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                               From Sampriti Editor’s Desk… 
                       10 years of Sampriti – A walk down memory lane  

Today is an important milestone for Sampriti – Cultural 
Society of Central Pennsylvania  –  a decade of     
bringing people together with the noble intent of      
creating cross-cultural interaction and developing love 
and understanding of our heritage. With hard work, 
dedication, and tireless effort, what started off as a  
platform to bring migrated Indians of Central        
Pennsylvania together in the year 2012, evolved over 
time into a fully operational and registered non-profit 
organization with our ever-growing Sampriti family of 
volunteers, members, and patrons. Sampriti-CSCPA 
Executive Committee and Board Members would like 
to take this opportunity to thank each and every one of 
you from the bottom of our hearts for your support, 
love, and encouragement. 

Whether it is the need to fulfill a melodious musical 
rendezvous, discussions over “cha/chaiye-
shingara/samosa”, celebrating Sarbojanin Durga Puja 
and Saraswati Puja or the numerous charitable         
activities, Sampriti-CSCPA provides a platform to   
perform all the above and much more. 

Sampriti’s Sarbojanin Saraswati Puja back in 2013 was 
a groundbreaking experience in the greater Harrisburg 
Area which showed excitement by the fact that a    
spectacular Saraswati Pratima was flown from         
Kumartuli, West Bengal, India to the USA. It was    
inaugurated with a very impressive talent show by   
second-generation children, a great feat for the very 
first time in the greater Harrisburg Area. With the         
success of Saraswati Puja, Durga Puja started in 2015. 
A big involvement of the community showed the great  
enthusiasm which was unstoppable even in the         
outrageous pandemic time 2020. 

Sampriti’s  members participate every year in an      
outdoor event  as Summer Picnic. It is a fun-filled day 
with foods, sports, music and everyone returns with 
one goal in mind to meet again in the next year.     
Sampriti’s picnic spot is always an attractive one which 
is chosen in various state parks in Pennsylvania and 
Maryland. 

Sampriti’s core philosophy is to welcome new       
members in the community and encourage team spirit 
by supporting and helping each other. Sampriti’s     
initiative creates a conducive atmosphere for both   
children  and adults to grow and nurture their talents 

that results in long-lasting bonds between families.  

Sampriti’s mantra is to help those in need and make         
everyone feel welcomed and cared for like a family. 

Sampriti has always encouraged local talent            
participation across various geo-locations and has also 
collaborated with renowned performers from India to 
bring together memorable events. In 2014 and 2016, 
Sampriti showcased Mahalaya at HARI temple.     
Several musical legends like Srikanta Acharya, Sagnik 
Sen, Debojit Saha, Sohini Mukherjee, Soumen Nandi 
and Chandrika Bhattacharya have graced our stage 
with their heart-filled performances in Bengali, Hindi 
and other regional languages. Several virtual programs 
like “Bhoriya Poran Shunitechi Gaan”, “Zara Yaad 
Karo Qurbaani”, “Sampriti Cultural Ensemble for 
Children” ,”Bengali Traditional Wedding” and  “Phire 
Chol Matir Tane” have also been very successful   
productions.  

It would be worth mentioning that Sampriti has a long 
list of charitable activities that are conducted every 
year. Some of the highlights are United Methodist 
Home for children, Shelter for Homeless via        
Community Cares, Central Pennsylvania Food Bank 
during the pandemic and holiday seasons, NABC for 
COVID/Amphan Relief Fund, HARI Scholarship 
Fund etc.  

Sampriti's participation in the India Day Fair is always 
greeted with wonderful  pursuit from its members.  
Team Sampriti’s Bengali Sweet stall on India Day is 
always a major attraction at the fair.  

Sampriti’s digital presence is visible via website,   
Facebook and own Youtube channel. Sampriti’s    
Durga puja was featured on a podcast called “Probaser 
Puja Porikroma" and live telecast on Zee Bangla's 
ZEE5 Facebook page. Sampriti’s inhouse magazine 
“Srijan” is exceptional and is published annually at 
Durga Puja time. 

And while our family of Sampriti has grown, our 
events have scaled and our commitments have 
evolved over time, what remains unchanged is the 
essence of a true Community Service platform that 
Sampriti-CSCPA strives to provide through         
Commitment and Compassion. Wishing you all a very 
healthy and happy festive and holiday season. May 

everyone be blessed with joy and prosperity.  
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Western Civilization 

I have often wondered why I (we) do things the way we 
do. This is because of the way we learnt to live from our 
parents and the society. They had learnt that from their 
parents. Eventually it comes down to the way they lived 
from their ancient ancestors in historic and prehistoric 
times. Lately I have discovered great similarities between 
our God, Lord Krishna's teachings and the way my father 
taught me to live and work. This is about being born in 
India. Yet I have many more years in America than in  
India, following a different set of rules. Who set these 
rules? To answer this question, we shall have to go to the 
country Greece and its surrounding countries and islands 
and dig into the historic and prehistoric times. 

                                      Greece 

The Cradle of Western Civilization 

Here Hippocrates made the first systematic medical      
observations. Ever since all physicians take the so-called      
Hippocratic oath before they start their practice: In the 
oath, the physician pledges to prescribe only beneficial 
treatments, according to his abilities and judgment; to   
refrain from causing harm or hurt; and to live an           
exemplary personal and professional life. Free men of 
Athens set out to govern themselves, giving birth to      
democracy. Greeks, Romans and many other empires left 
their marks on this land. 

Greece and the area around (Aegean Sea) are one of the 
most beautiful places in the world. This land where three 
continents (Africa, Asia and Europe) collide, offers      
gorgeous volcanic- sand beaches, dramatic landscapes and 

crystal clear waters. Besides, the traveler has a unique op-
portunity to interact with history. The traveler can share 
the local life as it has been lived for hundreds or even 
thousands of years. Archeological wonders are  

                                                               Greece 
                                          Dr. Janardan Sinha, Mechanicsburg, PA 
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everywhere. Greece has preserved most of its history. 
Greek people loved entertainment. They built open 
air theaters with perfect acoustics.  

This ancient world is the forerunner of the modern 
world. World' oldest analog computer (over 2000 
years old) is lodged in Athens Museum. This com-
puter served as planetarium, showing the relationship 
of all the heavenly bodies, even predicting eclipses 
2,000 years before such a thing was heard in the 
modern world. 

The grim side of cultures meeting, colliding, fusing 
and learning from each other in and around Greece. 
One of the fundamental fault lines in human history 
runs right down the middle of the Aegean Sea – Asia 
one side and Europe on the other. This was where the 
concept of East versus West was born. Some of the 
personalities who changed the world are:            
Cleisthenes, founder of democracy; Alexander the 
Great, the conqueror, who dreamed of fusing the East 
and West; Apostle Paul, who put Christianity on the 
path from obscure Jewish sect to world wide         
religion; and many more. 

Greece features thousands of islands, 
227 of which are inhabited .  

 

Touring Greece 

Greece is so important for Americans to learn that 
touring this land is a part of the American             
educational system - both the schools and the       
colleges. It is offered as a semester in many colleges 
and universities. John R Hale, Ph.D, Director Of  
Liberal Studies teaches at the University Of         
Louisville. David J Shenker, Ph.D is an Associate 
Professor Of Classical Studies at the University Of 
Missouri-Columbia. He teaches Ancient Greek     
Literature. There are other colleges. As a matter of 
fact, my recent tour to Greece and its Islands was a 
part of an Educational trip offered by his school. The 
Tour company  allowed to accompany the parents, 
grandparents and siblings to the tour. What could be 
more enjoyable that being in the company of children 
and grandchildren while touring Greece. This was an 
8 days tour. It included a visit to Athens, the capital 
city and two of the most important islands - Mykonos 
and   Santorini. 
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Athens 

Athens is known as the home of the world’s first democ-
racy. We visited the Olympic stadium, Temple of Zeus 
and above all, the Acropolis, among other sites.     
Acropolis is the most important ancient site in the   
Western world, first inhabited in 4000 to 3000 BC. 

 

 

 

 

 

Mykonos 

On the third day of our tour, we took a ferry to           
Mykonos, an island known for its party atmosphere.  
One of our first ladies, Mrs. Kennedy visited this       
island every spring. 

We saw Little Venice, a charming neighborhood, right 
along the Aegean Sea., celebrated the birthday party of 
our Granddaughter (sitting in the middle). 

 
 

Santorini 
Our next stop was Santorini by ferry. Santorini is 
the world-famous volcanic island located in the 
most southern part of the Cyclades group of islands 
in the Aegean Sea, in Greece. It has a 4000 years 
old history. 

It is known for its black-sand beaches, cliff-lined 
shores and stunning whitewashed architecture. 

We visited the prehistoric settlement which was   
unearthed during the archeological excavation at  
Acrotiri. 

 
Preparing For a Tour Of Greece:  
 
Do not plan in Winter 
Take rest during the scorching midday heat 
Take a hat with you 
Take water with you 
Take a book or magazine  

                                                                Greece 
                                         Dr. Janardan Sinha, Mechanicsburg, PA 



Sharodiya Annual Magazine  Vol 7, 2022         

       সৃজন   Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania        सृजन 

Srijan 

 

Page 8  

A lot of people want to help out in their               
communities, but don't know how. Volunteering is 
one of the most effective ways to make a difference 
in someone else's life. Getting involved with a    
charity and volunteering your time can lead to so 
many benefits for you and those you help. The best 
way to find a charity or volunteering opportunity is 
to do some research, and find one that matches your 
skills and interests. Once you have found the right 
charity, explore what they do, what they need help 
with, and whom they serve. Next, contact the        
organization to inquire about volunteering            
opportunities or give them a call! They will be happy 
to get someone like you helping out! It is not just the 
opportunity that benefits you; when people volunteer 
they not only help others, rather they often feel    
positive and better about themselves. 
 
Many charities in the world need volunteers. There 
are so many things that people can do, from just  
writing a letter, to read to someone who is illiterate. 
If we all choose a charity and dedicate some time to 
it, it will be beneficial for the people the charity 
serves and all of us within a community and as a   
society. We are lucky enough to be able to have a life 
and to interact with another person. We should not 
think about our time as something that we own or is 
free, because with every second of our lives gone we 
cannot get it back. Volunteering should not be seen 
as an obligation, but seen rather as an opportunity to 
make someone else's life better, while making our 
own life better at the same time. 
 
It is easy to feel out-of-touch and distant from the 
world when we have everything we need, we may 
not realize the suffering of others. Today we live in a 
society where nothing is perfect and some people are 
desperate and in need of real help. Volunteering is an 
easy way to get involved and it does not have to take 
away too much of your time. Charity can be as sim-
ple as donating some clothes or food at your local 
homeless shelter. Teaching English to international 
students here or abroad for a few weeks during the 
summer could be a great volunteering service. It 
could have a huge impact on someone’s life, who 
would not have access to education otherwise.   
Without any further delay; find a charity that speaks 
to your values and put in an hour or two of your daily 
or per week to make a difference. We should all take 
the time to volunteer because, as humans, we are  
inherently social creatures who want to do good for 
others and it feels really good when we do good for 
others!  

The Crotalaria juncea, or Sunn hemp, is a tropical  
leguminous plant originally from India. It is known 
to be a green manure that adds nutrients to the soil 
and improves the long-term soil quality unlike the 
other chemical fertilizer used for short term growth. 
This plant typically grows the best at 33 degrees 
celsius. American scientists brought this seed from 
India to Massachusetts to grow in colder climates 
because of beneficial outcomes. It is    described as 
a shrubbery plant with bright green leaves and yel-
low flowers that grows up to 3 to 9 feet high.  
 
The farming industry  continues to change in order 
to improve crop     productivity and maintain soil 
quality. Rhizobia, a  nitrogen-fixing bacteria in the 
soil  when interacts with Crotalaria juncea, can 
improve the soil   quality, prevent soil erosion and 
most importantly recycle the plant nutrients by con-
verting atmospheric Nitrogen into Ammonia which 
is the most important nutrient in the soil for plant 
growth. Root nodules are formed when these    leg-
ume plants send chemical signals to Rhizobia bacte-
ria to infect their roots in the absence of    nitrogen 
or low nitrogen level in the soil. Inside the root nod-
ules Rhizobia bacteria convert nitrogen into ammo-
nia for better plant growth. (Lindström, 2019). On 
the other hand, Rhizobia receives      carbohydrates 
for energy from plants. This is a very unique and 
interesting relationship between plants and our mi-
crobial world to balance our    natural ecosystem.  

 
In addition to improving soil quality it has also been 
utilized as a livestock feed, crop cover, fuel crop, is 
a good source of protein, and the fiber from the 
woody stem is used to make paper, bags, mats, and 
other   materials. Hemp Oil also is an excellent con-
ditioner and is good for hair growth. Seeds are not 
safe to eat but they purify the blood and are used to 
treat different skin diseases. Yellow flowers and 
green leafy leaves are used for cooking purposes. 

                       Volunteering 
        Arman Kazi, Hummelstown, PA 

                  Beauty of Sunn Hemp 
            Ryma Saha, Mechanicsburg, PA 
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Worshipping God as Mother comes naturally to the 
Hindus. Every Hindu knows that even when the Lord is 
worshipped as Father, He speaks with motherly affec-
tion and understanding. He never, for example, dictates 
any dogma or commandments; He never displays any 
wrath; He imparts spiritual development by gently   
encouraging the devotees to progress from lower truth 
to higher truth, and never sternly from error to truth. 

Even with such compassionate father figures on their 
side, Hindus still gravitate toward the Mother, because, 
after all, it is easier to connect with Mother. Goal of life 
is God realization. Hindu finds it easier to go to Mother 
for directions and answers. 

Durga Puja (puja in Sanskrit simply means worship 
service) is performed by all Hindus in India, in Fall  
according to the lunar calendar. However, nowhere it is 
as grand and intimate as it is with the Bengalees, people 
from the state of Bengal (The state of West Bengal is in 
northeast India; Calcutta is its capital. East Bengal is a 
separate country; it is Bangladesh since 1971). 

Bengalees celebrate Durga puja for four days with   
extravagance and fan fare. In a city like Calcutta each 
neighborhood competes with others in terms of music, 
lighting, and decoration for the puja. It is obligatory for 
each child, and perhaps each adult, to don new clothing 
for each day of the puja. Women buy new jewelry    
during this season.  Naturally it is big time for the    
retailers during the puja season. Similar to Christmas, 
every family makes an effort for a family reunion    
during the puja. Every daughter, having her own family 
or not, longs to make a trip to her parents, and visit her 
brothers and sisters during the puja season. 

This family sentiment is reflected in the puja.           
According to legends in the scriptures, Mother Durga 
lives in the Himalayas mountains with Her consort 
Lord Shiva and Her four children- Ganesh, Kartik,   
Saraswati and Lakshmi. In Fall, during the puja season, 
when rest of the Hindus all over India worship Mother 
Durga residing in heaven, Bengalees believe that  
Mother is coming to their home with Her children. All 
Bengalees worship Mother Durga according to all 
scriptural injunctions, and at the same time with love 
and affection for a home coming daughter. In this   
complex relation of reverence and love, it is love for 
Mother that leaves a lasting impression to the devotees. 
On the last day of the puja, the devotees, particularly 
the women, wait in line to touch the Mother in Her  
image, say a few words to Her, and feel the intimacy 
with Mother, the Lord, in a profoundly intimate and 
personal manner. Hindus are always taught that God is 
not far away in Heaven but resides in their heart in their  

                     

                     

own household. This ceremony makes that message 
real to the eager devotees. 

Colorfully decorated image of Durga made by skillful 
artisans in Calcutta is brought by the local Bengali   
Associations in USA  in special air freight crates all the 
way from India. Mother Durga, in her traditional form 
youthful figure standing in all Her glory holding  ten 
weapons in ten hands  and riding  on a fierce lion- slays 
the demon in the form of a buffalo with a human head. 
According to the scriptural legends, once the Gods were 
banished from heaven by the conquering demons; 
Mother came to rescue the Gods, slew the demon, and 
re-established good over evil. As with all Sanskrit 
words, Durga has a meaning; it means difficult to    
conquer or comprehend- Mother remains mysterious (to 
the ones who are mired in worldliness but easily known 
to the pure hearted). Object of the puja is to invite 
Mother, sing Her glories, express love by offering Her 
flowers and simple food.  

All such peculiar forms, particularly their connection to 
divinity, could be quite strange to the prevailing culture 
in American. But Hindu understanding of God is much 
wider than others. God is beyond description and     
definition, otherwise God would be limited. His      
abilities are unlimited, so is His wish; He cannot be 
limited by any law. He is not just someone with long 
white beard sitting on a throne, He can be youthful and 
could take dancing pose, He can have more than two 
hands, He can have more than one head, He could 
transform himself to a loving mother. He can transform 
himself to any form- a fish, a bird, a cow, a river,   
whatever. For the sake of the devotees, the Lord takes 
many forms, even the forms normally disliked by     
others. During the puja, the devotees learn that God is 
without form and yet can assume form; they learn that 
everything has come from God- godly behavior and 
demonic behavior, likable act or otherwise. Mother 
with ten weapons in hand teaches love and non-
violence to the devotees. There is no condemnation in 
Her teaching, there is no hate for anyone. Even the   
demons who attacked Her were blessed by Her. All are 
Her children- the saint and the evil, the intelligent and 
the fool. All are trying to reach Her at their own pace, 
and She waits for each one to mature patiently. During 
the course of puja, the devotees learn to have respect 
for the ecology, and see the best in others no matter 
how different they could be from the familiar world. As 
devotees worship Mother, they learn to think outside 
the box, and gain insight into the art of living in a world 
with contrasting values. 

One of the concluding ceremonies is to worship Mother  

                                                  God as Mother: Durga Puja 
                         Sushim Mukherjee, Newark, DE 
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in a young girl (Kumari Puja). Mother is in eve-
ry woman. But She is manifested the most in a 
young girl, preferably under five, because at 
that age she is still untouched by worldliness 
(remember, it is    worldliness that keeps us 
away from God.). A young girl selected from 
the local families is worshipped as Mother; she 
is showered with flowers, candies, and gifts. 

At the conclusion of the puja, devotees bid 
goodbye to Mother in teary eyes, and ask Her to 
come back again next year in Fall.  

           God as Mother: Durga Puja 
           Sushim Mukherjee, Newark, DE 

1st Durga Puja by Sampriti in 2015  

1st time Mahalaya in Harrisburg 2014  
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The above concept was first preached by Hindu-

philosophers in India thousands of years ago. The    

ancient philosophers emphasized that the culture of 

equality is to be inculcated to make the ground ready 

for sowing the seeds of wisdom. The scripture, which 

emphasizes the need of knowledge and wisdom in a 

man’s life is named, “Vedanta” 

What is Vedanta? —Vedanta is the culmination of 

knowledge, the sacred wisdom of the Hindu Sages, the 

transcendental experience of the seers of Truth. It is the 

essence or conclusion of the Vedas. As Upanishads 

come at the end of the Vedas, so it is called Vedanta. 

Literally Veda means knowledge and anta means end. 

What does “Vedas” mean? —Vedas are known as the 
oldest literature of the world without beginning and 
without end. How can a book be “without beginning 
and without end?”-Does it not look funny? The answer 
is,” By the Vedas, no books are meant. “They mean the 
accumulated treasury of spiritual laws, discovered by 
different persons in different times. just as the law of 
gravitation existed before its discovery, and would exist 
if all humanity forgets it, so is it with the laws that  
govern the spiritual world. The moral ethical and spir-
itual relations between soul and soul, between individu-
al spirit and father of all spirits were there before their 
discovery and would remain if we all forget them. The 
discoverers of these laws were called “Rishis” and we 
honor them as perfected beings. 

Vedanta stands on five different principles. - 

(1) Brahman-The ultimate reality, the one without a 

second. It is Existence, Consciousness, and Bliss      

absolute 

(2) The universe is apparent like water in a mirage and 

is continuously changing  

(3) Human beings are divine. Their real nature is      

Atman, which is infinite, eternal, pure, luminous, ever 

free, blissful and identical with Brahman. They are not 

sinners. They make mistakes and suffer because of   

ignorance. 

(4) Divinity is potential in every man—-Manifestation 

is within the scope of the individual  

(5) Truth is one and universal. It cannot be limited to 
any country or race or individual. All religions of the 
world express the same truth in different languages and 
in various ways. 

                     

VEDANTIC TRADITION—-According to Vedantic 

tradition, one must reach an understanding of a         

philosophy with the help of Shruti (scripture), yukti 

(reason), and Anubhav (experience) 

Whatever does not tally with reason and experience, 
should be rejected as false. It means, nothing to be   
accepted without solid proof. 

Vedanta argues,” If there is a God, we must see Him, if 
there is a soul, we must perceive it.” Otherwise, it is 
better not to believe. It is better to be an outspoken 
atheist than a hypocrite. 

Vedanta says that we must allow infinite variation in 

religious thoughts and never try to bring everybody to 

the same opinion because the goal is same. 

A Vedantist says in his poetical language’ “As so many 

rivers, having their sources in different mountains, roll 

down crooked or straight and at last come into the same 

ocean, so all the various creeds and religions, taking 

their start from different standpoint and running   

crooked or straight courses come unto Thee” 

As a manifestation of that, we find that this most an-

cient philosophy has, through its influence, directly in-

spired Buddhism, the first missionary religion of the 

world and it has influenced Christianity through the 

Alexandrians, the Gnostics and the European            

philosophers of the Middle Ages. And later, influencing 

German thoughts, it has produced almost a revolution 

in regions of philosophy and psychology. Yet all this 

mass of influence has been given to the world almost 

unperceived. As the gentle falling of the dew at night 

brings support to all vegetable life, so slowly and     

imperceptibly this divine philosophy has been spread 

through the world for the good of mankind. No march 

of armies has been used to preach this religion, the   

religion of oneness, the religion of universal          

brotherhood. 

This philosophy asserts, that men all over the world 
irrespective of caste, creed, sex, color and nationality 
belong to one community, the community of mankind, 
which is immortal. An individual may die. but mankind 
is immortal. A leaf may fall but does it have any effect 
on the tree? 

               Universal Brotherhood 
         Monoj Kanti Biswas, Kolkata, WB 
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বলো হয় পৃচথবীর েোিীনতম জনপদ কোিী। চিজবর চত্রিূজলর উপর 
এর অবস্থোন। দ্বোদি প্রজযোচতচলনজের অনযতম হজলন চবশ্বনোথ। এজহন 
কোিীজত েোয় ৮০০০০ বোঙোচলর বোস, প্রসখোজন প্রে চিজবর ঘরচন 
দুগনোজক একটু চবজিষ আদর-আপযোয়ন করো হজব এটো প্রতো বলোই 
বোহুলয। দুগনোপুজজোর সময় প্রবনোরস প্রেিন প্রথজক েত প্রগোধূচলয়োর 
চদজক এচগজয় েোজবন তত বুঝজত পোরজবন হোওয়োয় এক স্বগনীয় সুগন্ধ 
িোসজে। ধূপ, ধুজনো, কপূনর, চঘ, সচমধ চমচিত প্রসই গন্ধ। বোঙোচলরো 
েখন দুগনোপুজজোয় প্রমজত ওজি, অবোঙোচলজদর তখন িজল নবরোচত্র। প্রস 
আপচন ধোচমনকই প্রহোন আর নোচিকই প্রহোন মনটো এক অদু্ভত আজবজগ 
প্লোচবত হজবই। তজব প্রবনোরজস বোঙোচল রীচতর দুগনোপুজজোও খুব 
জনচেয়। ১৭৭৩ সোজল বোঙোচল রীচতজত দুগনোপুজজো শুরু কজরন 
জচমদোর আনন্দময় চমত্র। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

েচদ কখনও পুজজোর সমজয় প্রবনোরস প্রেজত িোন পঞ্চমী বো ষষ্ঠীর রোজত্র 
প্রবনোরস বো প্রমোগলসরোই-গোমী প্রে-প্রকোজনো প্রেন ধজর পজররচদন সকোজল 
প্রপৌঁজে েোন। প্রেি হজয় প্রবচরজয় পড়ুন দুগনো কুণ্ড মচন্দজরর উজেজিয। 
পুজজো প্রদওয়ো প্রতো আজেই, উপচর পোওনো চহজসজব প্রপজয় েোজবন একটো 
েোিীন ঐচতহযজক। ১৮০০ চিেোজব্দ নোজটোজরর রোচন িবোনী এই মচন্দর 
েচতষ্ঠো কজরন। এই মচন্দজরর সজে প্রে কুণ্ড রজয়জে তো সরোসচর গেোর 
সজে েুক্ত।  
 
প্রদবী িোগবত পুরোজণর ২৩ তম অধযোজয় আজে— কোিী নজরজির কনযো 
িিীকলো বোরোণসী েুবরোজ সুদিনজনর সজে প্রগোপজন েণয়োসক্ত হন। 
চকন্তু এসব ঘটনো নো প্রজজনই কোিী নজরি তোাঁর কনযোর সয়ম্বর সিো 
আমন্ত্রণ কজরন। সয়ম্বর সিোয় প্রতো মহো ধুনু্ধমোর। িিীকলো সুদিননজক 
মোলো প্রদওয়োয় বোচক পোচণেোথনীরো তোজদর উপর আক্রমণ কজরন। 
কচথত আজে, প্রসই সময় সুদিনন চসিংহবোচহনী প্রদবী দুগনোর স্মরণোপন্ন 
হজল প্রদবী প্রসখোজন েকট হন এবিং সুদিননজক চবপনু্মক্ত কজরন। 
দুগনোমচন্দর ঘুজর এজস দুপুরজবলো প্রেজত পোজরন পোাঁজড় ধমনিোলোর চদজক। 
বোঙোচল খোওয়ো-দোওয়োর সুজেোগ পোজবন। এই ধমনিোলোজত ঢুকজল মজন  

হজব িজল এজসজেন ১৯০০ সোজলর প্রকোজনো এক জচমদোর বোচড়র িোকুর 
দোলোজন। চতনচদক প্রঘরো বোরোন্দো আর তোর চপেজন ঘর, প্রসখোজন মোজয়র 
পুজজো হজে। পোাঁজড় ধমনিোলোর চিক কোজেই হরসুন্দরী ধমনিোলো। প্রসখোজনও 
ঘুজর আসজত পোজরন। 
 
এরপর প্রবচড়জয় পড়ুন প্রে-প্রকোজনো চদজক। িোরচদক আজলো কজর আরোধনো 
িলজে িবর ঘজর িবোনীজক। ও হযোাঁ, আপনোর সজে আপনোর গৃচহণী প্রনই 
প্রতো! প্রবনোরজস চকন্তু কলোবউজক লোলপোড় সোদো িোচড় পরোজনো হয় নো, 
প্রবনোরচসই পরোজনো হয়। প্রগোটো িহজর কম-প্রবচি চতনজিো-র উপর 
দুগনোপুজজো হয়। একটো চজচনস লক্ষ করজবন দুগনোপুজজো চনজয় বোঙোচলজদর 
মজধয প্রে প্রসচন্টজমন্ট কোজ কজর, ঘজরর প্রমজয় উমো িোরচদজনর জনয এজসজে 
বোজপরবোচড়, এমনটো আপচন এখোজনও পোজবন। এখোজন মহোলয়ো প্রথজক ঘজর 
ঘজর নবরোচত্র পোলন শুরু হজয় েোয়। চপতৃপজক্ষর পজর প্রদবীপজক্ষর শুরুজত 
শুিিচক্তর আরোধনোই এই নবরোচত্রর উজেিয। দচক্ষণ কলকোতো ও 
পচিমবজের নোনো জোয়গোজত প্রেমন চথজমর পুজজোর রমরমো প্রতমনটো চকন্তু 
এখোজন নয়। বরিং উত্তর কলকোতো এবিং মফস্বজলর পুজজোর সজেই 
প্রবনোরজসর পুজজোর চমল পোজবন। বলো হয় বোঙোচলরো প্রেখোজনই বসচত স্থোপন 
কজর প্রসখোজনই আজবগ চদজয় িচক্ত চদজয় চনজস্ব সিংসৃ্কচতর বোতোবরণ ততচর 
কজর প্রনয়, প্রস চদচিই প্রহোক, প্রিন্নোই বো বযোেোজলোর অথবো লন্ডন, পযোচরস বো 
ইউএসএ প্রহোক। প্রবনোরজসও প্রদচখ সজন্ধজবলো মণ্ডজপ প্রদবীর সোমজন 
সোিংসৃ্কচতক অনুষ্ঠোজনর আজয়োজন। ধুনুচি নোি, প্রমোমবোচত জ্বোলোজনোর 
েচতজেোচগতো, প্রেচসজডজন্টর প্রমজয় বো প্রসজক্রটচরর বউজয়র প্রবসুজরো গলোয় 
গোন, সব চমজলচমজি আপচনও চফজর েোজবন আপনোর তিিব বো তকজিোজরর 
প্রকোজনো সৃ্মচতজত। 
 
পজরর চদন সকোজল প্রবচরজয় পড়জত পোজরন চবন্ধযোিজলর উজেজিয। প্রবনোরস 
প্রথজক ৬৩ চকচম দূরজে প্রদবী চবন্ধযবোচসনী চবরোজমোনো (চবন্ধযোিল ও 
রোমনগর বো সোরনোথ েোবোর জনয প্রগোধূচলয়ো প্রথজক গোচড় িোড়ো পোওয়ো েোয়। 
তজব অবিযই আজগর চদন প্ররট ও সময় কনফোমন কজর প্রনজবন)। মোকনজণ্ডয় 
পুরোজণর অন্তগনত দুগনো সপ্তিতীজত উজিখ আজে মচহষোসুরজক বধ করোর 
সমজয় প্রদবী অজনকগুচল রূপ ধোরণ কজরন, তোর মজধয একচট হল প্রদবী 
চবন্ধযবোচসনী। অথবো প্রেজত পোজরন প্রগোধূচলয়ো প্রথজক প্রদড়-দুই চকচম দূরজে 
রোমকৃষ্ণ চমিজনর পুজজো বো চসগরো-প্রত িোরত প্রসবোিজমর পুজজোজত অিংি 
চনজত। দুপুজর প্রগজল প্রসখোজন িমৎকোর প্রিোগ প্রখজত পোরজবন। খোওয়ো-
দোওয়োর েসজে বচল, িোজলো কিুচর প্রখজত িজল েোন চবশ্বনোথ মচন্দজরর 
গচলজত। এখোজন িোজলো রোবচড়ও পোজবন চকন্তু সকোজল নো প্রখজয় রোচত্রজবলো 
রোবচড় প্রিজখ প্রদখুন। আলোদোই মজো। আর আজে পোন। মজোর বযোপোর 
চবশ্বনোথ মচন্দজরর কোজে প্রবচিরিোগ পোজনর প্রদোকোজনর মোচলকই বোঙোচল। 
 

                                    পুজজোয় ভ্রমণ: বোরোণসী ধোম   
                              Arkobroto Chattopadhyay, Kolkata, WB 
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প্রবনোরজস এজস একচদন প্রিোরজবলো িজল েোন দিোশ্বজমধ ঘোজট। প্রনৌকো 
িোড়ো কজর েথজম েোজবন অহলযোবোঈ ঘোট, প্রকদোর ঘোট, নোরদ ঘোট 

প্রপচরজয় হচরিন্দ্র ঘোট অচব্দ তোরপর প্রসখোন প্রথজক িলুন রোজজন্দ্র েসোদ 

ঘোট, মোনমচন্দর ঘোট, লচলতো মচন্দর ঘোট প্রপচরজয় মচণকচণনকো ঘোট 

পেনন্ত। েচদ িোজলো মোচঝ হয় প্রস আপনোজক প্রদখোজব চকজিোর কুমোজরর 

বোচড়টোও। েজতযকটো ঘোজটর আজে ইচতহোস, আজে গল্প। প্রিোজরর 
সূজেনর আজলো ধীজর ধীজর পুব চদক প্রথজক বোরোণসীর ঘোটগুজলোজত 

পড়জে। আর প্রসই সজে প্রদখজবন প্রকউ স্নোন প্রিজষ সূেনেণোম করজে, 

প্রকউ স্নোন করজে, প্রকউ বো স্নোন প্রসজর চতলক কোটজে, আবোর প্রকোজনো 

সম্প্রদোজয়র সন্নযোসীরো গোন গোইজত গোইজত প্রহাঁজট িজলজে তীর বরোবর, 

অথবো প্রকোজনো চবজদচি টুযচরজের কযোজমরোর সোমজন প্রপোজ চদজে এক 

জটোধোরী সোধু। সব চমচলজয় িলমোন েচব প্রেন। দূজর দূজর প্রিজস 
প্রবড়োজে আরও আরও প্রনৌকো, বজরো। ঘোজটর প্রলোকজদর কী কী কোজ 
করজত প্রদজখজে তোর একটো নম্বর প্রদওয়ো চলে করজত চগজয় ১১৩-প্রত 

প্রথজম প্রগচেল প্রতোপজস। প্রসটো প্রফলুদো পজড় বজলচেল  “ চদচবয হজয়জে— 

প্রকবল প্রগোটো চত্রজিক বোদ পজড়জে।” আপচনও েখন েোজবন খুাঁজজ 

প্রদখজবন কটোর চলে বোনোজত পোজরন। 

তজব এখন প্রবনোরস প্রগজল একটো িমৎকোর দৃিয উপজিোগ প্রথজক 
বচঞ্চত থোকজবন। চবজয়ো দিমীর চবজকলজবলো ড. রোজজন্দ্র েসোদ ঘোজট 
িোরত প্রসবোিজমর সন্নযোসীজদর লোচি প্রখলো, েুচর প্রখলো, তজরোয়োল নৃতয 
এবিং বজরোয় রজয়জে িোরত প্রসবোিজমর েচতমো। আর পোজিই 
দিোশ্বজমধ ঘোজট আজরকচট বজরোর উপর রোমকৃষ্ণ চমিজনর েচতমো 
উপচবষ্টো। চিক সজন্ধ েটোর সময় ঘোজট েখন গেোরচত শুরু হত, তোর 
সোজথ একই তোজল বজরোর উপর আিম ও সিংজঘর সন্নযোসীরো করজতন 
েচতমো চবসজনজনর আরচত। আরচত প্রিজষ বজরো এচগজয় প্রেত 
মোঝনদীজত। হত েচতমো চনরঞ্জন। এরপরই প্রবনোরজসর ঘোটগুজলোজত 
চিড় কজর আজস অনযোনয বোজরোয়োচর পুজজোর েচতমো। তোরপর প্রনৌকো 
কজর চকেুদূর চগজয় এজকবোজর ঝপোিং। এখোজন ইেোমতীর মজতো অত 
দৃচষ্টনন্দন িোসোন আপচন প্রদখজত পোজবন নো। কত চবচিত্র রকম িোসোন 
প্রদজখচে প্রবনোরজসর গেোয়। একবোর একোদিীর সকোজল প্রদজখচেলোম 
একটো বজড়ো প্রনৌকোজত পঞ্চোি-ষোট জন প্রলোক বজস আজে। একজন 
িোকুজরর কোিোজমোর দচড়টো টোন কজর ধজর প্ররজখজেন আর িোর-পোাঁি 
জন করোত চনজয় প্রকজট েোজে কোিোজমোর নীজির চকেুটো অিংি। এিোজব 
কোিোজমোর চকেুটো রজয় েোজব প্রনৌকোজত আর মো িজল েোজবন গেোগজিন। 
আজরকবোর প্রদজখচেলোম একটো েোক্টর এজস থোমল একটো চিজজর মোঝ  

বরোবর। চকেু প্রবোঝবোর আজগই েোক্টজরর ডোলো খুজল চিজজর উপর প্রথজকই 
মোঝগেোয় প্রফজল প্রদওয়ো হল িোকুর। ড্রোইিোজরর সোজথ কথো বজল বুঝলোম 
কম বোজজজটর পুজজো বজল গেোর ঘোট পেনন্ত েোওয়ো,  
প্রনৌকো িোড়ো করো সবটোই তোজদর কোজে বোহুলয। 

২০১৩-প্রত এলোহোবোদ হোইজকোজটনর চনজদনি অনুসোজর গেোজত েচতমো চবসজনন 
বন্ধ হজয় প্রগজে। ২০১৬-প্রত েখন প্রিষবোর প্রবনোরস েোই এই চনজয় স্থোনীয় 
মোনুষজদর মজধয েিুর অচিজেোগ প্রদজখচেলোম। এটোও শুজনচেলোম প্রবি চকেু 
পুজজো কচমচট গত দু-বের চবসজনজনর এই সমসযোর জনয েচতমোর বদজল 
েচবজত বো ঘজট পুজজো কজরচেল। প্রবি কজয়কবোর পুজজোয় প্রবনোরজস চগজয় 
প্রদজখচে ওখোজন দিমী চবচহত পুজজো সমোপ্ত হওয়োর পজরই শুরু হজয় েোয় 
েচতমো বরণ ও মচহলোজদর চসাঁদুরজখলো। বরজণর সমজয় এজয়োস্ত্রীরো একচট 
প্রেোজটো ঘজট জল চনজয় চগজয় েচতমোর সোমজন প্রে মেলঘট থোজক প্রসখোজন 
ঢোজল আবোর প্রসই মেলঘট প্রথজক চকেুটো জল চনজয় বোচড় প্রফজর পচরবোজরর 
মেল কোমনোয়।  
 
প্রবনোরজসর বোজরোয়োচর পুজজোগুজলোর মজধয বোঙোচলজটোলোর কোজে প্রগোজেন 
প্রস্পোচটনিং ক্লোজবর কথো নো বলজলই নয়। বহুিচিনত এই পুজজো। প্রবনোরজসর 
ওই সরু গচলর মজধয েচত বের ৮ প্রথজক ১০ টজনর েচতমো পুজজো হয়। 
দিমী প্রথজক দ্বোদিী সোরো প্রবনোরজসর িোকুর িোসোন হওয়োর পজর 
ত্রজয়োদিীর চদন এই িোকুর িোসোজনর অনুমচত প্রমজল। েথজম মোউজন্টড 
পুচলি, তোরপর র যোফ, ইউচপ পুচলি আর প্রিোিোেোত্রোর প্রিজষ থোজক 
কমবযোক্ট অযোকিন প্রফোসন। এজদর প্রেোজটকিজন প্রিলুপুরো প্রথজক মদনপুরো 
হজয় গচলপথ ধজর েচতমো এজস প্রপৌঁেোয় প্রগোধূচলয়ো লিংকো প্ররোজড, এই ৬ 
চকজলোচমটোর রোিোটো অতযন্ত সিংজবদনিীল। েচত বের চবজয়ো দিমীজত 
কজয়ক হোজোর মোনুষ অিংিগ্রহণ কজরন এই প্রিোিোেোত্রোয়। প্রকোজনোরকম 
অেীচতকর ঘটনো এড়োজনোর জনয েিোসন প্রথজক এতটো দোচয়ে প্রনওয়ো 
হয়। তো সজেও, প্রবি কজয়কবোর তুে কোরজণ মোরোত্মক প্রগোলজেোগ হজয় 
প্রগজে। এরপর রোত বোজরোটোর সময় েখন প্রগোধূচলয়োর প্রমোজড় িোকুরজক 
প্রঘোরোজনো হয়, পুজরো প্রবনোরস প্রিজঙ পজড় েচতমোজক প্রিষ দিনজনর জনয। 
প্রবনোরস েোড়বোর আজগ ঘুজর আসজত পোজরন প্রকদোরনোথ মচন্দজরর কোজে 
দুগনোবোচড় প্রথজক। প্রিোনো েোয় একবোর িোসোজনর সময় প্রদবী স্বপ্ন প্রদন তোাঁজক 
চবসজনন নো চদজয় সোরো বের শুধুমোত্র প্রেোলো-গুড় চদজয় পুজজো করজলই হজব। 
েোয় চতনি বের এই েথো িজল আসজে। 
 
তজব হযোাঁ, এবোর প্রতো আপনোজকও চফরজত হজব চনজজর ঘজর। বোচড় প্রফরবোর 
আজগ প্রগোধূচলয়ো প্রথজক প্রে রোিোটো কোল তিরজবর মচন্দজরর চদজক প্রগজে, 
প্রসচদজক একটু এচগজয় প্রগজলই প্রদখজবন রোিোর ধোজর অজনকগুচল পযোাঁড়োর 
প্রদোকোন। আত্মীয়স্বজন, পোড়ো-েচতজবিীর জনয পযোাঁড়ো চকনজত িুলজবন নো। 

                                    পুজজোয় ভ্রমণ: বোরোণসী ধোম   
                              Arkobroto Chattopadhyay, Kolkata, WB 
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এমনই বরষো চেল প্রসচদন 
পোজয় পোজয় পথ িলো 
কথো চেল েত মজনর আড়োজল  
হয়চন প্রসচদন বলো 
তবুও দু’জজন িলোর েজন্দ  
কজতো কথো প্রগচে বজল 
আসজল েো-চকেু বলজত প্রিজয়চে 
দু’জজনই প্রগচে িুজল 

 
হয়জতো প্রস-সব প্রকজজো কথো আজ  
ধুজয় প্রগজে ধোরোজজল 
প্রিোজলচন প্রতো মন হোজত হোত চেল 
শুধু প্রেোাঁয়ো পোজব বজল 
নব ধোরোপোজত েোতোর আিজয়   
দু’জজনজত কোেোকোচে 
িরীজর িরীর েুাঁজয় চগজয়চেল 
মন চেল বোনিোচস 
 

আজও ঝজর পজড় খযোপো প্রস িোবণ 
প্রসই প্রসচদজনর মজতো 
প্রকউ কোজে প্রনই আচম বজস িোচব 
নো বলো কথো চেল েত ।  
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      Janhavi Raj, Mechanicsburg,  PA 

                            নো বলো কথো 
  Ramendra Nath Bhattacharya, Agarpara, WB 

   Darsheel Das, Mechanicsburg, PA              Aratrika  Chakrabarti, Carlisle, PA 
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দচক্ষজণশ্বর প্রেিজনর সোমজন দোাঁচড়জয় আচে ৩৪ নম্বর বোজসর জনয ।  
প্ররোজ বোচড় প্রথজক এক মোইল প্রহাঁজট এজস ৯:১৭ র ডোনকুচন প্রলোকোল 

ধজর েোই চিয়োলদোহ প্রেিজন । প্রসখোন প্রথজক প্রেন প্রিঞ্জ কজর েোই 
বোচলগঞ্জ ।  তোরপর আবোর বোস।  বোচলগঞ্জ সোকুনলোর প্ররোজড সোজয়ন্স 
কজলজজ আমোর MSC র ফোইনোল ইয়োর। সব চমচলজয় একঘন্টোর 
প্রবচি লোজগ প্রেজত।  আমোর েথম ক্লোস আজে ১০:৩০ েোকচটকযোল।   

আজ প্রেজনর  চকেু প্রগোলমোল হজয়জে।  তোই ৯:১৭ ডোনকুচন প্রলোকোল 
কযোনজসল হজয় প্রগজে।  ডোনকুচন প্রলোকোল একঘন্টো পজর পজর।  
তোই আবোর প্রেিন প্রথজক চসাঁচড় চদজয় প্রনজম বোস ধরজত এজসচে। 
এটো আচি দিজকর কথো। তখন নো চেল প্রমজেো, নো চেল প্রসলজফোন।  
দি পজনজরো  চমচনট পর পর বোস আসজে , চকন্তু প্রেন কযোনজসল 

বজল েিুর প্রলোক বোজসর জজনয দোাঁচড়জয়। দুজটো বোস আচম উিজত 

পোরলোম নো।  তখন উবোর, ওলো - ওসব চেল নো। হোাঁ , টযোচি চেল,  
চকন্তু আমোর পয়সো চেল নো টযোচিজত ওিোর। 

আচম চেলোম মধযচবত্ত  পচরবোজরর।  তোর ওপর আচম চেলোম খুব 

ইচন্ডজপজন্ডন্ট কযোজরক্টোর। মজন করতোম বোবোর কোজে েতখোচন নো চনজত 
হয়। বোবো প্ররজল কোজ করজতন, তোই পোাঁি টোকোয় একটো মোন্থচল 
আমোজক কজর চদজতন। এর প্রবিী আচম চনতোম নো। প্রেচসজডচন্স 
কজলজ বো সোজয়ন্স কজলজজর খরি িোলোতোম , স্কলোরচিজপর টোকোয়। 
কজলজ চটউিন , বই খোতো প্রকনো , বোস িোড়ো , কোউজক চগফট 

প্রদওয়ো , হোত খরিো সব স্কলোরচিপ প্রথজক হজয় প্রেত। আর একটো 

দুজটো চটউিচন করতোম। হোই সু্কল েোত্র প্রক সোজয়ন্স বো মযোথস 
পড়োতোম। প্রসই টোকো আমোর লোিোচর প্রত লোগজতো। এই মোজন 
কখজনো বনু্ধজদর সোজথ চসজনমো প্রদখো বো একটু প্রকোজনো প্ররজিোরোাঁয় 

খোওয়ো বো মোর  জজনয আনন্দ কজর চকেু খোবোর চকজন আনো।  
সুতরোিং প্রসই টোকো প্রথজক টযোচি আজফোডন  করো িোবজতই পোচর নো। 
তোই দোাঁচড়জয় িোবচে প্রে পজরর বোস ও চমস করজল আবোর প্রপেজন 

হোাঁটজত শুরু করজবো।  িোরজট েজপজ প্রহাঁজট প্রগজল টযোচমননোজস প্রপৌঁজে 
েোব। প্রসখোজন বোজস উিজত অসুচবধো হজব নো।  চকন্তু অজনকটো সময় 
িজল েোজব।  আজ েথম ক্লোস চমস হজবই। আর চকেচদন পজরই 

ফোইনোল পরনীক্ষো আসজে।  এখন প্রকোজনো ক্লোস চমস করজত খোরোপ 
লোজগ।  চবজিষতঃ লযোব চমস করজল প্রসটো প্রমকআপ  করজত হজব। 
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িোবচে চক করব।  এমন সময় একটো সোদো রজঙর অযোম্বোসোডর 
গোড়ী সোমজন এজস প্রিক চদল। প্রপেজনর চসজটর জোনলোর কোাঁি 
নোচমজয় একজন মধয বয়সী িদ্রজলোক বজল উিজলন  

- " চক প্রর , প্রেজনর খুব গন্ডজগোল প্রতো আজ , বোস চক কজর পোচব? 

আয়  গোড়ী  প্রত ওি , আচম ড্রপ কজর প্রদব। “  

আচম  হোাঁ কজর প্রদখচে ওনোজক । মজন হজে প্রকোথোয় প্রদজখচে , 
চকন্তু মজন করজত পোরচে নো। আচম প্রলোজকর মুখ মজন রোখোর  

বযোপোজর পুওর বরোবর ই। তোই রোজ আমোজক মোজঝ মোজঝ িোট্টো 
কজর বজল প্রে ওর সজে েয়  মোস আমোর প্রদখো নো হজল , আচম 

আর ওজক চিনজত পোরব নো । েোই প্রহোক, একবোর চপেজন তোচকজয় 
প্রদখলোম উচন আমোজক বলজেন নো অনয কোউজক।  নো, মজন হজে 
উচন আমোজকই বলজেন। আচম ওনোজক বললোম  

- "আপচন আমোজক প্রিজনন ? আপচন চক আমোর বোবোর বনু্ধ ?” 

- “নো, আচম প্রতোর বোবোর বনু্ধ নই , তুই আমোর প্রবৌমোর বনু্ধ। 
আমোর পুত্রবধূ পৃথোর বনু্ধ প্রতো তুই?” 

- পৃথো!!! ইচন পৃথোর শ্বশুর মিোই ? নোমটো শুজনই উজত্তজনোয় , 

আনজন্দ আমোর প্রিতরটো  লোচফজয় উিল। একটো েুগ আজগর কথো 

আমোর প্রিোজখর সোমজন প্রিজস উিল।  

                          2 

প্রসটো সত্তর দিজকর কথো। আচম তখন সু্কজল। এই সু্কজল দু বের 
আজগ আচম এজসচে, অনয সু্কল প্রথজক।  পৃথো আমোর ক্লোসজমট , 
চকন্তু বজয়জস আমোর প্রথজক বের দুই বড় চেল। আমোর খুব িোজলো 
বনু্ধ চেল ও।  চেপচেজপ ফসনো প্রমজয়, খুব গরীব চেল ওরো।  বোবো 
মোরো প্রগজেন প্রকোজনো অসুজখ, চবধবো মো, এক দোদো আর এক প্রেোট 
িোই , এই চেল ওজদর সিংসোর।  ওজদর সিংসোর চকিোজব িলজতো 
আচম জোচন নো।  আমোর বোচড় প্রথজক ওজদর বোচড় , পজনজরো  চমচনট 
হোাঁটো রোিো।  চবজকজল কখজনো আমোর বোচড় আসত , কখজনো আচম 
বো আর বনু্ধরো প্রেতোম ওর বোড়ী।  বোড়ী বলজত , ওরো িোড়ো 
থোকত—একটো ঘর আর প্রেোট্ট একটো ঢোকো প্রদওয়ো বোরোন্দো।  প্রসই 
বোরোন্দোয় ওর মো উনুন ধচরজয় রোন্নো করজতন।  পৃথো চেল খুব 
আচটনচেক।  ওজদর ঘজর খুব কম চজচনস, চকন্তু ও সব চনখুাঁত িোজব 

গুচেজয় রোখত। একটো আলনোয় িোড়ী , ব্লোউস িোাঁজ কজর প্রঝোলোজনো  

                                         চবচিত্র প্রেম  
                              Kakali Das, Mechanicsburg, PA 
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থোকত , চকন্তু প্রেন সব েচবর মতন।  সব চকেুজত প্রেন একটো লক্ষ্মী 
শ্রী ফুজট প্রবজরোজতো। পৃথো আমোজক প্রহল্প করজতো প্রসলোই ক্লোজস , 

আাঁকোর ক্লোজস।  আর আচম ওজক প্রহল্প করতোম অঙ্ক  বুঝজত।  

পৃথোর দোদো ওর প্রথজক একটু বড়ই  চেজলন ।  চিবপুর প্রথজক 
ইচঞ্জচনয়োচরিং পোি কজরজেন  - তুষোর  প্রগোস্বোমী। পৃথো ওর দোদোজক 
অসম্ভব িোলবোসত। উচন চেজলন ওর পৃচথবী। শুজনচেলোম তুষোর দো 
নোচক প্রবি স্কলোর চেজলন।  চকন্তু কজলজ প্রথজকই, নকিোল গ্রুজপ 
প্রেোগদোন কজরন।  ওজদর বোড়ীর উজটো চদজক একটো প্ররোয়োক চেল , 
প্রসখোজন তুষোর দো আরও কজয়কজনজক বজস থোকজত প্রদজখচে, েখন 

ওজদর বোড়ী প্রেতোম।  মোজঝ মোজঝ উচন হোাঁটজত হোাঁটজত আবৃচত্ত 

করজতন - সুকোন্তর কচবতো বো আজরো চকেু।  প্রকোজনোচদন ওাঁরো 
আমোজদর বনু্ধজদর চদজক তোচকজয়ও প্রদখজতন নো।  আমোর একটো 

অসম্ভব িদ্ধো চেল ওনোজদর ওপজর। 

অমর গোেুলী আমোজদর ওখোজন িোসক দজলর প্রনতো চেজলন ।  
আমোজদর বোড়ীর এক ব্লজকর মজধয চেল আচড়য়োদহ হসচপটোল। প্রসই 
হসচপটোজলর সজবনসবনো চেজলন অমর গোেুলী।  দু এক বোর আমরো 
বনু্ধরো সরস্বতী পূজোর িোাঁদোর জজনয কোরুর মোধযজম প্রগচে হসচপটোজল 

ওাঁর কোজে । প্রলট িচিজির কোজে বজয়স, টকটজক ফসনো গোজয়র রিং, 
কোজলো িোপ দোাঁচড় ।  অসম্ভব সুন্দর প্রিহোরো , চকন্তু ওনোর ঘজর ঢুকজত 
বুক কোাঁপত।  অজনক গল্প শুনতোম ওনোর  সম্বজন্ধ। সব রকম গুণ  
চেল। নোনো রকম অসৎ বযবসো , হোজত েিুর গুন্ডো, স্থোনীয় পুচলিও 
ওনোর হুকুজম  িজল।  েিুর মচহলো সেীও চেল। স্থোনীয় প্রলোজকরো ওর 
িজয় প্রেমন কোাঁপজতো ,  প্রতমচন ওর মৃতুয কোমনো করত।  শুজনচে ওই 
হসচপটোল - এরই নীজির  একটো ঘজর অতযোিোর , খুন , ধষনণ অজনক 

চকেু িলত। চববোচহত চকন্তু চনঃসন্তোন। প্রবৌ খুব সুন্দরী , কখনও 
গোচড়জত েখন প্রেজতন, ওনোর হোজতর কনুইজক গোড়ীর জোনলোয় প্ররজখ 

চদজতন। প্রগোলগোল মোখজনর মতন হোত প্রদখজলই প্রবোঝো প্রেত কত 
সুন্দরী।  চকন্তু এই প্রবৌজয়র সজে শুজনচে, অমর গোেুলীর প্রকোজনো স্বোমী 
স্ত্রীর সম্পকন চেল নো।  ওজদর পচরবোজর চেজলন আজরকজন, অমর  

গোেুলীর একটু বড় বজয়জসর দোদো অনোচদ গোেুলী।  উচনও চেজলন খুব 
সুপুরুষ। চকন্তু সমূ্পণন চবপরীত িচরজত্রর।  উচন চেজলন অচববোচহত। 
অমর গোেুলীর মতন প্রলোকজন পচরজবচষ্টত হজয় গোড়ীজত প্রেজতন নো।  
ওনোজক েোয়ই প্রদখতোম রোিো চদজয় মোথো চনিু কজর প্রহাঁজট প্রেজতন।   

শুজনচে উচন িোইজক খুবই  িজলোবোসজতন কোরণ অল্প বজয়স প্রথজক উচনই 

িোই প্রক মোনুষ কজরচেজলন। ওনোজদর বোড়ীটো  চেল আমোজদর দুজটো রোিোর 

পজর।  চবরোট জোয়গো , পোাঁচিল আর বোগোন চদজয় প্রঘরো।  বোড়ীটোজক খুব 
প্রদখো প্রেত নো।           

                                 ৩ 

প্রেোটজবলোয় আমোর চকেু কুসিংস্কোর চেল , তোর মজধয একটো হজে ঘুম 

প্রথজক উজি প্রমথজরর মুখ প্রদখজল চদনটো খুব িোজলো েোজব।  প্রক বজলচেজলো 
প্রসটো  মজন প্রনই।  চকন্তু প্রেচদন পরীক্ষো থোকত , বো পরীক্ষোর ফল 
প্রবজরোজনোর কথো , আচম প্রিোরজবলোয় ঘুম প্রথজক উজিই, সদর দরজো খুজল 

দোাঁচড়জয় থোকতোম প্রমথজরর মুখ প্রদখব  বজল। েচতচদন প্রিোরজবলোয় 
একজন  প্রমথর একটো গোড়ী প্রিলজত প্রিলজত প্রেত।  ও নো আসো অবচধ 

আচম দোাঁচড়জয় থোকতোম।  মোজয়র কোজে খুব বকুচন প্রখতোম। উিচত বয়জসর 
প্রমজয় , পোড়োর প্রলোক বলজব কোজক প্রদখজত দোাঁচড়জয় থোজক।  আচম তখজনো 

চটনএজোর হই চন, তোই মো চক বলজে মোথোয় ঢুকত  নো।  এক মজন 
অজপক্ষো করতোম , কখন প্রমথর ওখোন চদজয় েোজব।  

ওরকম একচদন দোাঁচড়জয় আচে , সজব প্রিোজরর আজলো ফুটজে।  হিোৎ ই  
একটো েিন্ড আওয়োজ , মজন হজলো িোচরচদকটো প্রকাঁজপ উিল।  আতনস্বজর 

কো  কো  কজর সব কোক গুজলো উড়জে।  িজয় আচম েুজট ঘজর িজল 

এলোম। তোরপর সব প্রলোকজন প্রবচরজয় এজস জল্পনো কল্পনো।  আধ ঘন্টোর 

মজধয শুনলোম, অমর গোেুলীর বোড়ীজত  ঢুজক কোরো প্রবোমো প্রমজর প্রগজে।  
প্রলোজকরো বলজত শুরু করজলো প্রবি হজয়জে , প্রেমন বদমোি প্রলোক।  এবোর 
পোজপর ফল প্রপজয়জে। প্রলোজকজদর আনন্দ প্রিষ হবোর আজগই খবর এজস 
প্রগজলো - নো অমর গোেুলী নয় , প্রবোমোজত মোরো প্রগজেন ওনোর দোদো অনোচদ 

গোেুলী। বুকটো মুিজড় উিজলো।  আহো প্রর।  উচন প্রতো খুব িোজলো মোনুষ 
চেজলন।  ওনোর প্রকন এমন হজলো।  শুনলোম িোরজন প্রেজল এজসচেজলো - 
দরজোয় প্রবল প্রটজপ। আর অনোচদ গোেুলী প্রবচরজয় আজসন।  খোচনকটো 
িজয়, আর িোজলো কজর আজলো প্রফোজট চন বজল ওরো বুঝজত পোজর চন।  
অমর গোেুলী প্রিজব িুল কজর দূর প্রথজক প্রবোমো েুাঁজড় েুজট পোচলজয় েোয়। 

একচদন পজর ওনোজক কচফজন কজর েোক ফুজল সোচজজয় সৎকোজরর জজনয 
চনজয় েোওয়ো হল।  সত্তজরর দিজক আমোজদর চটচি চেল নো।  তোই খবর 
হয় প্ররচডও প্রত শুনতোম বো খবজরর কোগজ প্রথজক পড়তোম।  প্ররচডও প্রত 
শুনলোম িোরজট প্রেজলর নোম ওরো প্রজজনজে এবিং পুচলি ওজদর খুাঁজজ  

                                           চবচিত্র প্রেম  
                              Kakali Das, Mechanicsburg, PA 
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প্রবড়োজে হজনয হজয়।  িোরজট  প্রেজলর নোম েখন বলজে প্ররচডও প্রত 
িমজক উিলোম । একজন তোর মজধয তুষোর প্রগোস্বোমী, প্রে চকনো পোাঁচিজলর 
প্রগট আটজক দোাঁচড়জয় চেল েোজত আর প্রকউ নো এজস পজড়।  আর প্রে 

প্রবোমোটো েুাঁজড়জে তোর নোম েসূন গোেুলী। েসূন চেল তুষোরদোর 
প্রেোটজবলোর বনু্ধ। আর পৃথোর সজে ওর িোজলোবোসোর সম্পকন চেল।  
পৃথোর বোবো আর েসূজনর বোবো বনু্ধ চেল। ও আবোর অমর গোেুলীর 

সম্পজকন খুড়তুজতো িোইজয়র প্রেজল।  খুব বড় প্রলোজকর একমোত্র প্রেজল।  
চকন্তু ওরো সবোই নকিোল দজল  চেল - একটো চটজম কোজ করত।  

নোমগুজলো শুজনই েুজট প্রগলোম পৃথোজদর বোড়ী।  প্রদখলোম পুচলি চদজয় 
চঘজর প্ররজখজে।  বোচড় এজস মোর  কোজে  প্রকাঁজদ প্রফললোম।  মো বলজলন 
- " এখন ওখোজন েোস নো। এটো  সোিংঘোচতক বযোপোর িলজে।”  

“ মো, তুষোরদোর  চক হজব ? পৃথোজদর  চক হজব ? "  

এই ঘটনোর পর এক সপ্তোহ প্রকজট প্রগজে।  পুচলি ওজদর খুাঁজজ িজলজে।  
পৃথোর সজেও আর প্রদখো করজত পোচর চন, ওখোজন ঢুকজত পোচর চন। হিোৎ 
সকোজলর প্ররচডও প্রত একটো প্ররোমহষনক খবর।  বোরোসোজতর রোিোয় রোজত 
এক দুই মোইল অন্তর অন্তর ৮ চট েোয় উলে মৃতজদহ পোওয়ো প্রগজে।  
গোজয় অসিংখয গুচলর চিহ্ন।  বজয়স সব কুচড় প্রথজক িচিজির মজধয।  
একচদজনর মজধয এজদর সনোক্তকরণ ও হজয় প্রগজলো।  আটজজনর মজধয 

একজজনর নোম তুষোর প্রগোস্বোমী।   

প্রহ িগবোন এ চক হজলো।  আমরো বনু্ধরো েুজট প্রগলোম পৃথোর কোজে।  
এখন আর পুচলি প্রনই।  ওর মোর্ অবস্থো আলুথোলু , আর পৃথো - মজন 

হজলো মুখ প্রিোখ পোজট প্রগজে।  শুধু প্রিোক নয় , একটো েচতচহিংসো, প্রক্ষোি 
সব চকেু ওর মুজখ ফুজট উিজে।  শুধু বলজে - " আচম চকেুজতই েোড়জবো 

নো।  আচম এর িরম েচতজিোধ প্রনব।  এত বড় েতোরণো আচম সহয 

করব নো।  আচম এর প্রিষ প্রদজখ েোড়ব। " 

চকেুই বুঝচে নো ও চক বলজে।  চকন্তু আমোরও মজন হজে এই নৃিিংস 
খুজনর প্রিোধ েচদ চনজত পোরতোম।  আমরো বনু্ধরো প্রিষ্টো করচে  ওজক 
একটু িোন্ত করজত।  চকন্তু এক চদন পজরই কোগজজর চবিদ  খবর টো 
প্রদজখ সব পচরষ্কোর হজয় প্রগল। ওজদর নয়জজনর দল  চেল অমর গোেুলীর 
বোড়ীজত প্রবোমো প্রফলোর পচরকল্পনোয়।  এই প্লযোন টো ে মোস ধজর ততরী 
হয়।  ঘটনোর পজর ওরো সবোই গো ঢোকো প্রদয়।  েসূজনর বোড়ীর সহোয়তোয়  
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ওরো েসূন প্রক হোত কজর। এসপ্লোজনজড একটো প্রগোপন জোয়গো প্রত 
ওজদর নয় জজনর মীচটিং  চেল প্রিষবোজরর মজতো এবিং তোর পজরই 

ওরো প্রবেল প্রথজক প্রবচরজয় প্রেত। এই খবর ওরো েসূজনর কোে 
প্রথজক আদোয় কজর।  ওই চমচটিং এ পুচলি এজস সবোইজক আজরে 

কজর । পুচলজির দোবী ওরো ওজদর ধরোর আজগই সবোই পোচলজয় 

েোয়। চকন্তু আমোজদর স্থোনীয় খবর প্রে পুচলি ওজদর এজন অমর 

গোেুলীর হোজত চদজয় েোয়।  ওই হসচপটোজলর চনজির ঘজর চনজয় 
চগজয় তোজদর িরীর ঝোাঁঝরো কজর প্রদওয়ো  হয়  এবিং তোরপর 
বচডগুজলো পুচলজির িযোজন কজর চনজয় চগজয় বোরোসজতর রোিোয়  এক 

এক কজর প্রফজল চদজয় আসো হয়। ওই আটজজনর মজধয েসূন চেল 

নো। েসূনজক প্রকোথোও সচরজয় প্রদওয়ো হজয়জে , প্রকউ জোজন নো 
প্রকোথোয়। মোজগো, চক েন্ত্রনো প্রপজত হজে পৃথোজক।  ওর দোদোর বনু্ধ, 
ওর িোজলোবোসোর মোনুষ তোরই জজনয ওর সবজথজক চেয় মোনুষটোর 

এই নৃিিংস পচরণচত হল।                             

এর পজর েখন ওর সজে প্রদখো করজত প্রগলোম ওর বোড়ীজত তোলো 

প্রদওয়ো।  একোচধকবোর প্রগচে , প্রকউ জোজন নো ওরো  প্রকোথোয় িজল 
প্রগজে । কজয়ক মোস েটফট কজরচে ওর সজে প্রদখো করোর জজনয।  
তোরপর আজি আজি আমোর জীবন অনয চদজক প্রগজে।  
পড়োজিোনো , িোজলো প্ররজোট কজর িোজলো কজলজজ  প্রেজত হজব 

এইসব চদজকই মজনোজেোগ।  কখজনো কখজনো মজন পজর ওজক।  
িোচব প্রকোথোয় আজে , প্রকমন আজে , কজলজজ প্রগজে চকনো।  

                            ৪ 

তোই প্রেই িদ্রজলোজকর মুজখ পৃথোর নোম শুনলোম , বুকটো লোচফজয় 

উিল। আর এক মুহূতন চিন্তো নো কজর গোড়ীর  চদজক এজগোলোম।  
উচন দরজো খুজল সজর বসজলন। 

আচম  গোড়ীজত বজসই চজজ্ঞোসো করলোম - “কোকু পৃথো প্রকমন 
আজে?” 

বলজলন " প্রবৌমো খুব িোজলো আজে।  একটো চতন বেজরর প্রেজল 
আজে ওজদর। “ 

আচম বললোম - " চকন্তু কোকু আপচন আমোজক চিনজলন চক কজর? 

বলজলন " প্রতোর গল্প প্রতো প্রবৌমো  অজনক বজলজে আমোজক। ও  

                                         চবচিত্র প্রেম  
                              Kakali Das, Mechanicsburg, PA 
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প্রতোজক চনজয় খুব গবন কজর।  আর সু্কজল পড়জত তুই েখন প্রবৌমো প্রদর 

বোড়ীজত  আসচতস, আচম প্রতোজক প্রদজখচে।  প্রতোর এখন মজন প্রনই। 
আর প্রতোজক ত  এখোজন অজনজক প্রিজন। নযোিনোল স্কলোরচিপ পোওয়ো 
রোঙ্ক  প্রহোেোর প্রেচসজডচন্স-র  কটো প্রেজল প্রমজয় এখোন প্রথজক প্রবজরোয়?  
পোাঁি  বেজর একটো চক দুজটো।  তোই প্রতোজক আমরো িোজলোই চিচন। 
প্রবৌমো অজনকবোর প্রিজয়জে প্রতোজক প্রেোগোজেোগ করোর। চকন্তু সিংজকোজি 
পোজর চন। " 

- " এ মো সিংজকোি প্রকন ? আচমও প্রতো কতচদন প্রিজয়চে েচদ ওর 

খবর প্রপতোম।  চকন্তু কোকু এখন আপচন প্রকোথোয় েোজেন? “ 

- " আচম েোচে পোকন স্ট্রীজটর চদজক।”  

- “তোহজল আমোজক এসপ্লোজনজড নোচমজয় চদজল হজব। আচম ওখোন 

প্রথজক বোস প্রপজয় েোজবো।  ততক্ষণ আপনোর কোজে পৃথোর গল্প শুনজবো।  
আমোর প্রে চক িোজলো লোগজে ও িোজলো আজে শুজন।” 

এবোর উচন অজনক গল্প করজলন - বোচ্চোর দুেুচমর গল্প, উচন আর 

প্রবৌমো চকিোজব চদন কোটোন। ওনোর প্রেজল অচফস চনজয় খুব বযি 
থোজক। অজনক েোজিল কজর।  ওনোর স্ত্রী অজনক বের ধজর অসুস্থ 
চেজলন।  বের িোজরক আজগ মোরো প্রগজেন।  চকন্তু পৃথো এজতো সুন্দর 
কজর সিংসোর গুচেজয় রোজখ।  প্রস ত আচম জোনতোমই।  ও প্রে 
সিংসোজর েোজব প্রসখোজনই ওর লক্ষ্মীশ্রী েিোব থোকজবই। 

                            ৫ 

গল্প শুনজত শুনজত কজলজ স্ট্রীট ক্রস কজর প্রগলোম।  চিত্তরঞ্জন 
এচিচনউ চদজয় গোড়ী েোজে , বলজলন - " তুই একচদন আয়  

আমোজদর বোড়ী।  প্রবৌমো িীষণ িীষণ খুচি হজব প্রতোজক প্রদজখ। সুতৃচপ্ত 
চমচষ্টর প্রদোকোজনর পোজির রোিো টো চদজয় চিতজর খোচনকটো প্রগজল 
প্রদখজত পোচব বোাঁ চদজক একটো চতনতলো প্রগোলোচপ রজঙর বোড়ী  বোরোন্দো 

প্রদওয়ো। আর নো হজল ওখোজন চগজয় প্রে কোউজক আমোর নোম বলজল 

বোচড় টো প্রদচখজয় প্রদজব।”  

- " হোাঁ , কোকু , চকন্তু আপনোর নোমটোই  ত চজজজ্ঞস করো হয় চন।  

- " আমোর নোম েণব গোেুলী। " 

- গোেুলী??? খুব িজয় িজয় চজজজ্ঞস করলোম “আপনোর প্রেজল, মোজন 

পৃথোর হোসবযোজন্ডর নোম চক?” 

- " েসূন গোেুলী। " 

আমোর মোথোটো দুজল উিল।  এও  চক সম্ভব? বোইজর তোচকজয় প্রদখলোম 
প্রবৌবোজোজরর কোজে এজস প্রগচে।  আর একটুখোচন।  

চকন্তু আর এক মুহূতনও গোড়ীজত বজস থোজক ইজে করজলো নো। ড্রোইিোর প্রক 
বললোম - " দোদো গোড়ীটো এখোজন থোমোন।” 

গোড়ী টো থোমজতই দরজো খুজল প্রনজম পড়লোম।  েণব গোেুলী খুব অবোক 
হজয় প্রগজেন।  তোও বলজলন - " তুই তোহজল আসচেস প্রতো? আচম 

প্রবৌমোজক বলজবো।" 

আচম ঘোড় নোড়োলোম নো।  চকেু বললোম ও নো। শুধু হোত তো তুজল একটু 
নোড়লোম।  তোর মোজন চক  আচম চনজজও জোচন নো। আর প্রনজমই ফুটপোজথ 

উজি আচম প্রপেজনর চদজক একটু প্রহাঁজট প্রগলোম েোজত গোড়ীটো প্রবচরজয় েোয়। 

প্রিোখ বুজজ মজন হল এ চক েচতজিোধ প্রনওয়ো? অজনক েুচক্ত প্রদবোর প্রিষ্টো 

করলোম।  হয়জতো েসূন বোবো মোজয়র একমোত্র প্রেজল হজয় অসুস্থ মোজয়র 
আজবদন প্রক অগ্রোহয করজত পোজর চন, তোই ঐ কোজ করজত হজয়চেল।  
আর প্রসটো পৃথো প্রক চবশ্বোস কচরজয়জে।  চকিংবো হয়জতো ওজদর দোচরদ্রতোর 
জজনয পৃথোর মো-ই ওজক রোচজ কচরজয়জে েসূনজক চবজয় করোর জজনয। বো 
হয়ত েচতজিোধ প্রনবোর জনযই  তোজক চবজয় কজরজে। চকন্তু নো , ও ত  খুব 
সুজখ আজে, প্রেজল , স্বোমী আর শ্বশুরজক চনজয়।  তোহজল এ চক প্রসই 
চবচিত্র িোজলোবোসো েোর প্রমোজহ প্রলোজক িুজল েোয় সব রোগ, প্রক্ষোি, 
েচতচহিংসো?  

                            ৬ 

নো , আচম আর েোই চন ওর কোজে। কোরণ আচম প্রতো ওর প্রিোজখর চদজক 
তোচকজয় তোজক নো বজল পোরজবো নো প্রে - 

এ তুই চক করচল? এ তুই প্রকন করচল? তুই তোর সজে জীবন প্রবজে চনচল 
েোর জজনয প্রতোর সব প্রথজক চেয় মোনুষটোজক  চনমনম মৃতুযর মুজখ প্রেজত 
হজয়চেল?  

থোক — তোর প্রথজক ও প্রেমন সুজখ আজে তোই থোকুক।  আচম প্রতো এজতো 

চদন ওর জজনয এটোই প্রিজয়চেলোম। 

*** সতয ঘটনোর েোয়ো অবলম্বজন, ধূসর সৃ্মচতর পথ ধজর *** 

                                         চবচিত্র প্রেম  
                              Kakali Das, Mechanicsburg, PA 
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১৭ই মোিন, ২০১৮।  

আজ চরচনর বোচড়জত বইগুজলো প্রফরত কজর প্রকন জোচননো মন িোইচেল 

একটু একো থোকজত। িোইজলই চরচনর বোচড়জত আর ঘণ্টো দুজয়ক কোচটজয় 

বোচড় প্রফরো প্রেত, চকন্তু নো, ওর বোচড় প্রথজক প্রবচড়জয়ই পরলোম। ঝকঝজক 
বসজন্তর চবজকল। প্রবচরজয়ই প্রদচখ সোমজনর বোস েযোজন্ড বোসটো অজনকক্ষণ  

দোাঁচড়জয়, িোবল আচম হয়ত উিজবো। আচমও একবোর িোবলোম উজিই েোই, 

চকন্তু নো, বোস টোজক প্রবোকো বোচনজয় রোিোটো ক্রস কজরই প্রফললোম। এক-

পো, দু-পো কজর হোাঁটজত হোাঁটজত চবজবকোনন্দ পোকন এজস প্রগলোম। প্রবি 
লোগচেল, বসজন্তর চমচষ্ট হোওয়ো, কত প্রেজলরো প্রখলজে মোজি। এজদর 
প্রখলোর প্রকোলোহল একদম একরকম, প্রকোথোও  প্রেন মজনর প্রিতর চকেু 

একটো হু হু করচেজলো, একটো মুখ কল্পনোয় বোর বোর প্রিজস আসচেজলো। 
কত বের প্রকজট প্রগজে তবুও প্রসই মোনুষটো মন আগজল বজস থোজক। নো 
নো রকম সোত পোাঁি িোবজত িোবজত পোজকনর চদজক প্রপেন কজর ঘুজর 
দোাঁচড়জয় প্রমোবোইলটো সজব প্রবর কজরচে, হিোৎ একটো সোইজকল এজস 

সোমজন দোাঁড়োজলো। এমন কোকতোলীয় ঘটনো আমোর জীবজন এর আজগ 

প্রকোনচদন হয়চন। প্রে মুখটোজক বোর বোর মজন করোর প্রিষ্টো করচেলোম, প্রে 
মুখটো ঝোপসো হজয় প্রগচেজলো বহু বেজরর সোক্ষোৎ েোড়ো, প্রসই মুখটো চিক 

আমোর প্রিোজখর সোমজন, চতন-িোর ফুট-এর দূরজে।  মজন প্রহোল আচম স্বপ্ন 

প্রদখচে। প্রকমন প্রেন একটো প্রঘোজরর মজধয আচম প্রবোকোর মত তোচকজয় 

আচে প্রেজলটোর চদজক। একটো হনন আমোজক বোিজব প্রডজক আজন। আচম 
ততচর চেলোম নো, আমোর প্রপোিোক আিোক, আমোর িুজলর বোাঁধন চকেুই 

সুন্দর চেল নো। নো নো এিোজব প্রদখো প্রহোক িোইচন। মজন হচেল মুহূজতনর 
মজধয আচম উজব প্রগজল িোজলো হয়।  

“প্ররোচহণী ! তোই প্রতো ? চিনজত পোরচেস?”—সমি পচরচস্থচতজক অেস্তুজত 
প্রফজল কথোটো েখন কোজন এল তখন প্রকোজনো উত্তর আর প্রিোাঁট অচি এজস 

প্রপৌঁেল নো।  

অজনক কজষ্ট উত্তজর চজজজ্ঞস কজরচেলোম “তুই এখোজন?”   

জোনোজলো ও িোরজত এজস প্রগজে বের খোজনক হল। আর জোনোজলো 

চবজবকোনন্দ পোজকন ও প্ররোজ আজস পুরজনো বনু্ধজদর সোজথ চক্রজকট প্রখলজত। 

সোইজকল প্রথজক প্রনজম প্রস আমোর চদজক চকেুটো এচগজয় আজস। কথোর 
ওপর কথো হজত থোজক। িোচরচদজকর প্রকোলোহল, িহজরর বযিতো  
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সবই চেল, চকন্তু প্রসই মুহূতনটোয় আমোর কোজন শুধু একজজনর কথো 

েোড়ো চকেু এজস প্রপৌঁেচেল নো। প্রবি চকেুক্ষণ একসোজথ পোজয় 
প্রহাঁজট িলোর পর ও এজগোজলো ওর পজথ আর আচম আমোর রোিোয়। 
ততক্ষজণ সজন্ধ প্রনজম প্রগচেজলো, থোলোর মতন উজ্জ্বল িোাঁদটো আকোজি 

আমোজদর প্রদখচেল।  

এই েথম ডোইচর প্রলখোর সময় চনজজর মজধয একটো িোন্ত িোব 

অনুিব হজে। মজন হজে সব পোওয়ো আজ পূরণ হল। ওই একটু 
সময় হজলও একসোজথ পথ িলো, কথো বলো, ওর ওইটুকু সময় শুধু 

আমোর জনয চেল। বযোস, আর হয়ত চকেু পোওয়ো বোচক প্রনই।   

চদনটো স্মরণীয় চহজসজব রজয় প্রগল মজন আর ডোইচরর পোতোয়। হয়ত 
এই সময়টো আসজব বজলই মনটো আজ এজলোজমজলো চেল।  

আজজকর জনয এই টুকুই - প্রপনটো প্রিোাঁজটর প্রকোনোয় প্রিচকজয় 

একমজন প্রিজয় চেল প্ররোচহণী ডোইচরর পোতোটোর চদজক। একটো 
আলজতো হোচস প্রহজস ডোইচরটো বন্ধ কজর প্রিয়োর প্রেজড় উিল প্রস।   

জোনলো চদজয় িোাঁজদর আজলো এজস পজড়জে। প্রগোল িোাঁদটো এখজনো 
প্রদখজে প্ররোচহণীজক। চক িোবজে মজন মজন প্রক জোজন। প্ররোচহণী 
জোনলোর পোজি দোাঁচড়জয় প্রখোলো আকোজির চদজক তোচকজয় প্রপৌঁজে প্রগজে 

প্রসই পুরজনো চদনগুজলোয়।   
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ক্লোস নোইন, হোফ ইয়োরচল পরীক্ষোর পর প্রথজক সব প্রেজল প্রমজয়জদর 
মজন একটো আতজঙ্কর সৃচষ্ট করো হত, তো প্রস বোচড়র প্রলোক প্রহোক বো 
পোড়োর প্রলোক, প্রদখো হজলই একটো কথো- “চক পড়োশুজনো হজে প্রতো ? 

সোমজনই প্রতো বড় পরীক্ষো, প্রবোডন এিোম বজল কথো” । এখন এই 
েজের েিোব মজন িয় ততচর করজব এমন প্রমজয় প্ররোচহণী চেলনো। 
প্ররোচহণী বরোবর িোজলো েোত্রী চেল, খুব িোজলো নো হজলও মন্দ নো। 
পড়োশুজনোর জনয জীবন উৎসগন কজর প্রদজব এমন মোনচসকতো তোর 
চেল নো, তজব পরীক্ষো খোরোপ কজর বকো খোজব প্রসই সুজেোগও 

কোউজক চদত নো। প্রবি বযোজলন্স কজর িলচেল তোর জীবন। গজল্পর 
বই, প্রখলোধুজলো, গোন এসব চনজয় চদচি চেল প্রস।  

হোফ ইয়োরচল পরীক্ষোর পর প্রেচদন সু্কল খুলল প্রসচদন ক্লোজস প্রসোহম  

                             ডোইচরর পোতো প্রথজক (একচট প্রেজমর গল্প)  
                              Sriparna Das Banerjee, Fairfax, VA  
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 বজল একটো প্রেজল িচতন হল। প্রসোহজমর বোবোর বদচলর পর কলকোতো 
তখন ওজদর নতুন চিকোনো। প্রসই লোজুক প্রেজলটো, কথো কম বজল।  

এক অদু্ভত রকজমর গিীরতো ওই প্রিোজখ, প্ররোচহণী একবোর তোকোজল 

প্রসই মুহূজতনর জনয সব চকেু িুজল প্রেত ।  

প্রসই একই অনুিূচত আজও অনুিব কজরজে প্ররোচহণী। জোনলোর ধোজর 
দোাঁচড়জয় এক িোজব অজনকক্ষণ সৃ্মচতর প্রঢউজয় িোসচেল প্রমজয়টো, 

প্রখয়োলই কজরচন প্রফোনটো অজনকক্ষণ বোজচেল। েখন প্রখয়োল হল 
ধরজত চগজয় প্রদখল কলটো চমস হজয় প্রগজে। চরচনর কল চেল, তোর 
পজরই প্ররোচহণীর প্রিোজখ পজড় একটো আন চরড প্রমজসজ। প্রমজসজ-টো 

প্রসোহজমর, সদয প্রসি করো চবজকল প্রবলো। প্রসোহমই প্রিজয়চেল প্ররোচহণীর 
নোম্বোর।   

“েোয় ৫/৬ বের পর প্রদখো, আর প্রবোধহয় েথম কথো বলো, ইট ওয়োস 
আ নোইস চমচটিং” – প্রসোহজমর প্রমজসজ-টো চতন িোর বোর পড়ল 

প্ররোচহণী, চরপ্লোই চদল - “একিুয়োচল সোত বের” ।   

সচতযই সোতটো বের প্রপচরজয় প্রগল। প্রসই প্রিষ প্রসোহমজক প্রদজখচেল 
প্ররোচহণী, প্রেচদন উচ্চ মোধযচমজকর ফল েকোচিত হজয়চেল। সবোই 
প্রসচদন উদগ্রীব চেল চনজজর চনজজর নোজমর চলে প্রদখো চনজয়। শুধু 
মোত্র চতনজট বের প্রপজয়চেল প্ররোচহণী প্রসোহজমর সোজথ কথো বলোর, ওর 
বনু্ধ হবোর, চকন্তু প্রকোন কথোই ওজদর মজধয প্রকোন কোজল হয়চন, সোধোরণ 

চকেু ফমনোল কথো েোড়ো। অজপক্ষো করজত করজত কখন প্রে বের ঘুজর 
প্রগজে প্ররোচহণী প্রবোজঝয়চন, তজব প্রসোহজমর মজন প্রে ওর জনয প্রতমন 

প্রকোন আলোদো অনুিূচত প্রনই প্রসটো প্ররোচহণী বুঝত। কথোয় বজল 
প্রমজয়জদর ষষ্ঠ অনুিূচত  থোজক, েো চদজয় তোরো প্রলোজকর মজনর কথো 

জোনজত পোজর। আর এই জনযই প্ররোচহণী প্রকোনচদন চনজজ প্রথজক 

প্রসোহমজক চকেু বজলচন। প্ররোচহণী কখনও িোলবোসোর চবচনমজয় চকেু 
প্রপজতও িোয়চন। প্রসোহজমর মজন প্ররোচহণীজক চনজয় চক চেল, আজদৌ চকেু 

চেল চকনো প্রসটো প্ররোচহণী এখজনো জোজন নো।    

উচ্চ মোধযচমজকর পর সবোই প্রে েোর চনজজর পজথ, প্ররোচহণীও বযোি হজয় 
পজড় চনজজর জীবজন। কজলজজ িচতন, পড়োশুজনো, চবএসচস পোস কজর 
মোেোসন কজর তোরপর িোকচর। চকেু বের আজগ প্রফসবুজক খুাঁজজ পোয় 
প্রসোহমজক, অযোড কজর প্রসোহম প্রক। চকন্তু প্রসই একরকম, প্রকোন কথো 
প্রনই। প্রসোহম প্রফসবুজক খুব একটো প্ররগুলোর  নো, কথো নো বলজল  

চনজজ প্রথজক প্রকোনচদন প্রসোহম কথোও বজল নো।  আর প্রফসবুক েোড়ো খবর 

প্রনবোর আর অনয উপোয় প্রনই প্ররোচহণীর। কোজজই তদনচন্দন জীবন প্রথজক 
প্রসোহম প্ররোচহণীর প্রথজক দূজর হজলও মজন মজন প্ররোচহণী শুধু প্রসোহমজকই 

ধজর প্ররজখজে, আর কোজরোর প্রকোনও সুজেোগই হয়চন প্রসখোজন কখনও।  

আবোর প্রমোবোইজল চটিং কজর একটো িব্দ। 

“সোত বের চহজসব করচেচল নোচক “? – প্রসোহজমর প্রমজসজ।  

প্রমজসজ-টো পজড় প্ররোচহণী হোজস চনজজর মজন। চরপ্লোইটো চলখজত চগজয়ও 
চলখল নো, কোল সকোজল প্রদজব চরপ্লোই, থোক নো একটু অজপক্ষো কজর, 

প্ররোচহণী প্রতো সোত বের অজপক্ষো কজরজে শুধু একঝলক প্রদখো পোবোর।  

                            ৩ 

“আেো প্রতোর মজন আজে আমোজক? প্রকোন ক্লোস বলত?”—সোত সকোজল 

চবেোনো েোড়োর আজগ প্ররোচহণী এস-এম-এস টোর উত্তর প্রদয়।   

সোজথ সোজথ চরপ্লোই আজস- “মজন প্রকন থোকজব নো, নোমটো একটু ডোউট 

চেল”। 

প্ররোচহণীর খোরোপ লোজগ েোর নোম তোর সোজথ জুজড় আজে কজব প্রথজক প্রসই 

প্ররোচহণীর নোমটোই িুজল প্রগজে প্রসোহম।   

তো প্রহোক, প্ররোচহণীর প্রকোন চকেু পোবোর আিো প্রনই প্রসোহজমর প্রথজক। তোই 
প্রকোন অচিজেোগও প্রনই।  

এই িোজব কথো িলজত থোজক দুজজনর। চদন প্রথজক সপ্তোহ, সপ্তোহ প্রথজক 

মোস, খুব ঘন ঘন নো হজলও মোজঝ মোজঝ কথো িজল। প্রকমন অনযরকম 
একটো সম্পকন ওজদর মজধয ততচর হজত থোজক, প্রেখোজন প্রকোজনো  েচতশ্রুচত 
প্রনই, প্রকোন দোয় প্রনই, প্রেখোজন কোউজক চকেু বলোর আজগ িোবজত হয়নো, 

একটো চনজিনজোল সম্পকন। এর মোজঝই প্ররোচহণীর মজনর কথো ধজর প্রফজল 
প্রসোহম, হয়ত প্ররোচহণী প্রবোঝোজত প্রিজয়চেল বজলই প্রসোহম বুঝজত প্রপজরচেল। 
প্ররোচহণী লজ্জো পোয় এখজনো ওই আজলোিনো এজল। প্রসোহমও বযোপোরটো 
উপজিোগ কজর, প্রে তোজক প্রকউ এতটো িোলবোসত। প্রসোহম জোনোয় 
প্ররোচহণীজক প্রে ওর একটো সম্পকন গজড় উজিচেল চবজদজি থোকজত। প্রবি 
চকেু বের পর প্রসই প্রমজয়টো অনয সম্পজকন জচড়জয় পজড় প্রসোহমজক প্রেজড় 

িজল েোয়। প্রসোহম প্রসই প্রথজক প্রকোন িোলবোসোয় চবশ্বোস করজত পোজর নো।  

প্ররোচহণীর সোজথ প্রসোহম প্রে মজনর সব কথো আজলোিনো করজত পোজর প্রসটো 

প্ররোচহণীর কোজে একরকম গজবনর চবষয় হজয় দোাঁড়োয়।  

                                        ডোইচরর পোতো প্রথজক (একচট প্রেজমর গল্প)  
                                    Sriparna Das Banerjee, Fairfax, VA  
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 (এক বের পর)   

১লো জোনুয়োচর, ২০২০। 

আজ সকোল প্রথজক নোনোরকম িোবচেলোম, নতুন বের প্রকমন েোজব, 

আজগর বেজরর টুকজরো টুকজরো ঘটনো সব মজন পড়চেল। হিোৎ প্রফোনটোয় 
চটিং কজর একটো িব্দ। হোজত চনজয় প্রদচখ প্রসোহজমর প্রমজসজ। 

“হযোচপ চনউ ইয়োর, প্রকমন আচেস?”  

চরপ্লোই চদলোম “িোজলো”।  

উত্তর এল “এটো তুই ই প্রতো? এত িটন উত্তর?”  

“হযো প্রর বোবো আমোর প্রফোজন আচম েোড়ো আর প্রক হজব?”—চলখলোম আচম। 

সোজথ সোজথ জবোব এল “ কোলজক প্রতোজক স্বজপ্ন প্রদখলোম। প্রকন প্রদখলোম 
জোচননো, অজনকচদন প্রতো কথোও হয়চন, তবুও। একটো প্ররোমযোচন্টক টোইপ 
স্বপ্ন”।  

চলখলোম “প্রতোর অবজিতন মজন আচে তোহজল, প্রকোথোও একটো - - -” 

প্রফোন টো প্রবজজ উিল, প্রসোহজমর গলো – “ প্রদখো করো েোক একচদন 
আবোর”?  

বেজরর েথম চদন টো একটো অনয রকম গজল্পর মতন শুরু প্রতো হল 

আমোর জীবজন, প্রদখো েোক।।  

আজ এই অচি।  

ডোইচর বন্ধ কজর প্ররোচহণী দোাঁড়োয় প্রসই জোনলোর পোজি। থোলোর মতন প্রগোল 
প্রসই িোাঁদটো আজ একফোচল আকোর চনজয় প্রমজঘর আড়োল প্রথজক লুচকজয় 

লুচকজয় ওজক প্রদখজে ।  
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 েতীন মোজির মোঝখোজন মোচটর রোিোয় দোাঁচড়জয়। খোচল গো। প্রকোমর 
প্রথজক একটো প্রোঁড়ো লুচে। দচক্ষজণর আকোি জুজড় নোমজে কোজলো 

প্রমঘ। েতীজনর কপোজল চবনু্দ চবনু্দ ঘোম জজম। সুজখর ঘোম। কোরণ 
েতীজনর মুজখ প্রকোজনো উজদ্বগ প্রনই। উজদ্বগহীন মোনুষ সুখী মোনুষ। 
ঘোম গচড়জয় নোমজে দুই কোজনর সোমজন চদজয়। েতীন আনমনো। 
তোর দুজটো গরুই মজরজে। বউ বোজপর বোচড় প্রথজক আর আসজব নো 

বজলজে। বোচ্চোটো বোবো েোড়ো বড় হজত চিজখ প্রগজে। েতীজনর আজগ 

অজনক প্রক্ষোি চেল। এখন প্রনই। গরীব মোনুষ প্রস। প্রকন বউ 
থোকজব? িোজলোবোসোর কথো প্রপজট িোত নো থোকজল আজস নো। 
িোজতর অিোব প্রনই। চকন্তু চকজসর প্রেন অিোব আজে। বউ বজল শ্রী 
প্রনই তোর। সচতযই প্রনই। প্রকোজনোচদন চেল নো। অজনযর ঘজর শ্রী 
প্রদজখ আজগ বুক জ্বলত। এখন সহয হজয় প্রগজে। প্রস প্রেন 
অনযগ্রজহর মোনুষ। তোর জনয চহসোবচনজকি মোচলজকর আলোদো। প্রে 
সকোজল সূেন ওিোয়, প্রে সূেনজক আবোর ধুচতর আাঁিজল মুজে ঘজর 
প্রতোজল, প্রস তোজক বজলজে, প্রতোর মুজখ এক দলো িোত আচম তুজল 

প্রদব েতীন। তুই িোচবসচন। তুই শুধু মজন প্রক্ষোি রোচখস নো। 
প্রক্ষোজি আজলো চনজি েোয়। প্রক্ষোি হল জোনলোর পোিো িোঙো ঘজর 
ঝজড়র হোওয়ো। সব প্রিজঙ েোয়। তোচকজয় তোচকজয় প্রদজখ মোনুষ। 
চকেু করজত পোজর নো।  

চনতোই দোদো ঘজর চফরজে। ডোকল, ঘজর েোচব নো েতীন? ঝড় 
আসতোজস বোপ আমোর… েো… ঘজর েো… 

চনতোই গরু চনজয় চফরজে। চপজি হোত রোখল েতীন। গরুটোর চপিটো 
প্রকাঁজপ উিল। তোর আঙুলটোজক চক মোচে িোবল গরুটো? প্রখোদো চক 

আিেন সব কোণ্ড কজর প্ররজখজে। গরুর চপজি মোচে তোড়োজনোর 
বযবস্থোও কজর চদজয়জে। কই প্রস িোইজল প্রতো আর এমন চপজির 

িোমড়ো কোাঁপোজত পোজর নো। মোচলক সব পোজর। মোচলজকর পোরোর 
চহসোব করজত েোয় মূখন মোনুষ। চহসোজব জোল ধজর। মোনুষ শ্বোস 
আটজক মজর। আবোর মোচলক েোচড়জয় প্রদয় এজস, পোগল কজর। 
পোগল মোজন জোল েোড়োজনো মোনুষ। চনতোইদো িজল প্রগল। মোজি প্রস 
এখন একো। বোচড় বোচড় িোাঁখ বোজজে। সজন্ধয নোমজে, এত এত প্রমঘ  

 

     ডোইচরর পোতো প্রথজক (একচট প্রেজমর গল্প)  
            Sriparna Das Banerjee, Fairfax, VA  

                 তুচম প্রবচরজয় এজসো                                
                      Chandrani Das, Mumbai, MH 
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চনজয়। একটো লণ্ডিণ্ড হজব। প্রহোক। আজ প্রস লণ্ডিজণ্ডর মজধয 

দোাঁচড়জয় থোকজব। আকোি প্রথজক প্রনজম আসজব মোচলজকর হোত। 
আজ প্রকোজল তুজল প্রনজব বজলজে মোচলক। স্বজপ্ন প্রদখো চদজয় বজলজে, 
েতীন, আজ মোি প্রথজক চফচরস নো প্রর। আচম আসব।  

আকোজি ততচর হল ঘূণনী। সজে বোজ পড়োর আওয়োজ। েতীন হোজত 
তোচল চদজয় প্রনজি উিল। প্রেন একদল সোাঁওতোল এজস জুজটজে 
আকোি জুজড়। তোরো হোত ধজর ধজর নোিজে। েতীন নোিজত শুরু 
করল। সোাঁওতোচল নোি প্রস জোজন প্রতো। তোর বউও জোনত। তোরো 
দু'জজনই প্রনজিজে সোাঁওতোলজদর সজে।  

েতীন মোজি ঘুজর ঘুজর নোিজে। মোিজুজড় প্রনজমজে তুমুল ঝড়। 
মোজির ধোজরর চদজক নোরজকল গোেগুজলো এজক অজনযর গোজয় ঢজল 

পড়জে। েতীন বলল, এরই মজধয িচড়জয়চেস? মত্ত মোতোল 
সোাঁওতোচল েুবক ওরো। এ প্রে উৎসব! দূর প্রথজক প্রকউ ডোকল, ে… 
তী… ন…… 

কোর ডোক? তোজক ডোকোর মত প্রক আজে গ্রোজম? হয় প্রতো প্রিনো 

প্রকউ তোর। ডোকুক। আজ প্রে মোচলক আসজব। আজ প্রতো চফরজল 

িলজব নো তোর।  

েতীন হোাঁটু মুজড় বসল মোচটজত। হোতটো সোমজনর চদজক প্রমলজলো। 
এজসো মোচলক… এজসো, ঘোজস নোজমো। আমোর পোজয় মোড়োজনো মোচটজত 

আমোয় ক্ষমো কজর নোজমো। আমোয় প্রতোমোর ক্ষমোয়, প্রতোমোর দয়োয় 

ধুইজয় চদজয় নোজমো।  

বৃচষ্ট প্রনজম এজলো। েতীজনর পরজনর লুচে লুচটজয় আজে ঘোজস। 
চিজজ জড়সজড়ো হজয় প্রসটোজক প্রদখোজে প্রেন সদয জন্মোজনো মোনুজষর 

বোচ্চো একটো। েতীন প্রিোখ বন্ধ কজর ডোকজে। এজসো, এজসো, 
এজসো… েিু, আমোর চদজক তোকোও, এই প্রে আচম, প্রতোমোর 

বোনোজনো মোচটজত, প্রতোমোর বৃচষ্টধোরোয় চিজজ স্নোন কজর েোচে। 
আমোয় নোও। আমোয় প্রতোমোর ঘজর চনজয় েোও। আমোয় আমোর 

করোর মত চকেু কোজ দোও। আমোয় এিোজব বচসজয় প্ররজখো নো। 
আমোয় ডোজকো।  

হিোৎ খুব প্রজোজর একটো চবদুযজতর ঝলক েতীজনর কপোল চিজর 

প্রনজম প্রগল। েতীন, “আহো” বজল  মোচটজত শুজয় পড়ল।  

একটো দমকো হোওয়োয় চিজজ প্রোঁড়ো লুচেটো তোর গোজয়র উপর 

পড়ল, তোর লজ্জো প্রঢজক। মোচলজক প্রতো লজ্জোই প্রঢজক আজস, 

েতীজনর অনোবৃত অে আবৃত অেজক বলল।  

বৃচষ্টর ঝোাঁচপ চনজয় প্রমঘ প্রগল িজল। িোাঁদ ঝলমল কজর উিল 
আকোজির আয়নোয়। একদল প্রিজো পোচখ ‘েতীন…েতীন…”, 
প্রডজক িজল প্রগল। নোরজকলগোেগুজলো হোওয়োর কোজন চফসচফস 
কজর বলল, েোও ওজক ডোজকো, বজলো মোচলক দোাঁচড়জয় প্রে। 

েতীন িরীরটো চনিংজড় প্রবচরজয় এজলো। সোরো মোি প্রদখল মুজক্তো 
েচড়জয়। িোাঁদ তোর সোদো হোজত প্রিজো ঘোজসর উপর চবনু্দ চবনু্দ 
মুজক্তো বোনোজে। আকোজির তোরোরো অক্ষজরর মত হজয় িব 

চলখজে। বোতোজস প্রস িজবর সুর িোসজে। কই মোচলক? েতীন 
প্রিোখ প্রমজল তোকোজলো।  

অন্ধকোজরর মজধয দোাঁচড়জয় প্রকউ একজন। েোজক প্রজযোৎস্নো স্পিন 

করজে নো। েোজক আকোি স্পিন কজর দোাঁচড়জয় আজে। তোরোরো 
প্রজোনোচকর মত তোর সবনোজে চঘজর ঘুরজে।  

েতীন বলল, আজলোয় এজসো… আচম প্রে অজপক্ষো করচে… 

প্রস অন্ধকোর প্রথজক উত্তর এজলো… তুচম আজলোয় এজসো… প্রবচরজয় 
এজসো… আচম আর তুচম চিরকোলই প্রতো আজলোয়… তুচম এজলই 
প্রদখজব, সব আজলোর মুজখ প্রতোমোর প্রিোখ মুখ বসোজনো… তুচম 
প্রদখে আমোয়… আচম প্রদখচে প্রতোমোয়… আজলোয়… 

                                      তুচম প্রবচরজয় এজসো                                 
                                                       Chandrani Das, Mumbai, MH 
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এক সময় একটো দুষু্ট প্রেজল চেল, তোর নোম চেল সুজয়। তোর চেয় রঙ 
চেল নীল। একটো নীল রজঙর জোমো চেল প্রেটো ও সোরোক্ষণ পজড়  

থোকজতো। িুলটো একটুখোচন প্রকোাঁকড়োজনো চেল। সুজয় এমচনজত খুব 

িোজলো প্রেজল, চকন্তু সু্কল কোমোই করত খুব। চমজথয কথো বজল বজল 
েোজয়ই সু্কজল প্রেত নো।  সু্কজলর একটো প্রমজয় সোয়নী চেল ওর খুব 
িোজলো বনু্ধ। সোয়নী পড়োশুজনো প্রত খুব িোজলো। সুজয় আর সোয়নী 

দুজজন একদম আলোদো হজলও ওজদর বনু্ধে খুব িোজলো চেল। সোয়নী 
সুজয়জক অজনক বলজতো প্ররোজ সু্কজল আসজত , পড়ো কজর আসজত। 
তোরপরও সুজয় সু্কল কোমোই করত, পড়োশুজনো প্রত মন চদত নো। সোয়নী 
বলজতো “  সুজয় একটু পড়োশুজনো কর, মন প্রদ পড়োজত, তোহজল সু্কল 
আসোর মোজন চক ?” সুজয় তোও কথো শুনত  নো,  চেচন্সপযোল মযোজমর 

কোজে অজনক কমজপ্লন আসজতো। চকেুচদন পজড় গরজমর েুচট পজড় 
েোয়। সুজয় তখন খুব ঝোজমলোয় পজড় েোয়, সু্কজল েোয়চন চিক কজর, 
েুচটর জনয অজনক প্রহোম ওয়োকন চদজয়জে। চক কজর করজব এসব সুজয়? 
একটো চদন সকোজল  ঝলমজল প্ররোেুর, সুজয় ওর পড়োর প্রটচবজল বজস 

আজে , সোমজন প্রহোম ওয়োকন এর খোতো প্রখোলো। বোইজর অজনক প্রেজল 
প্রমজয় প্রক প্রদখজে প্রখলজে, চকন্তু ও প্রেজত পোরজে নো কোরণ ওর েিুর 

প্রহোম ওয়োকন জমো হজয় আজে। মযোম সু্কল খুলজল বকজব তোই প্রস প্রহোম 
ওয়োকন শুরু করজব চিক কজরজে। চকন্তু চকেুজতই মন বসজে নো। সোয়নী 
চকেুচদন প্রহোল অনয িহজর িজল প্রগজে।  অনয সু্কজল িচতন  হজয়জে। ওর 
মজন পড়জে। সোয়নী এতচদন ওজক প্রহোম ওয়োকন করোজত সোহোেয 
করত , চকন্তু এখন ওজক চনজজজকই করজত হজব। একটু একটু প্রিষ্টো 
করচেজলো বজট। 

চিক প্রসই সময় প্রজোজর একটো িব্দ শুজন জোনলোর  চদজক প্রিোখ েোয়। 
প্রদজখ একটো পোখী গোজের ডোজল বজস ওর চদজক তোচকজয় হোসজে। 
সুজয় বললও “ এই পোখী তুচম মোনুজষর মত হোসে প্রকন?” পোখী 
বললও “ আচম সোধোরণ প্রকোন পোখী নো, আচম অজনকক্ষণ প্রদখচে তুচম 
প্রহোম ওয়োকন এর অজনক চকেু পোরে নো, আচম চকন্তু প্রহল্প করজত পোচর 

প্রতোমোজক”। েথজম সুজয় খুব প্রহজসচেল, একটো পোখী চক জোজন 
পড়োশুজনো? চকন্তু পোখীটো জোনলই বো চক কজর প্রে ওর প্রহোম ওয়োকন বোচক 

আজে অজনক। সুজয় পোচখটোজক একটু সুজেোগ চদল, বললও “ প্রদজখো 
তুচম েচদ পোজরো তোহজল বজলো”। 

পোখীটো গোজের ডোল প্রেজড় ওর জোনলোর পোজি উজড় এজলো। একটু একটু 
চহন্ট চদজয় চদজয় সব প্রহোম ওয়োকন কচরজয় চদল সুজয় প্রক। সুজয় প্রতো খুব 
অবোক। চকন্তু চনজজর ওপর একটু লজ্জো লোগজলো, একটো পোখী ওর প্রহোম 

ওয়োকন কজর চদজত জোজন, অথি ও জোজন নো। মজন পড়জলো সোয়নীর কথো 
গুজলো, কত বলজতো সু্কজল প্ররোজ আসজত, পড়ো করজত। সুজয় প্রিোজনচন ওর 
কথো প্রকোনচদন । আেো সোয়নী চক পোখী টোজক ওর কোজে পোচিজয়জে? এটো 

চক কজর হজত পোজর । েোইজহোক, এর পর প্রথজক পোখীটো সুজজয়র খুব  
িোজলো বনু্ধ হজয় প্রগল। সুজয় এবোর প্রথজক মন চদজয় পড়োশুজনো কজর, 
িোজলোজবজি কজর। েোয়ই মজন পজড় সুজজয়র সোয়নীর কথো, চকন্তু িোজব 
এতচদজন সোয়নীর চনিয়ই অনয নতুন বনু্ধ হজয় প্রগজে।  

ফোইনোল পরীক্ষো আজস, সুজয় ক্লোজস েথম হয়। চেচন্সপযোল মযোম খুব খুচি, 
সোজথ সুজজয়র বোবো মোও। শুধু সুজয় িোজব ও েথম হজয়জে সোয়নী জোনজত 
পোরজল কত খুচি হত।  

                                                                                 কথো বলো পোখী 
                                                 Srijita Das, Fairfax, VA 

   Blue Bird                                                                                               
Aradhya Biswas, Mechanicsburg, PA 
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প্রিষ পেনন্ত সুু্জরন প্রমোড়জলর বোচড়জত িুচর করজত চগজয় হোজতনোজত ধরো 
পজড় েোয় চনচিনোথ ঘড়ুই। সুজরন প্রমোড়ল প্রম প্রস প্রলোক নয়। গ্রোজমর 
সবোই তোাঁজক মোনয কজর। তোাঁর বোচড়জতই চক নো িূচর!  সুতরোিং, প্ররহোই 
প্রনই। সবোই চমজল মজনর সুজখ চপচটজয় চনচিনোথজক গ্রোম প্রথজক তোচড়জয় 
চদল। প্রবিোরো চনচিনোথ! প্রস আর েোয় প্রকোথোয়? আপন মজন হোাঁটজত 
হোাঁটজত এক গিীর জেজল ঢুজক পজড়। ইচতমজধয সজন্ধ প্রনজমজে। িোরচদজক 
ঘুটঘুজট অন্ধকোর। চনচি নোথ কখন প্রে জেজল ঢুজক পজড়জে প্রখয়োল প্রনই। 
েখন প্রখয়োল হল তখন কী করজব প্রিজব পোয় নো। িোরচদজক বনয জন্তু 
জোজনোয়োজরর হোাঁক ডোক শুরু হজয় প্রগজে। হয়জতো চিকোজরর প্রলোজি 
প্রবচরজয়ও পজড়জে। এখন জেল প্রথজক প্রবজরোন অসম্ভব। পজথই প্রবজঘোজর 
মোরো পড়জব। অগতযো চনচি নোথ গোজের মোথোয় রোত কোটোজনোর চসদ্ধোন্ত 
প্রনয়। একটো উাঁিু গোজের ডোজল প্রস তরতর কজর উজি পজড়। পরজণর 
জোমোটো চদজয় চনজজর িরীরটোজক অজনক উাঁিু একটো িক্ত প্রমোটো ডোজল 
িোল কজর বোাঁজধ েোজত ঘুজমর প্রঘোজর হিোৎ পজড় নো েোয়।চকন্তু ঘুম চক আর 
আজস। িজয় আর হতোিোয় ঘুম েুজট প্রগজে। চখজদয় প্রপট প্রিোাঁ প্রিোাঁ করজে। 
চনচিনোথ িোয় প্রজজগ বজস থোজক। এিোজব দীঘন সময় প্রকজট েোয়। গোঢ় 
থকথজক অন্ধকোজর একসময় চঝমুচনর িোব আজস।হিোৎ চনচিনোজথর প্রিোজখ 
পজড় চডজমর কুসুম রঙো একটো উজ্জ্বল আজলোর আিো। প্রম গোজে চনচিনোথ 
বজস আজে, প্রসই গোজেরই প্রগোড়োয় একটো অপূবন প্রসোনোর চসিংহোসন। 
প্রসটোর গো প্রথজক চিকজর পড়ো আজলোর প্রজযোচত িোরচদজক েচড়জয় পজড়জে। 
চসিংহোসজনর পোজি একটো চবিোল বড় প্রসোনোর গদো। এত বড় গদো 
চনচিনোথ প্রকোনচদন প্রদজখচন। গদোটো চনিয় খুব িোরী হজব --- চনচিনোথ 
মজন মজন িোজব। চনচি নোথ আজরো আিেন হজয় েোয় এই প্রদজখ প্রে, বোঘ 
িোিুক প্রনকজড় , হোয়নোর মতন চহিংস্র পশুরোও চসিংহোসজনর িোরচদজক 
প্রপোষমোনো প্রবড়োজলর মজতো বজস আহ্লোজদ প্রলজ নোড়জে।এবোর প্রে ঘটনো 
ঘটজলো, তোজত চনচিনোজথর মজন হল, প্রস স্বপ্ন প্রদখজে। প্রসোনোর গদোটো 
হোলকো পোলজকর মজতো সোাঁই কজর চনচিনোজথর কোজে উজি আজস। িূজনয 
লম্বিোজব দোাঁচড়জয় গদোটো িচক্ত গদ গদ চিজত্ত চনচিনোথজক বজল, প্রহ 
মহোমোনয রোজন চনচিনোথ ঘড়ুই, এই চসিংহোসন েোর দৃচষ্টজগোির  হজব, প্রসই 
আমোর েিু। এই চসিংহোসজন প্রে বসজব, আচম তোাঁর দোসোনুদোস। আপচন 
চসিংহোসজন বজস আমোজক গ্রহণ করুন এবিং মজনর সুজখ রোজয িোসন 
করুন।চনচিনোথ েখন বুঝজলো প্রে বযোপোরটো প্রমোজটই স্বপ্ন নয়, সোহজসর 
সজে হোত বোচড়জয় প্রস গদোটো ধজর। গদোটো কী িীষণ িোরী! গদোর িোজর 
আর একটু হজলই বোাঁধন চোঁজড় গোজের ডোল প্রথজক পজড় েোচেল। চনচিনোথ 
প্রকোনরকজম চনজজজক সোমজল প্রনয়। চনচিনোজথর অবস্থো প্রদজখ গদোটো  
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প্রহজস প্রফজল। হোসজত হোসজত গদো বজল, আমোজক প্রতোলো এত সহজ 

নয়। আপচন েথজম প্রসোনোর চসিংহোসজন বসুন, তোরপর আমোজক 

তুলুন। তখন প্রদখজবন আপনোর হোজত আচম পোলজকর মজতো হোলকো 

হজয় প্রগচে।চনচিনোচথ জোজন, তোাঁর প্রকোন িচবষযৎ প্রনই। গ্রোজমর 
প্রঢোকোর রোিো বন্ধ। এখোজন প্রে প্রকোন সময় জন্তু জোজনোয়োজরর প্রপজট 
প্রমজত হজত পোজর। সুতরোিং, 'েো থোজক কপোজল ' বজল তরতর কজর 
গোে প্রথজক প্রনজম প্রসোজো চ সিংহোসজন চগজয় বজস। 

সজে সজে গদোটো বজল, রোজন এবোর আমোজক গ্রহণ করুন। 
চনচিনোথ হোত বোচড়জয় গদোটো তুজল প্রনয়। গদোটো এখন পোলজকর 
মজতো হোলকো প্রিকজে। চনচিনোথ চসিংহোসজন বসোমোত্র িোরচদজক প্রগোল 
হজয় বজস থোকো চহিংস্র পশুর দল আনজন্দ প্রলজ নোড়জত নোড়জত 

চনচিনোজথর পো প্রিজট চদজত থোজক। এিোজবই এক সময় প্রিোর হজয় 
আজস। আজলো প্রফোাঁটোর সোজথ সোজথ উধোও হজয় েোয় চনিোিজররো। 

চনচিনোজথর আনন্দ আর ধজর নো। প্রিোর   হজতই প্রস প্রসোনোর 

চসিংহোসন এবিং প্রসোনোর চবিোল গদো চনজয় গ্রোজম চফজর আজস। 

চনচিনোজথর হোজত এরকম একটো চবিোল গদো প্রদজখ প্রকউ আর চকেু 

বলজত সোহস পোয় নো। এরকম একটো চবিোল গদো চনচিনোথ প্রকমন 

অবলীলোয় প্রঘোরোজে। তয়গোজয় কজয়কটো অসুজরর প্রজোর নো থোকজল 

এ কোজ করো সম্ভব নয়। তোই সকজলই তোাঁজক রোজো বজল প্রমজন 

প্রনয়। সূজরন প্রমোড়ল ও তোাঁর চকেু অনুগোমী একটু গোাঁইগুাঁই করজল 

চনচিনোজথর হোত প্রথজক সোাঁই কজর উজড় চগজয় প্রসোনোর গদো তোাঁজদর 

উপর ঝোাঁচপজয় পজড়। দু-এক ঘো পড়োর পজর তোাঁরোও চনচিনোথজক 

রোজো বজল প্রমজন প্রনয়। প্রদখজত প্রদখজত চনচিনোজথর গদোরোজ শুরু 

হজয় েোয়। কোজরো পোন প্রথজক িুন খসজলই চনচিনোজথর গদো িজল 

েোয় তোাঁজদর িোজয়িো করজত। এতচদন তোজক েোরো িুচরর কোজজ বোধো 

চদজয়জে বো প্রহনস্থো কজরজে, তোাঁজদরজকই েথজম প্রবজে প্রবজে 

চনচিনোজথর গদো প্রপটোই কজর। চনচিনোথ হিোৎ রোজো হজয় েোওয়োয় 

কু্ষি হজয় েোরো চনচিনোজথর চবরুজদ্ধ প্রঘোাঁট পোকোজনোর প্রিষ্টো কজর, 

প্রসোনোর গদো কজয়কচদজনর মজধযই তোজদর িোণ্ডো কজর প্রদয়। এখন 

গদোর িজয় সকজলই এজকবোজর থরহচর কম্প। প্রদখজত প্রদখজত পক্ষ

-চবপজক্ষর সবোই চনচিনোজথর প্রমোসোজহব হজয় ওিোর েচতজেোচগতোয়  

                                          চনচি নোজথর গদো 
                                         Pranab Kumar Chakrabarti,  Bardhaman, WB 
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প্রনজম পজড়। গদোর িজয় মন্ত্রী প্রসনোপচত পোত্র-চমত্র-অমোতয সবোই 

চনচিনোজথর এজকবোজর প্রজো হুজুর হজয় েোয়। চনচিনোজথর রোজপচণ্ডত চনচি 

নোথজক িজনো কজর প্রেমন িোল িোল পদয চলখজত শুরু কজর, প্রতমচন 

চনচিনোজথর গদো চটজকও সন্তুষ্ট করজত থোজক িজনো কজর রোচি রোচি 

কচবতো চলজখ প্রফজল। চকেুচদজনর মজধযই রোজয জুজড় চনচিনোজথর সজে 

সজে প্রসোনোর গদোর নোজমও সিংকীতনন শুরু হজয় েোয়।চনচিনোজথর  প্রবি 

িোজলোই কোটজে। আজিপোজির আনযোনয রোজজয নোনো রকজমর প্রেোটবড় 

অিোচন্ত থোকজলও চনচিনোজথর রোজজয প্রকোন অিোচন্ত প্রনই। চনচিনোজথর 

রোজযচট প্রেন অিোচন্তর মরুিূচমজত িোচন্তর মরুদযোন। চনচিনোজথর িোচন্ত 

রোজজযর খবর প্রদি েোচড়জয় ক্রমি চবজদজিও েচড়জয় পজড়। সকজল আিেন 

হজয় প্রগজে, এতচদন একটোনো কীিোজব চনচিনোজথর রোজজযো িোচন্ত চবরোজ 

করজে। দুচনয়োয় এর আজগ এমন নজীর প্রদখো েোয়চন। প্রদি চবজদি প্রথজক 

চপল চপল কজর গজবষজকর দল আসজত থোজক চনচিনোজথর আিেনতম এই 

িোচন্তরোজজযর প্রগোপন  কথো জোনজত ও তোর উপর বড় বড় েবন্ধ  চলখজত। 

সকজলই একবোজকয স্বীকোর কজর ধনয চনচিনোথ, ধনয িোচন্ত রোজয! সবোর 

েজের জবোজব চনচিনোথ চমচটচমচট হোজস আর প্রকোজলর উপর রোখো প্রসোনোর 

গদোর গোজয় সজস্নজহ হোত প্রবোলোয়।চকন্তু ঝোজমলো শুরু হল চনচিনোজথর 

ঘজর। প্রে প্রবৌ এতচদন চনরীহ চনচিনোথজক উিজত বসজত িোচসজয় এজসজে, 

পুরজনো অজিযস প্রদোজষ হিোৎ প্ররজগ চগজয় েখচন চনচিনোথজক মুখ ঝোমটো 

চদজয়জে, তখচন  প্রসোনোর গদো উজড় এজস প্রবৌজক প্রবধড়ক প্রপটোজত শুরু 

কজর। চনচিনোথ থোমজত বলজলও গদো থোজম নো। কোরণ, চনচিনোথ েতক্ষণ 
চসিংহোসজন বজস থোজক ততক্ষণই প্রসোনোর গদো চনচি নোজথর হুকুম প্রিোজন। 
অনয সময় প্রিোজন নো। বরিং প্রবৌজক গদোর প্রপচটইজয়র হোত প্রথজক বোাঁিোজত 
চগজয় মোজঝমোজঝ চনচিনোথ ও গদোর দু-িোর ঘো প্রখজয়জে। ফজল, গদোর 
প্রপটোইজয়র হোত প্রথজক প্রবৌজক বোাঁিোজত রোতচবজরজত চনচিনোথজক চসিংহোসজন 

চগজয় বসজত হয়। একমোত্র চসিংহোসজন বসোর পজরই প্রসোনোর গদো 
চনচিনোজথর হুকুম প্রিোজন। চনচিনোজথর একমোত্র প্রেজল বিংিী। প্রস 
চদজনরজবলোয় নোক প্রডজক ঘুজমোয় আর রোচত্রজবলোয় প্রজজগ কোটোয়। সোরো 
রোত চবিোল েোসোজদর এ ঘর ও ঘর কজর। প্রলোজক বজল, বিংিী এজকবোজর 
বোবোর গুণ প্রপজয়জে---েোজক বজল বোপকো বযোটো। চনচিনোথ রোজো হবোর 
পজর বিংিী রোজকুমোর হজয় েোয়। সবোই তোজকও খুব  সমীহ কজর। 
একমোত্র প্রসোনোর গদোটো েোড়ো। চনচিনোজথর সোমোনয অবোধয হজলই প্রিোজখর  

পলজক উজড় এজস গদো বিংিীজকও প্রপটোই শুরু কজর। কচদন আজগ এমন 

চপচটজয়চেল প্রে, বিংিীর বোাঁ হোতটো প্রিজে েোয়। পোক্কো একুি চদন প্লোেোর 

কজর হোত গলোয় ঝুচলজয় রোখজত হজয়চেল।  

একচদন রোজত সবোই েখন ঘুচমজয়জে, তখন চনতযচদজনর মজতো বিংিী এ 

ঘর ও ঘর করজে। পোয়িোচর করজত করজত একসময় শুনিোন রোজসিোয় 
িজল আজস। প্রসখোজন প্রসোনোর চসিংহোসনটো প্রিোজখ পজড়। হিোৎ প্রখয়োজলর 
বজি বিংিী প্রসটোয় বজস। সজে সজে প্রিোজখর পলজক প্রকোথো প্রথজক প্রসোনোর 
গদো উজড় এজস িচক্ত গদ গদ চিজত্ত বিংিীজক বজল, , প্রহ মহোমোনয রোজন 

বিংিীনোথ ঘড়ুই, আচম এই চসিংহোসজনর দোসোনুদোস। দয়ো কজর আপচন 

আমোজক গ্রহণ করুন এবিং রোজয িোসন করুন। গদোর কথো শুনজত 
শুনজত বিংিীর মুখটো হোাঁ হজয় প্রেজত থোজক। প্রস চকেুই বুঝজত পোজর নো। 
বিংিী খুব ঘোবজড় েোয়। চকন্তু িত হজলও রোজোর প্রেজল, ঘোবজড় প্রগজল 
িলজব প্রকন? অল্পক্ষজণর মজধযই বিংিী চনজজজক সোমজল চনজয় গদোজক 
বজল, তোই নোচক! তোহজল সকোজল আমোয় প্রপটোজল প্রকন? আমোর প্রতো 

প্রকোন প্রদোষ চেল নো। বোবো আমোজক শুধু শুধুই বকচেল। বযস, প্রেই নো 
এই কথো বলো, প্রসোনোর গদো সোাঁই কজর চনচিনোজথর প্রিোওয়োর ঘজর উজড় 

 েোয়। চনচিনোথ তখন  নরম চবেোনোয় নোক ডোচকজয় ঘূমোচেল। আিমকো  

প্রসোনোর গদোর প্রপটোই প্রখজয় চনচিনোথ ধড়ফড় কজর উজি বজস। তোচকজয় 
প্রদজখ, তোাঁর সোজধর প্রসোনোর গদো তোাঁজকই প্রপটোই করজে। গদোর হোত 
প্রথজক বোাঁিোর জনয "বোবোজর মো-প্রর' বজল উর্ধ্নশ্বোজস েুটজত শুরু কজর। 
ঘর প্রেজড় প্রস রোিোয় প্রনজম আজস। প্রপেজন প্রপেজন গদোও েুজট আসজে। 
চনচিনোজথর চিৎকোজর েোসোজদ সবোর ঘুম প্রিজে েোয়। শুরু হজয় েোয় 
চিৎকোর প্রিাঁিোজমচি। রোজবোড়ীর হট্টজগোল শুজন ক্রমি িোরচদজক প্রলোক 
প্রজজগ উিজত থোজক। তোরো প্রদজখ, রোজপথ ধজর মোঝরোজত েোজণর দোজয় 
চনচিনোথ েুটজে। প্রপেজন েুজট আসজে চবিোল গদো। গদোর হোত প্রথজক 
চনচিনোথজক প্রকউ বোাঁিোজত আসজে নো। কোরণ, সকজলর এই গদোর ঘো 
খোওয়োর অচিজ্ঞতো  আজে। তোেোড়ো, সবোই জোজন তোাঁজদর পজক্ষ গদোর 
প্রপটোই প্রথজক চনচিনোথজক বোাঁিোজনো সম্ভব নয়। গদো তোাঁজদর কথো শুনজব 
নো। বরিং চনচিনোথজক বোাঁিোজত চগজয় চনজজজদর অকোরজণ মোর প্রখজয় 
মরজত হজব। সুতরোিং, ঝোজমলোয় চগজয় কোজ প্রনই।  তোর প্রিজয় বরিং মজো 
প্রদখো েোক। বিংিীও িযোবোিযোকো প্রখজয় প্রগজে। কী করজব বুঝজত পোজর নো  
। প্রস এক চবরল দৃিয। েোজণর দোজয় চনচিনোথ েুটজে। প্রপেন প্রপেন  

                                        চনচি নোজথর গদো 
                                         Pranab Kumar Chakrabarti,  Bardhaman, WB 
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েুজট আসজে চবিোল প্রসোনোর গদো, তোর প্রপেজন প্রপেজন আসজে কোতোজর 

কোতোজর প্রলোক। মন্ত্রী, প্রসনোপচত, রোজপচণ্ডত, পোত্র চমত্র, অমোতয, সোধোরণ 
েজো সবোই। েুটজত েুটজত চনচিনোথ  রোজজযর প্রিষ সীমোয় এজস প্রদজখ 
সোমজন চবিোল সমুদ্র। েোণ বোাঁিোজত চনচিনোথ তোজতই ঝোাঁপ প্রদয়। সোাঁতোর 
প্রকজট দ্রুত গিীর সমুজদ্রর চদজক এচগজয় প্রেজত থোজক। প্রসোনোর গদোও 
চপেু হটোর পোত্র নয়। প্রস-ও সমুজদ্র ঝোাঁচপজয় পজড়। চকন্তু গদো এজক েিণ্ড 
িোরী, তোর উপর সোাঁতোর জোজন নো। তোই সমুজদ্র পড়ো মোত্র গদো টুপ কজর 
জজল ডুজব েোয়। ক্রমি গচড়জয় প্রেজত থোজক সমুজদ্রর গিীর তলজদজি। 
সোাঁতোর কোটজত কোটজত ক্লোন্ত চনচিনোথ প্রপেন চফজর তোচকজয় েখন চনচিত 
হল প্রে, প্রসোনোর গদো আর তোড়ো কজর আসজে নো, তখন প্রস চফরচত 
সোাঁতোজর পোজড়র চদজক এচগজয় আসজত থোজক এবিং একসময় পোজড় এজস 
প্রপৌঁেোয়। অজনকক্ষণ অজপক্ষো কজর রোজজযর প্রলোকজজনরো ততক্ষজণ চফজর 
প্রগজে। চনচিনোথ েখন পোজড় এজসজে তখন প্রসখোজন প্রকোন জনেোণী প্রনই। 
চনচিনোথ একো সমুজদ্রর পোজড় বজস িোজব, এতচদন প্রে প্রসোনোর গদো সব 
প্রলোকজনজক চপচটজয় িোণ্ডো কজরজে, প্রসই গদোর হোজতই কী নোিোনোবুদটোই 
নো হজত হল! চনচিনোথ েখন বোচড় চফজর এল, তখন প্রসখোজন েোসোজদর 
প্রকোন চিহ্ন প্রনই। সব এজকবোজর  প্রিোাঁ প্রিোাঁ। গ্রোজমর এক প্রকোজণ তোাঁর 
জরোজীণন কুাঁজড়ঘর প্রদখো েোজে। চনচিনোথ ঘজরর চদজক পো বোড়োয়। পজথ 
সুজরন প্রমোড়জলর সোজথ প্রদখো। চনচিনোথজক প্রদজখ সুজরন প্রমোড়ল বজল, তুই 
আবোর এজসচেস! চনচিনোথ করজজোজড় কোাঁিুমোিু হজয় বজল, আর প্রকোথোয় 
েোব, চিজটর টোজন আসজতই হল। সুজরন প্রমোড়ল চনচিনোজথর 
প্রঝোজড়োকোজকর মজতো প্রিহোরোটো আপোদমিক চকেুক্ষণ প্রদজখ প্রিজষ বজল, 
চিক আজে, িোজলোিোজব েচদ থোকজত পোচরস তজব থোক। এই বজলই 
চনচিনোথজক প্রপেজন প্রফজল সুজরন প্রমোড়ল গট গট কজর সোমজনর চদজক 
হোাঁটো প্রদয়।    
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টুপ কজর চিকোনোটো বদজল েোজব 
প্রদজখও নো প্রদখোর মজতো, 

জীবজনর প্রিষ দৃজিযর দু'জফোটো জল গড়োজব- 
অন্ধ,বচধর, প্রবোধহীন সমজয়র চনসিংগতোয়।। 

 
হো-য়-প্রর, টুপ কজর বদল হজব 
প্রেৌবন চবলোসী মোদকতো, 

প্রকোন এক সময় মুজে েোজব- 
চনজবচদত প্রগোলোজপর টুকটুজক রঙ 
ওষ্ঠ কযোম্পোজসর অজঢল আজলো।। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
এখোজন দৃিয প্রথজক দৃিযোন্তজর 

অজস্র প্রজোনোজকর গোজয়র আজলোয় হজব লীন,  
এখোজন সুখ-দুঃখ 

পোনু্ডচলচপর এক একচট বণনমোলো 
খজস পড়জত পড়জত- 

চববণন হজব পুজরোটো কযোম্পোস।  
 

সজফদ চবেোনোয় চনঃসে িূণযতো, 
ক্ষীণ হজত ক্ষীণ হজব প্রিষ আজলোর আিো 

দু'জফোটো জজলর দোজম - 
প্রকউ নো প্রকউ, চকজন প্রনজব 

জীবন স্পন্দন।। 

             চনচি নোজথর গদো 
 Pranab K Chakrabarti,  Bardhaman, WB 

             চিকোনো বদজলর ঘন্টো  
      Anadi Ranjan Barua,  Agartala, TP 
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চক জোচন চক প্রখয়োজল, 
এক বৃহস্পচতবোজরর হোজট 
চকনজত চগজয়চেলোম বোাঁজির  ততরী ঝুচড় ,কূলো 
হোট িোঙোর প্রবলো. 
আমোজক ডোকজলো এক ফুলওয়োচল প্রমজয়  
মোলো প্রনজব প্রগো বোবু,  
নতুন প্রবৌ এর তজর। 
চক ফোচজল হজয়জে সজতজরো বেজরই  
ফুটন্ত গোজয়র হোসু্নহোনো 
তোর প্রমজয়চল িরীজরর ম ম গজন্ধ 
আকোি বোতোস রমরমো। 
 
প্রস চেল িোমলো িোমলো  
তোজক প্রদজখ আচম পোগলো পোগলো 
চকনলোম বোকী সব মোলো, 
পচরজয় চদলোম তোরই প্রবণীজত 
অবোক দুচট প্রেম পূণন নয়ন 
িীত সন্ত্রি পোচলজয় প্রেন 
েূগল িরণ, 
প্রতোমোর বউ জোনজল! 
বজয় প্রগল! 
একলো রোনচধ খোই. 
প্রবৌ প্রকোথোয় পোই! 
ও ! তোই বউ চকনজত হোজট েোই ? 
প্রকন ? 
প্রলোজক প্রে হোাঁচড় কলসী প্রকজন, তোর প্রবলো!  
প্রদোষ চক আমোর প্রবলোয়? 
তখন পড়ন্ত প্রগোধূচল প্রবলো. 
িোঙো হোট, বযোপোরীরো বজল  
সজন্ধয নোমজে, মোলতী পোলো. 
শুধু হজব নো সোঙ।! 
প্রতোর সোজথ প্রমোর  
মোলো বদজলর পোলো? 
সবোই প্রদখজে প্রর, চবজয় পোগলো, 
হোওয়োর গচতজত অদৃিয প্রস. 
হিোৎ প্রদচখ গলোয় দুলজে 
তোরই পরোজনো 
মোলো বদজলর জুাঁই মোলো, 

আচম আনজন্দ অজিতন, জ্ঞোন হোরো, 
একলো ,সোরো রোচত্তর হোট িোলোয় । 
 
তোরপর প্রথজক আচম প্রেন  
আমোর প্রকমন অজিনো হজয় প্রগলোম. 
এরপর েচত বৃহস্পচতবোর 
হোজট  েোই.  
িোঙো হোটিোলোয়  
সোরো প্ররোদদুর িোয় দোাঁচড়জয় থোচক. 
শুধু  িোঙো হোজট  প্রকনো  
মোলো  বউজয়র  হচদস নোই. 
আমোজক প্রডজকচেজলো ঈিোরোয়  
আড়োজল আদজর. 
মোলো বদজলর পর চবদোয় 
করজলো অনোদজর. 
পোষোন হৃদয়নী, 
এজস প্রদজখ েো প্রতোর প্রসোয়োমী  
িোলোয় ঘুজর মজর 
চিখোরী প্রবি  ধজর.  
প্রকউ বজল মযোজলচরয়োয় িূজগ  
প্রস প্রগজে মজর. 
প্রকউ বজল চবজয় হজয় িজল প্রগজে 
শ্বশুরবোড়ী ,অজনক দুজর.  
বযোপোরীরো চফসচফস কজর, 
আমোর জ্বোলোয় তোর নোচক  
প্রবজরোন বন্ধ ঘজরর বোইজর! 
একটো প্রজোয়োন প্রেজল মোলো প্রবিজত আজস হোজট,  
আমোজক খুব প্রদজখ. 
বযোপোরীরো গুজগুজ কজর, 
ও নোচক আমোর হোচরজয় েোওয়ো  
মোলো বউ এর িোই. 
আচম শুজন প্রফচল, আমোর মোলো  
বউ এর িোই মোজন আমোর িোলো? 
ওই দোাঁড়ো!  
বযোপোরীজদর সমস্বজর চিৎকোর 
পোগলো ধোওয়ো কজরজে! 
ওজর রতন মোলো টোলো গুচটজয়  
বোাঁিচবত! এখখুচন প্রদৌজড় পোলো.... 

                                       বৃহস্পচতবোজরর হোটিোলো  
                                              Dr. Pijush Mishra, Kharagpur, WB 
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An amazing entertainment evening performed by children, adults and versatile singer Joy Goswami. 

                  Boisakhi at Lemoyne Burrough Hall 

                            04/16/2022 Lemoyne, PA 
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                                 India Day Parade, HACC 

                                08/06/2022 Harrisburg, PA 
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                                 Summer Picnic 2022 

                     08/20/2022 Little Buffalo State Park, PA 
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     বোযু়ননোবচমব অম্ভোচস                                                                                                                                                                                                
                            Bimalendu Dutta, Bardhaman, WB 
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একচদন মনজক প্রডজক শুধোই িুচপিুচপ, 
মন তুচম প্রক? 
মন তুচম কোর?  
আচম চক প্রতোমোর! নোচক তুচম আমোর!  
প্রক প্রতোমোর চনয়ন্তো?  
হোজোর েে আজে প্রতোমোজক চঘজর।  
েত্রতত্র চনজয় েোও প্রেথোয় েখন ইেো,  
েচদও কখনও আমোর থোজক তোজত অচনেো।  
 

েখন আচম বজস থোচক রোচত্রর চনচবড় আাঁধোজর,  
নক্ষত্র খচিত চনকষ কোজলো চদগন্ত চবিৃত আকোজির নীজি।  
মুগ্ধ হই অখন্ড মহোচবজশ্বর সীমোহীন পচরবযোচপ্ত চনজয়,  
প্রতোমোজত সওয়োর হজয় িজল েোই 
সহস্র প্রকোচট আজলোকবষন দুজর সুদুর নক্ষত্র প্রলোজক।  
িুজলোক, দুযজলোক, প্রগোজলোক েোড়োজয় মহোচবজশ্বর অসীম শুনযতোর মোজঝ।  
প্রতোমোর মনিজক্ষ প্রদখজত পোই 
গ্রজহর ঘুননন, পৃচথবীর পচরক্রমো 
সুেনজক চঘজর।  
িোাঁজদর মোচট েুাঁজয় েোই 
মেজল চদজত পোচর পোর। 
 

আবোর প্রতোমোজত সওয়োর হজয় মুহূজতন িজল েোই 
চহমোলজয়র িীষন িুড়োয় । 
অথবো আটলোচন্টজকর অতল তলোয়। 
প্রতোমোজক চদজয় প্রপজত পোচর লোসজিগোজসর চবলোস তবিব, মচদরোর স্বোদ, 
কযোচসজনোয় লোসযময়ী নোরীর বযোসন। 
 

আবোর মুহূজতন হজত পোচর নীরব েিোন্ত, 
প্রেজত পোচর প্রশ্বত শুভ্র বরজফ প্রমোরো পুনযিুচমর পজথ, 
প্রকদোর বদ্রী, গজেোত্রীর েিোচন্তর মোজঝ। 
 
েখন বজস থোচক বৃচষ্ট স্নোত িোন্ত দুপুজর। 
প্রখোলো জোনোলোর পথ ধজর উপজিোগ কচর 
ঝোপসো হজয় েোওয়ো পুকুজরর ওপোজরর েচব,  
বোতোজসর সজে নৃতযরতো বৃচষ্ট বাঁধুর দলজবজধ আনোজগোনো,  
তখন তুচম চনজয় িল বষননক্লোন্ত  প্রিরোপুঞ্জীর দুগনম প্রকোজনো সবুজ বনোঞ্চজল।  
প্রেন শুনজত পোই অচবরোম বৃচষ্টধোরোর টুপটোপ নুপুজরর র্ধ্চন।  
 

মন তুচম িঞ্চল, চক্ষে প্রতোমোর গচত,  
প্রদবতোরও প্রবোঝো অসোধয প্রতোমোর অচস্থর মচত।  
আজলোর গচতর চপেজন প্রফজলে 
চবদুযৎ প্রমজনজে হোর,  
প্রেোগীজর কজরে প্রেোগভ্রষ্ট  
ধযোন প্রিজেে তোর।  
কজিোর মুচন চবশ্বোচমজত্র িোেোজল তুচম ধযোন 
প্রমোচহনী এক উবনিী  চদজয়।  
মহোজেোগী মহোজদব হজলন প্রেোগভ্রষ্ট,  
কোমোতন করজল তোজর পোবনতীর তজর।  
 
হৃদয় সোগজর ইচন্দ্রজয়র প্রদোলোয়  
তুচম প্রদোলোও অহচননচি,  
প্রবোজধর অগময তুচম,  
তুচম প্রে িপলো,  
প্রেন তুচম 'বোযু়ননোবচমব অম্ভোচস' । 
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প্রসচদন রোত েোয় আড়োইজট নোগোদ প্রতোজক বোরোন্দোয় প্রদখচেলোম পোয়িোচর 

করজত।  তখন বুঝজত পোচরচন প্রতোর মজনর অবস্থো ।  পজর প্রজজনচেলোম 
তুই চকেুজতই মনচস্থর করজত পোরচেচল নো।  মজন হচেল অকুল দচরয়োয় 
প্রিজস িজলচেস, কুল চকনোরো হীন চদকচবচদক িূণয অবস্থোয় হোওয়োর  টোজন 

একবোর এচদক একবোর ওচদক িজলচেস।  প্রক জোনজতো প্রতোর মজনর 
এমন অবস্থো , তোহজল অন্তত একবোর প্রতোর কোজে চগজয় চজজ্ঞোসো করতোম 

— চকজর, ঘুম আসজে নো বুচঝ, প্রদ একটো চসগোজরট  প্রদ , দুজজন টোচন।  
প্রেজত পোচরচন প্রতোর কোজে।  প্রগজল প্রতোর মজনর ওই িয়ঙ্কর অবস্থোটো 
চকেুটো লোঘব করজত পোরতোম।  হয়জতো প্রতোর চনজজজক  প্রিষ কজর 
প্রদবোর চিন্তোটোর অবলুচপ্ত ঘটজতো।  িোবচতস — এই প্রতো িোজলো আচে।  
বনু্ধর সজে বজস আড্ডো চদচে, চসগোজরট  খোচে।  সকোজল উজি মোজয়র 
হচস মুখটো প্রদজখ চদনটো শুরু করজত পোরচে।  আজরো িোবচব বোজোজর 

চগজয় িো প্রখজয় বোজোর কজর চফরচব, চবকোজল বনু্ধজদর আড্ডোয় ------।  
অচমতোি , তুই চকন্তু তো করচল নো।  চনজজজক প্রিষ কজর চদচল।  প্রিষ 
প্রতো হল নো, দি চদন ধজর েজমর সজে লড়োই কজর প্রহজর প্রগচল। পোচলজয় 
প্রগচল লড়োই প্রথজক, জীবন প্রথজক। আমোজদর জীবজন এক গিীর ক্ষত 

প্ররজখ চদজয়।  িোবচেলোম প্রকন জীবনটোজক প্রিষ কজর চদচল? প্রবাঁজি 
থোকজল তুই হজত পোরচতস নোম করো চফল্ম চক্রচটক চকিংবো পচরিোলক ।  
প্রতোর প্রঘোরোজফরো চেল সেীত আর চিত্র জগজতর আনোজি কোনোজি।  
আমোর সজে আলোপ কচরজয় চদজয়চেচল অজনক গুনী চিল্পীর েোরো অজনজকই 

চেল প্রতোর গুনমুগ্ধ।  আজ অজনকচদন পর িোবচে প্রতোর কথো।  
প্রেোটখোট প্রিহোরোয়  েখর বুচদ্ধ ধরচতস তুই।  নোয়জকোচিত প্রিহোরো চেল 
নো প্রতোর চকন্তু অজনক উিচত নোয়ক িোলবোসজতো প্রতোজক।  প্রতোর সোজথ 
বনু্ধে চেল েখযোত গোয়ক আচবর প্রসজনর।  মজন আজে একবোর ওজক 

চনজয় আমোর বোচড়জত এজসচেচল।  তোরপরও অজনকচদন প্রেোগোজেোগ চেল 
আমোজদর ।  তুই িজল প্রগচল, তোরপরই আচবর িজল প্রগল।  চকন্তু 
িুলজত পোরচেনো প্রতোজক।  মজন পড়জলই মনটো চবষন্নতোয় িজর েোয়।  
প্রতোর প্রিোখদুজটো চেল মোয়োবী ।  অজনজকই প্রতোজক িোজলোবোসত ।  
প্রমজয়রো প্রতো অজনজকই পোগল চেল। 

প্রতোর অজনক গুন চেল, ওই প্রে বজল েুপো রিম, লুজকোজনো েচতিো , 
আমোজদর বনু্ধরো প্রকউই প্রতোর সচিক মূলযোয়ন করজত পোজরচন।  তজব চক 
কোরজণ জোচননো তুই চেচল আমোর খুব কোজের বনু্ধ।  মোজঝ মোজঝ তুই 
কচবতো চলখচতস।  মজন আজে বনশ্রী প্রতোর একটো কচবতো গোন কজর  
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প্ররকডন করজত প্রিজয়চেল।  মজন হয় কজরও চেল। তুই একটো 
মোচসক পচত্রকো বোর কজরচেচল।  আচম প্রসই পচত্রকোর  সোিংবোচদক 

চেলোম।  আচম একবোর প্রসৌচমত্রদোর ইন্টোরচিউ চনজয় প্রেজপচেলোম।  
তো চনজয় অজনক তহচি ও হজয়চেল।  আমোর প্রলখো প্রেোট গল্পও 

েোপচতস।  আমোর প্রলখো তুই খুব পেন্দ করচতস।   

তুই একটো প্রমজয়জক িোলজবজসচেচল।  আমোজক প্রসকথো প্রকোনচদন 

বচলসচন।  তোজক আচম প্রদচখচন চকন্তু বনু্ধজদর কোজে শুজনচে।  
শুজনচে প্রস নোচক চেল অসোধোরণ সুন্দরী।  একচদন প্রতোজক 
চজজ্ঞোসোও কজরচেলোম ।  তুই প্রহজস উচড়জয় চদজয়চেচল। তোই 
প্রতোজক আর প্রকোনচদন ওর কথো বচলচন।  তজব চক ওর সজে ঝগড়ো  
বো মজনোমোচলনয হজয়চেল? আর তোরই পচরণচতজত প্রতোর এই 

আত্মহনন !  আচম খুব কষ্ট প্রপজয়চেলোম।   আজও তো িুলজত 

পোচরচন। 

মজন আজে অজনকচদন আজগ প্রতোর সজে দীঘো প্রবড়োজত চগজয়চেলোম।  
প্রহোজটজল একটো ঘর চনজয় আমরো চেলোম।  ওই প্রহোজটজলই একটো 
প্রমজয় তোর বোবোর সজে এজস উজিচেল।  প্রবি িোজলোই প্রদখজত। 
স্মোটন আর চিম প্রিহোরো ।  আমরো চতনচদন ওই প্রহোজটজল চেলোম।  

চবকোল প্রবলো আমরো দুজজন চবজি বজস িো খোচেলোম।  ও এজলো।  

আমোজদর পোজির প্রিয়োরটো খোচল চেল।  ও চজজ্ঞোসো করজলো — 

প্রিয়োরটো চক খোচল আজে ? বললোম — হযোাঁ , ইজে করজল বসজত 

পোজরন।  আমরো দুজজন গজল্প প্রমজত রইলোম।  ওচদজক চবজিষ 

তোকোই চন । প্রমজয়চটই েথম কথো বলজলো।  — আপনোরো চক 

কলকোতো প্রথজক এজসজেন ? এর পর আলোপ , প্রফোন নম্বর চবচনময় 

ইতযোচদ িলজলো ।  তজব অচমতোি বযোপোরটজক হোল্কো িোজবই 

চনজয়চেল। েচদও প্রমজয়চট আমোর প্রথজক প্রবিী অচমতোিজকই পেন্দ 

করজতো।  এই ঘটনোর প্রবি ক-মোস পজর একচদন ও আমজক 

বলজলো — অমৃতো প্রফোন কজরচেল ! বললোম —প্রক অমৃতো ?  

—মজন প্রনই , দীঘোয় আলোপ হজয়চেল ।   

—ও, মজন পজড়জে, তো চক বলজলো? 

— চকেু নো , এমচন প্রফোন কজরচেল।   

                                       ইহজলোক - পরজলোক 
                                                    Dilip Sen, Kolkata, WB 



Sharodiya Annual Magazine  Vol 7, 2022         

       সৃজন   Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania        सृजन 

Srijan 

 

Page 33  

এর পর অজনকচদন ওর সজে প্রকোন কথো হয় চন।  জোচন নো এর পজর 
অচমতোির সজে ওর প্রেোগোজেোগ চেল চকনো।   

এর পর দীঘন িোর পোাঁি বের প্রকজট প্রগজে।  আচম চদিী িজল েোই 

িোকচরর সূজত্র।  এক মোজসর জজনয কলকোতোয় এজসচে।  প্রসচদন খুব 
গরম পজড়চেল।  চকেুজতই ঘুম আসচেল নো।  চবেোনোয় শুজয় েটফট 
করচে।  প্রিজষ উজি বোরোন্দোয় এজস দোাঁড়োলোম।  বোইজর প্রবি মৃদুমন্দ 
বোতোস বইজে।  িোল লোগজে।  হিোৎ প্রিোখ প্রগল অচমতোিজদর বোরোন্দোর 
চদজক।  প্রদখলোম দুজন দোাঁচড়জয় একজন পুরুষ অনযজন মচহলো।  ওরো 
প্রক ? িোজলো কজর প্রদখোর প্রিষ্টো করলোম। মজন হল একজন অচমতোি , 
মচহলোচটজক চিনজত পোরলোম নো।  প্রমজয়চটর বয়স অল্প, বুঝলোম ওরো 
মুজখোমুচখ দোাঁচড়জয় কথো বলজে।  অচমতোি মোরো প্রগজে অজনক চদন আজগ।  
এতচদজনও ওর আত্মো িোচন্ত পোয়চন।  ওজদর প্রকোন কথো শুনজত 
পোচেলোম নো। তবুও  আচম তোচকজয়  থোকলোম ওই চদজক।  এই িোজব 
কোটজলো অনকটো সময়।  হিোৎ  প্রদখলোম ওরো প্রনই। 

প্রকোথোয় প্রগল ওরো! প্রবিীক্ষন অজপক্ষো করজত হল নো।  প্রদখলোম ওরো 
বোচড় প্রথজক প্রবচরজয় আমোজদর বোচড়র চদজকই আসজে।  চকেুটো এজস চতন 
রোিোর প্রমোড়।  ওরো দোাঁচড়জয় প্রগল।  এবোর ওরো আমোর অজনকটো কোজে।  
আচম শুনজত পোচে ওজদর কথোবোতনো ।  অচমতোি বলজে — তুচম প্রে 
আসজব আচম িোবজতও পোচরচন। প্রমজয়চট বলজে — আচম প্রতোমোয় অজনক 

খুাঁজজচে।  অবজিজষ প্রতোমোয় প্রপজয় প্রগলোম।  অচমতোি বজল — কী 
লোি ! েখন প্রতোমোজক কোজে প্রিজয়চেলোম তখন পোইচন,  — প্রদোষটো 

প্রতোমোর নয়, আমোরই।  আমোজক শুি িচকজয় চেল।  চমজথয কথো বজল ও 

আমোজক চনজয় চগজয়চেল রোাঁচিজত।  আসজল প্রসই সময় আমোর বোবো চেল 

নো।  আমোজদর প্রেজড় বোবো প্রকোথোয় িজল চগজয়চেল।  আচম তখন হজনয 

হজয় বোবোজক খুাঁজচে।  ও প্রসটো জোনজতো।  একচদন ও আমোজক বলজলো — 

আচম জোচন প্রতোমোর বোবো প্রকোথোয় ।  আচম ক-চদন আজগ রোাঁচিজত 

চগজয়চেলোম, প্রসখোজন প্রতোমোর বোবোজক প্রদজখচে।  আচম শুিজক চবজিষ 

পোত্তো চদতোম নো, তোই ওর আমোর ওপর রোগ চেল।  বুঝজত পোচরচন ও 

আমোর ওপর এিোজব েচতজিোধ প্রনজব।  আচম ওজক চবশ্বোস কজর রোাঁচি 

প্রগলোম।  ও আমোজক বলজলো —প্রদখ, আমজদর হয়জতো ওখোজন দু িোর চদন 

থোকজত হজত পোজর।   

ও আমোজক চনজয় একটো প্রহোজটজল উিজলো।  বুঝজত পোচরচন ও এতটো 

খোরোপ হজব।  প্রসই রোজত্রই ও আমোজক প্রজোর কজর ধষনন করজলো।  আজরো 

চতন িোরচদন ওখোজন আমোয় প্ররজখ প্ররোজ এমন বযবহোর করজতো।  আচম 

বুঝজত পোরলোম ও এইজজনযই আমোজক এখোজন এজনজে।  েোয় প্রজোর 

কজরই আচম কলকোতোয় চফজর এলোম।  আমোর মো , দোদোরো চিন্তোয় 

চিন্তোয় আধমরো হজয় চগজয়চেল। চফজর এজস ওজদর চকেু বচলচন।  শুধু 

বজলচে — প্রপলোম নো।   

একমোস পজর আচম চপচরওড চমস করলোম।  বুঝলোম আচম মো হজত 

িজলচে। শুিজক জোনোলোম, ও প্রহজস তোচেজলযর িচেজত বলজলো — 
আমোজক বলজেো প্রকন ? প্রকোথোয় চক কজর এজস এখন আমজক ফোাঁসোজত 
িোইজেো? েিন্ড অপমোজন লজ্জোয় আচম চনজজজক প্রিষ কজর প্রদবোর চসদ্ধোন্ত 

চনলোম। 

মোজয়র ঘুজমর ওষুধ গুজলো একসোজথ প্রখজয় চনলোম ।  তোরপর --- সব 
প্রিষ।   অচমতোি বজল — তুচম মোরো েোবোর পরই আচম চিক করলোম 

প্রতোমোর কোজে িজল েোজবো।  মজন হত তুচম আমোয় ডোকজেো।  আচম 

প্রেন চকেুজতই প্রস ডোক অবজহলো করজত পোরচেলোম নো।  তরপর প্রসই 
দুচবনষহ রোত।  চকেুজতই মনচস্থর করজত পোরচেলোম নো। অজনক 
প্রিজবচে।  ঘুম আসচেল নো।  বোরোন্দোয় পোয়িোচর কজরচে অজনক রোত 
পেনন্ত। মোজয়র মুখটো প্রিোজখ িোসচেল।  বোবো চদচদ ওরো কত কষ্ট পোজব।  
চকন্তু -----, একটোই িোবনো তোড়ো কজর চফরচেল।  প্রক একজন বলচেল  
—জীবন একটোই। অজনক জজন্মর পূজণযর ফজল মোনব জন্ম পোওয়ো েোয়।  
তোই আত্মহতযো মহো পোপ।  চকন্তু পোপ পূজণযর চবিোর িচক্ত আমোর তখন 

চেল নো।  একচদজক প্রতোমোর হোতেোচন  অনয চদজক অমৃতবোনী। মোথোর 
প্রিতজর শুনজত পোচে ঝনঝনোচন।  মজন হজে পোগল হজয় েোজবো েুজট 
চগজয় দীঘন চদজনর সিংগ্রহ করো ঘুজমর ওষুধ গুজলো মুজখ পুজর জল প্রখজয় 

চনলোম ।  ধীজর ধীজর আমোর িরীর প্রেন অবি হজয় আসজে।  
প্রিোখদুজটো বন্ধ হজয় আসজে।  তোরপরই শুনজত প্রপলোম মোজয়র বুকফোটো 
কোন্নো, চদচদর আতননোদ ।  চিড় কজর আজে আমোর সোমজন।  আচম প্রিষ্টো 
করচে চিৎকোর কজর বলজত — মো , আমোজক বোাঁিোও, আচম প্রতোমোজক 

প্রেজড় প্রেজত িোই নো। আচম প্রতোমোর কোজে থোকজত িোই।  প্রতোমরো প্রকউ 
শুনজত পোজেো নো আমোর কথো।  শুধুই প্রকাঁজদ িজলজেো। 

                                       ইহজলোক - পরজলোক 
                                                    Dilip Sen, Kolkata, WB 
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 অমৃতো, আজ প্রতোমোজক বজড্ডো প্রবিী কজর কোজে প্রপজত ইজে করজে।  
চকন্তু তো সম্ভব নয় , তুচম আমোর পোজিই দোাঁচড়জয় আজেো, তবু প্রতোমোয় 

েুাঁজত পোরচে নো।   

—পোরজব চক কজর, আমরো প্রতো এখন কোয়ো হীন েোয়ো।  েোয়োজক চক ধরো 
েোয় ? তোর প্রিজয় এই িোজলো।   

আমরো দুজজন কথোটুকু বলজত পোরচে।  দুজজন দুজনজক দুজিোখ িজর 
প্রদখজত পোচে।  আমরো দুজজন দুজজনর কোজে এ িোজবই থোকজবো।  

প্রিোর হজয় এজসজে।  প্রিোজখর সোমজন প্রদখো েোয়োমুচতন দুজটো চমচলজয় প্রগল।  
আর কোউজক প্রদখজত পোচে নো।  আকোজি প্রিোজরর আজলো ফুজট উজিজে। 
বোরোন্দো প্রথজক ঘজর এজস শুজয় পড়লোম।  একটো চমচষ্ট গন্ধ নোজক প্রিজস 
আসজে।  এটো ফোল্গুন মোস, তোই প্রতো প্রপলোম পলোি চিমূজলর সুবোস 
আকোজি বোতোজস। 
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প্রিোখটো বন্ধ করজলই- 
স্পষ্ট হজয় উজি আজদযোপোন্ত পৃচথবী 
চনঝুম দ্বীজপর কু্ষদ্র বোচলকণো 
প্রজযোেনোয়  দুরন্ত মোি 

 
ইজে কজর দু'জবলো ডুজব েোই।। 

 
েোথননো  কচর িোচন্ত দোও 

দোও পরমোথন, দোও প্রবোচধ বীজ।। 
 

িূনযিোজন্ড প্রফজর দু'জটো চনঃস্ব হোত 
অচস্থর েন্ত্রনোয় উপজড় চনই প্রসোনোলী েজকোষ্ঠ, 

আজলয়োর রূপ-পসরো। 
হোজত তুজল ধচর কচিনতম কূিোর 

িোচে, িোেজত হয়, তৃষোতুর সূাঁিোজলো দন্তরোি- 
স্তুপীকৃত অচবদযো বলয়।। 

 
প্রিোখটো বন্ধ করজলই  

স্পষ্ট হজয় উজি আজদযোপোন্ত পৃচথবী 
ইজে কজরই দু'জবলো তফোৎ কচর কু্ষদ্র সিংসোর 

তফোৎ কচর চপশুন দৃিয 
কচবতোর পরম সখযতো।। 

 
কী লোি বজলো ! 

জরো বযোচধর কজষ্টর উপতযকোয়  
উজেিযহীন পথিলো, 

একজঘজয় জীবজনর অচনচিত িচবষযৎ ।।  
 

বচল িোচন্ত দোও...। 

                 ইহজলোক - পরজলোক 
                Dilip Sen,,  Kolkata, WB 

  বন্ধ প্রিোজখ আজদযোপোন্ত পৃচথবী  
   Anadi R Barua,  Agartala, TP 

            Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA 
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The benefits of pets for teenagers are becoming more 
and more evident. Due to Pandemic the cases of         
depression and anxiety among teenagers has increased 
incredibly. Here, pets can be support animals, as it would 
benefit the mental health of a teenager especially going 
through difficult situations. Studies show that people 
who have a pet in their lives are less likely to develop 
mental health disorders. They are also less susceptible to 
depression  and  anxiety  because  they  have                 
companionship from their pets. A pet will give          
teenagers’ a sense of responsibility so that they spend 
less time watching a screen and more time performing 
physical activity with the pet. Pets encourage teenagers 
to be more physically active because they take them on 
walks and play with them outside. A pet is like a sibling 
sometimes a pet can be scared and sometimes it may be 
happy. Therefore, the pet’s continuously swinging    
emotions will help the teenager learn how to interact 
with people and animals alike, thereby devolving better 
social skills. Pets not only improve the teenager’s    
physical and mental health, but also teaches the teenager 
about social skills and gives them an enjoyable responsi-
bility. 

Teenagers around the world are susceptible to mental 
illnesses such as depression and anxiety therefore having 
a support animal such as a cat or dog will be extremely 
beneficial as it will help the teenager feel much better. 
Teenagers can improve their mental health with the help 
of pets. They provide company, unconditional love, and 
support that is needed by every human being, especially 
as a teenager. Pets provide a sense of companionship, 
which can be helpful for people suffering from           
depression and anxiety. One study found that pet owners 
had lower rates of depression than non-pet owners.    
Another study found that pet owners had lower levels of 
anxiety than non-pet owners. Pets can also be a source of 
stress relief and depression or anxiety relief for teenagers 
as per American Mental Health Association. They can 
also provide comfort in times of loneliness or grief. The 
advantages of having an emotional support animal for 
depression affect physiological, emotional, and          
psychological well-being. Emotional support animals, in 
general, can aid with depression by providing comfort 
and company to individuals suffering from low mood or 
clinical depression as per American Mental Health     
Association. This form of therapy for individuals suffer-
ing from depression and/or anxiety would be to have a 
pet as a support animal. Some people may think that pets 
are not the best idea for teenagers because they can be 
difficult to care for and might be expensive. However,  

pets can provide emotional support and help with     
depression and anxiety in a way that no other animal 
can.  

Pets will offer kids responsibility, causing them to 
spend less time staring at screens and more time       
engaging in physical exercise with a pet. Pets are not 
just animals, but they are rather friends. They can be a 
great source of comfort for the owner, and they can also 
provide companionship for the person who is lonely. 
Having pets is a responsibility, as they need to be fed, 
walked, groomed, and taken care of in general.        
Currently teenagers around the globe spend on the    
minimum (~8hrs) staring at a screen whether that 
screen be a TV, computer, laptop, IPad, or even a smart 
watch. Spending more time in front of a screen, not 
only deteriorates teen’s health, but it also ensures that a 
teenager will not get the physical activity that they 
need. To solve this worldwide issue, every teen should 
have a pet. Having a pet allows teens to spend less time 
on the screen and more time in reality, while also   
completing more physical activity in the great outdoors. 
Teens should be allowed pets, because they need to 
learn responsibilities and pets are the best teachers. 
When pets teach teenagers about responsibility, the 
teenagers learn very important skill sets that we need in 
our everyday lives. Pets make us take care of them and 
teaches us how to take care of other people too.        
Besides, being good company pets also help when we 
feel lonely or sad because they do not judge or criticize 
us as other people sometimes do. Teens spend just 
about as much time on a screen as they do in schools 
and this type of behavior deteriorates the teen’s health 
and harm the teen in the years to come as a lack of 
physical activity can lead to innumerable diseases and 
disorders as per Teen Wire. While teaching              
responsibility and offering companionship pets also 
provide physical exercise for their owners, which is 
important for people who lead sedentary lifestyles. 

Interacting with pets helps develop social skills. Pets 
are not just animals that live in the house, they are  
family members too. Having pets can make a person 
feel more loved and cared for because teenagers spend 
more time with them. A pet is like a sibling; it might be 
scared at times and happy at others. As a result, the 
pet's constantly changing emotions will assist the teen 
learn how to relate with humans and animals alike in 
various moods, resulting in improved social skills. 
When teenagers interact with these fur balls of love 
they learn the importance of social interactions. A pet is  

                       Pets for Teenagers 
             Arman Kazi, Hummelstown, PA 
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one of the first examples of what it means to care for 
something other than oneself. Pets help build social 
skills by teaching patience, empathy, caring, and     
compassion. When a teen interacts with a pet the pet 
will skills by teaching patience, empathy, caring, and 
compassion. When a teen interacts with a pet the pet 
will react differently each day depending on the pet’s 
mood even if the teen does the same thing every day 
and this behavior will teach the teen about social      
interactions with people and pets alike as per Teen 
Wire. When a teen interacts with a pet the teen will get 
better social skills for life. Pets are instrumental in 
teaching teenagers how these basic social skills can be 
applied to humans as well. 

In conclusion, whether it is a teenager who is mentally 
ill, or someone spends too much time on the screen, or a 
teen who is just irresponsible, pets are always the     
answer. As  a  teenager,  we  are  at  the  most                  
impressionable age and we learn many lessons that stay 
with us for the rest of our lives. A pet is not just an   
animal, but a family member who is willing to teach 
teenagers the importance of responsibility, physical  
activity, and social skills. Pets also significantly reduce 
the chances of numerous These adorable animals give 
the children and teenagers the confidence they need to 
pursue their dreams. Pets play a huge role in molding 
today’s teenagers into tomorrow's society. Just having a 
pet can significantly reduce the chance of having mental 
illnesses, a sedentary life style, or being irresponsible, 
not just in the United States, but all around the world. 

Waking up from bed Gina’s heart became delighted 
with joy. Gina is a little girl of nine years old. Today is 
the senior citizen day. On that occasion Gina’s school 
authority has organised a programme to visit an old age 
home along with the students. Many old persons who 
have none to look after them at their terminal age have 
boarded themselves in ‘Twilight’ old age home at    
nearby town. Gina’s grandfather passed away before 
she was born. Her maternal grandpa and grandma also 
are no more today. Only granny (Daddy’s mummy) is 
still alive. But two years before her beloved granny also 
left for a far away foreign country accompanied by  
elder uncle. Gina becomes off mood whenever she   
reminds her granny’s concern. She can still remember 
what an immense love and affection granny had been 
showering upon her. Before going to bed, every night 
granny used to tell funny stories of fairy tales which she 
swallowed greedily with great amusement. Pondering 
over the matter to meet today some more grandpas, 
grandmas and grannies like her own, a lot of jollity 
surged in her mind.  

Arriving at the old age home ‘Twilight’ Gina found it 

very decent. The single storied and u- shaped white 

building of moderate size has a court yard within.     

Beside it there is a garden of flower manifested with 

their colourful glamour. The teachers and aunties made 

the students stand up in queue. The age old residents of 

the home were seated round the chairs. Having         

instruction from the teachers the students maintaining 

discipline touched the feet of the senior citizens with 

regards and honoured them with bouquet and sweet 

packets. The elderly grandpas and grandmas blessed the 

green children like grandsons and granddaughters by 

touching emotionally their chins with a smile.  

While touching the feet of an old lady Gina suddenly 
stumbled over something and fell down on her feet. The 
lady raised Gina gripping with hands and stared upon 
her face for a while. Then she asked with her caressing 
voice, ‘ Aren’t you Gina my darling ?’ With great    
surprise and widening eyes Gina exclaimed, ‘ O my 
granny ! How could you come over here ? My daddy 
and mummy told that elder uncle has escorted you to 
abroad ?’ Both the young and the veteran eyes are now 
gleaming with a  common note of surprise. 

                       Pets for Teenagers 
             Arman Kazi, Hummelstown, PA 

                       Surprise 
Ramendra N. Bhattacharya, Kolkata, WB 

           Ananya Deshpande, Lebanon, PA 
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ইচমজগ্রিন লোইজন দোাঁচড়জয় অপরুপো চনরুপমজক বলজলো, “িোর বের পর 
প্রদজি চফজর চক িোজলো লোগজে, তোরপর আবোর প্রপোটলোর চবজয়” 

প্রপোটলো মোজন অপরুপোর ১০ বেজরর প্রেোজটো িোই স্বোথনক। প্রপোটলো নোমটো 
অপরুপোর প্রদওয়ো। 

চনরুপম বলজলো “প্রস প্রতো প্রতোমোর িোজলো লোগজবই, িোইজয়র চবজয় বজল 

কথো, আহোনোজক প্রদজখ প্রতো মজন হজে ও একু্ষচন চসডচন চফজর েোজব।” 

আহোনো তোজদর ১২ বেজরর প্রমজয়। আহোনোজক একেকোর প্রজোর কজরই 

আনজত হজয়জে। প্রস জোজন নো, প্রস চকিোজব কোজরো সজে কথো নো বজল চক 
কজর কোটোজব এই এক মোজসর েুচট। তোর দোদু, চদদো, িোকুমো প্রকউ 
ইিংরোচজজত কথো বলজত জোজন নো। প্রস বোিংলো চকেুটো প্রবোজঝ চকন্তু বলজত 
এজক্কবোজরই পোজর নো। অপরুপো, চনরুপম দুজজনই তোর সজে ইিংরোচজজতই 
কথো বজল। 

অপরুপো চনরুপমজক বলজলো “প্রতোমোর প্রফোজন একটো নোম্বোর পোিোলোম, 

স্বোথনজকর চনজজর বনু্ধ চনজজর গোচড়জত আমোজদর চনজয় েোজব, নোম প্রেোজগন। 
কথো বজল নোও একু্ষচন।” 

চনরুপম বলজলো “হযোাঁ, চিক বজলজেো। ১ ঘন্টো প্রতো লোগজব প্রবজরোজত। বড় 
গোচড়জতো? এজতো লোজগজ আজে।” 

অপরুপো বলজলো “হযোাঁ স্বোথনক প্রজজনই বজন্দোবি কজরজে।” 

চিনজত অসুচবজধ হয় চন, প্রকোলকোতোর টযোচি, বো িোড়োর গোচড় আর চনজস্ব 

গোচড়র তফোৎ সহজজই করো েোয়। প্রেোজগন অপরুপোজক প্রদজখ বলজলো 
“চদচদ আচম স্বোথনজকর বনু্ধ, আমোর নোম প্রেোজগন। প্রতোমরো ক্লোন্ত হজব, 
বজসো আচম লোজগজ্ টো তুজল চদচে।” 

চনরুপম- “নো নো, আমোজদর বজস বজস আসজতই পো জজম প্রগজে, সবোই 

চমজল একু্ষচন লোজগজ টো তুজল প্রনজবো।” 

সময় লোগজলো নো, সবোই চমজল রওনো চদলোম। গন্তবয ঝোড়গ্রোম। 

আহোনো সোমজনর চসজট, প্রেোজগজনর পোজি বজসজে। অপরুপো, চনরুপম 
চপেজনর চসজট। 

অপরুপো- “প্রেোজগন প্রতোমোর বোচড় চক ঝোড়গ্রোজমই?” 

প্রেোজগন-”হযোাঁ চদচদ, তজব প্রতোমোজদর বোচড় প্রথজক একটু দূজর।” 

অপরুপো-”আমোজদর জনয প্রতোমোর অজনক হয়রোচন হজলো বজলো?” 
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প্রেোজগন-”নো নো, আচম প্রকোলকোতোয় িোরচদন থোচক আর ঝোড়গ্রোজম 

চতনচদন। আজ আমোর েোওয়োর চেজলোই, প্রতোমোজদর সে প্রপলোম এজতোটো 

রোিো একো লোগজব নো। “ 

অপরুপো-”এিোজব প্রকজনো? ঝোড়গ্রোজম চতনচদন চক কজরো?” 

প্রেোজগন-”ওখোজন দু চদন প্রপজিন্ট প্রদচখ, একচদন েুচট। ওখোজন প্রথজক 
প্রেোজটো প্রথজক বড় হলোম, ডোক্তোর হজয় তোজদর িুচল চক কজর? তোই ১০ 

টোকো চফস্ চনজয় প্রপজিন্ট প্রদচখ, প্রকউ প্রকউ তোও চদজত পোজর নো।” 

অপরুপো- “বোহ্!” 

এমন সময় প্রেোজগজনর প্রফোন বোজজলো, প্রেোজগন প্রফোন ধজর চক একটো 

িোষোয় কথো বলজলো, বোচকরো প্রকউ চকেু বুঝজত পোরজলো নো। প্রফোন প্রিষ 
হজতই প্রেোজগন বলজলো িোগ্নো প্রফোন কজরচেজলো। বোহো পরজব এজসজে। 

অপরুপো-”তুচম চক িোষোয় কথো বলচেজল প্রফোজন?” 

প্রেোজগন-”ও ওটো সোাঁওতোচল িোষোয় কথো বলচেলোম। আমরো হচে মুমুন 

সম্প্রদোয়, আমোজদর মোতৃিোষো সোাঁওতোচল । আমোজদর বোচড়জত, পোড়োজত 

সবোই এই িোষোজতই কথো বচল।” 

আহোনো সব শুনচেজলো, বুঝজতও পোরচেজলো। প্রস বোিংলো একটু প্রবোজঝ, প্রস 
তোর মো বোবোজক পরস্পজরর মজধয বোিংলোয় কথো বলজত প্রদজখজে। একটো 
ইিংরোচজ গোন বোজচেজলো গোচড়র মজধয খুব মৃদু স্বজর, আহোনোর িোজলোই 

লোগচেজলো, প্রস ইিংরোচজজতই বলজলো গোনটো প্রজোজর চদজত। 

প্রেোজগন গোজনর সোউন্ডটো বোচড়জয় চদজয় ইিংরোচজজতই বলজলো “প্রতোমোর 

গোনটো িোজলো প্রলজগজে।” 

আহোনোর ধোরণো চেজলো এখোজন প্রকউ বযোবহোচরক িোজব ইিংরোচজজত কথো 

বজল নো। প্রস তোর মোমোর সজে কথো বলজল বোিংলোয় উত্তর প্রপজতো।  

আহোনো ইিংরোচজজত বলজলো “আচম বোিংলো বুঝজত পোচর চকন্তু বলজত পোচর 

নো, তুচম বোিংলোয় বজলো। তুচম কজতোগুজলো িোষো জোজনো?” 

প্রেোজগন- “বলজত, চলখজত, পড়জত পোচর সোাঁওতোচল , বোিংলো আর ইিংরোচজ। 
চহচন্দটো প্রলখো বোজদ সব পোচর, আজগ চলখজত পোরতোম এখন িুজল প্রগচে।” 

আহোনো-”তুচম এজতোগুজলো িোষো সু্কজল পজড়জেো?” 

প্রেোজগন প্রহজস বলজলো- “িোষো প্রলখো বো পড়োর জনয সু্কজলর দরকোর, তজব 
বুঝজত বো বলজত চিখজত সু্কল লোজগ নো। আমরো সবোই সু্কজল েোই বো  

                                                                                            সত্তো 
                                                Joydip Ball, Camp Hill, PA  
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নো েোই, বোচড়জতই সোাঁওতোচল চিজখ েোয়, বনু্ধজদর কোজে বো রোিোয় 

বোজোজর বোিংলো চিজখ েোই আর চসজনমো প্রদজখ চহচন্দ চিজখ েোই।” 

অপরুপো-”সোাঁওতোচল প্রলজখো চকিোজব? বোিংলো হরজফই নোচক?” 

প্রেোজগন- “নো, সোাঁওতোচল প্রলখোর হরজফর নোম অলচিচক।” 

অপরুপো- “ও! প্রতোমোর িোগ্নো চক চক িোষো জোজন?” 

প্রেোজগন- “প্রস বোচড়জত সোাঁওতোচল  প্রলখো পড়ো চিজখজে, সু্কজল ইিংরোচজ 

প্রলখো পড়ো চিখজে। আমোর চদচদরো উচড়ষযোজত থোজক, তোই ওচড়য়ো 

িোষোও বলজত পোজর।” 

আহোনো- “ওর বয়স কজতো?” 

প্রেোজগন- “বের আজটক হজব “ 

অপরুপো- “এজতো প্রেোজটো বোচ্চো, একসজে এজতোগুজলো িোষো প্রিখোর চক 

দরকোর। “ 

প্রেোজগন- “আচম বোিংলো মোধযজমর সু্কজল পজড়চে, উচ্চচিক্ষোর সময় 
ইিংরোচজ রপ্ত করজত প্রে সমসযো হজয়চেজলো, প্রেোজটোজবলোয় সোন্তোচল, 

বোিংলো, চহচন্দ কজতো সহজজ চিজখচে। তোই সমসযো হজব নো। “ 

অপরুপো িোবচেজলো বলজব প্রলোকসমজক্ষ সোাঁওতোচল িোষোয় বলজত লজ্জো 
মজতো লোজগ নো, চকন্তু একটু বদজল চনজয় বলজলো- “চবজদজি প্রলোকজজনর 
সোমজন আমোর প্রমজয় বোিংলো বলজল প্রকমন প্রেোজটো লোজগ, মজন হয় প্রেজনো 

আমরো ইিংরোচজ জোচন নো। আমরো অচিচক্ষত।” 

প্রেোজগন-”চদচদ এটো চক বলজল? চনজজর িোষোয় কথো বলজল প্রেোজটো 
প্রকজনো হজব? ইিংরোচজটোও একটো িোষো, প্রতোমোর িোষোটোও িোষো, আমোর 

িোষোও এচক মেনোদোর। চনজজজক গচবনত হজত হজব চনজজর িোষো চনজয়। 
আর ইিংরোচজ চদজয় চক কজর চিক্ষোর চবিোর করজব? েোজদর মোতৃিোষো 
ইিংরোচজ অথি সু্কজল েোয় চন তোরো চক চিচক্ষত? প্রতোমোর প্রমজয়জক েচদ 
সু্কজল নো পোিোও, েচতচদন একটো কজর ইিংরোচজ চসজনমো প্রদখোও, চতন 

মোজসর মজধয খুব িোজলো ইিংরোচজ চিজখ েোজব।” 

আহোনো-”তোহজল চক আচম বোিংলো চসজনমো প্রদখজল, বোিংলো চিজখ েোজবো?” 

প্রেোজগন-”অবিযই, তজব তুচম েচদ সবোর সজে বোিংলোয় কথো বজলো, তুচম 

খুব িোজলো কজর চিজখ েোজব।” 

অপরুপো- “চকন্তু এজতো িোষো চিজখ কোজজ চক প্রদজব? পড়োশুনো, িোকচর 

সব প্রতো ইিংরোচজজতই।” 

প্রেোজগন-”েজতো িোষো জোনজব তজতো প্রবচি প্রলোকজজনর সজে কথো বলজত 

পোরজব। ইিংরোচজ প্রিখোর প্রতো প্রকোজনো বোধো প্রনই। চকন্তু চনজজর মোতৃিোষোর 
চবসজনন প্রদওয়ো মোজন, একেকোর চনজজর সত্তো, পচরিয়, আত্মসম্মোন 

হোরোজনো। এই আমোজদর সোাঁওতোচল িোষোজক হোজোর হোজোর বের ধজর বোাঁচিজয় 

প্ররজখচে এইিোজব। কজতোকোল ধজর আমোজদর উপর কজতো চকেু িোপোজনোর 

প্রিেো হজয়জে, এই চবশ্বোয়জন কজতো িোষো হোচরজয় েোজে। চকন্তু আমরো 

এজখোজনো পেনন্ত আমোজদর িোষো, সিংসৃ্কচতজক বোাঁচিজয় প্ররজখচে। আমোজদর 

প্রদজির অনযতম সম্পদ হজে এই িোষোর চবচবধতো।” 

আহোনো- “আেো ওই বোহো পরব বলচেজল, ওটো চক?” 

প্রেোজগন-”ও ওটো আমোজদর বড় উৎসব পুজরো গ্রোম অিংিগ্রহন কজর। বোহো 
মোজন ফুল, েজতযক বের বসজন্ত এই ফুজলর উৎসব হয়। আমোজদর গ্রোজমর 
মোজঝ একটো িোলগোে থোজক প্রসটোজক আমরো জোজহরথোন বচল, প্রসই গোজে 

আমোজদর প্রদবতো মোরোিংবুরু থোজক। আমোজদর চবশ্বোস, আমোজদর গ্রোজমর প্রকউ 

মোরো প্রগজল তোজদর আত্মো ওই জোজহরথোজন েোয়। আমরো একচদন উজপোস 
কজর, পজররচদন উৎসজবর চদন িোল ফুল তুজল আচন, তোরপর ওই ফুল 

চদজয় পুজো হয়। পুজরো গ্রোজমর মেল কোমনো করো হয়, েচতচট বোচড়জত চগজয় 
চগজয় ওই পুজোর ফুজলর ডোলো চদজয় আচিবনোদ করো হয়। তোরপর মোদল 
বোজোজনো, নোি, গোন কজতো চকেু। প্রতোমরো এজসো আমোজদর গ্রোজম এই 

িচনবোর তজব বুঝজত পোরজব।” 

আহোনো উৎফুলয হজয় বলজলো- “আচম েোজবো।” 

অপরুপো- “হযোাঁ” 

অপরুপোর মজন পড়জলো তোরো েখন প্রকোলকোতোয় থোকজতো, দূগনোপুজো মোজন 

চেজলো লম্বো েুচট, প্রতো লম্বো লম্বো প্রদজি বো কখজনো কখজনো চবজদজি সফর। 
চনজজজদর িোষো, ঐচতহয, সিংসৃ্কচতজক তোর সবসময় মজন হজয়জে 

আচদযকোজলর, কুসিংস্কোর জজনচরত এবিং অেজয়োজনীয়।  

চনরুপম এজতোক্ষন ইন্টোরজনজট প্রদখচেজলো, প্রপজয়জে চকেু অবোক হওয়োর তথয 
- পচরসিংখযোন অনুেোয়ী েচত ১৪ চদজন একটো কজর িোষো হোচরজয় েোজে 

পৃচথবী প্রথজক। িতোচব্দ প্রিষ অচব্দ ৯০% িোষো সিংসৃ্কচত পৃচথবী প্রথজক হোচরজয় 
েোজব। েোিীন কোজলর পোথজর প্রলখো কজতো চলচপ আজ প্রকউ পড়জত জোজন 

নো, অথি প্রসই িোষো বো চলচপ প্রসই কোজল বহুল েিচলত চেজলো। 

                                                                                            সত্তো 
                                                  Joydip Ball, Camp Hill, PA  
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                                            Kumartuli/Howrah Bridge 
                   Photographer: Dr. Indranil Chakrabarti, Carlisle, PA 
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                                                        Humming Birds                                

       Photographer: Venkataram P Venkatakrishnaiah, Mechanicsburg, PA 
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                                                  Nature 
                                                          Suhani Raj, Mechanicsburg, PA 

 

                   Under the Sea 
            Ryma Saha, Mechanicsburg, PA 

                   Dinosaurs 
  Veehan Majumdar, Mechanicsburg, PA 

            Anika Deshpande, Lebanon, PA        Vikram Deshpande, Lebanon, PA 
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You might know Pocahontas for being famous but 

what was she famous for? A lot of things! She saved 

a man’s life who she did not know. She was her    

father’s favorite daughter. She also got the nickname 

Pocahontas which means “playful one” from her   

father. 

                              Life Story 

Pocahontas was born around the year 1595. She was 

first named Amonute at birth, and went by the name 

Matoaka. She then received the nickname Pocahontas 

which means “playful one” from her father. She got 

that nickname because of her happy, inquisitive    

nature. She also got the nickname because she was 

her father’s favorite daughter. Her parents were 

Nonoma Winanuske Matatiske (Her Mother) and the 

great Chief Powhatan. Chief Powhatan was the ruler 

of the Powhatan tribal nation community. 

Later in April 1607, English settlers arrived and    

settled in Jamestown. That winter Powhatan’s brother 

Opechancanough captured the ruler of Jamestown, 

John Smith. HE himself, Opechancanough brought 

John Smith to Powhatan’s home. John Smith was 

brought in front of Powhatan. 2 large stones were 

placed on the ground.  John Smith’s head was forced 

upon the stones. A warrior raised his club and       

prepared to smash his head, but before they could 

strike Pocahontas rushed to John Smith’s side and 

placed her head upon his which stopped the           

execution. Later in 1609 the English depended on 

Powhatan to survive.  

Desperate and dying, they threatened to burn       

Powhatan towns for food. Chief Powhatan            

supposedly planned an ambush and John Smith’s  

execution. Pocahontas warned John smith about her 

father’s plan. Once again she had  saved him. Soon 

after, John Smith got injured and returned to England 

for medical help. However, the English told the  

Powhatan tribe that John Smith had died. Pocahontas  

later married a guy named Kocoum. Pocahontas 

avoided the English until 1613, when she was lured 

onto one of their boats. She got kidnapped and the 

English told Powhatan that if he wanted his daughter 

back, he must release the English prisoners along  

          The Life of Pocahontas 
Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA                                                

 

  

with giving their stolen guns with food.  

For Pocahontas’s behavior, her father only sent half 

of what they wanted and kept her as a prisoner.    

Pocahontas was then baptized and was given the 

name “Rebecca”. She later on found a guy named 

John Rolfe.  

They both decided to marry. The word spread to 

Powhatan and if they wanted to divorce, the divorce 

would have been allowed in the Powhatan culture. 

Pocahontas married John Rolfe in April 1614. The 

marriage brought a season of peace to the region. In 

1615, Pocahontas and John Rolfe had their first child 

Thomas Rolfe. In 1616, Sir Thomas Dale sailed to 

England to rally the financial support for the        

Virginia Company. Pocahontas, John Rolfe, their 

son Thomas Rolfe, and other Powhatan Indians   

accompanied Thomas Dale on his trip. In London, 

Pocahontas was considered as a princess, and was 

referred to Lady Rebecca Rolfe.  She went to parties 

and was even presented to the royal family. To    

Pocahontas’s surprise, she found John Smith (whom 

she thought was dead). 

She was overcome with emotions seeing him alive 

and calling him “father”, but she also chastised him 

for what he did to him for his treatment of chief 

Powhatan and their people. In March 1617,          

Pocahontas, her husband, and her son set sail for 

Virginia. They barely made any progress before   

Pocahontas felt gravely ill. She was taken ashore at 

Gravesend, England. It’s not clear what disease she 

had. On her deathbed her last words were”All must 

die. But ‘tis enough that my child liveth.” Pocahon-

tas was buried at St. George’s church in Gravesend, 

England on March 21, 1617. 

Interesting Facts 

Pocahontas’s father Chief Powhatan had estimated 

to 100 wives so, Pocahontas had 26 brothers and 26 

sisters. Pocahontas was 14 at her marriage to 

Kocoum and 16-17 when she married John Rolfe. 

She was born at Werowocomoco, Virginia. She was 

best known for saving the English and her marriage 

to John Rolfe. Some people also think that           

Pocahontas means “Naughty one”. 
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                         Giraffe 
 Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA 

                           Krishna 
      Darsheel Das, Mechanicsburg, PA 

                             Sunset 
         Dhruv Das, Mechanicsburg, PA 

                    Dark Night 
    Dhruv Das, Mechanicsburg, PA 
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                                           Boat 
            Janhavi Raj, Mechanicsburg, PA 

                        
   Rahi Ghosh, West Friendship, MD  

মোজঝ মোজঝ মজন হয় 
চনজষজধর প্রবড়ো জোল প্রিজঙ 
প্রবচরজয় পচড় প্রখোলো আকোি 
মুক্ত বোতোস, সূেনয সোক্ষী কজর 
গজড় তুচল নবীন েজিষ্টোর 
চতল চতল কজর জজম থোকো 
জীবন সুধো ক্ষয় হজয় েোক 

মুক্ত িোন্ত জীবন িচক্ত খুাঁজজ পোক 
বোাঁিোর মজতো বোাঁিোর নব প্রিতনো 

পোজয় পোজয় প্রিোর কজর 
সদজপন প্রস ঘুজর দোাঁড়োক.  

                            ঘুজর দোাঁড়ো 
         Prasanta Majumdar, Bethuadahari, MD 
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                                           An Unusual Birthday     
                                                Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA 

On my 11th birthday this year, my parents gave me a trip to 

a nearby beach instead of a birthday party. Due to Covid, 

we hadn’t been to a beach for the last 2 years. As much as I 

wanted a birthday party, I couldn’t deny the urge to visit 

the beach and soak in the sand and sun. We were going to 

stay at a beach house for a few days. We went to a private 

beach in Ventnor City, NJ; my parents had rented a beach 

house overlooking the sea.  

Ventnor City is a quaint city in Atlantic County in New 

Jersey. I fell in love with the city the moment we reached 

there. It is such a lovely town with beautiful houses over-

looking the sea. I could smell the sea the moment I came 

out of our car after a 3 hours drive. I immediately wanted to 

go to the beach and soak my feet in the salt water; but had 

to hold on to my excitement for the next morning as it was 

pretty late in the night.   

The next morning we woke up early so we could go to the 

beach. We ate our breakfast quickly at our beach house. 

Then, we went to the beach. It was very peaceful; morning 

walkers were strolling on the boardwalk, the boardwalk 

didn’t have any stores unlike my previous experiences. We 

put our stuff close to the water. My sister started playing in 

the sand and making sandcastles. I went in the water but it 

was very cold so I mostly played in the sand with my sister. 

I also went in the water a few times. Then we left the beach 

and went to a local restaurant called Uncle Gino’s Pizza & 

Ristorante. I got a Shrimp Wrap, and my sister got a slice 

of cheese pizza. The food was really good; we enjoyed our-

selves for lunch.  

After lunch we went back to our beach house and relaxed 

for a while. In the evening, we went for a stroll on the 

boardwalk for a while. From the broadwalk, we could see 

the giant ferris wheel of Atlantic City, it reminded me of 

our previous trips to Atlantic City. I wanted to go on rides 

in the Atlantic City arcade, so I coaxed my parents to take 

me there for a little while. My parents gave in to my re-

quests and we drove to Atlantic City which was 15 minutes 

away from Ventnor. In Atlantic City we played games and 

went on rides. I won a blue and green bear. My dad won a 

Koala Bear for my sister. After we were done playing 

games, we went to Hard Rock Cafe,which was on the 

boardwalk, to eat dinner. The food at Hard Rock Cafe was 

pretty good. It was a fun evening. 

We had decided to spend the whole of next day on the 

beach. We went to a local restaurant to have brunch. The 

restaurant was called Hannah G’s. I got a waffle with fruit 

and my sister got pancakes. For my drink I got orange juice 

and it was freshly squeezed. After we finished eating we 

went to the beach. The water was really cold just like yes-

terday. At the beach I dug a big hole,  big enough for me  

 and my sister to lay and relax in it. My father would occa-

sionally bring water in a bucket from the sea  and throw it 

on us. Such fun! We also got ice cream from vendors selling 

on the beach. We collected seashells to bring back home 

with us. It was a full day of fun and enjoyment at the beach. 

In the evening, we went for dinner at a local Mexican res-

taurant, ordered quesadillas and fajitas. The food there was 

really good. It was probably my favorite out of all the food 

we ate while at Ventnor.  

 

It was a great trip after a long time; for the past two years 

we were all stuck at our homes due to Covid. It was such a 

great family time, I should admit that I didn’t miss my 

birthday party fun at all. Times spent with family are really 

cherished and we returned home happy, relaxed and with 

lots of beautiful memories. Looking forward to many more 

such trips. 
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Solve the quadratic equation: 

 

This is an easy problem for most middle/high school stu-

dents. We can simply consider the general quadratic equa-

tion:  

 

We can then readily obtain the roots by applying the popu-

lar analytical solution: 

 

The roots are:  and . However, how do we 

obtain the roots if we do not know the analytical solution 

given above, and/or how to compute square roots, and/or 

how to perform arithmetic operations involving zero, and/or 

we do not even know that there exists something called neg-

ative number? Well then, it can be tough, if not impossible.  

Now let’s consider a system of quadratic equations:  

 

For given arbitrary coefficients a and b and constants c, 

how do we find the roots x and y analytically? Well, this 

problem can be a bit challenging to many middle/high 

school students even today. While the problem of solving 

systems of      quadratic equations was not even considered 

by European mathematicians and astronomers till about 17th 

century (i.e., around the time of mathematician Pierre de 

Fermat), Indian mathematician and astronomer  

Brahmagupta documented the general approach circa 628 in 

his classic book          Brāhmasphuṭasiddhānta ("Correctly 

Established Doctrine of Brahma")! Before coming up with 

the approach to solving the system of quadratic equations, 

he made several           contributions that were critical to his 

approach: came up with the first explicit solution to the  

single      quadratic equation  given above, conceptualized 

existence of negative numbers, which he denoted as 

‘debt’ (while positive numbers were denoted as ‘property’), 

suggested rules for operations       involving zero, and sug-

gested an approach to compute the square root1.  

Brahmagupta (598-668 CE) was born in  Bhillamala (now 

Bhinmal, Rajasthan, India), then the capital of the          

Gurjara-Pratihara dynasty. He laid the foundations of   

modern arithmetic and algebra, generally denoted as            

pati-ganita (“mathematics of procedures,” or algorithms) 

and bija-ganita (“mathematics of procedures,” or         

algorithms) in Indian mathematics. He made several           

outstanding contributions to geometry, trigonometry, and 

astronomy. He also authored Khandakhadyaka, a book on 

astronomy, and was the head of astronomical observatory 

at Ujjain3. 

It is interesting to note that Brāhmasphuṭasiddhānta  is 

written as verses in ārya metre. For example, as per the 

translation of Colebrooke, the analytical solution to the 

single quadratic equation is given in Brāhmas-

phuṭasiddhānta as1,2: 

“To the absolute number multiplied by four times the 

[coefficient of the] square, add the square of the 

[coefficient of the] middle term; the square root of the 

same, less the [coefficient of the] middle term, being    

divided by twice the [coefficient of the] square is the    

value."  

Brāhmasphuṭasiddhānta is probably the earliest known text 

(even before the work of Bhaskara I) that treated zero as a 

number and not a placeholder digit or a symbol like the 

contemporary Greek and Roman mathematicians. He   

developed several rules for operations with zero that we 

use today such as: 1+0=1; 1-0=1; 1 × 0=0, etc.  

The work of Brahmagupta was a giant leap to the advance-

ment of mathematics and astronomy that fueled further 

work across the world. It is interesting to note that the 

need and urge for solving a single quadratic equation and a 

system of quadratic equations date back so long. It is also 

interesting to note that Brāhmasphuṭasiddhānta does not 

include any proof to the rules, so it remains unknown how 

Brahmagupta came up with the methods that laid the foun-

dations of modern mathematics. The brilliance and       

innovation of Indian mathematicians at a time when   

mathematics was still at its nascent stage are impressive 

and amazing. 
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     Solving Single Quadratic Equation and Systems of Quadratic Equations- India’s Contribution 
                        Dr. Debangsu Bhattacharyya and Swagat Bhattacharyya, Morgantown, WV 
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                Rural Bengal 
          Protyayee Sarkar, Lemoyne, PA 

               Bird in cage 
   Darsheel Das, Mechanicsburg, PA 
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চবিংি িতোব্দীর প্রিষিোগ অবচধ “অবসোদ” কথোচট খুব একটো প্রিোনো প্রেত 
নো। মজনোচবদ, মজনোজরোগ চবজিষজ্ঞ ও প্রজযোচতষী-এই প্রপিোগুজলো খুব 
একটো েিচলত চেল নো। একচবিংি িতোব্দীর প্রগোড়ো প্রথজক আমরো এই 
িব্দগুজলোর সজে ধীজর ধীজর পচরচিত হজত শুরু করলোম। সম্প্রচত কোগজ 
বো T.V খুলজলই প্রকোন নো প্রকোন িযোজনজল মজনোচবদ বো প্রজযোচতষীর 
প্রেোগ্রোম হজয়ই থোজক। এই প্রেোগ্রোম গুজলোজত প্রলোজকর উৎসোহও 
উত্তজরোত্তর বৃচদ্ধ পোজে। মোনুজষর মোনচসক সমসযো প্রে কত বযোপক,এই 
প্রেোগ্রোমগুজলো প্রথজকই জোনো েোয়। এমনচক সু্কজল চকজিোর চকজিোরীজদর 
মজধয মোনচসক সমসযো এতটোই বযোপক প্রে প্রসখোজনও মজনোচবজদর সোহোেয 
দরকোর। গত িতোব্দীর প্রিষিোগ প্রথজক সোমোচজক প্রেক্ষোপট এতটোই 
বদজল প্রগজে প্রে পোড়োয় পোড়োয় নোনো প্রপিোর নোনো রুচির নোনো প্রবিিূষোর 
মোনুজষর সজে পরমোত্মীজয়র মত প্রমলোজমিো কজর প্রবজড় উিোর কথো এখন 
আর িোবোই েোয় নো। 
 
এখন ফ্ল্যোজট বোস করো মোজন ষ্টযোটোস। েযোটোজসর টোন এতটোই প্রে দজল 
দজল মোনুষ আসোম চত্রপুরো প্রমঘোলয়ও গ্রোম গঞ্জ প্রথজক চনজজজদর 
চিজটমোচট চবক্রী কজর বড বড city গুজলোজত ফ্ল্যোজট এজস আিয় চনজত 
শুরু কজরজেন। আমরো আমোজদর সমি ডোলপোলো প্রোঁজট প্রফজল 
চদজয়একটো বোজির মজধয চনজজজদর পুজর চদজয় িোবচে, এটোই আমোর 
পৃচথবী। প্রেোট্ট ফ্ল্যোট, প্রেোট্ট সিংসোর, একটো গোচড়, বড় complex।  প্রবি 
সোজোন, প্রগোেোন-প্রগজট দোজরোয়োন। বোইজর প্রথজক মজন হয় রোজবোচড়। গোচড় 
কজর ঢুকচে, প্রবরুচে—দোজরোয়োন salute করজে-মজন হয় স্বপ্ন সোথনক। 
এই সম্মোনটোই প্রতো জীবজনর িরম েোচপ্ত। এই সুজখর সবটোই প্রিজটপুজট 
আস্বোদন করব-তোই একটোই সন্তোন। সবনিচক্ত ওর প্রপেজনই বযয় করব-
েোজত প্রসও প্রকউ প্রকটো হজত পোজর। দুজটো সন্তোন? কক্ষজনো নয়। এত কষ্ট 
করজব প্রক? 
  

আমরো প্রেোটজবলোয় প্রেখোজন থোকতোম,পোজিই মুচদখোনোর মোচলজকর 
প্রেজলজক ডোকতোম তোপসদো-আমোজদর মোজঝ মোজঝ িকজলট চদত। 
উজটোচদজকর গচলজত প্রেোট্ট একটো ঘজর থোকত পোাঁিু—বোজোজর মোে চবক্রী 
করত—আমরো ডোকতোম পোাঁিুমোমো। পোড়োয় প্ররিন প্রদোকোজনর মোচলক 
কোজলো িূজতর মত প্রদখজত-আমোজদর খুব িোলবোসত—আমরো ডোকতোম 
কোিীমোমো। পোড়োজতই প্রখোাঁিো প্রখোাঁিো কোাঁিোপোকো একগোল দোচড়  ও 
আধময়লো লুচেপরো প্রে প্রলোকটো ঝোলোইজয়র কোজ করত-তোজক ডোকতোম 
তুতুমোমো। আমরো ওজক খুব সমীহ করতোম। পোড়োয় চিচক্ষত ও স্বেল 
পচরবোর চহজসজব আমোজদর নোমডোক চেল, সবোই িোলবোসত—প্রকউ চহিংসো 
করত নো। মোজক ওরো সবোই চদচদ ডোকত-মজন হত প্রেন ওজদর  

চনজজজদরই চদচদ। পোড়োয় ঘটো কজর প্রকোজোগরী লক্ষ্মীপূজজো, 
কোলীপূজজো ও প্রদোল উৎসব হত। সবোই মজো করতোম। প্রক ধনী, 
প্রক গরীব, প্রক প্রক অচিজোত, প্রক েোজপোষো প্রবোঝো প্রেত নো। 
 
চবজয়র পজর এই ফ্ল্যোজট এজস চনজজজক প্রবি অচিজোত মজন হজে। 
এতচদন পজর বুঝলোম—আমরো সচতযকোজরর প্রকউ প্রকটো। সবোই সব 
সময় tip top । Flat এর মচহলোরো একজন আর একজনজক 
Mrs বজল সজম্বোধন কজর। প্রেমন Mrs Das, Mrs Sen ইতযোচদ। 
পোড়োয় প্রতো এসব িোবোই েোয় নো। আমরো েখন ঝোাঁ িকিজক 
গোচড়জত কজর flat প্রথজক প্রবরুই, রোিোর ধোজরর প্রলোজকরো প্রবি 
সম্ভ্রমপূণন দৃচষ্টজত তোকোয়—প্রবি িোল লোজগ। প্রিজব আনন্দ হজে প্রে 
আমোজদর সন্তোনজদর আর আমোজদর মত পোড়োর প্রেোটজলোকজদর সজে 
গো প্রঘাঁসোজঘচস কজর বড় হজত হজব নো। আমোজদর complex এ   
outdoor games এর বযবস্থো প্রনই। অল্পদূজর একটো পোড়োর ক্লোজব 
সব বযবস্থোই আজে প্রদজখ প্রেজলজক পোচিজয়চেলোম েোজত ওখোজন 
চগজয়  একটু practice করজত পোজর। সপ্তোহ খোজনক চগজয় আর 
েোয় চন—mental match হয়চন। ক্লোজবর প্রেজলরো প্রতো বোিংলো সু্কজল 
পজড়।manners জোজন নো। অগতযো িরসো computer games । 
 

ক’চদন আজগ আমোর ননদ, নন্দোই ও ওজদর একচট প্রেজল 
এজসচেল। ওরো বড্ড প্রগাঁজয়ো। প্রেজলচট আমোর প্রেজলর সমবয়সী চকন্তু 
manners জোজন নো। দু’চদন প্রথজকই পোচলজয়জে। প্রেন হোাঁফ প্রেজড় 
বোাঁিলোম। আমোর প্রেজল ঐ প্রেজলচটর সজে কথোই বজলচন। 
আমোর পোজির ফ্ল্যোজটর প্রমজয়চট দোরুন smart। Shorts পজর েখন 
প্রঘোরোজঘোচর কজর প্রবি লোজগ। ইচঞ্জচনয়োচরিং পোি কজর বনু্ধজকই চবজয় 
কজরজে। এখোজনই থোজক।শ্বোশুড়ী বড্ড প্রসজকজল। ও প্রতো বজলই 
চদজয়জে, আলোদো ফ্ল্যোট নো প্রনওয়ো পেনন্ত ও এখোজনই থোকজব। 
 
 ফ্ল্যোজটর মোজয়জদর মজধয সব সময় প্রেজলজমজয়জদর চনজয় আজলোিনো। 
প্রকোন প্রকোচিিং িোল, কোর কোজে িোল notes পোওয়ো েোয়-প্রকোন 
ক্লোজস চক পড়োল। আচম প্রতো সবসময় প্রেজলর প্রপেজনই আচে। আচম 
পোজি নো থোকজল ও প্রতো পড়জতই িোয় নো। সোরোক্ষন গোড়ী  
কজর এই প্রকোচিিং,  ঐ প্রকোচিিং। আমোজক আবোর সু্কজলর বই গুচেজয় 
চদজত হয়। একদম সময় পোই নো। প্রেজলর আবোর computer 
games এর প্রনিো। পড়জব কখন? পোজির flat এর প্রমজয়টো 
সোরোক্ষন প্রতো facebook চনজয়ই আজে। ওর মোজক প্রতো help  

                       একচবিংি িতোব্দীর অচিিোপ—উজদ্বগ,উৎকন্ঠো ও অবসোদ            
                                                         Monoj Kanti Biswas, Kolkata, WB                                                                                    



Sharodiya Annual Magazine  Vol 7, 2022         

       সৃজন   Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania        सृजन 

Srijan 

 

Page 50  

করজত প্রদচখ নো। তজব খুব smart। 
 
আমরো েোরো খোাঁিোর মজধয চনজজজদর আবদ্ধ কজর কোল্পচনক আচিজোজতযর 
প্রমোড়জক চনজজজদর মুজড প্রফজল আমোজদর সন্তোনজদর বোিব জগত প্রথজক 
সমূ্পণন চবচেন্ন কজর িূজনয প্রসৌধ চনমনোন করলোম, এর অবিযম্ভোবী 
পচরণচত চহজসজব আমরো েখন প্রদখব প্রিোজখর সোমজনই আমোজদর স্বপ্ন 
তোজসর ঘজরর মত হুড়মুচড়জয় প্রিজঙ পজড়জে, তখন সোমলোব চক কজর? 
 
অথন, েি, েচতপচত্ত েতচদন আমোজদর প্রমোহোেন্ন কজর রোজখ,  আমরো 
মোথো নত করোর েজয়োজন প্রবোধ কচর নো। অন্নেোিন, চবজয়, তপজত 
উপলজক্ষ প্রনমন্তন্ন রক্ষো করজত চগজয় আত্মীয় স্বজনজদর বোচড় েোওয়ো—
অসম্ভব, সময় প্রকোথোয়? প্রেজলজমজয়জদর প্রতো েোওয়োর েেই প্রনই। প্রকোচিিং 
ইউচনট প্রটষ্ট—সব বোদ চদজয় চক সোমোচজকতো রক্ষো করজত হজব? তোেোড়ো 
ওসব পচরজবজি আমোজদর প্রেজলজমজয়রো প্রতো মোনোজতই পোরজব নো। 
 
 জীবন েতই ফুচরজয় আজস, বনু্ধ বোন্ধজবর সজে সম্পকনটোও প্রেন ক্রমি 
আলগো হজয় আজস। আত্মীয় স্বজজনর সজে প্রমৌচখক সম্পকনটুকুই থোজক। 
প্রেজলজমজয়জদর অবস্থোটো প্রতো খুবই করুন। খোাঁিোর বোঘজক বজন প্রেজড় 
চদজল প্রে অবস্থো হয়, আমোজদর প্রেজলজমজয়জদর প্রসই অবস্থো। 
 
প্রেজলচটজক প্রে পচরজবজি সমি েচতকূলতোজক পোি কোচটজয় কমনজীবজনর 
কজিোর বোিবতোর মুজখোমুচখ দোাঁড় করোন হল, প্রসই পচরজবি সমূ্পণন 
অজোনো ও অনচিজেত। তোই চকেুজতই মন বসোজত পোরজে নো। কত 
িোকরী প্রে েোড়ল, তোর প্রকোন ইয়ত্তো প্রনই। তোই মনমরো। প্রমজয়ও শ্বশুর 
বোচড়জত মোচনজয় চনজত পোরজে নো। প্রসখোজন shorts পরো বো Mrs. বজল 
সজম্বোধন করোর প্রকোন প্ররওয়োজ প্রনই। এমতোবস্থোয় বোবো মো হতোি, 
প্রেজলজমজয় অবসোজদর চিকোর। 
 
অনোয়োসলি েতযোিোপূরজনর ধোরোবোচহকতোয় েখন প্রেদ পজড়, কৃচত্রম 
আচিজোজতযর প্রমোড়জক প্রবজড় ওিো বযচক্তে েখন কমনজগজতর বোিবতোর 
মুজখোমুচখ পজড় সকজলর কোজে হোচসর প্রখোরোক হজয় দোাঁড়োয়, অসম্ভব 
আরোজম অিযি হওয়োর ফজল েোরো প্রকোন কোজজই প্রনতৃে চদজত পোজর 
নো—তোজদর কতৃ্তনে জগত প্রমজন প্রনজব প্রকন? উচ্চোিোর ফোনুস েতই 
িুপজস প্রেজত থোজক, উৎকন্ঠো ও অবসোদ ততই গ্রোস করজত থোজক। 
আত্মজকচন্দ্রকতো অবসোজদর জন্মদোতো। বোবো-মোও এর বোইজর নন। 
           “ স্বোথনমগ্ন প্রে জন চবমুখ জগত হজত, 
                  প্রস কখনও প্রিজখচন বোাঁচিজত।” 

সঙ্কীণনতো ও সজঙ্কোি, আত্মজকচন্দ্রকতো ও অচিমোন, superiority বো 
inferiority complex অবসোজদর অগ্রদূত। 
  “Expansion is life, contraction is death” 
েচদ েোণ খুজল বোাঁিজত িোও, হৃদয়জক েসোচরত কর। এমন 
পচরবোজরর সদসয হও - প্রে পচরবোজর প্রজজল, ড্রোইিোর, প্রফচরওয়োলো, 
নোসন, আয়ো, ডোক্তোর, চিক্ষক—সবোই সবোর সজে কুিল চবচনময় 
কজর, প্রতোমোর সোফজলয সবোই আনজন্দ উজদ্বল হয়, প্রতোমোর বযথনতোজক 
চনজজজদর বযথনতো বজল মজন কজর। 
 
প্রকননো “আমরো সবোই রোজো আমোজদর এই রোজোর রোজজে—” 
আমরো চিন্ন চিন্ন প্রপিোর রোজকমনিোচর। প্রপিো পচরবত্তনন করোর 
ক্ষমতো কোজরোর প্রনই। অজুনন েখন েুজদ্ধর নৃিিংসতোর কোরজন তোাঁর 
প্রপিো পচরবত্তনজনর অনুমচত িোইজলন, তখন িগবোন বলজলন,— 
“স্বিোবজজন প্রকৌজন্তয় চনবদ্ধ: প্রস্বন কম্মনণো। 
কতু্তনিং প্রনেচস েজন্মোহোৎ কচরষযসযবজিোহচপ তৎ।।৬০/১৮” 
“প্রহ প্রকৌজন্তয়, প্রমোহবিত: প্রে কোেনয প্রথজক তুচম চবরত হজত িোইে, 
কম্মনবজি তোও প্রতোমোজক চনরুপোয় হজয়ই করজত হজব।” 
প্রকননো েকৃচতই কত্তনো। েোর েকৃচত প্রেমন,তোর প্রঝোাঁকও প্রসরকম। 
েকৃচতগত িোজব প্রে সেীত চপপোসু, তোর প্রঝোাঁক অনয কোজজ নো 
হওয়োই স্বোিোচবক 
          “েকৃজত: চক্রয়মোনোচন গুচণ: কম্মনোোচণ সিনি: । 
            অহঙ্কোরচবমূঢোত্মো কত্তনোহচমচত মনযজত।।”২৭/৩ 
েকৃচতর গুণসমূহ দ্বোরো সিনজতোিোজব কম্মন সকল সম্পন্ন হয়। চকন্তু 
অহঙ্কোরবজি  চবমূঢ়বযচক্ত মজন কজর,”আচমই কত্তনো” অথনোৎ গুরুেপূণন 
কোজ করোর জনয চনজজজক প্রকউ প্রকটো িোবো আর কম গুরুেরপূণন 
কোজ করোর জনয অপরজক প্রেোট িোবো অজ্ঞতোরই নোমোন্তর। 
 
বোঘ েকৃচতগত িোজব চহিংস্র ও সোহসী, চবড়োল েকৃচতগত িোজব িীতু 
ও চনরীহ। এখোজন বোজঘর প্রেমন প্রকোন বোহোদুচর প্রনই, চবড়োজলরও 
হীনমনযতোর প্রকোন কোরণ প্রনই। 
 
অতএব, চনজজর তথোকচথত আচিজোজতযর প্রখোলস প্রেজড় প্রবচরজয় 
এজস সোধোরন প্রথজক অচত সোধোরন প্রলোজকর সজে েোণ খুজল চমিজত 
প্রিখ। েোরো সমোজজক সুষু্ঠ পচরজষবো প্রদওয়োর জনয প্ররোদ-বৃচষ্ট মোথোয় 
কজর চনরলস িোজব কোজ কজর িজলজে, তোজদরজক প্রেোট েমোন কজর 
চনজজজক প্রগৌরবোচিত করোর জনয েোরো চনজজজদর কু্ষদ্র প্রথজক 
কু্ষদ্রতর গণ্ডীর মজধয আবদ্ধ কজর চনজজজদর বড় িোবজেন,  

                      একচবিংি িতোব্দীর অচিিোপ—উজদ্বগ,উৎকন্ঠো ও অবসোদ            

                                                       Monoj Kanti Biswas, Kolkata, WB                                                                                    
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তোজদর মজনর কোচলমো ঘুিজব চক কজর? 
 
“চনজজজর কচরজত প্রগৌরব দোন      চনজজজর প্রকবলই কচর অপমোন 
        আপনোজর শুধু প্রঘচরয়ো প্রঘচরয়ো ঘুজর মচর পজল পজল 
           সকল অহঙ্কোর প্রহ আমোর ডুবোও প্রিোজখর জজল।” 
 
প্রে পজদ পজদ অপজরর সোহোেয চনজয় বড় হয়, প্রস-ই িূজনয প্রসৌধ চনমনোন 
কজর। ”So, withdraw all supports from your children” । 
েচতকূল পচরচস্থচতর মুজখোমুচখ হওয়োর সোহস অজনন করোই েকৃত চিক্ষো। 
 
উপেুক্ত পচরজবি প্রপজল একচট লতোজনো গোে তোর সহজোত প্রিতনোজতই 
বড় হয় ও ফজল ফুজল সুজিোচিত হয়। শুধু একটো হোল্কো অবলম্বন প্রপজল 
প্রস অজনক উাঁিুজত উজি প্রেজত পোজর। একটো মোনব চিশুজক স্বোবলম্বী 
হওয়োর  উপেুক্ত পচরজবিটুকু চদজত পোরজল তোর সহজোত প্রিতনোজতই 
প্রস পূণনতো েোপ্ত হজব। প্রেটুকু অবলম্বন নো চদজলই নয়, তোর প্রবিী সোহোেয 
করজত েোওয়ো অচত সচক্রয়তোরই নোমোন্তর। সোহোেয নো িোইজতই সোহোজেযর 
হোত বোচডজয় প্রদওয়ো পরগোেো ততরী করোরই প্রমোক্ষম উপোয়। 
 
সমি চজচনষটো তোলজগোল পোচকজয় প্রগজল এবোর িজলো মজনোচবদ, মনজরোগ 
চবজিষজ্ঞ চকিংবো প্রজযোচতষীর কোজে। 
 
সমসযোর কোরন েখন আমরো চনজজরো,তখন বোইজরর চদজক তোচকজয় প্রকোন 
লোি হজব চক? 
 
“আচম বোচহর পোজন প্রিোখ প্রমজলচে, হৃদয় পোজন িোইচন।” 
তোই সিনেথম দরকোর আজত্মোপলচি,আত্মসজিতনতো। 
েোজদর কজম্মনর প্রপেজন চবজিষ প্রকোন মতলব থোকজব, তোজদর উজদ্বগ, 
উৎকন্ঠো প্রকোনচদনই েোজব নো।  
 
“কম্মনজনযবোচধকোরজি মো ফজলষু কদোিন” 
 
একোকীেই মোনুজষর েধোন িত্রু। প্রেসব চকজিোর চকজিোরী চনজজর 
মজধযই ডুজব থোজক, সোরোক্ষন প্রকবল mobile চনজয়ই বযি, অবসোদ প্রনজম 
আসো শুধু সমজয়র অজপক্ষো। তোই বনু্ধ বোন্ধব, আত্মীয় স্বজন, পোড়ো 
েচতজবিীর সজে প্রে প্রকোন অনুষ্ঠোজন অিংিগ্রহন বোধযতোমূজলক। েোরো মোজি 
চনয়চমত ঘোম ঝরোয়, অবসোদ তোজদর প্রকিোগ্র স্পিন করজত পোজর নো। 
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                  Down Memory Lane  

1st Saraswati Puja 2013 

Srikanto Acharya 2017 

Summer Picnic 2017 
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                                         Visual Mosaic of my state  in India 
                                             Paushaly Sau, Mechanicsburg, PA 

    Shyama Raya Temple at Bishnupur 

            Ancient City of Temples 

      Lower Dam of Ayodhya Hills 

                        Purulia 

    Fiery Sunset at  Futiyari Dam 

                       Purulia 

       Rasmancha Temple at Bishnupur 

             Precise Geometric Design 
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