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কাশফুল, ত েলােভজা মেঘ ঔ দেখা মা আেস
নানা আেলা ছে সুের আকাশ বাতাস ভােস
ঢােকর বািদ ঢাং কুড় কুড় মােয়র আগমন
(আজ) শারদ

ােত মােয়র পুেজায় সবার িনম"ন
- কৃে ু

Let me first welcome everyone to our biggest festival of the year
Durgotsav. For two days, Milonee endeavors to recreate our best memories from our homeland,
in a fun filled fiesta of food, cultural extravaganza, and limitless ‘adda’. We want to ensure that
we reserve adequate time to showcase our local and budding talent pool. As always, I am
confident they will put up a magnificent show. In addition to that this year we have invited 2
artists of exceptional talent to perform at Milonee’s Durgotsab, 2016 and make the 2 days really
memorable. We expect Parul Mishra’s magical voice will enchant the all strata of the audience.
And there is very little need to reintroduce Anupam Roy to our community. I am sure they
have swayed to his songs and hummed his songs in the recent past.
Like other years, this year’s ‘Tuli Kolom’, is once again an impressive collection of thoughtful
writings and creations from our community members, across all ages.
As we move on, and we handover the responsibility of continuing stellar tradition, to the
incoming committee, I express my heartfelt thanks to our sponsors, donors and participants for
their kind help to make our organization a successful one.
I am really thankful to my predecessors for being just that, for having raised the bar again and
again, setting higher limits for my team and myself; and for always being there to provide us
unconditional guidance and support. It was an honor to be your successor. We pledge to make
Milonee better and bigger with every passing year, and with every notch of success.
And last but by no means the least, I was incredibly fortunate to have the support and hard work
of a rock solid team. Their dedication and ownership, made all the difference. We are also
happy to share with you that our team participated in several initiatives that helped Milonee
give back to our most loved state, Colorado. Our time spent with Habitat for Humanity and
Food Bank of Rockies, was highly commended.
And my parting words are for the new committee that will take over for next year’s celebrations.
We as a community will support you as best as we can. Best of luck!

Page | 1

Suhita and Deepak Sinha
Roshmi and Jaydip Bhaumik

Alpana Choudhuri
Mira and Rathin Basu
Patrali and Kaustab Bose
Malay Ghosh
Mitali and Diptiman Misra

Sonasree and Raja Roy
Simi and Kanchan Basu
Sreeparna and Anup Dutta
Beauty Mondal and Vivekjyoti Pramanik
Bulaki and Kaushik Ghosh

Neha and Gautam Majumdar
Tuhina and Souvik Nandi
Sucharita and Krishnendu Das
Manisha Pal and Sandip Banerjee

বাঙালীর দবী আরাধনা
শাি র ন পাল
দুগাপূজা বাঙালীর সবেচেয় বড় উৎসব । বষােশেষ আকােশ নীল রং এর চাদর পেতেছ

কৃিত। মােঝমােঝ

সাদা মেঘর ভলা চেলেছ সুদেূ রর পােন। মাঠঘাট সবুেজ একাকার। এরই মেধ কাশফুল হেলদুেল
সাহােগর হাত বুিলেয় িদে

। বাতােস বাতােস িশউলীর মন মাতােনা গে

িদেয় দবী দুগােক আবাহন করেছ।ব েদেশ
ধু ব েদেশই নয় আজকাল পৃিথবীর অন

ােমগে
া

ম ম করেছ।

কৃিত তার সব

হেয় গেছ দবীব নার আেয়াজন।

এমনিক সুদর
ূ ইংল

আেমিরকা

ভৃ িত দেশও

বাসী

বা ালীরা মহাধুমধােম দুগা উৎসব পালন করেছন।
পুরাকােল রাজা সুরথ দুগাপূজার

চলন কেরন । তখন পূজা হত বস কােল। এখন হয় শরতকােল। পুরােন

জানা যায় য রাজা দশরেথর পু

রামচ

যখন সীতা উ াের

ানপণ সং ােম িল

হন তখন দবতােদর

আেদেশ শরতকােল দুগা পূজার আেয়াজন কেরন। িতিন অকালেবাধন কেরন। দবতার আিশবােদ বলীয়ান
হেয় িতিন সীতা উ াের সমথ হন। রাজা রামচ ই শারদীয়া দুগা পূজার

চলন কেরন । তখন থেকই

ব েদেশ আি নমােস দুগা পূজার সুচনা হয়। এই পূজা পাঁচিদন ব পী। আি নমােসর
দবীর বাধন হয় এবং দশমীেত িবসজেনই এই উৎসেবর সমাি ।

পে

র ষ িতিথেত

িত বছরই এইকটা িদেনর জন মানুষ

সা েহ অেপ া কের। এই পূজায় জািতবণ িনিবেশেষ সবাই অপার আন

উপেভাগ কেরন। পূজা উপলে

গিরব ধনী সকেলই নূতন কাপড় পিরধান কেরন। পূজা উেদ াগীেদর চ ায় পূজার কটা িদন পূজা ম েপ
মােয়র

সােদর সােথ ভালম

খাওয়ার ব ব া করা হয়।

কািরগররা অপ প সৗ য মিহমায় িবিভ

িথেম ম প স

পথঘাট আেলাকমালায় ঝলমিলেয় তােলন। দেলদেল দশক সম

ত কেরন। আেলাক িশ ীরা পূজাম প সহ
রাত জেগ

িতমা দশন কেরন। এই কয়

িদন ছাটরা একদম বাড়ীমুেখা হয় না। ঢােকর বােদ পূজা ম প মুখরীত হয়। আবালবৃ বিনতা সকেলই
পূজার আনে

উে িলত হন।

এই পূজা সবশ

র আধার মা দুগােক ক

ল ী সর তী কািতক গেণশ ও তার

কের হেল ও তাঁর সংেগ তাঁর স ান স িত রাও থােকন। থােকন

িতপ

বল শ

শালী মিহষাসুর। আর থােকন সবার বাহন। এ এক

দবাসুেরর মহাযু । মা দুগা সকল দবতার বের বিলয়ান হেয় মিহষাসুর বধ কের দবতােদর র া কেরন। এই
মহাযুে র ছিবই িশ ীরা দ

তার সােথ ফু টেয় তােলন । এতই িনপুনভােব

িতমা তরী কেরন য বছেরর

পর বছর দেখ ও আমােদর সাধ মেট না।
িত বছর মেত মােয়র আগমনেক আমরা িবিভ ভােব ক না করেত পাির। মা দুগা

র বািড় থেক িনেজর
ৃ
স ানস িতেদর িনেয় বােপর বািড়েত আেসন যমন িববািহতা মেয়রা আেস িপতগৃেহ। আর সখা সখীেদর
কােছ সুখদুঃেখর কথা িবিনময় কেরন। আবার অন ভােব িচ া করা যায় য পৃিথবীেত যখন অত চাের সু
াভািবক জীবন িবপ হয় তখন ভগবান িনেজর স ানেদর পির ােনর জন িনেজ আিবভত হন ।
পৃিথবীর সব
চিরে

দুগাপূজা হয় এমনটা নয়। মানুষ পৃিথবীেত িভ িভ ধম পালন কের । ধম আচরেন মানুেষর

সহনশীলতা , নমনীয়তা ও সকেলর

িত

ম ভালবাসার স ার হয়। সকল ধেমর সার এক। আমরা

দেখিছ য পূজা পাবন মানুষ িদন ন দেখ পালন কের। িক
যখন সময় হেব তা যিদ িদনাে
করা যায় তােতই িতিন

ঈ র ক ডাকার কান িনিদ সময় নই।

সব কােজর শেষ কয় ট মুহত ও হয়, তখিন যিদ ভ

ভের ই

দবতার

রন

স হন।
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বাসী ভারতীয় ব ্ু রা “িমলনী”র মাধ েম িত বছর এই দূরেদেশ সকলেক এক ত
সু র পূজার আেয়াজন কেরন। এ বছর ও পয়লা আর দাসরা অে াবর দুগা পূজার

এই িব াস মাথায় রেখ
কের এক ট সবা

আেয়াজন করা হেয়েছ।

াথনা করব য সকেলর িমলেন ও সহেযাগীতায় এই

য়াস সাথক হেব।
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Sudatta Talukdar
It was my favorite among the rest. The one I adored most amidst my treasured box of buttons - the
Sandstone button. It was no gold or diamond but still the most priced possession I have inherited with pride.
It would glitter like a thousand constellations when held in the golden morning sunlight. But that was not the
reason it was my favorite one. The real reason laid in the glitter of the eyes
of the one who had held it in front of me for the first time. I would try so
hard to catch it with both my hands but failed. I had not yet found much
control over my hands and feet till then. People would say one cannot hold
such a distant memory but fortunately I do. Or rather, I struggle to hold
on to them, as they are all I have got of the most precious person of my
life.
I am talking about the time when I was about 8 weeks of age. I had no idea
what this world was all about. All I knew was he was there for me. All the
time. My grandfather. My mother's father. And that we possessed a
treasure: a box of buttons that he would lovingly hold out to me and make
me smile. There were so many of them. A glossy red one, a flat brown
one, a silver shiny one, but the one that brought the brightest smile on my
face was the Sandstone button.
I hold no memories of my parents at this time. I even had no idea there was anyone else in this world other
than me and my Grandpa. He was a tall and lean man with a faint clovy scent who would backbrush his shiny
black hair every morning as I woke up. I would throw my arms towards him as a gesture that he needs to
pick me up and take me wherever he is going. He would never dishearten me. I was as essential as the
grocery bag he needed every morning on his way to the market. I
remember the park seat so covered with fallen leaves on the onset of
autumn. He would take me under the tree and shake its branches so
that I would be overwhelmingly happy to witness the shower of yellow
autumn leaves.
As I started growing up and realized the presence of my parents, my
Grandma, my older sister and so many other people all around, I feared.
I feared that the other people would invade into our world that we so
adored. I cried every time my Mom would take me away for feeding
me. I would continue crying unless Grandpa would come running and
fly me like an airplane into his lap, my happiest part of the World. I
would slide down his legs and come back crawling only to amaze him
by my growing up. I was so much a part of him, and him alone.
I was so happy. He would never leave my sight. I thought that was all me and my Grandpa. And of course, our little treasure chests which now included a box of old coins of
different shapes, an envelope of colorful clips, the coin shaped shiny chocolate box and of course the most
adored box of buttons. I had everything I needed. His smiles would wake me up in the mornings and his
loving pats would put me to sleep at nightfall. That was all I needed.
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Slowly I started learning words and was so eager to know what I should call him. My angel, everything I had.
But this was the time I felt he was trying to keep me more with my parents. The woman who fed me was
my Mom and the man who would occasionally show up to meet his "unwanted second girl child" was my
father. I do not intend to hurt my parents but that was my early childhood feeling and there is no way I can
lie about that.
During those times giving birth to a girl child in a middle class Indian family was crime enough. My mother
was adamant enough to commit this crime twice. Hence, may be it was quite normal as things were going.
But amidst all this fuss I had quietly sneaked into my happy place, my Grandpa. He was all I knew and cared
about.
But he was behaving so differently. It was as if he was intentionally pushing me away and I grew grumpier. I
had decided not to give in. I would not hold the Sandstone button anymore and would throw it away in
anger. He would be lazily lying in his bed most of the times instead of giving me a slide on his legs. I would
often show my anger by walking away towards my Mom instead of him. I had started walking then and the
chippity chit chat sounds of the older people had started making sense. I had started learning words. I had
decided to surprise my Grandpa after a long Cold War amongst us. I had started learning to say "Daddu".
That's what we call our Grandpa in Bengali, my native language.
I had practiced all night and as the morning arrived I started getting ready to say my first words and win back
my Grandpa's happy smile with a glitter in his eyes. Like the glittering Sandstone button. But things were so
unusual this morning. Everything was white and dull and they simply would not allow me to his room. After
a lot of crying, my Mom took me to him. I shouted, "Daddu" with a shining smile. My first words!! But he did
not answer. He laid so still. Not even on his bed, on a wooden frame with white clothes, and white flowers,
and white chandan bindi on his forehead. My Mom started gasping and crying as I was so confused. I hurdled
and stretched out my little arms towards him. But this time he disheartened me. He never woke up again.
My Mom had sat me on his bed which was now so empty as he was being taken away from me. My world
was being snatched away from me and I started shouting and gripping on to things around me. Only to find
clutched in my hands, the Sandstone button. Glittering in the morning Sun like a thousand constellations. He
had left it for me. The Sandstone button.
He had given up after a long fight with cancer. That's why the distance with me all this while. I had lost my
world in a moment. I could not even have the chance of calling him "Daddu" or show my first trophy in
school, my shiny medal in college, my adored husband who looks just like him while back brushing his shiny
black hair in the mornings. But even to this day whenever I am let down, whenever I am sad and helpless I
clutch on to my glittering Sandstone button, feel him within my heart and soak in strength from the thousand
glittering constellations in one of which he resides. My Grandpa. My angel. As I hold on to my priceless
Sandstone button.
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িব াস
রাজা ভ াচায

১
ফসবুেক লখািলিখ কেরও য এ

িবখ াত হওয়া যায়, স ােটর ধারণা িছল না। কিবতা-টিবতা িলখত িনেজর

মেন, হথা হাথা িলটল ম াগা জেন ছাপা হত - এই পয

ওর দৗড়। কউ পড়ত িক না - তাও বুঝেত পারত

না। ফসবুক আসার পর অন েদর দখােদিখ ও একটা অ াকাউ

খুেলিছল। ছেলর আঁকা ছিব, বৗেয়র রা ার

ফেটা আপেলাড করত। দু'দশ জন ব ু বা ব লাইক িদত, খেত চাইত - ব াস। হঠাৎ একিদন কী মেন কের
একটা গ িলেখ ফেলিছল - সই িনেয় লেগ গল ধু ু মার হইহই। আরও ক'টা গ িলেখ িদিব িবখ াত হেয়
গল স াট। িক

ওর একটা সুিবেধ িছল - থােক মফ েল, অিফস আর বািড়র বাইের কা াও যায় না ; ফেল

সটা ও ততটা বুঝেতও পারল না। যিদন
জে

স করল -"আপিনই 'স

থম শয়ালদা

শেন একটা অেচনা ছেল হঠাৎ পথ আটেক

াতারা' গ টা িলেখেছন, না? উফ্, অসাধারণ! আিম িক

আপনার

ভীষণ ভ ! আমার মা তা প' ড়..." ইত ািদ - সিদন ওর কােন জল ঢকল। বাস র! ওরও ফ ান আেছ !!
বািড় িফের ল া ভূ িমকা কের, টাম ােটা সস-টস িদেয় উমদা বািনেয় পিরেবশন করল ঘটনাটা - এবং যথারীিত
বৗেয়র কােছ িবেশষ পা া না- পেলও িদনভর গদগদ হেয় রইল। ছেলেকই বলল বার পাঁেচক ; স অিবিশ
এেকবাের মু

হেয়

নল

হল। আর কােকই বা বলত। ব ু বা ব

েত কবার। যাক, মান রে

নেল হয়ত

হাসেব।থাক বাবা।
িক
কেম

েমই ও টর পা

আর ইনব

ল - ব াপারটা বাধহয় ঠক এতটা হাস কর নয়।

মেসজ। ফান ন র চেয় উ

িদি , মু াই। তারপর যিদন ফান এল ইংল া

িসত

শংসা আসিছল।

েম বাড়িছল মু

থেম কলকাতা বা বধমান,

েম

থেক, সিদন সিত ই হাঁ হেয় গল ও। সিদন আর ছেলেক

বা বৗেক ফলাও কের বলেতও পারল না। কমন একটা ভ াবাচ াকা হেয় রইল সারািদন। আরও একট একেটের
হেয় পড়ল, ইনবে র বাতার উ র দওয়াই
দুিনয়াটার ত
ু এবং আক

ায় ছেড় িদল বশ কিদেনর জন । ওর চারপােশর সাদামাটা

ক পিরবতন ওেক িব া

এবং হতচিকত কের তলিছল। কানও লখা বইেয় ছাপা

হয় িন এখনও - তােতই এমন হয় না িক! িব াস হ

ল না ওর। আর

েম ওর ইনব

পৃিথবীর বাঙািলর ভালবাসার বাতায়। ওর িব য় বাড়িছল। ভালও লাগিছল; িক
অ

ভের উঠিছল সারা

তার চেয় অেনক বিশ হ

ল

।

২

অিফস থেক বিরেয় এল িবদী া। স ওয় ার ই াি
য টাকা কা

িতিদন

িতমুহেূ ত তার কম েক শাষণ কের নয় -

ািন দয়, তার মূল ও উসুল কের নয়। কাজ শষ কের যখন বেরায়, তখন মাথা ঝম ঝম

কের, পা টেল সামান , আর রাজই মেন হয় - শষ হল তাহেল একটা িদন। বািড়, সংসার - এই শ
েলা
অলীক বেল মেন হয়। বা াটার বেয়স দুই ছািড়েয়েছ ; তৃিষেতর মেতা অেপ া কের মােয়র জন । মা িক
ফের রাত দশটায় -

ায়ই তখন তার মাঝরাত - ঘুিমেয় কাদা। বািড় িনঝু ম,

েভন ক

উটার িনেয় লখায়

ম ।এটাই ওর পশা।িমিনট পাঁেচেকর মেধ ই এেস পড়ল এ.িস. বাসটা। আজ তলনায় ফাঁকা। িসেট বেস পাজাড়া ছিড়েয় আরােমর িন াস ফলল িবদী া। তারপর ব াগ থেক বর করল মাবাইলটা। ফরার পেথ এই
ফসবুেক চাখ বালােনাটা ওর সারািদেনর একমা

িবেনাদন। এেলােমেলা ছিব - ক কাথায় বড়ােত গেছ,
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খেত গেছ ক.এফ.িস. ত, তার চি শটা ফেটা। এক লাইেনর হািসর কথার উপর লখা - ' জাকস'! আর তার
ভাবটা কেট গল মুহেূ ত, সাজা হেয় বেস ও

নীেচই....একটা গ । 'চলিত হাওয়া' - স াট রায়। অন মন

চাখ রাখল মাবাইেলর পদায়। তারপর ধীের ধীের ডেব গল ছা
'আহহহ্' বেল চাখ ব

করল, তত

েণ স চাখ ভেস যাে

গ টার মেধ । পাঁচ িমিনট পর যখন ও

জেল। কীভােব এমন লেখ এই মানুষটা! কের

তা সাধারণ একটা সরকাির চাকির। করািনর লখায় এমন জাদু আেস কাে েক !
লাইক িদেত িগেয় দখল - দু' ঘ ায়

ায় িতনেশা লাইক ইিতমেধ ই পেড় গেছ। থাক গ। দেব

না লাইক। কেম ও করেব না। একদল ফ ােনর ভীেড় িনেজেক 'িতনেশা এক নং' বেল ভাবেত ওর ইে
না।

ধু বািড় িফেরই ক

উটার টিবল থেক তেল আনল

েভনেক।

হল

েভেনর মুেখ মৃদু হািস - বলল -

" সই তামার স াট রােয়র প ানেপেন গ ! উফফফ্, পােরও লাকটা। আবার একটা ছেড়েছ বু ঝ?" িবদী া
একট হাসল -"কী কের বুঝেল?"

েভনও হাসল এবার -"বাঃ, চাখ য এখনও ছলছল করেছ!" আর কথা

বাড়াল না িবদী া, ডাইিনং টিবেল বেস,

েভনেকও বিসেয় পেড় শানােত লাগল গ টা। পড়েত পড়েত

বারবার গলা ধের এল ওর, চাখ এল ঝাপসা হেয়। সে ািহেতর মেতা

নেত লাগল

েভনও। যই হাক এই

স াট রায় - লেখ খাসা।
আর ঠক তখনই, বৗেয়র পির া
মাথায় একটা উ ট

ান এল। আসা-মা

অথচ তৃ

মুখ, ভজা অথচ মদুর চােখর িদেক তািকেয় ওর

সটােক বািতল করল ও - ধুস, হেব না। কমন লাক ক জােন।

এত যার ফ ান ফেলািয়ং - স লাক িনঘাত অহংকারী হেব খুব। রা জ হেব না এই পাগলােট
তবু

েভন ঠক করল -

রা জ হেব না!

ােব। তবু....

াবটা ও দেব। িদেয় দখেত তা দাষ নই। কী আর হেব, বড়েজার

িত কী তােত !

ভাবেত ভাবেতই িবদী ােক
ফভািরট আইস

ােন পা ঠেয় খাবার গরম করল ও। আর খাওয়ার শেষ ি জ থেক বৗেয়র

মটা বর কের সযে

হােত তেল িদেয় আদর-মাখা মৃদু গলায় বলল -"হ ািপ বাথ ড,

পঁিচ!"

৩

রাত দু' টা বােজ। কাজ শষ কের আড়েমাড়া ভেঙ ম
ঘুেমাে

িবদী া। ফসবুেক ঢেক স াট রােয়র

হাই তলল

েভন। পােশর ঘের ছেলেক জাপেট

াফাইেল ঢকল

েভন। সাজাসাপটা ভাষায় দরকাির

কথা েলা িলেখ রেখেছ লাকটা - কেব জ , কাথায় থােক, ক ূ র পেড়েছ, কী কের - এইসব। লাকটা
িববািহত, এক ট িকেশার স ােনর িপতা। ব াস। অত
কাথাও। িক

সাদামাটা

াফাইল, সাজেগােজর চ াও নই

লখা পড়েল সিত ই থমেক যেত হয়। খুব আ িরক ভাষায়, কানও ঘটাপটা ছাড়াই লেখ

লাকটা ; িবষয়ও খুব সাধারণ। িক

অত

ইি তবহ, গভীর। িবপুল ফ ান ফেলািয়ং আেছ লাকটার, এবং

তারা ওেক খুব স ান কের। এ মানুষ রা জ হেব বেল মেন হয় না। তাও - দখা যাক। ইনবে
িদল একটা বাতা - "একট দরকার িছল - কথা বলা যােব?"
ঘুেমাে

এক লাইেন িলেখ

ভাবতই জবাব এল না। লাকটা িন

তভােব

এখন।
পেরর িদন

ায় বলা বােরাটা পয

জবাব এল না। িবদী া অিফেস, বা

কথা বলেত পারেলই সবেচেয় ভাল হত। বলা গড়াে
িক

উ র িদে

ক

উটােরর পদায় -"বলুন।"

। বাঝা যাে

না। ধয হািরেয় আবার মেসজ করল

াটা ু েল। এইসময়

- মেসজটা দেখেছ সই স াট রায়।

েভন -"ব

?" এবার জবাব ভেস উঠল
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কানও ি ধা না-কের সটান
লখার অত

ভ । খুব

াবটা িলেখ ফলল

েভন -"আমার িগি

- িবদী া দ

আপনার

া কের আপনােক ও। গতকাল ওর জ িদন গল। কানও িগফট্ িদই িন আিম।

কননা, মেন হল - এবােরর জ িদেন সবেচেয় ভাল য উপহারটা ওেক দওয়া যায় - তা হল - আপনার সে
ওেক আলাপ কিরেয় িদেত পাির যিদ। উইক-এে

একটা িদন একট সময় দেবন আমায়? িনম ণ করব

আপনােক ওর বাথেড- েট - আপনার সুিবধা-মেতা কানও রে ারাঁয়? ি জ..."
কা

ািনর গটা

ত
ু হােত িলখেত িলখেত বারবার ইনবে

চাখ রাখিছল

েভন। আসেছ না,

জবাব আসেছ না। কন? পা া না-িদেয় অসভ তা করার মেতা লাক বেল তা মেন হয় না এর লখা
পড়েল! তাহেল উ র িদে

না কন? যাক, না-যাক - জবাবটা তা দেব!

অ ুত

তা!

ায় একঘ া

অেপ া করার পর ধযচ িত ঘটল ওর। আবার মেসজ করল লাকটােক - এবার সাজা ইংের জেত - 'নট
ইনটােরে

ড? "- যন কথা চিকেয় ফলেত চায় ও, করেত চায় একটা পাকাপািক ফয়সালা।
এইবার এল জবাব। আ

য জবাব। পেড়

েভেনর মুেখ মৃদু হািস ফুেট উঠল - ভাবল - লাকটা

ওর লখার মেতাই তা! কননা লাকটা িলখল -"আসেল কখেনা এমন
না - ঠক কী িলখব। " এত

েণ

লােকর বউেয়র জ িদেন

েভেনর খয়াল হল - তার

কউ হঠাৎ

যেতই বা যােব

াব পাই িন তা, তাই বুঝেত পারিছ

াবটা সিত ই

অ ু ত। একটা অজানা অেচনা

কন? খ াত-অখ াতর ব াপারই আসেছ না

এখােন! তত েণ লাকটা আবার িলেখেছ -"আিম একট আন াট আিছ। ভেব পের বিল?"
হঠাৎ লাকটােক ভাল লেগ গল

েভেনর। আজকাল সবাই

অ ত এইটকুেত আলাদা। পেরর চারিদেন খুব আে

আে

াট, সবাই সব জােন। এ দখা যাে

স াট রায়েক রা জ কিরেয় ফলল

হল - রাববার দুপুের, িনউ মােকেটর কােছ একটা রে ারাঁর সামেন দখা করেব ওরা িবদী া অবশ এর িকছই জানেত পারল না। ও তখন ম
'চরাচর' িনেয়।

েভনেকও

িনেয়েছ যথারীিত, এবং

েভন। ঠক

েভন আর স াট।

হেয় রেয়েছ স ােটর নতন লখা -

েভন ম ব কেরেছ - "যা া িলখেত বল!" িবদী া

দু'িদন কথা বেল িন ওর সে ।

৪

রাববার সকােল উেঠ স াট আিব ার করল - ওর যাওয়ার ইে
িব ম
ু া

অবিশ

যটকু বা িছল কাল পয

- আজ তার

নই। ও যেত রা জ হেয়িছল একটাই কারেণ। দখা দরকার - এ কমন হাসব া

- য

িনেজর বউেক তারই ি য় লখেকর সােথ আলাপ কিরেয় দওয়ার জন এ হন উেদ াগ িনেত পাের! িক
এখন আর সই কৗতহল নই মগেজ। তার জায়গা দখল কেরেছ একটা কূট সে হ। পুেরা ব াপারটাই একটা
কা
ফক

ঠা া নয় তা! হয়েতা ওরই কানও ব ু র কীিত এটা - জা ওেক িনেয় একট তামাশা করার জন ।
াফাইল থেক ওর সােথ িমেথ অ াপেয় েম
সট কের িনেয় যাওয়া হল কলকাতায়, ও দাঁিড়েয়

রইল রা ায় হাঁ কের - কউ এল না। বরং আড়াল থেক তালা হল ওর ফােটা - ব াস - দদার মজা! আর এই
সে হটা

েম িব ােস পিরণত হ

একবার কী মেন কের
দ

েভন দ

ল সমেয়র সােথ সােথ। আর ততই ওর না-যাওয়ার ইে
নােমর সই তা

ব লাকটার

াফাইল চক করল - নাঃ, সিত ই িবদী া

এর ওয়াইেফর নাম। ফক নাও হেত পাের। কী করা যায় এখন?

একটা চরম অসভ তা হেব। সাতপাঁচ ভাবেত ভাবেতই ফান এল

টা বেড় উঠিছল।

সাজা ডব মের দেব?

সটাও তা

েভেনর। "হ াঁ স ার, আসেছন তা? ঠক

দু' টার সময়... দখেবন, িনউ মােকেটর ঠক অেপা জেট...না না, আিম নীেচই ওেয়ট করব...."! এরপর না
যাওয়ার কথা বলা যায় না আর। ধুসসস, যা হওয়ার হেব। ও তা আর বা
দেব!

া ছেল নয়, কউ ধের আটেক রেখ

ান সের বিরেয়ই পড়ল। দখাই যাক না...
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৫

ফুটপােথ অৈধয পােয় পায়চাির করিছল
'নট িরেচবল্' শানাে

েভন। দু' টা দশ। আেস িন এখেনা সই স াট রায়। ফানটাও

। আরও একবার ফান করেত যােব - এইসময় চাখ তেল দখল - আসেছ লাকটা।

পরেন সাদামাটা জামা-প া , চােখ চশমা, অিত সাধারণ চহারা - নােমর বা নামডােকর সে
নই। আনািড়র মেতা এিদক ওিদক তািকেয় খুেঁ জ বড়াে
পথ আটেক সামেন িগেয় দাঁড়াল
ওর িদেক হাত বািড়েয়
পা

লাম না। আপনার িগি
ম

রে ারাঁটা। খয়ালই করেছ না

িমল

েভনেক।

েভন। থতমত খেয় ওর িদেক তাকাল স াট, আর একগাল হেস

েভন বলল -"ওেয়লকাম স ার। মাইেস

আপনার সােথ।" একট অ

িব ম
ু া

....মােন আিমই

েভন - কথা বেলিছলাম

ত হেস ওর হাতটা ধরল স াট, বলল -"আসেল এিদেক তা আসা হয় না, খুেঁ জ
কাথায়? বাথেড গাল?"

আর দামী রে ারাঁর সাফায় বেস থাকা িবদী া দখল - কাঁেচর দরজা খুেল িভতের ঢকেছ

দু'জন মানুষ। এই ঈষৎ অ কােরও ি তীয় মানুষ টেক িচেন িনেত ওর ভল হল না। স াট রায় - এইমা

যার

লখা পড়িছল ও। িনেজর চাখেক িব াস করেত পারিছল না ও। এই ভ েলাক এখােন এখন কী করেছন!
পােশ দাঁিড়েয় িনঃশে

হাসিছল

েভন। এখেনা ওর িব াস হে

না - সিত ই এেসেছন ভ েলাক।

বুেকর িভতরটা এখেনা কাঁপিছল স ােটর। ওর িব াস হ

ল না - সিত ই এক ভ েলাক ওেক িনেয় এেসেছন

তাঁর

ভালবােস।

ীর সে

আলাপ কিরেয় িদেত - য তার লখা ব

ীেক কতটা ভালবাসেল, কতটা আ া

থাকেল এমন কের কউ!
িতনজন অিব াসী মানুষ হািসমুেখ দাঁিড়েয়িছল পাশাপািশ, এই এত েণ যারা বুেঝেছ - িব াস
করেলই য ঠকেত হয় - এমন কানও কথা নই।
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Sonia Majumdar
At one point in my life, when I weighed 95 kilos, everything seemed difficult - from breathing to doing
normal chores. One fine day, I noticed myself in the mirror. I observed I was getting fat. Out in the
community, I was being nicknamed fatso and chubby chick. Comments such as “she needs to lose weight”
or “she looks like a house” became commonplace. The over-indulgence in junk and oily food led me to this
state. I loved eating pizza, burgers, biriyani, french fries etc. The lack of knowledge about a balanced diet
kept me away from maintaining my body weight. Taunts by relatives and friends were getting unbearable
and depressing, which made me eat more! I wanted to take steps to cure my terrible eating habit. I was
breaking inside, I was falling apart mentally and emotionally observing how tight my clothes were getting
every time I wore them. When I was invited to parties, I used to look at the slim and fit girls wishing I
could have a body like theirs. Attending a wedding ceremony in the company of my parents, I heard lot of
family friends telling my Mom that I needed to shed body weight. My self-esteem was lowest low, I was
extremely stressed!

In April 2009, I got my act together. Too many bad experiences had happened in my life and that
made me say - ENOUGH IS ENOUGH! The taunts, the apathy, the jokes - these hit me so hard, I
was hurt. On my birthday that year, I thought instead of throwing a party for the same friends who
otherwise cracked jokes on my physical appearance, I would gift myself a membership in the Gym.
Determined, I joined a Gym on my birthday and got a body composition report as well as diet
counseling. I realized how ignorant I was about how diet can influence one’s body. I decided to keep
a note of food intake and started maintaining a diary. My heart lifted. My mind started to grasp the
fact that my fate had yet to be sealed and that I could still make a difference to my life. I started this
journey of weight loss with a lot of patience. I had the confidence and faith in me to stay put in this
endeavor. Quitting was never an option. I started with changing my eating habits. I limited myself to
eating just fruits and veggies at the parties. To be around people who were eating cake, pizza,
chocolates and other indulgent foods was, however, always a challenge. I appointed a fitness trainer,
followed his instructions to the T and in the process realized I really need body strength to raise
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my metabolism and burn fat. Eating healthy foods like chicken, fruits, veggies, juices, eggs, roti,
proteins and carbs helped me. I gave up eating sweets and replaced them with dates and raisins to
satisfy my sweet tooth. I completely gave up on sodas and started having fresh lime water instead. I
cut down on red meat, junk food and rice. There were no short cuts - two hours of intense workout
every day. Sundays were cheat days - I could eat whatever I wanted to. Walking, Running and other
Cardio workouts coupled with a balanced diet helped me be who I am today. Following a proper
routine of workouts and the right food, I lost 37 kilos in a short span of 8 month. I reached this
goal by staying honest, committed and focused towards my objective of transforming my life.
I started getting compliments everywhere I went. I started getting modeling offers. Noticing this
change in people’s attitudes and behavior towards me, my happiness knew no bounds. It feels great
today! The sacrifices I have made brought me big rewards. I can wear what I want without any
hesitation and that makes me really happy. It has been a life-changing experience. Today my friends
and family praise me for the drastic change and transformation I have brought to my life. I feel very
positive, confident, happy and content with life.
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Amit Nag
গ

এক – িসে

রী িডও

বাবার হােতর লখা িছল ছাপা অ েরর মেতা সু র।ক ািল ািফ িনেয় অ িব র পরী

ািনরী

াও করেতা।

আমােদর ফােটার আ লবাম অন েদর থেক আলাদা।আমােদর বইেয়র মলােট লখা নাম দখেত হেতা
অন েদর থেক অেনক সু র। তখন ফােটা আ লবাম এর পাতা
অধ

েলা হেতা কােলা রং-এর, তার ওপের

পাতার আবরণ। চারেট কনার িপস িদেয় ছিব আটকােনা - এক একটা পাতায় একটা , দুেটা বা চারেট

সাদা কােলা ছিব - সাইজ অনুযায়ী সাজােনা। পাতাটার বািক খািল কােলা অংেশ বাবা সাদা রং এ তিল িদেয়
টকটাক ছিব বা অলংকার এঁেক িদেতা।ফুল, নৃত রত ময়ূর, খলনা হািত ঘাড়ার মা টফ। কখেনা বা ফােটার
িথম অনুযায়ী অলংকরণ। পাহােড় বড়ােত যাওয়ার ফােটা হেল, সাদা রেঙ আঁকেতা বরেফ ঢাকা পাহাড়
চেড়া , পাইন গাছ , পাথের ধা া খেয় উছেল ওঠা পাহািড় ঝণা, পাকদ ী িদেয় চলা ঘাড়া। আর সমুে র ধাের
বড়ােনার ফােটা হেল, সেফন ঢউ, বািলয়ািড়, ঝনুক, চাঙা টপী পরা নুিলয়া আর তার নৗেকা,

ার িফশ,

শাঁখ এই সেবর ছিব। স সব অলংকরণ আ লবাম এর আকষণ বহ ন বািড়েয় িদেতা।
নতন বছের নতন বই বাবা সযে

মলাট িদেয় বাঁিধেয় িদেতা। তার ওপের সাঁটা থাকেতা আমােদর নাম,

সকশন, ু ল এর নাম এর লেবল। বাবার িনেজর হােত লখা। থেম
ইং এর কিপ করার যে এেমািনয়া ি

করা। িসিভল এ

াস,

িসং পপাের হােত লখা। তার পর

নীিরং এর িডজাইন িবভােগ কাজ করেতা বেল ,

এ সেবর আ কেসস িছল। ছাপার মেতা সই সব নাম এর লেবল সহপাঠ রা ঈষার সে

তািকেয় দখেতা।

আমরা চাপা গব অনুভব করতাম।
বাবার হােতর লখার সুনােমর পিরিচিত িছল ব ু , আ ীয়, পাড়া িতেবশীেদর মেধ । তখন াইমাির ু েল
পিড়। একিদন বাবার ব ু ম দা একটা সাইন বাড লখার অনুেরাধ িনেয় এেলা। ম দা বাবার থেক কেয়ক
বছেরর ছাট। বাবােক দাদা বেল ডােক। ম

িক কের ছেলর নাম হয় জানতাম না। হয়েতা ম

ধরেণর কােনা নাম িছল ওনার । আমরা পুেরাটা জানতাম না।সকেল ম

দা বেলই ডাকেতা। উিন একটা

ফেটা ািফ িডও খুলেছন , ছিব তালা , ি ি ং এর কাজ হেব। বাবার তা সাইন বাড লখার অিভ
, তাই রা জ হ

েলা না। ম

দা নােছাড়বা া। বাবা ক িলখেতই হেলা। ইয়া

সাইনেবাড এেলা। তার ওপর হালকা গাইডলাইন টেন মু া
দু ট ফুেলর মা টফ। বাস

া

ড় কােঠর

ের বাবা িলখেলন "িসে

তা নই

েম বাঁধােনা টেনর
রী িডও " । দুপােশ

আর বাজােরর পাশ িদেয় হঁ েট হঁ েট যাবার সময় গব ভের সই সাইন বাড

এর িদেক তািকেয় থাকতাম। বাবার িনেজর হােত লখা। ব
অেনক সাইনেবাড এর মেধ
িনেয় িগেয় দিখেয় আ তৃি

নাথ বা ঐ

বাজােরর মােঝ অেনক দাকােনর অেনক

মিহমায় িবরাজমান। বািড়েত বড়ােত আসা আ ীয়েদর িবেকেল বড়ােত
পতাম। বহিদন অবিধ সই সাইনেবাড ম

দার দাকােনর আকষণ বৃ

কেরেছ।
কত যুগ কেট গেছ। বাবা এখন টলমল কের হাঁেট , চনা মানুষেদর নাম মেন করেত না পের, আমার
সৗিখন বাবা ঘালােট চােখ তােদর মুেখর িদেক চেয় থােক। সিদন বাজােরর পাশ িদেয় হঁ েট যেত যেত
চােখ পড়েলা িসে

রী স্টিডও। ডে

এখেনা বেস ম

দা । বুেড়া হেয়েছন, আেরা রাগা হেয়েছন। আিশর

ওপের বেয়স। তবুও স ম এক জন মানুষ। এখেনা িডও ত বসেছন। বাবার সমসামিয়ক বিশর ভাগ মানুষই
গত হেয়েছন। ম

দােক দেখ ভােলা লাগেলা। একটা যুেগর শষ কেয়কজন

িতিনিধর একজন। সাইন বাড
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বদল হেয় গেছ বহিদন আেগই। এখন আর কউ হােত সাইনেবাড লেখ না।
ািফ

ট ট এ সব কে

াস করা হয়,

ন ি ি ং করা হয়। ম

এেসেছ , ক

উটাের

দার দাকােনও নতন যুেগর নতন সাইন

বাড বাবার লখা সাইন বাড এর জায়গা িনেয়েছ। যাক তােত দুঃখ নই। ম

দােক দেখ ভােলা লােগ। সু

আেছন , এর থেক বিশ আর িক বা চাওয়ার থাকেত পাের।
ফরার পেথ বাস

া

এর পােশ বাজােরর িভতরটা ঘুের আিস। িবেশষ পিরবতন হয় িন। ছাউিন ঢাকা মইন

অংেশ বড় মােপর সব জ আলু পটল পঁয়াজ এর ব বসায়ীরা বেস। এক ধাের মােছর বাজার। বেড়া মাছওয়ালা
ঁ বিদর ওপের বেস , ছাট মাছওয়ালা মা টেত বেস।সব দেশ, সমাজ এর সব িবভােগই াস িডফাের ,
উচ
জাতপাত, মইন ি
এই সব

ম-মা জনাল ি

ম, উ

ঘর কংস রাজার বংশধর আর চাঁড়াল, হাই

ণী িবভাগ আেছ। বাজার তার ব িত

াস আর সাবঅ

ান

ম নয়। মইন বাজার ছেড় তাই পছেনর গিল িদেয় ব েনার

রা া িদেক এিগেয় যাই। বড় বাজারীরা এখােন নই। দূর থেক আসা বুিড় কেয়কজন দু একটা জিনস িনেয়
বেস।মূল বাজাের বসার অিধকার বা স িত কােনাটাই এেদর নই। এক জন িবধবা বুিড় মানুষ এর সামেন
রাখা িকছ ডমুর , কেয়কটা িদিশ কচ , আমড়া, কামরা া, বকফুল। অেনক িদন পের জিনস েলা দখলাম।
আমার চহারা বাজার করেত আসা লােকর মেতা নয়। আমার জ

এর ওপের ট শাট এর রং আর সবার

থেক আলাদা। আমার পােয় িকন (Keen) এর জুেতা আর কােরা সােথ মেল না। দাকািনরা বিশর ভাগ তাই
আমার িক চাই জে

স করেত আ হ বাধ কের িন। বুিড় িক

কের - "িক খুজ
ঁ েছা গা, িক নাগেব ?"

হয়েতা িশ াচার অথবা সিত সিত সাহায করেত চায়। দুেটা শােকর মেধ কলিম শাক িচনেত পেরিছ।
অন টা চনা চনা লাগেছ িক

নাম মেন নই। জ

াসা করেত বেল "িহে ।" সব িকছ চ টেয় িকনেত ইে

করেছ। বাজােরর ব াগ ভের এই ডমুর , কচ , আমড়া, কামরা া, বকফুল,িহে
বিল , িক

সব িকছ। মেন মেন বুিড় ক

এ সব রা া করেব আমার চনা এমন লাক তা আর একজন ও বঁেচ নই য। তা ছাড়া বািড়েত

ভাইেপা ভাই ঝরা আশা কের বেস আেছ আিম তােদর জন িপৎজা, পা া, নুডলস, পি

, বা িবিরয়ািন িকেন

বািড় িফরেবা। ডমুর বা িহে

কাশ করেত পাের।

শাক দখেল তারা আমার ম

ে র সু তা িনেয় সে হ

আমার পােয় িকন (Keen) এর জুেতা। বুিড়র কাছ থেক বকফুল বা কামরা া কনার উপায় আর আমার নই।
তবু ভােলা লােগ দেখ এখেনা কউ কউ এসব জিনস িনেয় বেস সইখানটায় - যখােন বাজার শষ হেয়
িগেয় বাইের বেরােনার গিল
বুিড়েদর থেক । আর ম
িসে

গ

হেয়েছ। এখেনা কউ কউ স সব কেন দূর

াম থেক আসা এই সব

দারা, এই বয়েসও, এই িড জটাল যুেগও ফােটা তালার খে েরর আশায় রাজ

রী স্টিডও ত এেস বেস। নাই বা রইেলা সই দাকােন আমার বাবার লখা

থম সাইন বাড।

দুই - বাবার বািড়

বশ িকছ

ণ হেলা

নটা আকােশ উড়েছ। অথচ ছেলটা এত

আমােদর। িশকােগা থেক আবুধািবও
এেতা

ণ সহযা ীর সােথ কথা না বেল

ছাট। এেকবাের বা

ণ একটা কথাও বেল িন। পাশাপািশ িসট্

তমন িকছ ছাট জািন নয়। ঘ া বােরা তেরা তা লাগেবই।
ানুর মেতা বেস থাকা বেড়া সাজা কথা নয়। ছেলটা বেয়েস অেনক

া ছেল। চহারা দেখ মেরেকেট ছয় বা সােড় ছয় বছর হেব বেল মেন হয়। কােলা,

একমাথা কাঁকড়া চল , আি কান আেমিরকান গড়ন, ঝকঝেক উ
শ াপােরান ওেক িসট্ এ পৗ েছ িদেয় িগেয়েছ।
লাগেব িক না।

ছেলটাও এর মেধ িদ

জুস ,

াইট এেটে

ল দুেটা চাখ।

ন ছাড়ার সময়

রা মােঝ মােঝই খাঁজ িনেয় যাে

ওর িকছ

ংক চেয় খেয়েছ বার কেয়ক , যিদও আমােদর কপােল

িকছই জােট িন এখেনা অবিধ। ছাট হেলও বশ স িতভ ছেল। এই বেয়েস একা একা, আমরা বািড় থেক
ু েল অবিধও যেত পারতাম না। সাগর পিরেয় দশা ের যাওয়া তা দূর অ । এ ছেলর সােথ কথা না হবার
কােনা কারণ থাকার কথা নয়। তেব হয়েতা ওর বািড়র লাক রা ায় অজানা লােকর সে
বারণ কের িদেয়েছ। তাই এক মেন আই-প াড এ গম খেল চেলেছ। তেরায়াল িনেয় যু
তরবািরর ট েরর শ

ভেস আসেছ অিবরত - িচং , ি ং,

বাইেরর িদেক তািকেয় িকছ ণ ধের িক যন দখেছ।

যু

কথা না বলেত
খলা। শািনত

াঙ। আর মােঝ মােঝ জানলার াই

উ ঠেয়
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ন এর মেধ একটা ব

তা

হয় এবার, আেলা

িসট্ আমােদর সকশন এর ফা

রা। ফা

ািলেয় , লী িনেয় খাবার দওয়া

হে

। আমােদর

করা খাবার টিবল হাতেলর খাঁেজ লুেকােনা। আিম টিবল খুেল

ফেলিছ। ছেলটা খািনক চ া কের খুলেত না পের উসখুস করেছ। এবার মৗনতা ভেঙ বেল , "ক ান ইউ
হ

িম।" টিবল খুেল দওয়ায় বেল , "থ াংক ইউ।" জড়তা ভাঙেত িবিদত কথাটাই আবার জে

"আর ইউ ােভিলং অ ােলান।" ছাট উ র দয় ,"হ াঁ।" কাথায় যা

স কির ,

ে র উ ের বেল আবুধািব, ওর বাবার

কােছ। বিল তিম িক আবুধািব ত থােকা , তত েন জড়তা কেট গেছ খািনকটা। খেত খেত বেল , না আিম
িশকােগা ত থািক মা এর সােথ , আবুধািব ত বাবার কােছ বড়ােত যা

।

মানুেষর মন, এক ক নার ঝাঁক উেড় এেস বেস মাথার মেধ । কমন বািড় ত বেড় উঠেছ ছেলটা। হয়েতা
মা বাবা িডেভাসড। মা একাএকা মানুষ করেছ ছেলেক। সারা িদন কােজর পের সে
সােথ। সারা িদেন একা একা , ু েল বা চাই
িবে

বলা দখা হয় ছেলর

কয়াের সময় কা টেয় ছেল টও বািড় ফের সই সে

েবলায়।

েদর পর বাবা চেয়েছ ওর মার থেক যত দূের স ব থাকা যায় তার। হয়েতা তাই আবুধািবেত থােক

চাকির বা ব বসা সূে । মােঝ মােঝ ছ টছাটায় ছেলেক ডেক িনেয় আেস িনেজর কােছ। হয়েতা এমিন সব
িকছ, অথবা হয়েতা আিম যা ভাবিছ তমন িকছই নয়।
আমার ভাবনায় ওর িকছ যাই আেস না। অেনক কথা বেল চেল এবার গড়গিড়েয়। ও আর ওর এক ব ু নািক
এই তেরায়াল যু সবার থেক ভােলা খলেত পাের, ওেদর পেয় এর রকড কউ ভাঙেত পাের না।
আবুধািব ত ওর বাবার িবরাট বািড়। সখােন ভারী মজা, ও বাবার সে
খেল , খায় দায়, ঘুেমায় আর মজা কের বড়ায়। আমার সােথ গ
দেখ আর

সারািদন ফুটবল খেল , িভিডও গম

করেত করেত মােঝ মােঝই জানলা খুেল

কের আর ওই দয়ার ইেয়ট, আমরা িক আবুধািবেত এেস গিছ। বাবার সে

তাড়া ওর। অথচ আবুধািব তা আর সামান পথ নয়। অতশত বােঝ না স। কবল

দখা করার খুব
কের চেল, আমরা

িক আবুধািবেত এেস গিছ।
তবুও সুদীঘ পথ শষ হয় এক সময়।
িনে

কের আবুধািবেত। যা ীরা উেঠ দাঁিড়েয় নামার

। ও অেপ া করেছ শ াপােরান এর জন । এেতা

নাম তামার। ও বেল ইয়ািসন। তামার সে
যাে

নলা

েণও নামটা জানা হয় িন ওর। জ

নই ইয়ািসন। তামার বাবার মেতা আর আমার সে

। আমার বাবা আর তামার বাবার মেতা শ

াসাদসম বড় বািড়ও নই আমার বাবার।

য িমল ইয়ািসন। আমরা দু জেনই আমােদর বাবার বািড় যা

দখা করেত। হ াভ এ

সমথ

খলেত পাের না আর। অথচ এক সময় কত খলাই না

খেলেছ আমােদর ভাই বােনেদর সে । তামার বাবার মেতা
বাবার সে

াসা কির , িক

আলাপ হেয় ভােলা লাগেলা ইয়ািসন। ইয়ািসন ওর বাবার বািড়েত

। আিমও আমার বাবার সংেগ দখা করেত যা

তবুও আমােদর মেধ িক আ

িত

ড টাইম ইয়ািসন। এ

, আমােদর

আই উইল হ াভ ইট ট।
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Story Three – The Young Lady and the Other Nag
Few years back, I was returning from India. It was a Lufthansa flight from Madras that would take
me to their hub in Frankfurt from where I would change flight for Denver. Besides the German
airhostesses, there were a few Indian airhostesses of which a particular young lady got my
attention for a very specific reason. She was smart, pretty and handling her job with a smile and
professionalism.
It took the plane probably ten hours to land at Frankfurt. As the plane was parked at the gate I
grabbed my carry-on bag and joined the queue with other passengers for de-boarding. Next to
me, was the same Indian stewardess standing on the side of the aisle, ready to offer the final
parting greetings to the passengers. The queue had not moved an inch yet. She looked at me and
smiled. For a long time my inquisitive mind was dying to ask her a question. I was not sure if it was
the right moment to ask it.
Realizing we would never have our paths crossing again, I gathered courage, and said to her, “If
you don’t mind can I ask you a question? I have been noticing you for some time for a particular
reason. Are you a Bengali by any chance? I noticed your last name on the name tag is Bhuinya. It is
a typical Bengali last name.” Her smile broadened this time beyond the standard professional limit
she was trained for. She said, “Yes, I am a Bengali but from Bombay. Where are you going?
Denver?” I nodded. She might have seen my second boarding pass that I was holding for the
Frankfurt-Denver leg of my journey. Suddenly she asked me if I was a Nag. Hearing my affirmative
response she told me that her boyfriend whom she was about to marry soon was also a Nag. I
was delighted at the coincidence and asked her if she could speak Bengali.
"You made the right choice," I told her in Bengali. “After all, you are seeing me; a hearty happy
human being and I expect the other Nag to be a good person too.”
She burst into laughter and said, “Yah, he is a very cute person.” She told me how his father had
come from Bardhhaman, a small town near Calcutta and settled in Bombay with his family.
The time has changed. Our fathers’ generation of Bengalis adventured to leave their small towns
for larger Indian metropolis such as Bombay or Delhi in search of a better life. We, the next
generation Bengalis are moving outside the sub-continent to Europe and Americas. Bengalis are
no longer sentimentally attached to the home towns they grow up with and are taking the big
leaps.
The line started moving again. She smiled and said to me, “Have a safe trip home.” I smiled back
and said to her, “Have a pleasant and happy journey with the other Nag.”
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Story Four – Growing Up
Excerpt from a conversation with my ten years son four years back:
Me: You seem sad. You are not talking. You did not greet me when I came back home. During
soccer practice, you preferred staying alone, away from the team mates. Is something bothering
you?
Son: I saw Leo for the last time today.
Me: Leo, your best friend who is moving to Washington?
Son: Yes!
Me: Tell me, what did the two of you do today.
Son: I went to Leo’s house in the afternoon. We talked sitting on the empty floor. There was not a
single piece of furniture hanging around. Those were all taken away by the mover truck. I never saw
their house so empty. It was a weird feeling. Daddy, did you ever experience a friend moving when
you were growing up?
Me: I probably did once in my childhood days but you know, families and friends moving away were
not that common those days. It seems to happen all the time these days. You need to be strong and
deal with it.
Son: Leo walked me home. I stood on a piece of rock in our front lawn and watched him walking
back all the way until he disappeared at the turn of the road.
Me: Did he turn back before you could not see him anymore?
Son: Yes he did. He turned and waved at me for the last time before disappearing.
At that time, we couldn’t find anything more to talk about. We embraced each other and stood
silent for a few moments.
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TRANSCENDENTALISM IN MODERN SOCIETY
Kritika Krori
Transcendentalism is a philosophy of living where an individual lives by his or her own terms without
the control of the government. Transcendentalists believe that everyone deserves equal
opportunities, and should be able to achieve high standards, regardless of social status. In the
nonfiction novel, Into the Wild, this philosophy is put to the test in the form of a man named Chris
McCandless. He decides to donate all of his money, burn the cash in his wallet and disappear for a
while. He lives with only the clothes on his back and the very few possessions he brought with him.
The simple idea of transcendentalism worked well for him but will not work for a society. A society
needs some sort of order to provide discipline to those who disobey the rules. Also, the
advancement of technology helps a society and transcendentalists believe technology is a distraction.
Another thing is that not everyone will be able to consider other people the “same” as them. Some
people consider this idea to be very bogus. Transcendentalism will work for an individual but will
not function in a society, because a society needs order, technology, and a distinguishment of people
As mentioned above, a society needs order and discipline. A society needs these important
components to ensure the safety of the citizens and to avoid putting them in danger. The brash
words of Mr. McCandless on this matter are “How I feed myself is none of the government’s
business. !@#* their stupid rules” (Krakauer 6). If the members of a society act on these words
then it will make everyone else wary of their survival in the real world. According to one of most
famous Hong Kong martial artists, Bruce Lee, “obey the principles, without being bound by them”
(Lessons Learned from Bruce Lee). His words of wisdom show that following the rules are for the
benefit of the people and protect them from harm.
The advancement of technology is upon the human race. Technology has helped make things easier
and keep a flow of communication. However, transcendentalists do not want the member of society
to have access to technology. They believe that it disgraces their simple way of living. In a candid
postcard to Ron, Chris McCandless stated “I don’t want to know what time it is. I don’t want to
know what day it is or who I am. None of that matters” (Krakauer 56). Nowadays, knowing the
date and time does matter in the acts of documenting specific events and arriving on time at school
or work. An interview between Orion magazine writer, Andrew Lawler, and Wired magazine
creator, Kevin Kelly discuss this topic in full-depth. Kelly tenaciously says, “The internet is a ‘miracle
and a gift that allows humans to create in radically new ways” (Tending to the Garden of
Technology). Without the tremendous advancement of smartphones, computers, and tablets a
society is unable to communicate as quick as possible. They cannot grab information as quickly
without these items.
Transcendentalists put everyone on the same platform and treat them the same way. They don’t
believe in any social classes. Chris McCandless proves this by refusing “a new car his parents gave
him as a graduation present and furnishing his room” (Krakauer 22). This can become a problem
for society because not everyone can consider themselves and others equal. There will always be
something that will make someone better than the other. Edgar Allan Poe was an antitranscendentalist and he supports the idea of inequality in a society by saying “The boundaries which
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divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where one ends, the other
one begins?’ (The Premature Burial).
In conclusion, the simple philosophy of transcendentalism will not function in a society. A society
needs rules to keep everyone safe and sound, and to avoid repeating horrific events of the past. A
society also needs technology to quickly communicate any messages that need to be addressed to
the public. If they know in advance, then they can make time to be prepared for it. The
distinguishment of people is needed in a society because not everyone can treat each other the
same and they all have different ways to live. They all have different ways to fight their own daily
battles. Without rules, technology, and social classes, a modern society is unable to thrive on its
own.
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ভয়
তীথ চৗধু রী
কাল মহালয়া । দবীপে
স য় আর পাঁচটা

র

।

বাসী বাঙালীর মতই কলকাতার দুগাপুেজা দখা থেক িচরকাল ব

থেকই মা বাবার কােছ গ

শানা, িক

চে

ত । ছাটেবলা

দখার সৗভাগ কখনও ওর হয়িন । স েয়র বাবা ওর জে র

পূেবই রাঁিচেত আেসন কাল মাইে র কাজ িনেয় । সই থেকই ওেদর রাঁিচেত থাকা । কলকাতায় আ ীয়জন সরকম িবেশষ না থাকায়, ওেদর কখনও খুব একটা কলকাতায় আসা হয়িন পুেজার সময় । ছাটেবলা
থেকই মা এর কােছ গ

েন স য় যন দুেধর াদ ঘােল িম টেয়েছ । তাই ‘টাইমস্ অফ্ ই

য়া’ র চাকিরটা

যখন ওর হােত এল, এই সুেযাগটা স য় আর ছাড়েত পােরিন । সেব পাঁচ িদন হল ও কলকাতায় এেসেছ, আর
িক কপাল, তাও একদম পুেজার মরসুেমই।

এসব তা খুব ভােলা কথা, িক
িক

স য় আজ যখন জানলার ধাের বেস রা ার িদেক চেয় আেছ, ওর মাথায়

অন িকছ ঘুরেছ । পুেজার আন

। কাউেক স য় বলেত পারেছ না ওর উি

যন কাথায় হািরেয় গেছ । মুেখ যন এক অদ্ভত অশাি র ছায়া
মেনর কথা । এক দৃ েত চেয় আেছ

চারিদন হল ও কলকাতার অিফেস চাকির করেছ । িক
সৃ

ধু রা ার িদেক । আজ

িকছ একটা কথা ওর মেনর মেধ একটা সংশেয়র

কেরেছ ।

বািলেশর তলায় ফান্টা অেনক ণ ধের বেজ চেলেছ । স য় যন
আওয়াজ পৗ ছল িক

তােতও মন িদল না । িকছ

নেত পেয়ও

নেছ না । কােন

ণ পর ওর মেন হল বাধহয় ওর মা ফান করেছন ।

বািলেশর তলা থেক ফানটা িনেয় জানলার পােশ দাঁড়াল স য় । মাবাইেলর িদেক তাকােতই নজের পড়ল
ওর মা সাতবার কল কেরেছন গত এক ঘ ার মেধ । ছেলর জেন

াভািবক ভােবই উিন িচি ত, কখনও

ছেলেক ছেড় বািড়েত থােকনিন তা ।
িকছ

ণ থমেক থেক মােক কল করল স য় ।

“হ ােলা মা!”
“িক র তােক কখন থেক ফান করিছ, কাথায় িছিল? একবারও ফান তলিছিল না কন?”
“হঁ ”
“আমার কত িচ া হয় জািনস তা? একবার ফান তেল বলেলই পািরস য ব ু েদর সে

বিরেয়িছস! ”

“হঁ ”
“তই বল । তার তা বয়স কম হল না, একট তা কা

ান থাকা উিচত”

“হঁ ”
“এই! হঁ হঁ িক লািগেয়িছস বলত? িকছ বলিব তা?”
“বেলা

নিছ!”
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“ নিছ মােন? কালেক মহালয়া । মাবাইেল অ ালাম লািগেয়িছস? আজকাল তা আর কউ রিডও চালায়
না,

েনিছ নািক িসিড, িডিভিড অেনক িকছ বিরেয়েছ । আর তােদর ওটােক িক যন বেল? ওই য যখােন

সব গান শানা যায় ল াপটেপ? সখােনও নািক শানা যায় আজকাল ।

িনস, ভােলা লাগেব । দবী আসেছন

র কাল! দুগ্গা দুগ্গা!”
“ ঠক আেছ ।

নব । কখন অ ালাম দব?”

“কখন আবার িক?

িত বছর তা তই লািগেয় িদস আমােদর জেন । চারেটর সময় র । এখন তাই তাড়াতািড়

েয় পর । আর রাত কিরস না।”
“আ

া মা? দবীপ

হেল িক আমােদর সব সমস া, সব িচ া দূর হেয় যায়?”

“সমস া? িক ব াপার বলত? তার গলা
িকছ লুেকা

েন আমার িক

কমন লাগেছ! ঠক আিছস তা? আমার কাছ থেক

স না? আিম বলিছলাম কতবার! পুেজাটা কা টেয় যা । তারপর কত কের বললাম একটা হােটেল

িগেয় উ ঠস! িগেয় উঠিল একটা ব ু র বািড়।”
“িকছ হয়িন । িচ া কর না ।”
“হ াঁ র শান? বািড়টা কমন র? তই একাই আিছস এখনও? কান লাকজন নই? তার ব ু টা গল কই?
…
…
“হ ােলা!

নিছস? িক র?”

পােশর ঘর থেক একটা আওয়াজ স েয়র চহারা বদেল িদল । মুেখর আদল আবার ভীত স

হেয় উঠল।

ঠক সই আওয়াজ, ঘিড়েত চাখ পড়ল স েয়র। রাত দশটা । ঠক সই সময় ।
পােশর ঘের কউ নই । এই বািড়েত স য় একাই থােক । ওর ব ু ওেক কলকাতায় আসার আেগ বেলিছল
য এই বািড়েত স য় ওর সে থাকেত পাের । ব ু মােন ঋজু । ঋজু ওর ছাটেবলার ব ু । স েয়র মা ওেক
না িচনেলও, ু েল ওরা দুজেনই বহিদন একসে
চেল আেস চাকির িনেয় । িক

এবার যখন স য় কলকাতা এল, ঋজুর কান খাঁজ ও পায়িন। বািড়র ঠকানা

ওর কােছ িছল । ঋজু বািড়র চািবটা
আসেব । কােজ বেরাে

পড়ােশানা কেরেছ । তেব ঋজু িতন বছর আেগই কলকাতা

। আজ

িতেবশীর কােছ িদেয় গিছল, বেল গিছল য িকছিদন বােদই ও িফের
ায় চার িদন হেয় গল, িক

ওর কান খবর নই।

তেব ওই আওয়াজটা? ঠক যন কান মানুেষর গলার র । এক আকুল ক
ক পাে

কউ । আজ দুিদন হল স য় ওই গলার র ঠক একই সময়

র । যন িকছ চাইেছ । যন খুব
নেত পাে

। গতকাল ও সাহস

কের, ঘের ঢেকিছল । িগেয় দেখ ওখােন কউ নই। আর আওয়াজটাও িকছ ণ বােদ থেম যায় । আজ
আবার িফের এল সই আওয়াজ!
ূ বােদই মহালয়া । মা তা বেলেছই দবী পে র
স য় ভাবল আর তা িকছ মুহত

েত সব সমস ার সমাধান

হেয় যায়, সব দুঃখ ক িমেট যায় । ভাবেত ভাবেতই স েয়র চাখ পড়ল ফােনর ওপর । মােয়র ফান আসেছ
আবার । স য় কেট িদল ফান । আর ভােলা লাগেছ না স েয়র । আওয়াজটা তা এমিনেতও িকছ ণ বােদ
থেম যােব । তার পের কথা বলেলই হল ।
িক

আজ যন অন িকছ অেপ া করিছল স েয়র জেন । সই আত র যখন থামল, এক অ

ু ত কা

ঘটল । হঠাৎ স য় ল করল বাইেরর ঘের আেলা লেছ । কউ যন এখিন সই আেলা ালােলা ।
দরজার তলা িদেয় স য় পির ার আেলা দখেত পাে । ঘের তা কউ নই । তাহেল? কান চার িক?
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ভেয় স েয়র গলা িকেয় এল। ঘিড়েত এখন এগােরাটা । কান আওয়াজ নই, ধু আেলা লেছ । ভেয়
স য় িবছানার একটা কােন িগেয় বেস রইল। ভাবল মােক একটা ফান করেব । ফানটা হােত িনেতই
স য় দখল কান িসগনাল নই । িক িকছ ণ আেগই তা ও কথা বলল ওর মােয়র সে ।
ায় টানা দশ থেক পেনর িমিনট সই দরজার িদেক নীেচ তািকেয় িছল । এক মুহেূ তর জেন ও ও চাখ

স য়

সরায়িন সখান থেক । মেন মেন ওেপ
সে

া করিছল কখন এই রাত শষ হেব । কখন মহালয়া হেব ভােরর

। এক হােত ওর ফান, আর অন হােত িনেজর ওয়ােলট, যটােত ওর মােয়র ছিব আেছ ।

দখেত দখেত সমেয়র ঘিড় এিগেয় চলল । রাত এখন বােরাটা । স েয়র নজর িক

এখনও সই দরজার

িদেক । এইবার যা ঘটল তা স য় জীবেনও ভাবেত পােরিন । দরজার ঠক সামেন কােরার পােয়র ছায়া দখেত
পল ও । ঘােম স েয়র জামা িভেজ গেছ ইিতমেধ , গলা

িকেয় এসেছ ওর । ধীের ধীের দরজাটা খুেল গল।

আর দরজার মিধ খান িদেয় বিরেয় এল একটা হাত ।
একটা নরক ােলর হাত । স কী বীভৎস দৃশ ! িচৎকার কের উঠল স য় ।
“মা গা বাঁচাও! ক ওখােন!!!”
ভেয় স েয়র মাথা ঘুের গল । ধীের ধীের ও নিতেয় পড়ল িবছানায় । পলেকর মেধ

ভার তখন চারেট । পােশর বািড়েত কউ বাধহয় উেঠ রিডও চািলেয়েছ। শানা যাে
া পাঠ । এই আওয়ােজই স েয়র

ান হারােলা স য়।

বীের

কৃে র

ান িফের এল । অ কার থেক হঠাৎ যন আেলার স ান খুেঁ জ

পল স য় । স েয়র মুেখ হািস। মহালয়া হেয় িগেয়েছ । দবী এেস গেছন । এখন আর কান ভয় নই ।
েয়

েয় রিডওর গান

নেত লাগল স য়।

হঠাৎ িক মেন হল, ওর চাখ পড়ল দরজার িদেক । দরজাটা এখনও হাট কের খালা । বাইেরর ঘের এখনও
আেলা

লেছ ।

িবছানা ছেড় স য় উেঠ বসল । ভাবল এখন তা পুেজা
িনেজেক শ

হেয় িগেয়েছ । এখন আর িক ভয়? তাড়াতািড়

কের ও এিগেয় গল দরজার িদেক । আজেক ও এই রহস সমাধান করেবই।

বাইের ঘের যেতই ওর চাখ পড়ল সাফার িদেক। দখল একটা ওর বয়িস ছেল বেস রেয়েছ মাথা নীচ
কের।
িডম ল াে

র আেলায় ঠক বাঝা যাে

না ।

ছেলটা ওর িদেক এবার মুখ তেল চাইল ।
“এ িক তই? ঋজু! তই কখন এেসিছস? স িক র, তই সারা রাত িক এই সাফােতই

েয়িছিল নািক? আিম

কাল সারা রাত ঘুেমােত পািরিন । কাল িক তই বািড় ঢেকিছিল রােত? িক কা !!! আিম তা এেকবাের ভেয়
িকেয় গিছলাম র!”
“ও তাই?”
“তই ডাকিব তা আমােক, ফালত আিম এেতা ভয় পলাম!” হেস বলল স য় । “চল এবার ভতের চল,
একটা িসগােরট খাই। কাল সারা রাত যা কেটেছ িক বলব তােক”
“না তই এখােনই বস, ভতের আর যেত হেব না”
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“ ভতের যেত হেব না মােন? চল র, আরাম কের িবছানায় বেস মহালয়া
“স

ু

আমার কথা শান, ভতের যাস না”, শা

নব । তাড়াতািড় চল ।“

গলায় উ র িদল ঋজু

স েয়র ঠক ভােলা ঠকল না ঋজুর কথা । ঋজু ওেক কন ভতের যেত মানা করেছ? আর ও এত ধীের
ধীের কন কথা বলেছ? আর ভতের এমন িক আেছ য স েয়র সখােন যাওয়া বারণ?
িকছ তায়া া না কেরই স য় এবার ওর শায়ার ঘেরর িভতের ঢেক এল ।
ভতের ঢেক স য় যা দখল, তােত ওর সম

শরীর ঠা া হেয় গল । িচৎকার কের উঠল স য় । মা টেত

বেস পড়ল ও। িপছন থেক ঋজু এেস ওর কাঁেধ হাত রাখল ।
সামেন িবছানার ওপর পেড় রেয়েছ একটা লাশ । সটা স য় িনেজই । িনে জ হেয় রেয়েছ পুেরা শরীর ।
লােশর এক হােত ওয়ােলট আর অন হােত মাবাইল ফান । ফােন

চর িমসড্ কল । স েয়র মােয়র ।

িপছন থেক ঋজু বেল উঠল, “আজ দুিদন আেগ বাইপােসর রা ায় আমার একটা ভয়াবহ অ া
র । আিম সখােনই
শষ সমেয় ভীষণ ক

াণ হারাই ।

ায় দুঘ া আিম রা ার ওপর পেড় িছলাম, িক

পেয়িছ র আিম । অেনকবার কঁ েদিছ রা ায়

েয় র া

েড

হয়

কউ সাহায করল না ।
অব ায় । তবুও কউ

এল না। িতন িদন ধের আমায় ওরা একটা মেগ ফেল রেখেছ । ভাবলাম িকছ ভােব তােক যিদ বাঝােত
পাির আমার মৃত র কথা তাহেল যিদ একট আমার বািড়েত খবর িদস । আমার বািড়েত এখনও কউ
জােননা । তাই কাল রােত আিম একবার বািড় এেসিছলাম । িক
আিম সারা রাত তাই সাফােতই অেপ

া কেরিছ । আমায়

স েয়র চােখ জল । িক বলেব ভেব পাে

আিম ভািবিন তার সে

এরকম হেব ।

মা কের িদস তই স ু !”

না । ব াথায় ওর বুক ফেট যাে

! ভাবল কাল রােত যিদ

একবার ও মােয়র ফানটা তেল িনত!
বাইের এিদেক ভার হেয় িগেয়েছ । িপছেন গান শানা যাে

, “জােগা, তিম জােগা!”
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HIDE AND SEEK STORIES
Roshmi Bhaumik
Story 1: Retold from “Life and teachings of Sri Anandamayi Ma”
by Dr Alexander Lipski
A rich merchant decided to embark on a trip to further his business. On his way by train, he met
with a man who looked like a merchant too. He appeared to be very friendly with him. Through
their conversation, he found that the man was travelling to the same city. The fellow traveler
suggested to the rich merchant that it would be great if they shared a room to save on expenses.
The generous merchant agreed.
They found a suitable inn to spend the nights. Every morning before leaving for his business work,
the merchant counted his money openly and put it in his pocket. The other man looked greedily at
the money. Actually he was not a merchant. He was a thief in disguise. The thief's goal was to rob
the merchant.
At night after the merchant slept, the thief searched every inch of the room for the money but
could not find it. After several days of futile attempts, the thief confessed to the merchant his true
identity and goal, begging him to reveal where he hid the money so successfully. The merchant
replied casually: 'I knew what you were up to. So every night, I put the money under your pillow,
knowing that you would never look there.'
Story 2:” Nothing more than Feelings”
"Of all the relationships, friendships are created from our own choice," observed a friend.
Nowadays, we have Facebook "friends" too. The posts are more visible when your friends like them.
When my cousin’s sister liked her friend's posting, I saw it too. He had posted a picture of Irfan
Khan (the main actor in the movie Life of Pi) and Aishwariya Rai (an actress and former Miss
World). There was a line on top of the picture. It said: "That Awesome Dialogue". Aishwariya was
wearing a formal pant suit, smiling sweetly at Irfan. Irfan was wearing a dark Pathan suit, looking
straight ahead. He had a faraway look on his face. Below the picture was a dialogue in Hindi: "Woh
Mohabbat Thi Issi Liye Jaane Diya. Agar Zid Hoti To Bahon Mein Hoti." She was my love that is why
I let her go. If it was an obsession, then she would be in my arms.
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The words touched my heart. Love is perhaps the most generous human feeling. I immediately
clicked the "Share" button. There was another line, hiding at the very bottom of the picture that I
completely missed even as the post appeared on my timeline. In a few minutes, my school friend
posted a comment on it. "Which movie is this dialogue from?" she asked. Honestly, I didn't know.
"I loved the emotions expressed in those words and so I shared the post," was my feeble
explanation. There were no further comments on the post at that time.
One Sunday afternoon at my friend's house, a few of my friends and their spouses gathered in the
family room after lunch. We decided to watch a Hindi movie. One friend suggested, "Let's watch
this one, Jazbaa (Feelings)" The movie was a suspense thriller! The hero, Yohan, played by Irfan
Khan, was an unstoppable police officer. His school friend, Anuradha Verma, played by Aishwariya
Rai, was a lawyer and a single mother, whose daughter got kidnapped. Yohan, like her father, did
not rest till he rescued the girl. In the last scene of the movie, Yohan is asked "Why didn’t you ask
Anuradha to stay with you?" My heart missed a beat when I heard “that awesome dialogue" that I
had seen on Facebook, three months ago! I went back to my Facebook timeline. I almost blinked
when I saw the last line, staring at me, mockingly, this time. It said: "by Irfan Khan in Jazbaa"
Story 3: “The Sweet Spot”
When one walked by this pretty neighborhood in the suburb of Denver, Colorado, it was hard to
miss a round black mark on the sidewalk. Many men and women stepped on it during their walk or
jog. It got scorched under the hot sun rays. It got wet under rain and snow. The perfect mark, Dot,
as he named himself, smiled at everyone and everything.
Dot felt sad one day. He had lost his own spots. It made him pout. He used to have three shiny
white spots. Over the years, the dirt on the shoes may have made the white spots, gray. When the
sun melted the rubber, maybe the colors blended with each other over time. Who knows what
really happened. After a heavy rain on that June afternoon, Dot looked at his reflection on the
leaves of the nearby bush. To his dismay, he could not see his white spots anymore! What if people
thought he was plain? His whole world was falling apart.
His world was focused on the neighborhood where Joe lived. He used to be Joe’s favorite bouncy
ball. Many summers ago, Joe was bouncing him happily when Dot fell into the fire pit. The fire pit
was extremely hot. Joe’s family was having a BBQ party in the backyard. Joe noticed it right away
and asked for help. However, it was too late. By the time Joe’s father brought the tongs and tried
to pick up Dot, he was all gooey. Joe cleaned the tongs with a paper towel and kept him near his
chair. A sudden wind blew the paper towel to the sidewalk and Dot got stuck there.
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He had felt alone that day but he still had his shiny spots. Dot felt lost without his spots. He prayed
to be a bouncy ball once again. He could then roll everywhere to look for his spots. Before long,
he got kicked by a lovelorn young man. Dot rolled on the sidewalk at a fast speed. He looked around
carefully at the familiar backyards, the patios the trees and bushes. Unfortunately, he could not see
his spots anywhere. Finally, he rolled off the sidewalk into a roadside puddle. Barely afloat, in the
cold water, he thought he smelled BBQ sauce.
Dot prayed to go back in time when he had played with Joe. Before long he was in the midst of half
a dozen boys on a wrought iron table. Dot looked so fine with his shiny white spots. Every boy was
reaching forward, trying to get a hold of him. At that moment, Dot felt complete. Happiness filled
his heart and tears trickled down his cheeks. He knew he could not stop time but he could always
relive it. No matter what happened to him, he would always find his sweet spot!
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িনজ ী
িমিল

ইদানীং িনউজেপপাের, হায়াট্ স অ ােপ, টইটাের ণা

ের লখা হে

সলিফ শহীদ দর নাম। িনজ ীেত

িনম হেয়িছেলন এমন ই গভীর ভােব, নৗেকা থেক, দশ তলার ছাদ থেক, ফল্ সর চড়া থেক পের
ববাক

ানটাই হারােলন। মানুষ মা ই কম বশী নািসিস

তাই বেল. . . . . . .

আেগর িদেনর রিসক রাজ রাজারা যখন তখন তাবর িচ কর ডেক আঁিকেয় িনেতন িনজ-পিতকৃিত। কােষ
সই উৎসাহ িছল, কাষাগাের সই চছলতাও। তারপর ক ােমরা এল। লাঘব হল িশ ীর পির ম। মানিবক
এু ট ,ক নার কালার, মেনর মাধুরী, িশ ময়তা আর রইলনা বেট তেব end product পল চড়া
আর এখন তা technology র নতন টাকনা স
ফেটাপুরান। স

perfection.

, টাচ্ িদেলই খচ্ ন, দখ কত দখিব সলিফশ

র থেক বড় িহট এই ধরাধােম আেছ িক? চল্তা িফরতা স

না থাকেল মানুষ বুঝেব

িক কের, িক খতাম, িক পরতাম,েকান কান চেলায় যতাম। আলমারীেত য এক হাজার দু হাজার শাড়ী
স আেছ, লকাের লটকােনা. . . . সটা স

exhibit না করেল কউ দখেত পত বু ঝ? স

এতটাই িহট য,েযেকােনা ফেটা তালার নাম হেয় িগেয়েছ স

। একিদন এক কিলগ

বলেলা, আসুন আপনােদর একটা group photo তিল, এমন সময় আ
পেড় বলেলা ‘ স ার স

ছিব বাগােল গাটা পূজা ম েপর লাক এক
আয়না িবলাস ও সের িনে

ি

ক । লা ঠর মাথায় মাবাইল লািগেয়

আর গ ালািরেত বেস িতন তাবর দেশর নতা মি

স

ুল

শেন পৗেছঁ সব ছেড় আেগ স

হািস হািস মুেখ

া টামটা অবিধ ভেল িগেয়িছ। জাপানী
িনেলন।

ধু এখন ও

কাঁচটা খুলেত পােরিন তাই, না হেল ওখান থেক মুন্ড বািড়েয় ও পাজ িদত। স
মেধ আপাত

দেখিছ

অেনেক।

নতার সৎকার হে

নট আ জািতক

াবহ চা িনেয় হা জর। সও দািড়েয়

েপ ক ৷পচার। আজ আর ছিব নয় আিম সিত সিত

groupfie তলেছ। আমরা িনেজেদর িনেয় এত িবেভার য, চ
অা

াট ফান িকেন

টা ভােলা কের তলেবন িক ! আমরা ফেটা তলেবা িক! হেসই সারা।

অেনেকর হােত আবার ল া লা ঠর মত কী একটা বলল ‘এ হল স

এক পৃিথবী বেরণ

এখন

আর স

েনর জানালার
পাে েটর

একট িমল থাকেল ও, অেনক ফারাক ও আেছ। ভাবুন একবার, মানািলসার হােত যিদ

াট ফান থাকত তাহেল দ িভন্িচর পাে েটর আর দাম ই থাকত না।
এই আমরা আম জনতা সবাই তা ফাঁ টেয় ছিব আঁিকনা য খাতা পন হােত বেস পড়েবা আয়নার সামেন,
তাই আমােদর জন রইল িনজ ী।
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ITALY TRAVELOUGE
Rituparna Ghosh
When it comes to a European vacation, Italy is a very popular destination. This summer Amit and I decided
on a 10-day trip to this beautiful country, picking Rome, Florence, and Venice. We booked the hotels and
airline and train tickets online and felt relieved that the bulk of the reservation is pretty much-taken care of.
There were a few other advance bookings in Rome like Borghese Gallery and Hop On Hop Off (HOHO)
bus tours. We arrived at Fiumicino Airport in Rome on a bright sunny morning in July. The Leonardo Express
took us to Roma Termini, the central station in Rome. The hotel was a 10-minute walk from the train station.
We packed lightly, and so it was not a problem to pull our carry-on cases and backpacks and reach Monte
Carlo hotel.
We had the advance tickets to Borghese Gallery at 3:00 pm. A short taxi ride from the hotel took us to the
magnificent art gallery containing some of the greatest pieces of Western art, e.g. works of Raphael, Canova,
Bernini, and Caravaggio. The museum is full of paintings on 2nd floor and sculptures on the 1st floor. Some
of the beautiful pieces which I loved
were the marble statue called Pauline
by Antonio Canova and a beautiful
painting
named
Madonna
del
Palafrenieri by Caravaggio. After the
two-hour museum tour, relaxing with
delicious cappuccino in the café was
delightful. We then took the metro to
visit Spanish Steps and Piazza de
Spagna. The square called Piazza de
Spagna had a pretty fountain and it
branched off into some narrow streets
lined by famous Italian branded shops
like Valentino, Armani, Gucci, Versace,
etc.
Photo 1: Amit and Ritu in front of St. Peter’s Cathedral, Vatican.

As we started walking down a lane, a
small crowd drew our attention. Coming closer, we found there was a photoshoot in front of the famous
store, BVLGARI: a beautiful Italian model in a pair of exquisite palazzos and a tunic, posing for a purse and
shoes. There was an air of style and fashion and elegance as she tilted her head and lowered or lifted her
gaze and cameras flashed trying to catch the perfect angle and smile, I thought what a unique experience for
us to see a live model being photographed in one of the fashion capitals of Italy.
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The next day was for Colosseum and
Roman Forum. The beauty and grandeur
of an ancient civilization that flourished
from the 2nd or 3rd century AD were
simply awe-inspiring. Colosseum is the
world’s most famous arena or stadium
with deadly games of gladiators,
ferocious animals, slaves which provided
pleasure and entertainment to people of
all classes of the society. On the upper
level, there were exhibits dating from 1st
or 2nd century AD showing bones of
roasted pig and small copper spoons and
glass carafe and small cups and oil lamps
and many other artifacts. I could imagine
life 2000 years ago at the living and
Photo 2: Colosseum in Rome
breathing Colosseum as the Romans ate,
drank and enjoyed while there were shows being performed on the stage in front of thousands of roaring
spectators. The Roman Forum contains relics and ruins of many temples, and halls from the days of Julius,
Augustus Caesar. There was a village of stone huts where according to historians, Remus and Romulus, the
two brothers who were brought up by their wolf mother and who later founded the city of Rome lived! It
took us about 6 hours to walk and see these two famous sites. The hop on the HOHO bus provided muchawaited relief to our aching feet and dropped us near Trevi Fountain. It is said that if a person drops a coin
(stand with her back to the fountain, toss the coin with her right hand across the left shoulder) and makes a
wish, the wish is granted. Along with many other tourists, I took out a coin and tossed it in the fountain.
Any visit to Italy must include gastronomical pleasures like
heavenly pizzas, panini, and pasta which we enjoyed
throughout the trip. We ordered a panini and pasta for our
dinner that day and finished with the glorious Italian dessert,
tiramisu.
The third day was for The Vatican, the seat of The Pope and
Catholic Christians. Located in 109 acres, the Vatican City
State is the smallest independent nation. But the
commanding beauty and sovereignty that is embodied in St.
Peter’s Basilica or the Square or the Vatican Museum and
Sistine Chapel is undeniable. Sculptures, maps, tapestries and
Photo 3: Pizza!
paintings that are preserved in Pinacoteca, Rafael’s room and
other halls need more than a day. Inside the Sistine Chapel, the gorgeous paintings on the ceiling and walls
were completed by Michelangelo Buonarroti in 1531. The art and architecture preserved in the Vatican
inspires awe as we saw “The Creation of Adam” (famous painting on the ceiling) or Pieta (sculpture) or the
vast collection of marble statues and paintings, depicting the life of Christ or other saints and scenes from
the medieval or renaissance or baroque periods in Italy.
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A train from Roma Termini took us to Florence or Firenze on our fourth day. The journey took an hour
and a half in a very comfortable coach through Tuscan rolling hills, vineyards, and pristine countryside. If
Rome with its ancient monuments took me by surprise,
Florence swept me off my feet. The city was small, and
most of the interesting spots were within walking
distance. A Firenze Card which costs 72 euros allows
visits to 72 museums over 72 hours fitted perfectly into
our schedule. Florence is undoubtedly one of the most
beautiful and vibrant cities in Italy. Over the next three
days, we enjoyed visits to museums like Accadamia
(Michelangelo’s David), Uffizi Gallery (Boticelli’s Birth of
Venus), Palazzo Vecchio, Basilica of San Lorenzo, Medici
Chapel, Pitti Palace, Boboli Garden and the iconic
Duomo and accompanying bell tower. The sunset and full
view of Florence from Piazzale Michelangelo was just
breathtaking. We immersed ourselves in various Italian
splendors, one of which was enjoying Chianti, Italian red
wine famous in the Tuscany region with artisan bread,
prosciutto and other goodies. Shops selling leather bags,
shoes, belts, etc. were abundant though we had to be
careful in picking real Italian leather and not a cheap
look-alike manufactured in PRC. On the seventh day
(third day in Florence) we took a half day trip to Pisa and
saw the leaning tower as well as two other monuments,
Photo 2: Ritu at Leaning Tower of Pisa.
namely the cathedral and museum. How can anyone
leave Pisa without the signature photo of the person trying to stop the leaning tower from falling over?
Amit had to wait patiently as I took a long time trying to get the perfect picture!
The last two days of our trip were dedicated to Venice, where we arrived by train from Florence. As soon
we stepped out of Venezia Santa Lucia train station,
we were surprised by countless vaporettos or water
buses, boats, water taxis in the Grand Canal and
numerous canals crisscrossing the entire island of
Venice. Our hotel was right next to San Marco Plaza
with the towering Basilica of San Marco and Palazzo
Ducale (Dodge’s Palace). A trip to Venice visit would
be incomplete without a gondola ride though the fare
seemed pretty exorbitant 80 Euro for a mere 30
minutes. It was late evening when we took the
gondola ride. The tangent sun rays created a
shimmering glow on the water. I have to admit that
the gondola ride as we floated through the canals,
Photo 3: Amit enjoying Gondola Ride in Venice.
next to houses and shops and Rialto Bridge, was one
of the most romantic portions in our trip. It was short, but it was truly enchanting. The next day’s boat trip
to neighboring islands of Murano, Burano and Torcello offered visits to traditional blow glass factory, shops
selling traditional intricate lace, quaint fisherman’s village with colorful houses and an old church built
hundreds of years ago.
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After ten days as we were getting ready to board the flight from Venice back to the US, I thought in a
bittersweet way, “even though my vacation is over, even though these beautiful places and the delightful food
and the lovely greeting of ‘Buon Giorno’ and ‘Grazie’ wouldn’t be around, I am taking something back with
me. It is the art of la Dolce Vita – as the Italians say, the sweetness of doing nothing and enjoying life.” And
this, along with the memories and photographs, would indeed be something for me to cherish now and
forever.

Page | 35

PRIYA AND PARAG –
MARRIED LIFE IN THE SEVENTIES
Mita Mukerjee
A typical Indian couple were they
Their parents met over tea to arrange a match
A plan ready to hatch
Parag, an eligible bachelor, to wed Priya
A pretty girl of age, -- twenty three
Date was set for 10th December 1973;
A beautiful bride, as innocent as a flower
Looked into the dark eyes of her husband to be—
Fear clutched her heart, I don’t know this person
I am to be his wife---for life! What if? What then?
Is he all that I want him to be?
Am I all that he wants from me?
As the dark eyes caressed her face
She dropped her eyes in confusion
Her heart throbbed; she smiled, yes, this is it!
Somebody to depend on, lifelong companion!
Somebody to love, to care for, build a home!
As days turned to months, Priya learned that
Parag liked his toast lightly buttered, his tea piping hot!
And under the stern exterior, he was a romantic at heart!
Parag learned his wife liked the fan on full swing
With blankets up to her chin;
His wife had a heart of gold, but was stubborn ten-fold
Years gave way to decades, conflicts to understanding
Pain and pleasure wove the tapestry of life
The children grew up and went their way
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Now they have each other, for better or worse, AS LIFE MARCHES ON!
ION and IONA—married in the millennium
Ion and Iona—“oh! What a cute couple!
Said everyone, -- around
Love at first sight! Or “ site “
As the case maybe,
“site” being “SHADI. Com, where matches abound!
Life was sweet, a wonderful journey,
Honeymoon in Hawaii, baby-moon in Kauai,
Settled in a huge house in STYLE!
Ion climbed the corporate ladder
While Iona, a doctor, worked harder
Babies arrived—life was hectic, as they grew
Schedules—ballet, basketball, clubs and parties;
A vicious cycle, precious moments so few!
Ion came home one night, to darkened rooms so bare—
“Iona---where are you? Panic struck his heart
Resentment, anger, sorrow and fear!
Where is everybody? Did Iona leave me?
She had been irritated lately,
She was trying to say something—but I was busy --Boy! Does she have the worst timing!
As Ion wallowed in despair, the phone began to ring!
“Hello” said a familiar voice; “Iona”! His heart jumped with joy!
“Where ARE you? Are you ok? Is everything fine?”
“Of course—we are in VEGAS—or did you forget?”
With the forties club, celebrating our birthdays—check your text!
And your email, please! There is food in the fridge;”
A final click---Ion looked around sadly, missing Iona terribly!
This is what life has come to—texts and emails, no real human touch—,
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We are too busy being busy—life can’t go on as such
We need to breathe some life into LIFE itself!
When Iona returned, he was at the door ready with flowers and a warm embrace!
“Wow—maybe I should visit Vegas more often!” She smiled
“You had me worried—that was the worst feeling! “He said
“From now on, let us make a pact---we make each day count
We take the time to savor each precious moment—
Love and live and be happy—as life marches on!
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At Experis™, we know what drives your company: change. That’s why we match
your company with the solutions and talent that can create sustained success
in information technology, engineering and finance. We’ll help you harness the
power of technology to make smarter, faster decisions, connect more strongly
with your customers, and drive innovation in your marketplace. So your company
can stay in the lead.
John Dixon, Business Development Manager
T: +1 303 256 3108 • C: +1 513 254 7487
john.dixon @experis.com

experis.us

ARTIST’s GALLERY

LET THERE BE PEACE AND SWEETS

Neha Bhaumik

FRUIT BUSKET Rayan Das
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WINTER SOLITARY Rajarshi Bose

SCENIC COLORADO Rajarshi Bose
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DUSK IN MOUNTAINS Rajarshi Bose

PARK Adrija Banerjee
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Milonee is not only a community, We are a community with a big heart. The heart comes from our
culture which teaches us to be together no matter what.
It teaches us values, morality and responsibility towards the society. As part of Milonee we regularly
try our best to help the society in many ways.

Through Coat Drive, through food donation and in many other ways. This year also we have been
involved towards the noble cause by helping out the “Food Bank of Rockies” and “Habitat for
Humanity”. From packing food for the food bank and building houses for the habitat of humanity,
It again reminded us of togetherness, values and above all humanity. As a community Milonee will
continue to work towards the betterment of the society as a whole.
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POEM
Patrali Bose

What makes a poem a poem?
Is it the words that grow like leaves?
Or is it the water in oceans, and
Words upon words in a sea.
Where do these things come from,
A city in our minds?
Maybe if we look deeper
Storages, with phrases entwined
Little tiny people,working all night
And day, taking in all the stuff you learn
And storing them away.
Resting them in places, in forests
And strongholds alike, picking out the
things,
the things you especially like.
And in the night when you're fast asleep,
The people they don't make a peep,
But they take the letters and words you
know,
And scramble them up like snow.
The script then begins to play,
Showing a movie as long as day.
And as we wake we begin to see,
All the things you need to be.
And your day starts over again,
Making words the people will soon blend,
And saving them inside your human safe,
Hoping your day will be great.

REFLECTION
Anuradha Kamath (Gangopadhyay)

The light of Life lies in it’s Reflection.
Every thought and deed mirroring
In the pool of one’s introspection.
Past mountains of challenges successfully scaled,
Create an inspiring memory
When confidently unveiled.
Dreary thoughts and feelings are swept aside,
By our inherent light
That must be amplified.
It is in the quiet waters of our contemplation,
We must find the right path
To a life of jubilation.
So, let’s walk the trail of love and rectitude
And breathe in Life’s
Wonderful reflection with gratitude!

ADVICE ON CUPCAKES
Anaya Nandi (7 years)

Cupcakes are fun
But too much is a sick belly.
You get sick from head to toe.
The cure is hard but
It may be cured
Take some medicine
Take some rest
And that is what it takes I bet!

So, what makes a poem a poem?
Is it the lakes and ponds of blue?
Or is a poem really, really because of you?
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10890 East Dartmouth Ave, Unit 5. Denver, CO 80014 (FAIRWAYS CENTER)
OPEN 7 DAYS A WEEK. 10AM-8PM. 720-842-9677, 303-751-6388.

THREADING SERVICE:

WAXING SERVICE:

FACIAL:

Eyebrow threading $9
Upper lip $4
Chin $5
Forehead $4
Sideburn $6
Full face $22
Full face & neck $25
Microblading $300
Eyelash Extension $70
Eyelash refill $35
Eyebrow Tinting $15
Henna for hair $35
SERVICE FOR MEN:
Eyebrow Threading, Facial.

Full arm $22
Under arm $8
Full arm/Under arm $27
Half leg $20
Full leg $40
Stomach $20
Back $20
Bikini $25
Brazilian Waxing $40
Neck front & back$10
Full Body Waxing For Ladies
$130

Basic Facial cleaning $35
Deep Facial cleaning with
Ultrasonic $50
Relaxing fruit facial $50
Shahnaz Facial $50
Herbal Facial $50
Purifying pearl facial $50
24Kt Gold Facial $60
Shahanaz Diamond Facial
$65
Hydrating Facial with
vitamin C $60
Microdermabrasion
Exfoliation $55
Acne facial $60
Anti aging facial for wrinkle &
fine lines $65
Chemical peel for aging
or Sun damaged skin starting
from $45.

SCARED STRANGER
Roshmi Bhaumik

MAGICAL MUSICAL
Roshmi Bhaumik

A divorced lady with a few peers

Rain drops in rhythm

Went to a bar for chilled beers

Life swings in melody

Her bladder filled up after two

Nature's subtle pulse

She walked alone towards the loo

Most often eludes me

She looked ahead near the door
Something dark upon the floor

In moist brown earth

Bent down to take a closer look

Under rocks and sand

Under the table, somebody shook

A green seed sprouts

Scared eyes and a pretty face

Reaching out its hand

Dark with terror, in spite of grace
A teen startled, looked above

A bunny that hops by

She felt pity and showered love

Enjoys a tender snack

"I don't know your language

An eagle spots a prey

Neither the religion or age.

Swoops at bunny's back

I only promise to help you out
Trust me stranger, come on out"

Sun moves to the west

When out came his shining gun

Marking the end of day

Regretting what she had done
Stopped for a moment to think,

Shooter aims at bird
Marking the end of play

"Life can fade away in a blink."
Light creates shadows
Of various living shapes
Darkness covers actors
With its flowing drapes
Watching all the shadows
Moved by unseen strings
I wonder how magical are
These terrestrial beings!!
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রাজৈনিতক
অিনবাণ চ

বত

রােজ যখন িচর শাি

িবরজমান

চর বেল

ঠক তখিন

" কিব আেছ একমেন ।

চর এেস সংবাদ িদল

কত

শহেরর উপকে

কােনা এক কিব

চেল ওর কাব রচনা "।

এেস বসবাস

কেরেছ ।

মহারাজ

তহােস চর ক বেলন

েলা হাভােত জু টেয়,

রাজার কপােল ভাঁজ ।

" এত সুসংবাদ ।
বা িবদ ক খবর িদও ,

"থাকুক িনজেন ,

এক সুরম পণ কু টর যন

চাঁদ , ফুল , পািখ িনেয়

গেড় দয় তােক ।

কিবতা িলখুক ।"

পু িরিন ও খনন কেরা কু টেরর স ুেখ ।

তারপর রাজা বেলন সে েহ ।

শা

সেরাবের
ত

মরাল মরালীর খলা ক ক --

ও হ াঁ ,আর িকছ সু রী দাসী ও ভট িদও ,
কিবর কিবতা তােত বেরােব

চর ।"

আকােশ সদ ি তীয়ার চাঁদ ।
বাতােস তখন ও িছল বসে র গ

চর হতবাক -"িনতা অকিব ওটা মহারাজ ।
চাঁদ ,ফুল , জাছনা টাছনা,
কােব িকছই ওর থােকনা । "
রাজার মুখ

।

তার ও বশ িকছ প কাল বােদ

তারপর শা

কু টল ।
ের হকুম িদেলন ---

"ঘাতক পাঠাও "।।

মহারােজর মেনেত এেলা কাব বাসনা ।
" কিবর খবর িক হ চর ?"
রাজা

ধােলন ।

" সভায় য তােক দিখনা টিখনা "।

িন েু করা বেল
বা েদর গ িছল গাটা রাজ জুেড়।
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কালা র
তীথ চৗধু রী
দূের সের যাে
ূ
মুহত
েলা

!
িৃ তর পুরেনা আলমািরেত হািরেয় যাে

আঁিকবুিক কাটা শশেবর আঁকার খাতার মতন,
পুরেনা অ ালবােমর সাদা কােলা ঝাপসা ছিবর মতন ।

চেল যাে

শশব, চেল যাে

পের থাকেছ

যৗবন

ূ , যা মেনর িভতের খুজ
িনক মুহত
ঁ েছ আ য়

যা সমেয়র চােপ হারাে

দূের সের যাে

কেশার, চেল যাে

, তার ঘটেছ পরাজয় ।

!

মানুষ, পদাথ, কৃ

ম-অকৃ

ম, আদর, িহংসা

সত -িমেথ , আদশ-অনাদশ , িবষয়, বাসনা
িকছই মেন নই, িকছই মেন থােকনা, তাই িক

কাল হেয়েছ আজ, আজ হেব কাল, রইেব

যায় আেস না।

ধু ‘আিম’-রা

আমার কথা বলব কােক, আকাশ-চ -সূয-তারা?
ওেদর কােছও ‘আিম’ িনরথক, অনাবশ ক ল

আমার আিমরও হেত হেব

ীছাড়া!

য়, পের থাকেব টকেরা

িৃ ত

সও অেগাচের ঝের যােব কেব, হেয় যােব কিবতা এমিন ।
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অন পুেজা
কৃ ে

ু কু মার দাস

সুয আকাশ মাথায় িনেয়
দাবদােহর সড়ক ধের
লাশটা কাঁেধর উপর ফেল
পথেক

ধু স ী কের

চােখর জল যায়

িকেয়

ভগবান আজ চািরিদেক
পয়সা কিড় খাওয়া দাওয়া
অ কাের আেলা নই আজ
গরম পেথর দমকা হাওয়া

ধন আেছ যার মা আেছন

হােত হাত টা ধের

ডা ার আেছ বিদ আেছ

েয় যাওয়া পাঁজরটােত

জীবন বািত বৃথাই নেভ

বুেকর হাপর বাতাস ভের

দাির আজ দানার কােছ

শ

ু ধার

ালা চরম য আজ

মারণ রােগর বাসা বােধ
দানা মা ঝর

া

দহ

বউ এর ভারী লাশ টা কাঁেধ

পথ

দীঘ পেথর শেষ এেস
ােম িফের লাশ পুিড়েয়
মেয়র হাত টা ধের দানা
মা িনেয়েছন মুখ িফিরেয়

ধু তার চায় য পােন

বাকা পিথক তািকেয় থােক
গািড় ঘাড়া পাশ িফের যায়
দানা আর লাশ পেথর বাঁেক
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জয়দীপ মুেখাপাধ ােয়র একমুেঠা কিবতা
অিধকার

আমার জীবন

অেনকিদন ধের অেপ া করলাম তার জন
কেলেজর লাইে ির গিলর ফাঁেক

বহালায় খােলর ধাের িচলেত ঘের
একঝাঁক মশা ও আমার িমিলত বাস ান;

তার বাড়ীর সামেনর চােয়র দাকােন

পুেবর জানালায় ঝকঝেক জ াৎ া,

শিপংমেলর সামেনর রা ায়
ল া মােক বই হােত মেঝেত

নালার পচা গ
আর

িতেবশী ঝগড়ার িনবাধ

েবশ ।

অেপ া কের থাকতাম কখন চাখ তেল তাকািব
একবার আমার িদেক।
রােত ম

খািল িবছানায়

একটাই আসবাব পাঁচ-বাই িতন চৗিক
েয়

মেন পরত ছাটেবলার পুরােনা কথা সই ।
মেন মেন কত কথা হত,

দরজার কাল ঘঁেষই দুহাত তফােত,
দুেজাড়া কাঁথার গিদ, নতােনা বািলশ
আর চাদর সটা কখেনা হয়েতা নীল িছল ।

মুেখামুিখ মুেখমুেখ না হেলও,
চারপােশর ভীড় ব

তা উধাও হেয় যত

ধু থাকতাম তই, আিম আর একরাশ আেবগ ।

প

ম কােণ একটা অসমেয়র

াভ

থােক ছয় জাড়া ইঁেটর িসংহাসেন,
চি শ টাকা িলটার কেরািসেনর পর

আজ তার বাড়ীর সামেন িবেয়র প া াল

ওটার আর দরকারী সময় হয় না ।

ফুল িদেয় সাজােনা গট, আেলা িদেয় সাজােনা বাড়ী
কত লাক জেনর যাতায়াত
বাইের ভেস আসা খাবােরর গ

তবু এখােনও বষা নােম, টেনর চােল
অেঝার ধারায় নন

বুঝলাম,
আজ থেক তই অেন র,

প কনসাট বােজ,

সারা বছরই রােত ঘুম আেস
বৃ র তােন অথবা মশার গােন ।

অথবা অেনক আেগ থেকই,
তােক সু র একটা জীবন দবার অিধকার আমার নই !

ব িত

মী কান এক গভীর রােত

হয়েতা িক কের বা

আেস,

একেজাড়া নরম আদুের হাত
আর ধাঁয়া ওঠা গরম ভাত।
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চাঁেদর ফাঁেদ
চাঁেদ যাবার টিকট কেটিছলাম,

চমু খাবার অ

তার সােথ, একসােথ যাব বেল ।

িমলিছল না কাথাও

স শাটেল উইে া সীট,

ীহিরেকাটার

বশ দখেত দখেত যাব।

চাঁেদ স া

িবেয়র িচ ঠর িডজাইন শষ

াস ওেয়লকাম

,

ান িচপেসর মালা িদেয় বরন,

আথ রাইজ দখার ট র,

পৗ েছ যােব দু িদেনই ।

আজ পা

গাড়ী চেপ মুন সািফং,

ম ান বেয় িনেয় এেলা

তার িবেয়র িচ ঠ,

উপর থেক ইনফাইনাইট বাউ

ং,

ডীউনেস সানলাইট লা ,

হ া ধের ভরপুর হািনমুন

চাঁেদর বালু মাখা আম ণ প
ি িড ি ি ংএর ই- মল অডার

িতন িদক খালা কাঁেচর বড ম ।

চাঁেদর স া

াইমােট ঢঁ মের

এক ডজন িনলাম িকেন ।

িভউ িরসেট বুিকং,

ঢকেলই এক

েজন মা

অিনেমেষর সােথ,
সাত িদন লট কের ।

া াম ।

তার ও আমার যাবার পাশাক
াইকােট অডার িদেয়িছ
িতন জাড়া কের,
এ ে স ডিলভাির ।
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হাত বাড়াই

িবড় না

আগ বাড়ােলই তামায় পাব

িদ

এই আশােতই হাত বাড়াই ।

বাঁধনছাড়া ভাল লাগায়

মেনর ছাঁয়া বুেকর মােঝ

িছলাম তই হেয়

সকাল রােতর ট ট মেসজ আর

তামার চােখ পথ হারাই ।।

দুপুেরর

াস পালােনা িসেনমায়

ঝালমুিড়র কাগেজর ঠাঙায়
পলক ছাড়া চােখ ভােস

িফেচল হািসর ঠাঁেটর কাণায়

না বলা কথার ফুলঝুির ।

বশ চলিছল িদন কাটিছল ভাল

মেনর কােণ বাদল বােজ,

কাল চােখ চাখ রেখ তিম কের বলিল

বন া আেস, বুক জুিড় ।।

টেনেডার ঝেড়র মত ভালবাসার ধা া এল
ভাললাগার নীল সমু

চলেক পের খুশীর রািশ
বুক পয়ালার
আন

হঠাৎ হল কােলা

আরােমর সুড়সুিড় বদেল গল

দয় মােঝ,

জবরদ

কাতকুত হেয় ।

ভী

ভােলাবাসা

আজ ব া হারায়

গব করা বুেকর খাঁেজ ।।
রাজ ছেট যাই তামার কােছ িবেকল হেতই পা বাড়ায়
দাঁেতর ফাঁেক নরম হািস,

চাখােচািখর কথার ভাষা ভী

গরম গােল টাল পের ।

পােক বেস আ

বদম খুশী পাখনা ওড়ায়
হলুদ ডানায় ভর কের ।।

া মারার ই

নরম হােতর কামল রখা

বুেক বল জাগায়
া বড় মাথা চাড়ায়
শ সুেখ মন হারায়

িচবুক ধের আলেতা আদর মন গভীের হাত বাড়ায়
নানতা ঠাঁেটর রেসর কামড় কান আেবেশ জভ নাড়ায়

উ

ােসর িডম বা

া পােড়

তামার ঠাঁেটর ওম খেয় ।
নরম কামর ঝাঁিপেয় হােস

জাড়া

ােণর

ভাবিছ যতই

দ

ন একই তােল সুর বাজায়

মােঝ জীবন জাড়া মন কাড়ায়

তামায় িনেয় ঘর বাঁধার সাহসই নই িশড়দাঁড়ায় ।

আমার হােতর দাল খেয় ।।
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ম আবাহন
তাল বিখল

সব হারােনার গ

েমর লাজুক

ন

তার সব গ

ত ভালবাসা হাক সবব া মান
সা ী হিরত
আর উড়

লে র অিবরল
গাংিচেলর উে ল

িশিথল শরীের সীমানা হারা আেবেশ ে র হাত ধের

ন

টকেরা টকেরা ভাবনার দল রােতর অ কাের জাড়া লােগ

রন ।

রা ায় হাত ধের চলা, পােক পাশাপািশ ঘঁষােঘিষ বসা,
লা

িচর বুভি

ত

ওেঠ বগাত উ

া

া

বুক

েন

েনর লা

বিগেত তার আমার ফা

ভােলাবাসা,

সকােলর ঝগড়া, আর কখেনা মুখ না দখার ব াহীন

ােসর ভাবালু বুদ্বুদন

অিভমান

উধাও পরােনর িশলীভূ ত শীতালু িশহরন
শতধায় ধায় মন লহরীর উ

েলা রােতর মােঝই ভীড় কের আেস

িবেকেলর ফুচকায় সারািদন কে র আলুকাবিলর মাখামািখ

মানুরণন ।

মেসামশাইেক দেখ আতে র মুখ লুকােনা শাড়ীর আঁচল
াস পািলেয় বকখািলর বালুচেরলবলাকার ডানা আর

গয়বী পে র
শবলা

িচ

ত স ােষ আন

উ

ারণ

লােল আজ আেলার শৗে য় িব

রণ

ব ল আেশ লিলত আশার উ ুখ আবাহন
ম অিভলােষ অিধর

সাগেরর গান
দরী কের বাড়ী িফের একঝু িড় িমেছ িনেয় ভাল সাজার
ভান

ােস িমলেনর আম ণ ।
টম

জ না

বন অ াফেলক তাই িনেয় তমুল ফায়ারা

পরিদন ন েন দুেটা পরপর িসেনমায় তেকর অবসান
এখন তই পঁিচেশর সু রী, আিম কির বকারী
ফুলশয ার রােত আজ তই অন হােতর আদের
আমার ে র গ

েলা আর বলা হল না তােক

তার গ টাই হািরেয় গল আমার কাছ থেক ।
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EGGS EXCEPT BREAKFAST
Aparna Ghosh

Eggs are delectable, inexpensive, high-quality proteins. They contain a negligible amount of
carbohydrate, and can be cooked in various ways to satisfy many palates. Eggs are not only for
breakfast, they make delicious lunch and dinner menus. Here are a couple of special egg recipes for
dinner that I cooked at parties, and my guests loved it! Try these yummy recipes at home and enjoy
your meal. Bon appétit!!

DIM MORICH
INGREDIENTS - Serving size- 4 adults
Hard boiled eggs- 4, longitudinally cut potatoes-2, ginger paste- 4 tsp, tomato paste-half cup, cooking
oil- canola or mustard- quarter cup, hing / asafoetida- a pinch, bay leaves- 2, whole red chili -1,
cumin/ jeera powder- 1 tsp, coriander/ dhania powder- 1 tsp, red chili powder-1/2 tsp, turmeric/
haldi powder- 1/2 tsp, salt and sugar as per taste, freshly grounded black pepper- generous amount,
2 cups warm water. Here I would like to mention that you can use store bought ground black
pepper, but if you grind fresh whole black peppers at home this recipe will taste the best.
DIRECTION - Boil eggs, peel off the shell and keep aside. Cut potatoes lengthwise. Pour mustard
or canola oil to a pan or wok and add a pinch of
asafoetida, one bay leaf, and one whole red chili.
Add the potatoes, turmeric, cumin, coriander
and chili powder and fry well. Then add sugar and
salt according to taste and ginger and tomato
paste and keep stirring. After a while add
lukewarm water and the hard boiled eggs and let
it simmer for a while. When the gravy starts
getting thicker add the freshly grounded black
pepper generously and cook for another 10 mins or so until the potatoes are tender. Serve hot
with rice or chapattis (Indian flatbread).
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DAL DIM
INGREDIENTS - Serving size- 4 adults
Boiled chana or cholar dal (lentils)-250 grams, hard boiled eggs- 4, ginger and garlic paste- 1 tsp,
finely chopped onions - half cup, finely chopped tomatoes- half cup, finely chopped cilantro or
coriander leaves- quarter cup, cumin or jeera seeds- half tsp, bay leaves- 2, whole red chilies - 2,
turmeric powder- half tsp, cumin powder- half tsp, coriander powder- half tsp, garam masala
powder- half tsp, salt and sugar as per taste, lukewarm water- 2 cups, ghee or clarified butter- 1 tsp
DIRECTION - Boil cholar or chana dal (lentils) and
keep it aside for later use. Boil eggs. Finely chop
onions, tomatoes, and cilantro. Make a smooth paste
of an inch of ginger root and about 2- 3 garlic cloves
with water. Now, pour some cooking oil in a pan or
wok. Add the bay leaves, cumin seeds and whole red
chilies to it. When the cumin seeds start spluttering,
add the chopped onions, ginger garlic paste,
chopped tomatoes, and cilantro one after the other
and mix well. Add all the dry powders now, like,
turmeric, cumin, coriander, and chili. Add the chili
powder as to your desired heat. Next, add salt and
sugar according to taste. Keep stirring thoroughly
and add the boiled dal / lentils. Pour in the lukewarm
water and bring to a boil. Then add the hard boiled eggs. Make little incisions on the eggs before
adding to dal so it absorbs all the delicious gravy or masalas. Let this simmer for a while stirring
intermittently. When this is almost done, add 1 tsp of ghee or clarified butter and half tsp of garam
masala and remove from heat. Your dal dim is now ready to be plated out, serve this with steamed
rice or fried rice.
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BHUNA GHOSHT RECIPE
Sreeparna Biswas
CUISINE: Hyderabadi
PREPARATION TIME: 10 - 15 mins
COOKING TIME: 45 - 50 mins
SERVING: 3 - 4

INGREDIENTS:
2 Lbs Mutton.
1 Onion ( peeled & sliced ).
1 Onion ( paste).
2 tbsp - Ginger & Garlic paste.
1 Large Tomato (Puree).
2-3 Green Chillies (Chopped).
2 tsp Turmeric powder.
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1 tbsp Coriander powder.
1 tbsp Red chilli powder.
3/4 Cup Cooking Oil.
2 cups Water.
Chopped Coriander leaves ( For Garnish )
Salt to taste.

WHOLE MASALA:
1 Red Chilli.
1 tsp Cumin seed.
2-3 Cloves.
1 Green Cardamon.
1 Black Cardamon.
1 Cinnamon.
1 Bay leaf.
1/2 Star Anise.
10-12 Black Pepper.

METHOD:
Wash meat well. Take a bowl and add Onion paste, Ginger & Garlic paste, Red Chilli powder, salt,
Turmeric powder, Coriander powder and Tomato puree. Add mutton to this mix and set aside.
Take a pan, heat cooking oil. Add the whole masala. Add onion and fry till it turns golden. Add green
chillies. Add marinated mutton and fry till it changes color. Add water to it.
When water comes to boil, cover the pan and set on low flame and let the meat cook.
When the meat is well done, fry the meat till all the water gets evaporated.
Finally remove it from heat. Garnish it with chopped coriander leaves.
Serve hot with Roti/Naan.
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