
 

 

 

 

  

 

Tuli Kolom 1429 

 



2022 

 
Page 1 

 

1 

 

Table of Contents 

Sponsored by (Platinum)…………………………………………………………………………………3 

From the President’s desk………………………………………………………………………………..6 

Baji Kahini – Amit Nag………………………………………………………………………………...9 

Paintings by Beauty Mondal…………………………………………………………………………14 

MAA - Beauty Mondal………………………………………………………………………………...16 

Sponsored by (Gold)………………………………………………………………………………………18 

The Magical Chess Board - Aharshi Roy…………………………………………………………..26 

Paintings by Aishani Dutta…………………………………………………………………………...28 

Paintings by Moumita Basu…………………………………………………………………………..30 

Paintings by Ahan Sengupta…………………………………………………………………………..33 

Paintings by Ashmi Sengupta…………………………………………………………………………35 

Sukh - Amal Kumar Mondal………………………………………………………………………….38 

Puja Story -Anush Roy…………………………………………………………………………………40 

Sponsored by (Silver)……………………………………………………………………………………..43 
 
Painting by Anushka Banerjee………………………………………………………………………..44 
 
Sariskar Rahashya - Mou Pal………………………………………………………………………...45 
 
Painting by Saumyi Majumder……………………………………………………………………….54 
 
Premmaneshi - Roshmi Bhaumik……………………………………………………………………..55 



2022 

 
Page 2 

 

2 

 
Paintings by Raahi Chakrabarti……………………………………………………………………...59 

Paintings by Debmalya Nandy……………………………………………………………………….62 

Anglo-Indian flavor inspired chicken curry - Atreyee Bhattacharya…………………………63 

Paintings by Atrasnu Pathak………………………………………………………………………….66 

COVID TIMES - Mita Mukherjee…………………………………………………………………...71 

Paintings by Mihira Nag……………………………………………………………………………….73 

Gerhastali – Bipasa Bhattacharjee…………………………………………………………………….76 

Painting by Bipasa Bhattacharjee…………………………………………………………………….78 

Paintings by Rayan Das………………………………………………………………………………...80 

Paintings by Krishnendu Das………………………………………………………………………….81 

Paintings by Sucharita Das…………………………………………………………………………….82 

Juger Amul Poribartan - Abhijit Sengupta………………………………………………………….83 

Paintings by Sunayana Das……………………………………………………………………………84 

Is it a mirage or God's glory?  - Ananya Dasgupta………………………………………………..87 

Banglay Kabya, Banglar Gaan, Bangalir Gorbo - Abhijit Sengupta…………………………88 

Paintings by Snigdha Biswas…………………………………………………………………………...91 

 

 



2022 

 
Page 3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 



2022 

 
Page 4 

 

4 

 

 
 
 

 

 

 



2022 

 
Page 5 

 

5 

 

 

 

 

 



2022 

 
Page 6 

 

6 

 

FROM THE PRESIDENT'S DESK - Krishnendu Das 

 

চািরিদেক আজ এখন মা এর সুর আর ছ1 

আবার এল শারদীয়া, (7সই) কাশফুল আর মা:টর গ= 

রংবাহাির @কৃিত আজ আনে1 মােতায়ারা 

নীল আকাশ হাতছািন 7দয়, হেয় পাগলপারা 

ঢাক বােজ, শাখঁ বােজ, মা এর পূজা হেব 

এস সবাই িমলেনাৎসেব, জয় মা বল সেব। 

- কৃেI1।ু 

 

First, let me welcome you all to our biggest festival of the year, the Milonee 
Durgotsav. As we know Milonee represents an ensemble of Unity in Diversity. It 
is our home, far away from home. With the approaching mesmerizing fall color, 
blue sky, and super nice weather, we welcome our Maa Durga. For the last two 
years, we went through a series of tough and unprecedented times due to Covid and 
this year, since this pandemic is a past event now, we have come back in full swing. 
Despite Visa problems, we were able to bring artists from Kolkata for both 
Saturday (Rathijit and team) and Sunday (Ankita and team - 2019 Sa Re Ga 
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Ma Pa champion). With Ma's blessings, this year we are having record breaking 
attendance as we are arranging for fun filled fiesta of food, cultural extravaganza 
showcasing our local talents, and never ending "adda".  

 

We have faced a tremendous challenge this year with increasing prices for 
everything due to huge inflation. With better planning, your kind donation, and 
blessings of Maa Durga, we are able to keep the price as low as possible in every 
event we have organized. Starting with our spring cultural event (where we kept 
Cultural event + snacks + dinner for only $20), Milonee picnic (with an 
outstanding record of 180+ folks attended, where we were able to do soccer 
tournament and Mutton dinner for only $20), and now Durga Puja (2 days full 
Puja package with 6 times food including fish lunch, chicken dinner, mutton 
dinner, various snacks, and team of artists from India on both days), we tried to 
make our mark providing the best value for our patrons. 

 

This year, we have run a fundraiser to support the community and donated a 
total contribution of $2000 towards Boulder County Wildfire Fund. We would also 
like to thank you for your kind and generous donation for Abhidipta Mallik's 
family as we have got an overwhelming response and raised over $56K to help them. 
We transferred that whole money (excluding fees from various payment platforms) 
to his parents. We supported them here in Colorado as best we can as a community. 
I personally visited them at Kolkata to make sure they reached safely and doing 
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well. Among other charitable activities, we are also partnering with "The Action 
Center" and running a cloth drive during this Durga Puja, so please bring your 
used cloth during the event. 

 

I am thankful to my predecessors for trusting me and supporting me during all 
the time when we need help. It was an honor to be your successor as we pledge to 
make Milonee a better organization every year, and with every notch of success. I 
am grateful to our sponsors, donors, volunteers, for their kind help to support our 
organization.  

 

I am very very lucky to have a rock solid team, with all kinds of talents as they 
stood up to help the community. Their dedication, passion, ownership, and 
responsibility sense made all the difference.  

 

As we move on, we will pass the baton to the incoming committee, to continue this 
tradition. I wish you all the best and will support you as best as we can. 

 

Thanks and regards, 

Krishnendu Kumar Das 

President - Milonee of Colorado 
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বা#জ কািহনী:  অিমত নাগ 

মানাদা বলেলা আজ তK বিড় বানােবা দুপুরেবলায়, পারেল আিসস। সদN দুগ Oাপুেজা 
7শষ হেয়েছ। বলাকা, আগমনী, িকংবা িকেশার ভারতীর শারদীয়া সংখNায় 7কাথায় 
7যন অNালেকিমUেদর গV পেড়িছ। তারা পারা 7থেক 7সানা বানােত পারেতা এটা 
7সটা িমিশেয়।  মানাদােক আমার 7কমন অNালেকিমU অNালেকিমU মেন হয় 
কালীপুেজার আেগ এই তK বিড় বানােনার সময়। হািসখুিশ মানাদা, তK বিড়র মসলা 
বানােনার সময় 7কমন গWীর একাXিচY। দাদা কাকার 7থেক পাওয়া িসে[ট 
ফমু Oলা। সবাইেক এক কথায় সাহােযNর হাত বািড়েয় 7দওয়া, ধার কের 7সজদার 
চােয়র 7দাকান 7থেক অনNেদর চা ঘুগিন খাওয়ােনা উদার _দয় মানাদার মেনর 
দবূ Oলতম 7কাণ, এই তK বিড়র মসলার ভােগর 7রিসিপ জিমেয় রাখা জায়গাটা।  @াণ 
7গেলও, পারতপেa বুেকর 7ভতের আড়াল কের রাখা এই সbিYর হাত পিরবতOন 
হেত 7দয় না মানাদা। 

 

7সারা, গ=ক, কাঠকয়লা। ৬:২: ২ অথবা ১২:৪:৩, জামার আjkেন লুিকেয় রাখা 
lাb কােডOর মেতা এক এক জেনর এক এক রকম ফমু Oলা।  জানােতানা 7কউ, 
তাই জািননা আজও।  এর সেn এক একজেনর এক এক রকম 7যাগ - 
অNালুিমিনয়াম পাউডার, মNাগেনিসয়াম বা 7লাহাচK র, চK েনর pঁেড়া, িবেশষ িবেশষ 
রেঙর বাহােরর জেনN।  7কউ বেল কাঠকয়লাটাই তK বিড়র মেতা উড়r বাjজর 
আসল জান।  কাঠকয়লা হেব হালকা ফুলকা িকs tলেব দাবানেলর মেতা।  
অথ Oাৎ 7সই ওজন আর শjuর অনুপাত।  কম ওজন হেত হেব িকs এনাjজO 
আউটপুট হেব 7বিশ।  ইসেরার রেকট বানােনার চNােলvও ওই  একই।  7ছাw এক 
রিY সNােটলাইট আকােশ তK লেত িবশ jxশ 7তালা উঁচK  রেকটটার পুেরাটাই @ায় 
tালানী ভরা। যিদ কম tালানী ভের সNােটলাইট 7তালা 7যত, তেব 7বশ হেতা। 
আমােদর রন্টK  এসব বNাপাের একটK  7বিশ 7খাজঁ রােখ দাদােদর পােশ পােশ ঘুের 
ফাই ফরমাশ 7খেট।  একিদন কােনর কােছ িফসিফস কের গূঢ় {েYর মেতা 7পশ 
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কের, ও নািক জানেত 7পেরেছ 7বpন গােছর আর সজেন গােছর ডাল পালা 
পুিড়েয় |তরী কাঠকয়লাই 7বU। 

মানাদা কাচঁা মাল সব িকেন এেন দুপুর 7বলায় বাগােন মা:ট খুেঁড় উনুন বািনেয় 
7সারা গ=ক 7ভেজ }েকায়। তারপর হামান িদেk িদেয় pঁিড়েয় }কেনা কাপেড় 
ছােঁক। পাড়ার দশকম Oা ভা~ার পুেজার এই িবেশষ সমেয় এসব মাল মশলা এেন 
Uেক রােখ। অতটা 7খালাখুিল নয়, খািনকটা 7গাপেন, িসেনমার :টিকেটর 
�Nাকােরর 7থেক :টিকট 7কনার মেতা একটK  িফসিফস কের িকনেত হয় 7স সব 
মসলা।   

পাড়ার �ােব তK বিড় @িতেযািগতা হেব।  মানাদা এক মেন মসলা বানায়। দইেয়র 
হািঁড়র মেতা 7দখেত অথচ aুেদ aুেদ মজাদার মা:টর হািঁড়েত 7ঠেস 7ঠেস মসলা 
ভের মা:ট িদেয় সীল কের তK বিড় বানায়, বসােনা তK বিড় @িতেযািগতার জেনN।  
7@িUেজর বNাপার বেল কথা।  আর বানায় 7ছাট 7ছাট 7বশ িকছK  উেড়ান  তK বিড় 
কালীপুেজার রােত tালােনার জেনN।  সারািদন সেn, 7থেক আিম হয়েতা দ ুএকটা 
উেড়ান তK বিড় ফাউ িহেসেব পুর�ার পােবা।  আশায় আশায় চK পচাপ মানােদর 
কাজ কম O 7দেখ যাই। তK বিড়pেলা এবার 7থেক কিদন 7রাদ খাওয়ােনা হেব 
লাগাতার।  

   

পাড়ার �াব ঘেরর লােগায়া 7ছাট মােঠ তK বিড় @িতেযািগতার আেয়াজন হেয়েছ।  
ল�া উঁচK  একটা বােঁশ িনিদO� উ�তার ফােঁক ফােঁক কাগেজ 7লখা ২৫, ৩০, ....৫৫, 
৬০, ৬৫ ফুট।  একািধক িবচারক 7নাটবুক হােত @�ত।  একটা কের @িতেযাগীর 
নাম, তK বিড়র নাম বলা হেল, tালােনা হেব।  িবচারকরা িলেখ 7নেব কতটা উঁচK েত 
উঠেলা আেলার ফুলিক।  

যারা একটK  িচrা কের নাম 7রেখেছ তারা তK বিড়র নাম িদেয়েছ 7সানাঝুির, 
আেলাকতরী, চােঁদর আেলা, এই সব।  7কউ 7কউ অেতা িচrা ভাবনার 7তায়া�া না 
কের চালু জনি@য় িসেনমার নােম আ�া 7রেখ নাম িদেয়েছ দীপ 7tেল যাই, 
অি�পরীaা, রােতর রজনীগ=া। 
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একটK  রােতর িদেক }� হেব @িতেযািগতা। ততaেন আমােদর িনেজেদর সামানN 
সংXেহর বাjজ tালােনা হেয় যােব।  কেয়কিদন ধের ছােদ খবেরর কাগজ 7পেত 
িনয়ম কের }েকােনা হেয়েছ িনেজর িনেজর ভােগর পাওনা কালীপুেজার বাjজ - 
7দােদামা, িচেনপটকা বা লংকাপটকা, ফুলঝুির, রংমশাল, ইেলক:lক তার, 
সাপবাjজ। সাপবাjজর দাগ 7থেক যায় উেঠােন ছােদ পুেজা 7শষ হেয় যাবার পেরও 
কত কত িদন অবিধ।  সাইেরনটা অদ্ভK ত - 7ছাট :টেনর 7কৗেটায় মশলা বা�দ 
ভরা।  একটা ফুেটা 7কৗেটার এক ধাের।  আpন িদেলই পাগেলর মেতা ঘুরেত 
ঘুরেত আওয়াজ কের ওপের উেঠ যায়।  খািনকটা 7যন ছK ঁ েচাবাjজর মেতা 
আনে@িডে�বল।  হাত 7থেক ছাড়া 7পেল কার গােয় িগেয় 7য 7সেঁধােব  বলা ভারী 
মুশিকল। সব বাjজ 7পাড়ােনা 7শষ হেয় 7গেল, 7শষ পেড়  থাকা কতকpেলা রং 
7দশলাই tািলেয় উৎসেবর 7রশটK কু ধের রাখার 7চ�া কের যােবা আমরা কজন 
ভাইেবান। 

 

িবেদেশ এেস 7বিশরভাগ 7দেশ 7দখিছ, বNাjuগত উেদNােগ যেথ� বাjজ 7পাড়ােনা 
@ায় হয় না বলেলই চেল এসব 7দেশ।  হয়না }ধু নয়, আইন কের হেত 7দওয়া 
হয়না, অি�কা~ এবং দষূেণর ঝঁুিক এড়ােত।  ভারতবেষ Oর মেতা 7দেশও আইন 
কের, সবার কথা 7ভেব বাjজ 7পাড়ােনা ব= কের 7দওয়া উিচত।  মানুষ �ািয়{শীল 
না হেল আদালতেক বছর বছর ধের রায় িদেয় বেল িদেত হেব 7কন 7কানটা :ঠক 
7কানটা 7ব:ঠক! অতএব চাই কড়া আইন। 

িনউইয়ার, বা 7দেশর �াধীনতা িদবেসর মেতা িবেশষ িবেশষ িদেন িবেদিশ 
শহরpেলার 7পৗরসভার মেতা সরকাির সং�ার উেদNােগ পাকO, নদীর ধের 7খালা 
জায়গায় বাjজ 7পাড়ােনা হয়।  7দখার মেতা 7স সব ফায়ার ওয়াকOস।  আকােশ 
হাউই উেঠ সশে� 7ফেট পড়ার পর রেঙর ফুলিক িছ:টেয় চািরিদেক ছিড়েয় পের 
7স সব আতশ বাjজ।  আকাশ িদেনর মেতা আেলাময়, শ�ময় আর বণ O�ল হেয় 
ওেঠ jxশ-চি�শ িমিনট ধের।  িবিলিত বাjজর কািরগরেদর নাম ডাক খুব সারা 
পিৃথবী জেুড়।  িসডিনর হারবার �ীেজর ওপর, হংকংেয়র সী�ে�,  িনউইয়ােরর 
সময় 7পাড়ােনা বাjজ অথবা িসnাপুর, আেমিরকার �াধীনতা িদবেস 7পাড়ােনা 
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বাjজ 7হাক, 7কােনা না 7কােনা ভােব ি�:টশ পাইেরা 7টকিনিশয়ানেদর হােতর 
7ছায়ঁা থাকেবই তােত।  হয় িবেলত 7থেক সরাসির 7কনা বাjজ অথবা বংশ 
পরbরায়  িবিলিত অিভবাসীেদর িনঃজ� ঘরানার 7ছায়ঁায় |তরী 7স সব আতশ 
বাjজ।  

 

 

িসডিনর হারবার �ীজ , িসnাপুেরর পাল Oােম� বািড়র সামেন বা আেমিরকার 
7কােনা শহেরর আেলা ঝলমল আতশবাjজর 7রাশনাই 7দখেত 7দখেত ব�িদন 
আেগর 7ফেল আসা তK বিড় @িতেযািগতার কথা মেন পেড় যায়।  ছােতর ওপর 
িনেজেদর  সংXহ সামানN বাjজ 7পাড়ােনা, মানাদার 7দওয়া উেড়ান তK বিড় ওর 
7শখােনা কায়দায় আড়াইবার চ�র 7কেট আলেতা  কের হাওয়ায় ভািসেয় িদেয়ও 
ওর মেতা ব� উঁচK  আকাশ অবিধ উেড় 7যেত না 7দখেত পারার বNাথ Oতার কথা মেন 
পেড়।  আেরা মেন পেড়, পাড়ার @ােr 7কােনা এক @িতেবশীর বািড়র দরজার 
7চৗকােঠ, উঠােন আর পািঁচেলর ওপর 7দওয়া সাির সাির @দীপ অথবা 7মামবািতর 
আেলা। হাওয়ায় দুেল ওঠা িশখাpিলর আেলায় সাধারণ বািড়টাও অসামানN লােগ 
7সই স=Nায়।  দরজা 7পিরেয় ঢKকেত ঢKকেত 7দিখ, অনNিদেনর রাগী রাগী 7চহারার 
পাড়ার 7কােনা 7ছেলেক পাYা না 7দওয়া সু� িদিদ:ট  আজ 7কমন  হাসেত হাসেত 
একটK  @গলভ হেয়ই, আমােদর বেয়সী তার 7বান:টর সেn ফুলঝুির 7পাড়াে�। 
আমার িদেকও 7যন আজ তার @�েয়র 7�হ ভরা দুেচােখর দৃ:� এেস পড়েলা বেল 
মেন হয়।  মাসীমা কাপেড় হাত মুছেত মুছেত এেস jজ�াসা কেরন, এতিদেন বুjঝ 
আমােদর কথা মেন পড়েলা।  7হেস বিল পুেজার বNkতায়  ছK :ট 7শষ হেয় এেলা।  
আজ কালীপুেজা। আর 7তা ভাইেফাটঁার পেরই �ুল খুেল যাে�।  তাই ভাবলাম 
িবজেয়র @ণাম 7সেরই যাই আজ। জােনন 7তা কাল �ােবর মােঠ পদOা টা:ঙেয় 
িসেনমা 7দখােনা হেব। মাসীমা থাক থাক বলেত বলেত আমােদর বয়সী তার 
লাজকু 7ছাট 7মেয়:টর িদেক তািকেয় বেলন, িক 7র, ওেক একটK  বসেত বল। আিম 
যাই রা াঘর 7থেক িকছK  িনেয় আিস।  িকেশারীর মুেখ ফুলঝুিরর কbমান আেলা।   
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7সই আেলায় 7দখলাম, একটK  বুjঝ রাঙা 7দখােলা মুখখািন। কপট রাগ 7দিখেয় 7স 
বেল, আিম 7তা এখন িদিদর সেn বাjজ 7পাড়াj�।   

 

আমােদর এই অতNাধুিনক শহেরর আকােশ িবিলিত মাUার পাইেরােটকিনিশয়ােনর 
|তরী আতশবাjজর 7রাশনাই 7দখেত 7দখেত, আেশপােশর মানুষেদর হািস আর 
গV }নেত }নেত, অেনক দশক আেগর একটা আপাত অ=কার সাধারণ 
মধNিবY বাঙালী পিরবােরর উেঠােনর ছিব মেন 7ভেস ওেঠ পিলচাপা অতীেতর 
গভীর তলেদশ 7থেক। 7সখােন মা:টর @দীপ আর 7মােমর কbমান আেলায় �V 
লােজ অV রাঙা এক িকেশারীর মুখ ফুেট ওেঠ কতিদন পের, হঠাৎই। আপাতভােব 
িবনা 7কােনা কারণ ছাড়াই। 

!শষ 
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Paintings by Beauty Mondal 

Autumn Evening
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Ocean Side 
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মা:  িবউ1ট ম3ল  
 
আমার মা আর 7নই, 
হয়েতা আেছ নীল আকােশর মােঝ, 
7ছাw এক তারা হেয়। 
7নই আর নাগােলর মেধN। 
কত বার ডািক,- মা, মা বেল, 
এখন আর আেস না 7স, 
7সানামিন বেল, আদর ক'7র, 
7কউ ডােক না আর। 
যখন আন1 হত, 
মা, মা বেল, মােয়র উপর, 
 ঝািঁপেয় পড়তাম। 
মা আমায় জিড়েয় ধের }ধু হাসেতা, 
আর বলেতা,- আিম না থাকেল, 
থাকিব তK ই 7কমন কের? 
আিম তখন বলতাম,- তK িম আমায় 7ছেড়, 
যােব 7কমন ক'7র? 
মােয়র 7স হািস মুখ, 
আজও 7চােখর সামেন 7ভেস ওেঠ, 
িকs তার আর লাগাল পাই না। 
মেন যখন দুঃখ হত, 
মােয়র 7কােল মাথা রাখতাম। 
মােয়র হাত 7বালােনা জাদুেত, 
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সব দুঃখ, িনেমেষ ভK েল 7যতাম। 
মােয়র গােয়র কাপেড়র - 
7কমন এক অজানা গে=র টােন, 
মােয়র কােছ বার বার ছK েট 7যতাম। 
কাপেড়র মেধN িনেজেক জিড়েয় 7ফলতাম। 
িক এক আনে1, মনটা ভের উঠত, 
তা @কাশ করার নয়।  
আজ ও ঘুেমর মেধN, মােক 7দখেত পাই, 
জিড়েয় ধরেত যাই, ঘুম 7ভেn যাই, 
মা িকs 7নই। 
}ধু 7চাখ িদেয় জল গিড়েয় আেস, 
আজ ও ভাবেল, 7চাখ দুেটা 
7কমন ঝাপসা হেয় আেস, 
মা আর 7নই- 
}ধু মােয়র হািস 7চােখ ভােস, 
অজােr 7চােখ জল আেস। 
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The Magical Chess Board : Aharshi Roy (9 years old)  

 Once upon a time there were two friends.  One friend was named Hensin and the other 
was named Manter.  Hensin and Manter were very good friends. They also had a lot in common. 
They both liked the color orange, they played the flute, and they both were very good at soccer. 
But most of all, they both loved playing chess! Every day after school Hensin would come to 
Manter’s house and before they did anything, they would play a game of chess. This is how their 
lives went.  

One day Hensin’s parents wanted to move to Colorado so they could have better jobs. 
Hensin told Manter that he had to leave. Manter was very disappointed that Hensin was 
leaving. So Manter told his parents that Hensin was leaving to Colorado, and he also wanted to 
move to Colorado. Manter’s parents loved Manter a lot, so they decided that they would also 
move to Colorado. So, both Manter and Hensin started packing up. Movers came to both families’ 
houses to pack things. Manter asked a mover where the chess board was kept. The mover said 
“Not in this bag” as he pointed to a bag. The mover was joking with Manter because the chess 
board was actually in that bag, and he thought Manter knew that he was joking. But Manter 
thought the mover was serious, so he said ok and walked away.  

It took six months for the families to sell the house, fly to Colorado, buy a house there 
and get everything in. Once Hensin and Manter moved to Colorado they wanted to play chess. 
They searched the bags, but they couldn’t find the chess board. They didn’t search one bag and 
that bag was the bag with the chess board. The reason they didn’t search that bag was because 
the mover said that it wasn’t in that bag. Manter and Hensin thought they left it at their old 
house, so they got very sad. Manter told Hensin that they could still play chess, because they 
could ask Manter’s dad to buy a new one. Still, Hensin was sad because that chess board had 
lots of memories. So Manter told his dad that he lost the chess board, and he needed a new one. 
The next day Manter’s dad went shopping and at twelve’o clock, Manter and Hensin had a new 
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chess board! Once they got the chess board, they played ten games! As days went by, Manter 
and Hensin were happy.  

Back in the bag, the chess pieces were sad. Yes, the chess pieces had feelings which meant 
the chess pieces were alive! You see, the chess board the friends used to play on was made a long 
time ago. A very long time ago. The person who made the chess board was named Nalter. Nalter 
knew something nobody knew and probably nobody will ever know. Nalter knew how to make 
non-living things turn into living things! Nalter loved playing chess. But he also liked watching 
other people play chess so he thought that if he made chess pieces alive, then he could always 
watch a game of chess! So, he made a chess board and turned the chess pieces alive. The chess 
pieces really liked Nalter and he liked them, too. So, they were very good friends. Nalter didn’t 
want anybody to know his chess pieces were alive, so he hid them. When Nalter was very old, he 
told the chess pieces that before his death, he would give them to somebody else. He told them not 
to let anybody know that they were alive. Before he died, that somebody he gave the chess pieces 
to, was Manter’s great grandfather and the pieces were passed down generation by generation. 
So yeah, the chess pieces were alive!  

  

The black king said, “When will Manter and Hensin come back to play with us?”  

“Well, they should come back soon,” said the white king.  

The white knight said, “My king, I don’t think they will ever come back.”  

“They will come back!” shouted the black bishop. “I am sure they play the most games of 
chess in the world!”  

“I wish we could play a game of chess now, but I don’t want to be risked being seen now,” 
said the poor pawn.  
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The reason he is being called the poor pawn, is, because almost in every game he was the 
first thing to be eaten.  

“Well maybe we can play a game now because the chances of us being seen are very low 
now,” said the queen.  

“You’re right!” Said the rook.  

“Wait a minute!” Shouted the bishop. “Let’s do a vote to see if most of the board is ok with 
playing a game of chess.”  

“Good idea bishop!” Said the black king. 

 So, they all voted on whether they should play a game of chess or not. They ended up 
playing chess because playing chess had seventeen votes and not playing chess had fifteen votes. 
Playing a game of chess after a long time was very exciting. It was even more exciting playing 
by themselves after centuries. They played as they used to play when Nalter was alive. The kings 
were the generals of their team because they were the “Kings” and, they would do every thing to 
protect themselves, which is good. If a pawn were to rule, the pawn may sacrifice a queen so it 
can itself live. In the beginning of the game, white was in a bad position. In the middle of the 
game white’s position was getting better which resulted in white winning the game. But black 
didn’t care because it was exciting to play a game of chess all by themselves after a long time. 

 “Well, that was exciting!” Declared the white king. 

 “Actually” said a pawn, “We could play a game of chess every day because they are not 
coming soon”. “Good idea!” Said the rook. So, they all kept on playing chess.  

  

Back in the real world, Manter and Hensin were having a good time. They were enrolled 
in a school and for the first time in their life they joined a chess club! Life was good and nothing 
too crazy happened other than when Hensin’s Dog went to their neighbor’s and the neighbor’s 
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dog came to their house. The two dogs looked the same. So, for a week they had different dogs 
until they realized they swapped dogs. Everything was fine until, on September nineteen 
something weird happened. Every Tuesday chess club took place, and September nineteen was a 
Tuesday. For chess club, Manter and Hensin’s teacher told the class to share an experience they 
had with chess. Manter and Hensin shared their story about how their old chess board got lost.  

A kid named Lanslot asked, “Who made the chess board?”  

Hensin answered, “The chess board was made by a man named Nalter.” 

 Suddenly the chess teacher looked shocked. Nobody noticed this except Hensin and 
Manter. The same things were in their minds right now, “Why is our chess teacher shocked?” 
Then the teacher said, “Ok class, now go and play some games of chess and I want Manter and 
Hensin at my desk.”  

Now it was Manter and Hensin’s turn to be shocked. Why did their teacher, Mr. Ronfit, 
want to see them? Did they get in trouble for answering that question? So, the two friends walked 
to Mr. Ronfit’s desk not knowing why they were called there.  

  

“So, the person who made your old chess board was named Nalter, right?”asked Mr. 
Ronfit. 

 “Yes sir.” Said the two friends at the same time.  

“Well, did you know his last name was Ronfit?” Said Mr. Ronfit.  

“What!” Said the two friends at the same time again.  

“So, does that mean Nalter was your great grandfather?” asked Manter in surprise! 

 “Of course he is!” replied Mr. Ronfit.  
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“Well, that’s cool!” said Hensin who was trying to calm himself down.  

“That’s not all.” Said Mr. Ronfit who was about to say the most interesting thing the 
two friends have ever heard in their life. “Did you know that Nalter could turn non-living things 
into living things?”  

The two friends literally fell out of their chairs. Then they said “We are ok! But is that 
true?”  

“Of course, it is! I even have proof!” Replied Mr. Ronfit . 

“What proof?” Said the friends as they got back on their chairs.  

“Did you know that the chess pieces are alive and if you get the chess pieces, I can show 
you they are alive.” Declared Mr. Ronfit.  

The two friends fell out of their chairs again. They said, “We are ok, but is that really 
true?” 

 “Yes, it is, and the chess board is yours because Nalter gave it to your great grand father 
so anybody with the last name Lanton which is your last name, owns the magical chess board.” 
said Mr. Ronfit.  

Then Hensin said “So does that mean we are going to go on an adventure to find the old 
chess board?”  

“Of course!” said Mr. Ronfit. “We will start today, and I will email your parents, so they 
know you are going to be gone for some time.”  

The friends looked at each other with a smile. They are actually going to go on a real 
adventure!  
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After Mr. Ronfit dismissed the class, the adventure began! Hensin told Mr. Ronfit that 
they think the chess board is at Manter’s old house. So, they drove to the airport to fly back to 
Houston. While they were on the plane Mr. Ronfit got an email. The email was from their 
parents. The email said that their parents were ok that their sons were going, and they were 
actually excited that their sons were going on an adventure! After two hours, they landed in 
Houston, and they went to Manter’s old house. The family who lived in Manter’s old house now, 
was named the Lars family. They asked the Lars family, if they have seen a chess board, but 
they said “no”.  

Then Hensin said “Let’s ask the mover where he kept the chess board.” 

 So, they drove all the way to the mover’s house. They rang the doorbell of the red house. 
Then the door swung open, and the mover said, “come in!”. After they got in the house, everybody 
sat down on chairs around a table. Then the conversation started. 

  “So, why have you come here children and who is this?” Asked Joton. (The mover’s 
name is Joton). Hensin replied “Joton, this is Mr. Ronfit.”  

“Ok, nice to meet you Mr. Ronfit. Why did you travel to my house all the way from 
Denver?” Asked Joton.  

“For very important reasons.” Said Mr. Ronfit.  

“Like what reasons?” asked Joton while improving his score of asking questions in this 
conversation between three.  

“We need to find the chess board,” answered Mr. Ronfit. 

“Didn’t I already tell you where the chess board is, Manter?” told Joton.  

“No, you didn’t,“ said Manter. “All you said that the chess board wasn’t in that bag.“ 

“Oh! So, you didn’t know that I was joking?” Said Joton.  
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Manter replied, “I didn’t know you were joking.”  

“That explains a lot of things.” Said Joton, finally saying a sentence which is not a 
question.  

“I was joking, and the chess board was actually in that bag, and I thought you knew I 
was joking so yeah, the chess board is actually in that suitcase.”  

“Is that actually true?” asked Hensin. 

“It’s one hundred percent true.” Replied Joton.  

   

After they said thank you to Joton, they drove to a hotel to spend the rest of the night 
there. The next day they were off! Everybody ate their breakfast very quickly because today was 
the big day. The flight from Huston to Denver took two hours again. 

Once they were at the Denver airport, Mr. Ronfit immediately called a cab to pick them 
up. The destination was Manter’s house of course, because the suitcase was still sitting there in 
the closet.  Once they got to the house, they ran as fast as they could to the basement.  

After they pulled the suitcase out of the closet, Manter said “This is it guys, the moment 
we’ve all been waiting for, has come.”  

“This is it.” Said Hensin.  

The only person who was not as excited as the friends were, was Mr. Ronfit. Then Mr. 
Ronfit said, “On the count of three we open the suitcase.”  

Then everybody said together “1, 2 …3!”  

It was weird how everybody thought they should have a long pause after 2, but it 
happened!  
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Inside the suitcase, was the same chess board that they played with ever since they left 
Houston! Then Manter shouted to the chess pieces, “Hello chess pieces, my name is Manter 
Lanton, and can you please be alive?”  

Then Mr. Ronfit said, “If you say that, the chess pieces will not come alive because they 
are alive, but they will not show any signs of life. If you want them to move and talk to you then 
you need to say a secret code.” Then Mr. Ronfit began saying the secret code, “four thousand 
three hundred sixty-nine kings are checkmated on c three.”  

It was a very weird code, but it certainly worked! One second later, one pawn started to 
move. Then another pawn started to move. Soon every piece was moving!  

Then the black king started to say something! “Hello Manter Lanton, I am the great 
black king who is definitely better than the white king. I shall serve you as I use my army to 
defeat the white army for your entertainment, so, please cheer for me.”  

After black king said his speech, white king said a speech which was like black king’s 
speech, but it was opposite. For example, instead of him saying “I will defeat the white army for 
your entertainment,” he said, “I will defeat the black king for your entertainment.”  

After a long time, every chess pieces got a chance to say a speech. The chess pieces had a 
lot of fun and after that, they all lived happily ever after.  

  
  

The end 
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Paintings by Aishani Dutta (9 years old)
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Paintings  by Moumita Basu  

Ebony Fashionista (African Beauty) 
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Decorated Elephant 
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Mother Nature 
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Paintings by Ahan Sengupta (7 years old)             
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Paintings by Ashmi Sengupta 
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সুখ : অমল ক( মার ম+ল   

 

সুখ, সুখ $তা সবাই চায় -  

সুখটা $তা,লুিকেয়ই আেছ  

$তামার মােঝই ভাই।  

জানেত $গেল িশখেত হেব  

িশখেত $নই $তা মানা,  

আর িশখেত $গেল জানেত $তা হেবই  

যা $নই $তামার জানা।  

সুখটােক $তা িঘের আেছ  

িকছ>  বিডগাড@ ,  

আেগ $থেকই জানেত হেব -  

নাহেল, হেবই ক> েপাকাত।  

মনটােক $তা খ> িশ রাখেত  

একট>  বDায়াম কেরা,  

না পারেল একট>  আধট>   

$দৗড় ঝঁাপ মােরা।  

ঘাম ঝরােনা বািড়র কাজ ও  

করেত ত> িম পােরা, Kধ> ,  

খ> িশ মেন কর কাজ  

সব লাজ লLা ছােড়া ।  

$মিডেটশন বা ধDান যিদ  

করেত নাই বা পােরা,  

সMDার সময় গীতা িনেয় 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মন িদেয় পাঠ কেরা ।  

 

পারেবা না, হেব না – এ সব $লাকেক,  

দূের রাখা চাই -  

এরাই $তামায় িবগেড় $দেব  

কেঠার হও তাই।  

ভQ ত ভিবষDৎ বT থা $ভেব  

নU কর না কাজ,  

ভাবেত হেব এখেনরই কথা  

িক করেব কাজ।  

িনেজর যV, িনেজর কাজ  

$শষ আেগ কর,  

বাড়িত সময় বার কের  

অপেরর জনD লেড়া।  

মানেত হেবই,- "চাওয়ার $কান $শষ নাই  

$বিশ চাওয়া বT থা তাই।"  

যা আেছ অেনক আেছ  

ভাবেব ত> িম যখন,  

অমিন এেস সুখ বাবািজ $দখা $দেব তখন।  

যিদ ত> িম $মেন চল  

ঐ সকল কাজ,  

সুখ বাবািজ $থেকই যােব  

মনY তখন হেবই দরাজ।  

অসুখ িবসুখ পািলেয় যােব  

তখন $তামায় $দেখ,  

ভাবেব তখন সুখী ত> িম িনেজর ঘেরই বেস। 
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THE CRASH OF THE LEGO TRAIN : Anush Roy (9 year old) 

 

CRASH, The bridge fell into the deep blue water! Little did I know that I would 
be on that bridge! 

  

Two days earlier….  

  

I was in my chair listening to a show named “Honey, where are my pants????” 
Right then my wife came in the room and said, “Stop watching TV. You’ve been 
watching for 3 hours!” 

“Ok, but what about that train trip to France?” 

“We will talk about that later. Now you better go to sleep, or I will pull you there, 
Ok?” 

The next morning, I woke up at exactly five’o clock because the train leaves at six’o 
clock. So, I ate breakfast and said goodbye to my wife and took the taxi to the train 
station. It was not far; it only took 15 minutes to get there. The trip was supposed 
to take two days to get there and I booked a first-class car to be in.  

At eight’o clock, I ate a snack when we were in the mountains, but I was excited to 
go on the “Bridge of Wonder.” It separated Lego city and France. It had 156 
support beams and took 6 hours to get from one side to the other. On twelve’o clock, 
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I ate a tasty lunch when we were in the plains, and I saw some cows mooing around. 
At last came night, when I slept peacefully among the stars. 

The next day I ate my breakfast and the conductor announced that we were 
approaching a small town named “Bridge Town” because it was near the “Bridge 
of Wonder.”  

I was excited that we were near the “Bridge of Wonder.” I explored the town a bit 
and bought some things and there were so many bridges! People were walking on 
them and saying things I couldn’t hear. I ate my lunch there. And then I took the 
train, and we were about to enter the “Bridge of Wonder” and only then I saw how 
deep it was!  

The train was chugging smoothly on the tracks, and not once did it occur, the 
thought of the train falling in the deep blue sea! In the afternoon, the train 
suddenly stopped. The crew tried to fix the engine, but it just wasn’t working. So 
they just gave up and accepted their fate (which you should never do!). And only 
then I started to realize that this is not the “Bridge of Wonder,” it is the “Bridge 
of Horror.” 

 The next day the train was still stuck, and I started to get scared. As for the other 
people, they were in the same condition as I was in. And then the real thing 
happened. At eleven o’clock a huge wave hit the bridge’s support beams and they 
started to wobble and in a blink of an eye, the bridge fell. Fortunately, I was on 
the back part of the train and the track was kind of bending, but it was little 
enough that it did not fall off the track. Though I was seriously injured, and my 
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head got plopped off my body. Thankfully, an ambulance came and immediately 
took me in. 

Five days later, I woke up in a hospital room. My wife was there and was very 
happy to see me awake. The first thing I said was, “What happened?  

My wife said, “Don’t talk, you need rest.” 

And then she left me to lay there. Very soon the bridge was reconstructed and had 
wave protection on every support beam, and they also made a 50-mile super bridge 
in the middle of the track so it wouldn’t fall again. And as for me, I got a job at 
France and lived very peacefully there (until the next story!). 
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Painting by Anushka Banerjee 
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সাির7ার রহস8 :9মৗ পাল  
 

ঘুমটা হঠাৎ 7ভেn 7গল। একটা ভীষণ |হহwেগাল এর আওয়াজ আসেছ। 
তাড়াতািড় খাট 7থেক 7নেম ঘেরর বাইের এেস 7দিখ, কেয়কজন 7লাক কাউেক 
ধরাধির কের িনেয় লেজর 7গট িদেয় ঢK েক এিদেকই আসেছ। সামেন িগেয় 7দিখ 
মা:টেত রেu মাখামািখ হেয় }েয় আেছ 7হেম£। আর সামেন মূিছ Oত @ায় হেয় বেস 
আেছ শাওন। ওেক ধের 7রেখেছ মিৃYকা আর 7কমন একটা শনূN দৃ:�েত তােদর 
িদেক তািকেয় রেয়েছ দী¤। িকছK  বুেঝ উঠেত পারিছলাম না। আমােক 7দেখ দী¤ 
বেল ওেঠ, “পািরজাতদা, 7হেম£ আর 7নই। আমারই 7দােষ ওেক চেল 7যেত হল”।    

ভাবিছলাম ভাগNচে[র িক অদ্ভK ত 7খলা। এই 7তা গত দুিদন আেগই এই 
চারজেনর সােথ আলাপ হল, আর এখন তােদর মেধN একজন আর 7নই!  

আেগ একটK  িনেজর পিরচয় িদেয় িনই। আমার নাম পািরজাত। 7পশায় 
ফেটাXাফার, আর 7নশা §মণ। এবার 7বড়ােত এেসিছলাম জয়পুর আর তার সংল� 
এলাকা। রাজ�ােনর ঝাল খাবার আমার মত 7পটেরাগা বাnািলর আর সহN হj�ল 
না। বাnািল খাবার খুজঁেত খুজঁেত এক 7রkরােঁত 7খেত িগেয় আলাপ হেয় যায় এই 
চারজেনর দল:টর সােথ। মিৃYকা আর তার �ামী দী¤, দী¤র 7বান শাওন আর তার 
�ামী 7হেম£। দী¤ আর মিৃYকা কলকাতা 7থেক 7বােনর কােছ জয়পুের 7বড়ােত 
এেসেছ। শাওেনর �ামী 7হেম£ আদেত রাজ�ােনর 7ছেল। ওরা নািক আলওয়ার এর 
রাজপিরবােরর এক:ট শাখা। মােন 7সিদক 7থেক 7দখেত 7গেল 7হেম£ একজন 
ি@¨। শাওন রাজ�ােন পড়েত এেসিছল দুই বছর আেগ। তারপর 7হেম£র সােথ 
আলাপ, 7@ম এবং িবেয়। মিৃYকা হাসেত হাসেত বলিছল,  

-“ভািবিন 7য আমার এই পড়ুয়া, শাr ননদ:ট এখােন পড়েত এেস একবছেরর 
মেধNই এরকম একটা ধামাকাদার 7@ম কের পিরবাের ঝড় তK েল 7দেব।”   

আিম একটK  7কৗতূহলী হেয় jজ©াসা কির। “7কন, 7মেন িনেত একটK  অশািr 
হেয়িছল না িক?”  

-“মােন, মা বাবা, বুঝেতই পারেছন, একটK  পুরােনা মেতর 7লাক। আিম-ই 
সবাইেক বুjঝেয় রাjজ করাই। আমার হাসবNা~:টও িকs কম ওª �ুল নন।”  

দী¤ একটK  অ�jkর হািস িদেয় বেল, “আসেল এত হঠাৎ কের, আমরা 7তা 
িকছK ই জানতাম না, তাই একটK । িকs এখন 7তা সব :ঠক, তাই না শাওন ?”   
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শাওন মদৃ ু 7হেস স«িত জানায়। সিতN, 7মেয়:ট খুব শাr। আর 7দখেত 
এেকবাের 7দবী@িতমার মেতা, 7যন বাংলার সবটK কু মাধুয O িদেয় |তির এক ল¬ী 
মূিত O।   

ওিদেক 7হেম£ এেকবাের ছটফেট এক ত�ণ। আমরা কথা বলিছলাম িহj1, 
ইংরাjজ আর বাংলা িমিশেয়। ও 7বশ ভালই বুঝেত পারিছল 7য ওেদর িববাহ পূব Oবত 
ঝােমলা িনেয় কথা হে�। হঠাৎ কের শাওেনর হাত:ট িনেয় এেকবাের িফj® Uাইেল 
িনেজর বুেকর উপর 7রেখ বেল ওেঠ,  

-“But, I have kept you as a queen, right my darling ?  মগর আিভ িভ 
তK মহাির দাদা 7কা 7মের পর পুরা ভেরাসা 7নিহ হNায়, ইিস িলেয় 7তা হামারা ঘর 
7দখেন চেল আেয় হNায়। মগর ইেয় 7মরা, এক ি@¨ কা ওয়াদা হNায় 7ক উনেকা 
7কাই িশকায়ত িক অবসর 7নিহ দুnা।”  

শাওন লÄা মাখা মুেখ তাড়াতািড় 7হেম£র হাতটা সিরেয় 7দয়। আিম আর 
মিৃYকা 7হেস উ:ঠ।       

7বশ ভাল 7লেগিছল এই ত�ণ দল:টর সােথ কথা বেল। 7হেম£ই বেল সাির�া 
নNাশনাল পােকOর কথা। ওরা ওখােন যাে� কেয়কিদেনর জনN। এক িবÅk সূেx 
জানেত 7পেরেছ, এক:ট জায়গায় ভাল টাইগার সাই:টং 7দখা যাে�। 7হেম£ হািস 
মুেখ বুক ঠK েক বেলিছল – “আপ চেল আইেয় হামাের সাথ। আপেকা টাইগার িদখােক 
রা�nা, ইেয় এক ি@¨ কা ওয়াদা হNায়।” ওর 7চনােশানা এক:ট 7হাম 7�র :ঠকানা 
7দয়। ফেটাXািফর 7লােভ আিমও রাjজ হেয় যাই। তেব পরিদন ওেদর সােথ না, দুিদন 
বােদ আিম আলাদাই উপি�ত হই 7হাম 7�েত।  

জnেলর এেকবাের ধার 7ঘেঁষ এই 7হাম 7�:ট। মািলক িবষণলাল, তারঁ Çী 
আরিত আর িকেশারী কনNা 7রণুেক িনেয় এই 7হামে�:ট চালান। 7বশ মাঝাির 
সাইেজর এক:ট লজ। িতন চার:ট পিরবার একসােথ থাকেত পাের। এখন অবশN 
আমরা এই কেয়ক জনই আিছ। িবষণলালজী পিরবার িনেয় একটK  দেূর একটা 
বািড়েত থােকন। ওঁরা নািক বংশ পরbরায় আেগ 7হেম£র পিরবাের কাজ 
করেতন। তাই 7হেম£র পিরবার আর তার সােথ আমারও খুব খািতর যÈ চলিছল। 
এখােন এেস জানেত পারলাম 7য 7হেম£র খবর স:ঠক। খুব কােছই বNাÉ মহারােজর 
দশ Oন পাওয়া 7গেছ। আর তারঁ পােয়র ছাপ 7দখা 7গেছ বলেত 7গেল আমােদর 7হাম 
7�র এক-দুই মাইেলর মেধNই। িবষনলালজী সাবধান কের িদেয়িছেলন, রােx 7যন 
আমরা লেজর 7চৗহjÊর বাইের না 7বেরাই। 7বশ একটা ভয়িমি�ত উেYজনা 7বাধ 
করিছলাম। পরিদন আমরা সকেল িমেল জীপ সাফািরেত 7বেরালাম। বNাÉ 
মহারােজর দশ Oন যিদও পাইিন, তেব তারঁ পদিচেËর িকছK  িনদশ Oন 7পলাম। আর 7বশ 
িকছK  স�র আর ময়ূেরর ফেটা তK লেত 7পের অতটা আফেসাস িছল না। 
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7সিদন রােx খাবার 7টিবেল বুঝেত পারিছলাম 7য 7রেkারারঁ 7সই হািসখুিশ 

পিরেবশটা 7যন িমিসং; ওেদর মেধN একটা চাপা 7টনশন চলেছ। দী¤ 7তা একটK  
গWীর @কৃিতর, 7স এেকবােরই চK প। শাওন টKকটাক কথা বলেছ, িকs মুেখ 7যন 
একটK  িবষÍতার ছাপ। এমনিক অত 7য @াণবr 7হেম£, 7সও 7যন মুেখ লাগাম িদেয় 
7রেখেছ। আর }ধু jÎÏ কের চেলেছ। শাওন একবার অনুেরাধ করল আর jÎÏ না 
করেত। 7হেম£ িকছK  না বেল 7সাজা উেঠ িনেজর ঘের চেল 7গল। শাওন একটK  
অ@�ত হেয় বেল ওেঠ,  

-“আসেল ওর বNবসায় একটK  ঝােমলা চলেছ, তাই একটK  7টনশেন আেছ।”   
মিৃYকাও সায় িদেয় ওেঠ, -“হNা,ঁ সিতN খুব চাপ যাে� কিদন ধের। @চK র 7ফান কলস 
আসেছ। ভাবিছ আমরা কালই জয়পুেরর িদেক রওনা 7দব। আমােদর বািড় 7ফরারও 
7তা সময় হেয় এেলা।”  

আিম বললাম -“হNা,ঁ আিমও আর একিদন বNাÉদশ Oেনর ভাগN পরীaা কের 
তাই করব। পিরেবশটা একটK  লঘ ুকরার জনN গােনর সুের বেল উ:ঠ, “তাের আিম 
7চােখ 7দিখিন, তার পােয়র ছাপ 7তা 7দেখিছ।”  

শাওন আর মিৃYকা 7হেস ওেঠ। দীে¤র 7ঠােঁটর 7কােণও হািসর আভাস 7দখা 
যায়। 7বশ রাত হেয় 7গিছল, তাই সবাইেক }ভরাjx জািনেয় চেল আিস িনেজর ঘের। 
তারপর 7জেগ উেঠ 7দখিছ এই 7তা কাÐ!    

ইিতমেধN পুিলশ এেস পেড়েছ। আমােদর সামেনই jজ©াসাবাদ }� হয়। 
আেk আেk পুেরা বNাপারটা জানেত পাির। 7হেম£ নািক ঘের এেস আেরা jÎÏ 
করিছল। শাওন বারণ করােত ওর উপর রাগ কের ঘর 7থেক 7বিড়েয় যায়। শাওন 
ভয় 7পেয় দী¤েক এেস জানায়। দী¤ ওেক খুজঁেত 7বিড়েয় পেড়, সােথ িনেয় 7নয় 
7হেম£র রাইেফলটা। রােx এই জnল এেকবােরই িনরাপদ নয়। িবষণলালজীর ঘের 
িগেয় ওেকও 7ডেক িনেয় দুজেন িমেল ওেক খুজঁেত 7বেরায়। আজ পূিণ Oমার রাত 
িছল, তােত একটK  সুিবধা হেয়িছল। খািনক দরূ িগেয় ওরা 7দেখ 7হেম£ একটা গােছর 
তলায় বেস আেছ। ওরা ওেক ডাকেত যােব, হঠাৎ 7দেখ একটা কােলাছায়া 7হেম£র 
উপর ঝািঁপেয় পড়েত চেলেছ। মাথাটা 7চেপ ধের দী¤ বেল ওেঠ,  

• “তব্ ইতনা কুছ 7সাচেন কা টাইম 7নিহ থা। মNয়েন 7সাচা উওহ টাইগার 
7হেম£েকা খতম কর 7দগা।  So I pulled the trigger. But never did I 
thought that it will actually kill Hemendra instead.” দী¤ হাহাকার কের 
ওেঠ। 
ই¨েপ�র বেলন, “7তা টাইগারেকা 7কাই 7গালী 7নিহ লগা ?”  
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• “7নিহ, উওহ 7তা ভাগ গয়া অউর হামেলাগ  7হেম£ 7কা 7লকর busy  7হা 
গেয় 7থ।”     
ই¨েপ�র িবষণলােলর িদেক িফের বেলন “ইেয় সচ 7বাল্ রহা হNায় 7কয়া ?”  

• “হা ঁবাবুjজ, সব সচ হNায়। মNায় 7তা বরাবর ইনেক সাথ 7থ। হামাের ঘর 7প িহ 
কুমার সাহাব কা 7দহাr 7হা গয়া, ইসেস বিড় আফেসাস িক 7কাই বাত নিহ 
হNায়।”  
ই¨েপ�র আমােদর সবার িদেক িফের বলেলন 7য - “7মরা পারিমশন 7ক 

বগড় আপ সব 7লাগ ইেয় লজ 7ছাড় কর আব 7নিহ যা সকেত হNায়। অউর দী¤জী, 
আপেকা হামাের সাথ থােন 7ম যানা হNায়। 7থারা অউর পুছতাছ িক জ�রত হNায়।”     

শাওন আতO�ের বেল ওেঠ “দাদাভাই”।  দী¤ ওর মাথায় একটK  হাত বুিলেয় 7দয়, 
তারপর আমার িদেক িফের বেল ওেঠ, “ওেদর দুজনেক একটK  7দখেবন, 
পািরজাতদা।” তারপর পুিলেশর jজেপ উেঠ চেল যায়।  

আিম আর মিৃYকা শাওনেক ধের িনেয় আিস ওর ঘের। শাওন অস্ফুট�ের 
সমােন িবলাপ কের চেলিছল। আিম 7দখিছলাম মিৃYকা কতটা শu মেনর 7মেয়। 
শাওনেক একটা ঘুেমর ওষুধ খাইেয় িদেয় আমােক বলল 7য “পািরজাতদা, আমরা 
এখন :ঠক আিছ। আপিন িকs িনেজর ঘের িগেয় একটK  িব�াম িনেত পােরন।” 

• “না না, আিম এেকবাের :ঠক আিছ। িকs এটা িক হেয় 7গল বলেতা। 7হেম£র 
মত এত @াণবr এক:ট 7ছেল এভােব চেল 7গল। শাওন এর জীবনটা 7কমন 
এেলােমেলা হেয় 7গল। আর তার সােথ দী¤ আর তK িমও এভােব জিড়েয় 
পড়েল! মােঝ মােঝ ভাবিছ, 7হেম£ যিদ এত jÎÏ না করত, এসব হয়েতা 
িকছK ই ঘটেতা না। ও িক একজন habituated drinker?”  
মিৃYকা ×ান 7হেস বেল, “িক বিল বলুনেতা। সবই ভােগNর 7দাষ। জােনন, 

শাওন খুব সরল। ও িনেজও 7বাধ হয় িবেয়র আেগ বুঝেত পােরিন 7য 7হেম£র এই 
jÎjÏং @ে�মটা আেছ। আসেল 7হেম£ ওর Øেপ তখন মুÙ হেয় হয়েতা অেনক 
িকছK -ই লুিকেয় 7রেখিছল। আর ও 7সটা বুঝেত পােরিন। আিমও 7তা কত তদিবর 
কের ওেদর িবেয়টা িদলাম, আর এত তাড়াতািড় 7সটা 7শষ হেয় 7গল। ওিদেক দী¤র 
7য িক হেব জািন না।”   

রাত @ায় 7শষ হেয় িগেয়িছল। পূব O িদগেr আেলার আভাস। আিম বললাম 
“দাড়ঁান, আরিতjজ 7ক বেল একটK  চােয়র বNব�া কির। মাথাটা পুেরা ধের আেছ।”   

মিৃYকা বেল ওেঠ; “সাবধােন যােবন। এখন অবশN 7ভার হেয় আসেছ।”  
আিম বিল, “হNা,ঁ এক রােx বাঘ 7বাধহয় আর দুই বার আসেব না।”   
লেজর 7চৗহjÊ 7পিরেয় আর একটK  দেূর িবষণলােলর 7ছাw 7কাঠাবািড়। 7বড়ার 

7গট সিরেয় ঢKকেত যাব, }নলাম িভতের িকেশারীকেÚর কা া। ওিদেক িবষণলাল 
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সাÛনা িদে�, “7রা মত িব:টয়া, অব্ 7তা সব :ঠক 7হা গয়া।”  আমার পােয়র আওয়াজ 
7পেয়ই 7বাধহয় আরিত 7বিরেয় আেস।  

• “আের বাবুjজ, 7কাই কাম থা 7কয়া ?”  
• “হা,ঁ 7থাড়া চােয় িমেলগা ?”  
• “জ�র, আিভ 7ভজিত �”।   

িবষণলালও 7বিড়েয় আেস – “হা ঁবাবুjজ, মNায় আিভ 7ল কর আতা �।”  
আমার একটK  7কৗতূহল হয়, “িবষণলাল, 7রণু 7রা রািহ হNায় 7কয়া ?”  

• “হা ঁবাবুjজ, 7থাড়া শক 7ম হNায়। 7হেম£জী উসেকা ব�ত পNার করেত 7থ। ”  
• “উওহ 7তা সিহ বাত হNায়।”  বেল আিম চেল আিস লেজর িদেক। আসেল এরা 

7তা বংশানু[েম 7হেম£র পিরবােরর হেয় কাজ কেরেছ, তাই এই টানটা থাকা 
অ�াভািবক নয়। িকs িবষণলাল 7কন 7মেয়েক বলিছল 7য এখন সব :ঠক 
হেয় 7গেছ! 7ক জােন, হয়ত আমার-ই 7শানার বা 7বাঝার ভK ল।  
লেজ ঢK েক শাওেনর ঘের ঢK েক 7দখলাম শাওন তখেনা ঘুমাে�। আর মিৃYকা 

এক:ট 7চয়াের বেস উদাস দৃ:�েত বাইের 7চেয় আেছ। ঘের ঢK েক মিৃYকােক 7রণুর 
কথা বলেত যাব, হঠাৎ 7চােখ পড়ল মা:টেত পেড় আেছ একটা দুল, 7ভােরর সূেয Oর 
আেলায় 7স:ট িচকিচক করেছ। আিম তK েল িনেয় মিৃYকােক 7দখাই, “7দেখা ত 
মিৃYকা, একটা দুল। মেন হে� িপতেলর, তাই না ?” মিৃYকা 7যন 7কমন চমেক ওেঠ। 
“ওঃ, এেতা আমারই দুল। 7কানভােব হয়েতা কান 7থেক পেড় 7গেছ।” বেল 
তাড়াতািড় আমার হাত 7থেক িনেয় 7নয়। আমােদর কথাবাত Oায় হয়ত শাওেনর ঘুম 
7ভেn িগেয়িছল। দুলটার িদেক ও 7কমন অদ্ভK ত ভােব তািকেয়িছল। তারপর বেল 
ওেঠ –“সব-ই কম Oফল। }ধু আমার ভােগNর 7দােষ আজ দাদাভাইেয়র এই অব�া।”  

অ@�ত মিৃYকা বেল ওেঠ “7দখুন 7তা পাগল 7মেয়র কাÐ। সবিকছK র জনN 
}ধু িনেজেক 7দাষী কের চেলেছ।”   

আিমও একটK  অ@�েত পেড় যাই। বেল উ:ঠ, “আ�া, চা আসেছ। আপনারা 
একটK  িনিরিবিলেত কথা বলুন, আিমও একটK  িনেজর ঘের যাই, কেয়কটা কাজ পেড় 
আেছ।”   

িনেজর ঘের এেস িবছানায় }েয় পিড়। 7কাথায় 7যন একটা খাপছাড়া লাগেছ। 
এিদেক আিম 7তা এখােন কতিদেনর জনN আটেক 7গলাম, 7ক জােন। পুিলেশর 
অনুমিত ছাড়া কেব 7বরেত পারব জািন না।   

 
7হেম£র িনকটাÜীয় বলেত ওর কাকার পিরবার। ওর মা বাবা ব�িদন আেগই 

মারা 7গেছন। পরিদন সকােল তারঁা এেসিছেলন। খুব 7য 7শাকাহত, মেন হল না। 
বরং বNk িছল পািরবািরক বNবসা আর সbিYর ভিবষNৎ িক হেব তাই িনেয় শাওেনর 
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সােথ আেলাচনা করেত। িবেকল নাগাদ পুিলেশর গািড় এেস দী¤েক 7ফরত িদেয় 
7গল। জানা 7গল, আপাতত দীে¤র িব�েÝ ওেদর 7কান অিভেযাগ 7নই। আসেল 
িবষণলােলর সাaN খুব সাহাযN কেরেছ। তাছাড়া 7যখােন 7হেম£র মতৃেদহ পাওয়া 
7গেছ, তার আেশপােশ বােঘর পােয়র ছাপও 7দখা 7গেছ। তেব মামলা একটা 
অবশNই হেব। তখন হয়েতা দী¤েক এখােন এেস হাjজরা িদেত হেব। আমরা সবাইও 
অনুমিত 7পলাম লজ 7ছেড় চেল যাবার। শাওন, দী¤ আর মিৃYকার কাছ 7থেক 
িবদায় িনেয় রওনা িদলাম কলকাতার িদেক। মনটা ভার হেয় িছল। কােন বাজিছল 
7হেম£র 7সই উদাY কÚ�েরর হািস। ওর আমােক বাঘ 7দখােনার @িত©ারaা আর 
হল না। ভােগNর আÞয O 7ফের, 7সই বােঘর জনN-ই ও মারা পড়ল।  

কলকাতায় 7পৗßেছ িনতNকার জীবন সংXােম বNk হেয় পেড়িছলাম, সাির�ার 
িদনpিল িফেক হেয় এেসিছল। হঠাৎ 7সিদন একটা অযািচত ছK :ট 7পেয় যাওয়ােত 
ভাবলাম, অেনক ফেটা @েসিসং বািক পেড় আেছ। ওpেলা িনেয় একটK  বিস।  

জয়পুেরর ফেটাpিল 7দখেত 7দখেত 7বশ মন খারাপ লাগিছল। ওেদর 
চারজেনর অেনকpিল àপ ফেটা তK েলিছলাম। সাির�ার ছিব @েসস করেত করেত 
হঠাৎ এক:ট ছিবেত 7চাখ আটেক 7গল। িবষণলােলর িকেশারী কনNা 7রণুর একটা 
7�াজ-আপ তK েলিছলাম। খুব িম:� লাগেছ ওেক। িকs ওর কােনর দুলটাও 7তা খুব 
7চনা লাগেছ! এই দুলেজাড়ার এক:টই 7তা আিম শাওন আর 7হেম£র ঘের 
7পেয়িছলাম! অথচ মিৃYকা 7তা বেলিছল এটা ওর দুল। একজন কলকাতাবাসী শ�ের 
মিহলা আর এক Xােমর রাজ�ািন িকেশারী এক-ই দুল পরেব, এই সমাপতন:টও খুব 
আÞয O লাগিছল। ভাবলাম অেনক িদন 7তা ওেদর 7খাজঁ খবর 7নওয়া হয়িন। এই 
কেয়কটা ছিবর ি@� িনেয় একিদন 7দখা করেত যাব। :ঠকানা আেগই 7নওয়া িছল। 

7সইমত আেগ 7থেক 7ফান কের একিদন 7পৗßেছ 7গলাম দী¤র বািড়েত। 
মিৃYকা আর দী¤ সাদর অভNথ Oনা জানাল। দীে¤র মা বাবা বািড় িছেলননা। শাওনও 
অিফেসর কােজ বািড়র বাইের, তেব িকছK aেণর মেধNই িফের আসেব।  

@থেমই মিৃYকা খুিশর খবর:ট 7শানােলা। 7কাটO দী¤েক 7বকসুর খালাস 
িদেয়েছ। 7হেম£র পিরবােরর 7কউ 7কান আপিY কেরিন। তাছাড়া শাওন ওর সব 
সbিYর অিধকার ওেদর 7ছেড় িদেয়েছ, তাই ওেদর আর 7কান আXহ 7নই এই 
মামলা িনেয়।  

-“বাহ, খুব ভাল খবর আর শাওন িনেজ 7কমন আেছ ?”  
-“অেনকটা সামেল উেঠেছ। এখন একটা 7ছােটা 7কাbািনেত জেয়ন 

কেরেছ।” বেল ওেঠ মিৃYকা।  
• “আর দী¤, তK িম?”  
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দী¤ একটK  চমেক ওেঠ। “আিম, মােন ? আ�া হNা,ঁ িগল:ট িফিলংেসর কথা 
বলেছন 7তা ? 7স 7তা সব Oaেণর সাথী। িক আর করা যােব বলুন 7তা ?”   

আিম মিৃYকার হােত ছিবpেলা তK েল িদই। “এই নাও, 7তামােদর চারজেনর 
7বশ িকছK  ফেটা আেছ।” ছিবpেলা 7দখেত 7দখেত 7দখেত হঠাৎ 7রণুর ছিবটায় এেস 
মিৃYকা থমেক যায়।  

• “7বশ সু1র ছিব তাই না?” আিম বেল উ:ঠ।  
• “হNা ঁপািরজাতদা, 7রণুর মেধN 7বশ একটা ফেটােজিনক বNাপার আেছ।”   
• “আ�া, 7রণুর কােনর দুলটা িক 7তামার 7চনা লাগেছ ?”  
• “কই, না 7তা ?”  
• “িকs আিম 7য :ঠক এইরকম-ই একটা দুেলর 7জাড়া শাওেনর ঘের 7পেয় 

7তামােক িদেয়িছলাম আর তK িম বেলিছেল ওটা 7তামার দুল। 7কানভােব 
হািরেয় 7গিছল।”   
মিৃYকার মুখটা ফNাকােশ হেয় ওেঠ। দী¤ আমােদর কথা }নিছল একটK  

অবাক হেয়। এখন একটK  �a �েরই বেল ওেঠ, “তােত িক হেয়েছ, পািরজাতদা? 
ভK েল 7তা 7যেতই পাের। তাছাড়া এক-ই দুল দুজেনর কােছ থাকেত পাের না ?”  

• “7স পাের, তেব দুজেনর আথ Oসামাjজক পাথ OকN এত-টাই 7য একটK  আÞয O 
লাগেছ। তাছাড়া লaN করেল 7দখেব এটা একটা :টিপকNাল রাজ�ািন দুল, 
এেত ওই অáেলর কািরগিরর |বিশ�N খুব â�।”  

• “তােত িক হল? মিৃYকা ওখান 7থেক িকনেত পাের না দুলটা? আপিন িক বলেত 
চাে�ন, বলুন 7তা।” দী¤ â� রাগত�ের বেল ওেঠ।  

• “7দখ, 7স 7তা অেনক |কিফয়তই 7দওয়া যায়।”  আিম-ও একটK  7জার গলায় 
বেল উ:ঠ। “িকs আমার মেন হয় 7হেম£র মতৃK Nর সােথ 7রণুর 7কান সbকO 
আেছ।” তারপর 7সিদন িবষণলােলর বািড়র বাইের ওেদর 7য কেথাপকথন 
}েনিছলাম, তাই বিল।  
দী¤ আর মিৃYকা চK প কের একটK  বেস থােক। তারপর দী¤ বেল ওেঠ,  

• “আপিন িক চান পািরজাতদা ? আপিন আমােদর িবÅাস কেরন 7তা ?”  
আিম বিল- “আিম }ধু সতNটা জানেত চাই দী¤। 7তামােদর উপর আমার পূণ O 

আ�া আেছ। িকs একজন নাগিরক িহসােব আমারও িকছK  দায়দািয়{ আেছ। 
7হেম£েক আিম 7বশ পছ1 কের 7ফেলিছলাম ওই কিদেন। ওর িক হেয়িছল, 7সটা 
জানা আমার কতOবN মেন কির।”  

• “7বশ, তেব }নুন।”  দী¤ দৃঢ় �ের বেল ওেঠ।  
• “7সিদন আপিন চেল যাওয়ার পর আমরা িতনজন আরও িকছK aণ গVpজব 

কের উেঠ পিড়। শাওন ওর ঘের িগেয় 7দেখ 7হেম£ তখনও jÎÏ কের 
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চেলেছ। ওেদর মেধN 7বশ কথা কাটাকা:ট হয়। আপিন হয়েতা বুঝেত 
পােরনিন, পািরজাতদা, ওেদর মেধN 7বশ িকছK িদন ধেরই অশািr চলিছল। 
শাওন 7লাক িচনেত ভK ল কেরিছল। 7হেম£র চিরেx অেনক 7দাষ িছল। 
মদNপান 7তা }ধু এক:ট, 7সকােলর রাজারাজড়ােদর মেতা জয়ুা 7খলা এবং 
শাওেনর সে1হ হj�ল 7য নারী আসjuও তােত যুu হেয়িছল। আমরা 7তা 
এত িকছK  জানতাম না। জয়পুের িগেয় বুঝেত পারলাম। িকs শাওন লÄায় 
আমােদর আেগ িকছK  বলেত পােরিন। আসেল বািড়র সবার অমেত িবেয় 
কেরিছল। আর 7হেম£েক ও খুব ভাল -ও বাসত। যাই 7হাক, আিম আর 
মিৃYকা :ঠকই কের 7ফেলিছলাম 7য ওেক িনেয় আমরা কলকাতা চেল আসব। 
শাওনেক @ায় রাjজ কিরেয় 7ফেলিছলাম।”  

• “7তা 7সই রােত রাগারািগ কের শাওন আমােদর ঘের এেস বেল, 7বৗিদ, আজ 
আিম এখােন-ই 7শােবা।” মিৃYকা এবার 7খই ধের।  

• “দী¤ খুব �াr িছল। ও িকছK aেণর মেধNই ঘুিমেয় পেড়। আমরা ননদ – 
7বৗিদেত একটK  গV কের }েয় পেড়িছলাম। আিমও গভীর ঘুেম তিলেয় 
িগেয়িছলাম। হঠাৎ একটা হাãা দুম কের আওয়ােজ আমার ঘুম 7ভেn যায়। 
তািকেয় 7দিখ শাওন পােশ 7নই। িক মেন হেত তাড়াতািড় শাওেনর ঘের ছK েট 
িগেয় 7দিখ, 7হেম£ রuাu অব�ায় মা:টেত পেড়, পােশ দািঁড়েয় 7রণু আর 
শাওেনর হােত ব1কু!”  

• “7সিদন অেনক রাত অবিধ 7রণু আমােদর লেজ িছল। ওেদর িক একটা উৎসব 
িছল পেরর িদন। তাই রােতর 7বলা িকেচেন কাজটা এিগেয় রাখিছল। 
িবষণলালজী পের এেস ওেক িনেয় 7যত। 7হেম£ বরফ 7নওয়ার জনN িকেচেন 
এেস 7রণুেক 7দেখ। তারপর ওেক িকছK  jজিনস িনেয় ওর ঘের 7যেত বেল।   
বলেত খুব 7ঘ া করেছ পািরজাতদা, 7হেম£ এমিনেত-ই খুব একটা চিরxবান 

নয় আর মদ 7খেল 7তা পুেরা অমানুষ হেয় উঠত। 7রণুেক ঘের 7ডেক ও অতNাচার 
করেত চেলিছল। িকs 7কানভােব শাওেনর কােন 7বাধহয় 7রণুর ক�ণ আিতO 
7পৗßছায়। ও ঘের ঢK েক 7হেম£েক 7রাখার 7চ�া কের, তারপর ব1কু িদেয় ওেক ভয় 
7দখােত িগেয় pিল ছK েট িগেয় ওর মতৃK N হয়।”   

• “আিম সােথ সােথ ছK েট িগেয় দী¤ আর িবষণলালজীেক 7ডেক আিন। শাওন 
7চেয়িছল পুিলেশর কােছ ধরা িদেত। 7হেম£র @িত ওর 7কান ভালবাসা আর 
অবিশ� িছল না, িকs একটা নরহতNার দায় ও 7ঝেড় 7ফলেত চায়িন। িকs 
আমরা এটা মানেত পারিছলাম না 7য এক:ট নরপ}র জনN ওর সারাটা জীবন 
ন� হেয় যােব। দী¤ 7তা 7বানেক @ােণর 7চেয়ও ভালবােস। ও বলল 7য ও-ই 
দায়ভাগটা 7নেব। শাওন তােত িকছK েতই রাjজ নয়। তখন িবষণলালজী-ই 
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পরামশ O িদেলন 7য এটার সেn বােঘর কািহনী জেুড় িদেত আর উিন সাaN 
7দেবন দীে¤র িনেদOািষতার। আসেল ওনারও একটা বড় �াথ O জিড়েয় িছল। 
শাওন বা দী¤, 7যই পুিলেশর কােছ ধরা িদক না 7কন, 7রণুর নামটা :ঠক- ই 
জিড়েয় 7যত। আর ওেদর Xােমর িদেক এরকম খবর রেট 7গেল 7সই 7মেয়র 
ভিবষNৎ বেল আর িকছK  থােক না। তাছাড়া আমােদর @িত কৃত©তা 7তা 
িছলই। আমরাও 7ভেব 7দখলাম হয়েতা এটােতই সকেলর মnল। একটা চা¨ 
িনেয় 7দখাই যাক না।”   
আিম �ÝÅােস }নিছলাম। বেল উ:ঠ, “তাহেল 7হেম£র বিডটা ?”  

• “িবষণ আর দী¤ িমেল গািড়েত কের ওটা জnেল 7রেখ আেস। তারপর 
7লাকজন জেড়া কের |হ-হ�া তK েল বােঘর কািহনীটা @িতäা কের। ওিদেক 
আিম আর আরিতজী িমেল শাওেনর ঘর পিরåার কির। তবু 7কানভােব 
7বাধহয় 7রণুর দুলটা িমস কের 7গিছলাম। 7সিদন আপনার হােত 7দেখ খুব 
চমেক 7গিছলাম, তেব 7ভেবিছলাম আপনােক 7ধাকঁা িদেত 7পেরিছ। িকs 
ভািবিন 7য আজ আবার এই @েæর স«খুীন হেত হেব। আমরা অবশN 
আপনােক িনেয় একটK  িচrােতই িছলাম। ভাবিছলাম 7য এত িকছK  ঘেট 7গল, 
অথচ আপনার ঘুম ভাঙল না! অবশN আপনার ঘরটা আমােদর 7থেক 7বশ 
দেূর িছল।”   

• “আসেল আমার 7রাজ রােx ঘুেমর ওষুধ খাওয়ার অভNাস। আর সাধারণত 
@থম রােxর ঘুমটা খুব গভীর হয়। তাই হয়েতা িকছK  }নেত পাইিন।”     
দী¤ এবার বেল ওেঠ, - “সব 7তা }নেলন পািরজাতদা, এবার আপিন িক 

করেবন বলুন।”   
• “িক আর করব। 7তামােদর এই ফেটা িদেত এেসিছলাম। এবার বািড় যাব। আর 

মােঝ মেধN কথাবাত Oা হেব।”   
দী¤ আমার হাতটা ধের বেল ওেঠ – “িক ভাষায় 7য কৃত©তা জানাব। জািন 

হয়েতা 7কাথাও আমরা 7দাষী, এটা আইেনর সামেন না আনার জনN। িকs আমার 
7বানটা আর 7রণুর মুখ 7চেয় আর পারলাম না।”   

আিম িকছK  বলার আেগই দরজার 7বল 7বেজ ওেঠ। ঘের 7ঢােক শাওন। আমায় 
7দেখ একটK  7হেস বেল, “7কমন আেছন পািরজাতদা ?” 7দখেল 7বাঝা যায় 7সই শাr 
7মেয়:টর উপর িদেয় অেনক ঝড় বেয় 7গেছ। তবু মুেখ একটা নতK ন আশা আর 
আÜিবÅােসর ঝলক। নNায় অনNােয়র জ:টল িহেসব আিম এেতা ভাল বুjঝ না, মেন 
হল িসÝাrটা িনেয় খুব একটা ভK ল কিরিন। 
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Painting by Saumyi Majumder : Reflection 
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9<মাে>ষী -র"# $ভৗিমক 
সাদা পাতায় কােলা অaরpিল  িলেখ, িনেজর মেন িক ভাবেত লাগেলা, �bা।  

জানালা িদেয় 7খালা আকাশটার িদেক তািকেয়িছল। পুব িদক 7থেক িকছK  7মঘপুv 
ধীের ধীের পjÞেমর িদেক অXসর হj�েলা। খািনকaেণর মেধN একটা হালকা 
অ=কার চািরিদেক 7নেম এল। দমকা হাওয়ায়, জানালার একটা পাট দুম কের ব= 
হেয় 7গেলা। বাইের, ল�া গাছpিল  7শা-ঁ7শা ঁ শে� দুলিছেলা।  

7মেয়টা, অনNমন� িছল, িচrায়। 7টিবেলর উপর 7থেক পাতাটা, উেড় িগেয়, 
মা:টেত পড়েলা। হঠাৎ সেচতন হেয় �bা, তাড়াতািড় জানালাটা ব= কের িদেলা। 
কাগেজ 7লখা শ�pিল িক তার কােছ জ�ির? কাগজটা তK েল আবার 7টিবেল এেস 
বেস, আেরা দুেটা শ� সংেযাজন করেলা। 

7টিবেলর ডানিদেক দু-িতনেট ইয়া 7মাটা-7মাটা বই সাজােনা িছল। তার মেধN, 
একটা হে� বাংলা অিভধান। �bা 7সটা খুেল, পাতা উেç পােç শ�pিলর অথ O 
অেèষণ করেত লাগেলা। 

আকষ Oণ - টান, িনেজর িদেক আনা 

আrিরক - _দয়গত, মেনাগত, অকপট , অকৃjxম 

ঘিনä - অিত িনকট, অrরn 

7@ম - ভােলাবাসা, @ণয়, অনুরাগ, @ীিত, 7�হ, ভju 

সbকO - স�=, সংéব, সংেযাগ 

_দয় - বa �ল, বুেকর অrভOাগ; মন, অrঃকরণ, িচY 

7মেয়:টর 7চােখর সামেন একটা কােলা সুদশ Oন মুেখর অবয়ব 7ভেস উঠেলা। তার 
বুেকর 7ভতরটা 7যন �-� কের ওেঠ। কী আকষ Oেণ 7য বাধঁা পেড়েছ, িনেজও 
বুঝেত পারিছেলা না। 
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�bা বােরা 7�ণীেত পেড়, গােডOন হাই�ুল এ। িতন মাস পেরই তার উ�মাধNিমক 
পরীaা। 7জার কদেম পড়া}েনা চলেছ। বাংলায় ভােলা ন�র পাওয়ার জনN তার 
মা এবছর @বীরবাবুর :টউশিনেত ভিতO কের িদেয়েছন। �bার �ুেলর অেনেকই 
@বীরবাবুর 7থেক :টউশন িনেতা।  

একিদন 7মেয়টা একটK  আেগ �ােস 7পৗßেছ যায়। �ুেলর একটা ল�া কােলা 7ছেল, 
তার কেয়কজন ব=ুেদর সেn 7হেস-7হেস িক গV করিছেলা। �bা তার িদেক 
তািকেয় িকছK aণ 7চাখ সরােত পারেলা না। এক অদৃশN চK �েকর টান অনুভব 
করেলা। খািনকaণ পর, �bােক িনেজই  7চাখ সিরেয় িনেত হেলা।  

@বীরবাবু ঘের ঢK েকই, 7ছেলেদর জটলার  িদেক উেদশN কের হাকঁ িদেলন, 
"কৃেI1 ু7তারা কী িনেয় গV করিছস?" কােলা 7ছেলটা চট কের ঘুের, বলেলা, 
"িকছK  না, সNার। নীলুর বািড়র নতK ন কুকুরটা িনেয় কথা হj�েলা।"  @বীরবাবু এক 
গাল 7হেস বলেলন, "7বশ 7তা, এবার বেস, বইটা 7খাল  7দিখ!" কৃেI1 ু7চাখ 
:টপেলা, ব=ুেদর িদেক িফের। মুেখর দু�K  হািসটা বলিছেলা 7য তােদর গেVর 
িবষয়টা @বীরবাবুেক স:ঠক জানােনা হয়িন। এেত �bার আেরা 7কৗতK হল 7বেড় 
7গেলা। 

7সিদন @বীরবাবুর অেধ Oক কথা তার কােন ঢKকেলা না। সামেন বাংলা সািহেতNর 
ইিতহােসর বইটা 7খালা িছল, |বIব পদাবিলর }�র পংjuেত -- 

রাধার িক হইল অrের বNথা।  

বিসয়া িবরেল, থাকেয় একেল, না }েন কাহােরা কথা।। 

7@েমর 7ঘাের @থম ধা�া 7পেলা �bা, @ায় কেয়ক স¤াহ পের। ইংেরjজ �ােসর 
মেধN হঠাৎ 7পেট বNথা করিছেলা, ওর। িকছK aণ সহN কের, হাত তK েল লীনািদর 
অনুমিত চাইেলা, বাথ�েম যাওয়ার জনN। সাির সাির পাচঁটা দরজাই 7খালা িছল, 
িকs �bা তবুও থমেক দাড়ঁােলা। 7শেষর দরজাটার সামেন কৃেI1 ু
জীনাতেক  জিড়েয় ধের 7ঠােঁটর উপর চK মু খাj�েলা। �bার সেn 7চাখােচািখ 
হেতই 7স একটা 7দঁেতা  হািস 7হেস বলেলা, "যা যা িশগিগির, তK ই িকs িকছK  
7দিখসিন।" 
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�bার কিলজাটা খুব 7জাের ধুকপুক করিছেলা। ওর মেন হেলা শীÉই 7বাধহয় 
একদম 7ফেট যােব। িকs  7পেট-বNথার সমসNার সমাধান কের, মুহেূত Oর জনN, ও 
আÅk 7বাধ করেলা। এটা িক �ë?  নািক জীনােতর নসীব সিতNই এেতা 
ভােলা?  মেন পের 7গেলা কথাpেলা, "তK ই িকs িকছK  7দিখসিন।"  তখিন :ঠক 
করেলা আর ওেদর সেn কথাই বলেব না| 

বাইের হাওয়া বইিছল, 7শা-ঁ7শা ঁ শে�। এখন পিরåার }নেত 7পেলা ঝম ঝম কের 
ব:ৃ� }� হেয় 7গেছ। এই সব কথা ভাবেত ভাবেত, �bার কাজল-পরা 7চাখ 
দুেটা  জেল  ভের উঠেলা। জামার হাতায় তাড়াতািড় মুেছ 7ফলেলা। কাদঁেল 7দখেত 
ভাল লােগ না। 7কমন অসহায় 7বজান একটা অjk{ মেন হয়। ও 7তা িনেজর 
7চােখই 7দখেলা 7সিদন কৃেI1ওু কাদঁিছেলা, �ুেলর রাkায় একা হাটঁেত হাটঁেত। 
ওেক 7দেখ তাড়াতািড় 7চাখ মুেছ হাসার 7চ�া করেলা। িকs 7সই হািসটাও  ভােলা 
লাগেলা না। �bার ক�ণাভরা মুখটা 7দেখ একটK  অ�jk 7বাধ করিছেলা ও। 
দীঘ OÅাস 7ফেল বলেলা, "ধুর আিম 7বকার ভাবিছ, 7কউ ভােব না 7র। মা-বাবা 
আলাদা হেয় যাে�।" �bা আবার একটা  ধা�া 7পেলা। ি@য়জেনর দুঃেখ ওর মন 
আকুল হেয় উঠেলা। দুঃখ আর সুখ 7যন এেক অপেরর হাত ধের আেস। ব=েনও 
দুঃখ, ব=ন মুjuেতও দুঃখ। 7বচারা মন আর কী করেব? 

7সিদেনর পর মােঝ মােঝই �ুেলর গিলেত ওেদর 7দখা হেয় 7যত। ভােলা-ম1 
মেনর কʼটা কথা �bা তার ব=ুেক বেল 7ফলেতা। ধীের ধীের 7স â� বুঝেত 
পারিছেলা 7য, এই আকষ Oণ কা:টেয় িনেজেক মুu করেত পারেব না। 

গত বহৃâিতবার  �ুেলর 7গট িদেয় 7বিরেয়, খািনক দরূ িগেয়, 7যখােন গািলটা 
একটK  চওড়া হেয় পােকOর পাশ িদেয় 7বেঁক 7গেছ, 7সখােন �bা 7দখেলা পাচঁ - 
ছটা 7ছেল দঁিড়েয় ধূমপান করেছ। �bা 7দখেলা ওরা কৃেI1রুই ব=ু। মেন হেলা 
হয়েতা কৃেI1ওু ওখােন দঁিড়েয় আেছ। 7কৗতূহলবশত ও রাkা পার হেয় 
7ছেলpেলার কাছাকািছ এেস পড়ল। 7ধায়ঁার গ=টা তার অপিরিচত। 
িসগােরটpেলা বােজ কের বানােনা, 7কমন 7টরাবNাকঁা। �bা আচমকা ভয় 7পেয় 
7গেলা। 
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ঝাকঁড়া চK লওয়ালা 7ছেলটা ওর িদেক তাকােলা, 7চাখpেলা লাল, 7নশা-আিব�। 
চাহিনটা ওর িদেক, িকs 7দখিছেলা �bার শরীর 7ভদ কের, ব�দেূর। 7যন ওর 
শরীরটা �� হেয় িগেয় 7ভতের িকছK  একটা 7দখা যাj�েলা। 7ছেলটা হাতটা 
বাড়ােতই, �bা চট কের সের িগেয় এক 7দৗড় লাগােলা। উÝOÅােস ছK টেত ছK টেত, 
এেকবাের সামেনর বাস-Uেপ এেস থামেলা। এেতা ভয় ও অেনক িদেন পায়িন। 

এখেনা ভাবেল, �bার _দâ1ন îত হেয় যায়। 7সই 7চােখর চাহিনটা কীরকম 
অদ্ভK ত; 7যন বাkব 7থেক অেনক দেূর। এভােব িক জীবন-যïনা 7থেক মুju 
পাওয়া যায়? 7স আর ভাবেত পারিছেলা না। মাথাটা 7কমন jঝম-jঝম করিছেলা। 
িকছK aেনর মেধN 7টিবেল মাথা এিলেয়, ত£ািনম� হেলা। 

পােকOর মেধN বড় বটগাছটার িনেচ কৃেI1রু 7কােল মাথা 7রেখ একটা শাড়ী-পরা 
যুবতী 7মেয় }েয়িছল। কৃেI1 ুওর চK েল হাত বুলাে�। কােছ িগেয় �bা 7দখেলা 
মুখটা একদম অিবকল ওর মতনই। কাজল-পরা 7চােখর চাহিন ওেক হাতছািন 
িদেয় ডাকিছেলা। 

হঠাৎ, মােয়র িম:� গলাটা দরূ 7থেক 7ভেস আসেলা, "ওঠ মা, 7টিবল 7থেক উেঠ 
িগেয়, িবছানােত :ঠক কের 7শা।" �bার উঠেতই  ই�া করিছেলা না। ওর মন@াণ 
ভের  উেঠিছল, এক অনুপম আনে1। 

আজ �bার কােঁধর বNাগটা হালকা। �ুেলর 7শষ িদন। 7পছন 7থেক পিরিচত 
ডাক, "�bা দাড়ঁা!" ঘুের তািকেয় একটা চকমেক হািস িদেলা 7মেয়টা। কৃেI1রু 
দৃ:� মুহেূত Oর জনN তার মুেখ 7থেম 7গেলা। "আজ 7তােক খুব খুিশ লাগেছ 7য! কী 
বNাপার?" �bা িম:ট-িম:ট  7হেস বলেলা, "এমিন!" "তাহেল এমিন-ই থািকস তK ই। 
এটাই 7তােক মানায়।" দুজেন এেক অপেরর িদেক তািকেয়, এমিন-ই, 
িখলিখিলেয়  7হেস উঠেলা। 

 

 



2022 

 
Page 59 

 

59 

 

Paintings by Raahi Chakrabarti 
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Painting by Debmalya_Nandy 
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Recipe: Anglo-Indian flavor inspired chicken curry - Atreyee 
Bhattacharya 

 

Growing up in a university and railway town of the 80s and 90s Bengal, I was exposed 
to many cultures, communities and food. And festivals. I studied under teachers and had 
many friends in several communities. So, I had a lot of exposure to different kinds of 
food, which I devoured. One of my favorites was the food made in the homes of my friends 
who came from Anglo-Indian communities. Their food was Indian. Yet had an exotic 
flavor. I loved every morsel of it.   
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I came up with this Anglo-Indian food inspired version of a curry chicken. It is Indian. 
But also, exotic. 

 
Anglo-Indian inspired Chicken Curry 

Serves two. Serve with bread and side salad made simply with lettuce and onion, dressed 
with an overabundance of lime juice and salt.  Pairs well with Merlot.  
Ingredients 
1.5 lbs or 500g of chicken. Things, legs and bone in pieces work better 
1 small onion. Make this into a paste.  
4 medium sized potatoes. Peeled. 10 cloves of garlic 
Equal parts of ginger 
You can also use store bought ginger garlic paste  
1/2 tbsf turmeric powder 
1 tbsf unsweetened yogurt/curd 
1/2 tsp of cayenne pepper power 
1/2 a stick of cinnamon 
1 tsp of whole cumin 
1 bay leaf 
The combination of cumin, cinnamon and bay leaf makes this recipe unique.  
4 tbsf of mustard or olive oil.  
2 green chilis. Slit.  
A large handful of cilantro/coriander. Chopped coarsely. 
Hot water 
Salt.  
 
Methods 
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Step 1: The day before you intend to cook and serve this dish, marinade the chicken with 
yogurt/curd, turmeric, half of the ginger-garlic paste (1 tbsf if you are using ginger-
garlic paste). Cover and refrigerate. Between 8-24 hours is fine.  
Step 2: Bring out the chicken and let it rest for 10 min before cooking. Will take the chill 
off the chicken 
Step 3: Heat oil (mustard or olive oil) in a deep bottomed cooking vessel. When oil is hot, 
add the bayleaf, cumin and cinnamon. Add the onion and remaining ginger garlic paste 
(1 tbsf if you are using store bought). Cook for a min stirring constantly. 
Step 4:  Add the marinated chicken and the marinade and the potatoes. Keep cooking by 
constantly stirring. Another 5 minutes. You will see how the aroma changes.  
Step 5: Add water, salt to taste. Add two slit green chilis. Bring to a boil. Then reduce to 
simmer. Cover the chicken and let it cook for 20 min.  
Step 5: Add the cilantro/coriander. Cover and take the pot off the heat and let it 
rest without opening the lid for 5 min for all the flavors to come together.  
Step 6: You are done :)  
 
Serve warm with bread a side salad. Pairs well with Merlot.  
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Paintings by Atrasnu Pathak 
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COVID TIMES : Mita Mukherjee 

The bright sky so blue 

The wondering clouds free and aglow 

The stalwart pines, tall and strong— just so! 

The spring finally comes— 

A long winter it has been 

The tiny little leaves turning green 

Flowers wanting to bloom anew! 

Alas!! Here comes the frosty snow again! 

Sweeping away the leaves and flowers, with great disdain! 

The leaves turn black and fall to the ground 

We stare at them with sadness profound! 

If nothing this corona virus has taught us something!! 

Like the snow, from nowhere came the virus sweeping thru the world, deadly and 
serious! 

Life is not to be taken for granted, 

One day happy and fine, next day annihilated!! 
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My lesson learnt from this pandemic— 

 

An angry word, leaves a mental scar 

A loving word, like a healing balm, can go so far! 

So much better to smile and share— 

Than see a face filled with fear or eyes with tears 

So people I say, your WORDS are that stay! 

We don’t really know, how much time is there! 

So be mindful, and please tread with care!! 
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Paintings by Mihira Nag 
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9গর@ািল  - িবপাশা ভCাচায F। 

১. 

অতঃপর সম) যু, -থেম -গেল, 

2মার -চেয় বড় -বাঝা আর িমেল না। 

 

২. 

-তামার আজীবন 2মার িভতর 

যতখািন লুেকােনা িছল কাDাজল, 

তাহা -থেক দুই ঘIট িদেয়া িKয়, 

-শষেবলায় পিৃথবীর পুণP Qােন। 

 

৩. 

এই 2েণ -বতাের এেসেছ খবর, 

আজ িবেকেল ঝেড়র পূব Uাভাস। 

জীবেনর -য চালাখািন উড়াইল ঝেড়, 

তারও িক িছল িকছX  আগাম জানান? 
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আেলা দাও   

লুY কের দাও বাহPZান, সুধাপাে\ 

ডX েব যাক সম) -চতনা। 

 

সমPক আঘাত ও অবP^ ইিতহাস, 

-জেনেছ আমােদর িকছX  Kাচীন ভXল। 

 

অেহতXক বথৃা এ কাল2য়- 

-রণুখসা, মিথত- ফুেলর পরাগধানী। 

 

ব2ৃ িদেয়েছ ছায়া, ব`কাল। ন2\রা- 

িদগভXল পিথেকর িদশা। 

 

তবুও কাaণP, -হ দয়াময়, কাপ UণP-মুIb; 

পেথ আেলা দাও 
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Paintings by Bipasa Bhattacharjee 
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Paintings by Rayan Das 
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Painting by Krishnendu Das 
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Painting by Sucharita Das 
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Abhijit Sengupta 

যুেগর আমূল পিরবতUন 

আজ #ভার ৫ টায় ঘুম #ভেঙ #গল এক3ট গান মনেক #তালপাড় করায়। #সই তািগদ #থেক এই 
চ?ােনলটা চালালাম। 

জগ@েয়র কA আমার িBয় লাগত না, িকC তারঁ এক এক3ট #রকডF ১ লাখ িবJK হেয়েছ। 

এই #যটা share করলাম, তার ঐিতহািসক PQR অসামান?- জিড়েয় আেছ জে@র আেগই 
িপতৃহারা একজেনর সাধনা ও স3ৃW এক এক3ট মাইলফলক। এই িনেবদনটার Bিত3ট বাক? 
PQRপূণ F, পড়েত আ[ান কির। তারঁ নােমর সে\ জিড়েয় আেছ সুবল- কমল দাশP^ _াতৃ`য়, 
নজQল, Classical স\ীেতর PQেদব, পারদশbতার অসামান? cীকৃিত, #বাdাই জীবেন নefেদর 
আনােগানা, সুরকার িহেসেব সাফল? ও ‘সুরসাগর’ আখ?ালাভ, cাধীনতা সংhােম তারঁ উদ্বুk 
করা গােনর উেlখ, সংmৃিত ও Kীড়ােeেf তারঁ অবদান। - এক3ট যুগ তার চিরf িনেয় 
উপিnত। 

#Bম-িবষয়ক গানPিলেত পুQষ তার িনেবদন দিয়েতর কােছ, কাব? ও #কামলতাভরা মাধুেয Fর 
ডািল িনেয় উপিnত হত। পাpােত?ও িকছq টা #সইরকম Bচলন িছল- পুQেষর #eেf ‘a damsel 
in distress’, ‘chivalry’ এইসব শr ও শrবেsর Bেয়াগ #স িদেকই ইি\ত #দয়। িকC পিরতােপর 
িবষয়- এখন এই ভাবPিল অতীত, িবtতৃ। 

Bকৃিতেতও ময়ূরই তার #পখম #মেল #নেচ #নেচ চারিদক ঘুের ময়ূরীেক তার #Bম িনেবদন কের, 
পায়রাও ‘বকমবকম’ কের তার #Bিমকােক Bদিeণ কের। 

আজেকর যুেগ পাpােত? এর িবপরীত িচf #দখেত পাই- যার Bিতফলন নকলনিবশ আমােদর 
মেধ?ও Bেবশ কেরেছ। এখন পুQেষর ভাব অেনকটাই িনরাসu, িকC নারী তার তূেণ যত 
#মািহনী অv আেছ সব Bেয়াগ কের চেল িবসদৃশভােব- পুQষেক বােগ আনবার জন? কী 
Bিতেযািগতা! Bকৃিতেত তার িবপরীত িচf #দিখ যখন এক3ট িসংহীেক পাবার জন? দু3ট িসংহ 
Bাণাwকর Bিত`xীতায় #নেম পেড়- #সটাই #তা cাভািবক। আেরকবার Bমাণ হয়, মানুষ তার 
Bকৃিত ও cভােবর িবকৃিত ঘ3টেয় চেলেছ- সব Fনােশর পেথ। 
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Paintings by Sunayana Das 
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Is it a mirage or God's glory?  - Ananya Dasgupta 

 
I saw an old beggar in the street  
Asking for alms and tidbit  
I gave him the little I had  
He took me to his arms unfit  
I came back home and found  
All my coins turn to gold  
Is it a mirage?  
I met a little boy on the road  
Carrying boxes and heavy load  
I asked him who was his owner  
He looked at me and the lunar  
Tears rolled down his cheeks  
Turned to ruby, sapphire, and emerald  
The little boy gave a million-dollar smile  
That's God's grace or  
Is it a mirage?  
I went past the city clock  
A mother pigeon and her flock  
Flew to a tree incubating eggs  
Suddenly came a vulture  
The noble hunter threw his catapult  
The vulture flew away but the flock?  
All the eggs turned to gold.  
There was no pigeon  
The poor hunter had it all.  

Is it a mirage? 
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বাংলায় কাব,, বাংলার গান, বাঙািলর গব 2 

  অিভ5জৎ 8সন:; 

"... কী যাদ ুবাংলা গােন, 

গান -গেয় দাড়ঁ মাeঝ টােন। 

-গেয় গান নােচ বাউল, 

গান -গেয় ধান কােট চাষা..." 

 

"আিম বাংলায় গান গাই, 

আিম বাংলার গান গাই, 

আিম আমার আিমেক িচরিদন 

এই বাংলায় খুেঁজ পাই।" 

বাংলায় কাবP সIৃf অfম -থেক একাদশ শতেক ‘চয Uাপদ’-এর gেপ (Wikipedia)। এই 
পদhিল Kাচীন পুিঁথেত -লখা হত এবং সiীেতর মাধPেম পিরেবশন করা হত। উপর 

উপর -যন বাঙািলর kামP জীবনযা\ার -ছায়ঁা ছড়ার -বেশ, িকl িনিহত থাকত ধেম Uর গূঢ় 
রহসPময় ইিiত। 

বাংলা গােনর চির\ পরম nবিচ\Pপূণ U, তাই তার জনিKয়তা আবহমান Kবােহ বেয় 
চেলেছ, Kাচীেনর সেi নবীেনর, kােমর সেi শহেরর, এক -পশার সেi অনP -পশার, 
এক সামাeজক বেণ Uর সেi অনP সামাeজক বেণ Uর, িবেদশীর সেi -দশীর, িবিভD রাগ 
বPবহাের নানান পরী2া-িনরী2ার উপলখo পার হেয়, সামpসP -রেখ - -কউই qাতP 

নয়। 
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আমার পিরিচত গােনর জগত আিশ বছর ধের িবস্তৃত - এই তীথ Usােন কত সংখPক িশtী 
এখােনই জukহণ কেরেছন, ব`জন বাংলার বাইেরর -থেক এেসেছন এখােন সমাদর 
পােবন বেল - বাংলায় recognition না -পেল আর -কাথায়ই বা পােবন! সবাই তা জােনন। 

কাবPও অসvূণ U থােক সুেরর -ছায়ঁা না পাওয়া পয Uw। 

পxীগীিতর জগেত আমরা আিদবাসী নরনারীর আনyসহ নতৃP ও গীতেকও sান িদেয়িছ। 
মাদল, -খাল, বািঁশ, তারযz Kভৃিত -সই আনyেক ব`দেূর ছিড়েয় -দয়। তােল তাল 

িমিলেয় nদনeyন e{য়াকলাপ তােদর নীরসতা দরূ কের, একে\ অংশkহণ কাজেক লঘ ু
কের ও ঘিনbতা বাড়ায়। 

রিবকিব, নজaল, িড এল রায়, কাwকিব, রামKসাদ, অতXলKসাদ... আমােদর অনুভূিতর 
নানা লে| কখনও উxাস, কখনও িবষাদ, কখনও আধPাe}ক িচwা, কখনও জনজাগরণ - 

কত িক সIৃf কের -গেছন। 

কিবয়ালেদর গােন কিবর লড়াই, গ~ীরা গােন sানীয় িবষয় িনেয় উপহাস, বাঈজীেদর 
গােন চটXলতা, মাগ Uসiীত সহেযােগ...। 

পেথ পেথ, মােঠ ঘােট জনগেণর সরাসির অংশkহেণ -স গান হেয় উেঠেছ রিসকতা, 
বPi, িশ2া ও আরও অেনক িকছX র বাহন। কিবক�েণর, চারণকিবেদর গান জনমানেস 

উ�ীপনা সIৃf কেরেছ। 

"একবার িবদায় -দ মা, ঘুের আিস"- এর Kভাব সুদেূর ছিড়েয় পেড়েছ। 

রাজসভা -থেক রাজপথ, সব U\ গােনর ��yিবচরণ। 

 

আমার পিরিচত বাংলা গােনর সীমানা ব`দরূ িবস্তৃত - কখনও ভX েল যাওয়া -কান গান 
িব�িৃতর ওপার -থেক -নেম এেস চমক লািগেয় যায়। িকছX  গায়ক-গািয়কা সুপিরিচত - 
অেনেকই আবার হয়ত -কবল আমার মেনর মেধPই -বেঁচ আেছ। আর তােদর সেi 
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অiাiীভােব জিড়েয় আেছ গীিতকার- সুরকার- accompanist -দর নামও। হাতেড় 
-বড়ােত হয়। 

"আিনলাম অপিরিচেতর নাম ধরণীেত 

পিরিচত জনতার সরিণেত।" 

ইিতমেধP অেনেকই Kয়াত, অেনেকরই শতবািষ Uকী উদযািপত হেয়েছ। 

কৃ�চ� -দ (কানােকf), প�জকুমার মিxক, কুyনলাল সাইগল, কানন -দবী, রবীন 
মজমুদার, তালাত মাহমুদ, শচীন- মীরা- রা`ল -দববম Uণ, অেশাককুমার- িকেশারকুমার, 
aমা hহঠাকুরতা, -হমw মুেখাপাধPায়, মাDা -দ, স�Pা মুেখাপাধPায়, লতা মেiশকর, 
সুমন কলPাণপুর, বাসবী নyী, উৎপলা -সন, সতীনাথ মুেখাপাধPায়, শPামল িম\, 

অপেরশ- বাশঁরী- বাপী লািহড়ী, িনম Uেলy ু-চৗধুরী, আtনা বেyPাপাধPায়, সুবীর -সন, 
ি�েজন মুেখাপাধPায়, বন� -সনhY, Kিতমা বেyPাপাধPায়, ইলা বস,ু গায়\ী বস,ু বাণী 
-ঘাষাল, ধনpয় ভ�াচায U, মানেব� মুেখাপাধPায়, সিবতা -চৗধুরী, আরিত মুেখাপাধPায়... 

রবী�নাথ, নজaল, অতXলKসাদ ইতPািদেদর গােনর গািয়কােদর নাম আমার উেxখ করা 
বা`লPমা\, যিদও অেনেকর নাম এখন সচরাচর উ�ািরত হয় না, িকl তােঁদর গান 

আমার পিরিচত। 

তবিলয়া শাwাKসাদ, বাদPযেz িভ বালসারা। 

{িমক নাম -দওয়া স~ব নয়, যা পাির -চfা কের -গলাম। 

ধনPবাদ সােরগামা Carvaan -ক, যারা এেঁদর মেধP অেনেকরই পিরচয় কিরেয় িদেয় 
চেলেছন। আকাশবাণীরও উেxখেযাগP ভূিমকা আেছ। YouTube এর -তা কথাই -নই। 
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Paintings by Snigdha Biswas 
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