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Come to Biryani Bowl in Fremont for the most authentic and 
tastiest Hyderabadi biryani, kababs, Indo Chinese and 

Tandoori delights. 

Our specialties: Goat Dum Biryani, Achar Gosht/Chicken, 
and Chicken Chettinad. 

We cater as well 

Life never tasted so good!! 

Address: 

3988 Washington Blvd., 

Fremont, CA 94538 

510-BIRYANI 

510-2479264 & 510-4409440 
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Editorial 
The Pashchimi team renders a warm welcome to all our guests as we enter our 13th year of Durga Puja, 
now famous in the Bay area for conducting Puja on actual dates of Puja according to “tithi” of the Hindu 
religious calendar. 

We hope to bring to you the same nostalgia and the fragrance that one would experience in Kolkata during 
this time of the year.  We sincerely hope that we can bring you the ambience of a typical Kolkata “para” 
puja with the smell of dhup, the pushpanjali offerings, the khichudi bhog, the dhunuchi naach, and the 
cultural programs.  In addition, we bring you a slew of puja stalls filled with Kolkata sarees, delicious food 
from all parts of India and other interesting products that are guaranteed to make your Puja experience 
memorable and enjoyable. 

The Pashchimi magazine, Anjali, hopes to bring to you another aspect of Puja which is interesting reading 
via various articles contributed by our guests and members and several souvenirs from our loyal 
supporters and donors without whom this Puja would not have been possible.  

We, the Anjali editorial team, are grateful to work with our patrons on this magazine and we sincerely 
hope that this humble souvenir provides an interesting read for all. Wishing you a very happy Puja season. 

Editorial Team: Tinny Bhowmik, Anusree Ganguly, Soumendra Mandal  

Cover Image: Suvrangshu Ghosh  
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রঙ-েবরঙ

েছাটেবলায় ছিব আঁকেত েবশ লাগেতা। আেরা 
েবিশ ভােলা লাগেতা তােত রঙ লাগােত। রঙ-
েপি�ল আর পয্াে�ল িদেয় শর করেলও পের 
জল-রঙই হেয় উেঠিছল েবিশ ি�য়। আর িছল 
রঙেবরেঙর মােবর্ল-েপপার। কািঁচ িদেয় েকেট 
গেঁদর আঠা িদেয় �িয়ং-খাতায় সাঁটেলই তা 
হেয় েযত ফুল, লতা, পাতা, হিরণ, খরেগাস 
আর আরও কত িক! এই ভােলালাগার শরটা 
িঠক কেব বা েকাথায়, তা জািন না। তেব এই 
�সে� যা মেন পেড় তা েহাল েকালকাতায় 
েগালপােকর্ র ‘িশশ কলয্ােণ’ িক�ারগােটর্ েন 
পড়াকালীন িকছু িবি��-িবি�� ঘটনা। 
খুবই ‘িব�’ু িছলাম নাসর্াির, েক.িজ.িব. বা 
েক.িজ.িস.-েত পড়াকালীন। অেপ�াকৃত 
কমবয়সী িমতা-আি�, িশ�া-আি�, শীলা-
আি� বা িহমািন-আি�রা িহমিসম েখেতন 
আমায় সামলােত। তাই �ায়ই ডাক পড়ত মিন-
আি�র, যােক নািক সকেলই ভয় পায়! আিম 
েদখলাম ‘এ’ আর এমন িক? শধু িকছু পাকা 
চুল, েকমন েযন েরাগা মেতা আর বুিড় মেতা; 
একটু িখটিখেট, এই যা (তাঁর নািকসুর 
খয্ানখয্ােন গলার আওাজটা আজও আমার কােন 
বােজ)! সুতরাং িতিনও কুেপাকাত! মা যখন 
�ুল-েফরত আমােক আর দাদােক িনেত 
আসেতন তখন �ায়ই আমার নােম কন না কন 
নািলস েলেগই থাকত িটচারেদর কাছ েথেক; 
মােক অেনক সময়ই েচােখর জল েফলেত েদেখিছ 
এই িনেয়, �ুল েফরত বািলগ� গােডর্ ে�র রা�া 
ধের হাঁটেত হাঁটেত। মা বলেতন, “েকন, দাদার 
মত হেত পার না? কই, ওর জনয্ েতা আমায় 
কন কথা শনেত হয় না।“ িক� েক কার 
‘কথা েশােন’? আমার ‘রাম-রাজ�’ চলেতই 
থাকেলা। একিদন কন একজন িটচার বলেলন 
েয “�াসরেম এেক িঢট করা যােব না, ওেক 
িনেচ অিফেস পাঠাও”। ঐটাই িছল েশষ স�ল 

– এক-তলায় েহড-িমে�স অ�িল-আি�র 
“অিফস”! 
তাই েহাল। েক েযন আমায় িতন-তলার 
�াসরম েথেক িহড়িহড় কের টানেত টানেত 
িনেয় এেলন এক-তলার ‘অিফেস’। েদিখ েসখােন 
�ায় আমারই সমান উঁচু �কা� এক েটিবেলর 
উে�ািদেক বেস আেছন িতিন - ‘েসই’ অ�িল-
আি�। পােশই কেয়কটা িবশাল িবশাল সব 
েচয়ার, আর েদওয়াল বরাবর সাির সাির িবশাল 
িবশাল সব কাঁেচর আলমািরেত এইয়া েমাটকা 
েমাটকা সব বই - পিরেবশটা েকমন েযন 
থমথেম! এই েকাঁকড়া-চুল ভ�মিহলােক আিম 
আেগও দ-ুএকবার েদেখিছ; হাতা-কাটা �াউজ, 
িটপ-িসঁদরু বা চুিড়-বালার বালাই েনই। শেনিছ 
ইিন নািক শধুই ইংিরিজেত কথা বেলন আর 
শধু বড়েদর �ােসই পড়ান; মােন দাদােদর 
েক.িজ.িস.-েত। সােথর িটচারিট েবশ খািন�ন 
ধের অ�িল-আি�র কােছ আমার ‘সখুয্ািত’ 
কের, আর আমার িরেপাটর্ -কাডর্ গেলা উনার 
‘ঐ’ �কা� েটিবলটার ওপর জমা েরেখ চেল 
েগেলন। যাবার সময় আমার িদেক একবার 
িফের তাকােলন; ভাবখানা এমন েয – েদখ 
এবার েকমন মজা! 
অ�িল-আি�েক েদেখ েতমন িকছুই মেন েহাল 
না, িক� ‘অিফসটােকও’ আমার িঠক পছ� 
েহাল না, পােশ এমন েকউই েনই যার সােথ 
েখলা (খুনসুিট) করা েযেত পাের। উিন ওনার 
ডান হােতর তজর্ নী উঁিচেয় “come” বেল 
আমায় উনার কােছ ডাকেলন, আর তারপর 
কােছর িবশাল েচয়ারটা েদিখেয় বলেলন “sit”। 
�ােসর সব িটচারই েতা ইংিরিজেত কথা বেলন, 
িক� অ�িলআি�র 'বাঁজখাই গলার ঐ ভািরি� 
ইংিরিজটা’ শেন েকমন েযন একটু ভয় করেলা। 
বসা েতা নয়, িনেজর েছা� পাছাটা কন রকেম 
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েঠিকেয় ঐ িবশাল েচয়ারটার গ�ের আত্মসমপর্ণ 
করলাম। 
চারিদক িন��, শধু ‘অিফেসর’ িসিলং ফয্ানটার 
আওয়াজ েশানা যাে� 'িটক-িটক-িটক-িটক’ 
কের; আর িতন-তলা েথেক মৃদ ুভােব েভেস 
আসেছ শীলা-আি� আর িমতা-আি�েদর গলার 
আওয়াজ – “চল েকাদাল চালাই, ভুেল মােনর 
বালাই, েছেড় অলস েমজাজ, হেব শরীর ঝালাই” 
বা “আমরা সবাই রাজা আমােদর এই রাজার 
রাজে�, নইেল েমারা রাজার সেন িমলেবা কী 
�ে�, আমরা সবাই রাজা”। অ�িল-আি� েবশ 
খািন�ন ধের আমার িরেপাটর্ -কাডর্ গেলা উে�-
পাে� েদখেলন। তারপর বলেলন “কই, সবেতা 
িঠকই আেছ েদখিছ, েতামার েতা সবই েগা�-
কাডর্ ”! যত দরূ মেন পেড়, �ােস সবেচেয় েবিশ 
‘পেয়�স’ েপেল তেবই পাওয়া েযত ঐ ‘েগা�-
কাডর্ ’; তারপর ‘িসলভার’, ‘ে�া�’ আর 
এেকবােরই কন পড়া না পারেল জটুেতা ‘ে�’-
কাডর্ । আিম েয সব �ােসই েগা�-কাডর্  পাই 
তা আমার েবশ ভালমেতাই জানা িছল, তাই 
মেন মেন বললাম – তাহেল আমােক এই 
‘অিফেস’ শধু শধু আটেক েরেখেছন েকন? 
উিন িজে�স করেলন “তুিম অেনয্র মােবর্ল-
েপপার, পয্াে�ল-কালার এইসব েনও েকন? 
এইসব েতামার চাই?” আিম বললাম “হয্া”। 
তারপর উিন িজে�স করেলন “তুিম ছিব 
আঁকেত খুব ভােলাবােসা, তাই না”? আিম চুপ 
কেরই থাকলাম; ভাবলাম ধুর ছাই, ছিব আঁকেত 
ভালবািস িক না তা ছাতারমাতার আিম িক 
েকাের জানেবা? ই�া হয়, তাই আঁিক – বয্াস। 
তারপর উিন বলেলন “তুিম ‘জল-ছিব’ িক তা 
জান”? আিম তখেনা চুপ, উিন েয িঠক িক 
বলেছন েসটাই বুঝেত পারলাম না। উিন 
বলেলন েয “হয্া, জল িদেয়ও ছিব আঁকা যায়, 
তা তুিম জান?” আিম ভাবলাম েয এ আবার 
েকমন কথা - েপি�ল েনই, রবার েনই; শধুই 
জল? িক� িকছু বলেত সাহস েহাল না তাই 
চুপ কেরই বেস থাকলাম। তারপর উিন বলেলন 

“দাড়াও, েতামােক িকছু মজার িজিনস েদখাই”। 
বেল উিন পােশর একটা কাঁেচর আলমাির েথেক 
িক সব বার করেলন। তারপর তা েদিখেয় 
বলেলন “এগেলােক বেল ‘�াশ’, ‘েপই�-�াশ’”! 
আিম মেন মেন ‘টুথ-�ােশর’ সােথ এই 
�াশগেলার একটা তুলনা টানার েচ�া করিছলাম, 
িক� এ িদেয় দাঁত �াশ করা যােব েবােল েতা 
মেন েহাল না! অ�িল-আি� বেল চলেলন “এই 
‘�াশ’ জেল ডুিবেয়ই রঙ করা যায়”। আমার 
িঠক িব�াস হি�ল না, জেলর আবার রঙ হয় 
নািক? উঁিন েবাধহয় আমার মুখ েদেখ তা 
ধরেত পারেলন, বলেলন “েতামােক আরও একটা 
মজার িজিনস েদখাই”। বেল ঐ আলমাির 
েথেকই বার করেলন একটা বা�, আর েদখােলন 
তার েভতেরর নানান রঙ। েবাঝােলন েয িক 
কের েসই রঙ জেল িমিশেয় ‘জল-ছিব’ বানােনা 
যায়। বলেলন েয “আিম এগেলা ল�ন েথেক 
িকেন এেনিছ, ল�ন েকাথায় তা তুিম জান”? 
আিম বললাম “হয্া, িচিন েতা”! উিন বলেলন 
“তাই, িক কের”? আিম বললাম “বা ের, 
আমার েসানাকাকু েয ল�েনই থােক”। উিন 
বলেলন ‘থােক’ না, বল ‘থােকন’; গরজনেদর 
স�েকর্  ঐ ভােবই কথা বলেত হয়”। আিম 
বললাম “আমার েসানাকাকু েয ‘েগারজন’ তা 
আপিন জানেলন িক কের”? উিন বলেলন 
“গরজন”, “েতামার কাকু েতামার েথেক 
বেয়েস বড় িকনা, তাই”। তারপর বলেলন 
“আজ যখন েতামার মা েতামােদর িনেত 
আসেবন, তখন তাঁেক একবার আমার সােথ 
েদখা করেত েবােলা, েকমন”? তারপরই উিন 
উনার েটিবেল রাখা েবলটা িকিরং-িকিরং কের 
বাজােলন, যােত েকউ এেস আমােক আবার 
িতন-তলার �ােস েফরত িনেয় যান। 
েসিদন, বা তার দ-ুএকিদেনর মেধয্ই কন এক 
স�য্ােবলায় মা আমােক গিরয়াহােটর এক 
ে�শনারী েদাকােন িনেয় িগেয় একটা ‘জল-
রেঙ’র বা�, আর আরও িকছু আঁকার সর�াম 
িকেন িদেয়িছেলন। বািড় েফরার পেথ ‘আেলয়া’ 
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িসেনমা-হেলর েপছন-েগেটর গিলেত বলেলন, 
“এগেলা দামী িজিনস, যত্ন কের রাখেব”। েসই 
চার বছর বেয়েসই রঙ-েপি�ল আর পয্াে�ল 
েথেক আমার উত্তরণ েহাল ‘জল-রেঙ’। এরই 
সােথ আেরা একটা িজিনসও বুঝেত িশখলাম - 
েয আিম আঁকেত আর তােত রঙ লাগােত 
ভােলাবািস। 
‘িশশকলয্াণ’ েশষ কের ‘বালীগ� গভনর্েম� 
হাই�ুল’। আঁকা আর রঙ করা চলেতই 
থাকেলা। এরই মেধয্ আমার �াস-ওয়ােনর 
েশেষর িদেক এমন একটা ‘শিকং’ ঘটনা ঘেট 
েগল যার েজরটা আিম আজ এই মাঝ-চি�েশও 
িঠকঠাক কািটেয় উঠেত পািরিন, হয়েতা 
েকানিদনই পারব না! জানলাম েয বাবা 
িশিলগিড় েথেক এেসেছন মা, আর আমােদর 
িতন ভাইেক িনেয় েযেত। এর আেগ পযর্� 
জানতাম েয বাবা েযখােন েযখােন েপাে�ড 
থাকেতন েসখােন নািক মােক িঠক িনেয় যাওয়া 
যায় না। তাই আমরা েকালকাতােতই থাকতাম 
আমােদর বািলগে�র বািড়েত; ঠাকুমা 
(‘িদিদ’), িপিস (‘িপিসভাই’) আর দইু কাকার 
(‘নানা’, ‘কাকাই’) সে�। বাবা েশষপযর্� 
আমােদর িনেয় একসােথ থাকেত পারেবন েজেন 
মেন আন� আর ধরিছল না। িক� একই িদেন 
সে�য্েবলার মেধয্ই সবিকছু েকমন েযন পাে� 
েগল যখন েদখলাম েয বাবা অেঝাের কাঁদেত 
থাকা মা, আর ভাইেক িনেয় টয্াি�েত উঠেছন 
ে�শেন যাওয়ার উে�েশয্; দাদা আর আমােক 
েফেল েরেখই! যখন বুঝলাম েয কন 
কা�াকািটই আমােদর সােথ িনেয় যাওয়ার জনয্, 
বা ওঁেদর ধের রাখবার জনয্ যেথ� নয় তখন 
আঁকেড় ধেরিছলাম ঐ রঙ-তুিলেকই। পছ� মত 
কন ছিব এঁেক, তােত ইে� মত রঙ লাগােত 
পারেল মেনর দঃুখটা েযন িকছুটা হেলও 
কমেতা। 
তখন হাফ-পয্া� পড়া েছা� ‘ধনরাজ’, ‘েসেগর্ই’ 
বা �ক পড়া েছা� ‘তািতয়ানা’েদর ছিব 
আঁকেলই েবশ ভাব জেম েযেতা আমার ওেদর 

সে�; ওেদর সােথই তখন িদিবয্ েখলা েকারেত 
পারতাম আিম - িশিলগিড়-দািজর্ িলং বা তারই 
পােশ রািশয়ার কন মােঠ। েভারেবলায় ওরাই 
আমার ঘুম ভা�ােত আসেতা, আিম িদিবয্ 
রািশয়ান-ভাষায় কথা বলেত পারতাম; 
েদালনায় েদাল খাওয়া আর ফুরফুের হাওয়ায় 
ওড়া ঐ েসানািল চুেলর ‘তািতয়ানা’েক আমার 
জিড়েয় ধেড় আদর েকারেত ইে� করেতা, আর 
িঠক তখনই নীল �ক পড়া ‘তািতয়ানা’ িমিলেয় 
েযত আকােশর নীেল! ঘুম ভাঙার পর েভােরর 
িবছানায় �ুেলর �ীে�র-ছুিটেতও তখন আমার 
ঠা�া লাগেতা – তখন পয়লা-ৈবশােখ বরফ 
পড়েতা! 
িক� আঁকার বাইের সময়টা েকমন েযন 
অসহনীয় হেয় উেঠিছল আমার কােছ, কন 
িকছুই আর েতমন ভাল লাগেতা না। তখন 
িদিদ-িপিসভাই মােঝ মােঝ দাদা, আর আমােক 
িদেয় বাবার িশিলগিড়র ‘েসবক েরােডর’ 
িঠকানায় িচিঠ েলখােতন; িলখেত বলেতন েয 
“আমরা এখােন েরাজই রসেগা�া খাি�”। এই 
ডাহা িমেথয্ কথাটার উে�শয্ েয শধুমা� বাবােক 
জানান েয আমরা েকালকাতায় ভােলা আিছ, 
তা আিম বুঝেত পারতাম; িক� েকালকাতায় 
‘আিম’ েয এেকবােরই ভােলা েনই তা বাবা-
মােক জানােনার কন উপায় আমার জানা িছল 
না। আমার সাত বছর বেয়েসর কন চািহদাই 
বািড়েত পূরণ হত না; েপেটর িখেদ িমটেলও 
মেনর িখেদর িকছুই িমটেতা না। তাই পাড়ায়, 
�ুেল দিসয্পনা কের েবড়াতাম। ফল�রপ �ায়ই 
�ুেলর কন না কন িটচার আমার ডােয়িরেত 
‘েনাট’ িলেখ তা বািড়র ‘গােজর্ েনর’ কাছ েথেক 
সই কিরেয় আনেত বলেতন - আপনার েছেল 
আজ অমুেকর মােবর্ল-েপপার েকেটেছ, আপনার 
েছেল আজ তমুেকর েসে�ড-রবারটা িনেয় 
িনেজর পেকেট ভেড়েছ বা আপনার েছেল কার 
ওয়াটার-বেটেলর সব জলই তার মাথায় 
েঢেলেছ! িক� বািড়র েকউই এইসব েনােটর 
কথা জানেতও পারেতন না। িটচারেদর 
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েনাটগেলা বািড়েত েদখােত সাহস েপতাম না; 
অিফস-েফরত ‘নানা’র মার, বা ‘কাকাই’েয়র 
েদওয়া ‘কিঠন সাি�র’ ভেয়। আর ‘িদিদ’-
‘িপিসভাই’েয়র এই বয্াপাের েতমন িকছু করার 
িছল বেলই আমার মেন হত না। তাই চলেতই 
থাকেলা আমার দিসয্পনা - কােরা িটিফন-ব� 
েথেক িটিফন খাওয়া, কােরা েপি�ল-ব� েথেক 
েপি�ল হাতড়ােনা, কােরা গেঁদর আঠার পুেরাটাই 
সাবেড় েদওয়া, এইসব। তাই �থম �থম েযতাম 
আমােদর বািড়র রা�ার েলাক ‘তনু’-িদর 
কােছ। ও েলখাপড়া জানত না, তাই িহিজিবিজ 
িকছু একটা সই কের িদত আমার িটচারেদর 
েনােটর িনেচ! তােতই িদিবয্ কাজ চেল েযত 
আমার। িবপদ েহাল একটা ঘটনার পর, যখন 
বাবা বা মােয়র সইটা েয িনেজেকই ‘জাল’ 
করেত হেব তা িঠক করেত বাধয্ হলাম; কারণ 
শধু সইেয় েয আর কাজ চলেব না, তা মালুম 
েহাল। �ুেল কন একজেনর েপি�ল-ব� েথেক 
েপি�ল-রবার বা পুেরা েপি�ল-ব�টাই িনেজর 
বয্ােগ পুেড়িছলাম! ধরা পড়ার পর �ােসর 
িটচার িমনিত-িদ আমার ডােয়িরেত ‘েনাট’ 
িলেখ মােক েডেক পাঠােলন। িক� মা েতা 
িশিলগিড়েত! ‘তনু-িদ’েক িদেয় েতা আর কাজ 
চলেব না! এখন িক কির? তাই িনেজই 
িমনিত-িদর েনােটর িনেচ একটা উত্তর িলেখ, 
মােয়র নােম সই করলাম। পেরর িদন তা 
িমনিত-িদেক েদখােত উিন ওনার চশমার পুর 
েলে�র েভতর িদেয় েবশ খািন�ন ধের আমায় 
পরখ করেলন। চশমার িভতের িমনিত-িদর ঐ 
অেপ�াকৃত বড় বড় েচাখদেুটােক আিম আজও 
েচাখ বুজেলই েদখেত পাই! আিম েয ধরা পেড় 
েগিছ তা তখনই বুঝেত েপেরিছলাম, তাই ঐ 
েচাখদেুটার িদেক আর খবু েবিশ�ণ তািকেয় 
থাকেত পারিন। িমনিত-িদ আমায় আমার 
েডে� েফরত েযেত বলেলন, িক� আমার 
ডােয়িরটা েফরত িদেলন না। েসইিদনই িকছু 
পের অনয্ কন �াস চলাকালীন জলধর-দা 
(যার কাজ িছল �ােস �ােস ‘েনািটস’ খাতা 

িনেয় িটচারেদর কােছ যাওয়া) এেস আমােক 
েডেক িনেয় েগেলন ‘িটচাসর্-রেম’। েসখােন 
িগেয় েদিখ েয রীিতমত একটা ‘িমিটং’ চলেছ, 
আমােক িনেয়ই েবাধহয়। কারণ েসখােন 
িমনিত-িদ আমার ‘েসই’ ডােয়ির হােত বেস, 
আর তাঁেক িঘের মৃদলুা-িদ, ঊমা-িদ, ইি�রা-
িদ, বাসি�-িদ, ছায়া-িদ, মুনমুন-িদ; এঁরা। 
উনারা সবাই েবশ খািতর কের আমােক 
বসােলন, েকাথায় থািক, বািড়েত েক েক 
আেছন, বািড়েত েফান আেছ িক না, বািড় 
েথেক �ুেল িক ভােব যাতায়াত কির, ইতয্ািদ 
সব েজেন িনেলন। েসখােনও ধরা পেড় েগেলা 
আমার িমেথয্ – মা েতা িশিলগিড়েত; অথচ 
ডােয়িরেত ‘মােয়র সই’! েদখলাম েয িমনিত-
িদ উনার পুর েলে�র চশমাটা খুেল সামেনর 
েটিবেল েরেখেছন, আর উনার েচাখদেুটা িভেজ! 
িকছু পের আমার ডােয়িরটা েফরত েপলাম, 
আর মুনমুন-িদ বলেলন “েতামার যিদ িকছু 
লােগ েতা আমায় বলেব, িক বলেব েতা? You 
can just come to me, okay”? ডােয়িরটা 
েশষেমশ েফরত েপেয় ‘িবপদটা’ েকেট েগেছ 
বুেঝ, মহা আনে� তারপর আমার �ােস 
িফরলাম। েফরার পেথ মেন েহাল েয চশমা 
ছাড়া িমনিত-িদর েচাখদেুটা েতা েবশ েছােটাই, 
তাহেল চশমা পড়েল তা অেতা বড় েদখায় 
েকন? 
এইসব ল�ার মােঝও একটু আরাম খুঁেজ েপতাম 
ঐ রঙ আর তুিলর �েশর্। �ুেলর মিনর্ং-
েসকসেনর িদিলপ-বাবুর, �য্াকেবােডর্ র ওপর 
সাদা চেক আঁকা ‘একিট �ােমর দশৃয্ িচ�’ 
আমার �থম �থম ভােলা লাগেলও পের তা 
একেঘেয় লাগেতা। েসই একেঘেয়িম েথেক র�া 
েপলাম মুনমনু-িদর (েসন) আঁকার �ােস। 
িটচাসর্-রেমর ‘ঐ িমিটেঙর’ সুবােদ �ােসর 
বাইেরও উনার সে� েতা আলাপ িছলই, আর 
উনার ভাবভি� বা কথা বলার ঢংও আমায় 
েকমন েযন আকষর্ণ করেতা! যিদও উিন েয 
সুিচ�া েসেনর েমেয় বা ‘সুিচ�া েসন’ েয িক 
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‘ব�’ তা জানা বা েবাঝার কন �মতাই তখন 
আমার িছল না! শধু েদখতাম েয �ুল েফরত 
েছেলেদর িনেত আসা সমেবত মােয়েদর েকউ 
েকউ আমােদর আঁকার িটচারেক েদখার জনয্ 
একটু উৎসুক। 
মুনমুন-িদর �িয়ঙ �ােসরও েকমন েযন একটা 
আলাদা আকষর্ণ িছল! জানলার পােশ দাঁিড়েয় 
উিন একবার বেলিছেলন “এই ধর আমার ছিব 
আঁকেত হেব; িক� ঐ েয ‘ওয়ােল’ আমার 
‘সয্ােডা’ পেড়েছ, েসটাও িক� আিম, তাই 
ওেকও িক� আঁকেত হেব”! ছায়ারও েয ছিব 
আঁকা স�ব তা এর আেগ আমার জানা িছল 
না, শেন আিম এেকবাের ‘হা’ঁ হেয় েগিছলাম! 
একবার মুনমুনিদ আমােদর �ােস িকছু একটা 
আঁকেত বেলিছেলন, আর উিন ঘুের ঘুের 
েদখিছেলন েয আমরা েক েকমন আঁকিছ। হটাত 
েদিখ েয উিন আমার েডে�র পােশ এেস চুপিট 
কের দাঁিড়েয় পড়েলন। বলেলন “বাঃ, েবশ ‘�’ 
কেরা েতা তুিম! তুিম বুিঝ �িয়ঙ ‘লাইক’ 
কেরা?” ততিদেন আিম েবশ ভােলা মেতাই 
েজেন েফেলিছ েয আিম আঁকেত পছ� কির – 
তাই মাথা নািড়েয় বললাম হয্াঁ। তারপর উিন 
বলেলন “েতামার এই �িয়ঙটা তুিম আমায় 
েদেব”? আিম উত্তর েদওয়ার আেগই বলেলন 
“না, এটা ‘েবটার’ তুিম েতামার বািড় িনেয় 
যাও, িক� আমার জনয্ িকছু একটা ‘ে�সাল’ 
� কের এন, শধু আমার জনয্, িক পারেব 
েতা”? েসিদন দপুুেরই বািড় িফের আিম উনার 
জনয্ একটা “ে�সাল” ছিব এঁেকিছলাম; 
আন�বাজােরর �থম পাতার েভতেরর িদেকর 
িনেচর েকানায় ধারাবািহক ভােব েবড়েনা 
‘অরণয্েদব’ কাটুর্ ন েথেক অরনয্েদেবর েবৗ 
‘ডায়ানা’র ছিব; ‘কিপ’ েকাের, িক� একটু বড় 
েকাের। পেরর িদন �ােস ওটা মুনমুন-িদেক 
িদেতই উিন খুব খুিশ হেলন, আমােক জিড়েয় 
ধের আদর কের বলেলন “বাঃ, এেক েতা 
একদম আমার মেতা েদখেত, just like me”! 
বদেল উিন আমােক িদেয়িছেলন একটা �াি�েকর 

েগালাপ ফুল, যা আমার কােছ আজও আেছ! 
(এর বছর কেয়ক বােদ ‘ঐ’ মনুমুন-িদেকই 
বৃি�েত িভেজ-কাপেড় অযথা মািটেত গড়াগিড় 
েখেত েদেখিছ িট.িভ বা িসেনমা-হেলর পদর্ ায়, 
েদেখ এেকবােরই ভােলা লােগিন; গােয় কাপড় 
জড়ােনা আমার ‘েসই’ আঁকার িটচার মুনমনু-
িদ আজও আমার মেনর ‘ে�েম’ ব�ী – আর 
েঢর েবশী আকষর্ণীয়া!) 
�েম ‘ধনরাজ’-‘েসেগর্ই’-‘তািতয়ানা’রা হািরেয় 
েগেলা, আর �ুেলর মিনর্ং-েসকসন পার কের 
আিম েগলাম েড-েসকসেন। েকমন েযন একটা 
‘বড় বড়’ হাবভাব, হাঁটা-চলার ধরণটাই েযন 
বদেল েগেলা সবার! িক� ‘েছাট’েবলার অভয্াস 
আঁকা আর রঙ করাটা ছাড়েত পারলাম না 
তখনও, বরং তা আরও েবেড়ই েগেলা। এরই 
মােঝ মা ‘চেল েগেলন’ আমার �াস-িসে�র 
�ীে�র-ছুিটেতই। ঐ িনঃস�তার মেধয্ও ‘স�’ 
েপেয়িছলাম রঙ-তুিলর। মােঝ-সােঝই 
রঙগেলােক আর েতমন রিঙন মেন হেতা না, 
শধু ‘লাল’ আকােশর সূেযর্াদয় বা সূযর্া� েদখেতই 
ভােলা লাগেতা, মেন হেতা েয মা িক তাহেল 
েগেলন ঐ িদেকই েকাথাও? সূেযর্াদয় বা সূযর্াে�র 
ছিব আঁকেতও ভােলা লাগেতা তখন। কেয়কবার 
এিদক-ওিদক ‘বেস আঁেকা’ �িতেযািগতায় তা 
এঁেকওিছলাম, েধােপ িটিকিন কনটােতই। তেব 
এই �সে� যা মেন আেছ তা েহাল আমার 
দাদার একবার আমােক েনতািজ ইনেডার 
ে�িডয়ােম কন এক ‘বেস আঁেকা’ �িতেযািগতায় 
িনেয় যাওয়ার কথা, আিম যখন �াস েসেভন 
বা এইেট পিড় তখন – ‘েয’ দাদাই িকনা 
েছাটেবলায় ঝগড়া-মারামাির হেলই জল েঢেল 
িদেয়, বা অনয্ কন ভােব আমার আঁকা ন� 
কের িদত! 
এইরকমই কন এক সময় (�াস েসেভন বা 
এইেট হেব) আিম একবার এক সযূর্াে�র দশৃয্ 
েপই� কেরিছলাম, একটা ি�িটং-কােডর্ র ওপর। 
িক কের বা েসই কথা েপৗঁেছিছল আমােদর 
পাড়ার আমার েথেক েবশ কেয়ক বছেরর বড় 
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‘িমঠু’-িদর কােন (‘েয’ িমঠু-িদর গান শনেত 
আিম আজও িটিকট কাটেত রাজী আিছ)! 
আঁকাটা েদখােত িমঠু-িদ িকছুেতই িব�াসই 
করেত পারেলা না েয ওটা আমার �ারা েপই� 
করা স�ব, বলল “েবড়ঃ, এটা েতা কন ‘পাকা’ 
হােতর আঁকা”! শেন �থেম খারাপ লাগেলও 
পের মেন হেয়িছেলা তাহেল িক আমার আঁকার-
হাতটা েবশ ‘পাকা’? 
এরই মােঝ পােশর বািড়র ‘বুড়ন’-িদর িবেয় 
িঠক হেয় েগেলা (কন অ� আটেক েগেলই ‘েয’ 
বুড়ন-িদর কােছ ছুেট েযেত ইে� করেতা!)। 
বুড়ন-িদর বািড়র ছােদর ছাদনা-তলায় আ�না 
িদেত, আর িবেয়র িপিঁড়েত রিঙন-কাগজ 
সাঁটেত আমার ডাক পেড়িছল বুড়ন-িদর দাদা 
‘অমল’-দার কাছ েথেক। সােথ অমল-দা সেমত 
ওঁেদর আত্মীয়েদর েথেক আরও েবশ কেয়কজন 
েছেল-েছাকড়াও িছল। একসময়য় অমল-দা 
বলল “েদখ, েদখ, েগৗতমেতা মািট েথেক হাতই 
েতােল না, িক রকম ‘এক টােন’ আঁকেছ সব”। 
শেন ভােলা েলেগিছল এই কারেন েয অমল-দা 
িনেজও ভােলা আঁেক বা আঁকত (অমল-দার 
আঁকা শরতচ� চে�াপাধয্ােয়র একটা ছিব 
এখনও আমার েচােখ েলেগ আেছ!)। এসব 
ছাড়াও পাড়া বা �ুেলর ময্াগািজেনর পাতা 
ছিবেত ভরােত মােঝ-সােঝই ডাক পড়েতা 
আমার। 
�ুেলর �াস এইেট আমােদর অে�র আর 
‘লাইফ-সােয়ে�র’ �াস িনেতন সুেরশ-বাব ু
(পাল)। একবার ‘লাইফ-সােয়ে�র’ �ােস িতিন 
আমােদর বয্ােঙর ‘িরে�াডাকিটভ-সাইেকল’ 
স�েকর্  িকছু একটা িলখেত বেলিছেলন। আিম 
আর িক িলখেবা? পড়ােশানাই েতা েকারতাম 
না, তখন েতা �ুেল যাওয়ার মুখয্ উে�শয্ই 
িছল শধুমা� ব�ুেদর সােথ ‘জিমেয়’ আ�া 
মারা – শধু মেন পড়েলা েয জল েথেক ডাঙায় 
উেঠ বয্াঙািচ হেয় যায় বয্াঙ! চুপচাপ বেসও 
থাকা যায় না। তাই একটা ছিব এঁেক সুেরশ-
বাবুর কােছ খাতা জমা িদলাম – এক বয্ােঙর 

ঘােড় বেস আর এক বয্াঙ! িনেজর ‘িবদয্া 
জািহর’ েকারেত ছিবটােত আবার ‘েলেবিলঙও’ 
কের িদেয়িছলাম - িনেচরটা পুরষ, ওপেররটা 
�ী (ভুল বশত)। পেরর িদন সুেরশ-বাব ু
একরকম ছঁুেড়ই আমার ‘ব�িলিপ’ খাতাটা 
আমায় েফরত িদেয় বলেলন েয “এটা ‘�িয়ঙ’ 
�াস না; তুই এমনই একটা বা�র-পুলা েয তুই 
েতা েসইডাও িঠকঠাক করস নাই – 
‘েলেবিলঙটা’ও েতা িঠক হয় নাই”! িনেজর 
‘েলেবিলেঙর’ ভুল বুঝেত েপের, সুেরশ বাবুর 
সামেন হািস চাপেত িগেয় েপট আমার এেকবাের 
েফেট যাি�েলা! 
একবার কথা হি�েলা �ােসর এক সহপাঠীর 
(ৈশবাল গ�) সে�, েয িকনা েলক-মােকর্ েটর 
িদেক ‘িচ�াংশ’েত আঁকা িশখেতা। েখাঁজখবর 
িনেয় বাবােক িচ�াংশেত আমার আঁকা েশখার 
ই�াটার কথা জানালাম, ভিতর্ ও েহালাম 
েসখােন। িক� মাস খােনেকর েবিশ িটকেত 
পারলাম না, কারণ বািড়র দ-ুএকজেনর পছ� 
েহাল না বয্াপারটা। আমার কাকু (নানা) 
‘িবধান’ িদেলন েয “গান-আঁকা, এসব েতা 
েমেয়রা েশেখ – িবেয়র বাজাের দাম ‘েতালার’ 
জনয্, এসব িশেখ আমার িক হেব”? তাছাড়া 
বািড়েত েতা অনয্ানয্রাও আেছ, আিমই বা 
একলা এই সুেযাগটা পাব েকন? হক কথা! 
তাই িনেজর ইে�টােকও ‘তুেলই’ রাখেত েহাল, 
শধু একটু অনয্ভােব। এরপর িবিভ� েব�তায় 
আঁকা বা রঙ করার অভয্াসটাই হািরেয় েগল 
আমার। (এর বছরখােনক বােদ ‘ঐ’ নানা বা 
বািড়র অনয্ কাউেক না জািনেয়ই ভিতর্  
হেয়িছলাম গােনর �ুেল, ভবািনপুেরর 
‘গীতিবতােন’; ‘ইি�রা’ িসেনমা-হেলর িপছন 
িদেক। েসখােন গান িশখতাম েসখানকারই 
�া�ন �ে�য় অনুপ েঘাষােলর ছা�, আর এক 
�া�ন ‘মা�ার’-দার কােছ। আমার এই 
‘অয্াডেভ�াের’ সাহাযয্ েপেয়িছলাম আমার 
সহপাঠী-ব�ু সুম�র (চ�বত�) আর ওর 
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মাসীর (‘েমাটামাসী’) কাছ েথেক, সুম�ও গান 
িশখত ঐ গীতিবতােনই)। 
এরপর যা িটেক থাকল তা েহাল পুেজার আেগ 
িকছুিদন বােদ বােদই কুমারটুিলেত িগেয় ঘ�ার 
পর ঘ�া কাটােনা। একাই েযতাম, আর 
েদখতাম েয বাশঁ, কাঠ, খড়, মািট ধীের ধীের 
েকমন সব জীব� হেয় উঠেছ! পের েসইসব 
ঠাকুরই আবার িবিভ� পয্াে�েল েদেখ েকমন 
েযন এক আজব অনুভূিত হেতা, মেন হেতা েয 
এঁেদর স�াইেকই আিম শধু িচিনই না – 
জািনও! েছাটেবলায় আঁকা কন কন �াম, 
বািড়, ছাদ, হিরণ বা মানষুেদর সােথও আমার 
এইরকমই কন এক স�কর্  �াপন হেয় েযেতা, 
িঠক ‘েযমনটা’ হেয়িছেলা ‘ঐ’ িশিলগিড়-
দািজর্ িলেঙর েছা� ‘ধনরাজ’ বা রািশয়ার ‘েসই’ 
েছা� ‘েসেগর্ই’-‘তািতয়ানােদর’ সে�! 
অয্ােমিরকায় আসার পর �য্াজেুয়ট-�ুেল 
থাকাকালীন আমার সখ হেয়িছেলা ‘িরসােচর্ র’ 
ফাঁেক একটু অনয্ িকছু করার, িদনরাত-ভর 
আমার NMR-লয্াবেরটিরর একেঘেয়িম েথেক 
েরহাই েপেতই! এক-ইি�েনর ে�ন ওড়ােনা 
েশখাটাই (�াইং েলেসন) িছল �থম আর �ধান 
ই�া। িরসাচর্  করার েদৗলেত ‘ে�ট এম�য়ী’ 
হবার সুবােদ, আমার ‘ে�ট ইউিনভািসর্িটর’ 
�াইং �ােস অিত নগণয্ িটউশন-ফীেয় েসই মত 
েরিজে�সানও কেরিছলাম; িক� একজেনর 
িবেশষ বাধােত েশষ পযর্� তা আর েহােয় উঠল 
না – ‘িসি�ল-ইি�েন’ নািক অেনক ‘ির�’, 
তাই। অগতয্া বাছলাম েপইি�ং-�াস। েসখােনই 
আমার �থম েতল-রেঙ ‘হােতখিড়’, মাঝ-
কুিড়র ‘বুেড়া’ বেয়েস। েসই �ােসর ই��াকটার 
(িটম ওরউইগ) একবার আমায় িজে�স 
কেরিছেলন েয “have you ever considered 
taking art a bit more seriously”? জবােব 
আিম তাঁেক জািনেয়িছলাম েয না, ‘আটর্ ’টা শধ ু
‘করেত’ই ভােলাবািস, তা িনেয় ‘আটর্ -�ুেল’ 
িগেয় পড়ােশানা করেত নয়; িঠক েযমন রা�াটা, 
ওটা শধু ‘করেত’ই ভােলাবািস, তা িনেয় 

‘কুিলনাির-�ুেল’ িগেয় পড়ােশানা করেত নয় 
(তেব হয্াঁ, ‘গান’টা কন �ুেল িশখেত পারেল 
েনহাত ম� হেতা না!)। এই ‘অেয়ল-েপইি�ঙ’ 
বয্াপারটা আমার কােছ িঠক ‘যুতসই’ েহাল না, 
েছাটেবলার ‘েসই জল-রেঙর’ মজাটাই েপলাম 
না এেত। তার ওপর িছল ‘ে�েড’র ঝােমলা – 
‘মজা’ েতা নয়, আঁকার �ােস েক িক ে�ড 
েপল েসটাও �াধানয্ েপল। আমার কােছ আঁকাটা 
িছল ‘পােসর্ানাল’, িনেজর ভােলা লাগাটাই িছল 
এক এবং একমা� িবেবচয্, েক িক ভাবেলা তার 
েতায়া�া না কেরই! অেনক সময়ই আঁকার 
েথেকও বড় েহােয় উঠত ‘আঁকার সময়’ আিম 
েয ‘জগেত’ বাস কির – ‘েসই জগতটা’। 
অয্ােমিরকান ইউিনভািসর্িটর কন ‘েরিজ�াডর্  
�ােস’ তা েবাধহয় হবার নয়। সােথ িছল 
‘টাইম-ক�ে�ইন’ - একটা িনিদর্� আঁকা িনিদর্� 
সমেয়র মেধয্ েশষ করার দায়ব�তা। 
েছাটেবলার েসই দপুুর গিড়েয় সে�য্ পার েকাের 
েদওয়া ‘েসই’ আঁকেত পারার কন মজাই িছল 
না এেত, তাই িনেজর ৈধেযর্র অভাবটাও নজের 
এেলা। ছিব রঙ েকারেত িগেয় েদখলাম েয 
আমার সময়টাই েকমন েযন ‘েবরঙ’ েহােয় 
যাে�! িহেত িবপরীত হে� েদেখ এতই িবর� 
লাগেলা েয সময় থাকেত থাকেত �পই কের 
িদলাম �াসটা, যােত আমার �য্া�ি�ে� এই 
�ােসর ‘েসই’ ‘ে�ড’টার আর কন উে�খই না 
থােক! 
‘মজা’টা আবার খািনকটা েফরত েপেয়িছলাম 
েবশ বছর কেয়ক বােদ, আমার বা�ােদর সােথ; 
ঐ জল-রঙ আর তুিলর হাত ধেরই। ওেদর 
সােথই আবার িনেজর েছাটেবলায় েফরত েযতাম 
কখেনা কখেনা। কাগেজর ওপর আমার 
েপি�েলর কন েছা� আঁচের, বা জল-রেঙর 
তুিলর কন অলস টােনও ওরা অবাক হেয় েযত; 
েচাখ বড় বড় কের এমন ভােব তাকাত েয 
আমার িনেজর েছাটেবলার কথা মেন পেড় েযত 
– ‘ঐ’ মুনমুন-িদর আঁকার �ােস ‘ছায়ার’ ছিব 
আঁকেত িগেয় আমার েযমন দশা হেয়িছেলা! 
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ওরা েক আমার েকান আঁকাটা িনেজর কােছ 
রাখেব তাই িনেয় কাড়াকািড় লািগেয় িদেতা; 
যার মেধয্ থাকেতা না ‘িমঠু’িদর অিব�ােসর 
অব�য্া, দাদার জল-ঢালার অবেহলা বা 
সুেরশবাবুর খাতা েছাঁড়ার তাি�লয্; বদেল 
আমার মেন পেড় েযত ‘অমলদা’র উৎসাহ, 
‘মুনমুন’িদর আদর বা মােয়র ‘েসই যত্ন’ - যা 
িদেয় মা িকেন িদেয়িছেলন আমার �থম জল-
রেঙর বা� আর বেলিছেলন তা ‘যত্ন’ কের 
রাখেত। েপিরেয় আসা কত বছর, সা�ী হওয়া 
কত ঘটনা িমেলিমেশ েকমন েযন সব একাকার 
হেয় েযত – অেনকটা ঐ জেল রঙ েমশােনার 
মতই, সি�ত িফের েপতাম ওেদরই কােরা �ে� 
– “how did I do Baba?” ঝাপসা-েচােখ 
ওেদর আঁকা ভােলা কের না েদেখই বলতাম 
“awesome, marvelous!” �শংসা শেন ওরা 
আনে� হাত তািল িদেয় লািফেয় উঠত! 
তারপর ওরাও বড় হেয় েগেলা, আর িবিভ� 
েব�তায় হািরেয় েগেলা ওেদর ছিব আঁকা বা 
রঙ করার অভয্াসটাও; সােথ আমারও, 
আবারও।  
 

-- েগৗতম সরকার, িমেনেসাটা 

 

 

-- Aindri Patra 
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কিবতা 

কুেমারটুিলর েমেয় 
িশউিল ফুেলর গে� আগমিন মে� শারেদাৎসেবর 
অেনক আেগই জ� মৃ�য়ীর, পয্াচ পয্ােচ বষর্ায়   
কুেমারটুিলর গিলেত, খয্াত অখয্াত িশ�ীর 
িভেটয়।      
দদুর্শায় খেড় বাঁেশ �াি�েক িনদারন 
অিন�য়তায়  
ধীের ধীের বড় হেয় ওঠা তার সবার অলেখয্-
---- 
নামকরন হয়না জ� মুহূেতর্ , বায়নাদােরর 
কথামেতা     
েবাসপুকুর কালীবািড় ইতয্ািদ---দগুর্ােত হেবন 
খয্াত।    
অনাহার অিন�া দিু��ায়, দ�ু িশ�ী সাধয্মত    
িদবয্ রপ েদন আপন সৃি�েক জগেতর িহেত।      
মহালয়ার পর কুেমারটুিল িপতৃগৃহ েথেক  
েতাড়েজাড় শর কনয্া িবদােয়র, এবার হেব 
তাঁর �িতে�    
িচ�য়ী রেপ জগৎসংসাের।   
ঢােক েঢােল মে�, খােদয্ নৃেতয্ উ�ােস,        
েক েখাঁজ রােখ িনজর্ ন িভেটয় ��ার দীঘর্�ােসর!        
পুেজার আন� �শর্ কের না তােক িপতৃেত্তর 
আে�েপ     
“হায় ের! সাধয্ থাকেল িক েযেত িদতাম 
েতােক--------”    

-- জয়� প�নায়ক 

দ ুমুেঠা ভাত 
জিম বািড় সব েগল িশ�ায়েন -------  
আ�য় হীন অভু� মানুষ অবেহলায় একঘের,               
এেলা েগেলা কত েশাকাতর্  হতাশ দীঘর্�াস        
িক� িদল না েকউ ভােতর আ�াস।       
সমাজ েসবার েতােড়, তািগদ মি�র েভােট   
সাংবািদক তৎপরতায় �য্াশ বািত ঝলকায়  

অনাহাের অৈচতনয্ মুেখ,  
�ুধাতর্  েঠাঁট নেড় শধু একটু ভােতর �ের---    
জনতার করনায় রাজনীিতর বদানয্তায় 
মরণাপ� কেয়ক দ� হাসপাতাল িবছানায়       
ক�াল হােত সয্ালাইেনর ছঁুচ -----  
ছাপা হল েনতােদর গর্ িবত মুখ ।   
কত �াণ এেলা েগল     
কনফাের� মীিটঙ আর কত েভাট পার হল   
আ�াস ও �তী�ার ফাঁেক িনর� উপবাস      
খুঁেজ মের শধু দ ুমুেঠা ভাত। 

-- জয়� প�নায়ক 

প�শসয্ 
১ 

েলাকিট েবজায় হািসখিুশ, নাম কী েযন ব�য্ 
আচার বয্াভার ভাল হেলও গােয় েবজায় গ� 
িবেয়র সময় বাসর ঘের 
শয্ািলকারা �� কের 
“কী মহাশয়, েদাকােন িক সাবান েবচা ব�?” 
২ 
পাড়ায় এেসেছ এক নতুন েদাকানদার 
সব িকছু পােব েসথা, ওয়ালমাটর্  েকান ছার 
যিদ েকান চাও মাল 
েস বলেব “পােব কাল” 
েসই কাল কেব হেব জােন তা গণৎকার । 
৩ 
রাখহির মা�ার, িনেয় চক ডা�ার 
দফারফা কের িদল এেকবাের �াসটার 
সম� েবাডর্  জেুড় 
আঁক কেষ িক ভুতুেড় 
কী কের েবাঝাই এেত বাশঁ হেব ‘পাশ’টার? 
৪ 
কু�েণ জেুটিছল িনধুরাম রাঁধুিন 
শেন কান পেচ েগল তার এক কাঁদিুন 
“কী কের রা�া কির 
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যিদ হােত েনই ঘিড় 
এবং আেরক হােত েনই তাগা বাঁধিুন?” 
৫ 
দইু হাত েছেড় িদেয় সাইেকেল েগাপীনাথ 
নানািবধ কসরৎ েদখাইত িদনরাত 
একদা বাঁেধর পের 
কী জািন েকমন কের 

-- পাচুঁ ঠাকুর 

হািরেয় েগিছ 
ধেরা আমরা সবাই হািরেয় েগিছ, 
উপসাগেরর েযিদেক সযূ্র্ নােম  
িঠক তার িবপরীেত, 
েসানালী আেলায়।  
ধেরা আমরা সবাই হািরেয় েগিছ, 
মৃতুয্ উপতয্কার েযখােন িশ�ীর রঙ  
আর আকােশর রঙ িমেলিমেশ এক  
েসখােন, েসই রেঙ।  
ধেরা আমরা সবাই হািরেয় েগিছ  
আমােদর বয্ি�গত দঃুখ, ে�াভ ও য�নায়, 
সূেযর্াদয় আর সযূর্াে�র �াতয্িহকতায়।  
হািরেয় েযেত েযেত  
একিদন আমােদর সাজােনা ফুেলর টেব জল েদব  
ঘুম� স�ােনর কপােল চুম ুখাব  
ওেকও িশিখেয় েদব হািরেয় যাওয়ার সব 
কলােকৗশল, 
ভাবব হািরেয় েগিছ অনািবল সুেখ।  
এভােব হািরেয় েযেত েযেত  
িফের পাওয়ার সব �� গেলা হািরেয় যােব 
একিদন, 
তারপর শধু বেস থাকা, 
অ�কােরর মুেখামুিখ বেস আেলায় হািরেয় 
যাওয়ার  
�ে� হািরেয় যাব আমরা সবাই।  

-- Rajkumar Ray 

িদনযাপন 
েতামার বুেকর েভতর খুব স�পর্েন  
েভার হেবা আিম, লাল আকােশ।  
েমেখ েনব িশিশর পােয় পােয়  
একটু একটু কের, েভজা ঘােস।  
েতামার ঘুম ভাঙা েচােখর গভীের  
রাতজাগা পািখর সােথ উড়েত উড়েত  
উ� হেবা গরম চােয়র েধাঁয়ায় েধাঁয়ায়।  
পেড় থাকেব আলেস সকাল আলুথালু  
রাতবে�র মেতা ঘেরর এক েকােণ, 
�ািফক, আবহাওয়া গেন িনেয় িদন  
বাড়েব গতানগুিতক কােজর গ�ীেত, 
েফান, ইেমল িমিটং এর িমিছেল  
দ�্, দামাল, না�ানাবুদ িদন, দপুুর  
ডাকািত হেয় যাওয়া আলেস সুখ সবটুকু।  
কােলা তুিলেত অবসাদমাখা সে�য্  
গিট গিট আকাশ এঁেক িদেয় েগেল  
দাঁড়াব জলধারার নীেচ েচাখ বুঁেজ, 
মাথা জেুড় ঘুরেব পিরিচত েকান সরু।  
তারপর েতামার েজাৎ�ায় িভজেত  
িভজেত হািরেয় যাব গহন েতামার বেন  
অনয্রকম একটা েভােরর �� মাখেত মাখেত, 
একা একা।  

-- Rajkumar Ray 

আত্মহনন 
সকেলরই একটা বাঁধা পথ থােক  
সকেলরই থােক একটা ৈনহািট েলাকাল  
সময় িমিলেয় েবিরেয় পড়া সকাল সকাল  
িদন েগেল িফের যাওয়া েসই বাঁধা পেথ, 
সকেলরই একটা বাঁধা পথ থােক।  
সকেলরই থােক িকছু খচুেরা অসুখ  
বাঁধা পেথ েযেত েযেত মন উশখুশ  
সকেলরই থােক ��, তুমলু েরল অবেরাধ  
েভেঙচুের িদনরাত অনয্িদন, আত্মিবেরাধ  
সকেলরই অনয্পেথ টুকেরা টুকেরা সুখ।  
সকেলরই একটা বাঁধা পথ থােক  
সকেলরই একটা বাঁধা �� থােক  

একদম এরকম হেয় েগল কূেপাকাৎ 
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সকেলরই বাঁধাধরা একটা জীবন  
�� েদেখ অ�হীন নীরব আত্মহনন। 

-- Rajkumar Ray 

িবজয়া 
জািন তুই িফের যািব একা  
েফেল েরেখ িবষােদর ফুল  
েখলা েশেষ জািন অবেহলা  
শর হেল েশষ, িনভুর্ ল। 
জািন তুই েফেল চেল যািব  
রেয় যােব িদন এেলােমেলা  
ভুেলামন, রাত মনখুশী  
যাবার সময় বিুঝ হল। 
িফের যাব খবু েচনা পেথ  
েমেপ েনব েকেজা িদন িঠক  
িহেসেবর ভাল থাকাথািক  
সব িকছু িনয়ম মািফক। 
তবু জািন িহেমর পরেশ  
িশউিল িবহীন এই েভার  
এেস যােব বছর েপরেল  
পথ েচেয় বেস থাকা েতার। 

-- Rajkumar Ray 

ফুলঝুিরেত ভুল ঝের 
আকােশর কাশ ফুল তুিম সাদােমঘ, 
েপছেনেত নীল আকাশ আমার আেবগ। 
নীল েছাঁয়া েনানা জল সাগর সিলল, 
নীেল েধায়া হািস রািশ খশুী অনািবল। 
েছাট েছাট নীল ফুল অপরািজতা, 
িনমর্ল েসানােরােদ তুিম েমার িমতা। 
সূযর্য্মুিখর বুেক অিল দল বল, 
জবার লােলর েঘার বড়ই �বল। 
েগালাপ আলাপ কের কনকচাঁপায়, 
িশউিলর েভাের ঝরা দবূর্া কাঁপায়! 
দবূর্ার েনালেকেত িশিশর েদাদলু, 
এটা নয় আেগরটা িবলকুল ভুল। 
যূিথকা টগর এেস করেলা কবুল, 
ঝের পড়া দেল েসরা েছা� বকুল। 

আেমর মুকুল বেল েমারা নই ফুল? 
ফেলেতই পিরিচিত এটা বড় ভুল! 
টলটেল জেল ভােস পে�র বন, 
মলয় পবন, সােথ �মর গন্জন। 
েদাপািটর সাজখািন বড় পিরপািট, 
অিহকুেল কের ে�ম হা�ুহানািট। 
কদ� তর তেল কৃে�র বাঁিশ, 
সুর েছােটা বহদরূ �রাধা সকাশী! 
রজনীগ�ার বাস্ সাঁেজেত �কাশ- 
কবরীেত েবলীমালা লাবনী �কাশ। 
গ�রােজর েতজ বড়ই বড়াই, 
আিম রাজা বাঁিকেদর েকােনা ঠাঁই নাই। 
বাগােনর এক েকােন েদালনচাঁপা, 
গে�র আকুলতা যায় না মাপা। 
কাঁঠািলচাপঁার েবান ভঁুইচাপঁা বেল- 
আমােদর েজাট বড় এড়ােব িক কের? 
কৃ�চূড়ার সাথী তুিম রাধাচূড়া--- 
গে�র েলশ নাই রেপরেঙ ভরা। 
পলােশ সুবাস েনই তবু েস রপসী, 
বষর্ার বািরধারা, মালতীর হািস। 
েছােটা েছােটা েঝােপঝােড় নয়নতারা, 
ডািলয়া গাঁদায় েদয় শীেতর পাহারা। 
এেতা ফুল এেতা রপ রেঙগে� ভরা, 
 ঝুিড়ঝুিড় ফুলঝুির আেলার পশরা। 
িশেখরাখা ভুেলথাকা যেতা েরষােরিষ, 
তােদর আিল�েন মধুরতা েবশী। 
তাই বিল েবঁেচ থােকা ফুেলেদর িভেড়- 
শ� মেনর েছাঁয়া হৃদয় গভীের। 
িতেলিতেল জমা কেরা অিলেদর মেতা, 
মধুর মধুেত ভেরা জীবেকাষ যেতা! 
এইভােব মােন পােব েকন েবঁেচ থাকা, 
ফুেলেদর জলসার �ািয় মন রাখা।।। 
 

-- �েদয্াত বে�য্াপাধয্ায় 
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Seek Happiness, for Surely, It Will Not Seek You 
Welcome to life outside our little bubble.  
It is a noisy, chaotic, vitriolic world 
increasingly marked by an apoplectic rage. 
Everybody is angry. The canvas of our age is 
painted in molten shades of red pierced by 
shards of charcoal black. Pollution. Hunger. 
Civil unrest. Haves, have nots, Havmor. 48° 
C. Cable companies. Trump. Clinton.  
So much heat, so little light. 
We are extolled to reach deeper. Be bold. 
Dream big. Grab the bull by the horns. Give 
it up and develop that app.  
I say: for sure, forget that. I like my little 
bubble. 
Thirty years in The valley (that’s Silicon 
Valley to you) has convinced me that a real 
hammock is a much better acquisition than 
a Fitbit. I mean, valleyville has morphed into 
a bunch of pretentious kids trying to make 
the lives of a bunch of entitled folks the 
world over just a little bit cooler. I suppose 
that’s why there are dozens of developers 
working on perfecting a restaurant delivery 
app. How cool! Or is that hot? I really don’t 
know. I’m lukewarm on all this. 
All the rage that has expressed itself during 
our election run-up keeps forcing me to mull 
a question:  what happened? How did we 
start a three-decades long slide in 
happiness? Depending on which survey you 
believe, our aggregate happiness peaked at 
least 30 years ago. Gallup claims 1957 was 
the happiest year for the US. All that 
WhatsApping, all that GDP growth, the pull-
up dhoti, all those $5 soy lattes and the 
result is ever increasing angst? How rude. I 
feel like the guy who went to Rio only to find 
out his event was cancelled. Oh well, at least 
the mosquitoes weren’t biting. 
And that leads to my basic premise. More 
than ever, you need to deliver your own 

happiness for surely the outside world 
won’t. They’re just too busy doing restaurant 
deliveries. I need my bubble. 
Inner utopia meet outer dystopia. That is 
going to be the battle for the remainder of 
our lives. And I’d like to go back to the 
classics to help us move this battle to home 
court advantage. 
Let’s start with Buddha. As I say during 
employment reference checks, he’s a really 
great guy.  He is reported to have said Peace 
comes from within. Do not seek it without. 
Need I say more? Can I say more? Maybe I 
should cause I’m now confused. He doesn’t 
really say without what? Do not seek it 
without…wearing sunscreen? Do not seek it 
without…a lawyer? Do not seek it 
without…mustard on the side? 
Let’s move to our favorite guy wearing a 
stick. He offered up Change yourself – you 
are in control. I mean, can I get a like? He 
walked barefoot for days to get salt. That’s 
intense. Too intense. That’s not so good 
maybe. Sounds like a start-up. I hope he got 
funded. Good try, but MG didn’t quite stick 
the landing.  
I close with the closer. NaMo blurted Mind is 
never a problem. Mindset is.  I would hasten 
to add that mind is never a problem, but no 
mind is a big problem. And strip minding? 
Huge problem. And if you are at the railway 
station, please mind the gap. Oh, never 
mind. 
I hope my journey has convinced you that 
you win the karmic lottery when your inner 
utopia vanquishes your outer dystopia. The 
greats, and those who grate on us, have 
extolled this. I’m starting this cosmic tussle 
today. So should you.But first, I need my 
bubble tea.   

– Nandan Oza 
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Kudos to Team 
Facilities  

A shout out to our awesome Pashchimi 
Facilities team (Suvrangshu Ghosh, 
Shantanu Dey, Tapajyoti Gupta, and 
Debashish Malakar/Bhanu-da) who have 
tirelessly and creatively worked behind the 
scenes to bring you amazing and unique 
backdrops of Maa Durga, year after year.  
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The Benefits of 
Marching Band 

I started high school this year at American High 
School as a freshman. The classes I take include 
Spanish, Math, English, Science, Health, Concert 
Band, and Marching Band. I enjoy all of these 
classes but my favorite class of all is Marching 
Band. I enjoy Marching Band because of how 
different it is from every other class I take. It is 
exciting, fun, physically active, and musical.  

 
I joined Marching Band because I heard that it 
was fun and because it was a great music 
experience for everyone. When my friends heard 
that I had joined, they also joined. Marching 
Band helped me to get to know the new school I 
was going into and to manage my time wisely 
because of how much time it took from my 
schedule. It also helped me know who everyone 
was and how to play the instrument I played 
(timpani) better.  
 
If anyone plays an instrument in band and wants 
to learn even more, I would strongly recommend 
joining Marching Band. Being in Marching Band 
has many benefits including better discipline, 
multi-tasking skills, teamwork, better 
musicianship, and becoming more social. I 
consider my school's Marching Band to be a 
community where anyone can fit in. So far, it has 
been a great experience for all my friends and I. 
It has helped me mentally and physically 
improve and made me a better person. I plan on 
continuing Marching Band for the remainder of 
high school.. 

 
-- Sulek Ghosh 

 
 

 

My Trip to Scandinavia 
Scandinavia is a very interesting region in Europe 
which includes the countries Sweden, Denmark, 
Norway, Iceland, and Finland. I am proud to say 
that I have been to four out of the five countries 
in the summer of 2016.  
My family and I first went to Copenhagen, 
Denmark. When we arrived, we took the train to 
an area near our hotel. We walked for about five 
or six minutes before we reached our 
destination. After organizing everything in our 
room, we went out for the evening. All of us 
hiked to some statues and gift shops. We also 
went to the harbor and viewed the canals and 
opera house. There was a beautiful bridge.  
Back at the hotel, I got the top of the bunk bed. 
Over the course of the next few days we took a 
series of boat and bus tours around the city. One 
of the stops included the statue of the little 
mermaid. After spending three days in 
Copenhagen we sailed on a cruise ship to Oslo, 
Norway. On the way to Oslo, my dad, my 
brother, and I went out-door-cruise-ship-
swimming. While we were swimming, and of 
course relaxing in the hot tub, we saw Sweden 
pass by.... 
Next the Ghosh family traveled to Lofoten 
Islands, Norway. We took a flight to Bodo from 
Oslo after arriving from the cruise from 
Copenhagen, and then a ferry to Lofoten Islands. 
These Islands are around the same latitude of 
Iceland. The best part of the Lofoten Islands was 
that there was no night time at all. It was just like 
the North and South poles. It was six months of 
daylight and six months of night time.  
Since we went during summer, it was always day 
time. Despite this, it was always cold. The main 
thing that we did in this area was drive around in 
a rental car and take pictures. We also went on a 
huge hike. Another thing we did was listen to 
Bollywood music in our cabin and make a fire. (I 
was in charge of the fire). We made pasta, pizza, 
and other foods for ourselves. Our cabin room 
was decent sized. We had a wonderful time in 
Lofoten Island. 
Our next city was Oslo where we strolled down a 
huge street before deciding on a restaurant. We 
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decided to eat Indian food, which we hadn’t 
eaten in a while). Although the food was pretty 
good, the portions were small. On the way back 
to the hotel we picked up dinner for later.  
We went to sleep, and the next day, went on a 
bus tour. We saw museums such as the Nobel 
Peace Center where the winners of the Nobel 
Peace Prize were displayed. We visited the Viking 
ship museum which was amazing. Also visited 
Vigeland Park where Gustav Vigeland, the 
famous sculptor, had created a beautiful 
sculptor museum. This took up a majority of the 
time that we were at Oslo.  
We then travelled to another beautiful city, 
Bergen, in Norway. Bergen is surrounded by 
mountains and fjords .We saw the famous fish 
market and the colorful wooden houses. The 
next day we travelled to another beautiful city 
Flam. There was lots of scenic areas, and a 
haunting show in front of the waterfall. In Flam 
we visited the beautiful gift shops and hiked near 
the beautiful waterfall. After spending the day in 
Flam we took a five hour ferry ride to Bergen 
travelling through the beautiful mountains and 
fjords. 
Our next destination was Stockholm, capital of 
Sweden. We covered the places of interest by 
walking through museums. We visited the 
famous Vasa museum in this city. Most of our 
time was spent in the old towns. After few days 
in Stockholm we arrived at Helsinki, capital of 
Finland. We walked around to points of interest 
and took many photos. We saw the famous 
Helsinki cathedral and Uspenski cathedral. Since 
my dad and I love biking we went on a biking trip 
around the city. At one point, I figured out, that 
the bike would tell us how many km. we traveled 
when we finished. So, whenever we stopped to 
take pictures, I kept biking around in circles. This 
way, when I finished, I biked about half a km. 
more than my dad. 
This was my awesome trip to the Scandinavian 
countries, the land of the Vikings.  

-- Subhon Ghosh 

 

Winter 
When the chilly winter begins, 
We close the windows, and shut all doors.    
I hang wreaths and garlands, 
And decorations the color of silver-tin. 
The frost soon makes its spread on windows and 
glass. 
And we eat by candlelight, 
Savoring bites of butter and bread. 
 
After dinner, we gather in a room,  
Wondering when the season will become 
warmer  
And we think to ourselves in bed,  
That the winter will end soon. 
 

-- Anika Maji, 5th Grade 

I Am…. 
I wonder what the world was like when 
dinosaurs lived 
As I hear the sound of dragon wings flapping. 
I see Hogwarts in the distance 
I want to travel into books and live with their 
characters. 
I am stubborn and imaginative. 
 
 I touch the smooth horn of a unicorn 
I feel the soft feathers of a phoenix 
I pretend that I can accomplish anything 
But I do worry about the future 
I search for the pot of gold at the end of every 
rainbow 
I am stubborn and imaginative. 
 
I understand that everyone has their share of 
problems 
I say that equality has not yet been established 
But I dream about the future. 
I try to do what is the best, not what is easy 
I hope for an unlimited number of things 
I am stubborn and imaginative. 
 

-- Aindri Patra 
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