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D ear BASC Members: 
 

Wish you all a colorful, joyous 2021 Durga Puja and a subsequent holiday season. 
Pray that you and all your loved ones will remain free from the hazards of Covid
-19. At this deadly crossroads of global violence and pandemics, we pray ardently 
for safety, peace and compassion for all. 

 

 

 

 

 

 

 

We will also reminisce our early KHEYA magazines and KHEYA’s first Editor de-
ceased Dr. Prasun Kumar De, a great messenger of harmony and one of the pil-
lars that founded BASC. Meshomoshai played a key role in registering SCBAC 
(Southern California Bengali Association of California), the precursor of BASC 
(Bengali Association of Southern California), and making it a non-profit entity. He 
was fondly called Meshomoshai by many. But I cherish Meshomoshai the most 
for his kindness, humility and selflessness.  

Meshomoshai involved me in KHEYA work in November, 1982; few months after I 
arrived in Los Angeles after my graduate school at the University of Texas. From 
the mid-1970s, the first few pioneering years, he spent many hours to calligraph-
ically hand-scribe monthly editions of KHEYA. In 1983, he began to work on cre-
ating one of the first Bengali fonts worldwide. With colossal patience, Mesho-
moshai taught us the intricate use of his newly created fonts. Articles contained 
global warming, ISRO (Indian Space Research Organisation) and much more, high-
ly relevant in today’s world; essays on how democracy must always be defended. 
Also, I remain grateful for the spiritual nuances he instilled in me. I remember 
him taking me to the Vivekananda House in South Pasadena and sharing startling 
facts about Swami Vivekananda’s life. Many know about his multifaceted contri-

Editorial 

Dr. Prasun K. De (June 3, 1920 - February 27, 2020)  
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butions to many a community: Jadavpur University’s senior chemistry professor, the 
same university’s sports manager, a crusader for have-nots, a spiritualist fluent in 
Sanskrit, and every verse of the Bhagavad Gita, and perpetually drawn to Rishi Auro-
bindo’s interpretations of the Gita. In equal measures, he was a classical music con-
noisseur and contributed heavily in the foundation and prosperity of BASC. But in a 
secret nook of his heart what he loved most was literature and literary writing. It is 
an amazing tale – how he pioneered and sowed the seeds of literary writing in Los 
Angeles. He effectively began the first Bengali magazine of north America, KHEYA, in 
1973-1974 and sustained it for more than 25 years. Monthly editions of KHEYA could 
be subscribed for a year for $6. If one became a member of SCBAC, then all 12 
KHEYA editions of the year were free. A large section of KHEYA contained news 
from India – Bharater Sangbad. 

This year’s 2021 KHEYA is in the 47th year of its publication. It is the first Bengali 
magazine in North America which is rapidly approaching 50 years of release. It is 
heartening to note about these early editions that they had an elaborate section 
called Bharat-Barta. These were the times when many of Southern California resi-
dents were yet to procure a VCR. We lived in a pre-CNN era when the only Indian 
source was ABC News, CBS News, Voice of America and BBC Radio. The Bharat-Barta 
section contained sports, cultural and government news from India. Though he was 
a great patron of Bengali language and culture, Meshomoshai was a true and proud 
patriot of all of India and not just Bengal. It is indelible, the way he inspired BASC’s 
teens and adult to write Bengali poems and beautiful witty snippets from real life 
events from the streets of Calcutta, West Bengal, and India.  

May Ma Durga’s every blessing shower upon you and all your loved ones. 

 

—— On behalf of Kheya Editorial Board 
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সম্পাদকীয় 

মি . এ. এস. মস.-র মপ্রয় সদসয ও সদসযািৃন্দ:  
২০১৯ সাখল মিজ্ঞান্ীরা খোাঁর্ খপখলন্ SARS-CoV িাইরাখসর এক িাইখয়র (িা খিাখন্রও িলখত পাখরন্), যার ন্াম 
প্রর্খম SARS-CoV-2 খদওয়া হখয়মিল। এই িাইরাস মূলতঃ আমাখদর খদখহর শ্বাসপ্রশ্বাস িযিিাখক আক্রমণ ক’খর 
খয খরাগ সৃমি কখর তা এেন্ পৃমর্িীর সি মদখক িয়ান্ক মহামারীরূখপ িম়িখয় প’খ়ি আমাখদর র্ীিন্যাত্রা মিমিত 
ক’খর চ্খলখি। ঐ খরাখগর ন্তুন্ ন্াম খদওয়া হখয়খি COronaVIrus Disease, যা খর্খক কয়মট িণজ মন্খয় অধুন্া 
প্রচ্মলত COVID-19 ন্ামমট আমরা খপখয়মি। এর খ খে ‘-19’ রু্খ়ি খদওয়া হখয়খি ২০১৯ সাখল িাইরাসমট আমিসৃ্কত 
হয় ি’খল। এই িাইরাখসর একরা  িাইও ইমতমখধয খদো মদখয়খি পৃমর্িীর মিমিন্ন অাংখ  র্ীন্-সাংক্রান্ত রূপান্তখরর 
ফখল। এখদর প্রমতমটর (অর্জাৎ মমউটযাখের) ন্াখম মিন্ন মিন্ন গ্রীক অক্ষর রু্খ়ি  খদওয়া হখচ্ছ তাখদর আলাদা আলাদা 
গঠখন্র র্ন্য। এ িির এ খরাখগর িযাকমসন্ আমিসৃ্কত হ’খলও িযাপক প্রখয়াগ হ’খত ন্া পারার র্ন্য সম্প্রমত খডলটা, 
লযাম্বডা ও মমউ মমউটযাখের প্রখকাপ খিখ়িখি। কখি খয আমরা আিার স্বািামিক অিিায় খপৌঁিাখত পারখিা তা’ 
অমন্মশ্চত। যাক খস কর্া। 
এই মহামারীর কারখণ একত্র র্মাখয়ত ন্ান্া মন্য়খমর খিিখন্ িাাঁধা পখ়িখি। িাাংলা সন্ ১৪২৭ সাখল খেয়াও ঘাখট 
লাগখত পাখরমন্। তাই আমরা এ িির ন্তুন্ উদযখম খসই কাখর্ খলখগ পখ়িমিলাম। এেন্ আপন্াখদর হাখত খেয়া 
তুখল মদখত খপখর আমরা আন্মন্দত। আমাখদর এই প্রয়াস স্বার্জক হয় যমদ আপন্ারা এই খেয়ায় খিখস পখ়ি আন্ন্দ 
পান্। 
খেয়ায় িাপাখন্ার র্ন্য মি. এ. এস. মস.-র সদসয ও সদসযাখদর আমাখদর সমন্িজন্ধ অনু্খরাধ খয আপন্ারা আপন্াখদর 
খলো ও ম ল্পকমজ িমিেযখত আমাখদর পাঠাখিন্ এিাং আরও খি ী ক’খর খেয়া পখ়ি আমাখদর উৎসামহত করখিন্। 
এেন্ আসুন্ আমরা এই কয়মট  ারদীয় পুণযমদিখস র্গজ্জন্ন্ী শ্রীশ্রীদুগজার আরাধন্া ক’খর সিান্ধখি পুণয অর্জন্ কমর 
আর আগামী িিরমট মাখয়র আ ীিজাখদ খকামিড-১৯ মহামারীর খি়িার্াল খকখট সুখে সচ্ছখন্দ র্ীিন্ অমতিামহত করখত 
পামর। এটাই আমাখদর কামন্া। 
 

------ “খেয়া” সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ খর্খক 
দীপক িাগচ্ী  
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 রামকৃষ্ণ-ঘরণী তুমম মা, পরমাপ্রকৃমত সারদামমণ; 
অিতার-িমরখষ্ঠর লীলা-সমঙ্গন্ী। 

অখদােদম জন্ী তুমম মা, খপ্রম-িালিাসায় পমরপূণজ িক্ষ তি। 
উদার তি খস মি াল িখক্ষ ঠাাঁই মদখল কত অিার্খন্। 

মিশ্বমাতা, তুমম মিশ্বর্ন্ন্ী, তুমম খলাকমাতা — 
প্রণমম খতামায়, তুমম রামকৃষ্ণ-িাখি িামিতা। 

খদোখল র্গৎর্খন্ মাতৃিাি িা়িা আর িাি ন্াই। 
রত্ন-মিিূমেতা তুমম মাখগা, রত্নসম পুত্র সি তি। 
দৃপ্তকখে র্ান্াখল — তুমম পাতাখন্া মা ন্ও। 

‘কর্ার কর্া’ মা ন্য়, সতযকাখরর র্ন্ন্ী তুমম। 
প্রণমম খতামাখর খমারা, প্রণমম খতামাখর। 

স্বামমর্ীর ‘র্যান্ত দুগজা’ তুমম, মা দুগজমতন্াম ন্ী। 
 

আর্ কাাঁমদ খমারা মহামারী, অমতমারীর কমঠন্, করালগ্রাখস। 
কত র্ন্ন্ী সন্তান্হারা, পত্নী স্বামীহারা, কত ম শু মাতৃহারা; 

কত ভ্রাতািমগন্ীর খচ্াখের র্খল আর্ ধরণী মসিা। 
স্বর্খন্র মিখয়াগিযর্ায় িযমর্ত আতজমান্খির আমতজখত 

পৃমর্িীর আকা , িাতাস িযমর্তা, পীম়িতা। 
র্ামন্ন্া কখি কাটখি দুমদজন্, পৃমর্িী আিার হখি সুন্দর। 

       প্রার্জন্া  
         পপী খসন্ 
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িখলমিখল তুমম মাখগা, ‘িুখলা ন্া খতামাখদর একর্ন্ মা আখিন্।’ 
র্গন্মাতৃ-স্বরূমপন্ী ‘িালিাসায় িরা’ তুমম মা খমাখদর। 

তাই িমল, ‘রক্ষা কর এ র্গৎ খতামার অিয়, করকমলস্পখ জ; 
দূর কখর দাও অমতমারীর কমঠন্-করাল-মন্ঠুর দাং ন্। 
প্রসামরত কর সুখ ািন্ দৃমি তি, খমাখদর ধরার ধূমলখত। 

“িমরে ধরা-মাখে  ামন্তর িামর।”*  
 ামন্ত ও আন্খন্দ পূণজ কর খমাখদর এ ধূলার ধরণী।’ 

প্রণমম খতামায় খমারা, প্রণমম খতামায়। 
 

* রিীন্দ্রন্ার্ ঠাকুর, পূর্া - প্রার্জন্া, ১২৬। 

এমন্ খয র্ল, যার স্বিািই মন্খচ্র মদখক যাওয়া, তাখকও সূযজমকরণ আকাখ  খটখন্ খতাখল। খতমমন্ মখন্র 
স্বিািই মন্চু্ মদখক — খিাখগ। তাখকও িগিাখন্র কৃপা ঊর্ধ্জগামী কখর।    

                             —- শ্রীমা সারদাখদিী  
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আ খমমরকায় আসার অল্প মদখন্র মখধয আমম একটা েুখন্র মামলায় র্ম়িখয় পখ়িমিলাম। এ কর্া 
কাউখক িলার ন্য়, এ কর্া কাউখক িমলমন্ও এতমদন্, 
মকন্তু আর্ পঞ্চা  িির পখর খসই কর্া প্রকা  করখত 
িাধা খন্ই। এতমদন্ কর্াটা িমলমন্ এই কারখণ খয এখদখ  
আমার র্ীিখন্র মিমত্ত ওই েুন্টার র্ন্যই। এই খগাপন্ 
কর্াটা র্ান্াখত আমার একটা স্বািামিক মিধা মিল, মকন্তু 
আর্ এ কর্াটা আর লজ্জার িখল মখন্ কমর ন্া, তাই 
আপন্াখদর কাখি এই গল্প িলমি। যমদ মন্ন্দা কখরন্ 
করখিন্, আর যমদ মখন্ কখরন্ এই গল্প মকিু প্র াংসার 
দামি রাখে, খস আমার খসৌিাগয। 
আমাখদর র্ীিখন্র ঘটন্াগুখলা খয খকন্ ঘখট তা খক র্াখন্? 
অখন্খক িখলন্ কমজফল, অখন্খক িখলন্ িাগয, অখন্খক 
িখলন্ খযাগাখযাগ। আমম এক এক সমখয় এক এক রকম 
িামি, সমঠক উত্তর আর দ  র্খন্র মখতা আমার র্ান্া 
খন্ই, তাই যা ঘটন্া শুধু তাই আপন্াখদর র্ান্ামচ্ছ। 
তার আখগ আমার আখমমরকায় আসার গল্পটা িলা 
দরকার। 
িািখল আমার হামস আখস খয এই অসম্ভি িাগয 
পমরিতজখন্র খপিখন্ও খতা মিল এক েুখন্র কামহন্ী। খসটা 
আখগ িখল মন্ই, তাহখল গল্পটার একটা ধারািামহকতা 
র্াকখি। আপন্াখদর িুেখত অসুমিখধ হখি ন্া।  
মধয োখটর দ খক আমম কলকাতায় কখলখর্ ঢুখক িাত্র 
রার্ন্ীমতখত র্ম়িখয় পখ়িমিলাম। িনু্ধরা খতালা মদখয় 
আমায় িাত্র খন্তা িামন্খয় মদখয়মিল এিাং িাখলা িিৃতা 
মদখত পারতাম িখল আমাখদর মন্খর্খদর কখলর্ িাম়িখয় 
অন্য কখলখর্র িাত্রখদর মখধযও আমার একটা পমরমচ্মত 
মিল। িাত্র মহখসখি িালই মিলাম। কমাসজ মন্খয় প়িমিলাম 
পামরিামরক ইচ্ছায়। িািা মিখলন্ মিখলত খফরত চ্াটাডজ 
একাউখেে, তাাঁর ইখচ্ছ মিল আমম তাাঁর খপ াখতই যাই। 
আমার এক কাকা তেন্ মিখলন্ িারত সরকাখরর উচ্চপখদ 
আসীন্ স্বন্ামধন্য ইকন্মমস্ট। মদমিিাসী এই কাকার সখঙ্গ 
খন্তাখদর মিল ওঠা িসা। পমরিাখরর আখরা অখন্খকই 
মন্খর্র মন্খর্র খপ ায় সুপ্রমতমিত মিখলন্ তাই আমার 
িমিেযত মন্খয় িাম়িখত েুি একটা িািন্া মিল ন্া। 
মকন্ত খগাল িাধখলা িাত্র রার্ন্ীমত মন্খয়ই। তেন্ একটা 

অমির সমখয়র মখধয মদখয় পমশ্চমিঙ্গ যামচ্ছল। খদ  খযন্ 
খকান্ মদ া েুাঁখর্ পামচ্ছখলা ন্া। প্রমতমদন্ই ধরন্া, 
হরতাল, প্রমতিাদ সিা ও মমমিল খলখগই মিল। তার 
মখধয তেন্ ন্ক াল হাওয়া িইখি, এমদক ওমদক মানু্ে 
েুন্ হখয় যাখচ্ছ। 
একটা িন্ধ চ্টকখলর সামখন্ এমমন্ একটা প্রমতিাদ 
সিায় আমার ডাক প়িল। খগলাম। আমায় িলা হল 
িিৃতা মদখত। আমম ন্ান্া রকম তর্য মদখয় িলমিলাম 
খসই চ্টকখলর মামলকরা খকমন্ িাখি শ্রমমকখদর প্রাপ্রয 
টাকা খর্খক তাখদর িমঞ্চত করখি মাখসর পর মাস, 
খকমন্ কখর তারা সরকাখরর টযাক্স ফাাঁমক মদখচ্ছ, খকাখন্া 
মচ্মকৎসার েরচ্ মদখচ্ছন্া ইতযামদ। আমার িিৃতার 
মখধযই পুমল  লামঠচ্ার্জ করখলা। প্রর্খম সাদা খপা াখক 
একদল পুমল  হামলা করখলা, তারপর উমদজ পরারা 
এখলা। র্ন্তা শুরু করখলা ইট িুাঁ়িখত। পুমল  কাাঁদাখন্ 
গযাস িুাঁ়িল। ি়ি রকম েণ্ডযুদ্ধ খলখগ খগল। আমরা 
খচ্াখে মিখর্ রুমাল মদখয় এমদক ওমদক িুটলাম। আর 
তেমন্ খক খযন্ িলখলা, “েুন্, েুন্ হখয় খগখি।” এই 
সমখয় আমম মফখর দাাঁম়িখয় মিলাম আর খধাাঁয়ার মখধয 
মদখয় যািার খচ্িা করমিলাম খদেখত, খক েুন্ হখলা। 
একটু খযখতই পুমল  আমায় খিধ়িক লামঠখপটা কখর 
পুমল  িযাখন্ তুখল লালিার্াখর মন্খয় খগখলা। 
খসোখন্ লকআখপ র্াকখতই আমাখদর পামরিামরক উমকল 
চ্ন্দ্রন্ার্ িািুখক মন্খয় িািা এখলন্, এিাং দু’চ্ার কর্ার 
পর লালিার্ার খর্খক আমম িাম়িখত এলাম। 
ডটর কুমার িযান্ামর্জ এখলন্ আমায় খদেখত। মকিুমদন্ 
মিিান্ায় শুখয়, ওেুধ খেখয় আমম িাখলা হখয় উঠলাম। 
ইমতমখধয িািা কাকার মক কর্া হখয়খি আমম র্ান্তাম 
ন্া, শুধু িািা িলখলন্, “এেন্ আর কখলখর্ মগখয় কার্ 
খন্ই, মাস োখন্খকর মখধয খতাখক আখমমরকায় পাঠামচ্ছ। 
এোখন্ র্াকখল তুই েুন্ হখয় যামি।” এরকম একটা 
সম্ভািন্া খয মিল, তা আমম িুখেমিলাম। িনু্ধরা েির 
মদমচ্ছল। আমম আপমত্ত কমরমন্। 
চ্খল এলাম আখমমরকায়। এখকিাখর সরাসমর রার্ধান্ী 
ওয়াম াংটখন্। কাকাই িখন্দািস্ত কখর মদখয়মিখলন্, আমম 
উঠলাম ডটর শ্রীিাস্তখির সুন্দর ি়ি িাম়িখত। ডটর 

 অমিস্মরণীয় একমট েুখন্র কামহমন্* 
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শ্রীিাস্তি তেন্ িারত সরকাখরর দূতািাখসর উচ্চপদি 
রার্ কমজচ্ামর। িদ্রখলাক আমায় কমদন্ যখত্ন আদখর 
আশ্রয় মদখলন্। তারপর অি যই আমাখক মন্খর্র পাখয় 
দাাঁ়িাখত হখলা, এিাং খস পাখয় খয েুি খর্ার মিল তা 
িলখত পামরন্া। 
একটা ড্রাগ খস্টাখর মাল রাো, স্টক করা, এইরকম 
একটা কার্ খপখয় খগলাম আর শ্রীিাস্তখির আশ্রয় খর্খক 
উখঠ এলাম  হখরর গমরি পা়িায় একটা একঘখরর 
ফ্ল্যাখট। খসটা মিল একটা ি়ি এপযাটজখমে িাম়ি, খযটার 
মখধয মিল অখন্ক খিাট খিাট এপাটজখমে। সিাই কৃষ্ণাঙ্গ। 
পুখরা পা়িাটাই কৃষ্ণাঙ্গ পা়িা। আমম সহখর্ই সিার 
খচ্াখে পখ়ি খগলাম।  
তেন্ িারতীয়খদর খি ী খদো পাওয়া খযত ন্া 
রাস্তাঘাখট, তাই আমম খি  একটা দ জন্ীয় িযাপার হখয় 
খগলাম। আমার খি  কখয়কর্ন্ িনু্ধও হখয় খগল। 
মিখ ে কখর আমার ঘখরর সামখন্ই র্াকত লরা িখল 
কুম়ি িাই  িিখরর খয খমখয়মট, খস আমার িাখলা িনু্ধ 
হখয় খগল। এমন্ হখলা খয, খস যেন্ তেন্ আমার ঘখর 
চ্খল আসখতা। গল্প করখতা মামটখত আমার মিিান্ার 
ওপর িখস। মিিান্া িলখত একটা খতােক, খযটা 
মামটখতই পাতা। লরাই খকার্া খর্খক ধীখর ধীখর আমার 
ঘখর মন্খয় এখলা চ্ারখট খচ্য়ার, একটা খটমিল। আমম 
একটা োট মকন্লাম ফ্ল্ী মাখকজট খর্খক। রান্নার িাসন্, 
কাপ খেট সি মন্খয় আমার সাংসার খি  র্খম উঠখলা। 
তেন্ আমম মসগাখরট খেতাম ন্া, খদখ  র্াকখত খকাখন্া 
মদন্ মদও োইমন্। লরা আমায় মিয়ার খেখত খ োখলা। 
হযামিাগজার, হযাম, সখসর্ এই সি যা খকান্ মদন্ োইমন্ 
খেখত শুরু করলাম। 
ইমতমখধয লরার িয়খেন্ড ব্রায়াখন্র সখঙ্গ আমার িনু্ধত্ব 
হখয়খি। ব্রায়ান্ র্ামাইকার খিখল, তাই মক্রখকট মন্খয় 
আমাখদর িনু্ধত্ব খি  গিীর হখলা। ব্রায়ান্ আমায় 
উৎসামহত করখলা সামাখর মকিু ক্লাস মন্খত। সৃ্মমত মি 
িা়িািার একটা ক্লাস আমার েুি খকৌতূহখলর মখন্ হখলা, 
িমতজ হখয় খগলাম। তেন্ আমার গাম়ি খন্ই, িাখস কখরই 
খযখত হত আমার কাখর্ মকাংিা কখলখর্। মাখে মাখে 
খহাঁখট চ্খল খযতাম ডুপে সাখকজখল দািা খেলখত। 
এই সমখয় আখমমরকাখতও মিখয়ৎন্াখমর যুদ্ধ মিখরাধী 
ন্ান্ান্ প্রমতিাদ সিা, মমমিল হমচ্ছল। আমম এই সি 
খর্খক দূখর র্াকমিলাম, খকন্ন্া র্ান্তাম এোখন্ আমার 
িািা, কাকা, খকউ খন্ই। মকন্তু খসই িখল ন্া, ‘অিাগা 
খযোখন্ যায়, সাগর শুকাখয় যায়,’ আমার হখলা তাই। 

মামটজন্ লুর্ার মকাংখয়র হতযার প্রমতিাখদ ওয়াম াংটখন্র 
পা়িায় পা়িায় আগুন্ জ্বখল উঠখলা। ও খস খয কী 
সাাংঘামতক সময় খগখি। চ্ারমদখক শুধু পুমলখসর গাম়ি, 
দমকল, এমু্বযখলন্সগুখলার খিাটািুমট, গুমলর আওয়ার্, আর 
আগুন্। খকার্াও যািার খন্ই, ঘখর িমন্দ। এই সমখয় 
লরা আমায় মন্য়মমত োিার মদখয় িাাঁমচ্খয়মিল। িলখতা, 
“তুমম খিরুখিন্া, আমম র্ামন্ খকার্া খর্খক োিার আন্খত 
হয়। তুমম িয় খপখয়ান্া, সি মঠক হখয় যাখি।” সতযই 
তাই হখলা, আখস্ত, আখস্ত আগুন্ মন্িখলা, পা়িাটা আিার 
অখন্কটা আখগর মত হখয় এখলা। আমমও িাইখর খযখত 
শুরু করলাম, কাখর্ খযখত হখি খতা। 
এই সমখয় আমার একটা খন্ া হখলা ন্াম্বার মুেি করা। 
যা ন্াম্বার খচ্াখে পখ়ি মুেি কখর খফমল। লরা মাখে 
মাখে প়িা ধখর, িখল, “িলখতা, এোন্ খর্খক খতামার 
কাখর্ খযখত খয িাম়িগুখলা পখ়ি খসগুখলার ন্াম্বার মক?” 
অর্িা িখল, “এই খতামার সামখন্ কখয়কটা ডলার খন্াট 
রােলাম, এর ন্াম্বারগুখলা িলখত পারখি?” আমম িমল, 
“একটু সময় দাও, খচ্িা কমর।” এই রকম। 
এর মখধয আমাখদর মিরাট এপযাটজখমে হাউখসর মখধয 
খসই েুন্টা হখয় খগল। 
একমদন্ আমম কার্ খর্খক মফখর খদমে আমাখদর িাম়ির 
সামখন্ অখন্কগুখলা পুমলখসর গাম়ি। অমধকাাং  গাম়িখত 
লাল ন্ীল আখলা জ্বলখি মন্িখি আর খসই জ্বলা খন্িা 
আখ পাখ র িাম়ির মমলন্ খদয়াখল পখ়ি একটা িয় িয় 
আতঙ্কর সৃমি কখরখি। আখলাজ্বলা গাম়িগুখলা িা়িাও 
কখয়কটা কাখলা রখের, কখয়কটা সাদা রখের গাম়ি মিল, 
খসগুখলা খয মডখটকমটিখদর গাম়ি তা খিাোই যায়। আমম 
হকচ্মকখয় দাাঁম়িখয় খগলাম। 
পুমলখসর ক্রাইম মসখন্র খটপ মদখয় চ্ারমদক খঘরা, মক 
কমর িুেখত ন্া খপখর দাাঁম়িখয় আমি, খদমে লরা। আমায় 
খদখে কাখি এখস িলখলা, “চ্খল এখসা মাই ইমন্ডয়ান্ 
খেন্ড, একটা েুন্ হখয়খি এপযাটজখমে হাউখসর মখধয, 
মন্শ্চয়ই ড্রাগ মডল মন্খয় খকাখন্া োখমলা, তুমম চ্খল 
এস।” 
খযখত পা িা়িাখিা িািমি, এমন্ সময় একটা পুমলস 
এখস আমায় িাধা মদখলা, িলখলা, “হু দয খহল আর য়ু? 
ফা.....অফ।” লরা িলখলা, “মহ মলিস মহয়ার, খলট মহম 
খগা।” 
পুমলসটা আমার আপদ মস্তক খদখে িলখলা, “ওখক, 
খগা,” তারপর আিার দাাঁ়ি কমরখয়, আমার ন্াম কী, কী 
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কমর, কত ন্াম্বার ঘখর র্ামক - এই সি প্রশ্ন কখর তখি 
খিতখর খযখত মদল। লরাও এখলা। 
এর পর একমদন্ হঠাৎ আমার ঘখরর দরর্ায় খর্ার 
আওয়ার্। েুখল খদমে দুখটা পুমলস। আমার ঘখর এখস 
সি ঘুখর ঘুখর খদেখলা, তারপর দু’খটা খচ্য়ার খটখন্ িখস 
আমায় এক গাদা প্রশ্ন করখত শুরু করখলা। 
প্রর্খমই মর্খগযস করখলা, খয খলাকটা েুন্ হখয়খি তাখক 
মচ্মন্ মকন্া? আমম সতযই মচ্ন্তাম ন্া খলাকটাখক, তখি 
ওখক খদখেমি কখয়কিার। গলায়, হাখত খসান্ার খচ্ন্, 
একটু খহখল দুখল হাাঁটত, সখঙ্গ কখয়কর্ন্ খদহরক্ষী 
র্াতীয় খলাক র্াকত। সিারই খি  মর্ম করা খচ্হারা। 
আমম ওখদর এম়িখয় চ্লতাম। িললাম খস সি কর্া।  
তারপর এখলা, ব্রায়াখন্র কর্া। আমম ব্রায়ান্খক খতা িাল 
মত মচ্ন্তাম, মকন্তু ও খকার্ায় র্াখক, মক কখর র্ান্তাম 
ন্া। মক্রখকখটর কর্া িললাম। ওরা ও সি পাত্তা মদল 
ন্া। 
তারপর এখলা লরার কর্া। পুমলখসর প্রশ্ন, আমরা লািার 
মকন্া? আমম িললাম একদমই ন্য়। “ম  ইস এ গুড 
খেন্ড ওন্মল।” মখন্ হলন্া ওরা আমার কর্া মিশ্বাস 
করখলা িখল। 
“ইস ম  অন্ ড্রাগস্?” 
“আই খডাে খন্া।” 
“ইস ব্রায়ান্ অন্ ড্রাগস্?” 
“আই মরয়ামল খডাে খন্া।” 
এই রকম সি প্রশ্ন কখর আমায় একটা “ও.খক.” িখল 
চ্খল খগল। 
খসমদন্ রামত্তখর লরা এখলা দরর্ায় টুক টুক  ব্দ কখর। 
অন্য মদন্  ব্দ কখর ন্া। আর্ খযন্ একটু সািধান্ী। 
এখস িলখলা “পুমলস মক িলখলা?” 
পুমলখসর সখঙ্গ যা কর্া হখয়মিল, সিই িললাম, খগাপন্ 
করার মখতা খতা মকিু মখন্ প়িখলা ন্া। 
লরা িলখলা, পুমলস এোন্কার সিাইখকই প্রশ্ন কখরখি। 
সিাই পুমলসখক মমখর্য িখলখি, কারণ সিাই এোখন্ 
িমির খপ খরাখল আখি, শুধু তুমম আর ব্রায়ান্ িাখদ। 
আমম িললাম, “তুমমও খপ খরাখল আি ন্ামক?” 
লরা িলখলা, “হযাাঁ, আমমও আমি, ন্া হখল আমাখদর 
কারুরই সাংসার চ্খলন্া। পুমলসও খসটা র্াখন্ আর 

এটাও র্াখন্ খয তুমম িমির খপ খরাখল খন্ই, আর খসটাই 
প্রিখলম, মিগ প্রিখলম।” 
আমম িললাম, “প্রিখলম খকন্? িমি খতা আর খন্ই, মহ 
ইস খডড, তাহখল আমার িখয়র মক আখি?” 
“আখি, আখি,” লরা িলখলা, “দযাখো, িমি খন্ই, মকন্তু 
ওর গযাাংটা খতা আখি। খকমিন্ আখি, আমেকা আখি, 
খহন্মর আখি, আর ওরা খতা র্াখন্ খক খমখরখি িমিখক।” 
এই কর্া শুখন্ আমম চ্মখক খগলাম, িললাম, “তাহখল 
ওরা মক পুমলসখক এই কর্া িখলখি?” 
“তুমম একটা গাধা মাই ইমন্ডয়ান্ খেন্ড, ওরা মখর খগখলও 
পুমলসখক কেখন্া িলখিন্া। ওখদর গযাাং ল হখচ্ছ, ওরা 
মন্খর্রাই এই েুখন্র িদলা খন্খি।” 
“তা আমার প্রিখলম খকার্ায়?” 
“আখি, আখি,” লরা িলখলা, “ওরা খতামার ওপর ন্র্র 
রােখি, কারণ ওখদর আ ঙ্কা তুমম এখদখ র মন্য়ম কানু্ন্ 
র্াখন্া ন্া, হয়ত িয় খপখয় পুমলসখক মকিু িখল খদখি 
যাখত কখর পুমলস ওখদর ধরখি আর অন্য গযাাংটাখকও 
েতম করখি। খতামাখক ওরা খেক মহসাখি িািখি।”  
“তার মাখন্?” আমম মচ্মন্তত হখয় িমল।  
“মাখন্,” লরা িখল, “ওরা িািখি, তুমম পুমলসখক ওখদর 
ন্াখম চু্কমল কাটখি। চু্কমলখোরখদর ওরা ক্ষমা কখরন্া। 
তুমম সািধাখন্ র্াকখি। পারখল এোন্ খর্খক চ্খল যাও 
অন্য খকার্াও।” 
আমম খি  িয় খপখয় খগলাম। লরা চ্খল খগখল মচ্ন্তায় খস 
রাখত আমার অখন্কক্ষণ ঘুম এখলা ন্া। স্বর্ন্হীন্, 
িান্ধিহীন্ এই সুদূর মিখদখ  এ কী মিপখদ প়িা খগল? 
খকার্ায় যাখিা? আমার সঞ্চয় তেন্ েুি সামান্য, খদখ  
খফরা সম্ভি ন্য়। ডটর শ্রীিাস্তিখক খফান্ করখিা? আিার 
মখন্ হখলা, ওন্ার মখতা খলাকখক এই গযাাং, ড্রাগ, মাডজার, 
পুমলখসর সমসযা কী কখর িমল? 
ন্ান্া দুমশ্চন্তার মখধয কেন্ ঘুমমখয় পখ়িমি র্ামন্ন্া, 
পরমদন্ সকাল হখল তা়িাতাম়ি আমার কাখর্ খগলাম; 
িািলাম, ওোখন্র মযাখন্র্ার যমদ খকাখন্া উপায় 
িাতলাখত পাখর। সারামদন্ কাখর্র মখধয সময় হখলান্া 
কর্া িলার, তারপর আমার মডউমট যেন্ প্রায় খ ে হখয় 
আসখি তেন্ দু’র্ন্ সাধারণ খচ্হারার খলাক হঠাৎ 
আমার দু’মদখক এখস েুি িদ্রিাখি িলখলা, “খডাে মুি, 
খডাে খস এমন্মর্াং। খডাে পযামন্ক, উই আর এফ. মি. 
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আই., খকায়াখয়টমল ফখলা আস।” 
আমম খদেলাম আমাখদর মযাখন্র্ার একটু দূখর দাাঁম়িখয় 
আমাখক ই ারায় িলখি ওখদর কর্া শুন্খত। আমার 
তেন্ িুখকর মখধয খতালপা়ি হখচ্ছ, িািমি এই খিাধহয় 
আমার খ ে। একটা সাদা গাম়ি ড্রাগ খস্টাখরর সামখন্ 
ইমঞ্জন্ অন্ কখর দাাঁম়িখয় মিল, আমাখদর খদখে ড্রাইিারটা 
দরর্াটা আন্লক কখর মদল, গাম়ির খিতখর এখস 
িসলাম। ওয়াম াংটখন্র িযস্ত ট্রামফখকর মখধয গাম়িটা 
খকার্া মদখয় খকার্ায় মগখয় আমায় এখন্ হামর্র করখলা 
এফ. মি. আই. মিমডাংখয়র খিসখমে পামকজাংখয়। খসোন্ 
খর্খক এমলখিটখর কখর মন্খয় এখলা আমাখক একটা 
ঘখর, খিাধহয় চ্ার তলায় খকার্াও। খসোখন্ ওই দু’র্ন্ 
িলখলা, “কমফ?” 
আমার তেন্ গলা শুমকখয় খগখি, িললাম, “র্ল খপখত 
পামর?” 
“অফখকাসজ।” 
র্ল এখলা, কমফ এখলা, খডান্াট এখলা, আমম একটু 
মরলযাক্সড্ খিাধ করলাম।  
এর পর অন্য দু’র্ন্ িদ্রখলাক এখলন্ ঘখর। হাত িাম়িখয় 
হযান্ডখ ক কখর মন্খর্খদর পমরচ্য় মদখয় িলখলন্, 
“খতামাখক এোখন্ আন্া হখয়খি সাসখপট মহখসখি ন্য়, 
ঘািম়িও ন্া, খতামাখক মকিু প্রশ্ন করি, যা র্াখন্া িলখি। 
তারপর আমরা খতামাখক মকিু িলি, মন্ মদখয় শুন্খি, 
আমাখদর সখঙ্গ খকাঅপাখরট করখল খতামার লাি, ন্য়খতা 
খতামার প্রিখলম আখি।”  
খলাখক িখল পুমলখস িুাঁখল আঠাখরা ঘা, ন্া র্ামন্ এফ. মি. 
আই.খত িুাঁখল কত ঘা? কাল রাখত লরাও িখলমিল, “য়ু 
হযাি এ মিগ প্রিখলম।” 
খসমদন্ খসই খিাট ঘখরর মখধয িখস িীেণ অসহায় মখন্ 
হল আমার। চু্প কখর আমি, অমফসার খপখরর্ িলখলা, 
“য়ু আর ফরম কযালকাটা?” “হযাাঁ,” িলখত িলখলা, “আর 
য়ু এ কমমউমন্স্ট?” িললাম, “খন্া, আই এম ন্ট।” সমতয 
কর্াই িললাম। 
এিার িাগজার িখল অন্য অমফসারমট িলখলা, “খযমদন্ ওই 
িাম়িখত মাডজার হয় খসমদন্ সখন্ধ খিলায় আপন্াখক ওই 
ব্লখক খদো মগখয়মিল। আপমন্ িার িার সাইডওয়াখক 
এমদক খর্খক ওমদক আর ওমদক খর্খক অন্যমদখক 
যামচ্ছখলন্, একর্া সমতয?” 
আমম িললাম, “সমতয।” 

“আপমন্ মক কারুর র্ন্য অখপক্ষা করমিখলন্?” 
“ন্া।” 
“তাহখল খকন্ ওোখন্ খঘারাঘুমর করমিখলন্?” 
“আমম খঘারাঘুমর করমিলাম ন্া সযার, আমম পাকজ করা 
গাম়িগুখলার ন্াম্বার খেট মুেস্ত করমিলাম।” 
কর্াটা খযন্ মিশ্বাস করখত পারখলন্ ন্া অমফসার খপখরর্ 
আর িাগজার। দু’র্খন্ই অমিশ্বাস মাোখন্া গলায় িলখলন্, 
“কী করমিখলন্?” 
“গাম়ির ন্াম্বার খেটগুখলা মুেস্ত করমিলাম সযার।” 
“খস মক? খকাখন্া কারণ আখি?” 
আমম িললাম, “আমম কখলখর্ একটা খকাসজ মন্মচ্ছ 
খমমামর িা়িািার, তাই যা খদমে মুেি কমর।” 
“খেঞ্জ,” িলখলন্ িাগজার। তারপর িলখলন্, “আমাখদর 
একটু িলুন্ ন্া, খদমে খকমন্ আপন্ার খমমামর।” 
আমম দু’চ্ারখট ন্াম্বার িলখতই মক খিখি িাগজার িলখলন্, 
“দাাঁ়িান্, দাাঁ়িান্, আমম খন্াট করখত চ্াই।” 
আমম িললাম, “খসমদন্ ওই ব্লখক সখতখরাটা গাম়ি মিল, 
সখন্ধ আটটা খর্খক রাত দ টার মখধয। তারপর আর 
আমম র্ামন্ন্া। দ টা অিমধ মুেি করার পর আমম 
আমার ঘখর চ্খল যাই। মাখে মাখে দু’একটা গাম়ি চ্খল 
যামচ্ছল, আিার অন্য গাম়ি আসমিল। আমম খসগুমলর 
ন্াম্বারও মুেি কখরমিলাম। পামকজাং ফাাঁকা যামচ্ছল ন্া।” 
আমম এখক এখক সি কটা গাম়ির ন্াম্বার িলখত 
লাগলাম, িাগজার আর খপখরর্ তা খন্াট করখত র্াকখলন্। 
আমার িলা খ ে হখল দু’র্খন্ই িখল উঠখলা, “য়ু আর 
ইন্খক্রমডিল। খন্িার হাডজ অর মসন্ এমন্মর্াং লাইক 
মদস।” 
খসমদন্ রাখত্র একর্ন্ এফ. মি. আই. এখর্ে আমায় 
িামর্জমন্য়ার একটা খহাখটখল র্াকার িখন্দািস্ত কখর 
মদখলন্। কমদন্ পখরই শুন্লাম আমার িখল খদওয়া 
ন্াম্বারগুখলা খর্খক অপরাধীখক ধরখত খকাখন্া সমসযা 
হয়মন্ পুমলখসর। তারপর আমাখক খস্প াল ইখেমলখর্ন্স 
অমফসার মহসাখি মন্খয়াগ কখর এফ. মি. আই.। এেন্ 
অখন্ক মদন্ হখয় খগল, মরটায়ার কখর িতজমাখন্ আমম 
িালই আমি, তখি খকার্ায় আমি িলখত চ্াই ন্া। 

 
*এই কামহমন্মট গল্পখমলায় পমঠত হখয়খি। 
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ি সন্ত এখস খগখি -- ন্া কান্াঘুো ন্য়, এিার মতমন্ খি  মহাসমাখরাখহই হামর্র হখয়খিন্ এ রাখর্য।  
টান্া চ্ার িির েরা খিাখগর পর এিার কযামলফমন্জয়ায় 
 ীতকাখল প্রচু্র িৃমি হখয়খি।  ফখল র্খলর সঞ্চয় যা 
ন্ামক এমন্ কমখত শুরু কখরমিল খয পাখ র রার্য খর্খক 
ধার করার উপক্রম হখয়মিখলা, তার খতা সুরাহা হখয়খিই, 
সাখর্ গািপালারা আর আমরাও হাাঁফ খিখ়ি খিাঁখচ্মি।  
সুপারমযাখন্র খদখ  তাই এিার ফুখলখদর মহা ধুম মাখন্ 
সুপার বু্লম।  কাঙ্গালখক  াখকর খেত খদোিার মখতা, খযই 
এ েির আমার কাখন্ এখলা আমম একপাখয় ো়িা। 
“কযামলফমন্জয়া পমপ” ফুখলর সুপার বু্লম আমাখক খদেখতই 
হখি।  খিাটখিলায় দাদার সাখর্ হমটজকালচ্াখর প্রচু্র ফুখলর 
খমলা খদখেমি, মকন্তু এ খয িুখন্া ফুখলর দল।  পাহাখ়ির 
খকাখল, প্রকৃমতর আদখর িখ়িা হওয়া র্াংলী ফুল।  আমার 
মখতা িুখন্া স্বিাখির খমখয়খক খতা তার খিাাঁয়া খপখতই 
হখি।  পমপ ফুল িা খপাস্ত ফুল হখলা কযামলখফামন্জয়ার 
খস্টট ফ্ল্াওয়ার।  সাধারণত আমরা এোখন্ মরুিূমমর 
কারখণ ন্যা়িামুমণ্ড পাহা়ি খদেখতই অিযস্ত।  খলাকালয় 
িাম়িখয় একটু এখগাখলই শুরু হয় মটলা প্রকৃমতর পাহা়ি।  
খসই খিাখটা খিাট িযামলগুখলাই খসখর্ উখঠখি এিার। 
খক িখল খকিল িাোমলরাই হখলা হুরু্খগ র্ামত।  পমপ 
িযামল খঢাকার পাাঁচ্ মাইল আখগ খর্খকই গাম়ির 
মস্পখডামমটার খসই খয দখ র মন্খচ্ ন্ামখলা, তা লক্ষ্মী 
খিখলর মখতা তার ওপখর আর উঠখলাই ন্া।  ফুল খদোর 
হুরু্গ এমন্ই খয মিন্রার্য, এমন্ মক মিন্খদ  খর্খক 
খলাক আসার ধুখম, এরা িয় িয় িাখরা খলখন্র মেওখয় িন্ধ 
কখর মদখত িাধয হখয়মিল।  িাগযক্রখম আর্ সকাখল তা 
আিার েুখলখি তাই খতা আমার হুরু্গটা আর মিফখল 
খগখলান্া। 
উজ্জ্বল কমলা রখে িরা চ্ারমদক।  েলমখল ন্ীল আকা ।  
ধপধখপ খফন্া খমঘ।  িাতাখস মতরমতর পাপম়ি ন্া়িার 
 ব্দ।  চ্ার খর্খক ি’টা পাপম়ি মন্খয় এক একর্ন্ মার্া 
তুখল দাাঁম়িখয়।  দীঘজাঙ্গী তন্বীর মরাল গ্রীিা।  সরলতার 
খসৌন্দখযজর িটা মন্খয় গমিজত পমপদল।  চ্ামরমদখক বহ বহ 

মানু্খের মি়ি।  খিম রিাগই িমি তুলখত িযস্ত।  তখি 
প্রখতযখকই খি  সািধান্ী এিাং যত্ন ীল প্রকৃমত মাখয়র 
প্রমত।  সুন্দর মর্মন্ে খদেখলই খয মটখপটুখপ খদেখত 
হখি এমন্ মার্ার মদমিয খতা খকউ খদয়মন্।  আমমও এই 
িুখ়িা িয়খস খন্খচ্ কুাঁখদ হাত পা খন্খ়ি মকিু িমি তুখল 
মন্লাম। 

অন্যখদরও খদোর সুখযাগ কখর মদখত চ়্িাই খর্খক এিার 
উৎরাইখয়র পখর্ দুখচ্াে িখর মন্লাম প্রকৃমতর রূখপ।  
স্প জ করলাম তাখক আমার অন্তর মদখয়।  
আন্ন্দিসন্তসমাগখম॥ ... মিকম ত প্রীমতকুসুম খহ 
পুলমকত মচ্তকান্খন্॥২  আমার িসন্ত উৎসি পমরপূণজ 
হখলা।  আমার ফাগ খেলা সমূ্পণজ হখলা পমপ ফুখলর 
খদখ । 
েু ী েু ী মখন্ খফরত এলাম িখট, শুধু একটা দুঃে রখয় 
খগখলা।  খপাস্ত ফুখলর এমন্ খ ািা খতা কত মানু্ে 
খদেখলা মকন্তু খপাস্ত দান্ার স্বাদটা িুমে অর্ান্া রখয় 
খগখলা।  খিার্ন্মপ্রয় িাোমলর যত িদন্ামই র্াকুক 
কাাঁচ্া লঙ্কা কুমচ্ মদখয় খপাস্তর ি়িার সাখর্ গরম িাতখক 
খটক্কা কর্ন্ মদখত পাখর? 
 

১  এ রচ্ন্ামট ইাংরার্ী ২০১৯ সাখল মলমেত। 
২  রিীন্দ্রন্ার্ ঠাকুর, পূর্া, ৫৩৯। 
         * 
 

           িসন্ত উৎসি ১  
           অমপজতা মমত্র 
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গা ম়িখত িখস আখি মেনু্ক। সারা সকাল আর্ ঠা 
ঠা খরাখদর মখধয দাাঁম়িখয় র্াকখত হখয়খি। খিারখিলা 

উখঠ খকাখন্া রকখম খব্রকফাস্ট খসখর খিম়িখয়মিল। সুব্রত 
ওখক আখগর মদন্ িখলমিখলা, “িুেখল সকাল সকাল খগখল 
সিখচ্খয় কম মি়ি র্াখক। দাাঁ়িাখত হখি ন্া খিম ক্ষণ। 
েটপট হখয় যাখি।”  
এই হখলা সুব্রতর একটা মস্ত খদাে। এমন্ মিশ্বাস মন্খয় 
িলখি খয মখন্ হখি সি র্াখন্। মেনু্ক 
সখন্দখহর সুখর মর্খজ্ঞস করখলা, “এখতা কন্মফখডে হচ্ছ  
কী কখর?” 
“আখর অন্লাইখন্ খচ্ক করলাম ওখদর ওখয়িসাইখট,” খি  
মিখজ্ঞর মখতা সুব্রত িলখলা।  
মেনু্ক শুখন্ আস্বস্ত হখলা - তাও কী মখন্ কখর মন্খর্ও 
একিার ওখয়িসাইট খচ্ক করখলা। মঠকই িখলখি সুব্রত। 
সকাখলর মদখকই ফাাঁকা খদোখচ্ছ।  
মেনু্করা গত এমপ্রল মাখস আখমমরকার এই লস এখঞ্জখলস 
 হখর এখসখি। এর আখগ ওরা আটলাোয় র্াকখতা। 
ন্তুন্  হখর এখল খসই খস্টখটর ড্রাইিাসজ লাইখসন্স মন্খত 
হয়, এোন্কার মন্য়ম এটা। মডপাটজখমে অফ খমাটর 
খিমহখকলখসর অমফখস মগখয় ন্তুন্ লাইখসন্স 
খন্ওয়ার মন্য়ম। এক এক খস্টখটর এক এক রকম মন্য়ম 
আখি। যাখিা যাখিা কখরও ওখদর আর যাওয়া হমচ্ছখলা 
ন্া। খোাঁর্ েির মন্খয় র্ান্া খগখলা খয এই পাখণ্ডমমখকর 
সময় আখগ খর্খক অন্লাইখন্ এপখয়েখমে কখর যাওয়া 
যাখি ন্া। অন্লাইখন্ ফমজ িখর লাইখন্ মগখয় দাাঁ়িাখত হখি। 
মেনু্খকর শুখন্ই রাগ হখয় খগমিখলা। এখক খতা এই রকম 
অিিা তার ওপর কার্ কমজ খফখল কতক্ষণ খয দাাঁম়িখয় 
র্াকখত হখি খক র্াখন্। কাখর্ই সকালখিলা মি়ি র্াখক 
ন্া শুখন্ মন্টা খি  িাখলা হখয় খগল। খিারখিলা ঘুম 
খর্খক উখঠ দুর্খন্ই েটপট বতমর হখয় মন্খলা। যমস্মন্ 
খদখ  যদাচ্ারঃ।  
িাম়ি খর্খক খিরুিার আখগ মেনু্ক দ  িার খচ্ক করখলা, 
“খ াখন্া সি কাগর্পত্র গুমিখয় মন্খয়খিা খতা?” 
“যা লাগখি তার খর্খক খিম  মন্খয়মি,” সুব্রত খহখস 

িলখলা।  
মেনু্ক িখল, “র্ল মন্খয় মন্ আর্ যা গরম পখ়িখি। 
“মখন্ হয় তা়িাতাম়ি হখয় যাখি। তাও মন্খয় ন্াও,” 
সুব্রত গাম়ি স্টাটজ মদখত মদখত িলখলা।  
িাম়ির কাখির অমফস, তাই কুম়ি মমমন্খটই খপৌঁখি খগল 
মকন্তু সমসযা হখলা গাম়ি পাকজ করখত মগখয়। মি াল 
পামকজাং লট মকন্তু সি র্ায়গা িমতজ। প্রায় দ  মমমন্ট পর 
একটা র্ায়গা পাওয়া খগল। এিার লাইখন্ দাাঁ়িািার 
কর্া। মকন্তু খকার্ায় মি়ি কম? লাইন্ খতা অমফস চ্ত্বর 
খপমরখয় এখকিাখর মাে রাস্তায় চ্খল খগখি। 
মুখে মাস্ক পখর খচ্াখে সান্গ্লাস পখর মেনু্ক 
লাইখন্র খ খে মগখয় দাাঁ়িাখলা। 
“কী খগা িলখল খয সকাখল মি়ি কম র্াখক?” 
“তাই খতা খদোমচ্ছল। তুমমও খতা খদেখল,” সুব্রত 
কাগর্পত্র সামলাখত সামলাখত িলখলা। 
“ন্া ন্া খদেখি তা়িাতাম়ি হখয় যাখি। সকালখিলা খতা,” 
সুব্রত মার্ার টুমপ আর মুখের মাস্ক সামলাখত 
সামলাখত িলখলা। 
কর্াটা মঠক। মেনু্ক খতা কাল মন্খর্ই খদেখলা। সকাখল 
ফাাঁকা র্াখক। মকন্তু এ খতা অখন্ক সময় লাগখি। 
িািাখগ ন্া। এখক খতা মুখে িমজ তার ওপর এেন্ 
লাইখন্ দাাঁম়িখয় র্াখকা সকাল খর্খক। তিু িাখলা 
লকডাউখন্র িার্াখর মকিু খলাখকর মুে অন্তত খদো 
যাখচ্ছ এই সুখযাখগ। মেনু্ক খদেখলা সামখন্ অখন্খকই 
মার্ায় িাতা মদখয় দাাঁম়িখয়খি। খদখ র গরমকাখলর কর্া 
মখন্ পখ়ি খগখলা। ন্য়টা খর্খক সমতয লাইন্টা এখগাখত 
শুরু করখলা। মােোখন্ সুব্রত একটু এমদক ওমদক ঘুখর 
এখলা।  
“িুেখল মখন্ হখচ্ছ সাখ়ি দ টার মখধয সি হখয় যাখি। 
িাখলাই খলাক হখয়খি সকাখল,” খিাতল খর্খক র্ল 
খেখত খেখত িলখলা সুব্রত। 
মেনু্ক মখন্ মখন্ িািখলা হখলই িাখলা তা়িাতাম়ি মমখট 

"অল্প লইয়া র্ামক তাই...." 
সখহলী মরু্মদার িযান্ার্জী   



15 

যাখি। সামখন্র খলাকগুখলা খি  দূখর দূখর দাাঁম়িখয়খি। 
মকন্তু খপিখন্র খিখল খমখয়টাখক খদখো! এখকিাখর 
ঘাখ়ি এখস ন্া দাাঁ়িাখলই ন্য়? একটু দূখর র্াকখল খতা 
পাখর, একরা  মিরমি মেনু্খকর মুখে। গরখমর মখধযও 
মাখে মাখে একটু একটু হাওয়া মদখচ্ছ। খরাদটা অত 
গাখয় লাগখি ন্া। এিাখি র্াকখলই িাখলা। দ টা ন্াগাদ 
হঠাৎ মেনু্ক খেয়াল করখলা খয ওরা অখন্কক্ষণ খযন্ 
এক র্ায়গাখতই দাাঁম়িখয় আখি। সুব্রতখক িলখত ও 
খতমন্ গা করখলা ন্া। মেনু্ক আখরা মমমন্ট পাাঁখচ্ক 
খদখে িলখলা- ন্া সমতয লাইন্ মকন্তু ন়্িখি ন্া। দাাঁ়িাও 
খতা খদখে আমস। সামখন্ মগখয় খদখে মঠক যা ধখরখি। 
লাইন্ খর্খম আখি। দূর খর্খক খদেখলা খমাটর  
খিমহখকলখসর একর্ন্ কমজচ্ারী  কী িলখত িলখত 
যাখচ্ছ। মেনু্ক লাইখন্ মফরখল সুব্রতখক িলখলা, 
“কমম্পউটাখরর মক গণ্ডখগাল হখয়খি। মঠক করিার খচ্িা 
করখি।”   
িযাস হখয় খগখলা! এিার দাাঁম়িখয় র্াখকা খরাখদর মখধয 
মুখে িমজ এাঁখট, আর মক? তুমম ন্া িখলমিখল সাখ়ি 
দ টায় হখয় যাখি। খিাখো এিার,” মেনু্ক 
হাখতর ফাইলগুখলা মদখয় খরাদ আ়িাল করখত করখত 
িলখলা। প্রায় একঘো হখয় খগল মেনু্করা এক 
র্ায়গায় দাাঁম়িখয় আখি। সামখন্ মকিু খলাক মন্খর্খদর 
খিতর কর্া িলখত শুরু কখরখি। মেনু্ক িার দুখয়ক 
গাম়ির মখধয মগখয় িসখি। গাম়িখত আখরা অসহয গরম। 
মেনু্ক খদেখলা র্খলর খিাতল প্রায় োমল।  
ধুর চ্খলা খতা িাম়ি চ্খল যাই। কতক্ষণ লাগখি তার মঠক 
আখি?” 
“এখসমি যেন্ তেন্ কার্ খ ে কখর যাি।” সুব্রত 
মন্মিজকার। মেনু্ক খিখি খদেখলা, “মঠকই। আিার খক 
আসখি!” 
মেনু্ক এমদক ওমদক খদেখত লাগখলা। লম্বা লাইন্। কত 
মা খিাট খিাট খিখল খমখয় মন্খয় দাাঁম়িখয় আখি এই 
খরাখদ। িাম়িখত খরখে আসার খকউ খন্ই। কী করখি? 
কত রকখমর মানু্ে, কত রখের, কত খদখ র, কত 
িখয়খসর। কারুর কারুর পাখয় িযর্া। খফামডাং খচ্য়ার 
মন্খয় এখসখি। কাখরার হাখত লামঠ। কাখরার িা 
ওয়াকার। সিার মুখে মাস্ক। মন্রাপদ দূরত্ব খরখে খয 
যার র্ায়গায় দাাঁম়িখয় আখি। একটা খিাট পৃমর্িী খযন্ 

দাাঁম়িখয় আখি এই লাইখন্। মেনু্খকর হঠাৎ মখন্ হখলা  
কী অদু্ভত দৃ য! কারুর মুে খদো যাখচ্ছ ন্া। সি মাখস্ক 
ঢাকা। খযন্ সি িদ্মখিখ । খচ্াে ঢাকা খরাখদর র্ন্য। 
সিার আসল খচ্হারাগুখলা লুমকখয় আখি। খযন্ ন্াটখকর 
ন্ান্া চ্মরত্র মুখোখ র আ়িাখল। তিু িাখলা লাগখি এখতা 
মানু্ে খদখে। দীঘজ িন্দীর্ীিখন্র খর্খক অল্প সমখয়র র্ন্য 
হখলও মুমি। এক েলক ঠান্ডা হাওয়ার মখতা। মকন্তু সি 
সময় একটা িয় মখন্র খিতর। একটা অখচ্ন্া 
 ত্রু খযন্ চ্ারপাখ  ঘুখর খি়িাখচ্ছ। িািখত িািখত 
মেনু্খকর খি  মর্া লাগখলা এই মানু্খের লাইন্ খদখে। 
সাধারণ মানু্ে খর্খক খি  পয়সাওয়ালা মানু্ে সিাই 
রখয়খি এই লাইখন্, খরাখদর মখধয গরম সহয কখর। 
সিাই এক অমিজ্ঞতার মখধয মদখয় যাখচ্ছ। খকাখন্া 
িা়িািাম়ি খন্ই। এই অমতমারী মহামারী, যাই খহাক ন্া 
খকন্, মানু্েখক অখন্ক মকিু কান্ ধখর খ োখচ্ছ। 
মেনু্খকর িইখয় প়িা ইগযামলটামরয়ান্ খসাসাইমটর কর্া 
মখন্ পখ়ি খগল। েুি হালকা িাখি হখলও এই লাইখন্ 
তার মকিুটা আিাস খযন্ ও েুাঁখর্ খপল।  
প্রায় খদ়ি ঘো পর মেনু্কখদর ডাক এখলা খিতখর 
যাওয়ার। ও আর সুব্রত দুর্খন্ আলাদা কাউোখর খগল, 
যার যার কাগর্পত্র মন্খয়। কাউোখরর িদ্রমমহলা মযমন্ 
িমি তুলখিন্ মতমন্ মেনু্খকর মঠক আখগ দাাঁ়িাখন্া িয়স্ক 
আমেকান্ আখমমরকান্ মমহলাখক গুড আফটারনু্ন্ িখল, 
তার পমরচ্য় পত্র খদখে হযামপ িার্জখড িলখলন্। মকন্তু 
খিচ্ামর মমহলা কাগর্, হাখতর লামঠ 
মুখের মাস্ক সামখল হযামপ িার্জখডর শুখিচ্ছাটা আর 
শুন্খতও খপখলন্ ন্া। মন্মিজকার মুখে দাাঁম়িখয় রইখলন্। 
কাউোখরর মমহলার মুখে একটা করুণ হামস মেনু্ক 
লক্ষয করখলা। মেনু্কখক ডাকার আখগ মমহলা কাউোর, 
খপন্, ইখলকট্রমন্ক সই করার মিন্টা েুি যত্ন কখর 
সযামন্টাইর্ার মদখয় মুখি পমরষ্কার করখলন্। মেনু্ক 
তাাঁখক ধন্যিাদ র্ান্াখত মতমন্ মার্া ন্া়িখলন্। মেনু্ক 
কাউোখর খযখতই মেনু্খকর কাগর্ খদখে, “ওখয়লকাম 
টু কযামলফমন্জয়া,” িখল তাখক সুন্দর একটা হামস উপহার 
মদখলন্। মমহলার মুখে খকাখন্া ক্লামন্ত খন্ই। মেনু্ক 
খিতর খর্খক তাখক মখন্ মখন্ আিার ধন্যিাদ র্ান্াখলা। 
সমতয খতা যতই মারাত্মক, সাংক্রামক অসুে খহাক ন্া 
খকন্ এখদর কাখর্ আসখতই হখি। ওন্াখদর িুমট খন্ই। 
িয় খপখল ওন্াখদর চ্লখি ন্া। আমাখদর র্ন্য ওন্ারা 
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কার্ করখিন্। এখতা খলাখকর মুখোমুমে হখচ্ছন্। 
ওন্াখদর মন্রাপত্তা কতোমন্? মেনু্ক খতা মাত্র কখয়ক 
ঘোর র্ন্য িখয় মখর যাখচ্ছ, সাংক্রমখণর িখয় আর 
ওন্ারা? ধন্যিাদ খতা সি সময়ই এখদখ  মদখত হয়। 
মকন্তু আর্ মেনু্খকর মখন্ হখলা সমতয খযন্ খিতর খর্খক 
ও এন্াখদর সিার কাখি কৃতজ্ঞ। এই অমতমারী খকার্াও 
খযন্ আমাখদর হামরখয় যাওয়া খিাট খিাট মান্মিক 
অনু্িূমতগুখলাখক ঘুম খর্খক তুখল মদখচ্ছ। এটার দরকার 
আখি। মেনু্কই মক খকাখন্ামদন্ এখতা গিীখর খিখিখি? 

ি মফট দূখর খর্খক ও মুখে মাস্ক পখ়িও অখচ্ন্া 
মানু্খের প্রমত এই খয অনু্িূমত এ আখগ কেখন্া 
খিাখেমন্। আখগ খতা সি মকিু সহর্, যামিক মিল। সি 
মকিুর মিমন্ময়মূলয খপ াদামর ন্র্খর খদেখতা। আর্ 
খিাট খিাট অনু্িূমতগুখলা খদোর, খিাোর সময় পাখচ্ছ। 
মখন্ হখচ্ছ যা পাখচ্ছ তাই কত দামম। কাল 
এটুকুও হয়খতা পাখি ন্া। আর্ খয সুি আখি, চ্খল 
মফখর খি়িাখচ্ছ কাল  কী হখি খক র্াখন্? হঠাৎ অখন্ক 
দূখরর োপসা মর্মন্স খযন্ খচ্াখের সামখন্ স্পি হখয় 
উঠখলা। মেনু্ক গাম়িখত উঠখত উঠখত মখন্ মখন্ গুন্ 

গুন্ কখর উঠখলা "অল্প লইয়া র্ামক তাই খমার/ যাহা 
যায় তাহা যায়.../ কণাটুকু যমদ হারায় তা লখয়/ প্রাণ 
কখর হায়-হায়।"* 
পা  খর্খক সুব্রত িখল উঠখলা, “কাগর্পত্রগুখলা সি 
গুমিখয় এখন্খিা খতা?” 
কর্ার উত্তর ন্া মদখয় মেনু্ক িাইখরর মদখক তাকাখলা। 
আর্খকর আকা টা  কী ন্ীল!  
(এ খলোর কামহন্ী খকামিড িযাকমসন্ খির হওয়ার 
আখগর ঘটন্া।) 
 
 
*রিীন্দ্রন্ার্ ঠাকুর, বন্খিদয, ১৭ 
“The ability to observe without evaluating is 
the highest form of intelligence.”  

― Jiddu Krishnamurti 

খিখদ খকার্াও ন্রখকর কর্া ন্াই। খিখদর অখন্ক পরিতজী পুরাখণ এই ন্রখকর প্রসঙ্গ আখি। খিখদর সিজাখপক্ষা 
অমধক খয  ামস্তর কর্া পাওয়া যায় — তাহা পুন্র্জন্ম, অর্জাৎ আখরকিার উন্নমতর সুমিধা লাি করা। 

                             —- স্বামী মিখিকান্ন্দ  
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এ ক িাখি আয়ন্ার সামখন্ দাাঁম়িখয় খয কতক্ষণ খকখট মগখয়খি খস খেয়ালই খন্ই মিমদ ার। 
প্রমতমদন্ই খস মন্খর্খক খদখে এখসখি আয়ন্ার সামখন্ - 
মকন্তু আর্ খযন্ মন্খর্খক খস ন্তুন্িাখি খদেল - েুি িাল 
কখর। চু্খল ব্রা  করখত করখত িািখি মিমদ া, “দূর, 
খকমন্ খযন্ খদেখত হখয় মগখয়মি!” আর্কাল সার্খত 
একদম ইখচ্ছ কখর ন্া, আর সার্খলও খমাখটই পিন্দমত 
হয় ন্া। এই খতা কখয়কিির ধখর খস সার্খত ম খেখি। 
আখগ িাইখর খিরুখত খকান্ মকিুর প্রস্তুমত লাগত ন্া; মুখে 
একটু পাউডার িুমলখয় খসার্া খিম়িখয় খযত। মকন্তু, এেন্? 
অন্তত পাক্কা আধ ঘো লাখগ বতমর হখত। আয়ন্ার সামখন্ 
এত কসরত কখরও মন্খর্খক খদখে মখন্ হয় মক কদাকারই 
ন্া হখয় মগখয়খি!  রীখরর ওর্ন্ খিখ়িই চ্খলখি মদখন্র 
পর মদন্, আর িয়খসর িাপ খতা আখিই। তারপর, প্রায় 
প্রমত উইকএখন্ড খকার্াও ন্া খকার্াও খন্মন্তন্ন, মকিু ন্া 
মকিু খলখগই আখি। োওয়ার আখগ সিসময় িাখি কম 
োখি; মকন্তু মকিুখতই খসটা হখয় ওখঠ ন্া। শুরুর 
অযাখপটাইর্াখরই অখধজক খপট িখর, তারপর একটার পর 
একটা আইখটখমর লাইন্ মদখয় মমমিখত খ ে। অি য, 
িালই লাখগ সি মকিু খেখত। ন্াঃ; এিার স্টপ করখতই 
হখি। আর্কাল, শুিমর্ৎ িমি তুলখল মন্খর্খক খদেখত 
ইখচ্ছ কখর ন্া। অর্চ্, শুিমর্ৎ খকমন্ এিার ইয়াং হখয় 
আখি! পঞ্চাখ র ওপর খয িয়স, খদেখল খিাোই যায় ন্া। 
োওয়াদাওয়ার মকন্তু খকান্ গামফলমত খন্ই। মমমি খেখত খস 
ওস্তাদ। তািা়িা, সি মকিুই খেখত িালিাখস। তার 

তুলন্ায় খস কত খরাগা - মহাংখস হয়।  
পাঁমচ্  িির হখয় খগল মিমদ ার ম কাখগা আসা। শুিমর্ৎ 
খদ  খর্খক খসার্া এোখন্ প়িখত এখসমিল; প়িাশুন্ার 

খ খে খপাস্ট-ডটখরখটর মাখে খসই খয খদখ  মগখয় তাখক 
মিখয় কখর ম কাখগাখত মন্খয় এল, তারপর খর্খকই তার 
এোখন্ র্াকা। শুিমর্ৎ কেন্ও ম কাখগার িাইখর চ্াকমর 
খোাঁখর্মন্। মাখেমাখে প্রখফসামর র্ীিখন্র ওপর ন্ামল  
কখর িখট, মকন্তু খসোখন্ই খ ে। ম কাখগা খিখ়ি িাইখর 
খকার্াও মগখয় র্াকা তার মন্ চ্ায় ন্া। মিমদ ারও একই 
মত। িাখলাই খতা কাটখি এোখন্ িনু্ধিান্ধিখদর সখঙ্গ, 
খচ্খঞ্জর দরকারটা মক? এমদখক কত িাঙ্গালী পমরিার 
ম কাখগাখত এল আর খগল। ওরা খযন্ িৃখত্তর একটা 
খকন্দ্র। তািা়িা, দীঘজ পাঁমচ্  িিখর ম কাখগা কত িদখল 
মগখয়খি; খডিন্ অযামিমন্উ খয রাস্তার আখগর ন্াম মিল, 
খসটা িদখল এেন্ ‘গান্ধী মাগজ’ হখয় মগখয়খি। আখগ 
খগান্াগুন্মত কখয়কটা ইমণ্ডয়ান্ খদাকান্ মিল, এেন্ খতা 
খসটা দু’মাইখল মগখয় খঠখকখি। মক পাওয়া যায়ন্া 
এোখন্?  া়িী, গয়ন্া, খগ্রাসামরস, মাি-মাাংস। আর সামর 
সামর কত রকখমর োিাখরর খদাকান্।  খকান্ও িযাপাখর 
পামটজর িযিিা করখত হখল এোন্ খর্খকই খকটামরাং করা 
সম্ভি। 
 া়িীর আলমামরটা েুলল মিমদ া। আর্ সখন্ধখত গাগজীর 
িা়িীখত খন্মন্তন্ন - কী  া়িী খয খস পখর যাখি খসটা 
মকিুখতই মঠক করখত পারখিন্া। খি  কখয়কিার 
অমন্মন্দতাখক খফান্ কখরখি পরামখ জর র্খন্য, মকন্তু তাখক 
লাইখন্ পায়মন্। এ রকমখতা কেন্ও হয় ন্া! মিমদ া 
র্াখন্ খয অমন্মন্দতাও মন্মমিত। খকার্াও যাওয়ার আখগ 
ওরা সিসময় খর্খন্ খন্য় খক কী  া়িী পরখি; তা’ হখল 
মক খস িুখল মগখয়খি? অমন্মন্দতা প্রাখণর িনু্ধ মিমদ ার – 
সি মকিু মন্খয় তারা আখলাচ্ন্া কখর, ও মন্খর্খদর মখন্র 
কর্াও িখল। ওরা খি  কখয়ক িির আখগ ম কাখগাখত 

       শুি সাংিাদ 
          প্রখদযাৎ গুপ্ত  
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এখসখি, তা প্রায় দ  িির খতা িখটই। এর আখগ তারা 
মসন্মসন্ামটখত মিল। ওর স্বামী ইমঞ্জমন্য়ার, শুিমর্খতর 
েুি িনু্ধ। অমন্মন্দতার খিখল মিমদ ার খমখয়র খচ্খয় এক 
িিখরর খিাট। ওরা একসখঙ্গ ি়ি হখয়খি ও ম কাখগাখত 
মন্খর্রা মমখলমমখ  খি  কখয়কটা ফাাং ান্ও কখরখি। 
তখি, তারা এেন্ দু'র্খন্ই িা়িীর িাইখর। 
মিমদ া আিার খফান্ করল অমন্মন্দতাখক। ন্াঃ, এিারও 
খস তাখক খপখলা ন্া। খফাখন্ খকান্ খমখসর্ রােল ন্া। 
মন্শ্চল িাখি দাাঁম়িখয় রইল আয়ন্ার সামখন্........ । 
গযারার্ খডার খোলার আওয়াখর্ মিমদ ার সমম্বত মফরল। 
এই খতা, শুিমর্ৎ খটমন্স খেখল মফখর এখসখি। উঃ, 
মসাঁম়িখত মক ধুপধাপ আওয়ার্ কখর। খিখলরা ি়ি চ্ঞ্চল 
- সারা  রীখর তাখদর চ্পলতা। আর খমখয়খদর 

চ্ঞ্চলতা? শুধু সুপ্ত, গুপ্ত অন্তখর।  
“এ কী, এেন্ও খরমড হওমন্,” শুিমর্ৎ খিডরুখম এখস 
মিমদ ার মদখক তামকখয় মর্খজ্ঞস করল। 
িুরু কুাঁচ্খক মিমদ া িলল, “িুেখত পারমিন্া কী  া়িী 
পরি।” 
“খস কী, খতামার  া়িীর আযাডিাইসার কী িলখি?” 

“অমন্মন্দতাখক খতা সারাক্ষণ খফান্ কখর যামচ্ছ, মকন্তু 
খফান্ খকউ ধরখি ন্া। িুখলই মগখয়খি হয়খতা ওখদর 
আর্ খন্মন্তন্ন।” 
“হুাঁ, তাই ন্া মক, তা'হখল মকিু একটা পখর ন্াও। তুমম 
যা মকিু পর তাখতই খতামাখক িাল লাখগ,” উচ্ছ্বমসত 
স্বখর শুিমর্ৎ িলল। 
“র্াম খতা, আর মমখর্য কর্া খিাল ন্া। আমার মদখক খতা 
আর্কাল িালিাখি তাকাওই ন্া,” মিমদ া মুে ঘুমরখয় 
িলল। শুিমর্ৎ রমসক খিখল, পাল্টা উত্তর মদল, “একদম 
িাখর্ কর্া। খমমডকযাল সামটজমফখকট খদোখত পামর - 

খতামার মদখক তামকখয় তামকখয় আমার যা খচ্াখের 
অিিা! িাব্াঃ - প্রমতিিরই পাওয়ার িা়িখি, আর 
খিখ়িই চ্খলখি।” 
শুন্খত িালই লাগল মিমদ ার। মৃদু ধমক মদখয় িলল, 
“হখয়খি স্তুমতকর্া অখন্ক। এেন্ যাও, োন্ কখর এস, 
এেুমন্ই আমাখদর খিরুখত হখি।”  
ম কাখগার খন্পারমিল  হখর গাগজীরা র্াখক। এোখন্ 
খি  মকিু িাঙ্গালী পমরিাখরর িসিাস; তাখদর মখধয মকিু 
ন্তুন্ এখসখি।  গাগজীরা েুি মমশুখক, সকখলই তাখদর 
েুি পিন্দ কখর। মিমদ ারা যেন্ গাগজীর িা়িীখত খপৌঁিল, 
তেন্ ড্রাইিওখয়খত কখয়কটা গা়িী, দরর্া খোলাই। ওরা 
খসার্া ফযামমমল রুখম চ্খল খগল। ঢুখক মিমদ া খেয়াল 
করল খসাফাখত িখস সকখল চু্পচ্াপ - খকউ উিাসিখর 
এমগখয় এল ন্া, হঠাৎ মক হল? সকখল এত মিমেজ খকন্? 

মকখচ্খন্ ঢুখক মর্খজ্ঞস করল, “মক িযাপার? সকখল 
চু্পচ্াপ খকন্?” 

গাগজী এমগখয় এল, মিমদ ার হাতদুখটা ধখর িলল, 
“মিমদ ামদ, একটা িযাড মন্উর্ আখি। কী িাখি খয 
িলি িুখে উঠখত পারমিন্া। এইখতা, আমরা র্ান্লাম 
খয অমন্মন্দতা িামরদদাখক মন্খয় ম কাখগা হসমপটাখল 
মগখয়খি।” 
মিমদ া স্তব্ধ। মন্ঃশ্বাস খচ্খপ মর্খজ্ঞস করল, “কী 
হখয়খি? কালখকই খতা অমন্মন্দতার সখঙ্গ আমার কর্া 
হখয়খি - এর মাখে কী হল............”  

ইমতমখধযই গাগজীর স্বামী চ্ন্দন্ এমগখয় এখসখি। মৃদুস্বখর 
িলল, “হযাাঁ, মিমদ া, র্ান্লাম িামরদদার িুখক িযর্া 
হমচ্ছল, আর মন্শ্বাস মন্খতও অসুমিখধ। সখঙ্গ সখঙ্গ 
অযামু্বখলন্স খডখক অমন্মন্দতা ওখক ম কাখগা হসমপটাখল 
মন্খয় মগখয়খি।” 
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মিমদ ার হাতদুখটা কাাঁপখত শুরু করল। খচ্াখের 
দু'খকাণায় র্ল। কী রকম একটা অমন্শ্চয়তা সারা 
 রীখর ির করল; যমদ মকিু হখয় যায়? অমন্মন্দতার কী 
হখি? খস খতা একদম একা হখয় যাখি। তার মখন্ হল - 
মানু্খের র্ীিন্ কত িঙু্গর; তিু মন্খর্খদর মখধয খকন্ 
এত কলহ, মহাংসা, ও খিে! সমতয - অর্জ, সম্পদ, িীযজ, 
খ ৌযজ, রূপ, খসৌন্দযজ সি মমর্যা, সি মকিুই ক্ষণিায়ী। 
তিু, খকন্ মানু্ে সদা সকলখক িালিাসখত পাখর ন্া? 
খকন্ এত পরশ্রীকাতরতা, ইখগামটমিক অযামটচু্ড। খকন্ 
আমরা সকখলর সাখর্ মমখলমমখ  র্াকখত পামর ন্া? খকন্ 
একর্ন্ অন্য র্খন্র প্র াংসা সহয করখত পাখর ন্া? 

খকন্, খকন্ ......, খকন্ হয় এমন্? উত্তর সি প্রখশ্নর 
মখধয হামরখয় যায়। অমন্মন্দতার হামসিরা মুেটা শুধু 
খিখস উঠল মিমদ ার খচ্াখের সামখন্। 
উপসাংহার - সুসাংিাদ আখি। িাইপাস সার্জারী কখর 
িামরদ সুি হখয় িা়িী মফখরখি। মিমদ া আর অমন্ন্দতার 
িনু্ধত্ব আরও ঘমন্ষ্ঠ হখয়খি; খ ান্া খগল, আগামী পুখর্ার 
কমমমটখত ওরা একসখঙ্গ কার্ করখি। র্য় মা দুগজা, 
খতামার কৃপাখতই এসি সম্ভি। প্রমত িির খযন্ আমরা 
সকখল একসাখর্ খতামার আ ীিজাদ পাই। আমাখদর 
প্রণাম মন্ও। 

ন্াখমখত রুমচ্ ও মিশ্বাস করখত পারখল তার আর খকান্প্রকার মিচ্ার িা সাধন্ করখত হয় ন্া। ন্াখমর প্রিাখি সি 
সখন্দহ দূর হখয় যায়। ন্াখমখতই মচ্ত্ত শুদ্ধ এিাং ন্াখমখতই সমচ্চদান্ন্দ লাি হখয় র্াখক। 

                               —- শ্রীরামকৃষ্ণ  
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   খকমন্ আখিন্ কাকু? 

     মপাং কাটজ মন্খয় সিখচ্খয় খিাট খচ্ক আউখটর লাইন্টা েুাঁর্খত 

                                 িযস্ত মিখলন্ অতনু্  

              িাাংলা শুখন্ চ্মখক তাকাখলন্। 
  িাখলা আমি মকন্তু আপন্াখক মঠক -- 

  আমায় আপমন্ িলখিন্?  মচ্ন্খত পাখরন্ মন্ খতা? 

       িযাকমসন্ মন্খয়খিন্? 

   তাহখল মাস্কটা একটু ন্ামাই? 

           আমম সায়ন্তন্, িাখলা আখিন্ কাকু? 

  আখর মক কাণ্ড, তুমম?  এতমদন্ পখর খদো, 

   তমন্মা প্রায়ই খতামার কর্া িখল 

          মকিু মখন্ কখরা ন্া েীর্ 

 এই মাখস্কর র্ন্য আর্কাল মানু্ে খচ্ন্া এমন্ মু মকল। 
  তার ওপর মার্ায় টুমপ, খচ্াখে সান্গ্লাস  

     মক েির খতামার?  মরসাচ্জ খকমন্ চ্লখি? 

ওই চ্লখি িুেখতই পারখিন্ 

     আমার প্রখর্টটা িামগযস খলোখলমের ধাখপ খপৌঁখিখি 

      ন্য়খতা ২০২০টা অখন্কটাই মামট হখয় খযখতা 

 গ্রযাে মন্খয় ইউমন্িামসজমট আর মডপাটজখমখের  

      দম়ি টান্াটামন্ চ্লখি যমদও  

খস মক খতামাখদর আইমি লীখগ আিার ফাখণ্ডর অিাি ? 

ন্া কাকু পযাখণ্ডমমখকর অরু্হাখত  

        সিাই এেন্ খসমিাংস খমাখড চ্খল খগখি ।  

          র্ীিন্ ২০২১ 
         সুপণজা চ্খটাপাধযায়  
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 খস যাক তমন্মামদ খকমন্ আখিন্? 

  কখি খর্খক িািমি খফান্ করখিা মকন্তু ন্ান্া োখমলায়  -- 

একটা হাল্কা মরাংখটান্ -- সমর কাকু এক মমমন্ট  

তমন্মামদ, মকন্তু অতনু্ কাকু  

 খস এক মর্ার গল্প, মখন্ প়িল অতনু্র   

সায়ন্তখন্র সখঙ্গ প্রর্ম আলাপ লণ্ডন্ খর্খক খফরার ফ্ল্াইখট  

  মিখয়ন্ায় কন্ফাখরন্স খসখর মফরখিন্ অতনু্, 

পাখ র সীখটর িারতীয় খিখলমটর োাঁক়িা চু্ল মার্া  

       িারিার ঘুখমর খঘাখর ঢুখল প়িখি অতনু্র কাাঁখধ  

মক মু মকল, খডখক তুলখিন্ মকন্া িািখিন্  

 পাখয়র কাখি রাো িযাকপযাখক  

 ন্াম প়িখলন্ সায়ন্তন্ রায়  

   িাোমল?  

মুখে খযন্ খচ্ন্া খচ্ন্া কার একটা আদল   

আহা ঘুখমাক ঘুখমাক, 

পখর কর্ায় কর্ায় সমতয পমরচ্য় খিমরখয় প়িল 

িালযিনু্ধ সন্দীপখন্র ি়িদার খিখল সায়ন্তন্।   
আপমন্ খিাটকার িনু্ধ?  তাহখল অতনু্কাকু ডামক ? 

একদম একদম  

র্াখন্ন্ কাকু লযাখি আমার মপ আই তমন্মামদও িাোমল ।  
তমন্মা, মাখন্ তমন্মা বমত্র? 

হযাাঁ, খচ্খন্ন্ আপমন্? 

খহখস উঠখলন্ অতনু্ মচ্মন্ মাখন্?  আমারই সহধমমজণী খয,  

এই  মন্িাখরই চ্খল এখসা িাম়িখত  

  তমন্মামদ আর অতনু্কাকুর সখঙ্গ মডন্ার করখি  

সমর কাকু তমন্মামদ এেন্ খকমন্  
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িাস্তখি মফরখলন্ অতনু্  

   তমন্মা চ্ামলখয় যাখচ্ছ, 

   তখি পুখরা সময় অন্লাইখন্ প়িাখত প়িাখত 

এেন্  রীর আর মন্ দুখটাই মিখদ্রাহ করখি মাখে মাখে। 
 আর তনু্ময়দারা? 

   তারাও িালই।  পযাখণ্ডমমখক খসরা পাওন্া আমাখদর প্রর্ম ন্াতমন্  
তাই ন্ামক?  দারুন্ েির কাকু!  

মকন্তু সমসযা খসোখন্ও। 
  পৃমর্িীটা খতা একদম মুখঠায় মিল  

     আর্ র্য় লমীখর উখট চ্খ়ি খি়িামচ্ছ  

  খতা কাল মসডন্ীর অখপরা হাউখস  

খিাট একটা িাইরাস এখস িুমেখয় মদখলা  

  অমস্টন্ খর্খক অযালিারটা এেন্ কত দূখর  

    ন্াতমন্টাখক খফসটাইখমই র্ন্ম খর্খক পাাঁচ্ মাখসর হখত খদেমি  

খতামার তমন্মামদর খতা িযাগ খরমড  

   কান্াডা অনু্মমত মদখলই িুট লাগাখি    

খদখ  খতামার িািা মা খকমন্ আখিন্? 

  টুমপটা েুলখলা সায়ন্তন্  

মার্ায় সদয ওঠা খিাট খিাট চু্ল  

  মা খতা চ্খল খগল মতন্ সপ্তা হল  

লাস্ট খকখমাটা শুধু িামক মিল  

  িািখত পাখরন্ রু্ম মমমটখে কার্ করলাম?  

িািা এেন্ খিাটকাখদর কাখি   

   র্াখন্ন্ কাকু মাখয়র র্খন্যই খতা আমার এখদখ  আসা  

েুি ইখচ্ছ মিল খপাস্টডকটা খদখে যাখি আমার  

  খচ্াে িলিল কখর উঠল খিখলটার  
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 খসা যাল মডসটযাখন্সর মন্য়ম খিখঙ্গ কাাঁখধ হাত রােখলন্ অতনু্  

  কমদন্ আখিা অমস্টখন্?  চ্খল এখসা  

  দুখটা ডালিাত খেখয় খযও, তমন্মা েুি েুম  হখি।  
আসখিা কাকু তমন্মামদখক িলখিন্ 

     আর্ চ্মল চ্ারখটখত একটা মীমটাং আখি ।  
মাখস্কর আ়িাখল কান্না খঢখক চ্খল খগল সায়ন্তন্  

  চ্ারপাখ  তাকাখলন্ অতনু্  

মাখস্কর আ়িাখল সমতয কত অখচ্ন্া মানু্ের্ন্  

 মখন্ মখন্ িািখলন্   

   মাস্ক িা়িাও মানু্ে মচ্ন্খত কখি ম েখিন্ র্ীিখন্? 

িােখত সিাই পাখর, গ়িখত পাখর কর্ন্? মন্ন্দা-ঠাটা করখত পাখর সব্াই, তাখক িাল করখত পাখর কর্ন্? আমার 

খিখল যমদ ধুখলা-কাদা মাখে, আমাখকই খতা ধুখলা খেখ়ি খকাখল মন্খত হখি।             

                             —- শ্রীমা সারদাখদিী  
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(মিমন্মামস ও প্রদীপখমখসাখক মন্খয় “চু্লকাটার চু়্িান্ত”* 
গল্পমট আপন্ারা পখ়ি র্াকখিন্। এই কামহন্ীমট খসই 
প্রদীপখমখসার খিখলখিলার একটা ঘটন্া মন্খয়। 
প্রদীপখমখসার র্িান্ীখত এিার খসই কামহন্ী মিিৃত করা 
হ’ল।) 
 

ঘ টা ক’খর িলার মত ন্া হ’খলও এ ঘটন্াটা ন্া ি’খল র্াকখত পারমিন্া। এ ঘটন্াটা ঘখটমিল আমার 
খিাটখিলায়। এই কামহন্ীর মকিুটা আমার ি়িখদর কাি 
খর্খক খ ান্া, িামকটার আমম প্রতযক্ষদ জী। সিটাই আমার 
খিাটখিলায় খ ান্া আর খদো। আমার তেন্ িয়স দ -
এগাখরা িির হখি। সময়টা সম্ভিতঃ ১৯৪৯-‘৫০ সাল। 
আমরা তেন্ র্াকতাম  যামিার্াখর, উত্তর কলকাতার 
খদ িনু্ধ পাকজ আর সারকুলার খরাখডর (যা’ ন্াম পাখল্ট 
পখর আচ্াযজ প্রফুিচ্ন্দ্র রায় খরাড ি’খল পমরগমণত হয়) 
উপখরর ঘম়িওয়ালা িা়িীর কাখি একমট িা়িীখত। 
আমাখদর খসই িাসিাখন্ খি়িাখত এখলন্ আমার এক দূর-
সম্পখকজর মদমদ। অল্প মকিুমদন্ আখগ উমন্ ওন্ার 
পমরিাখরর সখঙ্গ পূিজ পামকস্তান্ খর্খক খকালকাতায় এখস 
িাস খগখ়িখিন্। আমার িািা-কাকারা ওাঁন্ার মামা। উমন্ 
আমার িািার মপমসমার ন্াতন্ী। এিা়িা আমাখদর িাম়িখত 
আমার ঠাকুদজার আমল খর্খক আমাখদর সখঙ্গ র্াকখতন্ 
আমার িািার মপমসমার একমাত্র খিখল, আমার র্যাঠাম াই 
আর তাাঁর স্ত্রী, যাাঁখক আমম ‘ি়িমা’ িখল ডাকতাম। আমার 
এই মদমদ র্যাঠাম াইখয়র আপন্ খিাখন্র খমখয়। মিখ েতঃ 
খসই সুিাখদই তাাঁর মামাখদর সখঙ্গ খদো করখত আমাখদর 
িাম়িখত আসা। 

শুখন্মি, আমার এই মদমদর খিাটখিলা খর্খক ঠাকুর 
খদিতায় েুি িমি, পূর্াচ্জন্ায় মন্। মাখেমাখে পুখর্া 
করখত করখত িাখি ন্ামক মিখিার হখয় সাংসৃ্কখত শুদ্ধ মি 
ও খলাক উচ্চারণ করখত র্াকখতন্। আরও শুখন্মি উমন্ 
খিম  খলোপ়িা কখরন্ মন্, সাংসৃ্কত র্ান্া খতা দূখরর 
কর্া। এর খিম  খিাটখিলার কর্া আমার মখন্ খন্ই। 
আমার এই মদমদ যেন্ আমাখদর িাম়িখত এখলন্, তেন্ 
তাাঁর ফসজা রাং, দ াসই খচ্হারা, মসাঁমর্খত লাল চ্ও়িা 
মসাঁদুর, কপাখল লাল মসাঁদুখরর ি়ি মটপ, আর পরখন্ 
লালপা়ি সাদা  াম়ি খি  একটা রাসিারী িাি ফুমটখয় 
তুখলমিল। 
আমার িািা তেন্ উত্তর খকালকাতার এক মিদযালখয় 
ম ক্ষকতা করখতন্। এই মিদযালখয় তেন্ খি  মকিুমদন্ 
খর্খক প়িাখচ্ছন্। িািা মিজ্ঞান্, মিখ েতঃ পদার্জমিদযা ও 
রসায়ন্  াস্ত্র এিাং গমণত প়িাখতন্। আমমও ঐ সু্কখলই 
প়িতাম। তাই তেন্ আমম িািার সখঙ্গই সু্কখল যাতায়াত 
করতাম। 
খয সমখয়র ঘটন্া এই কামহন্ীর মিেয়িস্তু, তা’ খর্খক 
খি  মকিুমদন্ আখগই িািার খচ্াখের এক খরাগ হয়। 
মঠক সমখয় মচ্মকৎসা ন্া হওয়ায় িািার দুই খচ্াখের 
দৃমি মিই আাংম কিাখি ক্ষমতগ্রস্ত হখয় যায়। মিখ েতঃ 
প়িখত খগখল অমক্ষপখটর খয িান্মট গুরুত্বপূণজ, খসইমটই 
অখকখর্া হখয় মগখয়মিল। এই প্রমতিন্ধকতা সু্কখল 
প়িাখন্াখত েুি একটা অসুমিধা সৃমি করখতা ন্া, কারণ 
িািার মিমিন্ন মিেখয় জ্ঞান্ মিল অগাধ। িািার সু্কখলর 
এক সহকমজী িহুমদন্ পখর একসময় আমাখক িখলমিখলন্ 
খয িািার জ্ঞান্ ন্ামক ‘এন্সাইখক্লামপমডক।’ িািার 

মাদুমল 
দীপক িাগচ্ী 
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সৃ্মমত মি মিল প্রের। ওাঁন্ার খয মিেখয় আখগ খর্খক 
প়িা মিল তা’ স্বচ্ছখন্দ প়িাখত পারখতন্। ন্তুন্ মিেখয় 
প়িাখত হ’খল খস মিেখয়র িইটা িা়িীর কাউখক মদখয় 
একিার পম়িখয় শুখন্ মন্খতন্। সু্কখল খদখেমি খিাখডজ 
র্যামমমতর খরোমচ্ত্র আাঁকখতন্ খমাটামুমট পামরপাম জক 
দৃমির, অর্জাৎ খপমরখফরাল মি খন্র সাহাখযয। খসই 
খরোমচ্খত্র একটু আধটু খরোর অিিাখন্র অসঙ্গমত 
র্াকখলও খমাটামুমট খিাো খযখতা। প়িাখন্াখত িািার 
িালই ন্াম মিল। পখর্ঘাখট, ট্রাখম-িাখসও চ্লাখফরা 

করখত পারখতন্। 
এিাখর আর্খকর আখলাচ্য কামহন্ীখত মফখর আসা যাক, 
যা আমার মদমদর মিেখয়। মদমদ পূর্া-অচ্জন্া করখতন্ 
মন্য়মমত এিাং প্রমত মাখসর মিখ ে মতমর্খত তাাঁর উপর 
মা মন্সার ির হ’ত। খস সমখয় শুখন্মি মদমদ এক 
খঘাখরর মখধয র্াকখতন্। সাংসৃ্কত খলাখকাচ্চারণ করখতন্, 
খয মিেখয় আখগই িখলমি। এই সমখয় মকিু মকিু 
অখলৌমকক ঘটন্াও ঘটখতা, খযমন্ িখরর সময় খকার্া 
খর্খক খযন্ মসাঁদুরমাোখন্া টাকা প়িখতা, ফুল প়িখতা 
মামটখত, ইতযামদ। 
এই সি মদখন্ িহু দ জন্ার্জী মন্স্কামন্া পুরখণর র্ন্য 
মদমদর কাখি আসখতা। খসমদন্ মদমদর ওপর মা মন্সার 
ির হ’ত। আর িখরর সময় দ জন্ার্জীরা ন্ান্া প্রশ্ন 
করখতা িা তাখদর সমসযার সমাধান্ চ্াইখতা। আর মদমদ 
তাখদর কী করখত হখি খঘাখরর মখধয িখল মদখতন্। 
সমাধান্ খপখয় প্রার্জীরা পুখর্া ও প্রণামী মদখয় চ্খল 
খযখতা। 
মদমদ সপমরিাখর আমাখদর িা়িীখত আসায় আমার মা, 
খর্মঠমা তাখদর আপযায়খন্ িযস্ত হ’খয় প়িখলন্। আর 
আমার র্যাঠাম াই, িািা, কাকারা তাখদর সখঙ্গ গল্পগুর্ি 
শুরু করখলন্ খর্াট খিাঁখধ। কর্ায় কর্ায় িািার খচ্াখের 

অসুখের কর্া ওঠায় মদমদ িলখলন্, “মামা, আপমন্ আমার 
ওোখন্ িখরর মদন্ আসুন্ ন্া। আপন্ার খচ্াে িাল হ’খয় 
যাখি। 
িািার অখলৌমকক কমজকাখণ্ড খতমন্ মিশ্বাস মিল ন্া। িািা 
প্রর্খম মদমদর প্রস্তাখি রার্ী হমচ্ছখলন্ ন্া। মকন্তু মা, 
খর্মঠমার মপ়িামপম়িখত খ েপযজন্ত গররার্ী খর্খক 
মন্মরার্ী হখলন্। 
মন্ধজামরত মদখন্ িািা খগখলন্ মদমদর িা়িীখত, খযোখন্ মা 
মন্সার এক মমন্দর িান্াখন্া হখয়খি। খসোখন্ খসমদন্ 
খলাখক খলাকারণয। এক এক ক’খর প্রার্জীরা তাখদর 
প্রার্জন্া র্ামন্খয় ফুল ও সমাধান্ মন্খয় চ্খল যাখচ্ছ। যেন্ 
িািার সুখযাগ এখলা সমসযার কর্া র্ান্াখত, িািা তাাঁর 
খচ্াখের অসুমিধার কর্া িলখলন্। খচ্ােিন্ধ অিিায় মদমদ 
খঘাখরর মখধয আখদ  করখলন্ এক মাদুমল, অর্জাৎ 
মাদখলর তুলয কিচ্ ধারখণর। আর খসই মাদুমলর মখধয 
রােখত হখি সাখপর গাখয়র কয়মট উকুন্। িািা খতা 
মদিযাখদ  মন্খয় িাম়ি মফরখলন্। 
মা-খর্মঠমাখক মিিরণ মদখলন্ উকুন্ধারী মাদুমলর। আর 
তা’ও সাধারণ উকুন্ ন্য়, সাখপর গাখয়র উকুন্! মানু্খের 
মার্ায় চু্খলর মখধয উকুন্ হয় শুখন্মি। িান্রখদর গাখয়ও 
উকুন্ র্াখক, যা এক িান্রখক অপর িান্খরর গাখয়র 
খলাখমর মিতর খর্খক েুাঁখর্ েুাঁখর্ খির ক’খর মুেি 
করখত, অর্জাৎ মুখে পুরখত খদখেমি। মকন্তু সাখপর গাখয়র 
উকুন্! কেখন্া খদমেমন্, এমন্মক শুমন্মন্ও। (সম্প্রমত 
গুগখল অনু্সন্ধান্ ক’খর র্ান্া খগখি সাপখকও উকুন্ 
আক্রমণ করখত িাখ়ি ন্া।) 
খস যাই খহাক, মা খতা খসকরার খদাকাখন্ মগখয় একটা 
মাদুমল িামন্খয় আন্খলন্। আর তার সাখর্ আন্খলন্ এক 
গুচ্ছ লাল সুখতা িাহুখত িাাঁধিার র্ন্য। রুখপার বতমর 
খসই মাদুমল িািার িাহুখত কীরকম খ ািা পাখি তা 
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হয়খতা কল্পন্া কখরমিখলন্। খ ািা ন্া খপখলও তা’ খয 
একটা ‘খ া-পীস’ হখি িািার িাহুখত খসটা িলাই িাহুলয! 

মাদুমল খতা হ’ল, মকন্তু সাখপর গাখয়র উকুন্ খকার্ায় 
পাওয়া যাখি? ‘উটা কুন্োখন্ মমলখি?’ মচ্ন্তার কর্া। 
খকউ িলল পূর্াকমজামদর িাণ্ডাখর মমলখত পাখর। খকউ 
িলল রাস্তায়-িসা খিখদন্ীখদর কাখি পাওয়া খযখত পাখর। 
মকন্তু, তা’ পাওয়া খগল এক সাপুখ়ির কাি খর্খক, 
সা’পুখর ন্া খকার্ায় মগখয় র্ামন্ন্া। 
যর্ারীমত খসই মৃত উকুখন্র খদহািখ ে মাদুমলর গহ্বখর 
ি’খর মদখয়, মাদুমলর খোলা মুে িন্ধ ক’খর িািার হাখত 
যর্ামন্য়খম খিাঁখধ খদওয়া হ’ল। িািা ফতুয়া প়িখতন্, যা’ 
হাফ হাতা হ’ত। কাখর্ই িা়িীখত খসই মাদুমল 
প্রায়দৃ যমান্ হ’খলও িাম়ির িামহখর খসমট পাঞ্জািীর 
আ়িাখল খরখে িািা চ্লাখফরা করখত লাগখলন্। 
মাদুমল িািার িাহুখত ওঠার পখর খদেখত খদেখত কখয়ক 

সপ্তাহ খকখট খগল। খকান্ ফল খদো খগল ন্া। খ খে 
সপ্তাহ খর্খক মাস, মাস খর্খক িির খকখট খগল তিুও 
িািার দৃমির খকান্ উন্নমত হ’খত খদো খগল ন্া। মা-
খর্মঠমাও সমন্দগ্ধ হ’খয় উঠখলন্, উকুখন্র মিশুদ্ধতা মন্খয়। 
আর একমদন্ িািার মিজ্ঞান্ম মক্ষত মগর্ মিখদ্রাহ খঘােণা 
করখলা। আর তারই তা়িন্ায় িািা ‘দুখত্তার’ ি’খল 
একটাখন্ মাদুমলর সুখতা মিাঁখ়ি মাদুমলখক িান্চু্যত ক’খর 
মা’র মদখক িুাঁখ়ি মারখলন্। িািার হাখত মাদুমল আর 
খদাল খেখত খদো খগল ন্া এর পখর। িমিেযখতও আর 
খকান্ মাদুমলই খদাদুলযমান্ হ’খত খদো যায়মন্ িািার 
িাহুখত। 
 

*খেয়া, ৪৫তম িেজ, ১৪২৫ সাল (ইাং ২০১৮), পৃষ্ঠা 64, 
www.bascweb.org.  

সরল উপাসন্ার সার — শুদ্ধমচ্ত্ত হওয়া ও অপখরর কলযান্সাধন্ করা। দমরদ্র, দুিজল, খরাগী — সকখলরই মাখে মযমন্ 

ম ি দ জন্ কখরন্, মতমন্ই যর্ার্জ ম খির উপাসন্া কখরন্।                   

                             —- স্বামী মিখিকান্ন্দ  
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যা  সহখর্ পাওয়া যায় খসটা মখন্ হয়  ীঘ্রই  হামরখয় যায়।  তাই খিাধহয় সুমন্তা তার র্ীিখন্র সিখচ্খয় 
িাখলা িনু্ধখক খিখ়ি তার খদ  মত্রপুরায় চ্খল এখলা।  যািার 
আখগ  িখলমিখলা, “তুমম যমদ একিার িলখত আমাখক 
র্াকখত, তাহখল আমম খর্খক খযতাম।”  সুমন্ িখল ডাকত 
ওর িনু্ধ আদর কখর, প্রায় আট মাস মিল ওরা একসাখর্, 
খগাপখন্ আ়িাখল, সিার খর্খক লুমকখয়।  খসই িনু্ধর খোাঁর্ 
আর খন্য় মন্ সুমন্, এটাই মিল ওর মখন্র গঠন্। 

সুমন্র মিখয় হখয়মিল খিাটখিলায় আগরতলায়।  যত  
মিলামত মকাংিা আখমমরকান্ গাম়ি মিল মত্রপুরার 
রার্িা়িীখত, তার খহড খমকামন্ক মিখলন্ ওর  শুর।  
সুতরাাং রার্ পমরিাখরর সাখর্ ওখদর কর্ািাতজা আর 
যাতায়াত মিল।  মিখয়র সম্বন্ধ এখলা সুমন্খদর িাম়িখত।  

এক  সুপুরুে খসৌমযকামন্ত খিখলর সাখর্, সার্ খপা াক 
রুমচ্সম্মত,স্মাটজ।  সুমন্র মার রার্িা়িীর খিৌখদর সাখর্ 
েুি ঘমন্ষ্ঠতা মিল।  

সুমন্তার মা চ্াইখতন্ খমখয়র খযন্ েুি ি়িখলাক অিিাপন্ন 
ঘখর মিখয় হয়।  সুমন্র িািা ম মক্ষত, ইউমন্িামসজমটর 
োতক মডগ্রী পাওয়া, মত্রপুরার এক কখলখর্ সমার্মিদযা 
প়িাখতন্।  খমখয়খক দামর্জমলাংখয় ইাংখরমর্ সু্কখল িমতজ 
কমরখয়মিখলন্ I 

সুমন্তা চ্লখন্ িলখন্, স্টাইখল হখয়মিল সিার খচ্াখের মমন্।  
খসই সময় রার্িা়িীর িউরা সিাই মমখল সুমচ্ত্রা উত্তখমর 
মসখন্মা খদেখত খযত দল খিাঁখধ।  ি়িখদর সাখর্ খিাট 
খমখয় সুমন্ও খযত। 

মসখন্মার খপ্রখমর গল্প, গান্, সুন্দরী সুমচ্ত্রা খসখন্র কর্া 
িলার িমঙ্গ ওখক খপখয় িখসমিল।  হাই মহখলর রু্খতা, 
ন্ান্া রখের মলপমস্টক।  খড্রখসর সাখর্ মযাচ্ করা আর 
ফযা খন্িল রমেন্ চ্ মা, সিজদা র্াকখতা ওর িযামন্মট 
িযাখগ। 
সত্তখরর আগরতলার কর্া িলমি, আমার এক র্যাঠতুখতা 
মদমদ র্াকখতন্ ঐ  হখর।  আমরা ম লচ্খর মগখয়মিলাম 
খিাটখিলায় মামািা়িী যাওয়ার পখর্।  
সুমন্তার পমশ্চমী চ্ালচ্লন্ সিার খচ্াখে প়িখিই, মকন্তু 
সুমন্তা আিার িা়িী র্াকখল মার সাখর্ খঘাঁখে র্াকখতা।  
খপৌে পািজখণ মপখঠ পুমল িান্াখত, রুমট িান্াখত চ্াইত 
মাখয়র সাখর্।  আিার তার সাখর্ সুমচ্ত্রা খসখন্র গাওয়া 
মসখন্মার গান্ গাইত খহখস খহখস, অমিখন্ত্রীখদর ঢখে। 
সুমন্র িয়স তেন্ আঠাখরা উমন্  িিরI  

যাই খহাক মিখয়র প্রস্তাখি সুমন্র মা েুিই েুম ।  
মত্রপুরার রার্িা়িীখত ওখদর যাতায়াত র্াকখি, আর 
ি়িখলাকখদর সাখর্ কাাঁখধ কাাঁধ মমমলখয় চ্লা হখি।  
 াম়ি গয়ন্ার ি়িািম়ি।  মকন্তু িািা চ্াইমিখলন্ এক 
ম মক্ষত পমরিাখরর খিখল, খহাক ডািার মকাংিা 
ইমঞ্জমন্য়ার।  সুমন্র মা খিখলর স্মাটজখন্স খদখে মসখন্মা 
আমটজস্টখদর মত র্ামাইখক িািখত শুরু করখলন্।  মা 
মিখলন্ রূপসী কন্মফখডে খলমড।  খমখয়খক হামসমুখে 
মর্খজ্ঞস কখরন্, “খতাখক মকিু  াম়ি আর খড্রস মকখন্ 
খদি, যামি কলকাতার মন্উ মাখকজখট?”  খমখয় খতা 
আহ্লাখদ আটোন্া, তারপর মিখটামরয়া খমমমরয়াখল যাখি 
আর োখি পাকজ খহাখটখল দুপুখর লাঞ্চ, আর তার পখর 
আউটরাম ঘাখট মগখয় খিাখট ঘুরখত পারখি। 

মকন্তু মা খমখয়খক েুম  কমরখয় একটা কর্া আদায় কখর 

       সুমন্তার র্ীিন্ কামহন্ী 
          অখ াক ন্ন্দী 
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মন্খত িলখলন্, “খতাখক এক পমরিাখরর গুরুর্খন্রা 
খদেখত  আসখিন্ খতার মিখয়র সম্বখন্ধর িযাপাখর, রামর্ 
খতা? িা়িী র্াকমি খতা?  খমখয় খতা খি়িািার স্বখে মত্ত, 
তারপর মিখয়র প্রস্তাি।  খিখল যাই খহাক, মর্া আসখি 
ওর র্ীিখন্।  খসই খিখি মাখয়র কর্ায় সুমন্ রামর্।  
মখন্ মখন্ খসই একটা গান্ মখন্ পখর খগল, “আমার 
পরাখন্ আমস, তুমম খয িার্াখি িাাঁম ,” সুমচ্ত্রা খসখন্র 
এক মসখন্মার গান্ ওর মা গাইত।   
খিখলর িািা মত্রপুরার প্রায় এক খচ্মটয়া মিখদম  গাম়ির 
খমকামন্ক।  তেন্ Tata ট্রাক িারখত একখচ্মটয়া 
চ্লখি।  তাই সুমন্তার হিু ির িািখলা ও িািার মত 
ি়িখলাক হখি।  দুখটা ট্রাক মকখন্ খফলল ধার কখর, 
তারপর ট্রান্সখপাটজ মির্খন্স শুরু করল। 
এক রমিিার দুপুখর সুমন্তাখদর িা়িীখত এখলন্ খিখলর 
িাম়ির পমরিার। ওখদর চ্লাখফরা মিল ন্র্জ খিঙ্গখলর 
পাহাম়ি খলাখকখদর মত।  েুি হামডজ, কমজপরায়ণ 
অখটাখমািাইল খমকামন্ক।  তাখদর পদিী মিল গুরুাং।  
তাখদর খিখলর ন্াম মকরণ।  সমতয সুন্দর খিখল ঐ 
পমরিাখরর।  খলখটস্ট ফযা ন্ কখর র্ামা কাপ়ি প়িত।  
খিলিটম পযাে আর এলমিখসর মত চু্খলর স্টাইল।  
মত্রপুরায় খকই িা ওই চ্ালচ্লখন্র দাম খদয়।  তাই 
দুখটা একটা িাখর মগখয় িনু্ধখদর সাখর্ আড্ডা মারত 
আর িা়িী চ্খল আসত।  েুি খিার হখতা।  মখন্ মিল 
মিখদখ  যািার ইচ্ছা। 
ওমদখক সুমন্র মা কলকাতায় মন্উ মাখকজখট মগখয় খমখয়র 
র্ন্য খচ্াে ধাাঁধাখন্া  াম়ি, খড্রস ইতযামদ মকখন্ এখন্খিন্।  
প্রখফসর এর মগমন্ন, রার্িা়িীর িউখদর সাখর্ ওন্ার 
মান্মসক পািা।  অধযাপক সুখরন্ িািুর একমাত্র খমখয়, 
খকান্ িাধা খদওয়ার উপায় খন্ই।  খমখয়খক মন্খর্র 

সাখধযর িাইখর মদখয় খগখিন্।  খকান্ িযাপাখর ন্া কখরন্ 
মন্।  সুমন্তার কার্ মিল দামর্জমলাংখয়র ইাংমল  মমমডয়াম 
সু্কখল িাল কখর প়িা ন্া করা।  তাই খসটা ও 
কখরমিল। েুি সুন্দর ইাংরার্ী কমিতা আিৃমত্ত করখত 
পারত।  খ মল, কীটস, িায়রখন্র খলো ওর মুখে খযন্ 
েুি সহখর্ উচ্চামরত হত।  খযন্ মত্রপুরায় র্াকা এক 
মিখদম ন্ী। 
নু্তন্ স্বামী মকরণ, অখন্ক মিলাসিহুল েরখচ্র হাত।  
অখন্ক েরচ্ কখর িািা খিখলর মিখয় মদখলন্। 
রার্িা়িীখত মরখসপ ন্ হল ১৯৮০ সাখল।  পূমণজমার 
রাত মিল খসমদন্, সুমন্তা মখন্ মখন্ আিার খসই গান্মট 
গাইল, “এই মায়া রাত শুধু খতামার আমার।”  খযৌিখন্র 
মায়ামিন্ী মদন্, সুমন্তার কপাখল কী খলো মিল খক 
র্াখন্? 

মকরণ আর সুমন্তা হামন্মুখন্ খগল দামর্জমলাংখয়  
কাঞ্চন্র্ঙ্ঘা খদেল প্রাণ িখর, ফাইি িার খহাখটখল ওরা  
মিল পাাঁচ্ মদন্, তারপর িাগখডাগরা খর্খক কলকাতা এল 
আর গ্রান্ড খহাখটখল খচ্ক ইন্ করল।  ন্াইট খ া খদেল, 
ডান্স করখলা িখরর সাখর্ সুমন্তা। সখঙ্গ মিল অখন্ক 
রমেন্ পান্ীয়।  মন্উ মাখকজখট  মপাং হল, মড্রম  াম়ি 
এিাং খড্রস মকন্ল মখন্র সুখে। 
সুমন্তার স্বামী র্াকখতা র্লপাইগুম়িখত, মকরখণর ট্রাক 
ট্রান্সখপাখটজর ঘাাঁমট।  িাখলাই কাটমিল ওখদর নূ্তন্ 
র্ীিন্।  ওমদখক ট্রান্সখপাটজ মির্খন্স তত খসার্া মিল 
ন্া।  ড্রাইিারখদর উপর ন্র্রদামর ন্া রােখল খকার্া 
খর্খক টাকা উখ়ি যাখি, খকউ র্ান্খিও ন্া।  মকরণ 
ি়িখলাখকর িাল খিখল, খলাকখক মিশ্বাস কখর ি়ি 
হখয়মিল, তাই অখন্ক টাকা ধার মন্খয় পারমিল ন্া িযিসা 
চ্ালাখত।  সাংসাখর অখন্ক োখমলা, তারপর নু্তন্ খিমি 
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হখয়খি।  স্বামী পারমিল ন্া সুমন্তার অিুে মখন্র সখঙ্গ 
পািা মদখত।  সুমন্তা এইিাখি ি়ি হয় মন্।  যা 
খচ্খয়মিল তাই খপত খিাটখিলায়, সিজদা েগ়িা  খলখগই 
র্াকত।  সুমন্তা মিল সুখের পায়রা, দুঃেখক মন্খর্র 
কখর িাাঁচ্খত খ খেমন্।  খমখয়খদর র্ীিখন্ এই পমরিতজন্ 
অখন্খক মন্খত পাখর ন্া।  মকিু পমরিতজন্ সহয হয় ন্া।  
খসখিমেখস িারতীয় খমখয়খদর মখধয একটা িদ্ধমূল 
ধারণা  মিল, ি়িখলাক স্বামী ওখদর মিিামহত র্ীিখন্ 
সিখচ্খয় একমাত্র কাময।  সুমন্তার মা খসই িাখিই 
খমখয়খক তামলম মদখয়মিখলন্।  খকান্ মকিুর অিাি হখল 
সুমন্তার মন্টা জ্বখল পুখ়ি মরখতা।  মকন্তু তাখত কী?  
খসই রাগ, মকিু অিাি, এিাং সুখের র্ীিখন্র আকেজণ, 
খযটা ও খিাটখিলায় রার্িা়িীখত খদখেখি, খসটাই ও 
সিজদাই চ্াইত।  মকন্তু হায় খসই সিজগ্রাসী অহাংকার এিাং 
খলাকখদোখন্া তুলন্া পামরিামরক র্ীিখন্ আখন্ অখন্ক 
অ ামন্ত। 
এর মখধযই ওখদর আখরা দুমট েুি সুন্দর সন্তান্ হল।  
এক খমখয় আর খিখল।  ওখদর ইাংমল  সু্কখল িমতজ 
কমরখয় মদল অখন্ক েরচ্ কখর।  সি ধাখর চ্লখি।  
মকরণ দুখটা ট্রাক মিমক্র কখর মদল।  সুমন্তা স্বামীর 
অিিা িুেত ন্া।  পৃমর্িীখত এন্ামর্জ ক্রাইমসস চ্লমিল 
তেন্।  খসৌমদ কুখয়খত খতখলর িুম।  নু্তন্  হর  দুিাই 
বতরী হখচ্ছ, হার্ার হার্ার খলাখকর দরকার।  িারত, 
িাাংলাখদ , পামকস্তান্, মফমলমপন্স খর্খক িহু তরুণ যুিক 
যুিতী মধয এম য়াখত মন্খর্খদর িাগয অখন্বেখণ খিমরখয় 
পখ়িমিল।  মকরণ একর্ন্ িাল ট্রাক ড্রাইিার এিাং 
অমিজ্ঞ অখটা খমকামন্কও মিল।  তাই ও িাম়িখত খিম  
মকিু ন্া িখল ট্রাক ড্রাইিাখরর চ্াকমর মন্খয় চ্খল খগল 
দুিাই।  সুমন্তা দুই খমখয় আর খিখলখক মন্খয় একা হখয় 
খগল।  র্লপাইগুম়ি খর্খক আিার আগরতলায় িান্িদল 

করল।  মকরখন্র মা, িািা, িাই ও এক খিান্।  ওরা 
একসখঙ্গই র্াকখতা।  স্বচ্ছল পমরিার, স্বামী িা়িা ওখদর 
িাম়িখত সুমন্তার আ়িি লাগত।  মখন্ হত প্রমতমট কর্ায় 
সিাই ওখক খোাঁটা মদখচ্ছ।  মকন্তু খিখল খমখয়রা দাদু 
মদদার কাখি েুি আদখরই র্াকত।  মকরণ দুিাই খর্খক 
প্রর্ম মদখক প্রায় খরার্ই খফান্ করত।  খিমিখদর খোাঁর্ 
মন্ত আর সুমন্তার সাখর্ েুি কর্া িলখত চ্াইত।  মকন্তু 
খয স্বামী পমরিার খিখ়ি পরখদখ  পখর র্াকত, তাখক 
মকিু সান্ত্বন্া খদওয়ার িদখল গঞ্জন্া খদওয়া শুরু করল 
সুমন্তা।  মকরখন্র মন্ োরাপ হখত শুরু করল।  
তারপর ও িািল খকন্ ও খিৌখয়র সখঙ্গ কর্া িলখি?  
যার র্ন্য ও এত েুাঁমক মন্খয়মিল খস মকরখণর এই খদ  
িা়িার িযাপারটা িুেখত চ্াইত ন্া।  মকরণ খফান্ করা 
িন্ধ কখর মদল।  িা়িীখত খতালপা়ি, খলাক মদখয় খোাঁর্ 
খন্ওয়া শুরু হল।  খকউ র্াখন্ন্া মঠক মত।  গুর্ি 
রটখলা মকরণ ন্ামক ট্রাক দুঘজটন্ায় মারা খগখি।  আর 
একটা গুর্ি রটখলা খয ও অন্য ধখমজর খলাক িখল ওখক 
চ্ক্রান্ত কখর চ্াকমর খর্খক িাম়িখয় মদখয়খি।  খকান্ খসল 
খফান্ মকাংিা মিমডও মিল ন্া খসই সমখয়।  

খিখল খমখয়রা ি়ি হখচ্ছ, সুমন্তা িািখলা আগরতলায় 
ওর খকান্ িমিেযৎ খন্ই।  তাই ওর এক কাকার কাখি 
খিখল খমখয় মন্খয় বন্মন্তাখল চ্খল খগল।  কাকা মিখলন্ 
আমমজর খলাক, তাাঁর স্ত্রী মিখলন্ ন্া।  উমন্ র্াকখতন্ একা 
সুন্দর িাাংখলাখত, এক খলখকর ধাখর।  কাকা েুি খেহ 
পরায়ণ, ওন্ার খকান্ খিখল খমখয় মিল ন্া।  তাই তাাঁর 
সুন্দর িাাংখলা তার িাইমে আর খিখল খমখয়র কলরখি 
িখর উঠল।  সুমন্তাখক িলখলন্ তুই আমার খমখয়র 
মত।  আমার গাম়ি ড্রাইিার আখি, বন্মন্তাখল িাখলা 
ইাংমল  মমমডয়াম সু্কল কখলর্ আখি, খতাখদর খকান্ 
অসুমিধা হখি ন্া।  সুমন্তা কাকার এই খেহ ও 
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সহানু্িূমতপূণজ কর্া শুখন্ হাখত চ্াাঁদ খপল।  খিখল 
খমখয়খদর ইাংমল  সু্কখল িমতজ কমরখয় মদখলন্ কাকািািু।  
তাাঁখক সিাই খমর্র দীখন্  িখল র্ান্ত। তাাঁর ন্ামডাক, 
য  এিাং বন্মন্তাখলর উাঁচু্ মহখল যাতায়াত মিল।  
বন্মন্তাখল পুরাখন্া মব্রমট  আমখলর িাল িাল খহাখটল 
খরমসখডন্স ইতযামদ আখি, খিাট খিাট িাাংখলার মত।  
মদমির গরম আর আদ্রজতা সাখহিরা সহয  করখত পারত 
ন্া, তাই সাখহিরা বন্মন্তাখলর ওই সি িুমটক খরমসখডখন্স 
এখস  আখয়  করখতন্।  খদ  স্বাধীন্ হিার পর ওই 
সি সুন্দর খহাখটলগুখলা অখকখর্া হখয় প়িল।  তাই 
Tata Group ওগুমল  মকখন্ মন্খয় েুি আপখগ্রড 
কখরমিল।  খমর্র দীখন্  সুমন্তাখক িলখলন্, “তুই 
ওোখন্ মগখয় একটা চ্াকমরর খোাঁর্ খন্।  ওখদর 
মযাখন্র্ারখক িখল খরখেমি, ওরা খতার মত মরখসপ মন্ি 
চ্াইখি।” 
িারখত এক েুাঁমটর দরকার।  এই সি খলাক যেন্ 
আপন্র্ন্ হন্, সাহাযা করখত হাত িাম়িখয় খদন্, এাঁরা 
তেন্ িগিাখন্র দমক্ষণ হখস্তর মত।  আমার র্ীিখন্ 
অখন্ক খদখেমি। 
দুিাইখয় মগখয়  মকরণ আর খকান্ খযাগাখযাগ রােল ন্া 
সুমন্তার সাখর্।  সুমন্তা িািল মকরণ খিাধ হয় 
আখরকটা মিখয় কখর মন্খয়খি।  খিখল খমখয়রা খি  িাল 
করখি খলো প়িায়।  সুমন্তা খহাখটল মরখসপ খন্ কার্ 
কখর মখন্র আন্খন্দ।  ওর মব্রমট  অযাকখসে শুখন্ 
িারখতর উাঁচু্ মহখলর টুমরস্টরা ওর সখঙ্গ কর্া িলত।  
মব্রমট , অখেমলয়ান্, কান্ামডয়ান্ টুমরখস্টর দল ওই 
খহাখটখল উঠত।  সিাই সুমন্তার সখঙ্গ খদো করখত 
চ্াইত। 
দ  িির সুমন্তা বন্মন্তাখল মিল, খিখল খমখয়খদর িয়স 

খিখ়ি যাখচ্ছ আর কাকািািু একমদন্ িলখলন্, “খদে 
সুমন্তা আমার িয়স  িাখলাই হল,  রীর খিখে প়িখি, 
তাই িািমি মদমিখত মগখয় র্ামক।  ওোখন্র হাসপাতাল 
এিাং ডািার সি িাল  আখি, আমম ওোখন্ চ্খল যাি।  
আমাখদর এক আত্মীয়, র্ামন্স খতা তুই, ওোখন্ এক 
ি়ি হাসপাতাখল কার্ কখর, িখলখি ওর কাখিই র্াকখত 
পারি। তুই খতা আমার অখন্ক করমল।  আমার মন্ঃসঙ্গ 
র্ীিখন্ আমম কত আন্ন্দ খপলাম।  খতার র্ীিখন্র 
অসুমিধায় আমম খতাখদর সাহাযয করখত খপখরমি।  আর 
দাদাও আমাখদর র্ন্য কত মকিু কখরখিন্।  খস আমরা 
িুমল কী  কখর?”  সুমন্তা িলখলা, “কাকািািু আপমন্ 
মদিী যান্, আর আমরা মকিুমদন্ পখর আপন্ার কািাকামি 
ওোখন্ ম ফট কখর যাি।  আমার  শুরম াই িখলখিন্ 
ওন্ারা আমাখক সাখপাটজ করখিন্।” 
সুমন্তার র্ীিখন্ আর এক অধযায় শুরু হল।  খিখল 
খমখয়খদর েুি উৎসাহ, রার্ধান্ী  হখর যাখি।  
কখয়কমাস পখর সুমন্তার ফযামমমল সিাই মদমি চ্খল 
খগল।  টু খিডরুম ফ্ল্যাট িা়িা মন্ল এমিযাসী পা়িায়।  
সুমন্তা তার স্মাটজখন্স খদমেখয় আখমমরকান্ কন্সুযখলট 
অমফখস কার্ খপল।  খিখল খমখয়রা েুি সহখর্ই মদমির 
সমাখর্র টুমরস্ট মহখল যাতায়াত করখত শুরু করল এিাং 
িনু্ধ পাতাল অখন্খকর সাখর্।  ি়ি খমখয়র এক িয়খেন্ড 
হল, এয়ার ইমন্ডয়ার পাইলট।  খমর্ খমখয় খহাখটল 
মযাখন্র্খমে আর ন্ামসজাং প়িা শুরু করখল।  আর খিাট 
খিখল এক র্ামজান্ টুমরস্ট খমখয়র সাখর্ িনু্ধত্ব পামতখয় 
মন্ল।  এর মখধয সুমন্তা টুমরস্ট মিসাখত মন্উ ইয়খকজ 
চ্খল খগল।  কখয়ক িির ধখর ওখদর র্ীিখন্ অখন্ক 
খচ্ঞ্জ এল।  এেন্ সুমন্তা এক িনু্ধর সাখর্ র্াখক মন্উ 
ইয়খকজ, ওর স্বামীর খকান্ খোাঁর্ কখর মন্।  খিখল 
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খমখয়রা সিাই চ্াকমর কখর মন্খর্রা মঠকমতই আখি। 
মমড্ এইমটখত আমম লাং আইলযাখণ্ড এক এখরাখস্পস 
খকাম্পামন্খত কার্ কখরমিলাম, আর মাখে মাখে 
মযান্হাটাখন্ খযতাম খি়িাখত।  তেন্ একমদন্ খদো হয় 
সুমন্তার সাখর্।  ওর সাখর্ আমার র্ান্াশুন্া মত্রপুরাখত 
মদমদর িাম়িখত খিাট খিলায়। সুমন্তা মিল আমাখদর েুি 
খফিমরট িনু্ধ। সুমন্তার িািা আমাখক েুি িালিাসখতন্। 
সুমন্তা িলল, “অখন্ক কর্া র্খম আখি িহু িিখরর 
কামহন্ী মন্খয়, রাস্তায় দাঁম়িখয় আমার র্ীিখন্র গল্প খ ে 
হখি ন্া।” এক িাল খহাখটল খরসু্টখরখে এক মন্িৃত 
খকাখণ  আমরা িসলাম। অখন্ক কর্া হল, ওখদর মিখয়র 
কর্া, খিখল খমখয়র মিখয়, স্বামী খকার্ায় হামরখয় খগল 
খিখল খমখয়র দাময়ত্ব ন্া মন্খয়। সুমন্তা িলল, “আমম সি 
িযাপাখর মকরণখক অমির করতাম। মকন্তু খসই  িাখিই 
আমম মাখক খদখেমিলাম,  িািার কাখি আিদার করখত 
এিাং েগ়িা করখত। িুেখত পামরমন্ খিাটখিলায়, হয়খতা 
মকরণ েুি মখন্ দুঃে খপত, েুি একটা েগ়িা করত ন্া 
আমার সখঙ্গ। আমার ধারণা মিল, আমার স্বামী আমার, 
আর কারুর ন্া। আমম যা িলি তাই শুন্খি, খস খয 
িাখিই িমল ন্া খকন্।” 
মকরণ মখন্ েুি আঘাত খপত। তারপর িযিসা চ্লমিল 
ন্া, র্ীিখন্ হতা া আর িািার মত ি়িখলাক হিার 

উচ্চা া অকাখলই মুেখ়ি মগখয়মিল। এক স্বামীর, এক 
িািার মখন্র কি সুমন্তা িুেল ন্া মঠক কখর। সুমন্তা 
মিল ইাংমল  আদি কায়দায় মানু্ে আর মার মত 
স্বিাখির।  তাই মকরণ মুমি চ্াইমিল এই িাাঁধন্ খর্খক।  
সাংসারিন্ধন্, িযিসার খদন্া, আর খলন্খদখন্র র্মটলতা 
খর্খক মুমি খপখত খচ্খয়মিল। তাই সিার অর্াখন্ত, সি 

মকিু খিখ়ি সুদূর মরু  হখর আস্তান্া মন্খয়মিল।  
মযান্হাটাখন্ মডন্ার খটমিখল িখস এক খদখ র খমখয়র 
খিাট খর্খক ি়ি হওয়ার আর তার অপমরসীম 
র্ীিন্যুখদ্ধর কামহন্ী শুন্লাম, িািলাম এই অিিা খযন্ 
কাখরা ন্া হয় খকান্মদন্। অখন্ক রাত হখয়মিল, িুেখতই 
পামরমন্। টাইমস খস্কায়াখরর মন্য়ন্ িামতগুখলা জ্বখল আখি 
রাস্তা আখলা  কখর। মকন্তু আর এক ন্ারীর অন্ধকার 
র্ীিখন্র কর্া শুন্লাম চু্প কখর। 
এরকম দুঃখের কর্া পৃমর্িীখত অখন্ক আখি, আমরা 
র্ামন্ন্া।  খস সি কর্া খ ান্ার খকউ খন্ই।  এরকম 
অখন্খক আখি যাখদর মন্খর্খদর মখন্র দুঃে, আর 
তাখদর খিখল খমখয়খদর িািার খেহলাি খর্খক িমঞ্চত 
হখয় র্াকার দুঃে আর সি মকিু হারাখন্ার দুঃখের 
খর্খকও খিম । 
         
 

এই মিশ্বব্রহ্মাখণ্ডর সমস্তটাই পমরপূণজ সতয। মমর্যার অমস্তত্ব যমদ খকার্াও র্াখক, তখি খস মানু্খের মন্ িা়িা আর 
খকার্াও ন্য়।  (শ্রীকান্ত) 

                                 —-  রৎ চ্ন্দ্র চ্খটাপাধযায়  
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ম  খল্পর মদক মদখয় খদেখল পৃমর্িী খয প্রাচ্ীন্ত্ব িহন্ কখর মন্খয় চ্খলখি খসোখন্ মসখন্মা িা চ্লমান্ িমি 
তার কাখি খন্হাৎ ম শু।  মি   তখকর খগা়িার মদখক 
লুমমখয়র ব্রাদাখসজর এর হাত ধখর এর উদ্ভি হখলও তা 
প্রপার টান্জ মন্খত সময় মন্খয়মিল এিাং খপ্রক্ষাগৃখহ িখস 
পপকন্জ খেখত খেখত আমাখদর খয পপুলার মসখন্মা 
কালচ্াখরর উদ্ভি হল, খসটার খতা কখয়ক দ ক হখয়খি 
মাত্র।  মকন্তু অন্যান্য ম ল্প পমরণমত খপখত খয সময় মন্খয়খি 
খসোখন্ মসখন্মার পমরণমত অখন্ক তা়িাতাম়ি হখয়খি এিাং 
খিমরখয়খি ন্ান্া মন্তয ন্তুন্ মাধযম।  আসখল চ্লমান্ িমির 
খক্ষখত্র প্রযুমির খয সাখপাটজ দরকার হয় তার খর্াগান্ 
পৃমর্িীিাসী িরপুর খপখয়খি এিাং খসিাখি খদেখল এেন্ও 
তা উন্নত হখয়ই চ্খলখি।  মকন্তু আসল কর্া হল 
পমরমিমতর সাখপখক্ষ ম খল্পর িদখল যাওয়া এিাং তার মন্তয 
ন্তুন্ মাধযখম প্রকা  পাওয়া।  আমরা খদখেমি িারখতর 
ইমতহাখসর মন্মরখে কখিাল যুগ, আর খসোখন্ ক্রম  পাখল্ট 
যাওয়া সামহখতযর ইমতহাস।  যা সমার্ ব্রাতয খরখেখি 
তাখকই তুখল ধরা ম খল্পর শুধু পযা ান্ ন্য় তার কতজিযও 
িখট।  আর খসই কারখণই গণন্াটয ম ল্পীখদর সাধারণ 
মানু্খের মাখে ম ল্পখক মন্খয় খযখত িাধয কখর।  খসই 
কারখণই একাত্তখরর হাত ধখর আমরা পাই িহু ঐমতহামসক 
উপন্যাস।  যাখদর হয়খতা সময়খক ধখর রাোর খকাখন্া দায় 
মিল ন্া তারাই খসমদন্ হাখত কলম ধখরমিল।  মিশ্ব 
ইমতহাখস খরামামেমসর্খমর খ খে মরয়ামলর্ম আখস মকিু 
প্রশ্ন মন্খয়।  ম ল্প মদখয় মিপন্নতাখক খফস করি ন্ামক মুে 
ঘুমরখয় খর্খক অন্য র্গৎ রচ্ন্া করি।  মযামক্সম খগামকজর 
‘মাদার’ র্ান্ায় ম ল্পীখদর খকাখন্া খশ্রণী হয়ন্া।  ম ল্পী 
মাত্রই মিেিী।  আর খসই মিেখির পাতা খর্খক উখঠ আখস 
দামল’র মুখো  পরা মকিু ন্তুন্ ম ল্পী।  কন্মফউ ান্?  

ন্ামক পমরমিমতর পমরিতজন্?  খিাোর আখগই অদু্ভত এক 
আখি  বতরী কখর ম ল্প।  যার লালন্কতজা মকিু সাধারণ 
মানু্ে।  ম ল্প মিচ্ার পায় ‘মাস’-এর হাত ধখর।  আর 
খসোখন্ই পৃমর্িীর খকামট খকামট সাধারণ মানু্ে 
অন্ধকাখরর রার্া হখয় ওখঠ।  বতমর হয় এক অন্য র্গৎ। 
আর্খক এই ২০২০-২১ সাখল আমরা এক অর্ান্া 
খকামিড র্গখত িখস আমি।  মকন্তু খদেুন্ ম ল্প মক  
খর্খম খর্খকখি?  হয়খতা সমখিত ম ল্প িন্ধ, মকন্তু 
িাম়িখত িখস খয খযিাখি পাখর ম ল্পচ্চ্জা করখি।  হয়খতা 
সি মহৎ ন্য়, মকন্তু তার খর্খক অদু্ভত এক ন্তুন্ মাধযম 
আমরা পামচ্ছ প্রমতমন্য়ত।  ঐ খয িললাম খকার্াও 
মিখরাধ বতমর হখল িা িাধা এখল খসোন্ খর্খক ঘুখর 
দাাঁ়িাখত র্াখন্ ম ল্প।  ম ল্পীর পযা ান্ যমদ ম ল্প হয়, 
তাহখল আমার মখত ম খল্পর পযা ান্ মিেখির পর্ উনু্মি 
করা।  মসখন্মা হল িন্ধ, মর্খয়টার হল িন্ধ, এিির আর 
খডািার খলন্ হখি ন্া, িাখলা িমি হখল িখস খদেখত 
পারখি ন্া মানু্ে।  মিমড অযামন্ম ান্ খদোখত মন্খয় খযখত 
পারখি ন্া খকাখন্া ম শুখক তার পমরিার, মকাংিা খকাখন্া 
মখঞ্চ প্রমতিাখদর মখতা জ্বখল উঠখত পারখি ন্া এক 
কৃষ্ণাঙ্গ েুখন্র গল্প।  তা িখল মক  ম ল্প িন্ধ র্াকখি?  
ন্াঃ।  ম ল্প মঠক মন্খর্র েযাটফমজ েুাঁখর্ খন্খি মন্খর্র 
মখতা কখর।  সারা মিখশ্ব লকডাউন্ শুরু হওয়ার পর 
িািখত সময় খলখগমিল এক সপ্তাহ, তারপর িাম়িখত 
িখসই খমািাইখল িান্াখন্া শুরু হল  টজমফল্ম।  এমন্মক 
মকিুমদখন্র মখধযই ওখয়ি মসমরর্ িান্াখন্া শুরু হল,  
খসই িাম়িখত িখসই খমািাইখলর মাধযখম।  আর এইসি 
িমি র্ায়গা কখর মন্ল মডমর্টাল েযাটফখমজ।  স্বািামিক 
িাখিই মডমর্টাল েযাটফখমজর প্রখয়াগ  িা়িল এিাং আখগর 
খয সি েযাটফমজগুমল মিল খসগুখলার দ জক সাংেযা হু হু 

    ম খল্পর ন্ান্া মাধযম এিাং পমরিমতজত পমরমিমত    
রূপক চ্যাটার্জী 
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কখর খিখ়ি খগল।  ফখল মসখন্মা হল র্ায়গা কখর মন্ল 
ইমন্ডমিরু্য়াল খমািাইল মিখন্।  যার যেন্ খয িমিমট 
খদেখত ইচ্ছা হখি খস সহখর্ই খসটা খদখে মন্খত 
পারখি।  যমদও ি়ি পদজায় খদো আর খিাট খমািাইখলর 
মিখন্ খদোর মখধয তফাৎ আখি, তাও খসটা খমখন্ মন্ল 
দ জক।  সি খর্খক ি়ি কর্া টান্টান্ কন্খটে দ জকখক 
আটখক রােল খমািাইখলর মিখন্। 
এিার শুধু আর ফীচ্ার মফল্ম ন্য়, র্ন্মপ্রয়তা খপল  টজ 
মফল্ম, ওখয়ি মসমরর্ এিাং ওখয়ি মফল্ম।  কম সমখয়র 
এমপখসাখড খিখঙ্গ চ্লমান্ মচ্ত্রখক উপিাপন্ার খয প্রয়াস 
তা কাযজতঃ  সফল হল।  িতজমান্ অযাখিঞ্জাসজ মসমরর্ 
খদো যুিসম্প্রদায় স্মাটজ মুি মন্ল মহমন্দ, ইাংরার্ী ও িাাংলা 
ওখয়ি মসমরখর্র প্রমত।  যমদও এখক্ষখত্র মরমর্ওন্াল 
লযাঙু্গখয়র্ িরাির মকিুটা মপমিখয় মিলই, কারণ উন্নত 
খটকখন্ালর্ীর সখঙ্গ পািা খদওয়া সিার পখক্ষ খতা সম্ভি 
হয়ন্া।  খসটা খন্টমফ্ল্ক্স, আমার্খন্র মখতা মিশ্বমাখন্র 
মডমর্টাল েযাটফমজ খযিাখি করখত পারল খসিাখি 
িাাংলার মডমর্টাল চ্যাখন্ল করখত পারল ন্া।  কন্খটে 
হয়খতা িাল মকন্তু খসই কন্খটেখক সমঠক িাখি 
উপিাপন্ করার টাকা খন্ই।  তখি কর্ায় িখল িারখত 
প্রমতিার অিাি খন্ই।  কম টাকায় সুন্দর কখর কন্খটে 
প্রকা  করার ন্ান্া মট্রক্স অমচ্খরই খির কখর খফলল 
ম ল্পীরা।  অখন্ক িাল ওখয়ি মসমরর্ হল িাাংলায়।  
এমন্মক মহন্দীর মকিু কার্ খতা খন্টমফ্ল্ক্স এিাং 
আমার্খন্র মখতা েযাটফখমজ র্ায়গা কখরও মন্ল।  শুধু 
হমলউড ন্া, সারা মিখশ্বর ন্ান্া র্ায়গার কার্ র্ন্মপ্রয়তা 
খপল।  প্রসঙ্গতঃ খন্টমফ্ল্খক্স ‘মিগ িযাাং মর্খয়ামর,’ ‘খেঞ্জার 
মর্াংগস’ িা ‘খগম অফ খিান্ ’- এর মখতা হমলউখডর 
ওখয়িমসমরখর্র পাখ  র্ায়গা কখর মন্ল খস্পখন্র ‘লা 
কাসা দা পাখপল (অধুন্া মামন্ হাইস্ট)’ এিাং র্ামজামন্র 

‘ডাকজ।‘  এইিাখিই সারা মিখশ্ব এেন্ িম়িখয় পখ়িখি 
ওখয়ি মসমরর্।  অখন্খকই ন্তুন্ েযাটফমজ শুরু করখি 
এই ওখয়ি মসমরর্খক মিমত্ত কখর।  এিা়িাও এেন্ শুরু 
হখয়খি িাম়িখত িখস খকাযাখরমেন্ ওখয়ি মসমরর্ 
িান্াখন্া। খসটাও ক্রম ঃ প্রখফ ন্াল মানু্খের হাত ধখর 
আরও উন্নত হখয় উঠখি।  হয়খতা এেন্  মসখন্মা হল 
সারা পৃমর্িীখতই িন্ধ।  এমন্মক মসখন্মা হল েুলখলও 
িখয় খস িাখি খলাক যাখি ন্া খসোখন্।  তা িখল মক 
ি়ি ি়ি খপ্রাডাক ান্ খর্খম র্াকখি?  ন্া, তাখদর িমি 
মানু্েখক খদেখন্ার র্ন্য খসই মডমর্টাল েযাটফখমজর 
সাহাযয খন্ওয়া হল।  এিার একটু অন্য িাখি িাাংলা 
মসখন্মার মামল্টখেক্স এল মডমর্টাল েযাটফখমজই।  এক 
সপ্তাখহর র্ন্য খসোখন্ িমি র্াকখি খলাখক মসখন্মা হখলর 
মখতা টাকা মদখয় মটমকট খকখট খসোখন্ মসখন্মা খদেখি।  
মসখন্মা হখল ওয়ান্-টাইম ইউর্, মকন্তু এোখন্ খসই 
িমির অযাখক্সস র্াকখি প্রায় ৪৮ ঘণ্টা।  এখত দ জক 
দরকার হখল িমিমট কাখর্র মখধয খিখে খিখে খদেখত 
পারখিন্।  এেন্ অখন্খকর িাম়িখতই ি়ি মটমির িযিিা 
র্াকায় অসুমিধা হওয়ার কর্াই ন্য়।  িাম়িখত িখসই 
মসখন্মা হল বতমর কখর খফলার এই েযান্ হয়খতা দুমদন্ 
আখগও কাখরা মার্ায় আখসমন্।  মকন্তু ম ল্প খযখহতু খর্খম 
র্াখকন্া তাই রাস্তা বতমর হতই। 
োরাপ সময় খকখট খগখল হয়খতা সিাই আিার 
খপ্রক্ষাগৃখহ মফরখি েুমিই  ীঘ্র, মকন্তু তার আখগ 
দ জকখদর িখস র্াকখত হখি ন্া।  ন্ান্ান্ ওখয়ি মসমরর্, 
খিাট ি়ি ফীচ্ার মফখল্ম িখর র্াকখি প্রখতযখকর িাম়ি।  
যার যেন্ খযটা পিন্দ হখি খসটা খদখে মন্খত পারখি।  
এর খর্খক ি়ি হয় ম খল্পর কাখি আর মকিুই খন্ই।  
ম খল্পর সফলতা খসোখন্ই।  
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ধাাঁধা ১: স্বামী খক? 
আরমত, মিণীতা ও রাণী - মিল মতন্ খিান্; 
মন্র্ মন্র্ কার্ েুাঁখর্ খপল মতন্ র্ন্। 
আমকজখটট, মিডার আর রাাঁধুন্ীর কার্ 
মন্খয় তারা েুমস মখন্ কার্ ক’খর আর্। 
মমস্টার আইচ্, ডটর মিশ্বাস ও রামিািুখক 
মিখয় ক’খর সাংসার কখর তারা সুখে। 
এখি িমল, খিাখন্খদর ন্াম ও খপ ার 
আদযাক্ষখর মমল খন্ই, খর্খন্া ইহা সার। 
স্বামীর ন্ামমট এিাং পদিীর আদযাক্ষরও 
স্ত্রীখয়র ন্াখমর আদযাক্ষর হ’খত মিন্ন ধর। 
অতএি আরমত খতা আমকজখটট ন্য়; 
অন্যখদর িাখরখতও এরূপ সতয হয়। 
খসরূপ মমস্টার আইচ্ ও আরমতও ন্য় 
মিিামহত স্বামী-স্ত্রী, র্ামন্খি মন্শ্চয়। 
যমদ রামিািুর স্ত্রী মিডার ন্া হয়, 
ডািাখরর স্ত্রী িা খক? করহ মন্ণজয়। 
 
ধাাঁধা ২: িয়স কত? 
মলমল মামসমার ঘখর খটমিখলর ‘পখর 
ফুলদামন্টাখত ফুল কী িা খ ািা ধখর। 
পাাঁচ্মট পাাঁপম়িওয়ালা মপ্রমখরার্ আাঁমট 
ি়িায় রাংখয়র িটা অমত পমরপামট। 
আর আখি কতগুমল আট পাাঁপম়ির 
কসমস িাম়িখয় রূপ সারা ঘরমটর। 
পাাঁপম়িগুমলখক গুখন্ মলমলমাসী পান্, 
সি মন্খয় আখি খসর্া ঊন্চ্মি োন্। 
মলমলমাসী খডখক তাাঁর খিান্মে লালীখক 

িখলন্, “খদে খর লালী, মর্া এই মদখক। 
এোখন্ রখয়খি যত ফুখলর পাাঁপম়ি, 
আমার িয়সটাও তত িিরই। 
আর এ ফুলদামন্খত যত আখি ফুল, 
ততই িয়স খতার, খন্ই তা‘খত িুল। 
এেন্ িলুন্ কত িয়স লালীর। 
মহসাি করুন্ এখি মার্া খরখে মির। 
 

ধাাঁধা ৩: পখর্র মন্ ান্া 
এক খদখ  কািাকামি মিল দুমট গ্রাম; 
“সতয” ও “মমর্যা” এ’ দু’মটর ন্াম। 
“সতয” গ্রামিাসী হয় সতযপরায়ণ; 
মমর্যা কিু কখি ন্াখকা, এ’রূপ ধরণ। 
“মমর্যা” গ্রামিাসীরা সদা কখহ মমর্যা কর্া, 
সতয কিু কখি ন্াখকা,এরূপই খয প্রর্া। 
 
একদা এক িযমি খযখত ওই “সতয” গ্রাখম, 
িামহমরয়া গৃহ হ’খত খস খতা পখর্ ন্াখম। 
চ্মলখত চ্মলখত পখর্ খপৌঁখি অিখ খে, 
পর্খ খে খযর্া দুমট পর্ আমস’ খমখ ; 
অর্জাৎ খয িাখন্ পর্ দুইমট  াোয় — 
মিিি হইয়া খগখি দুই গ্রামটায়। 
মকন্তু খসর্া ন্াই খকান্ পর্ মন্খদজ ক, 
যাহা খদমে’ যাইখি খস “সতয” গ্রাম তক। 
খসৌিাগযি তঃ খসর্া দাাঁ়িাইয়া মিল 
গ্রামিাসী একর্ন্, খয আগাইয়া আমসল। 
খস খলাকমট সতযিাদী ন্ামক মমর্যািাদী, 
তাহা িলা যাখি ন্াখকা কমরখল প্রশ্নামদ। 
মর্জ্ঞাসা কমরখল খস সতযিাদী ন্ামক? 

 ধাাঁধার পাতা  
পমরচ্য় গুপ্ত 
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মমর্যািাদী “সতযিাদী” িমল’ মদখি ফাাঁমক। 
“সতয” গ্রাখম ন্া “মমর্যা” গ্রাখম িাসিান্ তার? 
এ প্রখশ্ন লখি ন্াম “সতয” গ্রামটার। 

অতএি, কী খস প্রশ্ন যাহা মর্জ্ঞামসখল, 
“সতয” গ্রাখমমটর সমঠক মন্ ান্াটা মমখল? 
 
(ধাাঁধার উত্তর ৪৭ পৃষ্ঠায় খদেুন্)  

যাখদর সঙ্কীণজ িাি তারাই অখন্যর ধমজখক মন্ন্দা কখর ও আপন্ার ধমজখক খশ্রষ্ঠ িখল দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানু্রাগী 

— খকিল সাধন্-ির্ন্ করখত র্াখক, তাখদর মিতর দলাদমল র্াখক ন্া।               

                                —- শ্রীরামকৃষ্ণ  
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খগাটা আকা  ধরখত পামর 
এক মুখঠাখত অন্ায়াখস 
যমদ র্াখকা পাখ  তুমম 
িৃমি খ খে  ীখতর রাখত 

 
অখন্কগুখলা একখঘখয় মদন্ 
ঘুমহীন্ রাত খপমরখয় এখস 
এক মন্খমখে েণজার মখতা 
হামসর খফায়ারা তুলখত পামর 

 
গরম দুপুখর ঠা ঠা খরাদু্দখর 
মপচ্গলা পখর্ হাাঁটখত হাাঁটখত 
িাদলা দুপুখর সি িুখল পামর 
সময়খক মন্খয় িমি আাঁকখত 

 

মুমঠর মখধয অন্ায়াখস 
পূমণজমা চ্াাঁদ ধরখত পামর 
যমদ র্াখকা পাখ  তুমম 
িৃমি খ খে খর্যাৎো রাখত 

        যমদ র্াখকা 
         সখহলী মরু্মদার িযান্ার্জী 

খিাট মর্মন্ে িখল মক তুচ্ছখিাধ করখত আখি? যাখক রাে খসই রাখে।.. যার যা সম্মান্, তাখক খসটুকু মদখত হয়। 

োাঁটামটখকও মান্য কখর রােখত হয়। সামান্য কার্মটও শ্রদ্ধার সখঙ্গ করখত হয়।              

                             —- শ্রীমা সারদাখদিী  
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আমম মদগখন্ত মমখ  যাওয়া 

খিাট একমট কণা 

যার আমদ খন্ই অন্ত খন্ই 

খন্ই খকান্ মঠকান্া॥ 
 

আমম মদগখন্ত মিসৃ্তত 

মিরাট ন্ীল রাম  

অসীম  ূখন্য শুধু 

মন্রালায় িামস॥ 
 

আমম মদগখন্ত খর্খম র্াকা 

মহমালয়-চূ়্িা 

যার শুরু খন্ই খ ে খন্ই 

মিস্মখয় িরা॥ 
 

আমম মদগখন্ত মমখ  যাওয়া 

অসীম র্লরাম  

প্রিাতী সূখযজর আখলাখতই 

হামস॥ 
 

আমম অসহায় অন্ামদর 

অন্তখরর ক্রন্দন্ 

র্ামন্ ন্া খকার্ায় আর্ 

হারাল এ মন্॥ 

      মঠকান্াহারা 
        সীমা পাল   
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রাখর্  ওরাাং িাাংলার খিখল  
 হীদ হল,  

গখলায়াখন্র মহম গলা র্খল  
মচ্ন্া বসন্যরা ওখক মদল খফখল 

অন্ধকাখর 

মি াল হাতাহামতর পখর। 
রিহীন্ খদহ পখ়ি রইল  

ওই পাহা়িী ন্দীখত সারারাত। 
শুধু রি িইখলা ওই র্খল। 
খিাট ন্দী মিপুল হল  

িারতমাতার খকাখল। 
 হীখদর রি মমখ  খগল  

তার মাতৃিূমমর র্খল।  
িুলি ন্া খতামায় ওখগা িীর 

তি উন্নত ম র। 
মহমালখয় উ়িল িারখতর 

মির্য়-পতাকা খহ রণিীর। 
তি কি খসই যুখদ্ধর ক্ষখণ 

র্াখগ খমার মখন্; 
রাখর্  তুমম রইখি খিাঁখচ্ 

আমাখদর সকখলর মখন্। 
 

      গখলায়াখন্র র্খল(১)  
          অখ াক ন্ন্দী 

         (মান্মচ্খত্র গখলায়াখন্র অিিান্ খদেুন্)  
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ডািার এল িাম়িখত-- 

েুমলখয় খস্টখর্া গলাখত। 
িযাগ িখয় আখন্ কম্পাউন্ডার 

Home visit এ িাল পসার। 
 

Digital যুখগ এমক এ ফযাসাদ 

ঘখর ঘখর খরাগযি মাপার! 

খরাগ-মন্রাময় খেল্ র্াদুর 

খিলমক িামর্ যায় কতদূর। 
 

তখি আখি খস এক িমদয িখট---- 

উদয়-অস্ত সারামদন্ োখট। 
ন্াওয়া-োওয়া যায় খস িুখল 

খপখ ে যমদ ওেুধ ন্া খগখল। 

 দরদী বিদয 
অঞ্জমল িখন্দাপাধযায় 

হাখত ধ’খর মন্খয় আখস ঘখর 

খেখহ খসিায় িমরখয় খতাখল। 
সময় খয তার খন্ইখকা খমাখট 

পা়িার খলাখক র্টলায় খর্াখট। 
 

দরদী মন্ একাগ্র যেন্ 

স্প জকাতর ন্য় খস তেন্। 
উন্নত ম র, দৃঢ়  রীর,  ি খচ্ায়াল; 

তুখল খন্য় কাখন্ধ শ্রখমর খর্ায়াল। 
িয়-িািন্া, প্রকা , েযামত 

তুচ্ছ খস সি, তুচ্ছ অমত। 
মিশ্বিরা প্রাণ খয ডাখক, 

সা়িা খদয় খস -- মহা অনু্রাখগ! 

   

খিদান্তই র্গখতর একমাত্র সািজখিৌম ধমজ; কারণ উহা খকান্ িযমিমিখ খের মতখক প্রমামণক িমলয়া গ্রহণ কমরখত 

উপখদ  খদয় ন্া। উহা খকিল সন্াতন্ তত্ত্বসমূহখকই ম ক্ষা মদয়া র্াখক; িযমিমিখ খের সমহত অখচ্ছদযিাখি র্ম়িত 
খকান্ ধমজ র্গখতর সমগ্র মান্ির্ামত গ্রহণ কমরখত পাখর ন্া।    
                                                                                  
 —- স্বামী মিখিকান্ন্দ  
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খয খিাট খমখয়টা একমদন্ ধান্খক্ষখতর আল ধ’খর িুটখতা গঙ্গাফম়িাং ধরখি ি’খল — 

এেন্ খস খকার্ায়? 

খিাররাখত পা়িার িা়িী িা়িী খর্খক খরার্ খয পুখর্ার ফুল তুলখতা — 

খকউ মক র্াখন্া খস এেন্ খকার্ায়? 

ির দুপুখর দাদুর োখটর তলায় রাো আচ্াখরর ম ম গুখলা খয চু্মপচু্মপ োমল ক’খর মদখতা —  

আর্ খস চ্খল খগল খকার্ায়? 

পরীক্ষায় িাল ফল পািার আ ায় খয রাত খর্খগ প়িা মুেস্ত করখতা — 

খতামরা মক র্াখন্া আর্ খস হামরখয় খগল খকার্ায়? 

সন্ধযাখিলায় খয গুন্গুমন্খয় গান্ গাইখতা খকান্ র্ন্মপ্রয় ম ল্পীর কেসাংগীত — 

আর্ তাখক েুাঁখর্ পাি খকার্ায়? 

েখ়ির রাখত আমিাগাখন্ দল খিাঁখধ হুখ়িাহুম়ি ক’খর খয আম কুখ়িাখতা — 

আর্ খস লুমকখয় প়িখলা খকার্ায়? 

মন্খর্র পুরাতন্ র্ীণজিস্ত্র খিখ়ি খস আর্ খকান্ আন্ন্দধাখম মমমলখয় খগল? 

 ঘখর খফরার ডাক 
িুলা চ্যাটামর্জ 
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পাখয় পা মদখয় েগ়িা আর পাখয় পা মমমলখয় চ্লা - 
কেখন্া িা পাখয়র তলায় সখেজ 
আিার কেখন্া পাখয়র ওপর আরাম খরাদু্দর। 
 
িািার ঘখরর পালক পা ক্রম ঃ িমলষ্ঠ পদখক্ষপ। 
 
কত পাখয়র িাপ িম়িখয় র্াখক 
এখলাখমখলা িাখি - 
এক একটা গল্প খযন্ 
িাখলা মন্দ 
হামস কান্না 
স্বেমাো িা স্বেমিন্া 
আর মকিু অসমূ্পণজ .. 
 
পাখয় পাখয় র্ম়িখয় ধখর অখন্কগুখলা মপিু টান্। পর্ চ্লার গমতখক কখর মন্থর। পা দুখটা আরও মর্িুত হয়। 
 
পা মদখয় মপখে খফলা এক একটা কমঠন্ রাত, 
িাখলািাসা খমখে একাকার হখয় শুরু এক একটা চ্ন্মখন্ মদন্। একিুখট খদৌখ়ি খতার কাখি। 
 
যখত্ন তুখল রাো অখন্কটা ক্ষয়হীন্  মি আর মৃতুযহীন্ প্রাণ চ্লার পখর্। 
 
অিখ খে একমদন্ 
পুণয এ র্ীিন্ পূণজতা পায় তি পাখয়॥ 
 

 

         চ্ররখিমত 
             অমপজতা মমত্র  
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(মসয়াটল  খর্খক প্রকাম ত Global Vedanta  পমত্রকার Summer  XXIV, 3 সাংেযায় প্রকাম ত Humor  the 
Spice of  Life কলখমর দুমট আেযাখন্র কমিতায় িািানু্িাদ।) 

 
 

প্রার্জন্া 

একদা দুর্ন্ িনু্ধ চ্খলখি র্ঙ্গখল ম কার করখত, 
সহসা তাখদর হ’ল এক ি়ি মসাংহ-সমুখে প়িখত। 
অন্াহাখর মিল খসই মসাংহমট, োয়মন্ অখন্ক মদন্; 

কাখর্ই তাখদর খেখত তা়িা কখর মসাংহমট, কু্ষধা-অধীন্। 
মসাংখহর িখয় িীত হ’খয় ধ’খর মন্র্জন্ পর্োন্, 

িনু্ধ দুর্ন্ খিাখট প্রাণপণ িাাঁচ্াখত মন্র্ মন্র্ প্রাণ। 
খ খে একর্ন্ িনু্ধ খতা খর্খম, িখস প্রার্জন্া করখত, 

“খহ প্রিু, মসাংখহর সৎ মমত দাও, খযন্ ন্া ও আখস ধরখত।” 
হঠাৎ মপিখন্ তামকখয় খস খদখে মসাংহ আখি হাাঁটুখগখ়ি, 
উখঠ খস খতা যায় মসাংহ খযর্ায় আখি মপিু করা খিখ়ি। 
খসর্া মগখয় খদখে মসাংহ প্রার্জন্ায় কইখি দুহাত রু্খ়ি, 

“আহার খর্াগাখন্াখত খহ প্রিু অখন্ক প্রণাম,” েুমসর সুখর। 
 
 

 

 
 

খিখলর খহামওয়াকজ 

খিখল িখল সু্কল খহামওয়াখকজ খপখয়খি একটা ‘মড,’ 
িললাম আমম, “েুিই োরাপ, এেন্ করখি কী?” 
রাাঁধখত রাাঁধখত আমার স্ত্রী িখিা খমাখর খহাঁখক, 

“ওর খহামওয়াকজ করা তুমম র্ামাও এেন্ খর্খক।” 
 
  

 খকৌতুক কামহন্ী 
পমরচ্য় গুপ্ত 
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যেন্ িাসমিলাম ঐ প্রখমাদতরীখত 

আমার অিসর সমখয়র অিসখর; 

স্ত্রী মিল আমার পাখ ,  

আর মিল  

আটলামেখকর ন্ীল র্ল। 
এক শুি সকাখল সূযজয মিল আকাখ  

তার মিমক্ষপ্ত আখলার প্রমতফলন্ 

হমচ্ছল আমার সিজাখঙ্গ,  

আমার খচ্াখে িুখক। 
সমুদ্র ও সূযজ খদিখক  

প্রণাম করলাম, দুর্ন্খক 

হাত তুখল অখন্কক্ষণ ধখর। 
িললাম মগমন্নখক  

“খদে ঐ মি াল িামর ও তপন্ 

হল আমাখদর র্ীিন্; 

ঐ তারার খর্খক র্ন্ম খমাখদর;  

        ন্ামহ লয় ন্ামহ ক্ষয় 
         অখ াক ন্ন্দী 

এই র্খলই যাি হামরখয়। 

ন্মস্কার কর ওখদর আকুল হখয়।” 

তাই করল ও। 
দুর্খন্ খচ্খয়মিলাম 

দূর গগখন্। 
িািলাম হামরখয় যাি একমদন্ 

এই মিশ্ব ব্রহ্মাখণ্ড। 
খকউ র্ান্খি ন্া,  

শুধু সো রইল সমুদ্র ও আখলা। 
এখদর মাখে খিাঁখচ্ মিলাম  

ও র্াকি মচ্রকাল। 
যার খন্ই লয় 

যার খন্ই ক্ষয় 

প্রর্ন্মরা র্াকুক খিাঁখচ্  

এই সুন্দর ধরণীখত 

িগিাখন্র আ ীিজাখদ। 
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মন্উ ইয়খকজর এক চ্াখচ্জর, 

ন্াম করা এক পযাস্টর, 

সুখেই মিখলন্ মন্খয় চ্াখচ্জর 

মকিু মন্য়মমত খমম্বর। 
র্ীিন্টা তাাঁর চ্লমিল খি  

অন্ায়াখসই খতা খকখট, 

সারমন্ মদখয় সপ্তাহাখন্ত, 

খডাখন্ ন্ খপখয় খেখট। 
 

সচ্ছল মিল সাংসার তাাঁর, 

আিাসমটও মিল খি ; 

ন্ামমট প্রচ্ার হ’খয় খ খে খিখয় 

মগখয়মিল সারা খদ । 
এই পযাস্টর খলকচ্ার মদখত 

খপখয় খতা মন্মিণ, 

এয়ারখপাখটজর উখদ্দখ  খযখত 

টযামক্সর সাহাযয লন্। 
 

িাখগযর খদাখে পর্মাখে তাাঁর 

গা়িীর দুঘজন্ায় — 

       মিচ্াখরর মাপকামঠ 
         দীপক িাগচ্ী 

মতমন্ ও টযামক্স-ড্রাইিার - 

এই দুর্খন্রই প্রাণ যায়। 
তৎক্ষণাৎ তাাঁরা খগখলন্ খপৌঁখি 

মুকুতার ফটখকখত, 

খসে মপটার খযর্া িখস খতা মিখলন্ 

আপন্ার আসখন্খত। 
মৃখতর পূিজ কমজ-তামলকা 

খদখে মিচ্াখরর খ খে, 

কমমজরা তাাঁখদর মন্খয় খগল খসে 

মপটাখরর মন্খদজখ  — 

তাাঁখদর পূিজকমজানু্যায়ী 

আলাদা আলাদা পা়িায়, 

খযর্া পমরমাণ মখতা স্বখগজর 

সুে খিাগ করা যায়। 
 

কয়মদন্ পখর খদেখত খপখলন্ 

এই প্রািন্ পযাস্টর, 

টযামক্স ড্রাইিার তাাঁর খচ্খয় িাল 

খপখয়খি িাখসর ঘর। 
আর খসমট িা়িা সুখযাগ সুমিধা  

 

(মসয়াটল খর্খক প্রকাম ত Global Vedanta পমত্রকার Humor - the Spice of Life কলাখম িমণজত কামহন্ীর 
কমিতায় িািানু্িাদ।) 
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অখন্কটাই খস পা়িায়; 

আর তাাঁর পা়িা সুে-সুমিধাখত — 

খমাটামুমট িলা যায়। 
 

পযাস্টখরর আখরা মখন্ পখ়ি খগল 

যেন্ মিখলন্ খিাঁখচ্, 

খকমন্ র্ীিন্যাত্রার মান্ 

মিল খডাখন্ ন্ খিাঁখচ্। 
আন্দার্ মতমন্ ক’রখত পাখরন্ 

টযামক্সর ড্রাইিার 

কীরূপ র্ীিন্ কাটাখতা এিাং 

কত সুে মিল তার ! 

িািখলন্ কত মতমন্ ন্া প্রচ্ার 

কখরখিন্ সারা র্ীিন্ — 

মপতা ও পুত্র — প্রিু মযশু তখর, 

কতোমন্ প্রাণপণ। 
আর মকন্া িাখলা মট্রটখমে খপল 

সামান্য এক ড্রাইিার? 

পযাস্টর আর খিখি পান্ ন্াখকা, 

খকন্ এই অমিচ্ার? 

 

খদখে আর খিখি কু্ষব্ধ পযাস্টর 

জ্বখলন্ আপন্ মখন্; 

অমিখযাগ মন্খয় চ্লখলন্ 

 

খসে মপটার-সন্দ জখন্। 
িুখক খতা সাহস সঞ্চয় ক’খর 

সহসা খিমরখয় প’খ়ি — 

খসার্া চ্’খল যান্ খসে মপটাখরর 

দরিাখররই খদাখর। 
 

আপন্ আমর্জ মন্খয় পযাস্টর 

খসে মপটারখক কন্, 

“আমম খতা কত ন্া কখরমি প্রচ্ার 

প্রিুখকই সারাক্ষণ। 
টযামক্স ড্রাইিার খমার খচ্খয় খি ী 

আদখর যাখচ্ছ খিখস; 

আর আমম আমি হ’খয় দুিজাগা 

স্বগজধাখমখত এখস?” 

 

খসে মপটার কন্, “খসই প্রচ্াখরর 

দাও খদমে উদাহরণ।” 
পযাস্টর কন্, “প্রমত রমিিাখর   

মদমি কত সারমন্। 
আমার চ্াখচ্জ এখস র্খ়িা হ’খয় 

মিম ি কত খমম্বার, 

আমার চ্াচ্জখক ধন্য কখরখি 

শুখন্ খতা সুসমাচ্ার।” 
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পযাস্টরখক খতা কখরন্ প্রশ্ন 

   এইিার খসে মপটার, 

“খতামার চ্াখচ্জ ক’র্ন্ শুন্খতা 

িিৃতাগুমল খতামার?” 

পযাস্টর কন্, “সমতয িলমি 

অখধজক খমার খমম্বার 

ঘুমমখয় র্াকখতা সারা সময়টাই, 

ন্া শুখন্ আমার খলকচ্ার।” 

“খতামাখক তা’ হ’খল িমল খ ান্ তখি,” 

িলখলন্ খসে মপটার, 

“মন্উ ইয়খকজ চ্ালাখতা টযামক্স 

যখি এই ড্রাইিার, 

সওয়ারী সিাই ‘ও গড, খসি মম’ — 

হাাঁকখতা খতা িার িার; 

তখি িল খক িা অমধক খযাগয 

খপখত এই পুরস্কার?” 
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(৩৫ পৃষ্ঠার খ োাং ) 
ধাাঁধা ১-এর উত্তর:  আরমত। 
সমাধান্: 
রামিািুর স্ত্রী খতা কিু মিডার ন্য়, 
পাখরন্া রাাঁধুন্ী হ’খত, ইহাও মন্শ্চয়। 
খকন্ন্া, ন্াম ও খপ ার আদযাক্ষরটাই 
এক হ’খত পারখিন্া  তজ অনু্যায়ী। 
অতএি খস আমকজখটট ও মিণীতা মন্শ্চয়, 
অন্যর্ায় আদযাক্ষখর মমলমট খয রয়। 
রাণীও ন্য়খকা তাই আমকজখটট খপ ায়, 
রাাঁধুন্ীও ন্য় খস খয তাও িলা যায়। 
অতএি রাণী হল খপ ায় মিডার, 
আর মমস্টার আইচ্ই হন্ স্বামীমট খয তার। 
তাই রাাঁধুন্ীর স্বামী ডটর মিশ্বাসই খতা, , 
রাাঁধুন্ী খয আরমত তা’ হ’ল প্রমামণত। 
 
ধাাঁধা ২-এর উত্তর:  লালীর িয়স = ৬ িির। 
সমাধান্: 
একমট মপ্রমখরাখর্র হয় ৫মট পাাঁপম়ি; 
খমাট ১০মট যমদ দুমট ফুল ধমর। 
আর ১৫মট হখি খতা মতন্মট ফুখলর, 
মহসািটা কমর এেন্ কসমখসর। 

একমট কসমখসর হয় ৮মট পাাঁপম়ি; 
মতন্মটর খমাট পাি এখি গুণ কমর’ 
৮খক খতা ৩ মদয়া, যার পাি ফল 
২৪মট পাাঁপম়ি আমরা খকিল। 
এইিার মপ্রমখরাখর্র খমাট আখি কত 
পাাঁপম়ি খসইটা খদমে মহসািমট মখতা। 
২৪ মিখয়াগ কমর ৩৯ হইখত, 
১৫ পাি খতা ফল, যাখক িাগ মদখত 
৫ মদখয় (যা’ তার পাাঁপম়ির সাংেযা) 
খপখয় যাই ৩ খমারা িার্াইয়া ডঙ্কা। 
মপ্রমখরাখর্র সাংেযা ৩-এর সাখর্ 
কসমখসর সাংেযা ৩ খযাগ মদখল তা’খত 
খপখয় যাি ৬ খমারা, এটাই খতা এখি 
লালীর িয়স কত, খসটা ি’খল খদখি। 
 
ধাাঁধা ৩-এর উত্তর: 
“খয গ্রাখম িাস তি খযখত খসই গ্রাখম 
িল খমাখর খকান্ পখর্ যাি এই োখন্?” 
এই প্রশ্ন কমরখল খসর্া গ্রামিাসীমটখক, 
পর্ মন্খদজ  কমরখি “সতয” গ্রামমটর মদখক।  

 

 ধাাঁধার উত্তর  
পমরচ্য় গুপ্ত 
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মফখর খদো 
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I t has been almost 35 years since I traveled 
to Spetses island (See location in Map) in 

Greece for a summer school. That 
journey is still etched in my 
mind due to many adventures 
that I faced during the trip. 

It was my first year of graduate 
school. I was exploring different 
projects to start my research 
work. As I was browsing through 
the Science magazine, I noticed 
an advertisement for a Summer 
School about ‘Molecular Genetics of Microor-
ganisms’ in Spetses Island in Greece. 
I discussed with my mentor and applied for 
the program. I was accepted into the program 
and the organizers waived my registration fee. 
Meanwhile, I got my passport and visa ready. 
I got a travel grant from the Department of 
Science and Technology in Delhi. The work-
shop was from August 31st to September 13th, 
1986. 
Finally, the much-awaited day arrived. My 
parents and my sister came to see me off at 
the Palam airport. My Air India flight was de-
layed. I waited at the lounge after security 
check. I was pleasantly surprised to find that 
my ticket was upgraded to executive class. 
Once I boarded the flight I was directed to go 

up-
stairs. I sat by the window. Breakfast was 

very elaborate and deli-
cious. There were so 
many different breads 
and pastries, I was miss-
ing my family, I wish I 
could share with them all 
those goodies. 
 
I reached Bombay around 
noon. My flight to Ku-

wait was late at night. The shuttle dropped 
me off at the Centaur Hotel to stay in a day 
room. Once I came to my room and started 
checking my passport, I realized that a small 
perfume in my purse had cracked and dam-
aged all the stamps on my passport and 
traveler’s checks. I was terrified. I went to 
the reception, and they directed me to the 
State Bank of India office in their second 
floor, to find out about traveler’s checks. In 
the bank, the officials told me to wait for a 
few days and they would send a certified 
copy of the passport and the traveler’s 
checks. I was afraid that my workshop will 
start, and I would miss a part of it. I wanted 
to call home but then decided to take a 
chance and not to worry my parents. 

    A Memorable Trip to Spetses Island, Greece 
Anasua Kusari 
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Thankfully, I had xerox copies of my passport 
with me. 
My flight to Kuwait was at night, I had a lot 
of time. I sat in the lounge and tried reading 
a book but felt restless. I decided to go to the 
beach, which was close by. I felt much better, 
feeling at peace from looking at the ocean. 
Around 11 PM, I took the airport shuttle and 
boarded the flight to Kuwait. I reached Kuwait 
at around 3:00 AM the next morning. The air-
port was so bright, lights were everywhere! I 
went to the transit area. I slept until around 
5:00 AM on the chair, woke up and freshened 
up, and had coffee. Around 7:00 AM a lady 
came and announced that there was an air-
port strike in Athens, so the flight from Am-
man to Athens was cancelled. I was very anx-
ious about missing Day One of the workshop. 
I requested the lady to send notification to 
the organizers about the delay. She agreed. 
She gave me food vouchers for all the meals 
as the flight was next day.  Maa had packed 
some ‘narkol naroos’ - coconut sweets in a 
plastic bag. I saw some Bangladeshi workers 
in the airport, and shared the naroos with 
them. They were so happy and emotional. 
They called me didi and gave me tips to stay 
in the Prayer Room for the night. After din-
ner, I slept in the Lady’s Prayer Room. 
The next morning, September 1st, I boarded 
the flight. After a connection in Amman, I 
reached Athens in the evening. Just as I was 
feeling relieved to finally be in Athens, I re-

ceived two unfortunate news, (1) my luggage 
had not arrived and (2) I had missed the 
last Hydrofoil going to the island of Spetses 
for that evening. As in Kuwait, I was provid-
ed with vouchers for a hotel and vouchers 
for my meals. It was a beautiful hotel, and 
my room was very luxurious. After taking a 
shower in the opulent bathroom, I realized I 
could not open the door to come to my 
room! Fighting panic, I took several calming 
breaths and paid close attention to my sur-
roundings for clues to my escape. I noticed 
a telephone on the side wall, and I picked it 
up and called. Within a few seconds, a bell-
hop answered my call and sent an attendant 
to unlock the door.  
Relieved, I went to have dinner in the res-
taurant. I sat in one corner table and no-
ticed that next to my table, a priest and a 
young boy were eating dinner. The boy 
looked Indian and after they finished dinner, 
they stopped at my table, introduced them-
selves and asked about me. I guess I was so 
anxious about all the events happening to 
me, I told them briefly about all that had 
happened so far. They seemed very friendly 
and comforted me. However as soon as I 
settled in my room, the boy kept calling my 
room. He wanted me to meet him over a 
drink downstairs in the restaurant. I was 
very scared and told him that I was not in-
terested and did not pick up the phone af-
terwards. I barely slept and was eagerly 
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waiting for the morning. I had requested a 
cab from the front desk to take me to the 
port for the hydrofoil. 
Early in the morning of September 2nd I got 
ready, took a cab to Port Zea, bought tickets 
to Spetses island. These hydrofoils were called 
flying dolphins. I did not have much to carry 
except for a light purse. I came to the deck 
and I was totally mesmerized by the beauty of 
the surroundings. For a moment I forgot all 
the troubles I had so far. The color of the wa-
ter of the Aegean Sea was gorgeous deep 
blue. I had not seen this deep color before. I 
was literally soaking up the beauty of the 
place. It took a little more than two hours to 
reach the island. I had the address of the 
Workshop. I had to take a horse carriage to 
the place. There were no automobiles allowed 
within this island. The most common 
transport was 
horse carriages, 
bicycles, motorcy-
cles. As I was 
looking around, 
everything looked 
picturesque. There 
were traditional 
Greek white build-
ings (Photo 1) and 
some modern 
buildings on my 
way. I was so hap-
py to reach the 

summer school and went to the registration 
area. Everyone gave me a warm welcome. I 
came to know that I was the only partici-
pant from India that year. Dr. Grunberg 
Manago (Chairperson for the meeting) was 
very kind and when she heard all my travel 
adventures and realized that I did not have 
my luggage, she gave me some money to 
get some toiletries and other necessities. I 
went to attend lectures right after keeping 
my purse in the room that they assigned to 
me. After lunch, I was assigned to a group 
who preferred to meet at the beach (Photos 
2) for further discussion (Photo 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunch was salad, bread, moussaka and wa-
termelon. I felt so relieved to be finally with 
the group. Breakfast and lunch were provid-
ed by the summer school, dinner was on 
our own. I walked to the town (Photo 4), 
which was a short walk. It was a charming 
cozy town. Most of the nights I bought deli-
cious gyro for dinner. The marketplace was 

Photo 1. Author in 
front of a Traditional 
Greek House 

Photo 2. Author at the Beach 



55 

very colorful and always could hear music 
and see people dancing on the streets. 
 
On September 3rd, my suitcase arrived, every-

one cheered when it came. I was very happy 

to get it. I had bought a T shirt and a skirt 

meanwhile from the market. I changed into 

my tops and jeans and went to the lectures. 

During the lecture, the organizers announced 

that they will take us to Nafplion on Septem-

ber 5th for an excursion. I woke 

up early on the day of our excursion. We all 

walked to Kastelli beach, took a boat to 

Kosta village, then a bus to Nafplion. It took 

about two hours to reach. We had packed 

lunch of fried chicken and tomatoes with 

some cheese. It had a fort built on the ruins 

of 

prehistoric remains. We all walked to top of 
the fort and the view was breathtaking. Vis-
ited the tomb of Agamemnon (Bronze Age, 
6th to 11th century BC). Big and heavy rocks 
at the top were believed to had been 
brought there by the Cyclops! We watched 
in the open-air old theater a play called Plu-
tus. It was a wonderful experience. 
After the lectures On September 6th we 

walked to the beach. There were a lot of 

people there, celebrating their Independence 

from the Turks. That was their Independ-

ence Day. They burnt a Turkish boat in the 

sea, and lots of fireworks. Music and danc-

ing were going on at the beach. It was very 

festive. I had dinner with two other girls 

from our workshop at a fast-food place. We 

had Pastitsio (Greek Lasagna) and coke. Pas-

titsio was delicious. 

The next day during group discussions, two 

renowned scientists specifically came to me 

Photo 3. Afternoon Session at the 
Beach 

Photo 4. A Walk to the Town 
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to discuss my future and projects. One scien-

tist from Belgium offered me to visit his lab. I 

felt very honored and grateful. One of the 

evenings, I went swimming with some other 

workshop participants, but I got bruised from 

tiny sharp rocks in the water. Even though I 

was bruised, it was a great experience to 

swim in the sea. Next evening the Belgian sci-

entist 

couple invited me for dinner. We talked about 
India and Belgium, different places, different 
food. We had Kabobs, eggplant salad, calamari, 
tzatziki and cheese pie. I did not know cala-
mari is made from squid. Not knowing some-
time is bliss! I walked back to my room feel-
ing happy. 
The days went by fast and uneventful. On 
September 13th I woke up early, took my suit-
case and my handbag to Kastelli Hotel. It was 
tiring to drag my heavy suitcase till the hotel, 
but I managed. I took the Dolphin along with 
two other participants to Athens. We took a 
taxi to go to a hotel nearby and dropped off 
our luggage. We went to the Acropolis and 
walked around a bit. We went to the National 
Archeological Museum and saw the museum 
for some time. After that we went to the na-
tional garden, the Temple of Zeus and saw 
Arch of Hadrian. We came back to the hotel 
where I picked my luggage and headed for 
the airport. As I was preparing to go to the 
airport to go to Rome I knew that I was going 

to miss the beautiful island of Spetses 
(Photo 5). 
I had a flight early in the morning to Rome 

and decided to spend the rest of the time at 
the airport. My parents wanted me to see 
Rome on my way back from the summer 
school and they paid and modified the tick-
ets to account for the detour. The story of 
my return to India was not less eventful and 
therefore, deserve to be the topic of another 
story. 
Looking back about my trip I feel there was 
a guardian angel watching over me, I was 
very naive, and did not anticipate a lot of 
danger but tried to solve all problems that 
came my way. 
 
 
Come out into the Universe of Light. Every-
thing in the universe is yours, stretch out 
your arms and embrace it with love. 
        —- Swami Vivekananda 

Photo 5. Beautiful Spetses Island  
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Virtually globetrotting for a very long duration,    

Decided to visit Maui for a well-deserved relaxation.    

 
Energetic, fun-loving group of sixteen in a flight,    

Our anticipated trip together felt so right.    
   

Flying to UGG, leaving behind LAX crammed crowd,   

We watched the sun setting in an ocean of cloud.   
   

Got our rental cars and headed to Kaanapali resort,    

Driving in the dark on an empty road was fun of some sort.    
   

In our ocean view rooms with kitchen, we were happy to settle,    

Had warm paneer onion paratha with some mango pickle.   

 
Our tiredness was drifted away by the nice island breeze,   

Enjoyed it from the balcony before going to sleep.    

 
Refreshing long walks on the beach and the boardwalk,    

Enjoyed hot breakfast fixed together with leisurely talk.    
   

Everyday activities we keep planning and then change,   

There is so much to see and do with varied range.   

 
Photoshoot with daughters wrapping colorful saree,   

          A Trip to Paradise 
                Nupur Kayal   
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Against lush green backdrop of beautiful Iao Valley.    

 
Hiking to see Waimoku Falls, through thick bamboo garden,    

Picking wild mangoes and bringing them back wasn't a burden.    
   

Rainbows, cascading waterfalls, and nice clean winding road,   

Green vegetation all around to put your life on a different mode.   
   

Countless wildflowers spreading magical sweet smell,    

Different birds singing in harmony seem casting a spell.   

 
On the Pipiwai trail we got soaked and drenched by the rain,   

That delightful experience in our hearts will always remain.    

 
Black sand beach at Waianapanapa State Park so picturesque and unique,    

Four craters at Haleakala National Park above ten thousand feet.   

 
Driving to the Haleakala observatory, through cloud so dense,   

Happy cows were grazing on the hill behind the fence.    

 
Spectacular water shows at Nakalele Blowhole,    

Huge banyan tree in Lahaina, hundred and fifty years old.   
   

Captured amazing pictures with camera and cellphone,    

And hovering over us, we had our little helper, drone.    

 
Walkie-talkies were helpful with four cars going on a drive,    

We stayed connected and kept the fun alive.   
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 Colorful surfboards and enthusiastic surfers we saw everywhere,    

Snorkelers were scanning the blue water with snorkeling gear.   

 
Food trucks and restaurants were serving local and global delicacy,   

Roadside fruit stands offering fresh fruits looking very fancy.    
   

Variety of food like lilikoi malasada, sushi from seven eleven store,  

Selection of delicious poke, other sea food and so much more.  
   

'Kids' were juggling their work, studies and all the fun,   

They managed very well with parents and with the moon and the sun.   
   

Last dinner at the resort was the famous egg chicken roll,   

Prepared with love, it was a treat for the soul.  
   

On our last day after shopping, enjoyed beautiful beaches in paradise,    

Album full of sweet memories, we will always have to cherish.  
 

 

India is, the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of his-
tory, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valua-
ble and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only. 
 
                                     —- Mark Twain  
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Preamble 

T he 15th August Ceremony of the Federa-
tion of India Associations (FIA) started in 

1980 with five representative members (Mr. 
Inder Singh, Mr. Rajan Anand, Mr. Bhakta, Mr. 
Gouranga and Mr. Pinaki Chakrabarti) – the 
Presidents of five different Indian Associa-
tions. Our first meeting was held in the India 
Tourist office in Los Angeles (LA). Ms. Shanta 
Banerjee was the director at that time of FIA. 
Eventually, approximately 35 associations par-
ticipated in the celebration in the first year. 
In 1980, Mr. Mike Antonovich, one of the Sen-
ior Supervisors of LA County, offered us the 
big courtyard in LA between the County Offic-
es. In the following years, different venues 
were used for this ceremony and the number 
of participating associations rose to over 60. 
Typically, a day long program started at 10 
am, with hoisting of both Indian and Ameri-
can flags and with singing of the correspond-
ing national anthems. Usually, the Mayor’s 
representative and someone from the Gover-
nor’s office would be there to give a short 
speech. Once Late LA Mayor, Mr. Tom Bradley 
visited during the ceremony. Governor Jerry 
Brown (in his first term) met with some of us 
in one of his fundraising dinners with LA In-
dians. The current LA Mayor Mr. Eric Garcetti 
(currently the nominee for the Ambassador of 
India) was a junior member in the LA County 
office at that time, but he came to the event 
several times. 

From the start, for many years, the children 
of the Bengali Association of Southern Cali-
fornia (BASC) took care of the flag hoisting 
ceremony and the singing of the national 
anthems.  
Each association was allotted one tent, 
where they kept their materials for display 
or foods for sale. People walked around 
throughout the day, stopped at the booths 
and bought whatever they were selling. 
Food was the most popular item. Through-
out the day, people moved around and ate 
different kinds of foods. In the evening 
there would be a cultural program. BASC 
was heavily involved with this part also.   
Eventually, in some years, at the peak time 
there were approximately 10,000 people. 
In one of our meetings in 1982, it was de-
cided that Mr. Inder Singh would approach 
the rich people in our community, and I 
would involve community children for fund 
raising. We decided to design an India/US 
flag sticker, which were to be sold by the 
children of the participating associations, to 
the visitors. Visitors were expected to buy 
these stickers for $1 and put that on their 
chest (We thought, that would make them 
feel involved with the ceremony.)  
In the children’s competition, we told the 
children that, whoever would sell most flags 
would win a trophy and some money, and 
everyone else would get some prize. That 
announcement worked very well. Many chil-

   Past Indian Independence & Republic Days  
         in Los Angeles  
         Pinaki Chakrabarti 
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dren participated in this competition. It was 
a happy event for the children. The adults 
were watching gleefully. They also took 
part, bought those flag stickers, and placed 
those on their chests. Sometime they gave a 
$10 bill for it. 
From around 1985, FIA started celebrating 
26th January (India’s Republic day) along 
with 15th August (India’s Independence Day). 
The Republic Day was celebrated inside a 
large room in a hotel. It would be a dinner 

and lecture event with light cultural pro-
gram. There would be flag hoisting, lecture 
by some prominent person, one or two 
songs followed by formal dinner. Most peo-
ple attended with formal attire.  In one par-
ticular year, it was celebrated on 23rd Janu-
ary, because that was a Saturday which 
would increase the attendance.  I was the 
only Bengali member in the working com-

mittee. I could not resist mentioning that, it 
would be Netaji’s Birthday and he was one 
of the main pillars of India’s freedom move-
ment. My suggestion was to have a discus-
sion or lecture on Netaji’s contribution to 
India’s freedom movement.  The suggestion 
was accepted by the program committee. 
Professor of History, William Davenport of 
UCLA researched on Indian history (one of 
his books is “INDIA a Personal Guide”).  It 
was decided that we would invite him, as 
the speaker for that evening. He gladly ac-
cepted the invitation. On the day of the din-
ner meeting, a large picture of Subhas Chan-
dra Bose was placed on the wall. The speak-
er stood there and delivered a very informa-
tive lecture. The audience liked the lecture 
and surrounding atmosphere. At the end of 
the dinner meeting community members 
presented some Indian dances. 
One of the India Independence days was cel-
ebrated in LA County museum’s Rose Gar-
den. There was an auditorium within a 
walking distance. BASC (Bengali Association 
of Southern California)  and Dakshini jointly 
presented discussions on Tagore’s Art and 
Poetry. Tagore’s poetries were recited. Slide 
presentation was made on Tagore’s art. Lo-
cal participants presented some of Tagore’s 
songs. Indian and local audience appreciated 
the presentation. 

 

Wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles. 
 
                                    —- George Elliot  
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M y wife prefers to sit by the window 
whenever she is on an airplane. 

When we are together, I have no choice but 
to take the middle seat. I have no complaints 
about that. However, when I travel alone, I 
prefer an aisle seat. Recently, during our visit 
to India, we took a trip from Kolkata, my 
hometown, to Kerala for a few days. Four oth-
er family members were with us. On our re-
turn flight in the evening from Kerala, just 
before the door of the plane was about to be 
closed, the flight attendant escorted a young 
man to the vacant aisle seat next to me. 
There was something unusual about this man. 
He was probably in his late 20’s or early 30’s. 
He appeared as though he had been working 
at a construction site or pouring concrete 
somewhere before boarding this plane. His 
bloodshot eyes were either out of tiredness 
and exhaustion, or due to alcohol; I was not 
sure. His untucked shirt and pants were un-
clean, to put it mildly. His hair was full of 
dust and he was wearing a pair of rubber 
strapped slippers that were the kind people 
wear in the bathroom. He had no bags and 
was only carrying his boarding pass in his 
hand. A person with such appearance is not 
commonly seen on a plane. 

The young female flight attendant instructed 

him to put his seatbelt on and told him that 
the plane would be departing very soon. I 
noticed him playing with the belt for a few 
seconds and as soon as she left, he let the 
belt go. It appeared that he wouldn’t wear 
it. He got up from his seat and started walk-
ing towards her. I didn’t understand what 
was bothering him, as he appeared very 
restless. The flight attendant brought him 
back to his seat again and told him to put 
his belt on and remain seated. All this time, 
he was talking to himself and nothing of 
what he was saying was making any sense 
to me. It seemed to me that he wanted to 
have some conversation with the flight at-
tendant, but she had no time for it.  

The plane had already started rolling from 
the terminal. At that moment I felt that he 
might not be knowing how to buckle the 
belt and so I helped him. He didn’t object, 
except that he started telling me that it was 
not necessary and that nothing would hap-
pen to him if he didn’t put the belt on. Dur-
ing the flight safety instructions, he was 
telling me rather loudly that those were all 
lies, and there were no such things as oxy-
gen masks or cushions under the seats. 

The man’s appearance, manner and conduct 
did not conform to the norm of an airline 

A Fellow Passenger 
Benoy R. Samanta 
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passenger. India has a massive railway system 
and if he had been on a train or a bus, he 
would have fit in perfectly well. However, in 
the plane, he made lots of people uncomforta-
ble and that also included me and my wife. 
The moment the plane was off the ground, he 
was up again, unbuckling his seatbelt. He 
started walking towards the front of the 
plane. The flight attendant came running af-
ter him and once again she tried to bring him 
back to his seat. It seemed that he was trying 
to tell her something, but at that moment, 
she had no patience to listen to him. She just 
wanted him back in his seat and to remain 
seated with his belt on. One passenger seated 
at an aisle seat a few rows ahead of us 
seemed to have enough of this unruly behav-
ior.  He stood up and shouted at him, threat-
ening to beat him up, if he didn’t shut up and 
go back to his seat. That outburst worked. A 
fight probably would have ensued in other 
places, but In India, a poor person will simply 
not show his prowess to the rich and the 
powerful. They are aware of their limits. The 
man quietly returned to his seat and put the 
seatbelt on. Anticipating more trouble, the 
flight attendant asked me, if we would like to 
move to a different seat. Even though my 
wife was feeling quite uncomfortable being so 
close to this man, I was not sure I wanted to 
move to a different seat. I didn’t feel we were 
threatened by him.  

Since this young man was seated right next 

to me, I wanted to find out what he was 
looking for. He asked,  

“Chai milegaa [Will tea be available]?”  

“Just tea?” I asked.  

“And some biscuits,” he replied. “I didn’t get 
to eat much the whole day and I am very 
hungry.”  

I couldn’t imagine that an urge for tea could 
make someone that crazy. Perhaps there 
was something else. However, I assured him 
that tea would definitely come to him in 
less than half an hour and, for that, he had 
to remain seated quietly and not move 
around the plane. He listened. He reached 
into his pants pocket and took out a twenty 
rupee note to pay for his tea and biscuits. 
He was not carrying a wallet and seemed to 
have a large amount of cash in his pants 
pocket. I knew that twenty rupees might be 
enough to buy a cup of tea and couple of 
biscuits in the streets of Kerala or Kolkata, 
but not on an airplane. It would cost him 
two hundred rupees. I was certain about 
that, since my brother and I had tea on our 
way to Kerala a few days earlier. However, I 
didn’t tell him anything. I thought since he 
was a poor fellow, the flight attendant 
might not take any money from him. A long 
time ago, I heard that the airlines did not 
collect any money from the sale of beverag-
es on the plane and that it was distributed 
amongst the flight attendants at the end of 
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the flight. I did not know whether this was 
still the practice. 

India is one of the world’s largest tea-drinking 
nations. This high consumption is attributed 
to its large population and high poverty level. 
Poor people are believed to consume a much 
larger amount of tea than the rich. Drinking 
twenty to thirty cups of tea in a day is not 
uncommon. Once I asked an elderly man 
about his addiction to drinking tea all the 
time. He gave me an honest answer by saying, 
“When you are very hungry and there isn’t 
any food around to eat, or you have to wait 
for long hours before your next meal, you 
drink tea. It suppresses hunger and keeps you 
going. Later, it becomes a habit and that 
turns into an addiction.” In this young man’s 
case, it was probably both, his hunger and his 
addiction. 

Sure enough, the beverage cart arrived, and 
the man got his tea and biscuits. However, 
when he produced his twenty rupees note, 
the flight attendant firmly said that wouldn’t 
be enough and that he had to pay two hun-
dred rupees; one hundred rupees for each 
item. I noticed that his expression changed. 
He was not expecting to hear that. He 
reached into his pocket again and took out a 
two-thousand rupees note to give to her. By 
this time, the flight attendant was so annoyed 
with this fellow and felt we would be more 
comfortable sitting elsewhere that she asked 

us for the second time whether we would 
like to move to different seats. My wife im-
mediately stood up. She probably thought of 
him as a potentially dangerous man and did-
n’t want to miss this opportunity to move 
to a different seat. However, I decided to 
stay back. I didn’t feel any need to move. 

It seemed that the tea and the biscuits 
worked well on him. He became quiet. Since 
he was seated next to me, I asked him 
where his home was. He mentioned a town 
in the outskirts of Kolkata, whose name I 
was not familiar with. I asked him what was 
he doing in Kerala? He replied that he 
worked there. 

“What kind of work?” I asked. 

“Torne ka kaam [Demolishing work],” he re-
plied. 

“Demolish what?’ 

“Old buildings.” 

Interestingly, the man was speaking both 
Hindi and Bengali alternatively and he was 
speaking both languages fluently. So, I 
couldn’t figure out where he was originally 
from, but that didn’t matter to me. I under-
stood what he did. I knew that this was go-
ing on all across the country. Old single-
family homes were being demolished and, in 
their places, multi-storied apartment build-
ings were being built. More than fifty years 
ago, when I left India for the United States, 
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the Indian population was around 500 million. 
Fifty years later, the population has now 
reached more than two and half times that. 
As a result, there is a shortage of housing all 
across the country; more in the cities than in 
the suburbs. In the old days, the size of the 
family was large, and people built large multi-
storied single-family homes. Now the size of 
the family has shrunk for various social and 
economic reasons and it is no longer econom-
ical to have those buildings around. The trou-
ble is: the contractors, who are involved in 
this kind of work, do not use the right kind 
of equipment, machinery and tools to demol-
ish these buildings that are made of bricks, 
cement and concrete. Instead, they hire poor 
laborers with inadequate equipment to do this 
heavy demolishing work.  

“The work is very, very hard,” the man said. 
“It is bone-crushing work.” He paused for a 
while and continued, “Paisa bhi achchha hai 
[the money is good].” 

“So, you are traveling to Kolkata for holi-
days?” I asked. 

“No, not holidays. My elder brother is build-
ing something in his house, and he needs my 
help. He needs money too.” 

“Do you have a family?” I asked. 

“Yes, my wife and my daughter.”  

“When was the last time you saw your wife?” 
I asked. 

“Seven months ago, when my daughter was 
born,” he replied. 

Somehow, it appeared to me that his priori-
ty was to help his brother rather than to 
see his wife and daughter after seven 
months. In any case, I didn’t need to learn 
anything more from him. We both became 
silent for a while. Several minutes later, 
while pointing to the window seat my wife 
vacated, he asked me, 

“Is this woman with you?” 

“Yes.” I answered. 

“Your wife?” 

“Yes.” 

“Where did she go?” 

“I do not know.” I replied. 

“She didn’t come back.” 

“No.” 

“Because of me?” 

“I do not know.” 

We became silent again. I started wondering 
that with the current population of 1.3 bil-
lion people in India, why a contractor in 
Kerala would hire an unskilled laborer from 
another state that was more than a thou-
sand miles away? There are probably many 
answers. First, out of all the states in India, 
the population in Kerala has the highest lit-
eracy rate. Kerala also has the highest life 
expectancy and the lowest infant mortality 
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rates. Close to 85 percent of the people of 
Kerala are educated and that probably has 
created shortages of people to do this kind of 
work. Secondly, as a result of technological 
advancement and economic liberalization in 
India during the last two decades, the migra-
tion of people from villages to cities and all 
across the country has become very common. 
Mahatma Gandhi once famously said that In-
dia lives in its villages. In the twenty-first 
century, the population of India has started 
living in cities and towns too. In the last two 
decades, increased mechanization in agricul-
tural work, in particular, has created a short-
age of demand for rural work and, as a result, 
people in the rural area started preferring 
employment in the cities that paid them high-
er wages. Economically, the eastern part of 
India, where Kolkata is located, is particularly 
depressed and, therefore, a large part of mi-
grant workers, both skilled and unskilled, 
leave the state to find work in the cities of 
the South and the West. In these cities, mi-
grant workers take jobs as hawkers, vendors, 
construction workers, security guards, etc. 
The work they do, like this man, is physically 
demanding, as well as hazardous to their 
health.  

I probably had dozed off and woke up with 
the announcement of the pilot that we were 
soon going to land. I noticed that the man 
sitting next to me was no longer there. I 
thought he would come back to his seat be-

fore landing, but he never did. The plane 
landed. There were six family members 
amongst us and were all seated at different 
places. I thought I would see them at the 
baggage claim area, and I did. I asked my 
wife where she was seated. She reported 
that the last row was completely empty, and 
she took the window seat there. Then she 
said that the man, who was seated next to 
me and who she tried to get away from, 
came to the last row and took the aisle seat 
next to her about half an hour before land-
ing. She said that he sat quietly with his 
head down and didn’t say a word.  

I tried to look him up in the crowd at the 
baggage claim area. He was nowhere to be 
seen. I soon lost hope of seeing him again 
and abandoned my search, with my thought 
of getting grounded more with the philo-
sophical aspects of this entire episode rather 
than what I experienced up there in the 
skies. 

What I did learn from this outlandish expe-
rience was that of all the living beings on 
this earth, human beings are, by far, the 
most complex and interesting. Their actions 
and ways of thinking have been studied for 
hundreds of years and, still, they are often 
illogical, unanswered and unexplained mys-
teries. My fellow passenger was a mystery to 
me. His strange conduct triggered a flood of 
questions. I wondered what could have been 
in his background that caused this puzzling 



67 

behavior.  

Was it just his hunger or addiction for tea? I 
was not sure. What would his future be, if he 
continued to act this way? What drove him to 
sit next to my wife? What was he thinking? I 
have no answer to those questions. For days, I 
couldn’t stop thinking about that bizarre ex-

perience and wondering what I could learn 
from it. Eventually, I concluded that this en-
counter was a distinct reminder to be care-
ful and patient and avoid making quick as-
sumptions and judgments about strangers. 
They might be friendly or dangerous. 

 

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They 
must be felt with the heart. 
 
                                    —- Helen Keller  
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H ave you ever lived vicariously through 
someone else’s experiences? You are ba-

sically experiencing life indirectly, like when 
your friend’s journey feels like your own. A 
dear friend recognized that I was living vicar-
iously through her counseling sessions with 
her therapist and revealed this to me. She 
must have had enough of me asking her in 
detail about her appointments, asking her 
questions about specific subject matter, and 
even going as far as to ask her how she 
thought her therapist may respond and re-
solve certain difficulties particularly related to 
me.  

In the gentlest of ways, she told me I would 
benefit more if the therapy was customized to 
my own personal life challenges I wanted to 
address. What I deduced was that she was 
telling me to get my own damn therapist.  

Finding the most suitable therapist is not al-
ways the easiest of tasks. I did seek some pro-
fessional help from a psychologist after a life-
changing tragedy occurred in my family. 
However, these weekly sessions were tempo-
rary, to help me to cope with recent events 
without having to turn to medication. It did 
not take too many appointments and discus-
sions with this most capable expert before I 
started to feel emotionally resilient and capa-
ble to handle the new emotions surrounding 
this particular tragic event, which was the 
loss of a beloved parent. I thought I was frag-
ile, but she showed me that I was quite ro-

bust. I am still eternally grateful for the 
skills she gave me to cope, mainly by telling 
me it was ok to feel sad and grieve, and not 
having to stay positive for others, even if it 
made others uncomfortable to see me in 
pain, sad, and hurting. This is an example of 
an outstanding and effective therapist. Now 
allow me to illustrate an ineffective thera-
pist who had me re-think the entire indus-
try of treatment through therapy.  

Therapy, and seeking counseling has had a 
bad reputation, especially in the 1980’s after 
a particular political administration was in 
charge. Unfortunately, there are numerous 
stigmas attached to seeking counseling with 
some of the most common being that the 
patients are weak, crazy, attention-seekers, 
rich and idle, or do not have a strong net-
work of family and friends. However, as we 
have continued to evolve, there is more ed-
ucation and awareness of the need to focus 
and maintain sound mental health. I have 
seen a shift in attitudes and cognizance 
from forty years ago to present times with 
an emphasis on ensuring people have access 
to resources and the appropriate doctors. 
Most people who have health insurance 
know it can be tricky to find the most suita-
ble provider, and especially when you have 
to choose one via a website. If you are like 
me, you look at the most efficient means of 
getting to your doctors’ appointments, so 
you search for the most convenient dis-

      The Desperate Therapist 
     Sona Callender 
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tance, hours of operation, and lastly, their ar-
eas of expertise. I did exactly this basic search 
when I found Dr. Voldemort, a therapist local 
to me, who had decent hours of operation 
and was a woman with solid experience, so I 
deemed her worthy from those basic search 
results. How wrong I was.  

1st Session: “I have needed this for so long.” 
These were the first words out of Dr. Volde-
mort’s mouth as I entered her lair. Of course, 
I asked her, “What have you needed for so 
long?” To which she replied, “I have only 
been consulting with teenagers so this is a 
treat to speak with an adult.” It seemed a bit 
of an odd introduction, however, I felt this 
was a valid point so I sat down on her couch 
to see what happens next. I actually told her 
that I had recently married someone who had 
a teenaged daughter, so perhaps she was the 
best person to speak with, which of course 
she agreed. The first session consisted of basic 
details of doctor and patient relationship. She 
followed a questionnaire which was helpful to 
respond to, and she mentioned it was helping 
her to acquire basic info about me to get a 
better picture of my psychological makeup to 
aid her better. In summary, the first session, 
fact-finding, was promising to me. She fol-
lowed a template, and she was asking ques-
tions based on that, so all was well. Then, we 
come to the next session, and that is where 
everything changed.  

2nd Session:  Dr. Voldemort’s demeanor 
seemed off. She seemed distracted, and she let 
me know that she had a lot on her mind, to 
which I replied, “So do I, which is why I am 
here.” The doctor told me about her mentee 

who completed all her education in succes-
sion to achieve a PsyD (Doctor of Psycholo-
gy), the minimum educational (Degree) level 
to practice Clinical Psychology. She contin-
ued to complain to me that her mentee had 
all of the education to back her, but none of 
the experience. She said, “She is something 
else. She is overly confident, and she is bub-
bly and happy all of the time. In fact, some 
aspects of her personality remind me of 
you.” Then she heartily laughed as if she 
had just told me a joke. I have to admit that 
I was slightly agitated by the way she was 
speaking to me, but I was unsure of how to 
react or what to say in this never-before ex-
perienced situation, so I stayed quiet. Obvi-
ously, this type of behavior and conversa-
tion can confuse a patient. But what really 
confused me was when she decided to show 
me pictures of her Harry Potter themed 
wedding.  

It all started with me mentioning to her 
that I had recently gotten married, and my 
wedding was Indian and Scottish-themed 
given that I am from India and my husband 
is of Scandinavian and Scottish descent. Per-
haps I should not have done this, but as it 
was so recent, I showed her one photo from 
our wedding. It pictured me in traditional 
Indian red and gold wedding finery, and my 
husband wearing a Scottish kilt. Dr. Volde-
mort immediately grabbed her cell phone, 
moved closer to me, and proceeded to show 
me the majority of her wedding photo al-
bum. To my horror, I had to view my thera-
pist, a professional that I am not supposed 
to know a lot of personal things about, 
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dressed like a wizard from the movie Harry 
Potter. And guess what? It wasn’t one picture 
or two pictures, it was the entire wedding al-
bum.  

Wedding photos are lovely to see if you at-
tended the wedding, or if you are close to 
members of the wedding party, but even 
then, viewing photos of such a long event can 
get monotonous. Viewing a few key photos is 
much more appropriate than seeing the entire 
event in photos on a cell phone. Well, as luck 
would have it for her, Dr. Voldemort’s cell 
phone internet connection was exceptionally 
charged up, as was she, so she was prepared 
to tell me about her entire wedding journey 
during our 50-minute therapy session I was 
paying her for. As she narrated a description 
of every image, I learned more about her 
than I ever even knew about my own broth-
er’s wedding structure and plans. Sitting on 
her couch, and uncomfortably arching over 
towards the doctor to view these wedding 
pictures, I had thoughts racing through my 
head. “What is happening right now? Is this 
normal? Should I say something? Should I 
keep politely commenting on her wedding 
photos? Why are both the groom and she 
dressed like wizards? Shouldn’t one of them 
be dressed like a woman wizard? Was there 
any such thing as a woman wizard?”  

Finally, it ended. She had proudly shown me 
all of her wedding photos from her cell 
phone. I was able to sit back on her couch to 
reflect on the bizarre journey she had just 
taken me on through her personal life. I was 
only allowed to reflect for about 30 seconds. 
She immediately asked me about my relation-

ship with my mother. I candidly told her 
that my mother and I had our customary 
adjustment times when I was a teenager, 
but our relationship had improved as I grew 
up and evolved, as had she. We had a resili-
ent bond once I had matured, and we were 
extremely close for many years prior to her 
passing, “I don’t believe you,” Is what Dr. 
Voldemort stated to me. She added, “There 
is no way you can have that type of angst 
with your mom, and then it just disappears 
later.” I disagreed with her and confirmed 
that indeed that is exactly what happened. I 
explained to her of my Indian heritage, and 
that our culture had many differences from 
American culture. These differences are nei-
ther bad nor good, they are simply not the 
same. Within that adjustment period, I as-
similated into American culture a lot faster 
than my family was able to because I was a 
child. The good Doctor said, “My mother is 
from America, she is crazy and she couldn’t 
adjust to the fact that she had a daughter 
that was born short, fat and ugly.”  

“Dr. Voldemort,” I asked, “do YOU have con-
cerns with your mother?” To which she 
most heartily replied to me that yes, she 
undeniably did. She stressed upon me that I 
also had mom issues whether I wanted to 
accept it or not. I voiced my opinion imme-
diately, “I do not agree with you as I had a 
loving, nurturing, supportive, albeit overpro-
tective Mother, and I was devastated with 
her passing which is one of the reasons I 
decided to even seek out therapy.” “Aha,” 
she exclaims as if she had uncovered the 
Holy Grail. “You told me you wanted to be 
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the best support you could be to your hus-
band’s teenaged daughter, but now we are 
talking about your mother.”  

As they say, this comment was the straw that 
broke the camel’s back. “Dr. Voldemort, you 
kept bringing up YOUR mother, so I felt I had 
to defend MY relationship with MY mother, 
and that we had a mother/daughter bond 
that could not be broken. I am so very sorry 
that you never had a good relationship with 
your mom, but your issues and problems with 
her have nothing to do with why I am here 
today seeking out what I thought was profes-
sional help from you.” Dr. Voldemort didn’t 
look alarmed nor did she miss a beat as she 
retorted back. “As we get to know each other 
more in our therapy sessions, you will see 
how important it is for therapist and patient 
to be friendly and friends. One day, you will 
be thanking me for these difficult conversa-
tions, and you will be grateful that we are 
friends. Next session, we will talk more about 
our mom issues, and I have to show you pic-
tures of my niece who got married with a 
Star Trek theme.”  

This unhinged therapist was trying to be-
friend me instead of sustaining a therapist/
patient association. What a sinister and mis-
guided way to apply therapy for one’s own 

desires. As you may have already guessed, I 
never went back to her again. In fact, it 
took me 2 years before I was able to seek 
out another therapist, let alone to be able to 
open up to trust my new doctor. Fortunate-
ly, my new therapist has all the characteris-
tics of a professional who is authentic to her 
trade. Once I shared my previous therapy 
experiences with her, she reassured me 
those encounters were abnormal, and I 
could have reported the former doctor. In 
all good conscience, I feel troubled by Dr. 
Voldemort’s behavior, and I sense that she 
needs support from her peers, if she has 
any. However, as her concerns are not my 
battle, I was able to move past it.  

I do not need to live vicariously through my 
friends’ therapy sessions any longer. I have 
a healthy relationship with my new thera-
pist who is arming me with a surplus of in-
sightful coping skills to navigate my way 
through this remarkable phenomenon called 
life. Thus, if you find yourself wondering if 
you should be seeing your mental health 
professional embodying a wizard from a fic-
tional story, shut it down. Walk away, never 
go back, and be comforted by your new 
therapist.  

Unselfishness is more paying, only people have not enough patience to practice it.  

                          —- Swami Vivekananda  
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I n 2020 when the world was ravaged by 
COVID-19, all the things we were used to 

in the pre-pandemic world came to a ground-
ing stop. Things we took for granted, the very 
air we would breathe freely, became rationed!  

But we, as humans are stronger than we actu-
ally credit us for. We always find a way, how-
ever difficult it may seem at first, we find a 
way and then that way opens up new ave-
nues, fresh horizons of uncharted experiences. 
Experiences that would last a lifetime.  

In August 2021 when COVID was slowly re-
treating I on a whim decided with my cocon-
spirator to visit Croatia and Turkey.  

I had seen pictures of the beautiful Dalmatian 
coasts with its sparking emerald waters, lush 
foliage and the towns that looked just out of 
fairytales with its terra cotta colored burnt 
red tiles. The colors that came to life with the 
melting sun of the evening time. That is the 
fabled town of Dubrovnik (Figure 1). Made fa-
mous with the series - Game of Thrones on 
Netflix. It’s a walled city surrounded by the 
beautiful Adriatic Sea. Lodged within the walls 
are palaces, churches and living apartments. 
To wonder around this walled city, climbing 
up and down the steps to gaze at the red 
rooftops is like being in a dream (Figure 2).  

Many a times as we were roaming in the 
lanes and by lanes of the city, we encoun-
tered cats. The city and its people foster 
cats, take care of them, feed them most gen-
tly as they would to a guest. They believe 
that all living things have a soul, that has to 
be nurtured with care and love.  

 

    My Memoir of Travel in Enchanting Croatia  
Saumi Nandy 

If you think ‘My life will be upside down’ don’t worry. How do you know down is not  
better than upside?  - Shams Tabrizi.   

Figure 1. Dubrovnik Old City 

Figure 2. Author in Dubrovnik Old City 
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Split is another city on the Dalmatian coast, 
made famous by the Roman emperor Diocle-
tian, who closed this city for his retirement 
days. Not much is known about those days 
except he made some changes in the city and 
architecture (Figure 3) including a temple for 

Zeus, a library and 
rotunda to meet 
his people. Not 
much remains of 
those today except 
some, telling us 
gently about the 
rise and fall of any 
civilization. What 
is beautiful is the 
old city salvaged 
by the Christians 
later holds a beau-
tiful church, lots 
of living quarters 

that house people, who have been staying in 
the premises for over 900 years. Pubs and res-
taurants abound in the tiny spaces and nar-
row lanes gleefully serving customers who are 
in no hurry to leave their conversations. Sig-
mund Freud too at a point in his life found a 
change of scene from Vienna in Split. Perhaps 
it was the beauty of the sea and the sun as it 
cast shadows on the fortress walls as the pi-
geons flew about in the fading light.  

Zagreb the capital of Croatia is like a pretty 
jewel sitting atop the Dalmatian coast. Though 
it’s in the center of Croatia it’s lush foliage 
and greenery is a sight to behold as the plane 

touches down on the tarmac. Something in 
you tells you, that you are going to love the 
city. The city just like one sees in the post-
World War II movies is sparkling clean with 
orthodox Greek churches, beautifully pre-
served cemeteries, quaint red tiled houses, 
artificial lakes for the city dwellers to take a 
dip in the scorching summer. The parks 
punctuate beautifully in the city architec-
ture. Manicured lawns with dots of colored 
flowers bloom happily with the gentle whis-
pers of the fountains. The people unlike oth-
er busy city dwellers are friendly and polite. 
They take time to engage in a conversation 
to tell you not to forget to visit the upper 
town and the lower town, easily accessed by 
a cable car, or a tunnel deep underground 
that used to be a bunker for shelter during 
war times. Nicola Tesla is revered here as it 
was in this region he was born. One cannot 
but miss the huge statue in bronze dedicat-
ed to him in the town center. The town 
center of Zagreb (Figure 4) comes alive in 

 

Figure 3.  
Diolectian Palace 

 

Figure 4. Zagreb Town Centre 
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its plenty of restaurants, pubs and café , serv-
ing a variety of fish, meat, cheese and truf-
fles. I found the fruit teas with their version 
of gelatos most interesting. My last night in 
Zagreb as I was sipping a bourbon in a pub 
called Hemingway Bistro, I found it quite ap-
propriate as Hemingway loved to travel, to 
taste life through cuisines, history, people and 
wine. As the doors of the pub closed for the 
day, we reluctantly found our way to the ho-
tel. Tomorrow holds a different promise of a 
day, little did I know that the 6 to 7 miles of 
hike up and down the terrain to see the 
Plitvice lakes will change the way I will think 
of nature. The first vista that greets one of 
the UNESCO world heritage sites is gleaming 
clear emerald waters dancing in the sun. The 
lush green foliage a perfect backdrop for the 
lovely waterfalls that punctuate the landscape 
in perfect harmony. As we climbed up the 
board-walks we came increasingly closer to 
the nature and the forests that surrounded 
the lakes. Deeper into the lakes, after hours of 
hike in the scorching sun on the boardwalk 
we came close to the level of the lakes. The 
luscious emerald water was dazzling, clear 
and crisp as it gushed about rocks, ferns and 
reeds. Butterflies and dragonflies flitted about 
adding color to the beautiful green blue wa-
ters of the lake. I have never come across 

such pristine beauty as the Plitvice lakes 
(Figure 5). 6 to 7 hours went by exploring 
the numerous lakes and by the time the 
hike was finished, I could not believe we 

had seen all the lakes up and down the 
landscape. Considering I never go to the 
gym, I told myself, my fitness isn’t bad at 
all, but in all honesty, I think it had every-
thing to do with the magic that nature casts 
a spell on us.  

After spending a week in Croatia my only 
thought was, time flew too soon. The Dalma-
tian coast will forever be etched in my 
memory as something beautiful that I will 
cherish forever in the days to come.  

 Figure 5. Piltvice Lakes 

 

Come out into the Universe of Light. Everything in the universe is yours, stretch out your 
arms and embrace it with love. 

                          —- Swami Vivekananda  
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