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Message from the Director 

Hello again, to all our dear patrons and friends. It is that time of the year when 
Maa Durga with her children, is here to bless us all. And to remind us that 
good or love always wins over anything that is the opposite of that. 

Team Aantarik is back again in all it’s glory and fervour to present to you a 
memorable Durga Pujo. The kind of Pujo that we have all missed last year. 

It has been a very difficult journey of loss, pain and uncertainty for the world 
over. But we have all embraced it and proved yet again that we would not go 
into darkness come what may. 

Wish you all good health and happy times. Hope this festive season brings 
back a lot of joy and delight in all our lives. Hope we all have a grand 
celebration together yet again and create the fondest memories.

Jay Mahishashur Mardini! 

Smita Chakraborty
Aantarik
Bromley, UK
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Message from the Founder 

Finally it is Durga Puja time again and I feel so very grateful to have the 
opportunity of welcoming Maa Durga once again into a space not bounded 
and limited by virtual and online constraints. Aantarik’s Durga Puja 2021 is 
being held again with all the gusto and fervour that Bengalis are known to 
magically summon up during this time of the year, every year!

Aantarik stands for ‘aantorikota’ or in other words, closeness, warmth, and 
open-heartedness. Bringing communinites together with this message of love 
and fellow feeling is what drove me to set up this informal group seven years 
ago and it is still the guiding principle that binds like-minded people together.

This year, I would like to extend a warm welcome to all our new members who 
joined us recently. I would also like to extend special thanks to all my friends 
and acquaintances who have come forward selflessly to help with the 
organization of Durga Puja this year. Aantarik’s Durga Puja is a free 
community event (just like all the other events we have organized from time to 
time in the past) and therefore completely depends on the willingness of the 
community members to come forward and support – be in in the planning of 
activities, owning up to specific responsibilities, or committing to activities 
needed on the day. The strength and success of a community is often reflected 
outwardly in the success of its events and the selfless charitable work it is able 
to mobilise. In that regard, I would really love to see ourselves getting stronger 
and stronger as a closely knit community that cares and shares. So, I warmly 
welcome you to please come forward and take ownership of its further 
evolution and success. 

Finally, although the worst is hopefully over, we still need to be very careful 
when it comes to the pandemic which has not really gone away yet. I request 
all those who will visit Aantarik’s Puja Hall this year to be sensitive and 
respectful towards others – please ensure you have done your Lateral Flow 
Tests before visiting and try to use masks/sanitisers as much as possible. Avoid 
visiting at peak times or when there is rush. Also, pre-register if possible

Minu Mukherjee 
Aantarik, Kent, UK
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Message from the Editor 

With a history of Durga Puja celebrations going back more than 100 years in 
my ancestral home, it has naturally held a special place in my heart since my 
early childhood.  So, every opportunity to contribute or participate in Durga 
Puja excites and inspires me no end. Be it in participating in organisational 
aspects or doing independent creative work, if it is associated with Durga Puja 
I am always in! 

This is exactly the reason I have had so much fun editing the Aantarik 
Sharodiya magazine for the last three years. Your feedback on the magazine 
has so far been excellent and I hope this year’s will be no exception. There is a 
plethora of wide-ranging original content you will not find anywhere else. This 
includes essays, stories, poems, paintings and photographs from creators of all 
ages - both highly accomplished and respected figures, as well as those that are 
just starting out on their artistic or literary journeys.

This year once again we are releasing the magazine as an online only e-version 
in order to continue to be environmentally responsible. 

Our e-magazine which gets circulated widely across the UK also carries the 
promotional materials of local businesses who have been consistent sponsors 
of our free community events. Indian Essence, Shop Asia, and Tamasha Hotel 
& Restaurant - these are great businesses in our community and I request you 
all to please support them with your custom if you are able to. 

Happy reading ahead.

Maa Durga Koro Koruna!  🙏 🙏 🙏

Shirshendu Mukherjee
Aantarik

     Orpington, UK 

 OF 4 58



An English Novelist's Tryst with Bengali Detective Character 

- Tony Bassett  

The days of the fictional English male detective bustling round quiet country villages 
solving murders are almost certainly numbered. Books featuring popular characters 
like Morse and Barnaby will, of course, always sell extremely well. But writers new to 
the crime genre like myself have to accept such characters may be a dying breed. 
This is why, in such a competitive market, anyone wishing to write crime novels with 
any chance of success has to be more inventive. As a result, I have been planning for 
some time to make the main protagonist in my forthcoming book a female detective 
from a West Bengali background.
      
I have carried out some research into the subject. I am familiar with A Rising Man 
by Abir Mukherjee and other excellent works by this author. But his books concern 
the 1920s and are set in Kolkata. I don’t know at present of any modern-day crime 
fiction set in the UK with a West Bengali main character.
     
Step forward Detective Sergeant Sunita Roy, a twenty-five-year-old law graduate 
who, I’ve decided, is set to make waves as a new recruit at a Midlands CID 
department. The novel, which is at present half-written, is based in Warwickshire, 
close to Birmingham. This is an area which I believe has been rather overlooked by 
crime writers. It offers an author the chance to cover both rural crime and urban 
crime in Britain’s second city.
     
Sunita, whose family come from Kolkata, has a younger sister called Tulika, who is a 
trainee solicitor. Their parents run a guesthouse. She is enthusiastic, hard-working 
and has a razor-sharp mind. The character of Sunita Roy is introduced in the second 
chapter of the book. She is travelling in early January from Kolkata to Birmingham 
and are first seen boarding their Emirates connecting flight at Dubai. Her travelling 
companion is her cousin Daniel. They have been to Kolkata to visit family and while 
there they have celebrated Sankranti. The pair fall into conversation with a young 
girl who is sitting next to them. She asks them if they have been watching cricket:
 
     ‘No,’ said Daniel. ‘We’ve been to a festival. All over the city there were 
people singing and dancing, flying kites, holding bonfires and feasting.  They make 
these really sweet pancakes.  I’m not used to them and I ate too many!’

     ‘It’s called Sankranti,’ Sunita observed. ‘It marks the passage of the sun into 
Capricorn.’



‘I see,’ said the woman, looking blank. ‘D’you ever watch cricket?’
   .    ‘My Dad’s a big fan of Virat Kohli and Rohit Sharma,’ said Sunita. ‘But 
netball and hockey are my sports.’
   

One reason why I have created this character with an Indian and Hindu background 
is that I was very impressed by the amazing career of Neil Basu. He is currently an 
Assistant Commissioner with the Met Police. Here is a man who has quietly risen 
through the ranks from being a beat bobby to take charge of the counter terrorism 
brief at Scotland Yard and is Britain’s most senior Asian police officer. Like my 
character Sunita, he comes originally from the West Midlands. For my research, I 
approached Aantarik and I found their members extremely forthcoming and  
helpful, providing me with information about the way people from West Bengali 
backgrounds live in Britain – the style of clothing, religion, culture and so on. Based 
on their suggestion, I have been reading the adventures of Feluda and stories about 
Byomkesh Bakshi, which I have enjoyed reading. I also obtained four books on 
Hinduism which are recommended to students following a course at the University 
of London. These books covered the history and development of the religion, which 
was a completely new world for me. I hadn’t realised how complex a subject it is, but 
a very interesting one that touches on philosophy as well as faith. 

I hope my book will be published next year. Since retiring from full-time work as a 
journalist in 2015, I have had two novels published. The first, Smile Of The Stowaway 
(published by The Conrad Press in December 2018) concerns a Kent couple who 
discover an African stowaway beneath their motor-home when they arrive home 
from a holiday in France. Instead of handing him to the authorities, they shelter him 
and find him a job. Then he is accused of murdering a work colleague on Guy 
Fawkes’ Night and the couple campaign to prove his innocence.
     
My second novel, released in March this year by The Conrad Press, is a spy thriller 
called The Lazarus Charter. It features the same couple as in the first book, teachers 
Bob and Anne Shaw. This time Bob Shaw is astonished when he spots a friend at a 
London Underground station whose funeral he had attended weeks before. Is the 
man at the station an impostor or did the friend fake his own death? This book is 
dedicated to the murdered Russian dissident Alexander Litvinenko and the innocent 
mother of three, Dawn Sturgess, who died from novichok in 2018. The families of 
both victims have kindly helped to publicise the book.
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I first developed an interest in writing while at school and university. There followed 
a forty-three year career as a journalist, spent mainly working for the Sunday People 
newspaper. On one occasion, while working for the Sunday People, I took an 
escaped gangster back to prison. I hope that all the knowledge and experience 
gained during those years as a newspaper reporter will add flavour and realism to my 
books. 

Amazon link to Tony’s books: https://www.amazon.co.uk/Books-Tony-Bassett/s?
rh=n%3A266239%2Cp_27%3ATony+Bassett
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Love they say  

Abhirup placed the cups neatly on the dining table. 

Slightly limping,he went back to the kitchen to check if the tea leaves are soaked 
enough. He opened the lid and took his face closer to the kettle to check what size 
the tea leaves have acquired, vapour hazing his spectacles. 

Big silky brown flakes floating in the translucent fluid meant tea was ready.

Since his college days, Abhirup took pride in his ways with the golden liquid. 
Professor Sanyal always joked in his lab that, ‘if one can’t make good tea, one can 
never be a good researcher’. Abhirup  knew this was Dr. Sanyal’s underhanded ways 
of praising his favourite student, and he never disappointed him-- tea or otherwise.

In his 38 years of nuptial bliss, this sunup routine remained unchanged.

Largely because Abhirup loved brewing the morning cup, and not so largely because 
Tapati nurtured a different idea.

Tapati’s teenage wish of giving early rise a miss and finding tea ready to give her still 
sleepy mind a nudge, turned into reality, when she married Abhirup and was quick to 
realise how the man in the house enjoyed stirring those  brown leaves.

It is to this stirring that Tapati wakes up every morning. For 37 years now.

Abhirup, un-slumbered to a familiar stiffness this morning. Hobbling towards the 
cupboard, balancing himself on one door, he took out his winter obvious.

A few days into Diwali, the air felt the nip. 
His body working like the weather cock, prompted him to get his cupboard winter-
ready. 
As he slipped into his now faded mauve pullover, which looked more brown , his eyes 
met Tapati’s. Half peeping through her Dohar she smiled at him.

Abhirup knows this smile.

“ So your second skin is on”, Tapati quipped with a sheepish grin in her half awake 
tone.
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Abhirup never answered her back. The pullover almost 25 years old was the first 
handmade gift Tapati  gave him when she learned to knit.
Like many of her musings, the interest disappeared after a few successful attempts.
He never fathomed what kept him warm in this pullover, the sheep wool or the 
memories.

Tea,now ready, was placed on the dining table.
Tapati suggested they have it in their quietly curated balcony. She always had this 
impromptu suggestions which made a moment better. 

To which Abhirup  exhibited his quite indulgence, always.

The first year of their marriage, was lived separately.
Abhirup, as Junior Research Scientist, stayed away. 
Every telephonic conversation finally ended with tea-making, where Tapati candidly 
confessed, she doesn’t drink tea, because she never loved making one. 

He almost felt responsible.

A year an a half later, when he finally found a good offer near home he was happy.But 
Tapati was elated,

“ Yyeeey! Tea time “, she shouted, not caring to hide her excitement.

On the other side of the conversation, Abhirup, a man of few words, realised how he 
has missed her for all these days. 
For the first time.

Tapati wrapped herself in her shawl and started towards their veranda. She sat in her 
favourite corner, surrounded by aloes and ixora, their small verdant oasis,against the 
urban scape.

She watched Abhirup approach her, slightly faltering,with the kettle cozied by a 
cover she stitched a few years ago, two cups placed carefully side by side on the mat 
covering the hand-crafted wooden tray, their cherished possession from their last 
vacation to the land of pagodas.

A few un-combed grey hair, a mildly sticking belly and that limp bore some imprint 
of the years that have gone by, in an otherwise unchanged tall, slim gait, Tapati 
thought, notwithstanding her thinning hair line with some grey patches. 
But those sharp and warm eyes still found its way into her heart.

And allowed her to be.
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Tapati smiled. The scientist in Abhirup  never left him. Even after serving in non- 
scientific arena for the last 20 years, those precise hands ceased to fail.

Slightly wobbly with his arthritis raring it’s ugly head, but careful to protect his 
pullover from spillage, Abhirup walked towards her with that smile, which filled 
Tapati with the warmth she build her life on.
“ This may be last few sunny days we have before the cold season sets in, isn’t it? We 
won’t get this opportunity for the coming few months,
Do I get a shawl for you?”

Abhirup, careful with the threshold, stepped out into the veranda, mildly shaking his 
head.

He placed the tray on the wrought iron outdoor table.

And they sat, sipping into their morning habit, as one November dawn gave way to 
its last few tender mornings.

- Monoreena Acharjee Majumdar 
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িবভাগ - সংি()  রচনা 

।। !ভম ।। 
  

ব%ািধর *েকােপ িবপয/%0 মানুষ ধীের ধীের !ভশি6র কল%ােণ সামািজক ও মানিসক ি<িতশীলতায় উপনীত হেত 

Aপেরেছ । তাই আকােশ AপEজা তF েলার মত ধবধেব সাদা Aমঘ Aদেখ সকেলই উৎফF L । শরেতর Aসই িনম/ল আকাশ, 

মাMর সবFজ ঘােসর Aসানালী Aরাদ মনেক আনমনা কের Aতােল, Aদখা Aদয় এক িচরPন আনQRণ । মা আসেছন - 

সপিরবাের আিবভS / তা হেTন আমােদর মেধ% । সU/ভS েত িবরাজমানা বরদাVী মা, িশউিলঝরা শরেতর আকােশ 

বাতােস তঁার আগমনীর সুর Aবেজ উেঠেছ । Aসই সুের সুর িমিলেয় সবাই নেবাদ%েম Aমেত উেঠেছ শারেদাৎসেবর 

আেয়াজেন । এই উ[রেণ সকেলর *িত শারদ !েভTা জানাই । অPেরর অPঃ<ল Aথেক উৎসািরত ভােলাবাসায় 

সমৃ` Aহাক মানুেষর মন । শারদীয়ার *িতM মুহS [/  !ভ Aহাক, সU/াaীণ আনেQ পূণ/ Aহাক । 

  
AদবীপR ১৪২৮                                                                                                                 
                                                                !ভাকাKী 

                                                                   hীমতী রমা Aদ 
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িবভাগ - সংি()  রচনা 

বত/মান যF েগ আমরা ও আধ%ািiকতা 

একিবংশ শতাkীেত মানুষ আজ অেনক উlত। সব/িদেকই মানুেষর অগাধ িব0ার এবং িবিভl ARেV নতF ন 
আিবnাের মানুষ আজ সাফেল%র িশখের। িবoব%াপী মহামারী (Pandemic) Aথেক আে0 আে0 Aবিরেয় জন জীবন 
িফরেছ িনেজর Aচনা ছেQ। এই Aফরার িপছেনও মানুষ, িবpান এবং *যF ি6র অবদান।  

আজেকর িদেন, িবpান এবং *যF ি6র ব%াবহার মানুেষর জীবনেক আেনক সহজ কেরেছ, জীবন যাVার মানেক 
কেরেছ অেনক উlত।  

অপরিদেক, Aদখেত Aগেল Aবেড়েছ মানুেষর মেন অবসাদ, িবষrতা, একাকীsও। আমােদর আেশ পােশ এত িকছF , 
িনেজেদর এত *ািt তার পেরও িক কারেণ মানুষ অPর Aথেক ভাল Aনই – এই *uটা মেন বা0িবকই আেস।   

জাগিতক (Material) *ািt আমােদর যত Aবশী হেT আমরা Aকাথাও মেনর যw Aনওয়া , মেনর ভাল চচ/ া করা Aথেক 
সের যািT, যার ফেল খFব সামান% কারেণই মেন দুব/লতা আেস, মন িবচিলত হেয় ওেঠ।  

ভারতবষ/ আধ%ািiকতার (Spirituality) Aদশ, িচরকালই আধ%ািiক Aচতনা সxl মহামানেবরা এই Aদেশ জেyেছন 
এবং মানুষেক ভাল থাকার পথ Aদিখেয় িদেয়েছন।  

আধFিনকতা, িবpান চচ/ া, *যF ি6র সzক ব%াবহার কের সব িকছF েক িনেয় অPর Aথেক ভাল থাকেত হেল একমাV পথ 
আধ%ািiকতা - Aয পেথ চেল মন সব িকছF  কেরও িন{ল|t থাকেত পারেব – সব িকছF র মেধ% balance টা করেত পারেল 
জীবনটা সুQর হেব।  

আমরা *েত%েকই চাই ভাল থাকেত। আর ভাল থাকেত হেল আধ%ািiকতাই একমাV পথ – যা ব}যFগ ধের ভারতীয় 
সাধেকরা বেল Aগেছন এবং িবoব%াপী ব} মানুষ Aসই পথেক অনুসরন করেছন। ভারতবষ/ িবেoর উlত Aদেশর 
তF লনাই িকছF  ARেV খািনকটা িপিছেয় থাকেলও, আধ%ািiতার িদক Aথেক সারািবেoর স~াট। 
আমােদর জyভS িমর এই অমুল% সxদ যা যFগ যFগ ধের মানুষেক ভােলা থাকার িশRা িদেয় আসেছ, আজেকর 
পৃিথবীেত Aসটার চচ/ া আরও আেনক Aবশী �র�sপূণ/ হেয় উেঠেছ। আধ%ািsকতা একটা চলার পথ, একটা জীবন 
যাVার নাম। পরবতী�  *জেyর পৃিথবীেক সুQর করেত হেল আমােদর জীবেন নািমেয় আনেত হেব এই জীবন চচ/ া, 
চলেত হেব আধ%ািiক পেথ।  

- সaীতা দ[েচৗধFরী 
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িবভাগ - সংি()  রচনা 

দুগ/া পূজা 2019 - িফের Aদখা� 
Aলখক – ডা: আবীর ব%ানাজী�  

"বাজল Aতামার আেলার Aবণু" Aছাটেবলা Aথেকই 
মহালয়ার সুের এই গানটা !েন মনটা ব%াকF ল হেয় পড়ত।িদন �নতাম এই পুেজা !র� হেলা বেল। 

নীল আকােশ AপEজা তF েলার মেতা Aমঘ আর কাশফF ল জানান িদেতা পুজার আগমনী। 
বড় হওয়ার সােথ সােথ জীবেন অেনক িকছF  বদেল Aগেছ িকP বাঙািলর িচরকালীন পুেজার অিনব/চনীয় আনQ 
একই Aথেক Aগেছ। 
 মফ�েল বড় হওয়া আর Aকালকাতার কেলেজ পড়া!না করা আিম এখন কম/সূেV ল�ন িনবাসী। Aসখােনই পিরচয় 
"আPিরক ��প"এর সােথ। !র�েতই মেনর িমল আর বাঙািল এক হেল পুেজা িনেয় কথা হেব না Aসেতা হেতই পাের 
না।ব%াস সবাই িমেল সাহস কের আেগর বছর ২০১৯এ আPিরক ��প Aথেক !র� করা হেলা আমােদর *থম 
দুগ/াপূজা।  

দুগ/া পূজা করা মুেখর কথা নয়। সম0 রীিতনীিত আচার Aমেন ৪িদন ধের zক করেত পারব িকনা Aসই িচPা Aতা !র� 
Aথেকই মেন িছল।তার উপর সzক <ান িনব/াচন, বাTা বF েড়া সবাই িমেল পুেজার আনেQ মাতেত পারব।  
Aকালকাতা Aথেক ঠাকF র আনা,পুেজার উপাচার সাম�ী আনা,পুেরািহত মশাই AখEাজা Aনহাতই সহজ কথা নয়। 
 সম0 ি�ধা �Q কাMেয় পূণ/ উদ%েম সাtািহক আেলাচনা !র� হেলা,নানারকম উ�াবনী িচPা উেঠ এেলা।আর 
সিত%, আমরা *থম পুেজার জন% Aপেয় Aগলাম উপযF6 <ান। 

"Elmstead wood station"এর কােছ Chieselhurst sports club.ঘন সবF েজর মােঝ সুQর আধFিনক ব%বসথা।ব%াস 
আর িক! সবাই িমেল Aলেগ পড়লাম পুেজার কােজ।Aকালকাতা Aথেক ঠাকF র আর পুেজার উপকরন চেল এেলা পুেজার 
একমাস আেগই।তারপর !র� হেলা মনডপ সাজােনার পিরক�না। Aকালকাতার িশ�ী র িনখF ঁত তF িলেত ফF েট উঠা 
মুখম�লী আর আমােদর অ�াP পিরhেম অপূব/ সুQর মনডপ রিচত হেলা।মােয়র মূ{ত| <াপেনর পর িনেজরাই 
িনেজেদর  িপঠচাপের বললাম ভািগ%স িপিছেয় যাইিন। 

এরপর একসােথ পুেজার অ�িল, সাং�� িতক অনু�ান, রাlা বাlা,জনসমাগম, কিচকঁাচােদর Aদৗড়ােদৗিড় সব িমিলেয় 
মেন হিTল Aযন  িনেজর পাড়ার মনডেপ বেস আিছ। িবoাস ই  হিTল না আমরাও পাির *থম পুেজা এত সুQর 
ভােব পিরচালনা করেত। 
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 Aদখেত Aদখেত পুেজার িদন�েলা Aকেট Aগল আর আমরাও পেরর বােরর জন% আরও ভােলা ভােব করার *িতh�িত 
!র� করলাম। 

অিতমাির এর লড়াই এক সময় Aশষ Aহােলা I পিরি<িত এখন অেনকটাই িনয়Tেণ. জানা জীবন িফের আসেছ 
িনেজর ছেQ I. তাই পুেজাই বা বািক থােক Aকন? নতF ন উদ%ম িনেয় তাই আবার হেত চেলেছ পুেজা অ{প|ংটন এর 
Chelsfield Village Hall এ I সবাই িমেল আসুন আর Aযাগ িদন বাঙািলর Ah� উৎসেব. পুেজার িদন�েলা 
একসােথ আবার আনQমুখর Aহােয় উঠF ক I 
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িবভাগ – -ছাট গ0 

অপােরশন  আপসাইলন 
  

Aলখক - !ভায়ন বসু 

২০২০ সােলর পেনেরাই জানুয়াির। নরওেয়র অসেলা িবমানবQেরর এয়ার �ািফক কে�ালারেদর এেকবাের িহমিসম 
খাওয়ার অব<া। এেকর পর এক নামেছ নানা Aদশ Aথেক আসা �াইট�েলা। বাছা বাছা পৃিথবী িবখ%াত সব 
মানুষেদর সব/স�িত�েম Aডেক আনা হেয়েছ Aসখােন। Aগাটা পৃিথবীেত, মহামাির ভাইরােসর চারেট মাV ভ%াকিসনই 
এখনও পয/P িতনM �ায়ােল উ[ীণ/ হেত Aপেরেছ। এবার তােদর চS ড়াP ি�িনক%াল �ায়ালMই হেব এই পেনেরা িদন 
ধের। এর zক পেরই Aঘাষণা করা হেব সফলতম ভ%াকিসনMর নাম এবং তার পেরই বািণিজ%কভােব তা �তরী ও 
িবি�ও !র� হেয় যােব পৃিথবীময়। তাই সারা পৃিথবীর নজর এখন অসেলার িদেক। 
আসার সেa সেa, �ািড ��প অনুযায়ী এসকট/  কের মানুষ�েলােক িনেয় িগেয়, িবমানবQেরর লাউে�ই �তির একটা 
অ<ায়ী ি�িনেক ঢF িকেয় Aদওয়া হল। Aসখােন তােদর ভালভােব স%ািনটাইজ কের, *েয়াজনীয় Aট� কের, তারপর 
ভ%াকিসেনশন পব/ও সারা হেয় Aগল। তারপর �ত তােদর ঢF িকেয় Aদওয়া হল, লাউে�রই আলাদা আলাদা চারেট 
িবশাল এয়ার কি�শনড ঘের, *িত ঘের দশ জন কের। আলাদা ঘর ,আলাদা ভ%াকিসন। িবলাসব}ল Aসই সব ঘর 
Aথেক তােদর কাউেক Aবর হেত Aদওয়া হেব না আগামী পেনেরা িদন। *িত ঘের লুেকােনা রেয়েছ ক%ােমরা এবং 
মাইে�ােফান। *িত মুহS েত/  নজর রাখা হেব তােদর শারীিরক অব<া, কথাবাত/ া, চালচলন সবিকছF র উপর। আলাদা 
একটা কে�াল র�মও লুেকােনা রেয়েছ ওই লাউে�র Aভতেরই, Aযখােন অপােরটররা সব/Rণ তােদর িভিডও এবং 
অিডও Aরক{ড|ং কের চলেব।
 *থম ঘের রেয়েছন পৃিথবী িবখ%াত সব িবpানীরা, নানা Aদেশর, নানা বয়েসর, নারী-পুর�ষ িমিলেয়। ি�তীয় 
ঘরটােত রেয়েছন দুিনয়ার *থম Ahণীর সম0 পন/�ােররা। ত� তীয় ঘরটােত পৃিথবী-িবখ%াত সব কিবরা, আর চতF থ/ 
ঘরটােত Aসরকম নামকরা Aকউ Aনই, !ধF  Aবশ িকছF  পEাড় মাতালেদর এেন ঢF িকেয় Aদওয়া হেয়েছ। Aসই সব মাতাল 
আর Aনশা�F েদরও অবশ% ধের আনা হেয়েছ পৃিথবী িবখ%াত সব !ঁিড়খানার িল� ধের ধের। সবার জন%ই থাকেছ 
এলািহ খাওয়া-দাওয়া আর সম0 আধFিনক সুেযাগ সুিবধার ব%ব<া। !ধF  শত/  একটাই, ঘর Aছেড় Aবেরােনা যােব না 
এই ক'িদন। ঐ ঘেরর মেধ%ই থাকা-খাওয়া-ঘFম। আর দুেটা ব%াপার, তােদর Aয Aগাপেন ছিব Aতালা হেT আর কথা 
Aরকড/  করা হেT, Aসটা তারা জানেব না; আর তােদর কােছ Aকান Aমাবাইল Aফানও থাকেব না। ফেল ঘেরর বাইেরর 
জগেতর সেa তারা Aকান ভােবই Aকান Aযাগােযাগ করেত পারেব না। অবশ% Mিভ বা Aরিডও সবই আেছ 
ঘর�েলােত, িক� বাইেরর Aকান Aলােকর সং�েশ/ তারা এই ক'িদেন আসেত পারেব না। খাবার, জল, ওষFধপV, 
িনত%-*েয়াজনীয় িজিনসপV তােদর *েয়াজনমেতা �য়ংি�য় প`িতেত Aজাগান Aদওয়া হেব। এমনিক সময় সময় 
�া<% পরীRাও করা হেব �য়ংি�য় ভােব।
অপােরশন আপসাইলন !র� হেয় Aগল। *থম ঘরটােত Aযসব িবpানীরা রেয়েছন, ভ%াকিসেনর Aডাজ Aপেয় 
যাওয়ায় তারা Aবশ ফF {ত|েত িছেলন। 
'কী Aর িপটার, অ%াকেসে ¡ িদেয় িদিল?', ¢িয়ং A�েসর কাউেচ বেস, A*£ঢ় ডঃ ম%াকিমলান জানেত চাইেলন।
'Aদব না? িবpােনর উlিতেত এটF কF  Aতা িবpানী িহেসেব আমােদর কত/ব%, না কী? তাছাড়া িতনেট A�জই Aতা উতের 
Aগেছ সব�েলা। ভয় কীেসর?', Aহেস বেলন ডঃ িপটার অ%াসেপ¥।
'Aবশ কেরিছস। তা Aতার কাজকম/ Aকমন চলেছ?'
'আর চলা! এই লকডাউেন সব দঁািড়েয় পেড়েছ।'  
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'দঁািড়েয় পড়ল? কােক Aদেখ Aর?' 
'ওহ্, তF িম না! এই বয়েস পােরাও বেট।' 
'আের এসেবর িক আর বয়স আেছ?' 
'তা বেট। আTা, Aতামার এয়ার পেকট িনেয় িরসােচ/ র কী হল?' 
'ছাড় Aতা। িরসাচ/  নয়, এখন চাই িরচাজ/ । ঘরবিQ Aথেক Aথেক পাগল পাগল অব<া হেয়েছ। আTা, ওই Aয 
Aগালাপী �ােট/ র Aমেয়টা Aগল, ওটা Aক Aর? িচিনস নািক?', *েফসেরর Aচাখ চারিদেক ঘFরেছ।
'ও Aতা মিলকF লার বােয়ালিজর Mেমািথ।'
'Aযই Aহাক, একঘর িক�, কী বিলস? এয়ারপেকট এেফে¥ �াট/ টা একটF  উড়েলই...' 
'ওফ্, তF িম Aতা এেকবাের িফদা হেয় Aগছ Aদখিছ।'
'লিড়েয় Aদব নািক? হঁ%া Aর, �%াM§কস কত হেব বল Aতা? Aদেখই Aতা িজেভ জল আসেছ।'
'অত জািন না।'
'Aতা কী জািনস? পুেরা Aটসলা কেয়ল Aর মালটা।'
'আের ম%াকিমলান, অ%াসেপ¥, Aতামরা কী িনেয় এত আেলাচনা করছ?', ডঃ অ%া¨িন এেস ধপ কের কাউেচর 
একিদেক বেস পেড়ন। 
'এই একটF  িম©েশক খাবার ইেT হেয়েছ আর কী!', ম%াকিমলান Aহেস বেলন। দুজেন অেনকিদনকার Aচনা জানা।
'তা খাও না। Aক বারণ কেরেছ? আর Aকিমª ম%ােনর কী খবর?', অ%া¨িন ডঃ অ%াসেপে¥র িদেক তািকেয়, িজেpস 
কেরন।
'ওর িরঅ%াকশন দঁািড়েয় Aগেছ, ক%াটািল� চাই।', ম%াকিমলান Aচাখ Aমের ফF ট কােটন।
'এর মেধ%ই? ছ%া ছ%া।', অ%া¨িন মজাটায় ই«ন Aদন।
'Aদখা যােব আসল জায়গায়, Aতামার দম আমার জানা আেছ। সব Aতা আর Aতামার অ%াে¬ািফিজ নয়।',  
ম%াকিমলানেক Aরেগ বেলন অ%াসেপ¥। 
'কী বলিল? চ%ােল� করিছস আমার সেa? তাহেল, হেয় যাক বািজ। কােক বল? ঐ Aগালাপী �াট/  Mেমািথ  না ঐ 
ন%ােনােটকেনালিজর মািরয়া? এখনও..' , ম%াকিমলান তখন ফF টেছন। গলাটাও চড়েছ। ওপােশর িবিলয়াড/  Aটিবল 
Aথেক দু'একজন তািকেয়ও Aদখেলন। 
'আের Aতামরা ঝগড়া করছ Aকন? পটােত পারেল পটাও না, Aক বারণ কেরেছ? এখােন Aতা আর Aকািভেডর ভয় 
Aনই।', অ%া¨িন ওেদর থামান।
'Aসইজন%ই Aতা। এবার বF েড়া হােড় Aভি© Aদখাব। Aদখেত চাস, িপটার?', ম%াকিমলান ছাড়বার পাV নন। লকডাউেন 
বিQ Aথেক Aথেক, অেনকিদন পর অবেশেষ *াণভের আনQ করেত পারেছন।
'থাক, আমার Aদেখ আর কাজ Aনই। যা পােরা কেরােগ।',  অ%াসেপ¥ �®তই িব¯ত।
'আের আে0, Aশেষ !েন Aফলেব Aতামােদর সব কথাবাত/ া।',  Aঠ Eােট আঙF ল Aরেখ বেলন অ%া¨িন।
'!নুক Aগ। সতী নািক? মািরয়ার দুবার অ%ােবাশ/ন হেয় Aগেছ, Aসটা জান?', চাপা �ের বেলন ম%াকিমলান।
'তাই নািক? তF িম কী কের জানেল?', অ%া¨িন অবাক।
'বাজাের কান পাতেল, সব জানা যায়। এ িক আর Aতামােদর *েজ¥ ম%ািনকF ইন নািক?', ম%াকিমলান ব%a কেরন। 
তারপর িরেমােটর কিফ Aলখা বাটনটা পুশ কের Aদন। একটF  বােদই অেটােমMক ফF ডচ%ােনেল Aধঁায়া ওঠা কিফর কাপ 
এেস হািজর হেব।
'আর কার কার সxেক/  কী কী জান বল Aতা? ওইিদেক ওই Aসানালী চF েলর সুQরীেক িক� আমারও পছQ।', 
অ%া¨িন বেলই Aফেলন।
'অ%া¨িন, তF িমও? ও Aতা Aরিডওলিজর িমস Aগলার। খFব ভাল Aমেয়।', অ%াসেপ¥ বেলন। Aদখাই যােT, দুজেন খFব 
বাড় Aবেড়েছন।
'ভাল Aমেয়! আিম Aতা !নলাম, ওর অ�প°াৎ ডবল AডিরেভMভ স%াMসফাই কের, Aসটা জািনস?', ম%াকিমলান 
লাগামছাড়া।
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'Aস কী Aগা? Aচহারাটা িক� Aসা িকM। তF িম আবার এিদেক নজর িদও না Aযন, এটােক িক� আমার চাই।', অ%া¨িন 
Aমজােজ বেলন। 
'Aচ®া কেরা, তেব ও িক� পুেরা িবগ ব%াং। Aতামার Aছাট ইউিনভাস/ ওর Aভতর Aকাথায় হািরেয় যােব।', ম%াকিমলান 
আবার অ%া¨িনর Aপছেন লােগন। 
'বােজ Aবােকা না Aতা ম%াক। Aছাট, তF িম জানেল কী কের?', অ%া¨িন Aরেগ যান।
'হা হা, Aদখব কার কত দম।', বেল কিফর কাপটা আনেত যান ম%াকিমলান। পােশর ফF ডচ%ােনেল তখন ি�ন লাইট 
±েল উেঠেছ।
'কী আর Aদখেব,অ%ঁা? Aতামােকই বরং ও পুেরা ফ%ােগাসাইেটািসস কের Aনেব। হাঃ হাঃ।', অ%া¨িনও মজা করেত 
ছােড়ন না।
'তেব Aবট Aহাক। এই ঘেরর Aকান্ মাগীেক তF লেত হেব?', ম%াকিমলান এবার িসিরয়াস।
'}ঃ, এ আবার একটা কথা হল? ও Aতা আমার বঁা হােতর Aখল, Aহাক Aবট।', অ%া¨িনও তােল তাল িদেয় বেলন।
'zক আেছ তাহেল। Aয পারেব, তােক অন%জন Aপ²হাউজ পন/ ম%াগািজেনর এক বছেরর সাবিKপশন িগ´ 
করেব। িক, রািজ?', কাউেচ বেস, কিফেত আেয়স কের চF মুক িদেয় ম%াকিমলান ওেপন চ%ােল� ছF ঁ েড় Aদন।
'রািজ মােন, এক পােয় রািজ।', *0াবটা দু®F  Aহেস লুেফ Aনন অ%া¨িনও।
'কী Aগা, Aতামরা আবার কী িনেয় Aবট লড়ছ? আিমও একটF  !িন।', িবিলয়াড/  Aখলা Aশষ কের, কােছ এেস জানেত 
চাইেলন বয়� িনউেরাসােয়µ� ডঃ উইলসন। এতRণ আেড় আেড় িতিন মুখেরাচক কথাবাত/ া�েলা Aশানার Aচ®া 
করিছেলন।
'আের Aতমন িকছF  না। আমপিন বFঝেবন না। এই এলএইচিসেত সূ¶ ·%াকেহাল জyােব িকনা এইসব িনেয়।', 
মুচিক Aহেস বেলন ম%াকিমলান।

 ি�তীয় ঘরটােত, Aযখােন পৃিথবীর নামকরা সব পন/�ারেদর রাখা হেয়িছল, ভাবা হেয়িছল তারা Aবাধহয় Aযৗনতা 
িনেয়ই িদন�েলা কাMেয় Aদেব, Aদখা Aগল আসেল zক তার উে¸া।
'কী Aর Aরািজ, এখােন Aতা সবাই িভড় কেরেছ Aদখিছ। ভয় করেছ না?', জ%ােনট বেল।
'হা হা, ভয় করেব Aকন? Aকািভেড এতিদন যখন মিরিন, আর মরবও না। ভ%াকিসন িনলাম Aতা।', Aরাজ 
িনি°Pমেন বেল।
'আের Aসকথা নয়। টজার�েলা অতিদন ভF খা থাকেত পারেব Aতা?' দুজেন হাত ধরাধির কের িমিন বােরর �F েল উেঠ 
বেস।
'ও, তাই বল। হা হা, তF ই িক ভাবিছস এখােনই গ%াংব%াং, িবিডএসএম বা বFকােক হেয় যােব?', Aরাজ হাসেত হাসেত 
একটা িবয়ারক%ান খF েল বেল।
'চF প কর Aতা। ওসব কথা আর ভাল লােগনা, টায়াড/  লােগ।'
'যা বেলিছস। হঁ%া Aর, এখােন Aতা নতF নই Aবিশ, তাই না? 
'তাই Aতা Aদখিছ।' 
'এই Aশান, Aকােণর ঐ সাদা শাট/  পরা Aছেলটােক Aদখ, কী হ%া�সাম।' 
'ও Aতা ইভান, Aতার মত অ%ােমচার কের না।', জ%ােনটও একটা ডােয়ট Aকােকর ক%ােন চF মুক িদেত িদেত বেল।
'আের সােধ কী আর অ%ােমচার কির? কী রকম কিxMশন, জািনস Aতা! তারপর িবগ হাউজ�েলার A*াডাকশন 
কেরানার জন% এখন পুেরা ব«। ই�াªই *ায় ¹েস Aগেছ।'
'Aসই Aতা। কতবার আর Aকািভড Aট� করাব? তারপর আজকাল আবার নতF ন নতF ন সব এি�েম², নতF ন নতF ন 
অ%ােডড A�জ!' 
'ছাড় Aতা। হঁ%া Aর, হ%া�F টার নাম ইভান? এনেগজড?' 
'জািননা Aর। কথা বেল Aদখব?' 
'কী সQুর গভীর দুেটা Aচাখ, না Aর?' 
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'এই চF প, চF প। Aতােক Aদখেছ।' 
'এ মা, কী ভাবল বল Aদিখ!'
'কী আবার ভাবেব? দঁাড়া, আিম আলাপ কিরেয় িদিT। এই ইভান, এিদেক একটF  এেসা Aতা!' 
'হাই িমº, এিন *বেলম?', ইভান এিগেয় আেস।
'িবগ *বেলম। তF িম িক এনেগজড?', জ%ােনট জানেত চায়।
'না Aতা, Aকন বলেতা? Aকউ িক জানেত চাইিছল?', ইভান Aরািজর িদেক তাকাল।
'আলাপ কিরেয় িদই, Aরাজ কাট/ ার। Aতামার সেa আলাদা কের কথা বলেত চায়।' , জ%ােনট Aহেস বেল।
'এই িছ িছ। কী বলিছস যা তা। আিম িক Aতােক তাই বেলিছ?', Aরাজ চাপা গলায় িহস িহস কের ওেঠ।
'বিলসিন! এই Aয বলিল, "কী গভীর Aচাখ"।', জ%ােনট হােট হঁািড় Aভেঙ Aদয়।
'চF প কর।' , Aরাজ চাপা �ের বেল।
'চF প করেব Aকন, Aরাজ? আিম িক Aদখেত খারাপ?', মুচিক Aহেস ইভান বেল।
'না না, তা হেব Aকন?', Aরাজ ভীষণ ল»া পায়।
'তাহেল চেলা না, ওিদেক িগেয় আলাদা কের কথা বিল। কতিদন আর Aসাশ%াল িডে�ি¡ং Aমেন চলেব?', ইভান 
উৎসাহী হেয় বেল। ওরা দুজেন কথা বলেত বলেত অ%ােকািরয়ােমর িদেক এিগেয় যায়। 
'আিস Aর জ%ান।' , বেল যায় Aরাজ। জ%ােনট হাত তF েল থা¼স আপ Aদখায়।
'কী Aর জ%ান, এখােনও ঘটকািল করিছস?' ওরা চেল Aযেতই  এিগেয় আেস ি�§না। �F েলর ওপর Aচেপ বেস।
'হা হা। আই জাস্ ওয়ানা িব পাট/  অব ইেয়ার িস½িন..', জ%ােনট �ন�ন কের Aগেয় ওেঠ।
'বাবা খFব Aতা ফF {ত| Aদখিছ। আবার গানও ধেরিছস।'
'জািনস, বে�জ Aথেক ছাড়া Aপেলই িফিলেপর সেa িবেয়টা Aসের Aনব ভাবিছ। !ধF  প%াে�িমেকর জন% Aপা�প� হেয় 
আেছ।'
'তাই নািক? তাই Aদখিছ ক'িদন ধের দুজেন এত ফF সুর ফF সুর। হঁ%া Aর, Aফিসয়াল না ি�মপাই?'
'ইস, এত বােজ বিকস না!'
'ওহ সির, তা িবেয়েত আমােদরও বলিব Aতা?' 
'আের Aতােদর বলব না! তF ই , Aরািজ, জ%াকিলন Aতােদর সবার AনমPl। এরপর Aতা সব খF েলও যােব !নিছ।' 
'দার�ণ। তা Aতােদর এনেগজেম² কেব হল Aর? জানেত পািরিন Aতা?'
'আের না না, এই Aতা ক'িদেনই হল সব। জা� ভাবেতই পারিছ না। জািনস, িফিলেপর ফাম/হাউেসই অনু�ানটা 
হেব।'
'ও তাই? কন�াচF েলশ¡, জ%ান।' 
'থ%াংক ইউ। উফ্, আিম না এখন উড়িছ আনেQ। ইস্, কেব Aয Aবর হেত পারব এখান Aথেক।' 
'যা বেলিছস। তা িবেয় করিব Aতা মরেত ঢF কিল Aকন এখােন? কে¡² ফেম/ সই করার সময় মেন িছল না?'
'মেন থাকেব না Aকন? আসেল িফিলপেক ক'িদন এত কােছ পাব Aতা, তাই রািজ হেয় Aগলাম। বাইের থাকেল Aতা 
লকডাউেন িমট করেতই পারতাম না।' 
'ঐ Aতা িফিলপ এেস Aগেছ। বাবা, Aতােক ছাড়া থাকেতই পাের না একটF ও, কী A*ম!', ি�§না আওয়াজ Aদয় 
দুজনেক !িনেয়।
'হাই ি�§না। জ%ান সব বেল িদেয়েছ, না?', িফিলপ Aহেস বেল। সদ% ¾ান কের আসায় ওেক দার¿ন AÀশ AদখােT।
'}ঁ, কন�াচF েলশ¡ িফিলপ।', ি�§না হাত বািড়েয় Aদয়।
'থ%াংকস', আলেতা Aশক কের বেল িফিলপ। ওর Aচােখ তখন নতF ন জীবেনর �Á।
'বাবা এখেনা মেন পেড়। একবার Aচােখ জল এেস িগেয়িছল।' , সাদাসাপটা ি�§না না বেল আর থাকেত পাের 
না।
'আবার ওসব কথা! বেলিছ না, এখন আর এসব বলিব না, আমার !নেত ভাল লােগ না।', Aরেগ বেল জ%ােনট।
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'ও সির, সির। আTা বলব না। তাছাড়া Aতারা এখন এনেগজড কাপল। ভF েল িগেয়িছলাম Aর।' , ি�§না অ*Âেত 
পেড় যায়।
'ইটস ওেক। এই জািনস, িবেয়র পের আমােদর হািনমুন Aকাথায়?', জ%ােনট উৎসাহভের বেল।
'Aকাথায় Aর, পণ/ভ%ািল?', ফF ট কােট ি�§না। 
'ধ%াৎ, সুইজারল%া�। এবার Aতা �াইটও চালু হেয় যােব !নিছ।' 
'ওয়াও'

 িতন ন¼র ঘের, Aযখােন রাখা হেয়িছল পৃিথবীর িবখ%াত সব কিবেদর, তারা A*ম বা কিবতার ধার ধােরনিন এই 
ক'িদন। তারা িছেলন এেকবাের ফF রফF ের Aমজােজ।
'ওফ, এতিদেন একটF  শািP Aপলাম, কী বিলস িমক?', িরচাড/  মেদর Aগলাস Aথেক চF মুক িদেত িদেত বেলন।
'একদম। তাছাড়া Aমাবাইল Aনই বেল অPত পাবিলশার, িমিডয়া আর ফ%ানেদর Aথেক মুি6 কটা িদন।', মাইেকল 
কাউেচ শরীরটা এিলেয় িদেয় বেলন।
'আমারও,  তেব বউেয়র Aথেক।', হাসেত হাসেত বেলন  িরচাড/ । 'ভািগ%স এরকম একটা ভাল সুেযাগ Aপলাম।'
'তা নতF ন কিবতার লাইন মাথায় আসেছ নািক িরিচ? তাহেল Aদরী না কের িলেখ Aফেলা িদিক।'
'Aখেপিছস? এখন কিবতা? এখন Aতা খািল Aনশা আর মি0র সময়। িক� এরা িকছF েতই Aবিশ মদ Aখেত িদেT না। 
বলেছ AরÃকশন আেছ।'
'সব টাম/ কি�শন Aদেখই Aতা সই কেরিছেল, বাবা। এখন আর বেল কী হেব? তেব সাইডএেফ¥ হয় Aহাক। মির Aতা 
মরব, শালা মদ Aখেয়ই মরব, িবQাস।', নতF ন Aপগ বানােত বানােত বেলন মাইেকল বান/াড/ ।
'যা বেলিছস। আমােকই Aদখ না। Aরাজ সকােল A¯কফা� কেরই !র� কের িদিT। যারা খায় না, তােদর Aকাটা 
Aথেকও ঝাড়িছ।' 
'তাছাড়া আবার কী? আমার Aতা এখন Aবন জনসেনর "টF  িসিলয়া" মেন পেড় যােT।'
'আTা Aদেখিছস, মাথ/া আর রিব¡ Aকমন  মদ Aখেয় Aবেহড হেয় Aগেছ।' 
'!ধF  মদ নয়, ওরা আড়ােল গEাজাটাজাও Aটেনেছ মেন হয়।' 
'এসবও এখােন পাওয়া যােT নািক? তাই বাথর�েম ওরকম িবকট গ«!' 
'আের যা চাইেব, সব পােব। এরা না িদেলই বা কী? Aতামার লাগেব?' 
'ওই একটF  Aট� কের Aদখতাম আর কী। ইেT িছল অেনকিদন ধের। !েনিছ িনেল নািক উড়িছ বেল মেন হয়।' 
'তা Aতা হয়ই। তা চাও নািক উড়েত?'
'Aস আর বলেত? কেব Aথেক Aতা লকডাউন আর Aকায়ারা²াইেন ঘের বিQ। তার ওপর পাবিলিশং হাউস�েলা *ায় 
লােট উেঠ Aযেত বেসেছ। নতF ন A*ােজে¥ Aকউ ির� িনেT না। মনটাও ভীষণ খারাপ, *ায় িডে*শেন। এইসময় 
উড়েত Aক না চায়, বল?'
'দঁাড়াও, Aদখিছ। �ড ম{ন|ং িমঃ Aনলসন, একটF  এিদেক !নেবন িÄজ?', মাইেকল পােশর Aসাফায় বেস Mিভ Aদখেত 
ব%0 Aনলসনেক ডােকন। 
'আের Aক উড়েত চাইেছ, িমক? Aশেষ Aবিরম%ান হেব নািক?', Aনলসন িসগাের টান িদেত িদেত, ওেদর পােশ এেস 
বেসন। Aবাঝা Aগল, িতিন ঠাের ঠাের ওেদর সব কথা !েনেছন।
'বলিছ কী, একটা পুিরয়া Aজাগাড় কের িদেত পােরন? আপনার কােছ Aতা !েনিছ...' , মাইেকল ইত0ত কের বেলন।
'িদেত পাির িমক। তেব কথা িদেত হেব আমােক িনেয় আর বF িলিয়ং কের িলখেব না।' , Aনলসন এবাের বােগ 
Aপেয়েছন পুেরােনা *িত�Dীেক।
'কথা িদলাম। আর তাছাড়া, এখন আর এইসব ইEদুরেদৗড়, লিববািজ আর Aপইড িরিভউ Mিভউ ভাল লােগ না, 
বFঝেলন।' 
'তাহেল বF েক এেসা। আজ Aথেক আর Aকান Aরষােরিষ Aনই।', Aনলসন উেঠ দঁািড়েয়, িসগারটা Aঠ Eােট Aচেপ, দু'হাত 
বািড়েয় Aদন।
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'বF েক আসুন। এই এেসা না িরিচ। এখন Aতা আর Aসাশ%াল হেত বাধা Aনই। সবার Aতা কেরানা Aট� AনেগMভ, আর 
ভ%াকিসনও িনেয় িনেয়িছ।' , মাইেকল িনি°েP এিগেয় আেসন।
'একদম। পুেরােনা ঝগড়াঝঁাM ভF েল আজ Aথেক আমরা !ধFই ব«F ।', িরচাড/  বেলন। তারপর সবাই সবাইেক জিড়েয় 
ধেরন। হােত ধরা মেদর Æাস Aথেক দামী মদ চলেক পেড়।
'আের, Aতামরা কী এত মাতলােমা করছ িতনজেন? আমােকও Aতামােদর দেল নাও না িÄজ।', িমেসস Aবইিল Aদখেত 
Aপেয় এেস Aযাগ Aদন।
'মাতলােমা ছাড়া আর আমরা কী পাির ম%াডাম? আমরা Aতা আর আপনার মত Aব�েসলার িলখেত পাির না! তাই 
মদ Aখেয় দুঃখটা একটF  Aসিলে¯ট করিছলাম আর কী।', িরচাড/  কা�হািস Aহেস বেলন।
'আের কীেসর Aব�েসলার? এই বাজাের Aকান িবি�ই Aনই। তাছাড়া এইসব কিxMশন, রয়%ালMর ঝগড়াঝঁাM 
আর ভাল লােগ না, বFঝেলন?', িমেসস Aবইিল লি»ত হেয় বেলন।
'আের আপিনও এই কথা বলেছন?', Aনলসন অবাক।
'হঁ%া, এই Aদৗেড়ােদৗিড় আর কতিদন? ক'িদন আেগই Aতা Aকািভেড মরেত বেসিছলাম। সমেয় হসিপটােল ভ{ত| হেত 
Aপেরিছলাম বেল, Aকানরকেম এ যাVা Aবঁেচ Aগলাম। Aচােখর সামেন কত Aয মানুষ এ ক'িদেন চেল Aগল! িকছF  করেত 
পারলাম?'
'যা বেলেছন।', Aনলসন িসগাের টান িদেয়, একটা Aধঁায়ার িরং ওপের ছF ঁ েড় িদেয় বেলন।
'তাই এবার Aথেক !ধF  িনেজর জন% বঁাচব। মেন হয়, িনেজর জন% িকছF  িলিখ, িনেজর Aথেক িলিখ। পািরনা, 
জােনন? মেন হয় অড/ ারী Aলখা িলখেত িলখেত িনজ� সবিকছF  Aশষ হেয় Aগেছ।', িমেসস Aবইিল ধীের ধীের বেলন। 
তার বFক Aথেক Aবিরেয় আসিছল এক অব%6 যTণা। 
'আের Aভেঙ পড়েছন Aকন? Aদখেছন না, আমরা Aনশা কের Aকমন ফF {ত| টF {ত| করিছ। আপিনও কর�ন না। এখন না 
বঁাচেল আর কেব বঁাচেবন? ইয়টেসর Aসই লাইনটা মেন আেছ Aতা, "ওয়াইন কামস ইন অ%াট দ% মাউথ...', Aনলসন 
হাসেত হাসেত বেলন। তারপর িমউিজক িসে�মটা চালু কের Aদন।
'zকই বেলেছন। আমারও িকছF  ব«F  চাই, আিম বÇ একা। কতিদন মা� খF েল হািসিন, কথা বিলিন। আজ তাই 
মন খF েল !ধF  আÇা মারব।', িমেসস Aবইিল বেলন।
'আর A*ম? কিবতা? Aসসেবর কী হেব?', Aনলসন িসগারটা অ%াশে�েত Aফেল িদেয় জানেত চান।
'A*ম বেল আর আমার িকছF  অবিশ® Aনই, িমঃ Aনলসন। সব Aধঁাকা।', িমেসস Aবইিল Aযন Aকঁেদই Aফলেবন।
'Aস কী?' 
'হঁ%া, চF েলায় যাক A*ম। চF েলায় যাক কিবতা।', িমেসস Aবইিল Aরেগেমেগ বেলন। Aস²ার Aটিবল Aথেক একটা 
ম%াগািজন হােত িনেয়, পরRেণই িবরি6েত ছF ঁ েড় Aফেল Aদন।
'!ধF  Aবেঁচ থাক "�%ািভিসং ওয়াইন"। আর Aবঁেচ থাক ¯াউন সুগার। কী, Aনেব নািক িরিচ?', Aনলসন বেলন।
'Aনব, Aনব। আজ !ধF  বঁাচব। মা�, Aফস িশÈ, Æাভস ছF ঁ েড় Aফেল িদেয়, সিত%কােরর বঁাচব।', এক চF মুেক বািক 
Aপগটা Aশষ কের, িরচাড/  টলেত টলেত বেলন। তার দু'Aচাখ তখন Aনশায় লাল।
'চেলা, তেব আেরক দফা হেয় যাক।', মাইেকলও খF িশ হেয় বেলন, দুজেনরই Aনশায় তF রীয় অব<া।
'অত খােবন না িমঃ এিরকসন।', িমেসস Aবইিল অনুনয় কেরন। দুজেনর মেধ% ক'িদন আেগ পয/P ভীষণ Aরষােরিষ 
িছল।
'আের ধFর, থামুন Aতা। এই িনন, আপিনও বঁাচF ন এবার যত খF িশ।', ওয়াইেনর Aবাতল এিগেয় িদেয় বেলন িরচাড/  
এিরকসন।
'থ%াংক ইউ মাই AÀ�।', িমেসস Aবইিল Aবাতল Aথেকই চF মুক িদেত !র� কেরন।

 চতF থ/ ঘেরর Aনশা�F েদর অব<া সবেচেয় িবÉয়জনক। কম পিরমােণ হেলও, তােদর Aদওয়া হেয়িছল সব নামী দামী 
মদ, এেকবাের িবনামূেল%। িক� আ°েয/র িবষয়, Aসসব তারা বলেত Aগেল Aছঁায়ইিন। বরং তােদর মেন িছল ভীষণ 
উে�গ আর উৎকÊা। 
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'কী Aর কিলন, ঘFম Aকমন হল?', কিলেনর িবছানার পােশ এেস Mম িরচাড/ স িজেpস কের। 
'দার�ন, যা নরম িবছানা। বFঝিল Mম, এতিদন Aবাতল Aবাতল মদ Aখলাম, িসগােরট টানলাম, মািরজুয়ানা িনলাম, 
তবF  ঘFম এল না। আর আজ এখােন এরকম অিনি°ত ভিবষ%ৎ, মৃতF % বা বিQs Aয Aকানটা আসেত পাের Aজেনও 
Aকমন িনি°েP ঘFমােত পারিছ। অ�F ত না?', খবেরর কাগজটা ভঁাজ কের Aবডসাইড Aটিবেল Aরেখ িদেয়, খােট বেস 
বেসই কিলন বেল ওেঠ। 
'Aতা কে¡² িদিল Aকন? Aবেঘাের মরিব বেল?', Mম একটা Aচয়ার Aটেন িনেয় বেস পেড়।
'কী করব! তখন অতশত তিলেয় Aদিখিন। তাছাড়া ওরকম আনিলিমেটড ওয়াইেনর Aলাভ ছাড়া যায়! তF ই বল, 
প%াে�িমেক বার-পােব কী AরÃকশনটাই না িছল! কতিদন Aখেতই পাইিন।' 
' তাছাড়া ভ%াকিসনটা িতনেট �ায়ােলই যখন পাস কের Aগেছ, তাহেল আর ভয় কী?'
'Aস Aতা zক আেছ। িক� এখন !নিছ এই ঘের নািক ভাইরাস Aছেড় Aরেখেছ। ভ%াকিসন Aকমন কাজ কের, 
আমােদর িগিনিপগ বািনেয় Aসটা পরীRা কের Aদখেব বেল। Aসই !েনই Aতা মদ-টদ সব মাথায় উঠল। এখন 
ভাবিছ, ভেলµয়ার না হেলই ভাল করতাম Aর।'
'ভয় পাস না। আেগও Aতা আমরা মরব Aজেন, !ধF  Aনশা করার জন%ই মদ Aখতাম। এত Aলাক Aকািভেড মরল, তF ই 
বল, মাতাল কটা মেরেছ?'
'যা বেলিছস। তেব, এবার আমােদর হ%ািপ আওয়ার। আহা, ওয়াক/  Àম Aহাম হবার আেগ Aকন Aয জীবনটােক 
ভালভােব উপেভাগ কের িনইিন।' 
'আমারও বড় আফেসাস হেT Aর। Aশেষ মরার সমেয় এই সিত% কথাটা মাথায় এল! আেরা ক'িদন আেগ Aকন Aয 
বF িঝিন?'
'জািনস, যিদ Aবঁেচ থািক, আর এই বিQদশা Aথেক Aবর হেত পাির, বFঝব ভগবান আমােদর আরও ভাল িকছF  করার 
সুেযাগ িদেলন। Aসই নতF ন জীবনেক তখন আর ব%থ/ হেত Aদব না।'
'আের Aতামােদর কী িনেয় এত গভীর আেলাচনা চলেছ Aগা?', িমঃ Aব� !নেত Aপেয় পােশর আর একটা খািল 
Aচয়াের এেস বসেলন।
'এই মদ Aখেয় জীবেন কত ভF ল কেরিছ, Aসইসব িনেয়।', কিলন টF থ¯ােশ মাজন লাগােত লাগােত বেল। এবার ও 
টয়েলেট যােব AÀশ হেত।
'ভF ল Aতা বেটই। মেন হয়, }ইি�র Aফঁাটা�েলা সব Aযন AলগMয়াস/ নয়, Aচােখর জল হেয় Aবিরেয় আসেছ।' Mম 
আফেসাস কের।
'আসেবই Aতা। আেগ মেন হত দুঃেখ মদ খাই, আনেQ মদ খাই। িক� আজ মেন হেT দুঃখ আর আনQ হাত 
ধরাধির কের এই িবশাল জগৎ সঁাতের পার হেত জােন।',  হ%ািরসন Aব� আে0 আে0 বেলন। এই মহামারীেত িতিন 
িনেজর Tীেক হািরেয়েছন, মাV িকছF িদন আেগ।
'এ আপিন কী বলেছন?', Mম অবাক। Aস Aসািসওলজীর ভাল ছাV িছল। কিবতা িলখত, একটা ব%া�ও িছল। 
িক� A*িমকা Aধঁাকা Aদবার পর Aথেকই আে0 আে0 মদ-গEাজায় আস6 হেয় পেড়।
'বলব না! মেন পড়েছ, কত রােত মেদর Aঘাের বািড় িফিরিন, পাব�ল কেরিছ, তারপর রা0ায়, নদ/ মায় পেড় Aব}ঁশ 
হেয় Aথেকিছ। এখন মেন হয় Aসই সব রাত�েলা যিদ Aলেকর ধাের বেস, চারপােশ Aজ%াৎ¾ার Aভেস যাওয়া Aদখতাম! 
ঘােসর িবছানায় !েয় যিদ আকােশর নRVরাশী Aদখতাম!', Aব� Aযন কিব হেয় Aগেছন।
'তাহেল িক আমােদর জীবনটা ফÌ আর ওেয়ে�ড হেয় Aগেছ, বলেত চান?' ,Mম জানেত চায়।
'তা Aকন হেব? !ধF  ডাইেমনশনটা পা¸ােত হেব। Aফাথ/ আর িফÍথ ডাইেমনশন পাে¸ Aগেল পুেরােনা জীবনেক 
িফের পাওয়া যায়।', Aব� Aযন তখন িবpানী। অেনেকই বেল, মানুষটার অেনকদূর পড়ােশানা। িক� মদ ছাড়া 
একটা িদনও থাকেত পােরন না।
'বেলন কী? এখেনা তাহেল লা� কেলর সময় হয়িন?' 
'বলিছ Aতা। আশা Aছেড়া না। !ধF  দুিনয়াটােক Aদখেত Aশেখা।'
'কী Aদখব বলুন Aতা? বঁাচব ক'িদন তার zক আেছ?'
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'তা বেল িক Aদখেব না? মানুষ হেয় জেyিছ কী জন%?'
'মানুষ! ছ%া ছ%া। ভগবান আমােদর কত দুব/ল কের �তির কেরেছন, বলুন Aতা! AছাÎ একটা কেরানা ভাইরােসর কােছ 
আমরা এেকবাের অসহায়। অথচ আমরা ভািব আমরা বF িঝ সব/শি6মান।'
'িক� আমােদর Aয মন আেছ। তাই Aতা আমরা সবার Aথেক আলাদা, আমরা দুিনয়া বদলােত পাির।'
'তা হয়ত পাির। িক� তা কার জন%? ভালর জন%?'
'আলবাত। পৃিথবীর ভালর জন%।'
'িক� *ক� ত ভালটা আসেল কী, িমঃ Aব�?', Mম �®তই কনিফউজড।
'Aশষ পয/P Aবঁেচ থাকা। এই Aকািভড মহামারী মানুষ জয় করেবই, Aদেখ িনও। এটাই Aতা ভগবােনর লীলােখলা।'
'লীলােখলা আর থাকেছ কই? সবটাই Aতা হ%াংওভার। চাকির-ব%বসা সব লােট উেঠেছ, ইেকানিম ¹েস Aগেছ, 
Aরাজকার এেকবাের ব«। সব ভF েলভােল-তােলেগােল চেলেছ।'
'ভগবােন ভরসা রােখা। িতিন আেগ Aথেকই সব ·� লওজ zক কের Aরেখেছন। !েনিছ, একেশাটা হাইে¢ােজন 
Aবামা ফাটােল Aগাটা পৃিথবীই ¹ংস হেয় যােব। অথচ সূেয/ *িত Aসেকে� কত লR হাইে¢ােজন Aবামার িবেÏারণ 
হেT, িক� তার আঁচ Aতা পৃিথবীেত এেস Aপ£ EছেT না!'
'ইটস জা� বাই এ চা¡।'
'না Aগা। আমার Aতা মেন হয়, Aক Aযন রহস%ময়ভােব অেনক ম%াথেমM কেষ, আমােদর বঁািচেয় Aরেখেছ। সবিকছF  
এক শািPপূণ/ সহাব<ােনর িদেক এিগেয় চেলেছ। এমনিক ভাইরাসটাও।', Aব� Aকান এক উপলিÐর কথা বলেত 
চান।
'আিম অত িবpান িফpান বF িঝ না, ভগবানও মািন না। মরব Aজেনও ভ%াকিসেনর �ায়ােল রািজ হেয়িছ, এখােন 
এেস Aথেক মদ জুয়া সব Aছেড় িদেয়িছ। আজ আমারও মেন হয় সব ম%াথেমMই আসেল এিথ।', কিলন 
এতRেণ মুখ ধF েয় এেস বেল। ওেদর সব কথাই ওর কােন Aগেছ।
'zক কথা।', বািক দুজনও সহমত হয়।

অবেশেষ পেনেরা িদেনর সম0 পরীRা িনরীRা সারা হল। সকেলর সম0 িরেপাট/  Aদেখ, Aশেষ বিQ মানুষ�েলােক 
সস�ােন, আবার যার যার িনেজর Aদেশ Aফরত পাzেয় Aদওয়া হল। িক� কেথাপকথেনর Aরক{ড|ং�েলা ভাল ভােব 
বারবার Aদেখ-!েন অপােরশন আপসাইলেনর কম/কত/ ারা এেকবাের তা»ব হেয় Aগেলন। খFব অ�F ত সব তথ% 
Aবিরেয় এল ওেদর এই A*ােজ¥ Aথেক।
িবpানীরা িবpান বা উÑতর দশ/ন িনেয় খFব একটা নয়, বরং Aযৗনতা িনেয়ই Aবিশ উৎসাহী িছেলন। িবpােনর 
তক/ -িবতক/  দূের সিরেয় Aরেখ, িনেজেদর Aযৗন আকাKা Aমটােনাই িছল তােদর মাথাব%থা। পন/�াররা Aদখা Aগল 
উে¸া। Aযৗনতা িনেয় তারা িছল Aবশ িতিতিবর6। *ক� ত A*মই হল তােদর মেত জীবেনর সবেচেয় বড় পাওয়া, যা 
তারা কখনও পায়িন। তাই তারা ওই ক'িদেনর পিরসেরই Aবেছ িনেত Aচেয়েছ পছেQর মানুষMেক। কিবরা Aদখা Aগল, 
*কাশনার চাপ, লিববাজী আর খ%ািতর ইEদুরেদৗড় িনেয় ভীষণ রকম বীতh`। তারা এই ক'িদন একটF  হঁাফ Aছেড় 
বঁাচেত Aচেয়েছন। িনেজেদর মত কের জীবনটা Aনশা কের আর আÇা Aমের কাMেয় িদেয়েছন, খF িশেত উড়েত 
Aচেয়েছন। Aযিদন পরীRা Aশষ হল, Aদখা Aগল Aয, তােদর অেনেকই এত Aবিশ Aনশা কেরেছন, Aয Aসাজা হেয় হঁাটা 
Aতা দূর<ান, িনেজেদর নাম zকানা পয/P zকঠাক বলেত পারেছন না। অথচ যােদর আসেল Aনশায় ডF েব থাকার 
কথা, Aসই সব মাতালরা Aনশা করা িনেয় িনেজেদর ভF ল বFঝেত Aপের, এক নতF ন জীবেনর স«ােন Aভেস িগেয়িছল। 
তারা িবিভl তTকথা িনেয় আেলাচনা করিছল, যার মেধ% উÑতর িবpান আর দাশ/িনক উপলিÐই িছল Aবিশ। 
ছাড়া Aপেয় সবেচেয় Aবিশ খF িশ হেয়িছল তারাই। পুনজ/ y পাবার আনেQ Aখালা *ক� িতর মােঝ দঁািড়েয়, তােদর Aকউ 
Aকউ নাচিছল, Aকউ গান গাইিছল, Aকউ বা খF িশেত পাগল হেয়, ি*য়জনেদর Aফান কের আনেQ Aকঁেদ Aফেলিছল।
এরকম অ�F ত একটা িরেপাট/  সামেন আসায়, অপােরশন আপসাইলেনর কত/ ারা পুেরাপুির হতবF ি` হেয় পড়েলন। 
ভ%াকিসেনর সাইড এেফে¥, মানুেষর চিরV বদেল যােT নািক? এরকমটা Aতা হবার কথা নয়! অPত *থম িতনেট 
ি�িনক%াল �ায়ােল এরকম Aকান আভাস পাওয়া যায়িন। তখন অবশ% এভােব �ািড ��প�েলার কেথাপকথন 
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পরীRা কের Aদখা হয়িন। তাছাড়া এেদর শরীের অ%াµবিড �তরীেতও Aকান িমল Aনই। সুতরাং িকছF  Aমলােত না 
Aপের, ওরা Aশষ পয/P পুেরা পরীRাটােকই বািতল বেল Aঘাষণা কের িদেলন। যF ি6 Aদওয়া হল এই Aয, Aকান 
ভ%াকিসেনর সাফল% !ধF  তার �ণা�েণর ওপর নয়, যােক Aদওয়া হেT তার চািরিVক ধরন আর মানিসক 
গভীরতার ওপরও িনভ/ র কের।
তারা zক করেলন, পরীRাটা আেরা একবার করা দরকার, তেব একটF  অন%ভােব। এবােরর পরীRায় আলাদা চার 
ধরেনর মানুষেক িনেলও, তােদর িমিলেয় িমিশেয় চারেট ঘের রাখা হেব। বািক সব িনয়ম অবশ% একই থাকেব। 
এবাের িনেয় আসা হল িবখ%াত সব ধম/�র�েদর, নামী Aখেলায়াড়েদর, সারা পৃিথবীর দঁুেদ সব রাজনীিতকেদর এবং 
মৃতF %দ�*াt অপরাধীেদর। 
Aসই পরীRা চলেছ, এখেনা Aশষ হয়িন। তেব তার ফলাফল িশগিগরই *কাশ হল বেল।

!ভায়ন বসু 
জy ১০ ই নেভ¼র ১৯৭৩ , কলকাতায় ।
বাবা রি�ত কF মার বসু ,মা  সব/াণী বসু ।

 জy ও Aবেড় ওঠা কলকাতায়। কম/সূেV  বত/মান zকানা দুগ/াপুর, পি°ম বধ/মান। Aমটালা{জ|কাল ইি�িনয়ািরং , মােক/ Mং 
ম%ােনজেমে² এম িব এ কের, বত/মােন রাÕায়[ সং<ার অিফসার।  অবসের গান Aশানা আর বই পড়া। বাবার ও িনেজর িতিরশ 

হাজার বইেয়র সং�হM Aদখবার মত। গ�, কিবতা, উপন%াস ও রম%রচনা *চF র Aলখা হেয় Aগেছ। অসংখ% পVপিVকায় Aসসব 
ছাপা হয়। Aপেয়েছন *চF র সািহত% পুর�ারও।

Aলখেকর *কািশত বই:-
হলুদ পািখ নীল পালক(উপন%াস)

িবপরীত বণ/মালা(Aছাটগ� ও রম%রচনা)
ফF ল ফF টেব বেল একিদন(কাব%�¨)
ক%ালাইেডাে�াপ(অণুগে�র ই-বFক)
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িবভাগ – -ছাট গ0 
রচনার নাম-অমেলর িপ-মা - 

Aলখক –িবমান দ[               
              

  
অমলেক জy িদেয় তার মা শয%াশায়ী হয়৷িচিকৎসক অমেলর মােয়র Aরাগ িনণ/য় করেত অRম হেলন এবং Aরাগ 
বঁাকা পথ ধরল৷অবেশেষ িচিকৎসেকর পরামেশ/, অমেলর মােয়র িদেন-রােত পিরচয/ার জন%, A�� আয়া রাখা 
হল৷আর িবিভl রকেমর ওষFধ ও নানা রকেমর পেথ%র িবধান িদেয় িচিকৎসক তার কত/ব% সমাপন কেরন৷ 
সেব/াপির িচিকৎসেকর পরামেশ/, সদ%জাত িশ!েক সব/Rেণর জন% তার জy দাVী Aথেক দূের রাখেত হল! 
অগত%া িশ! অমলেক, মােয়র অসু<তার কারেন,মাত� -A¾হ রস হেত, বি×ত হেত হল৷ 
অমেলর ভােগ% মােয়র িবকে�,চিUশ ঘ²ার জন% এক আয়া জুটেলা৷মােয়র দুেধর িবকে�, ভগবান িসং এর 
Aগায়ােলর গর�র দুধ আর মােয়র A¾হ ভরা 0েনর িবকে�, Øেলর িঝনুক আর Øেলর বাM জুটল৷ 
এই ব%ব<ায় অবশ% ঐ দুÙ-Aপাষ% িশ!Mর িকছF  যায়-আেস িন৷ িখেদ Aপেল কঁাদত,কাlা Aপেল কঁাদত,হািস Aপেল 
হাত-পা ছF েড় হঁাসত,Aপট কামড়ােল হাত-পা ছF েড় কঁাদত৷ 
তারপর এক সময়, আঙF ল চF ষেত-চF ষেত ঘF িমেয় পড়ত৷ মােঝ-মােঝ ঘF েমর মেধ% িখল-িখল কের হাসত, কখনও ফF ঁ িপেয় 
কঁাদত৷ 
িশ!-অমেলর, চিUশ-ঘ²ার জন% রাখা আয়া,সকাল Aবলা অমেলর বাবা-তপন সরকার Aদাকােন Aবিরেয় যাওয়ার 
পর,বািড়র Aমেজা-িগিl,Aছাট-িগিlর ফরমােয়শ খাটেত Aলেগ পড়ত৷অবশ% এেত আয়ার Aকান Aদাষ িছেলানা!?তােক 
এ-কF ল;ও-কF ল,দুকF ল Aরেখ Aতা চলেত হেব!নইেল চাকরী টা থাকেব িক কের?! 
সকােল বািড় Aথেক বড় কত/ ার, Aদাকােনর উেÚশ% Aবিরেয় যাওয়ার পর অমেলর আ্য়ার সােথ বািড়র Aমেজা-Aবৗ আর 
Aছাট-Aবৗেয়র একটা অিলিখত চF ি6 িছেলা৷আর Aসটা িছল ,বড়-কত/ ার অনুপি<িতেত, Aমেজা আর Aছাট Aবৗেয়র 
ফাই-ফরমােয়স খEাটা৷ 
তির-তরকারী কF েট Aদওয়া,Aমেজা-িগিl যিদ তার বািস কাপড় ধF েত আেদশ িদত Aতা Aছাট-িগিl তার Aশাওয়ার ঘরM 
ঝা�F -Aপাছা করার িনেদ/ শ িদত,ইত%ািদ৷ 
Aমেজা-িগlী,Aছাট-িগlীর,-অমেলর আয়ার ওপর এই অলিখত ফাই-ফরমােয়েসর বহর টা এেতা বড় িছল,Aয অমেলর 
আয়া,অমেলর অি0s *ায়ই ভF েল Aযত৷ভF েল Aযত একM দুÙ Aপাষ% িশ! Rুদার তাড়নায় কাlা জুের িদেয়েছ৷ 
িশ!-অমলটাও Aকান কে�র নয়৷কাlার সময়,Aকাথায় বািড় মাথায় তF েল কঁাদেব,তা না, িমন-িমন কের কঁাদেব৷ 
আের!িমন-িমন কের কঁাদেল িক Ûচ|েড় Aভেজ?!*িতবাদ করেত হেল,Aচঁচােত হয়৷এM একM িচরPন সত% কথা৷ 
বাÑা যিদ না কঁােদ,মা তােক দুধ Aদয় না,তেব তF ই িক কের আশা কিরস Aতার আয়া Aতােক দুধ খাওয়ােব? Aতার কাlা 
চF প করােত Aতােক Aকােল িনেয় ঘF ের Aবড়ােব !Aতার কাlা Aতা Aতার মা ও !নেত পায়না! 
                                           --------- 
তপন সরকােরর,বড় রা0ার Aমােড় একটা বড় A®শনারীর Aদাকান ৷ 
বাবার অকাল মৃতF %েত,Aছাট দুই ভাই আর মােক িনেয় তপন িব¯ত হেয় পেড়িছেলা৷তপেনর বয়স তখন বছর Aতইশ৷৷ 
তপন,পাM/র এক কম/ঠ কমী�  িছেলা এবং পাM/র িসিনয়রেদর িবেশষ আ<া ভাজন পাV৷ ফেল তপেনর িপতার 
মৃতF %েত,তপনেক �-িনভ/ র করার জন% পাM/র তরফ Aথেক, আজেকর এই Aদাকান-ঘেরর জিমটF কF  তপনেক Aদওয়া 
হেয়িছেলা৷ 
উদয়-অ0 পিরhম কের,তপন তার Aছাট দুই ভাইেক পিড়েয়-িলিখেয় মানুষ কের,সােথ-সােথ তার AদাকানMেকও বড় 
কের Aতােল৷ 
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ঘের Aবৗেয়র মুখ না Aদেখ মা মরেত পােরনা৷তাই Aরাজ ঘের অশািP হত৷ Aছেল AখEেট-খF ঁেট ঘের Aঢাকার পর মােয়র 
কাlা !র� হেয় Aযত,-“তপু-বাবা িবেয়টা কের Aফল৷Aবৗেয়র মুখ না Aদেখ,আিমেতা মেরও শািP পাবনা৷’’ 
তপন মােক Aবাঝাত,-“মা,আিম এখন িবেয় করেত পারব না৷আমার এখনও অেনক কাজ বািক৷ 
তF িম বরং Aমেজার িবেয় িদেয় দাও৷Aমেজা Aতা এখন সরকারী চাকির করেছ,ভালই মায়না পায়৷’’ 
অগত%া মােয়র ইেT পূণ/ করেত,একিদন এক পাVী Aদেখ,তােক পছQ কের Aমেজার সােথ িবেয Aদওয়া হল৷ 
িকছF  সময় পর,Aছাট ভাই ও চাকরী Aপেয়,িবেয় কের সংসার Aপেত িনেলা৷ 
                         ================ 
তপেনর একটা �Á িছল৷একটা িনেজেদর বসত বািড় হেব৷ভারা করা �%াট বািড়েত �তTতার অভাব বFঝেত 
পাের,�%াট বািড়েত মাথার উপর Aখালা ছাদ Aনই,পােয়র িনেচ মাM Aনই৷ 
তপন �Á Aদেখ,তােদর AছাÎ এক টF কেরা জিম হেব,তােত একটা AছাÎ বাসা-বািড়৷মাথার উপর Aখালা ছাদ থাকেব 
আর থাকেব একটা ফল ও ফF েলর বাগান৷ 
Aসই বািড়েত তপন তার ভাইেদর এবং ভিবষ%েত ভাইেদর সংসারী কের তােদর পিরবােরর সকলেক িনেয় এক সােথ 
থাকেব৷ 
অবেশেষ তপন তার বত/মান Aদাকােনর অনিতদূের এক টF কেরা জিম িকেন তােত একM গৃহ িনম/ান কের৷তারপর এক 
!ভ িদন Aদেখ মা-ভাইেদর সংসােরর সকলেক িনেয় নতF ন গৃেহ *েবশ কের৷ 
                            ==================== 
অিববািহত তপেনর বয়স তখন চিLশ ছF ঁ ই-ছF ই,একিদন তপন Aদাকান Aথেক বািড় িফের এেস Aশােন,মা অl-জল 
ত%াগ কেরেছ৷ 
Aমেজার Aবৗ বেল,-“মার Aয িক হল,িকছF ই বFঝেত পারিছনা !সকােলর জল-খাবার Aদিখ Aটিবেল পের আেছ৷দুপুেরর 
খাবার িনেয় মােক Aডেক বললাম,-“মা খাবার টা Aখেয় নাও৷সকাল Aথেক তF িম িকছF ই খাওিন৷এ ভােব না Aখেয় থাকেল 
শরীর খারাপ করেব৷মা Aতা Aকান কথা বলেছ না৷’’ 
তপন,Aমেজা-Aমেজার Aবৗ,Aছাট-Aছাটর Aবৗ Aক িনেয়, মার ঘের যায় আর   মােয়র অl-জল ত%াগ করার কারনটা 
জানেত চায় ৷ 
মা, জানায়,তপনেক কথা িদেত হেব,এক মােসর তপনেক িবেয়র িপEিড়েত বসেত হেব,তেবই অl-জল �হন করেব নেচৎ 
নয়৷ 
অগত%া তপনেক িবেয়র িপEিড়েত বসেত হল৷ 
তপেনর িবেয়র বছর দুেয়ক পের,পুV-সPান অমল এেলা িকP সPােনর জy িদেয়,অমেলর মা শয%াশায়ী হেয় পেড়৷ 
                                                    ------------ 
িশ! অমলেক, আয়া Aকােল কের তার মােয়র কােছ Aরাজ িনেয় Aযত,মােয়র আi তF Üর জন%৷ 
AছাÎ অমল শূন%-দৃÜেত মােক Aদখত,তারপর এক সময় আয়ার Aকােল চেড় িনেজর ঘের িফের আসত৷ 
একM িশ!র জyাবার পরRণ Aথেক তার লালন-পালেনর ভার,তার মােয়র উপর বত/ ায়৷ *িত-মূ}েত/  তার 
জyদাVীেক সজাগ থাকেত হয়,কখন তার সPােনর িকেসর *েয়াজন৷ 
অমেলর মQ কপাল৷মােয়র Aকাল Aতা জুটেলা না িক� ধাVী-পাlার মত ধাVীও জুটেলা না৷জুটেলা এক আয়া৷ 
Aহলা-Aফলায় অেমলর �শশব টা কাটেত লাগল৷অমল কথা বলেত িশখেলা না৷Aশষ-Aমষ অমলেক,সবাই Aবাবা বেল 
ডকেত !র� করল৷ 
আেগ অমল বেল ডাকেল,মাথা ঘF িরেয় *u-কত/ ার িদেক এক-মুখ গাল ভরা হািস িনেয় তািকেয় Aদখত,আর এখন 
Aবাবা বেল ডাকেলও,আপন মেন Aখলায় ম[ অমল,মাথা ঘF িরেয় আকণ/-িব0� ত হািস িদেয় *u-কত/ ার িদক তাকায়৷ 
মােঝ-মেধ%,সুেযাগ Aপেল অমল হামা�িড় িদেয় তার মার ঘেরর ব«-দড়জার সামেন এেস,-“আঁ-আঁ’’,শk করত আর 
তার আয়া, িশ! অমেলর আওয়াজ !েন Aদৗেড় এেস অমলেক তার ঘের িফিরেয় িনেয় Aযত৷ 
অমল যখন দুই বছেরর িশ!,তার মা পৃিথবীর মায়া কাMেয় পরেলােক পািড় Aদয়৷ 
Aশষ যাVার জন% অমেলর মােয়র মরেদহ Aমেঝেত শািয়তা৷মাথার Ûস|িথেত Ûস|দুর িদেয়, ফF ল-মালা িদেয় সাজােনা৷ 
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িশ! অমল, বাবার Aকােল চেড়, তার মােক Aশষ বােরর মত Aদখা Aদেখ, আর মােঝ-মােঝ মােক হাত Aদিখেয় িকছF  
বলার Aচ®া কের৷ 
অমল িক বলেত চায়,তা এক মাV অমলই জােন, আর তার �গ/বাসী মােয়র আiাই জােন৷ 
                                     ------------- 
তািরনীর, �ামীর মৃতF %র পর, o!র বািড়র আhয় টF কF  চেল যায়৷ এই দু{দ|েন আhয় হীনা তািরনী তার িপত�  গৃেহ 
আhেয়র আশায় আেস৷তািরনীর মQ কপাল,দাদা-Aবৗিদর সংসাের আhয় Aজােট না৷জুটেলা দাদা-Aবৗিদর AখEাটা 
আর বঁাকা-বঁাকা 
 কথা৷ 
তt Aরােদ,Rুদায়-ত� Ýায় কাতর তািরনী  তার িপত�  গৃেহ যখন Aপ£ছয়, তখন সূয/ Aদব মধ% গগেন িবচরন করিছেলা ৷ 
িপতার গৃহ তখন তািরনী কােছ,নােম মােVই িপত�  গৃহ িছল৷িপতা-মাতার মৃতF %র পর ঐ গৃহ তার দাদার৷িবনা 
আpায়,তািরনীর Aসই গৃেহ *েবশািধকার িছেলা না৷ 
দরজায় কড়া নারার শেk,তািরনীর Aবৗিদ,দরজা খF েল তািরনীেক সামেন Aদেখ বেল ওেঠ,-“এই ভর-দুপুের িক Aকউ 
Aকান Aগরে0র বািড় আেস?Aতামার আেÞল টা Aতা Aবশ! 
আসেব যখন,জািনেয় Aতা আসেব না িক!এরকম }ট-হাট কের আসা আিম একদম পছQ কির না৷’’ 
তািরনী তার দুভ/ ােগ%র কথা !িনেয়,Aবৗিদর কােছ আhয় িভRা কের ৷তািরনীর Aবৗিদ বেল ওেঠ,-“এই মািß-গ�ার 
িদেন আমােদর নূন আনেত পাPা ফF েরায়,আর তF িম িকনা আhয় চাইেছা!’’ 
তািরনী কাতর �ের বেলিছল,-“Aতামােদর ঘের Aতা কােজর Aলােকর দরকার৷না হয় আিম Aতামােদর ঘেরর যাবতীয় 
কাজ কের Aদব,Aতামরা দয়া কের একটF  খািন মাথা Aগা়ঁজার ঠEাই দাও৷’’ 
Aবৗিদ বেলিছল,-“এতিদেনর িবoাসী কােজর গরীব Aমেয়টােক ছািড়েয়,Aতামােক রাখব? 
Aকন ঠাকF রিঝ?তF িমেতা খFব �াথ/পর! 
একটা গরীব কােজর Aমেয়েক কাজ Aথেক ছাড়ােল তার সংসার িক কের চলেব,Aসটা Aভেব Aদেখেছা িক?’’ 
িকছF  সময় পর,তািরনীর দাদা গৃেহ *েবশ কের,সদ%-িবধবা Aবান তািরনীর সব ব� [াP !েন তািরনীেক বেল, 
-“দ%াখ Aবান Aতার িবেয় Aদওয়ার পর আমােদর দায়ীs Aশষ হেয় Aগেছ৷এখন Aতার o!রবািড় যিদ তােদর দায়ীs 
পালন না কের তােত আমরা িক করেত পাির বল Aতা?আমার Aতা আর কF েবেরর ধন Aনই, Aয দানছV খF েল বসব, Aয 
এেস হাত পাতেব, তােক দান-খয়রাত করব! 
তF ই বরং একটা কাজ কর, Aসেজা মামার Aছেল তপনদার কােছ চেল যা৷Aবৗিদ িকছF  িদন হল গত হেয়েছ৷!েনিছ 
তার,দুই বৎসেরর এক পুV সPান আেছ৷তার সPানেক Aদখা-Aশানার জন%,তপনদা Aকান Aমেয়-মানুষ খF ঁজেছ৷ 
এই কাগজ টােত তপন দার zকানা িলেখ িদলুম৷Aদখ যিদ তপনদার Aছেলটােক Aদখার জন%,Aতােক Aরেখ Aদয়৷’’-এই 
বেল তািরনীর দাদা,তািরনীর হােত zকানা Aলখা কাগজ খানা তF েল িদেয় বেল,-“যা,তাড়া-তািড় Aবিরেয় পড়,অেনক 
Aবলা হল ৷’’ 
তািরনীর মQ-কপাল,দাদা-Aবৗিদর গৃেহ আhয় Aতা জুটেলা না,এক মুেঠা ভাতও জুটেলা না ! 
অবেশেষ,Rুদায়-ত� Ýায় কাতর,তািরনী zকানা Aদেখ খF ঁেজ Aপেত ,এেক-ওেক িজpাসা কের তপেনর গৃেহ এেস Aপ£ছয়৷ 
তপেনর এমিনেতই দয়া-মায়ার শরীর,আhয় হীনা িবধবা িপসতF েতা Aবােনর দুভ/ াগ% জনক ব� [াP !েন,তার মন দুঃেখ 
ভের যায়৷ 
িকছF Rণ Aমৗন Aথেক একসময় বেল,-“Aবান আমার,তF ই আমার বাসায় আমার Aবােনর ময/াদায় থাক,Aতার যতিদন 
খF িশ৷আমার বাসার সকেল খFব খFশী হেব,Aতাক Aপেল৷ Aতার এখােন Aকান ক® হেবনা৷’’ 
কথায় কথায় তপন Aযন Aকাথায় হািরেয় যায়,তারপর এক সময় তািরনী Aক বেল,-“বFঝিল Aবান,Aতার তপনদারও 
আজ খFব িবপদ৷!েনিছশ িন°য়ই Aতার Aবৗিদ িকছF িদন হল িচরকােলর জন% এই সংসার Aছেড় চেল Aগেছ৷ 
অমল আমার Aছেল,সেব দুই বছর বয়স হল৷ 
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Aতার Aবৗিদ অমেলর জy Aথেক শয%াশায়ী৷এক আয়া Aসই জy Aথেক অমেলর Aদখা!না কের৷মার আদর িক অমল 
জানেত পারল না৷দু-বছর হেয় Aগল,Aছেলটা না িশখল কথা বলেত,না িশখল zক মত দাড়ােত৷না পাের Aচঁচােত৷সব 
সময় জুবF -থFবF  হেয় পেড় থােক,কঁাদেতও পােরনা৷’’ 
তািরনীর মন, তার তপনদার দুঃেখর কথায়,ব%াথায় ভের Aগেলা৷ 
তািরনী ভােব ভগবান Aকন ভাল Aলাকেদর ক® Aদন ৷ 
সPানহীনা এক নারীর মেধ%ও এক মমতা ময়ী মা থােক৷মা-হারা,মাত� -A¾হরেস বি×ত,AছাÎ িশ!-অমেলর জন% 
তািরনীর মাত� -áদয় Aকঁেদ ওেঠ৷নীরেব তািরনী অh� িবসজ/ ন করেত থােক৷ 
এক সময় তপন,তািরনী Aক কF âার সােথ অনুনয় কের,-“Aবান,তF ই আমার মা-হারা Aছেলটার ভার িনিব?আিম Aতার 
কােছ িচর-ঋণী হেয় থাকব৷’’ 
  
  
“দাদা,আমার Aসৗভাগ% Aতামার মত দাদার আhয় Aপেয়িছ৷আর Aতামার অমলেক আিম বF েক আগেল রাখব কথা 
িদলাম৷’’-তািরনী অh�-িস6 কেâ বেল৷ 
তপন ছF েট পােশর ঘর Aথেক ঘFমP AছাÎ অমলেক িনেয় তািরনীর Aকােল তF েল Aদয়৷ 
তপেনর আজ আনেQর সীমা Aনই ৷অমল এক মা Aপেয় Aগেছ৷ 
তািরনী AছাÎ অমলেক Aকােল িনেয়,আনেQ অh� িবসজ/ ন করেত থােক 
                        ===================== 
আজ অমলেক Aকউ Aবাবা বেল ডােক না৷ 
তািরনী আজ অমেলর িপ-মা৷ AছাÎ অমল িপিস-মা বলেত পারত ন,বলত িপ-মা ৷ 
তািরনী আজ ,Aমেজা-Aছাটর Aছেল-Aময়েদর ও “িপ-মা’’৷ 
তািরনীর A¾েহ-আদের অমল আজ এক সু<-সবল *িতভাবান বােরা বৎসেরর িকেশার৷অমেলর মােয়র অভাব তার 
িপ-মা িমMেয়েছ ৷ 
                                          -সমাt- 
কলেম- িবমান দ[৷ 
07/09/2020 

                               Gff 
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িবভাগ – -ছাট গ0 

ভS িমজ
Aলখক – উদয়ািদত% Aসাম 

Aভার না হেতই মহারােজর বরকQাজ এেস AনাMশ লািগেয় িদেয় Aগল জaেল Aঢাকার মুেখ।

গাছ�েলার Aতা আর Aহঁেট িগেয় Aস AনাMশ পড়ার উপায় Aনই, ব�RঠাকF র Aতা তােদর AগEেথ িদেয়েছন মাMর সেa, 
তবFও লতােন গাছ যারা িছল কাছাকািছ, Aহেলদুেল এঁেকেবঁেক Aপ£ Eেছ Aগল AনাMশ Aবােড/ র সামেন। Aঠেক Aঠেক, 
বানান কের, পেড়ও Aফলল।

"জaেলর সব গাছগাছািলেদর জানােনা হেT Aয ওপাের জaেলর গােয় ম0বড় উlয়েনর কল বসােনা হেT। এই কল 
মাM Aথেক জল, আর বাতাস Aথেক অিেজন Aটেন িনেয় উlয়ন �তির করেব। রাজিবpানী জািনেয়েছন, এর ফেল 
ওিদেকর সেa সেa এিদেকর মাMেত আর বাতােসও জল আর অিেজেনর পিরমাণ কেম যােব। এই সীিমত জল 
আর অিেজন যােত আমােদর গাছেদর ভােগ% zকঠাক Aজােট, Aসজন% মহামান% মহারাজ zক কেরেছন, সব 
গােছর িচিäতকরণ*ি�য়া !র� করা হেব। Aযসব গাছ বা গাছািল ওপার Aথেক এেস বাসা Aবঁেধেছ আমােদর জaেল, 
তােদর ওপাের পাঠােনা হেব। সকেলর সহেযািগতা কাম%।"

খবরটা জaেল ছিড়েয় পড়ল পািখেদর মুেখ মুেখ, নদীর Aঢউেয় Aঢউেয়, বাতােসর শনশন শেk।

- এপােরর গাছ আর ওপােরর গাছ িক আলাদা, বড়দাদু? AছাÎ ঝF মেকালতা !েধাল ব� ` বট'Aক। 

- জািননা Aর মা - কঁাপা গলায় জবাব িদেল ব� ` বট। চারিদেক ঝF িরর মত Aছেলেমেয় নািতপুিত িনেয় ভরভরP 
সংসােরর মধ%মিণ হেয় বেস আেছ Aস, বF িঝ প×াশ িক একেশা বছর বয়স হেব তার, তবFও Aযন Aকাথাও একটা 
পুেরােনা অ�ি0 িচনিচেন ব%থা হেয় Aজেগ উঠল তার চওড়া �ঁিড়র মেধ% লুিকেয় রাখা বF েক।

বটফল িচিবেয় Aখেয় উগের Aদয় Aয বাদুড়�েলা, তােদর ঝঁাক Aতা ওপার Aথেকই আসত - আেস এখনও। তার 
িনেজর Aগাåরও Aতা অন% Aকউ Aনই এই জaেল! Aসও িক তেব...?

Aসিদন Aযন রাত নামল অন%িদেনর Aচেয় তাড়াতািড়ই। িক� জaল Aজেগ উঠল না অন%িদেনর মত। হিরেণর ঝঁাক 
ঘােসর জিমেত ইিতউিত চরল বেট, িক� ঘাসপাতা Ûছ|েড় মুেখ তF লল না - আদর বF িলেয় িদেয় Aগল পাতার গােয়, 
�ঁিড়েত, তােদর খরখের িজভ িদেয়। Aখয়ালও করল না, Aহঁতােলর আড়ােল �ঁিড় Aমের ঘােসর সবF েজ গা িমিশেয় 
!েয় আেছ দিRণরায়।

আজ Aযন দিRণরােয়রও িশকাের মন Aনই। গাছ�েলার পাতা তার Aরশিম চামড়ায় হাত বF িলেয় িদেT - অেনক 
Aছাটেবলায় মা বF িঝ Aচেট আদর কের িদত এমিন কের। মানুষ Aদখেত Aপেল এমন কেরই আড়াল কের লুিকেয় রাখত 
Aপেটর িনেচ... ঘাস Aথেক ভাপ-Aমশােনা গ«টা Aযন মােয়র গােয়র গ«েকই মেন কিরেয় িদেT! নাহ্ - আজ িশকােরর 
ইেTটাই চেল Aগেছ Aববাক!
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*

Aভাররাত Aথেক অন% এক ব%0তা !র� হেয়েছ জaেলর ধাের।

রাতারািত Aলাহার ঘর বিসেয় Aফেলেছ মানুেষরা। তার Aভতের নানান কলকæা, যTপািত। *িতM গােছর গােয় 
লািগেয় Aদওয়া হেব একM ন¼র Aলখা পাত, আর গােছর একM পাতা, বাকেলর একM টF কেরা কী ফF েলর একM 
পাপিড় তF েল িনেয় যাওয়া হেব Aলাহার ঘের, Aযখােন রাখা আেছ zকF িজকF লুিজযT। Aসই যেTর এক মুেখ পাতা বা 
ফF েলর পাপিড় ঢF িকেয় িদেলই Aস গােছর zকF িজ কF লুিজ সব ব� [াP Aবিরেয় আসেব অন% মুখ িদেয়। আর যিদ Aস 
গাছ ওপােরর হয়, তাহেল Aসই ন¼র Aলখা পাতM হেয় যােব নীল রেঙর।

সারা সকাল চলল এই কাজ, আর দুপুেরর পের আর একM যT Aদখা Aগল আকােশ। মTী িনেজর হােত Aবাতাম 
Mেপ ওড়ােলন তােক। সাংবািদকরা িলখেলন - উৎপাটনযT।

উড়P চািকর মত এই যT Aথেক Aনেম এল শ'Aয় শ'Aয় সােপর মত ধাতব আঁকিশ। Aচেপ ধরল এক একM নীল পাত 
লাগােনা গাছেক। উেÚশ%, িশকড় ! F̀  উপেড় Aনেব, জমা করেব যেTর Aপেট। তারপর িদেনর Aশেষ, স«%ার মুেখ 
Aফেল আসেব সীমােPর ওপাের।

এক চF লও নড়ােনা Aগল না একM গাছেকও।

িকছF  পাতা Ûছ|েড় এল, িকছF  ফF ল লুMেয় পড়ল মাMেত। িক� একM গাছও নড়ল না িনেজর জায়গা Aথেক।

সামান% গােছর কােছ যেTর এই পরাজয় Aতা Aমেন Aনওয়া যায় না! মহারাজ কী বলেবন? আর মTীরা? 
রাজিবpানী যেTর Aজার বাড়ােত লাগেলন।

যTচালক দূরভােষ খবর িদেল - অসçব! মেন হেT Aযন গাছ�েলাই টানেছ আমােদর উৎপাটনযTেক। এমন Aতা 
হওয়ার কথা িছল না?

রাজিবpানী তখন চালু করেলন যেTর িদব%দৃÜ। যা িদেয় মাMর িনেচ উEিক Aদওয়া যায়।

তারপর, িনব/াক িবpানী আেদশ পাঠােলন, উৎপাটনযTেক িফের আসেত।

*

- কীভােব সçব হল, রাজিবpানী?

- জািন না মহারাজ, িক� যা Aদখলাম, তা অিবoাস%। যেTর Aচাখ না হেল আিম িনেজও হয়েতা িবoাস করতাম 
না। িক� মাMর িনেচ সম0 গােছর িশকড় এেক অপেরর সেa জট পািকেয় এমন কের Aবেঁধ রেয়েছ, এেদর উপেড় 
আনা অসçব। বেটর সেa গরাণ, গরােণর সেa Aহঁতাল, Aহঁতােলর সেa AগEওয়া, আর পুেরা জaল িঘের Aরেখেছ 
সুQরী গােছর !েলা। ফেল খFব Aবিশ Aভতের Aঢাকারও রা0া Aনই। এখন একটাই উপায় - আরও বড় যT বানােত 
হেব, আরও শি6শালী আঁকিশ, আরও Aজার লাগােত হেব - িক� তােত কের সব গাছেকই উপেড় Aফলেত হেব। 
জaল খািল হেয় যােব!
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- না Aহ, এেকবাের খািল করা যােব না। পিরেবশ িনেয় হইচই !র� হেল অসুিবধা বাড়েব। তF িম বরং অন% Aকােনা পথ 
AখEােজা। 

- িক� মহারাজ - *ধানমTী গলা খEাকাির িদেলন -

- বলুন, মTী।

- একটা রাজকীয় AনাMশ লাগােনা হল, Aসটার যিদ পালন না হয়, িবেরাধীরা িছিছÞার করেব Aয?

- Aকন পালন হেব না মTী? গলায় মধF  Aঢেল বলেলন রাজামশাই -

- জaেলর পােশই Aতা �াম। ওখােন লািগেয় িদন AনাMশটা, আর গাছ Aকেট িলেখ িদন মানুষ। ওেদর অত 
িশকড়Mকড় গজায় না!

***

Aলখক-পিরিচিত: উদয়ািদত% Aসােমর জy ষােটর দশেকর Aশষভােগ কলকাতায়। পড়ােশানা *থেম 
বািলগ� গভন/েম² হাই �F েল, তারপর যাদবপুর িবoিবদ%ালেয়। িVশ বছেরর Aপশাগত জীবেনর 
Aবিশরভাগটাই কাMেয়েছন বাংলার বাইের। চাকিরসূেV গত চার বছর ধের ব%াèক-*বাসী। Aলেখন 
মূলতঃ সামািজক মাধ%েম, তেব নতF ন *জেyর িকছF  *কাশনা সং<ায় ইদািনং তঁার Aলখােলিখ 
সংকিলত হেয়েছ।

"ভS িমজ" গত বছর AফসবF েক পূব/-*কািশত।
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িবভাগ – কিবতা 

..............আিoন .............. 

-িশ�ী বেQ%াপাধ%ায়  

যিদও চরাচের আিoন তবF  উÚাম বাতাস ভরা  কাlা  

এবােরর Aবাধন AখEােজ রামধনু িবহান  

আকােশর Aসানা রেঙ Aমেঘর কািলমা  

মােয়র মুখ ভােস গজ/ নেতল মাখা  

হােত হােত ভীষণ *িতেরাধ অT  

তবF  Aচাখ ভরা অh� ঝলমল  

দুেল ওেঠ িVভF বন ঢাক Aঢাল কঁািস  নােচ নটরাজ  

দুগ/িত নািশিন  দনুজদলিন দুগ/ার *িতবার নবর¿পায়ন 

- িশ�ী বেQ%াপাধ%ায়  

কিব পিরচয়: আিম জীবেনর *থম কিবতাটা িলেখিছলাম আমার আট বছর বয়েস।তারপর Aথেক Aলখা চেলেছ আেজা।
ইিতমেধ% আমার একM কিবতার বই Aবিরেয়েছ গত ২০১৩ Aত।িকছF  কিবতা পV পিVকােত ছাপা হেয়েছ।দুM গ�ও ছাপা হেয়েছ।
বইটা ক� Ýমৃি[কা *কাশনী Aথেক ছাপা হেয়িছল।বইটার নাম  'সৃèা' । যম রাজ নিচেকতা Aক মৃতF % Aলােকর pান িদেত পারেবন 
না বেল অেনক উপহার িদেয় Aভালােত Aচেয়িছেলন,তারই মেধ% একM গলার হার যার নাম সৃèা।AযM গলায় পড়েল অতীত 
বত/মান ভিবষ%েতর সব কথা গােনর সুের ও কিবতার ছেQ বাজেত Aশানা যায়। 
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.................আমার দূগ/া...............

Aতামার গেভ/ ই সৃÜ হেয়িছল

আমার *থম *ােণর �Qন। 

Aতামার Aকােলই আিম *থম !িনেয়িছলাম 

আমার জীবেনর *থম �Qন।

তF িমই আমায় Aদিখেয়িছেল

আমার *থম Aভােরর আেলা।

Aতামার Aদেহর উ[াপই আমায় বF িঝেয়িছল 

Aতামার মােঝই আমার সকল ভােলা। 

তF িম আমার মা

তF িম আমার *থম দূগ/া।

এেসা মা,তF িম জােগা

জােগা দূগ/া,জােগা দূগ/িতনািশনী।

Aবেজ উঠF ক ঢাক্

Aবেজ উঠF ক শংখ।

Aতামার আরিতেত !` Aহাক্

এই ধিরVীর সকল মিলন পংক।

আকােশর ওই ইশান Aকােন

Aদখা যায় Aসানাঝরা Aরাদ 

আিজ ধF েপর গে« !` Aহাক্

মানুেষর সকল সPাপেবাধ।

জােগা দূগ/া,জােগা অসুেরািবনািশনী

জােগা দূগ/া,জােগা বল*দািয়নী।।

-  অর¿পা বেQ%াপাধ%ায়

আমার Aলখার !র� আমার আঠােরা বছর বয়স Aথেক হঠাৎই। আমার বাবার হঠাৎ মৃতF %র পর। তখন আিম অেনক Aছাট এবং মেনর মেধ% 
এক িবশাল !ন%তা। ি*য়জনেক হারাবার আমার Aসই *থম অিভpতা। আমার Aসই !ন%তার অনুভF িত Aথেকই আমার Aলখার !র�।তাও 
আিম তখন কিবতা িলখতাম না। আমার মেনর ভাবনা�েলা Aক( fleeting thoughts) িলখতাম। কিবতা িলখেবা আিম Aকানিদন ভািবিন। 
িক� জীবেনর ঘাত *িতঘােত মাV একবছর Aহাল, আমার Aসই ভাবনা �েলা কিবতার আকার Aনয়। আিম English/Bengali দুই ভাষােতই 
িলিখ। 

না,  আমার Aকান Aলখা ছাপা হয়িন।যিদও অেনেকই বেলেছ। আমার Aলখা  আমার áদেয়র  অনুভF িতর *কাশ। I write from my soul... 
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.........অন% .........

Aনই ঢাক ,ঢাকী Aনই

আেছ Aরাষ, Aরাশ-নাই,

খF ঁM  আেছ, বঁাশ Aনই

অ- Aমজাজ পূেজা তাই।

তবF  Aদখ কাল এল

িনজ িনজ *[য়,

তF েলা Aমঘ, কাশ ফF ল

িশউিলর সমাহার।

আকােশ চাইেল পােব

দূগ/ার অবয়ব,

মাM তাই তাল Aদয়

ঢাকীেদর কলরব।

খEাখEা কের মাঠ ঘাট,

জনপথ ব«,

Aপা�-ব ভরা তবF

পূেজা পূেজা গ«।

Aজার হাওয়া বেয় আেন

ধFনুিচর ধF ঁেয়া ভার,

গাছ নেড় অকারণ 

অ®িম ‘ সি«’ আজ।

যিদ Aখােলা মন আর

Aমাদ Aচাখ একবার—

পূেজা ‘ িফল’ পােব zক

 ‘ অন%’ Aহাক না এবার।।

 - Monoreena Acharjee Majumdar
।।আিম পথ Aভালা এক পিথক এেসিছ।।
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........Aতামার-আমার...... 

Aতামার বলেত সে«% Aবলার িচz 

আমার বলেত Aলপ Aটেন Aনয়া শীেত 

Aতামার zকানাটা , জািত�েরর 

মেন আেছ এমিনেত l 

Aতামার বলেত কেয়ক ডজন বই 

আমার বলেত ফিকর লালন সাই

Aতামার পাড়ায় দুপুর-Aছঁড়া Aমঘ 

আমার পাড়ায় ব� Ü ভ%ােলনটাইন l 

Aতামার বলেত িবিনসুেতার িদন 

আমার বলেত ইেডন- গামী বাস 

Aতামার ¾ান সারা এেলাচF ল 

তঁােতর শািড়, Aসিদন �চVমাস l 

Aতামার বলেত ফF িরেয় আসা পাড়া

িনেজর কােছ িফরেত Aচেয় খািল 

আমার বলেত ইনিকলােবর Aমাড়

পাে¸ যাওয়া আজও সমকালীন l 

- Aদবাশীষ Aঘাষ রায়

Debasish is a well known name in the literary world of UK Bengali diaspora, residing in the UK for the last 14 
years. His many achievements include - famous Bengali singer Timir sung “Chaile tomay”, lyrics by Debasish. 
Won the first prize in Poem in musafirana uk concert in 2018 , selected by Srikanto Acharya , Srijato & Joy 
Sarkar. Debasish has also published a collection of his poems in Boimela 2018, titled “ Ami, Tumi O koyekjon”. 
Poetry is his passion and he has been a regular contributor to various social media platforms aimed at UK 
Bengalis.
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Potato Basket Chaat Recipe 

Serving: 5 people 
Ingredients 
🌻 For Potato Basket:
1/2 kg Potato
1 Tbsp Corn Flour
1 Tbsp White flour
1/4 tsp Salt
2 strainers (1 big and 2nd small)
oil for frying
🌻 For Chaat:
1 cup Yogurt
1/2 cup Black & White Chickpeas (Boiled)
1/2 cup Boiled Potato Cut into cubes
1 Tomato Chopped
2 Tbsp Tamarind Chutney
2 Tbsp Green Chutney
1 Tbsp Chaat Masala
1/2 tsp Black Salt
Sev as you required
1 Tbsp Fresh Coriander Chopped Ingredients

Method 
 Steps 
🌻 How To Make a Potato Basket: Slice potatoes 
extremely thin, about 2mm thick and then shred into 
fine straws about 2mm thick, alternatively using a 
mandoline with a julienne attachment. Place potato 
into a large bowl or sieve, add cold water and rinse 
potatoes well until the water runs clear to remove 
excess starch. This will help the potatoes to become 
crispy.

Drain potatoes well and squeeze out excess water 
then use a paper towel to remove any moisture.
Pour vegetable oil into a wok and heat at high, 
temperature
Add flour to the potatoes and toss well to combine.
Dip a larger strainer into the oil, place over saucepan 
then add potato evenly around the sides and base of 
the strainer to create a birds nest, about 1cm thick. 
Dip the smaller strainer in oil and place on top.

How To Make a Chaat: After fried all potatoes basket 
then make chaat for this. Take a bowl and add Yogurt, 
Black Salt and mix it well and then add Black & White 
Chickpeas, Boiled Potato, Tomato, Chaat Masala and 
mix it well and then put all chaat on the Potato 
baskets and then put some Tamarind Chutney, Green 
Chutney, Chaat Masala, Sev and some yoghurt and 
Green Coriander. Your Potato Basket Chaat is Ready. 
Enjoy

When oil is ready, add strainers and fry until potatoes 
are golden and crispy, this might take between 5 – 10 
minutes. When the basket is nearly ready to remove 
from oil, gently remove the top strainer, or whatever 
strainer comes off easily, use a tip of a knife if any 
potato is stuck in the strainer, just be gentle so the 
nest doesn’t break.
Remove nest and place on a paper towel, remove the 
other strainer, allow to cool slightly. The basket is now 
ready to use to serve.
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Bengali Doi Ilish Recipe 

Indrani Saraswati 
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Durga Puja Through The Eyes Of An Adolescent 

Durga Puja is a celebration for me of importance because it happens to be the most awaited 
occasion that my parents look forward to. Ever since I was probably learning about my timetables 
and learning how to colour in between the lines, I remember attending Durga Puja at various 
places.My mum used to tell me the mythology and lores and always compared our visits back to 
Kolkata just like Maa Durga’s homecoming - of sorts. When I was younger, it essentially meant 
gifts from grandparents-time to attend observances and was all about colourful dresses, parties and 
honestly some delicious food. When really young and couldn’t protest much my mum sometimes 
made me perform at these gatherings and - was it great? Could’ve been better, but nevertheless it 
was something that was fun for people to watch. And I most certainly have a good laugh watching 
them. It was to me at the time, a party, a celebration and a joyous occasion.

But at that tender age I couldn’t appreciate the reason as much as I do now - as to why these 
festivities occurred. As I've grown older, now learning about religions and cultures-the importance 
and significance of the celebrations has been more clearer and meaningful to me. These gala 
celebrations are nothing but a note of gratitude for how much we have been blessed with -Pujas 
aren't just parties, they're a time to honour and enjoy Gods' gifts.

Of course this time it’s very different, but there’s no change in excitement. How happy the heart 
feels knowing the auspicious days are just ahead. Wishing one and all a Very Happy Durga Puja. As 
Maa Durga would want - all her children to be staying safe and staying alert.

W'Dron Oendrik Kundu
Age: 15 years old
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INDIA 
A travel write-up

India can be described in two ways - a surreal variety of culture, language, 
traditions and values and a country filled with slums, dirt and chaos. After 
travelling there, I've come to think of it as a place of contrasts and 
contradictions; all of which have come together to make a country as 
spectacular as the Indian subcontinent.

Even after going there many times, I've realised that I will never be a true 
Indian nor a true British person but neither of these reasons stop me from 
talking about the amazing attributes that India holds (and some of my bizarre 
experiences too).

From what I have gathered, driving on Indian roads can be truly an exquisite 
experience, providing you don't get injured in the duration of your journey. My 
first-time around the city of Mumbai on Indian uber was nightmarish. A 
daunting experience which will stay with me for the rest of my life. On that 
day, my first time in India as a young child, we were making the journey from 
the Mumbai's famous Chhatrapatl Shlvajl Int. Airport to my aunt and uncle's 
house, which was roughly an hour away. My mother, sister and I were clearly in 
a rush: our faces flushed red and sweat dripping down our faces purely because 
my sister and I had never experienced scorching heat of this sort before. Our 
clothes were unsuitable too. It was clear that we hadn't thought the prolonged 
journey over continents through.

Eventually, we got hold of a taxi. It didn't seem to have air conditioning, which 
was quite obviously the opposite that we had hoped for but imagined that 
opening the windows would be sufficient. It was not. We were in motion now; 
it started off slow (slow: as in what was considered normal in the UK), but it 
didn't take long at all for the car to accelerate. The opening of the windows 
had allowed for masses of dust from the roads to enter the car. This made me 
cough uncontrollably, as if I had just walked past a group of smokers in a non-
smoking area but five times that. The smell was wonderful though, it marked 
what was truly the 'taste of India': a rich, flavour filled, strong aroma - one that 
I was more than delighted to experience.

Noise enveloped me: blaring horns, bellowing cows (yes, cows wander around 
just as people do), the din made me feel a sense of ultimate impuissance. There 
were infinite bumps on the uneven, rutted roads - many a time we found
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ourselves being shaken like coins in a piggy bank. And throughout all this, my 
mother seemed unfazed, unperturbed, unvexed. I wasn't surprised, not one bit. 
She had grown up here. She had ridden and driven on these roads many times 
and on various vehicles too.

I had been thinking about just that - a life in India - when we hit a completely 
unanticipated bump in the road. At that moment, it felt as if my stomach had 
toppled and eyes had popped out - much like when you are going downhill at 
speed on a rollercoaster.At the end of it all, the driver, to whom I hadn't paid 
much attention to during that indelible journey of mine, turned around to say: 
"Aap log bilkul theek ho na?" (Are you all alright?) in a caring yet frivolous 
tone. I was tempted to say a fervent yes, however, my mother cut in and said: 
"haan ham theek hain" (Yes, we are ok). She continued to give me a look, 
which featured a slight hint of annoyance and pity.

The rest of the holiday was spent venturing in and out of famous Mumbai 
landmarks such as: the gateway of India, the Mahalaxmi temple, Hajl All 
Dargah and the sanjav Gandhi National Park. It was enjoyable; the Intricate, 
serpentine designs, the places filled with centuries and centuries of history to 
teach and finally: the food. Need I say more?

I felt out of place. An outsider among family. I had neither grown up nor 
studied her and yet I had a connection stronger than any other person to the 
country. A connection which, had I not lived abroad probably wouldn't have 
been as Indestructible as It Is today. You could say my experiences have made 
me the person I am today but who am I without my roots?
India Isn't a perfect country; It never was and may never be, but there Is no 
doubt that I am proud of her.

- Angelina Bora

- My name is Angelina Bora. I am a year 10 student and a resident of Orpington. I've 
written a piece about my emotional experiences on a trip to india, our mother land. I 
hope that many second generation immigrants can identify with my feelings will 
encourage many children of my age to go through these experiences themselves. We are 
who we are, because of our roots. Our India is not perfect but we are all Indians at heart 
and we are proud of it.
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Diwali 

This a story about Ram and Ravana. In ancient times, there was a kingdom called Ayodhya 
lived a king called Dasarath. He had 2 sons called Ram and Lakshmana. Ram was in love 
with Seetha. The queen saw Ram and Seetha in love, so she told to the king that Ram can’t 
be the next king. She said that Bharath has to be the next king and Ram, Lakshmana, and 
Seetha have to go to the forest for 14 years. They went to the forest leaving the kingdom.

They lived in a hut in the forest. One day a lady, Surpanaga saw the handsome Ram and 
asked – “If he would marry her?”. He said “No”, ask my brother Lakshmana instead. But he 
refused as well. She got angry and forced him which made him chop her ears and nose off.

She ran to her demon brother, Ravana to take revenge of them. Ravana ruled the kingdom 
of Sri Lanka. He made a plan to disguise in to golden deer to kidnap Seetha when Ram and 
Lakshmana were not home. When they came back, they noticed Seetha was missing.

They went in search of Seetha, they came to an area of monkeys and bears. They saw 
Hanuman who has super power to carry mountains in his arms, and fly over sea. He agreed 
to search for Seetha.

He flew over the sea and found Seetha sitting in one of the Ravana’s garden. He flew back 
to Ram and they made a path with stones to Sri Lanka for a battle. Hanuman and the 
monkeys won all the evils except Ravana. Now it was Ram versus Ravana.

They fought with each other with bow and arrow, but they could not defeat because of the 
shield. He prayed to God to help. God told Ram that Ravana’s weakest point is his heart. 
Ram trusted the words and shot the arrow directly to Ravana’s heart while he was laughing. 
Ravana died.

Ram and Seetha were in love again. They went back to the kingdom of Ayodhya after 14 
years. The people were so happy of their return and celebrated with the victory of good 
over evil by lighting lamps on the street, bursting fireworks which is celebrated as diwali by 
the entire country

By Sai Raghavan
Year-3
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Children's Art 
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Eshana De 
Age: 7 years old

Priyanka Chatterjee 
Age: 8 years old

Debasree Gomukh 
Age: 6 years old

Aditya Ghosh 
Age: 7 years old



Paintings 
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Artist: Swagata Sinha Roy
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Acrylic on Canvas  
By Manjari Biswas
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Artist: Sayan Ghosh



Photography 
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Photo credits: Spriha Mukherjee 
Age: 15 years old. She is passionate 

about photography and is a rising star



My Maa Durga 

 
My maa Durga has a multitude of forms - Kaali, Parvati, Shakti, the list goes on 
and on…
Yet… I can’t help but see, pure love in a form made just for me
 
My maa Durga is the eternal energy that ebbs and flows - she destroys, creates 
and pushes me to grow
A beacon of light, a symbol of hope, a warrior who
Annihilates the evil that holds me back and spoils my soul.
 
Dearest Maa Durga,
Uma, Chamundi
Rajeswari, Ambika and Maha Gauri
Goddess of many strengths, with many powers and many forms, I see you
All in my mother – in her love, in her care, in her warmth.

By Anumita Mukherjee
Age: 18 years old
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The Guards of The Weak 
The lush farm was low. It was well below sea level. Over the horizon the dawn was 

breaking. There was a thin cloud cover overhead. The farm was covered, split into 20 
giant patches that each grew a different kind of vegetable. There was a small little 
cottage in the corner. A huge flock of black ‘V’ shaped birds flew in a tight formation 
amongst the hue of many colours. At the rear of this, there were a pair of struggling 
birds that only just managed to keep up.

 The lead birds dived in at a near vertical angle. The struggling Starlings plunged 
energetically into the dive. In their excitement though, they nosed over too far and 
soon they had overtaken the lead two birds. Realising their mistake the Starlings 
flapped their wings in a futile attempt to slow down but this was to no avail. Down 
below  a cat lay low concealed and in the shadows. It was in between a sack of grain 
and the red brick wall that circled the farm. Seeing the struggling bird, it smiled to 
itself while thinking that it would be an easy kill. It tensed its muscles waiting to 
pounce on his unsuspecting victim. Then his time came. He lead his target with 
deadly accuracy. He opened his jaws and grabbed his prey in midair.

Like a bolt of lightening from nowhere, the lead Starling swooped down onto the 
cat’s 6 o’clock soundlessly, without a thought for himself. With no warning, the bird’s 
talons ripped through the cat’s hide, forcing the bird out of the cat’s mouth before it 
had a chance to kill it. The lead bird banked away. Meanwhile second lead took the 
rest of the flock to the clouds. There they formed groups of four. The first group 
nosed over and accelerated to seventy-five kmph. Coming out of the sun they 
retained the element of surprise. They attacked. The cat could not believe that this 
entire flock of little birds were retaliating.  His prey was after all just a weak bird; it 
is just another mouth to feed, and being weak it does nothing useful to the flock. 
However the flock had other ideas. They believed that if any bird in their flock is 
taken, it is a war against the entire flock. They never gave a thought to who that bird 
was. The group swooped down at the cat with a frenzied vigour. They peeled back 
the hide of the cat, marking the centre of the attack. The cat collapsed with pain. 
The next group finished the cat off. The next retrieved the wounded bird.

 They all stayed with the unfortunate one until it regained consciousness after 
almost an hour. It took over 20 more minutes for it to try to fly. At first the little bird 
just fluttered its wing to make it just leave the ground. After a while it reached the 
pinnacle of a vine. while this was taking place the others looked over calmly. It took 
20 minuites for it to reach the upper branches of a tree. Another hour was taken for 
it to fly stably. The other birds took off, putting him in the middle of the flock. The 
birds spread their wings out more than usual as if they communicated a smile to each 
other

By Roudra Bhattachayya
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The poem of Durga Puja 
Her painted pupils travel,
Across the lovely golden gravel,
She reads the thoughts that worry all,
And imparts the knowledge to save us from fall,
We feel her love within our heart,
Which saves us from going apart,
She is our mother and Shib is our father,
Therefore, we worship them together.
 
The world was full of problems,
Global warming, pollution and hundreds of them,
But now that you’re here,
There is nothing to fear
Now the world is beautiful and covid is fading,
Whilst our loving mother Durga is approaching,
The trees have started to blossom,
And the animals start to get ready to sleep,
And listen to God,
The golden key.
 
 
THANK YOU FOR THE PEACE, LOVE, JOY AND 

HAPPINESS YOU GIVE US.

HAPPY DURGA PUJA!!! 

By Arjun Mukherjee 
Age 10 years old



িবভাগ - পুেজার নত7 ন গান  

মা দূগ/া কেরা কর�ণা 

িশউিল ফ& েলর গে* সবার মন 0মেতেছ আজ 
বছর পের আসেছ উমা, তাই 0তা নত& ন শাজ 

নত& ন জামা, নত& ন ফ7াশন, নত& ন পুেজার গান 
দশভ; জা র আগমেণ, জাগেছ নত& ন =াণ 

ঘ?া কঁাসর শB Cিন জেয়া জেয়া মা 
0রাগমুE পৃিথবী দাও 0গা মােগা মা 

খ& িশর 0ঢউেয়র 0কালাহেল, ত& িম আেছা জগৎ জুেড় 
মা দুগOা কেরা করPণা 

মা দূগOা কেরা করPণা 
মা দূগOা কেরা করPণা 

অSলী আর =সাদ 0ভােগ, ত& িম আেছা জগৎ জুেড় 
মা দুগOা কেরা করPণা 

ঢােকর তােল নাচেছ ঢািক 0ঢনক& রাক& রক& র 
পUাচ িদেনর এই আনেW 0ত ভ& বন ভরপুর 

মা দূগOা কেরা করPণা  
মা দূগOা কেরা করPণা 

গীিতকার:  শীেষ+,ু  মখুাজী1  

গানM YouTube এ এবং িবিভl Ãিমং Äাটফম/ এ *কািশত 
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ভবাপাগলার মাত� পজূা 
- িমনু মুখাজী�

সাধক কিব ভবা পাগলা র হাজার হাজার গােনর রচনার মেধ7 একY আজ আপনােদর সামেন ত& েল ধরেত খ&ব 
ইেZ করেছ| আমরা 0তা দুগOা পুেজার িদন [িল 0ত 0দবীর মূ\ত] পুজন কের থািক| িতিনও কের থাকেতন | িক^ 
আসল পুেজা 0য মেনর পুেজা 0সY এই গােনর মাধ7েম িতিন কত সুWর ভােব =কাশ কেরেছন| 
0য ভE িচ` ব7াক& ল হেয় মােয়র নােম 0মেত থােক,মােয়র কােছ সমপOণ কের ,মা তার অaের =কািশত হন । অcমী 
0ত 'এেসা মা ত& িম ' বেল আমরা মােয়র দশ=হরন ধািরনী রdপ 0ক 0যন আমােদর eদেয় আবাহন করেত পাির| নবমী 
0ত 0যন মােয়র নব নব রdেপর আরাধনা করেত পাির| আর দশমী িতিথ 0ত দুগOিতনািশনী 0যন আমােদর eদেয়র 
কািলমা মুিছেয় 0দন , তঁার নােমর িবfােস 0যন আমরা কgন 0থেক কgনতর পথ অিতhম করেত পাির| 

 

ভE িচ` মুখ িনঃসৃত বাণী-
সjমী িতিথ ,, সব ত& িম।
কা‘র  অaের ,, =কািশত হও মা,,
                  িক কিহব আিম ||

অcমী ,, এেসা মা ত& িম ,, দশ=হরণ ধািরণী
নবমী ,, নব নব ত& িম ,, সবO মkলকািরণী |
দশমী , দশম দশার দশা ,, দুগOিতনািশনী,, 
দুগOা , দুগOানােম ,, দুগOম পথ lিম ||

অসুর দমনকািরিন ,, একাদশী পাবOণ পেবO,,
মহানােম গ\ব]ত ভবা,, চেল মহা দেপO ।
ভ& বন ভিরয়া ,, দুগOা নােম দিলয়া যাব , িবষয়- সেপO,, 

িচ` ,, িচ`ানW কিরেছ িযিন ,, তঁাহােক আিম নিম ।।

- ভবা পাগলা
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Thank You 

Thank you for reading the Sharodiya e-magazine'. We hope you enjoyed reading it as much 
as we enjoyed creating it for you. Sharodiya magazines have a long history in Bengal and 
very few can deny a deep emotional connect with them. Our humble effort has hopefully 
brought you some joy in these dark times. Do contact us at aantarikbab@gmail.com and let 
us know if you have any feedback.  
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