র্ায় র্খন জীিরনে মরধু গথর সােলুগুরলা হাফেরয় র্ায়

গোদ , িাোন্দায় লারর্ গজুাৎোে চন্দন…………….”
আমাে

ার

গ উ িাষার

িাংলা িাষা ফে

না|

অনু িূফি| শ

এমনই এ

িালরিরস িি হয়না| িি হরি হরি এ

ঝলাম িাষািা এর িারে হৃদরয় গর্োঁরথ ফর্রয়র | গসই
এরসফ

িাংলার | গিই িা ি ে আরর্| আে

হয়ফন িাংলাে মুখ| িিু ও ফ
িাষািা েরয় গর্র
গি ফর্রয়র

আমাে পফেিারেে গি

ফ

এেপে আমাে স্কুলজীিন আে

সময় িু

গ

রি গ রি

খনও ফিরে গদখা

রে গর্ন এ

সারথ| ফনরজ গ রিফ

রি গিা

অরমাঘ আ ষগরর্

অরন ফ

ু ‚ আমার

গ

ু সদসু আে আমাে সি

গচরয় ফপ্রয় মানু ষফি আমাে িািা| িাোঁর

ি ও

ফিদুালরয় ফিিীয় গের্ীরি িফিগ

ু ফদরনে মরধুই িািা গ াথাও গথর

ফিিা ফনরয় ফলখরি গর্রল িািা‚ মা িূ ফম ায়

এরসই র্ায়| িাই িারদে িাদ ফদরয় গিা শ

ি ফনরয় গলখা র্ায়

না|

র্থাসমরয় িািাে গ খারনা
"িে এরসর

িীরেে

পফেরিফষ্টি

ফির ষ গ ান জর্ৎ র্রি ওরেফন| র্িিু ু গদখলাম‚ গসই গদখা িা
২০১৮| এই স্বল্প সময়িু ু

গিই আফম র্িিু ু িাইরেে জর্ৎ গদরখফ

িা গদখফ ‚ এই গদখািু

ু না হরলই গিাধহয় আমাে জনু িাল ফ ল| র্া
গ ে প্রসে িিগমানর

গস থা| আজ

ফনরয় নয়‚ প্রসে অিীি‚ আমাে শ

ি াল

হরি িাফল ারিলা|
আমাে শ

ি াল শুরুই হরয়ফ ল এ িীর্াে িারে গিরজ ওো ফমফহ সু রে|

আমাে 'ি ে িয়রস আমো স্বপফেিারে চরল আফস আমাে মািুল র্রি| গস
খারনই িািা মা িাসা িাোঁরধন| িারদের এই ফসদ্ধান্ত ফনরি হরয়ফ ল াের্

িাোঁো দু জরনই চা ু েীজীফি ফ রলন িাই আমারদে সফে গদখিারলে জনু
দাদু ে িাফিে পার িাোঁো গসই গ াট্ট গ্রামফিে ফনর ারনা উরোরন ঘে িাোঁধরলন
| ঘরেে গদওয়াল গুরলা র্াোঁথা হ'ল িালিাসাে প্ররলরপ| ঘরেে আসিািপত্র
শিফে হ'ল িুরলে গ ামল পাোঁপফি সহরর্ারর্| গস ফ ল এ অনন্ত িালিাসাে
ফদন| আমাে প্রফিফি ফদন শুরু হি সদু গিাোঁিা িুরলে সু র্রন্ধ আে গ ষ হি
োরিে িাোে ফঝফ ফমফ আরলাে গ াোঁয়ায়| প্র ৃ ফিে এই গ াোঁয়াগুরলা

সৃ জন

ু ফদন পরে আিাে প্রফি

হরলন| িােপে ফ

দারমাদে গ ে।"| গসখারনও প্রথম স্থান গপলাম| এেপে আমাে এিা
গিই চলরি থার

এর ে পে এ

প্রফিরর্ার্ীিায় অং গ্রহর্

িখন মরন হি

ফিিা িলািা এ

প্র াে আমাে মি সাধােরর্ে

জরনুই| আে িখন গিা

ো|

ফিিা ফনরয় এি মািামাফিও ফ লনা| িা

িাে ওপরে োর্ হিাম আে িািিাম আমার

ফদরয় িািা গ ন

োয়? মা প্রায়ই িািাে ওপরে গচোঁচাি আে িলি‚"
ফিিা পিাও‚ পিাশুনা

পেীোে খািায় গিা গদখফ

োে দে াে নাই|

গর্াল্লা ফনয়া িাফি আরস|"

ু ফদরয় আমার

রে গেরখফ রলন| গসই জর্রিে িাইরে আমাে আে

গিাঝাে সময় াল হ'ল ২০১৩ গথর

ফিিা িললাম‚

েলাম‚

মাইয়ারে ফদয়া খাফল
িাোঁো িাোঁরদে সহজ িুফক্তত্ব‚ মূ লুরিাধ‚ এই সিফ

খিে গপরলন এ িা

াোঁরদ / ফিরয়ে লগ্ন আিিা...."| আফম প্রথম

স্থান গপলাম| িািা খুফ

ফিিা আিৃ ফত্ত

আমাে জীিরন আফম সম্পূ র্গরূরপ িািা‚ মা িাো প্রিাফিি| আসরল

রেফদরলন| এ

ফিিা আিৃ ফত্তে প্রফিরর্ার্ীিা হরি| িািা আমাে নামিা ফদরয় ফদরলন|

গর্ার্ীিা এল‚ আিৃ ফত্ত

আজও খুোঁরজ ফিফে স াল সািিাে েীম ই

ফিন গররন‚ আে োি আিিায় ফিরে আসাে অরপোয়|
ফনরজে শ

ে ফ

গ্রারমে প্রাথফম

ফিিা এ সরে শুরু হ'ল| মাআমা

হ

থা‚ পিাশুনািা গমারিই

ফেনা‚ র্া

ফে িা

েরি িালিাফস

গস হল‚ শুধু গদৌঁিরি িালিাফস| শুধু গদৌঁি আে গদৌঁি| িিফদরন
আফম হাই স্কুরল গপৌঁর
গর্র

গর্ফ | স্কুরলে ফদফদমফনোও িিফদরন গজরন

আফম এ জন িাল ফিন্টাে| আফম গদৌঁিরনা মারন স্কুরলে চুা

ফম্পয়ন প্রাইজিা িাোঁধা| স্কুরলে স্বারথগ আমার
ে প্রফ ের্ গদওয়া হি| িাহরল ফ
লা আে এ ফদর

আলাদা

রে সাোি

দাোঁিাল? এ ফদর

আমাে গখ

ফিিা| মাঝখান গথর

পিাশুরনািা হাওয়া হরয়

উরি গর্ল| র্ার্রর্!! িা ফনরয় গর্ আফম খুি এ িা ফচফন্তি ফ লাম
িা নয়‚ শুধু মারঝ মারঝ গিানাস ফহসারি মারয়ে আিং গধালাই জুি
ি

পারল| িা আমাে এ িা সু ফিধা ফ ল‚ আফম দু 'ফিন ফদরনে জ

নু িাফিমুরখা হিাম না| অি ু আফম এমফনরিই োরি ো ু মাে
(আমাে দাদু ে মার

আফম িিমা না গডর

ো ু মা ডা িাম

আে সিাই, মারন আমাে মা, মাফস, মামা সিাই িাোঁর
এিং আফমও গসই ডার
পাফেফন)
ঐ

াের্ িাফিে

ো ু মা ডা রিন

অিুস্থ হরয় গর্লাম। আে িদলারি

ার ঘুরমািাম ।

'ফদন ফদরনও িাফি ফিেিাম না| দাদু ে িাফিরিই গথর
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ানরন ু সু ম ফল গিারি
Neepa Roy, Philadelphia, PA
মা র্মর্রম মুরখ দাদু ে িাফিরি এরস সব্বাইর

অপোধী িাফনরয় ফদ

আল্হাদ ফদরয় মাথায় িুলর া| ফদফদমা

গয় িলি‚ গিামোই নািনীর

স্বরে িলরিন‚ িুই মাফেস গ ন? মােরি নাই| আফম ফ
পিাশুরনায় িাোঁফ

ফদরয়ফ

খনও?

থায় র্ু ফক্ত আর | আমাে মা

স্কুরল প্রথম িা ফিিীয় স্থান গপি সিগদা| আে আফম.... ?
আমাে মারয়ে র্রথষ্ট োর্ হওয়াে

থা| ফ ন্তু আমাে ফদফদমা এিিা

ই নেম প্র ৃ ফিে মানু ষ ফ রলন গর্ আমাে মা পাোঁচিাে পেীোয় অনূ
ত্তীর্গ হরলও ফদফদমা আে র্াই

েরিন না গ ন র্ারয় হাি িুলরিন

না|
িািা মা দু জরনই প্রফিিান এিং গুর্ী ফ রলন| আফম িাোঁরদে প্রথম

সন্তান। না!! িাোঁরদে মি প্রফিিািান িা গুর্ী গ ানিাই আফম নই|
আমাে মারয়ে অপূ িগ র্ারনে র্লা| িাোঁে

জ্স্বে আফম পাইফন| গ ারিা

গিলা গথর ই িু ঝরি পােিাম‚ আফম মারয়ে মি র্াইনা| িাই গ মন
রে গর্ন‚ র্ানিার

এর ে পে এ

গিাঝাে

থা নয়| িািা

র্ি গপফেরয়
হ'ল
গ

এর ে পে এ

ফনরজে সু রে র্ান েচনা

রে গর্র ন| এখারন িলা

িাহুলু, আমাে গচরয় পাোঁচ ি রেে গ াি িাইফিও সু রেলা

রেে অফধ ােী।

এ মাত্র আফমই গর্ন পফেিারেে মরধু সৃ ফষ্ট ািা।

'ি রেে গমরয়ফিে

ফিিায় আেয় ফনলাম|

হরে এরস গপৌঁ ু লাম| শুরু হল‚ নর্ে জীিন| শুরু

ফিিা চচগা| পথ চলা গিা গথরম থার ফন| ফ

ু গিা গথরম

আমাে জীিরন ---গথরমর

ু জীিন‚ ফ

ফ

জীিন গথর

গদ ‚ হাফেরয়র

ু গিা হাফেরয়র

হাফেরয় গর্র

আমাে

জীিরন ------

আমাে িে-

ফিিা| এই সিফ

ু ে মারঝ র্া হাোয়ফন

িা হ'ল‚ হৃদরয়ে ডা ‚ আজও শুফন .......শুনরিা অনন্ত াল ......

িুচ া ও জীন্স
Suparna Gope, Camp Hill, PA

র্ান

ী অিলীলায়

গুরু

ফিিা িলরি িালিাসরিন আে মা র্া

ন| আফম দু জরনে মাঝখারন

ফলরখর ন ও সু েও ফদরয়র ন| প্রায় গর্ািা পরনরো িাোঁে ফনরজে গলখা
র্ান আর | অথচ গ ানফদন র্ান গ রখনফন| ফ ন্তু

ি

আমাে

ফিিা গর্ আমাে জীিরনে এ

ত্বপূ র্গ অধুায় হরয় দাোঁিারি গস থা ঐ গ াট্ট

স্বর্রত্ন এফিরয় গর্িাম| মা গর্ শুধু িাল র্ান

র্াইরিন িা নয়‚ িাে সারথ সারথ ফিফন ফনরজ অরন

আওরি গর্িাম| গসই গথর

ফিিাে সারথ পথ চলা|

গিাে র্ারয়

খনও? আমাে মাও গিরি িরল উেি‚" আফম ফ

ি

িা সু রে গিসু রে

এ িু ফমনফমরন
হাি ফদফস

অলস দূ পুরে‚ িািাে র্ারয় গহলান ফদরয় দু 'জরন ফমরল

ঘফিরি স াল সারি এর্ারোিা।
োজ আে অনগা ে গিৌিাি।

ফিরয় িািী জুরি িুস্তিা।

দু জরনে িারলািাসা

রলরজে সময়

গথর । িারলািাসা আে ঝর্িাে মরধু ফদরয় ১০ ি ে পাে
দু জরনে সম্প গ।

আজ

দু জরনই আজ প্রফিফষ্ঠি ইফিনীয়াে।

রের

আজ ওরদে

আমাে িািা গর্মন গমধািী ফ রলন গিমফন িাোঁে পাফন্ডত্ব| খুি ম সংখু মানু ষ

দীঘগ ফদরনে সম্পর গে পেম িন্ধরন আিদ্ধ হওয়াে ফদন। গিৌ-িারিে

আফম িাোঁে মি গদরখফ | িাোঁে ফনোিের্ পাফন্ডরত্ব এ ফনিগাে আরিদন ফ ল|

ফদন “িাি- াপরিে” ফনয়ম, ফ ন্তু স াল গথর

গসই ােরর্ িাোঁে ার মানু ষ সহরজ গপৌঁ ু রি পােি| িাোঁে মি জীিরন এিগু
গলা সে ােী চা ফে িদলারি আফম আে াউর গদফখফন| চা ফে িদলারনািা
গর্ন এ িা গখলা ফ ল িাোঁে ার | িাোঁে প্রথম চা ু ফে‚ ফ ে িা| এে মারঝ ফ
ল োইিাসগ‚ ােমস ও ওরয়ে গিেল ফসফিল সাফিগস| িাোঁে গ ষ চা ু ফে ফ ল
ইন াম িুাি এিং গসখান গথর ফিফন অিসে গনওয়াে পাোঁচ মারসে মরধুই

ফিফন জীিন গথর ও অিসে ফনরলন| আে ফিরে এরলন না| এখনও ফিশ্বাস ে
গি মন চায়‚ িািা হয়ি খনও ফিরে এরস িলরিন‚ গর্মন রে অফিস গথ
গ ফিরে এরস িা অলস দু পূরে িলরিন‚
"িািা‚(আমার িািা ডা রিন আে িাইর িািু ) এ িা ফিিা গ ানাও গিা!
!" আজও আ ায় িাোঁফচ|
আমাে র্ি ফ ফচেফমফচে ফ ল আমাে িািাে সারথ|

সৃ জন

ু ফিে ফদনগুফলরি‚ প্রফিফি

োজ গিপাত্তা।

িািীে মা-গজফেমাো গেরর্ অফস্থে শুি সময় গপফেরয় র্ারে।
আধু ফন

গ রল ফিরয়ে পে অর্গার

ু োঁিরি গদয় ফন।
হয় না।“ এিাে ফ

ও িািী গথর

িরলর “িািা-মারয়ে ঋর্ এ
"িাি- াপরিে" ফনয়ম িাও

িাহরল ফহন্দু আচাে গমরন ফ

আসাে সময় চাল
মুরো চারল গ াধ
েরি গদরি না,

দে াে? স াল র্ফিরয় দু পুে হল

অর্গাও গেরর্ অফস্থে না িরল গ াথায় গর্ গর্র । োজ িোিে এে ম
খামরখয়ালী।

অির রষ োজ হাফজে , অর্গাে হারি িুরল ফদল , এ

পুার ি িুচ া ও ফজন্স।
ফজফনস , আজ গথর
আে গিার

িলল "রন অর্গা গিাে িীষর্ ফপ্রয় দু রিা

গিাে িাি- াপরিে নয় গিাে িারলা লার্াে ,

খুি িারলা োখাে দাফয়ত্বিা ফনলাম। '
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সাদা হওয়াে র্রপা
Pranab Kumar Chakraborti, Bardhaman, WB
এ

ফ ল দাোঁি া , আে এ

ফ ল দাোঁি াফ নী। দু জরন খুি িাি।

গোজ োফ োফ মো ইোঁদুে, িুাে, ু োঁরচা ইিুাফদ জরিা

দাোঁি া

এমন ফ
রে

আরন। দাোঁি াফ নী গপি িরে গসই সি খায়। দাোঁি াফ নীে আে গ ান
াজ গনই। শুধু খাওয়া আে ঘুরমারনা। িরল, িাে েীরে প্রচুে গমদ

ািাও গস আরো এ িা

রে থার । গর্ফদন দু পুেরিলা দাোঁি া

াজ অি ু মারঝ মারঝ

িািী থার , গসফদন দু জরন

ফমরল মরনে সু রখ র্ান র্ায়। আরর্ গর্ পািায় থা ি গসখারন র্ান
র্াওয়াে গমারিই উপায় ফ ল না। র্ান শুরু

েরলই পািাে স রল 'ওই

অলু েুরন হিিার্ািার

গখদা' িরল োফ োফ ফ ল ু োঁিরিা। ফ ন্তু এখন

গর্খারন িাসা গিোঁরধর

গসই জায়র্ািা খুিই ফনফেফিফল। গোজ সাোফদন

ধরে

র্ান

র্াইরলও

গ উ

গোজ াে মরিা আজও দাোঁি া

ফ ল

ু োঁিরি

আসরি

না।

প্রচুে খািােদািাে ফনরয় িাসায় এরস

খুি ফমফষ্ট সু রে দাোঁি াফ নীর

ডার । এ িাে- দু 'িাে- ফিনিাে-। ফ ন্তু

দাোঁি াফ নীে সািা গনই। ফ

িুাপাে! অনুানু ফদন িািী গিো মাত্র গর্

দাোঁি াফ নী এর িারে হুমফি গখরয় সামরন এরস পরি এিং োফ

োফ

খািাে গদরখ আনরন্দ র্দর্দ হরয় গোোঁি ফদরয় দাোঁি ার ে মাথা চুলর

ফদরি ফদরি িা

গিরল ফদরয়র , গসই দাোঁি াফ নীে আজ সািা গনই
ু হরয়র ।

গ ন! ফনশ্চয়ই গুরুিে ফ
দাোঁি া

দু রু দু রু িু র

গর্ামো মুরখ এ িা িাোঁফ

অি ু পাওয়া গর্ল। ফি ানায় শুরয়

ইোঁদুরেে গলজ গো োরে। দাোঁি া র

গদখামাত্র পা ফিরে শুরয় পিরলা। দাোঁি া

িু ঝল র্ফি

িিু ফমফষ্ট স্বরে 'দাোঁি াফ নী, দাোঁি াফ নী' িরল িাে
গ ান সািা গনই। অির রষ দাোঁি া

গিাঝারনাে গচষ্টা

রয়

সু ফিরধে নয়।
ডার । ফ ন্তু

গহাৎ া সাইরজে আস্ত এ িা মো

াোঁপারি

হরলা না। ফিউফি পালগারে ৃ ষ্ণর

দাোঁি াফ নীর

সৃ জন

না জাফন

ি সু ন্দেই লার্রি।

ৃ ষ্ণ ফল

িরল, ফিউফি

ো র্ায়, ফ ন্তু ধিলী

র্ায় না। িাফি ফিরে দাোঁি াফ নীে গস ফ

গচারখে জরল র্ার ে গর্ািায় এমন

ো

ান্না! িাে অফিোন্ত

াদা হরয় গর্ল গর্, ফ

ু ইদু ে ও

সাপ র্িগ গ রি পালারি িাধু হরলা।
দাোঁি ার ে মহা জ্বালা! এ ফদর
আিাে অনুফদর

ালার

ধলা

দাোঁি াফ নী অন্ন জল িুার্
োে গ ান সু লু

সন্ধান ফ

রের ,
ু রিই

পাওয়া র্ারে না। অির রষ উপায় এ িা পাওয়া গর্ল। দাোঁি ার ে
ু গলা

গচারখ পিল ফ

ময়লা এ িা িািীর

চুনরর্ালা গলরপ সাদা

ের । দু -ফিন ফদরনে মরধু গদখরি গদখরি হি ু ৎফসি িাফিিা সাদা
িিিরি হরয় উরের । গদখরল গচাখ জুফিরয় র্ায়। সারধ ফ

দাোঁি াফ নী

সাদা হরি চায়।
'ফদন ধরে চলল দাোঁি াফ নীে সাদা হওয়াে পফেচর্গা।

দাোঁি াফ নীর

গোজ ফিন-চােিাে পালা

রে িাি া চুনরর্ালা মাখারনা

ও শুরখারনা চলরি থার । পাল -এ সহরজ েং ধরে না। িাই িাফি
চুন াম

ো গদরখ

হরয়ফ ল আসরল

াজিা প্রথরম দাোঁি ার ে র্িিা সহজ মরন

াজিা িি সহজ নয়।

পেম ফদরনে মাথায় দাোঁি াফ নী ধিধরি সাদা হরয়র । এর িারে ফে
গর্ন এ িা

া ািুয়া। দাোঁি া

দাোঁি া

গদখরি র্ফদ এি সু ন্দে লারর্ িাহরল নাদু স নু দুস

গিরিফচরন্ত দাোঁি া

াোঁপারি উরি চরল ফিউফি পালগারে। ফ ন্তু গসখারন সু ফিরধ

দাোঁি াফ নীে সাধ হরয়র গর্ গস-ও সাদা হরি। এই

ি িার

ু রিই সম্ভি নয়। ফ ন্তু গ

রে গর্, এিা ফ

েীেিা ফনরয় ফিনিাে ফডর্িাফজ গখরয় গিরল। িােপরে ফি াল িুোঁফি

দাোঁি া

ওইশুিফ

গস

আল্হাদ! মরনে আনরন্দ গমািা

গদরখর । এর িারে দু রধে মরিা
সাদা েরেে জনু

েরি। দাোঁি াফ নীর

এ থা গ ানা মাত্র দাোঁি াফ নীে গস ফ

দাোঁি াফ নী আজ স ারল এ িা ি

গমিারিই হরি।

সাদা

ু র্ফি হরলও হরি পারে।

গ ান সািা গনই।

সামানু আিদােিু ু দাোঁে া র

ারলার

পালগারে র্াও। গসখারন এ িা ফ

গ ালা িুাে দাোঁি াফ নী মুরখে সামরন ধোে পরে গস মুখ খুলরলা।

সাদা। গসই গথর

ু রিই

পারল উোে গজার্াি! গস ফ

থা গ ারন! অির রষ অরন

এেপরে

ঘরে গ ার । ফ ন্তু দাোঁি াফ নী গ াথায়? খাফন

গখাোঁজাখুোঁফজে পরে দাোঁি াফ নীর

গিরি পায় না গর্ ফ িারি
াে

পারে না।
খাওয়া ও ঘুমারনা

সি শুরন দাোঁি ার ে গিা গচাখ

অরন

জরমর । এখন এমন অিস্থা হরয়র গর্ এ নার্ারি গি ীের্ উিরি

ু নয়।

জািীয় পাখী হওয়াও সম্ভি ফ

উৎিুল্ল হরয় ডার

দাোঁি াফ নী -

আিাে ডার । এিারেও গ ান সািা গনই। আহ্লারদ আিখানা
আলরিা

রে দাোঁি াফ নীর

েুালা গদয়। দাোঁি াফ নী

উফটরয় পরি। সাদা ধিধরি দাোঁি াফ নীে গদরহ গ ান প্রারর্ে সািা
গনই। চুরনে ধর

দাোঁি াফ নীে প্রার্ গর্র ।

পাল সু প্রসন্ন হরল
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Sunset
Pradripta Chatterjee, Lemoyne, PA

My canvas
Pratoyee Sarkar, Lemoyne, PA
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Coronasur
Adrija Ray, Kolkata, WB

Madhubani Art
Jahnavi Raj, Mechanicsburg, PA
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Monster Cloud
Srijita Das, Bangalore, KN
Once upon a time, there used to live a girl. The girl had
curly hair and she looked really cute. She used to look
even more cute when wearing her favourite red beautiful
dress. Her name was Anna, and she was 6.5 years old.

Anna ran to her parents. She told the whole story that
she witnessed to her parents and told if there was any
monster in the clouds or the clouds themselves were
monsters. Her parents told that monsters are not real.

It was winter season, so her school announced that there
would be winter holiday for few weeks. Anna was happy,
but she remembered that she had some class work which
she forgot to do. So, after returning home from school
that day she took shower and was all ready to start her
homework. She sat beside a window so that she could
breathe fresh air. After finishing all her class works, her
eyes switched direction and looked up in the sky. She
noticed black clouds were covering the blue sky. The sky
looked really spooky because of the humongous black
clouds. It looked like some shadow covering the place, so
she thought it would rain. But it was winter time, it was
not rainy season, so Anna was surprised. The clouds were
so dark that not even a little bit of light could pass
through the clouds. The late afternoon became dark night
suddenly. Anna kept observing the black cloud even without blinking her eyelids. She felt as if the black cloud was
slowly swallowing the blue beautiful sky.

Anna switched on the lights because it was very dark
and she could not be able to see anything. She started to
play after finishing her homework. When she was playing, she looked through the window and suddenly she
saw something of fire colour coming through the
clouds. Anna looked closely and saw that the clouds
were throwing fire. she was amazed and screamed on
top of her voice. Her parents rushed to her and asked her
what had happened, she told them to look at the sky.
Her parents looked up and even they were scared.

সৃ জন

Then Anna heard her parents were calling her to wake
up. Anna woke up, she realised that she was dreaming.
She told her parents the dream which she was dreaming,
she also told that she saw her parents getting scared in
her dream. Her parents could not help laughing after
listening Anna’s story, and Anna too kept laughing the
whole time.
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