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Two autumns ago, when we 
smeared sindoor on one an-

other and wished Shubho Bi-
joya little did we imagine that it 
would be two whole years before 
we would gather together again, 
laugh together, share our joys to-
gether. These two years have been 
unprecedented in every sense of 
the word. They have taught us 
to hold our dear ones close and 
cherish the little joys. They have 
also taught us stoicism like nev-
er before as devastating news 
engulfed us from all around. But 
now that we can catch fleeting 
glimpses of the light at the end of 
this tunnel, it’s time to come to-
gether in thanksgiving. And cele-
brate life. Shubho sharodiya!  

Namaskar, 
Amrita Roy

Editor

Cover art: Satarupa Dasgupta

An assistant professor of applied 
communication at Ramapo College 
of New Jersey, and an expert advo-
cate against sexual and domestic 
violence, Satarupa Dasgupta still 
makes time to indulge her hobby 
of painting. The forced isolation of 
the pandemic-induced lockdowns 
gave her an opportunity to train in 
the traditional alpana techniques of 
Shantiniketan. 
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Virtual, real, viral... the ICS year that was 
Radha RoychowdhuRy

Life was full of uncertainties....would 
there ever be a return from the virtu-

al world of social media and Zoom? And 
yet that was our last thread of keeping in 
touch with each other during lockdown. 

Our virtual projects like “Rendezvous 
with Bollywood director Anurag Basu” 
got us closer to the tinsel world and the 
Christmas carol videos were Santa’s best 
gifts to our member families. 

Our celebration of the Internation-
al Language Day in February this year 
made our way into limelight — three 
news channels made a weeklong telecast 
of our children’s video presentation of 
singing a Bangla song in many foreign 
languages. 

With the phased release of lockdown 
from April, our spirits rose too. Daffodils 
and the festival of Holi brought in some 
colours into our lives. Our young children 
had some fun in the garden, captured as 
the happiest memories of this time. 

However with travel bans to India 
made lives miserable for our elderly par-
ents and we organised a Zoom session to 
connect our members to their parents. 

Through 39 videos in the last 10 
months we stayed connected and finally 
met our members in person for an out-
door picnic in August. It was as if to be 
born again.... 

“Born free, 
As free as the wind blows
As free as the grass grows
Born free to follow your heart.”

Clockwise from above: 
Anurag Basu at a virtual 
‘Pujor adda’ with the ICS 
community on; a Zoom 
session with the extended 
ICS families back in India; 
kids spreading some 
Christmas cheer with 
carols; ushering in spring 
with songs and music; 
commemorating Inter-
national Language Day; 
and snaps 
from the ICS 
picnic – the 
first in-per-
son event of 
2021. 

ICS  ICS  
Diary Diary 
20-2120-21

Photos: sonela Basak
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Hockeys are proud to support 
the Indian Cultural Society

www.hockeys.co.uk

10 Mill Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2AD

01223 356054    cambridge@hockeys.co.uk

Indian Cultural Society, 
Cambridge celebrates 

Durga Puja 2021 
on 9th –10th October at 
Cambourne Village Hall 

CB23 6FR

Hockeys_Indian_Culture_Advert.indd   1Hockeys_Indian_Culture_Advert.indd   1 21/09/2021   10:3821/09/2021   10:38
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The Indian Cultural Society community would like to 
express our gratitude to our sponsors for their gen-

erous support in conducting this year’s celebrations:

1. Sasthi fruits and flowers  Anonymous 
2. Saptami-Dashami fruits  Barnali and Manas Deb 
3. Saptami-Dashami flowers Soma and Srikanta Biswas 
4. Ma Durga’s sarees  Tanima Dhar — Shri 
5. 108 lotuses   Sushmita and Rajesh 
    Bhowmick 
6. Friday dinner   Anonymous
7. Saturday lunch   Moumita and Rudra
    Baidyaray
8. Sunday meat dish  Radha and Samrat
    Roychowdhury 
9. Saturday Sweets:  Anonymous
10. Sunday sweets:   Anonymous
11. Kitchen hire   Sushmita and Rajesh
    Bhowmick 
12. Drawing competition  Sushmita and Rajesh
    Bhowmick 
13. Pujo decoration   Hockeys Estate Agent,

ICS thanks our  
puja sponsors

01223-778080

15 High Street  
Cherry Hinton  
CB1 9HX

anindita LipneR

It was not so long ago I was at Addenbrookes Hospital, not 
as a volunteer worker walking down the corridors and in 

and out of the wards with my iPad conducting a survey, but 
this time I was the patient. It was the afternoon of 6 January 
2021, the third day of the winter lockdown in Britain when 
Prime Minister Boris Johnson was very concerned about the 
rocketing figures of people dying due to Covid. Since it was 
the start of a complete lockdown and no one was allowed to 
leave home unless it was for the most essential needs and for 
exercises, I took the opportunity to walk into town to witness 
a rare and noiseless, calm and clean environment of the city 
as a part of my daily walk and at the same time to see the city 
for what it actually is.

Did I get to see this? It was not meant to be. As I walked 
along the streets of Cambridge leading to the city, there was 
not a soul to be seen on the roads, not a car nor a van in sight, 
when a car from somewhere or nowhere came at breakneck 
speed and knocked me down. I can still almost see, feel and 
remember clearly what happened to me, the details of which 
are much too gory to mention. I was then taken to Adden-
brookes Hospital. Needless to say I was seriously injured.

There I was lying in bed with the doctors making all the 
necessary investigations on me and instructing nurses what 
to do and how to look after me. I was heavily pumped up 
with painkillers and well dosed up with morphine send-
ing me into oblivion from my pains. As I was in this state I 
seemed to receive a phone call, or so I thought, from my very 
dear friend Radha. She told me how shocked she and the 
whole Bengali community were at the news of my accident. 
She told me not to worry about cooking and that Julius and 
I would be looked after where food was concerned for the 
next three months. I’d like to think I put up some form of 
resistance, but since I was in this state of oblivion, heavily 
drugged with morphine, I thought I was hearing the sound 
of angels speak to me. I was told to concentrate on my recov-
ery, at this point I gave up any form of resistance, if I did put 
up any, and went back to my blissful slumber.

My purpose for writing this is to take this opportunity to 
thank the team of eight angels (or ‘angelettes’) from the bot-
tom of my heart who so kindly and lovingly prepared food to 
last us for seven days each. I’d like to thank each one by name: 
Barnali Ghosh, Sonela Basak, Ritika Das, Amrita Roy, Sima 
Chakrabarti, Susmita Saha, Anasuya Chattopadhyay and 
Radha Roychowdhury. It is through all your kindness I was 
able to concentrate on getting better and make such speedy 
recovery. I will never be able to thank you ladies enough.

I think the Bengali community has a lot to offer and 
spread kindness and concern for each other and I’m sure to 
spread it around to the wider community as well when the 
need arises.

Thank you!
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বনানী সরকার

 খুব ববশীদিন আগের কথা নয় দকন্তু। 
বড়গ�ার বছর চদলিগশর হগব। আদশর িশগক – 
তখন এগতা ববশী সংখ্ায় িুে্াপু�া হগতা না। 
কগয়কটা গ্াম দমগে একখানা; নয়গতা খুব বগনিী 
পদরবাগর আগরকখানা হগতা।
তগব বসই একখানা পুগ�ারই বে ভয়ানক 

আনন্দ দছে; এখন এক োগঁয় িশখানা পুগ�াগতও 
বসই আনন্দ বমগে না। অদিবাস, ষষ্ী, সপ্তমী, 
অস্টমী, নবমী এবং িশমী —এগককদিগনর পুগ�া 
পােন বেন এগককদট আোিা অি্ায়। বাড়ীর 
প্রদতটা ঘর পূর্ থাকগতা আত্ীয় পদর�ন আর 
নাইওগর আসা বমগয়-�ামাই দ্ারা।
সবগচগয় ববশী আকুে হগয় থাকতাম িশহরা 

বমোর �ন্।
কগয়ক গ্াম দমগে বে একদট পুগ�ার কথা 

বগেদছ — বসই একখানা পুগ�া হগতা আমাগিরই 
গ্াগমর সু্েবাড়ী মন্ডগপ।গ্াগমর সবগচগয় বড় 
বাড়ীদট আমাগির। উদনশদট পদরবাগরর দবরাট 
বাদড়। তাই বসই পুগ�ার হত্াকত্াগির ববশ 
ক�ন হগতা আমাগির বাড়ীরই কাকা ব�্ঠারা। 
আর এ�ন্ আমরাও একটু ববশী ভাব দনগয় 
থাকতাম।
িশমীর দিন বভারগবোয় বাবা কাকারা চগে 

বেগতন বড়বা�াগর বেখান বথগক ভাড়া করা হগতা 
দবরাট বড় ব�রা বনৌকা — বেন বাড়ীর সকগে 
দমগে িশহরায় বেগত পাগর। নবমীর রাগত বস 
দক উগতে�না আমাগির!!! পরদিন ঘুম বভংগেই 
বতা বিখগত পাব খােপাগর ইয়া বড় বনৌকা বািঁা।
িশহরা হগতা বকান দবখ্াত সু্ে কগেগ�র 

প্রাঙ্গগর বা নামকরা বকান হাগট। বসখাগন িশ 
দবশ গ্াম বথগক প্রদতমাসহ বনৌগকা এগস দভড়গত 
পাগর।
আমাগির বাড়ীর ভাড়া করা ব�রা বনৌগকাদট 

আমাগির বাড়ীর ঘাট পে্ন্ত আসগত পারগতা না। 
তাই খােপাগড় বািঁা থাকগতা। দকন্তু তাগত দক?  
ঐদিন আমরা বছাটরা আর পু�ামন্ডগপ বেতাম 

না। িুগোকািা মাখা পা দনগয় একশবার বনৌকায় 
উঠতাম, নামতাম। মাদিরা িাওয়া দিগতা, িমক 
দিগতা। বিৌগড় েুদকগয় পড়তাম; চুদপ চুদপ আবার 
উগঠ পড়তাম ।
দকন্তু মা কাকীরা সকাে সকাে স্ান, বাড়ীর 

পুগ�া বসগর িেগবগঁি বতে-পান-দসিুগরর থাো 
দনগয় মাগক দসঁিুর বছাযঁ়াগত বেগতন।
িুপুগরর পগর পগরই ‘িুে্া মাই দক, �য়’ 

�য়ধ্বদন দিগত দিগত মন্ডপ বথগক মাগক নাদমগয় 
দবরাট বখাো বনৌকায় বতাো হগতা।শরৎকাে 
— �দমগত তখন �ে ববশী থাকগতা না। তাই 
বনৌকা সাবিাগন বটগন বটগন খাে পে্ন্ত আনা 
হগতা। তারপগর বমো প্রাঙ্গগরর দিগক রওনা 
করগতা।
এদিগক আমরা নতুন �ামা কাপড় পগড়, 

বড়গির সবাইগক প্রনাম কগর, কড়কগড় প্রনামী 
পগকগট দনগয়, বাবা, কাকা বা িািা দিদি নতুন 
�ামাইবাবুগির হাত িগর আমাগির দনি্াদরত 
ব�রায় দেগয় উঠতাম। মা কাকীরা সব বাগর 
িশহরায় বেগতন না। বাড়ীগত বথগক নাডু বমায়া 
বানাগতন, আল্পনা আঁকগতন। দকন্তু বারবার কগর 
বগে দিগতন বেন ববশী বিৌগড়াগিৌদড় না কদর, 
বড়গির হাত বেন না ছাদড় কখগনা।
মাথা নাড়তাম দঠকই; দকন্তু বাদড় বথগক ববর 

হগয়ই আমরা বিৌগড় বনৌকার ছাগি চগে বেতাম। 
খাগে পগড় বেগত পাদর — বভগব বড়রা িাবড়া 
দিগয় দনগচ পাদঠগয় দিগতন। ইস্ মনটা কত 
খারাপ হগতা তখন! ছাগি বগস ছোৎ ছোৎ করা 
খাগের �ে, োছপাো, িুপাগশর বাড়ীঘর, রাস্ায় 
িাদঁড়গয় থাকা বোক�ন বিখগত বিখগত োব, 
তা নয় ছইগয়র দভতগর অন্ধকাগর বগস থাগকা 
ববাকার মগতা!!
তগব ববশীক্ষর বস মন খারাপ দটকত না। কার 

কগতা প্রনামী হগয়গছ — বস বোনা শুরু করতাম। 
োর সবগচগয় ববশী তার তগতা ভাব।বমো বথগক 
কী কী দকনগবা আঙু্গগে গুনতাম বাগর বাগর।আর 
একটু পগর পগর বিখতাম আর কগতা িুর বাকী।
সগন্ধ্সদন্ধ্ িশহরার বমোয় এগস বপঁগছাতাম। 

অগনক িুর বথগক আগোগকাজ্জ্বে প্রাঙ্গরদট 
বিখা বেগতা। বাংোগিগশ তখন ববশীর ভাে 
গ্াগম ইগেকদরিদসদট দছগো না। অগনক অগনক 
হ্া�াকবাদত জ্াদেগয় রাখা হগতা। আমরা 
বেতাম, ইস্ শহগরর মগতা োেগছ। শত 
শত বিাকান বসত। কী না পাওয়া বেত বসই 
বমোগত।
দকন্তু কী েন্ত্রনা —তখন বতা বাবা বা িািারা 

শক্ত কগর হাত িগর রাখগতন। িুর িুরান্ত বথগক 
শত শত মানুষ আসগতা বমোগত। কখন হাদরগয় 
োই এই ভয় ওঁগির করগেও আমাগির দকন্তু 
একটুও করগতা না। তাই খুব দবরক্ত হতাম। 
ভাবতাম কগব বড়দির মগতা বড় হব েখন একা 
একা বনু্ধগির সাগথ ঘুগর ববড়াগত পারগবা।
তগব বমো মাগনই আনন্দ। কগতা কগতা কাকু, 

ব�্ঠা, মামা, মামী, দপদস দপসা, তুগতা িািা 
ববৌদিগির সাগথ বিখা হগতা। ঢপাঢপ প্রনাম 
করতাম; বকউ হাগত টাকা িদরগয় দিগতা, কী 
কী দকনগত চাই বগে বকউ বকউ বিাকাগন দনগয় 
বেগতা। ববৌদিরা আির কগর বকাগে তুগে দনত। 
কগতা কগতা চুদড় বাংদর, মাো, চুগের দিগত, 
দলিপ, মুরেী, খুরমায় বকাে ভগর বেগতা। বকউ 
বকউ আবার কী খাগবা বগে দমদস্টর বিাকাগন 
দনগয় বেত। েরম েরম রসগোলিা, দ�োপী 
খাওয়াগতা। বা�াগরর পু�ামন্ডপদটগত আবার নাচ 
োন আরদত চেগত থাকগতা। দকছুক্ষন বসগুগোও 
বিখতাম।
অত:পর হাত পা বচাখ মুখ আর চেগত চাইগতা 

না। অগনক রাগত েখন বকান োঁগয়র প্রদতমা 
সবগচগয় সুন্দর বা কাগির আগয়া�ন সবগচগয় 
ভাগো, তার প্রদতগোদেতা হগতা -তা আর শুনগত 
বপতাম না। বাবার বকাগেই ঘুদমগয় পড়তাম বগে 
বনৌকায় শুইগয় দিগয় তাড়াতাদড় রওনা বিবার 
�ন্ তাোিা দিগতা সকেগক।
এদিগক দবচারকাে্ চেগত থাকগতা বকান 

োগয়র প্রদতমা সবগচগয় সুন্দর, কাগির আগয়া�ন 
সবগচগয় ভাগো, কার কার আরদত করা চমৎকার 
হগয়গছ। এমন প্রদতগোদেতা দছগো বগেই সবার 
মগি্ উগতে�না খুব ববশী কা� করগতা। তগব 
হারদ�গতর বাোই দছগোনা। বেন সবাই দ�গতগছ 
— এমন খুশী হগতা প্রগত্ক অংশগ্হনকারী।
বঘাষনা হগয় বেগেই সকগে দমগে বাড়ীর 

অন্ান্গির খু�ঁগত নামগতা। বমাটামুদট সকেগক 
বপগেই বনৌকা বছগড় দিগতা।িু এক�ন রগয় বেগে 
তারা প্রদতমার বনৌকায় কগর বাদড় দিরগতা।
কগতা রাগত বাদড় বপৌগছদছ, কখন দবছানায় 

মাগয়র কাগছ ঘুদমগয়দছ, পরদিন দকছুই বেগত 
পারতাম না।সকােগবো সবাই এটা দনগয় আবার 

স্মৃতিতি দশহরা

লেখিকার গ্ামের দশহরার লেো; (সােমের পৃষ্া) 
বাংোমদমশর কক্সবাজামর দুর্া প্রখিো খবসজ্ে। 



9

হাসাহাদস করগতা।
িশহরার বমো বথগক েখন সবাই দিগর 

আসগতা, সব ঘগরর মাগয়রা দমগে সকেগক 
উগঠাগন বদসগয় িান িুব্া কাচঁা হেুি দিগয় 
আশীব্াি কগর ঘগর তুেগতা। আমরা ঘুমন্ত 
বাবুরা এই পব্দট দমস করতাম।
ওদিগক প্রদতমার বনৌকা আমাগির ঘাগট 

আসগত আসগত বভার হগয় বেত। বিরার 
পগথ খােপাগডর সব বাডীগুগোর ববৌ দিগয়রা 
বরনডাো দনগয় ঘাগট িাদডগয় থাকগতা। মাগক 
িান িুব্া দিগয় বরন কগর, প্রনাম কগর, বনৌকার 
সকেগক বাতাসা আর �ে খাওয়াগতা।কািঁগত 
কািঁগত মাগয়র কাছ বথগক দবিায় দনত।
এভাগব সব ঘাগট দভডগত দভডগত আমাগির 

বাড়ীর ঘাগট এগস বপৌছগতা বভারগবো। িুর 
বথগক ঢাক, করতাগের বাদর আর ‘িুে্ামাই দক 
�য়’ আওয়া� শুনগেই আমরা উগতেদ�ত হগয় 
উঠতাম -‘ঐ বে মা এগস বেগছ প্রায়।’
তারপগর শুরু হগতা প্রদতমা ভাসাগনর প্রস্তুদত। 

বে খাগে বা বডাবাগত �ে ববশী বস �ায়োদটগত 
মাগয়র বনৌকা দনগয় োওয়া হত। দকন্তু তার আগে 
আমাগির গ্াম এবং বাদড়র সকগে িান িুব্া 
দিগয় মাগক বরন কগর, ‘আসগছ বছর আবার 
আসগব’ আবিার কগর কািঁগত কািঁগত মাগয়র 
বথগক দবিায় দনগতা।
আমাগিরগক িগর এগন মাগক প্রনাম করাগতা।
তগব আমরা অগপক্ষা করতাম কখন মাগয়র 

সাগথ �গে িাপঁ বিব, ইগছেমগতা ডুবাগবা। 
কারন এইদিন বতা মা বকগব না বকন ববশীক্ষর 
ডুবাোম এই বগে। 
এই সকােগবো একদিগক ‘আসগছ বছর 

আবার হগব’ বগে বেমন প্রচুর আনন্দ উৎসব 
হগতা, আবার অন্দিগক মা চগে োগছে বগে 
কান্াকাদটও চেগতা। প্রচুর রং বখো, কািা 
বছাডাছুদড হগতা এই সময়। বাড়ীর ববৌ, বমগয়রা 
আর নতুন �ামাইরা বকাগনা বকাগনা ঘগর েুদকগয় 
থাকগতা।সবাই দমগে তাগিরগক খুগঁ� ববর কগর, 
ব�ার কগর িগর এগন রং আর কািা�ে এমন 
মাদখগয় দিগতা বে ভুত বভগব আমরা ভয় বপতাম!
অনবরত ঢাগকর বাদদি আর উেুধ্বদন চেগত 

থাকগতা। 
একসময় মাগয়র বনৌকা দনগয় োওয়া হগতা 

মািপুকুগর। ‘িুে্া মাইদক �য়’ বগে �য়ধ্বদন 
তুেগত তুেগত ডুদবগয় বিয়া হগতা পুকুগরর 
�গে। সাগথ সাগথ িাদপগয় পড়তাম আমরা, 
সমােত সকে বোক�ন। পুন্স্ান বো হগতা 
এই ডুব দিগয় উঠাগক।
এর পগর দভ�া কাপড় বছগড় নতুন কাপড় 

পগড় উগঠাগন সকগে ববঠক দিগয় বখগত বসগতা। 
সবাই সবার ঘর বথগক িামাভদত্ মুদড, দচডা, িই, 
দমদস্ট, নাডু বমায়া দনগয় আসগতা।
এরপগরই বাবারা চগে বেগতন বা�াগর — সািা 

আগঁশর মাছ (ইদেশ, সরপুদট ইত্াদি) দকনগত 
ো নাদক বার-িগশরার দিগন বখগত হয়।িশহরার 
পগরর দিনগক বো হয় ‘বার িশহরা’।s
এভাগবই আমরা তখন িশহরা, বার-িশহরা 

পােন করতাম। 

তিতশ-প্রভাি অনসূযা চট্াপাধ্ায

কেকাতায় নাদক বসদিন দিনভর 
বৃদটি। দিনাবসাগনর বিানটায় 

বাবার েোয় দচন্তার আভাষ। দসঁদড়র 
তোয় �ে �গমগছ,সকাগে েদি না 
নাগম,পাম্প চেগব দক কগর! বস উগদ্ে 
ছাদপগয় মগন িাপটা দিে রাগতর 
ে্াম্পগপাগস্টর দভগ� আগোয় সমাদহত 
বিাতোর বখাো বারান্দার সৃ্দতটা। 
পাগশর বাড়ীর ে্ারাগ�র দটগনর ছাগি 
অদবশ্ান্ত �েিারার শব্দটা – দঠক 
বেন আ�গকর বন্দীিশার একটা 
একটা কগর অদতবাদহত দিগনর অলিান্ত 
প্রদতধ্বদন। রাতভর বস শব্দ শুনগত 
শুনগত দনগ�র অ�াগন্তই ঘুদমগয় 
পগড়দছোম বসদিন। 
সকাগের েৃহস্থ বাড়ীর বরা�নামচার 

পদরদচত শগব্দ েখন ঘুম ভাঙে, 
বৃদটি বথগম বেগছ, �ে বনগম বেগছ, 
বিাতোর বারান্দাটা দস্গ্ধ সবুগ� স্াত, 
আড়গমাড়া ভাঙ্গা সকাগের আগোয় 
আনগমানা। দসঁদড় দিগয় নামগত নামগত 
কগয়কটা পদরদচত েো “ও উগঠ 
পগড়ছ, চা-টা বি।” 
সব িগড়র রাগতর পগরই বতা শান্ত 

সকাে দিগর আগস, সািারন �ীবগনর 
বনদমদতেকতা দনগয়।
তারই  পথ বচগয় .... 
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ankuR Baidya

I’m staring at the gates of my family 
home on a late winter evening. This is 

the house that my father built: the facade 
a reflection of its owner’s welcoming vis-
age, the gorgeous garden a testament to 
the lives he created and nurtured, and 
the rooms on the top floor a reminder 
of his desperate belief that the one who 
flew the nest will return someday. Not 
bad for a man who was once hospital-
ised because he couldn’t afford food. The 
nameplate next to the gate is my only 
contribution to this house – a reminder 
of my humility and a constant life lesson: 
my name above the address. I have fond 
memories of my time here. This is where 
I spent my university years and later my 
annual vacations being fussed upon. But 
today it’s staring at me with vacant eyes 
and a numb look.

I walk through the gates trying to get 
rid of a tune that has invaded my mind 
– a song whose lyrics I can’t remember. 
I don’t recall how I got home. My day 
started in a city hundreds of miles away, 
we received an early morning phone call 
and the rest was a blur. And yet I know 
that my feet and chest have refused to 
work together today. My feet felt light,  
almost by necessity, my chest too heavy 
to move. But in the end, they seem to be 
in sync. Another step feels like a chal-
lenge.

It’s strange to see so many people at 
this late hour. I spot my father in a cor-
ner and walk over to him. We greet each 
other in the same way that has defined 
our relationship: his quiet affection, my 
unspoken gratitude and respect. Words 
are precious investments that we are 
saving for the future. His face is how 
I have always known it, like a spring’s 
promise of hope and renewal, its ra-
diance dissolving any darkness in our 
lives. It’s brimming with life. My mind 
rewinds to thirty-odd years ago and 
plays a scene: I have been in bed crying 
my heart out for a couple of hours. What 
makes it worse is I do not understand the 

reason. That radiant face, transformed 
by a hearty laugh, enters the room and 
remarks, “What’s the matter?”. That’s it! 
I’m happy as a bunny. Was that a mag-
ic trick? The memory of what he did is 
as baffling to me today as it is uplifting. 
And this wasn’t an isolated occurrence. 
It is the same face that illuminated any 
dark corners that I encountered in my 
life’s journey, one that scolded, exhort-
ed, comforted, beseeched and inspired 
me. It is the same face – eyes closed 
from sleep or partial loss of conscious-
ness – that wanted to stop me from leav-
ing a couple of days ago but driven by 
a fierce pride nodded goodbye instead. 
It is the same face that was looking at 
me as if wanting to have a conversation 
on many afternoons during this annual 
visit but I was too busy watching televi-
sion. Yet, something doesn’t add up; a 
serenity has replaced his usual hearti-
ness. The last few years had been tough 
on him. A string of illnesses reduced a 
once vigorous man to a wretched state 
and if that wasn’t enough the latest di-
agnosis predicted a slow and painful 
death soon. But he seems to have had 
the last laugh. A faint rustle breaks my 
chain of thoughts as the creeper that’s 
hugging the wall seems to want my at-
tention. We are united in our gratitude 
for my father’s love and care. And in our 
inability to express it. At least it gave 
him better company than I did.

I wake up to the rhythm of life at 
daybreak, unsure when I fell asleep. My 
father is receiving guests with the same 
serenity and detachment that I saw last 
night. Someone suggests that it’s time. 
And for the first time in 24 hours, I can 
see. I don’t want to!

Time is what he wanted from me; 
time is what I didn’t have. And now 
the time has come to commit him to 
memory and to the fire that awaits us. 
We won’t create shared memories ever 
again; I can only treasure what’s left 
while their edges are already fading. The 
investment that is our unspoken words 
is worthless. He’s gone. So has the sun 
that brightened our lives, the roof that 

protected us, and the lively man that 
delighted and sometimes overwhelmed 
our senses. In his place, there’s only a 
deafening silence. But I’ve loved the 
company of silence, haven’t I? 

I try to hold his hands before we 
set off on our final journey but they are 
icy cold; I can’t pry them open. Have I 
met my match? Without warning, a tear 
breaks free, inspired by its temerity an-
other one follows, and before I realise 
it’s a torrent. I despise my inability to 
control it and the sense of relief even 
more. I bury my face in my right arm, 
desperate to hide from the world - I am 
good at it.

I go through the motions of cre-
mating him. The fire consumes him in 
no time but leaves my pain untouched. 
Eventually, the mourners gather to re-
member him. None of them say “I’m 
sorry for your loss”. I hate that phrase 
anyway – it’s impersonal language inca-
pable of distinguishing between people 
and possessions. Instead, they speak 
about his warm-heartedness, generos-
ity, indomitable spirit, and complete 
absence of any malice or resentment 
even towards those who had wronged  
him. They talk about how little he re-
ceived from life and how much he 
gave to it. Even as a part of me is dead,  
besides the desire to continue with life 
their words sprout some questions:  
If my son were standing in my place 
today what would he hear about his fa-
ther? If the means to a productive life is 
to start with the end in mind, what sort 
of end do I want? Is it the one I heard 
in the voice of the mourners? Is the val-
ue of our lives what we leave behind? Is 
the best of my life behind me? Is it worth 
carrying on?

As I wrestle with these questions, my 
duties, and my mounting bitterness at 
how his final years treated him the lyrics 
of the song I’d been trying to remember 
materialise: 

Dekho aloye alo akash
Dekho akash taraye bhora
Koto anondo ayojon
Shobi britha amaye chhara.

Lights out
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জযশ্ী গুপ্ত 

মবন পগড় োয় বছাটগবোর কথা। পুরুদেয়ার 
কাগছ আনাড়ায় বাবা দছগেন বরগের 

ডাক্তার। বাদড়টা দছে ববশ বড় — সামগন 
বাোগন বঢাকার মুগখ িুদিগক দছে িুগটা ডাদেম 
োছ, চাদরদিগক কাঁটাতাগরর ববড়া। এ বাদড়গতই 
বুদ্ধগিব িাসগুপ্তর �ন্ম। আমরা নয় ভাইগবান। 
আদম ও পগরর দতনভাই — বুদ্ধগিব দছে 
বম�ভাই — আমাগির দশশুবয়সটা বকগটগছ 
আনাড়ায়। বখোিূো ও নানারকম িুটুিদম কগর 
আমাগির সময় কাটগতা। বাবার অদিস দপওন 
হদরিার সাগথ আমরা মাঠ বপদরগয় চগে বেতাম 
িূগর বরেোইগনর িাগর — অবাক দবস্গয় 
ভাবতাম বরেোদড় গুগো বকাথা বথগক আগস 
বকাথায় বা োয়; এরা কারা বগস আগছ! বাদড়গত 
বগস িূগরর োত্া পাো শুনতাম।
এরপর বাবা বিেী হগেন খড়্গপুগর। ওখাগন 

আমাগির সু্ে-�ীবন শুরু। সবাই দকছুটা বড় 
হগয়গছ — িুটুিদমও ববগড়গছ। আগস্ আগস্ 
পরবত্ী ভাইগবাগনরা আসগত শুরু কগরগছ। 
বুদ্ধগিগবর কথা একো বো োগব না — 
অন্ ভাইরাও সগঙ্গ থাগক। পড়াশুনায় কারও 
মন বনই। বাবা ববগরাগেন, অন্দিগক বাদকরা 
ববদরগয় পড়ে বখোিূো-বনু্ধবান্ধগবর বখাঁগ�। 
মা ববদরগয় এগেন হাতাখুদন্ত, ববেদন ইত্াদি 
দনগয়। মা ওগির সগঙ্গ না বপগর ভাঁড়ার ঘগর বন্ধ 
কগর রাখগতন — ওরা দটগনর বকৌগটা বিগে, 
ো খাবার তা বখগয় দটগনর ওপর তবো বাদ�গয় 
োন শুরু করত। মা বাি্ হগয় ির�া খুগে 
দিগতন। কখনও বা ঠাকুমার আড়াগে রিাঙ্ক বভগঙ্গ 
বিখত কী সম্পদতে আগছ — তারপর শাদস্র ভগয় 
খাগটর তোয় ঢুগক মশার কামড় খাওয়া। 
এছাড়াও নানা রকগমর িুটুিদম দছে। দভগ� 

ঘাগস বছাট বছাট োে বভেগভগটর মত বপাকা 
িগর বিশোই বাগসে পুগর কাগরা হাগতর 
ওপর বছগড় বিওয়া। মুগখ বেতাম “বছাদট 
বমাদট দপপড়াবদট োে িরওয়া�া বখগেগঙ্গ”।  
বপাকাগুগো সগঙ্গ সগঙ্গ চেগত শুরু করত — এ 
এক িারুর ম�া। বাদড়গত আসত বহুরূপীর িে 
— বাঘ, দসংহ কতদকছু বসগ�। প্রথম প্রথম ভয় 
বপগেও পগর বুগি দেগয়দছোম। পরবত্ী �ীবগন 
এই বছাট বছাট দচত্কল্পগুগো বুদ্ধগিব নানাভাগব 
নানারুগপ এগনগছ। 
বাবা বেগেন মি্প্রগিগশর মনীন্দ্রেগড়। 

বসখাগন পাহাড়, �ঙ্গে, পাথুগর নিী — সবার 
মগনর ির�াটা দবসৃ্ত কগর দিে। দবদভন্ 
�ায়োয় বঘারার িগে আমরা নতুন নতুন 
দবস্গয়র সগঙ্গ পদরদচত হগয়দছ। ওখাগন বসরকম 
সু্ে না থাকায় বড়ভাই ও বুদ্ধগিব চগে বেে 

বমদিনীপুগর রামকৃষ্ণ দমশগন, আদম এোম 
কেকাতা। ছুদটগত সবাই বাবার কাগছ বেতাম। 
এরপর বাবা িু-চার �ায়োয় ঘুগর বশগষ 

এগেন শাদেমাগর। আমাগির পড়াশুনার বশষ 
পগব্ — আদম পদড় B.A., বুদ্ধগিব higher 
secondary, বড়ভাই I.S.C। পরবত্ীরা অন্ান্ 
লিাগস। বুদ্ধগিগবর মগি্ তখনই বিগখদছ কদবতা 
বেখার উৎসাহ ও দসগনমা করার আগ্হ। পগনগরা 

বছর বয়গস 
ওর প্রথম 
ক দ ব ত া 
প্র ক া দ শ ত 
হয় “বিশ” 
পদত্কায় — 
বসই শুরু, 
চ গ ে দ ছ ে 
আ�ীবন।
কগেগ� ভদত্ হে ইকনদমগসে অনাস্ দনগয়। 

M.A. পাশ কগর বি্মান শ্ামসুন্দর কগে� ও 
পগর দম�্াপুর দসদট কগেগ� দশক্ষক দহগসগব 
বোে দিে। পড়াগব দক — ওর মন পগড় রগয়গছ 
দসগনমায়।  তার �ন্ নানা �ায়োয় োওয়া, বই 
পড়া ইত্াদি। �ামগশিপুগর বটেগকা লিাগব ওর 
একটা িশ দমদনগটর ছদব Continent of Love 
বিখাগনা হগয়দছে। কথা বনই — স্বল্প পদরসগর 
অগনক কথা বো। 
অবগশগষ চাকদর বছগড় দিগয় পুগরাপুদর 

দসগনমায় মগনাদনগবশ। প্রথম �ীবগন খুব কটি 
কগরগছ। প্রথম ছদব “িূরত্ব” বত ও পুরষ্ার 
বপে। তারপর শুিু এদেগয় োওয়া আর এদেগয় 
োওয়া— বস কথা সবাই �াগন। েখন ওর প্রথম 
কন্ার �ন্ম, তখনই “িূরত্ব” মুদক্ত পায়। ছদবটা 
বিখার অনুগরাি �াদনগয় আমাগির �ামগশিপুর 
বথগক কেকাতায় আসগত বগেদছে। বসই দচদঠর 
একটু অংশ ওর দচদঠর ভাষাগতই তুগে দিদছে। 
আ� আমার কাগছ সব ছদবর মত মগন হয় - 
আমরা এগসদছোম। 
বাবা-মাগক এবং ভাইগবানগির খুব ভােবাসত। 

আমার সগঙ্গ মানদসকতায় খুব দমে দছে, বে 

বকান সমস্া দনগয় আমার সগঙ্গ আগোচনা 
করত। আদম এবার কেকাতায় এগস কগরানা 
পরীক্ষা কদরগয় ওর কাগছই আগে োই। সাতদিন 
দছোম, ছাড়গব না দকছুগতই — কত েল্প, কত 
কথা কত োন। ভাে োন করত, ভাে ছদবও 
আঁকত। বহোগিো ভগর বিগে বিওয়া সব 
দ�দনসগুগো — ওরা �ানত প্রগয়া�গন দিদির 
কাগছই সব পাগব। কারও সগঙ্গ পদরচয় কদরগয় 
দিগত বেগে বেত — আমার দিদি, উদনও 
এক�ন কদব।  আদম েজ্া বপতাম। ওরই 
আগ্গহ আমার ছদড়গয় দছদটগয় রাখা কদবতাগুগো 
সংগ্হ কগর কদবতার বই “বকাগনা সময় ভুে 
নয়” প্রকাশ কগরদছে, বছগে ও ববৌমাও সাহাে্ 
কগরদছে। “েুোন্তর”এ ওরই আগ্গহ আমার 
িুগটা েল্প প্রকাদশত হগয়দছে। 
মগন পগড় ওর চগে োবার আগের দিন সন্ধ্ায় 

আমার বস�ভাই �য়গিব আমায় দনগয় ওর 
বাদড়গত দেগয়দছে। বুদ্ধগিগবর তখন কথা বন্ধ 
হগয় বেগছ — মুগখ হাদস — িু একটা শব্দ। 
সবসময় বকমন আদছস দ�জ্াসা করগেই বেত 
ভাে আদছ। বসদিন সগন্ধ্য় কত েল্প-কত কথা, 
আমাগির সগঙ্গ চা বখে। মাথায় োগয় হাত 
বুদেগয় বেোম ভাে হগয় োদব — ওর মুগখ 
বসই হাদস। তখন বুদিদন বে পরদিন সকাগেই 
ওর চগে োবার খবর পাব — বুদ্ধ আর বনই — 
দক বে কটি বেগত পাদর না। 
সদত্ই আদম িন্ এমন ভাইগির বপগয়।

আমার ভাই বুদ্ধতদব

(ওপমর) 'দূরত্ব ছখবর েুখতি ও 
কে্ার জমমের িবর জাখেমে 

বুদ্ধমদমবর খিঠি।  
(ডাে খদমক) বুদ্ধমদব আোর 

জমেখদমে সব ভাইমবােমদর হমে 
একটা খিরকূট পাঠাি 

 – িারই একটা। 
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১৯৯২ সাে। �ানুয়াদর মাস। এই সময় 
কেকাতা নানা রগঙ-রগস বমগত ওগঠ। নগেন 

গুড়। বইগমো। আরও নানা প্রাঙ্গগর নানা রকম 
উৎসব। রদসক �গনর �ন্ শাস্তীয় সংেীগতর 
সগমেেগনর মরসুম। বডাভার বেন। বোেপাক্।  
কখগনা বা বনতাদ� ইগন্ডার বস্টদডয়াগম।  
শহরতদেগত উতেরপাড়া সঙ্গী চগরের বপাস্টাগর 
বিখোম দবরাট নক্ষত্মণ্ডেী। ওস্াি �াদকর 
বহাগসন। ববেম পারভীন সুেতানা। পদণ্ডত 
েশরা�। এঁগির কাগরা অনুষ্ান সামনাসামদন 
বিদখদন কখগনা। তখন দসদডর চে হয়দন বতমন।  
ক্াগসগট শুনতাম এই প্রবািপ্রদতম দশল্পীগির 
সঙ্গীত। ক্াগসগটর স্বল্প পদরসর এঁগির সঙ্গীত 
িরগত পারগতা না বতমন। সংদক্ষপ্ত আোগপ 
মন ভরগতা না। মগন হগতা কগব বকান �েসায় 
সামনাসামদন এঁগির সঙ্গীত শুনগত পাগবা। 
আমার ববশ দকছু আত্ীয়স্ব�ন উতেরপাড়ায় 

থাগকন। ববশ বহামড়া-বচামড়া ভাতৃস্থানীয় 
এক�নগক বেোম, ‘ভাই, এই সগমেেগনর একদট 
ভাগো দটদকট ব�াোড় কগর দিগত পারগব?’ বস 
বেগো ‘হ্া,ঁ হ্া,ঁ বকাগনা ব্াপার না। বতামার 
বাদড়গত দেগয় দিগয় আসগবা আদম দটদকট।’ 
সগমেেগনর সময় এদেগয় আসগছ, দটদকগটর 
বকান খবর বনই। বিান করগে বিান িগর না 
বসই ভরসা-বিওয়া ভাই। একদিন হঠাৎ কগর 
বপগয় োই তাগক বিাগন। শুকগনা েোয় বগে 
‘িািা, হগো না। সব দটদকট দবদকিদর হগয় বেগচ। 
দকছুগতই পারোম না এবার।’ মনটা খারাপ হগয় 
বেে। কেকাতা বথগক উতেরপাড়া এগস দটদকট 
কাটা ববশ অসুদবিা হগেও, মগন হগো দনগ� 
বচটিা করগেই হগতা। মগনর কটি দেগে ভাবোম 
পগররবার না হয় দনগ�ই বচটিা করগবা। 
আমার বনু্ধ বসামনাথ িাশ ব্াগন্ডগে থাকগতা।  

ওর বাদড় দেগয়দছ এক উইগকগন্ড। রাতটা বথগক 
পগরর দিন িুপুগর দিরগবা। সন্ধ্ায় ওগির বাদড় 
ববশ �দমগয় েল্প করদছ। মাদসমা মাগি মাগিই 
বিাঁয়া ওঠা চা আর নানা রকম েরম েরম 
বতগেভা�া পাদঠগয় দিগছেন ওপগর। বোডগশদডং 
হগয় বেে এমন সময়। শীগতর রাগত কা� বনই 
বতমন দকছু আড্া মারা ছাড়া। এমন রাগত 
বোডগশদডংগক বুগড়া আঙুে বিদখগয় ববশ থাকা 

োয়। চা-চপ-মুদড় আর রা�া-উদ�র মারা েল্প 
কগর। এমন সময় বাদড় ঢুকগে বসামনাথগির 
পাদরবাদরক বনু্ধ দশবাদ�িা। �মাদট, আমুগি 
মানুষ। বসদিন বিখোম মুখটা একটু বব�ার।  
দ�গজ্স করোম ‘বোডগশদডংগয় মুড অি 
নাদক বো? চা বখগয় �দমগয় একটা দসোগরট 
িরাও।  ভাগো োেগব। দশবাদ�িা চাগয়র কাগপ 
একটা িায়সারা চুমুক দিগয় বেগো ‘দক দবপগি 
পগড়দছ বিখগতা। এক�ন একটা দটদকট দিগয়গছ 
উতেরপাড়ায় দক একটা লিাদসক্াে বপ্রাগ্াম 
হগছে বহাে নাইট, তার। আদম ওসব বুদিটুদি 
না। দক কদর বগো বতা?’ বসামনাথ আর আদম 
িু�গনই শাস্তীয় সঙ্গীগতর খুব ভক্ত। দশবাদ�িা 
চািগরর বভতর বথগক একটা খাম ববর করগো। 
খুগে বিদখ উতেরপাড়া সঙ্গীত সগমেেগনর একদট 
দভআইদপ দটদকট। বসামনাথ আমাগক বেগো 
‘বতার খুব োওয়ার ইগছে দছে এই বপ্রাগ্াগম। 
বিখ, দটদকট বপগয় বেদে।’ ওগক বেোম ‘তুই 
োদব না?’ ও বেগো ‘না বর, এটাগত তুইই ো। 
তুই আবার কগব দবগেত দতগেট চগে োদব। 
আদম বতা আদছই।’ বনু্ধগত্বর সগঙ্গ কখগনা কখগনা 
শ্দ্ধা দমগশ োয় অগনকটা।  বসই রাতদটও দছে 
বতমনই একদট সময় |

*********
সন্ধ্ার পর বপঁগছ বেোম সঙ্গীত সগমেেগন। 

উতেরপাড়া সংেীত চরে আগয়াদ�ত এই 
সগমেেনদট হয় �য়কৃষ্ণ োইগরেরীর প্রাঙ্গগর।  
দভআইদপ বেট দিগয় বভতগর ঢুগক বিখোম 
আমার দটদকট একিম বসগকগন্ড বরাগয়। মগচের 
একিম কাগছ। কগয়কদিন আগেও এই অনুষ্ান 
বিখগত পাগবা না বগে আিগশাষ করদছোম। 
এগতা ভাগো দসট বপগয় ববশ োেদছে। বডানা 
রাগয়র (এখন োঙু্গেী) ওদড়দশ নৃত্ পদরগবশনা 
আসগরর সুর ববঁগি দিে এক িারুর ছগন্দ। 
মদনোে নাগের বসতার বািন দছে তার পগর।  
দবষু্ণপুর ঘরানার এই ব্দতরেমী দশল্পীর মন 
কাড়া বা�না আগরকদট নতুন মাত্া বোে করে 
বসই সুগরো সন্ধ্ায়। 
প্রায় িশটা বপদরগয় ববশ খাদনকটা দবরদত।  

বশ্াতারা েম্া রাগতর প্রস্তুদতর �ন্ োগত খাওয়া-
িাওয়া বসগর দনগত পাগরন। আমাগক মা একদট 
বাগসে বটাগস্টড স্ান্ডউইচ কগর দিগয়দছগেন 
বোটা চাগরক। সগঙ্গ ফ্াগস্ চা। ভাদর ভাে 
োেগতা মাগয়র হাগতর ওই বটাগস্টড স্ান্ডউইচ।  

আমার দসগট বগসই খাবার খাদছেোম। সামগনর 
বশ্াতারা বাইগর দেগয়দছগেন। মগচে েন্ত্রপাদত 
দঠকঠাক করদছগেন কুশীেগবরা। হঠাৎ মগচে 
প্রগবশ করগেন ওস্াি �াদকর বহাগসন। ওঁর 
ন�রকাড়া ব্দক্তগত্ব মচে আগো হগয় উঠে 
বেন। দনগ�র হাগত তবো দনগয় এগেন। তবো 
বাঁিগত বাঁিগত এদিক-ওদিক বিখদছগেন। হঠাৎ 
আমার সগঙ্গ বচাখাগচাদখ হগয় বেে। এগকবাগর 
সামগন বগসদছোম। মগনর আনগন্দ স্ান্ডউইচ 
খাদছেোম। ওস্ািদ� বহগস বেগেন। ‘মাদমে বন 
খানা বানায়া বহাো। বহুত এন�য় কর রাগহ 
বহা।’ আমাগক উগদিশ্ কগর ওস্ািদ� কথা 
বেগছন, আদম বকমন হকচদকগয় দেগয়দছোম।  
বকানরকগম বেোম, ‘দ� হাঁ ওস্ািদ�।’
�াদকর সাগহগবর একক তবোর অনুষ্ান 

এক অদু্ত অদভজ্তা। বরো, পারান, টুকরা, 
বতহাই, েদগি – তবোর নানা দবদচত্ শব্দ, তাগির 
বপছগনর েল্প দিগয় এক অপূব্ পদরগবশনা 
কগরন। তারপগর মন িুদেগয় বিওয়া েহরা। 
তাগে-েগয়-ছগন্দ কখন বে মািরাত বপদরগয় োয় 
কাগরা বখয়াে বনই। 
মগন হয় রাত িুগটার কাছাকাদছ মগচে প্রগবশ 

কগরন ববেম পারভীন সুেতানা। রাে িুে্া দিগয় 
শুরু কগরন অনুষ্ান। ক্াগসগট অদনবদ্ধ আোপ 
বশানা োয় না বেগেই চগে। হয়গতা সীদমত 
সমগয়র �ন্। সমগয়র চাপ বতমনভাগব থাগক 
না এিরগরর অনুষ্াগন। ববেম সাগহবার অনবি্ 
আোগপ বভগস োদছেোম। বেমন কগর বভগস 
োওয়া োয় হােকা ব্াগত। তাড়া বনই বকান 
েন্তগব্ বপঁগছাগনার – শুিুই বভগস োওয়া। ববেম 
সাগহবা দতন সপ্তক �ুগড় তাগনর �ন্ প্রদসদ্ধ। 
দবস্াগর আসগতই িশ্ক নগড়চগড় বসগেন ওরঁ 
বসই দবখ্াত তাগন। বখয়াে বশষ হগো মগন হয় 
চারগটর কাছাকাদছ। দশল্পী একটু দবশ্াম দনগত 
দনগত হয়গতা ভাবদছগেন দক োইগবন এর পর। 
িীঘ্ বখয়াে এর পর হােকা দকছু োওয়ার রীদত – 
ঠুমদর, ভ�ন, িািরা। বশ্াতারা ওঁর দবখ্াত ভ�ন 
‘ভবানী িয়ানী’ োওয়ার �ন্ পীড়াপীদড় করগত 
োেগেন। ববেম সাগহবা বেগেন, ‘সগব চারগট 
বাগ�। এরপর পদণ্ডত েশরা�দ� আসগবন। 
এখনই বভরবী োইগে অসুদবিা হগত পাগর।’ 
দকন্তু বশ্াতাগির আগ্গহ ‘ভবানী িয়ানী’ ওগঁক 
োইগতই হগো। সাগড় চারগট নাোি েখন উদন 
অনুষ্ান বশষ করগেন, মগন হগো উতেরপাড়ার 

চারুতেশী
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ওই �ায়োটুকু বভার হগয় দেগয়গছ। েদিও শীগতর 
আকাগশ তখগনা চাপ চাপ অন্ধকার। 
খাদনক দবরদতর পর পদণ্ডত েশরা�দ� েখন 

মগচে উঠগেন তখন পাঁচটা ববগ�গছ। সারারাত 
বহু মানুগষর শ্াস-প্রশ্াগস সাদময়ানার বভতর 
একটা ভাদর গুগমাট ভাব। পদণ্ডতদ� উগি্াক্তাগির 
বেগেন, ‘একটু পি্াগুগো তুগে দিন। আর 
বাইগর দকছু দপিকার দিগয় দিন। বকউ েদি 
বাইগর বগস শুনগত চান, শুনগত পাগরন োগত। 
বভরবীর পর দকছু োওয়া একটু মুশদকে| আদম 
আ� চারুগকশী োইব। আশা করদছ আপনাগির 
ভাগো োেগব।’ 
মন্দ্রসপ্তগক সুর িরগেন ওঁর পদরদচত 

মঙ্গেমগন্ত্রর পর। এক অপাদথ্ব সুর। মগন হে 
রোহ্ম-মুহূগত্ পৃদথবীর নাদভ-মন্ডে বথগক উগঠ 
আসগছ এক স্বে্ীয় ওঙ্কার ধ্বদন। রাে চারুগকশী 
কর্াদটক সঙ্গীত বথগক দহনু্দস্াদন সঙ্গীগত এগসগছ। 
এক দনিারুর দবষন্তা আর আি্াদত্বকতার বছাঁয়া 
এই রাগে। মগন হগো এই সঙ্গীত বাইগর বগস 
শুনগতই ববদশ ভাগো োেগব। 
খুব সন্তপ্গন উগঠ বেোম বাইগর। েঙ্গার 

িাগর দেগয় বসোম। ববশ কগয়ক�ন ছদড়গয়-
দছদটগয় বগস। উগি্াক্তারা 
দপিকাগরর সুন্দর ব্বস্থা 
কগর বিগেগছন ততক্ষগর। 
অন্ধকার একটু তরে হগয় 
আসগছ। ব�াগো, দহগমে 
হাওয়া। বসাগয়টাগরর ওপর 
চািরটা �দড়গয় দনগয় ববশ 
আরাম হগো। উগ্াদিগক 
িদক্ষগরশ্র মদন্দগরর আগো। 
েঙ্গায় ভাটার ব্াগত অেস 
ভাগব ভাসগত থাকা কগয়কটা 
আগোর দবনু্দ। হয়গতা বকাগনা 
রাত �াো বনৌগকার। 
একটা �ুতসই �ায়ো 

বিগখ বসোম দসঁদড়র 
ওপর। ঘাড় বঘারাগেই 
বিখা োদছেে প্রবীর সঙ্গীত 
সািকগক। সুগরর �াে বুগন চগেগছন দনমগ্ন 
সুগরর ি্াগন। দবেদম্ত বথগক দনবগদ্ধ। পুগবর 
আকাগশ আগোর হাল্া বছাঁয়া। রাত দনগ�গক 
গুদটগয় দনদছেগো আগরকদট দিগনর আেমগনর 
আগয়া�গন। িদক্ষগরশ্র মদন্দগরর বরখা িুগট 
উঠদছে িীগর িীগর। ওদিগক পদণ্ডতদ� িগরগছন 
তাঁর চারুগকশীর দবখ্াত বদন্দশ – 
 ‘োগেো বমার মন বতাগসা
 বমাগহ তুম দবন কাো না পরত বর ...’
সূগে্ািগয়রও একটা চেন আগছ। বসদিন 

প্রথম মগন হগো। কাগোর পাতো হগয় আসা।   
অগনকটা সময় িগর বর্হীন এক অবস্থা।  
তারপর বোোদপ, কমোর নানা পি্া ছঁুগয় 
োগের ঘগর দেগয় পড়া। দিগনর মগচে সূগে্র 
আদবভ্াব পাকা করগত। 
এই সুগরর বঢউ আমাগক ভাদসগয় দনগয় 

োদছেগো। একটা শঙ্কা শুিু – দকছুক্ষগরর বভতগর 
এই োন বতা বশষ হগয় োগব। বসই শূন্তা 

বগড়া তীরে োেগব। বসই বগয়গস ওই তীরেতা 
সহ্ করার ক্ষমতা আমার দছে না। মগন হগো 
এই সুগরর বঢউ চোকােীন আমাগক িীগর িীগর 
সগর বেগত হগব। আদম ববদরগয় পড়োম ওখান 
বথগক। বভগস আসদছে তখনও চারুগকশীর 
সুগরর মূছ্না। িীগর িীগর দমদেগয় বেগত োেগো, 
েগতা এদেগয় বেগত থাকোম | দঠক দমদেগয় নয়, 
মগনর বভতর বসঁদিগয় বেগত থাকগো রেমশ। 

***********
পদন্ডত সুমন বঘাষ সংেীত মাত্ণ্ড েশরা�দ�র 

দপ্রয়তম দশষ্। নগরন্দ্রপুর কগেগ� আমার বছর 
খাগনক দসদনয়র সুমনিা। বছাগটা বথগক সঙ্গীত 
সািনা কগরন। নগরন্দ্রপুগর থাকাকােীন পদন্ডত 
জ্ানপ্রকাশ বঘাগষর কাগছ ওঁর তাদেম চেদছে।  
কগব বে িীর-দস্থর, দমদটি স্বভাগবর সুমনিার খুব 
কাগছ চগে োই আ� আর আোিা কগর মগন 
করগত পারদছ না। রেহ্মানন্দ ভবগনর বপ্রয়ার 
হগের পাগশ একদট বছাট্ট ঘগর সুমনিা প্রদতদিন 
দবগকগে বরওয়া� করগতন। সািাররত দশল্পীরা 
বরওয়া� অন্ কাউগক শুনগত বিন না। দকন্তু 
সুমনিা আপদতে করগতন না আমার উপদস্থদত। 
একমগন সুরসািনা করগতন। আদম চুপ কগর 

শুনতাম। বিখতাম এক সঙ্গীত-ছাগত্র দশল্পী 
হগয় ওঠার প্রদরেয়া। উচ্চমাি্দমগকর পর আদম 
নগরন্দ্রপুর বছগড় ডাক্তাদরগত ঢুদক। সুমনিার 
সগঙ্গ বোোগোে দবদছেন্ হগয় োয়। 
বছর পগনগরা পর আন্ত�্াগে বকানভাগব 

আমার সুমনিার সগঙ্গ বোোগোে হয়। উদন তখন 
পদন্ডত সুমন বঘাষ। সংেীত মাত্ণ্ড েশরা�দ�র 
খুব দপ্রয় দশষ্। আগমদরকার দহউস্টগন বসন্ার 
ির ইদন্ডয়ান লিাদসক্াে দমউদ�ক প্রদতষ্া কগর 
দবগিগশ শাস্তীয় সংেীত প্রচাগরর কাগ� দনগ�গক 
সমপ্র কগরগছন। 
সুমনিার সগঙ্গ আবার বোোগোে হগয় মগনই 

হগো না বসই বস্গহর সম্পগক্ সমগয়র �ন্ 
বকান বছি পগড়দছে বকাগনাদিন। দনয়দমত 
বোোগোে চেগত থাকগো। বিাগন, বিসবুগক, 
পগর ওয়াটস-আগপ। েখন তখন বিান কদর 
– সঙ্গীত বা �ীবন সংরোন্ত বে বকাগনা দবষগয় 
আগোচনা করা োয় সুমনিার সগঙ্গ। ইউদটউগব 

োন শুদন সুমনিার। এগতা বগড়া এক�ন দশল্পীর 
কাগছ আসগত বপগর িন্ মগন হয় দনগ�গক।  
সুমনিার কাগছ এগস একটা দ�দনস বুিগত 
পাদর। বড় দশল্পী দসদরয়াস বশ্াতাগক বস্হ কগরন।  
মগন কদরগয় বিন সঙ্গীগত রদসক বশ্াতার এক 
গুরুত্বপূর্ ভূদমকা আগছ। েশরা�দ�র �ীবগনর 
নানা কথা বগেন। আগরা বহু দশল্পী �ীবগনর 
কথা। েশরা�দ�র শরীর খারাপ হগয় আসদছে।  
তবুও সঙ্গীত পদরগবশনা করগতন দনয়দমত। 
দহউস্টগন সুমনিার কাগছ বেগতন। বময়াদত 
ঘরানাগক এদেগয় দনগয় োওয়ার �ন্ আশীব্াি 
করগতন তাঁর দপ্রয় দশষ্গক প্রারভগর। ২০১৯ 
এর �ন্মাটিমীগত দহউস্টগন সুমনিার উৎসাগহ 
এক অসািারর অনুষ্ান কগরন েশরা�দ�। 
েশরা�দ�র োন শুদন দনয়দমত। দসদডগত, 

ইউদটউগব। েম্া ড্াইগভ োদড়র সাউন্ড দসগস্টগম 
বভগস আগস ওরঁ অসািারর বখয়াে, ভ�ন। 
েতবছর মাচ্ মাস বথগক কগরানার প্রগকাগপ 
ব�রবার মানুষ। সুমনিা দনয়দমত বখা�ঁ বনন। 
সাবিাগন থাকার কথা মগন কদরগয় বিন। প্রাথ্না 
কগরন আমরা বেন ভাগো থাদক। ২৭ এদপ্রে 
২০২০। কগরানা পদরদস্থদত রেগমই খারাপ হগছে। 

হাসপাতাে োওয়ার পগথ 
বসদিন চারুগকশী শুনদছোম 
েশরা�দ�র েোয়। কাগ� 
োওয়ার পগথ ওরঁ সঙ্গীত 
অগনকটা শদক্ত বোোয়। 
বসদিন ভাগোোো বগড়া তীরে 
হগয় উঠগো। �াদননা বকন। 
সুমনিা বক বমগস� করোম 
েদি একবার েশরা�দ�র 
সগঙ্গ িশ্গনর ব্বস্থা কদরগয় 
দিগত পাগরন। সুমনিা সগঙ্গ 
সগঙ্গ উতের দিগেন। উদন 
দনউ ইয়ক্ আর মুম্াইগত 
ভাোভাদে কগর থাগকন। 
বিগশ বেগে আগে বথগক 
�ানাগে সুমনিা ব্বস্থা 
করগত পাগরন েশরা�দ�র 

সগঙ্গ বিখা করার। 
১৭ আেস্ট ২০২০। খবর বপোম েশরা�দ�র 

চগে বেগছন। মগন হদছেে অগনক বিক দনউগ�র 
মতন ইন্ারগনগটর এই খবরদটও বেন ভুে হয়। 
সুমনিাগক বমগস� করোম। উদন �ানাগেন 
সগঙ্গ সগঙ্গ বে ইন্দ্রপতগনর খবর সদঠক। 
�ীবগন অগনক দকছু বপগয়দছ। অগনক দকছু 

পাইদন। দকছু দ�দনস আর পাগবা না। বসই আর 
না পাওয়ার তাদেকায় আগরকদট বোে হগো। 
বার বার মগন হদছেগো এগতা বছর িগর সুমনিা 
সগঙ্গ আমার বোোগোে, বকন আগে এই ইগছেটা 
ওঁগক �ানাই দন। 
েশরা�দ�র মগতা দশল্পীর মতু্ হয়না। সুগরর 

বছাঁয়ায় রাদঙগয় দিগয় োন আমাগির মত অগুরদত 
গুরমুগ্ধ বশ্াতাগক। বসই রঙ বথগক োয়।  
পাকাপাদকভাগব.....

বেখক দেঙ্কন দনবাসী, বপশায় সাইদকয়াদরিস্ট
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nayana chakRaBaRti  
BhattachaRya

When Goopy’s parents took him to 
Delhi during the Puja holidays, 

one of the places that they took him to 
see was the Qutub Minar. 

When their car passed through Meh-
rauli, Goopy confessed that it was real-
ly the Iron Pillar he was most excited 
about. They had stayed with relatives. 
His cousins had prepared him. They told 
him about the legend: if one stood with 
one’s back to the pillar and managed to 
clasp their hands behind it, then they 
would be blessed with good luck.

Goopy was in Class 5. It was a big 
year. Only the finest went on to Class 6 at 
his school. The rest were handed trans-
fer certificates. He had been working 
towards the all-important Class 5 exams 
for as long as he could remember. He 
needed some luck.

Decades later, Goopy returns with 
his daughter. They haven’t been home 
for so long. His family has seen her grow 
over Zoom. Goopy has been unable to 
keep his promise to bring his family 
back each year. He has turned – he fears 
– into one of those Non-Resident-Indi-
ans who became Not-Really-Indians. 
Now that they are finally home, he feels 
strongly that Amulya should know her 
nation’s capital. You cannot know In-

dia, he tells anyone who cares to listen, 
through video calls. And know India, 
Amulya must. With parents like hers, 
how could she not?

And yet, Goopy is just a little bit 
proud that this is not her real nation af-
ter all. Her nation is the country of her 
birth. That one-step-remove from reality 
grants him generosity. 

That one-step-remove from the real-
ity of all things Indian allows Goopy to 
feel benevolent about a country that he 
has made it his life’s work to remain as far 
away from as possible. Goopy has worked 
hard all his life, he’s never bunked off 
tuitions, he’s never failed to show up for 
exams. He sailed through IIT, waltzed 
through IIM. He aced the campus inter-
views. His starting salary nearly made the 
papers. He did exactly what he was sup-
posed to do: he left the country.

The family speaks of Goopy proudly, 
in reverent tones. The neighbourhood 
aunties speak of him as a shining ex-
ample of what might happen if neigh-
bourhood boys just put their mind to it. 
His old friends, the ones he had played 
football with, on waterlogged and mud-
dy fields, sent him their resumes. The 
recession had hit them hard. He began 
to mute his school groups on WhatsApp. 
There was only so much guilt he could 
take. They didn’t seem to understand 
that in the course of the recession that hit 
after the pandemic, Goopy held on to his 

own job by the skin of his teeth. When he 
thinks of it now, he feels relief except it’s 
churned with a duller taste, incredulity. 
There are many who haven’t made it.

Upon arriving at the Minar, Goopy is 
immediately disappointed. He learns that 
they have fenced off the pillar. While cen-
turies of rain have not managed to rust its 
iron, centuries of human hugs have ap-
parently been far more damaging. 

There will be no good luck for his 
daughter then. Goopy shrugs his shoul-
ders, purses his lips. It is unfair, he feels, 
for India to keep on changing the rules 
on him while he has been away. When 
Goopy was young, his aunt moved to 
England. Every summer, she and her 
daughter would visit, religiously. Goopy 
would go to the airport to receive them. 
They would emerge with suitcases 
stuffed full of gifts. Loading them into 
the trunk of the taxi, Goopy would have a 
surreptitious feel of what lay inside. Box-
es of chocolates and biscuits wrapped in 
T-shirts and stoles, handbags, and lip-
sticks. Perfume. All of his aunts smelt 
of Yardley. Inside the taxi, as it coasted 
over the Bypass, his aunt would exclaim, 
“Oh, Kolkata has changed so much!” She 
would point it out to her daughter. Small 
changes, a new road here, another Haldi-
ram’s there. Her daughter would squeal 
too. It was easy, Goopy would think, to 
feel magnanimous when you’ve achieved 
the dream. He wanted to love the city too, 

Baba
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he wanted to see what they saw. For that 
to happen, Goopy knew – even then – 
that he would have to leave it all behind. 

Amulya looks around the grounds 
of the Qutub Minar. Goopy has hired a 
guide to tell her the tales. At home, in 
Oregon, they have a set of Amar Chitra 
Katha. She attends Hindi school, Bengali 
school. She has Bharatnatyam lessons. 
After tennis lessons on Saturdays, they 
drive her over to the next town where 
she learns to sing Rabindrasangeet, au-
thentically. Goopy and Ananya are deter-
mined that she grow up cultured. That 
she, in her person, marry East to West. 
She doesn’t call them Mom and Dad, but 
Ma and Baba. In India, all their relatives 
are impressed by the fluency of her Ben-
gali. She puts her Delhi cousins to shame. 

Amulya, however, is far more in-
tent on taking pictures with the can-
dy-coloured camera that she has looped 
around her neck. An expensive birthday 
gift, it is an inedible confection. Goopy 
hopes that the photography bug remains 
just that, a bug, easily quashed. Goopy 
himself has a DSLR, he himself has a 
good feeling about all the pigeons he’s 
managed to shoot in various states of 
flight. He looks forward to uploading it 
all to Facebook in an album titled ‘Delhi 
6’ or ‘Masakali’. He has even planned the 
captions in his head. Goopy looks for-
ward to creating another album, also on 
Facebook, titled ‘Father and Daughter 
Shots’. The bug should remain just that. 
A bug easily quashed. He hopes that un-
like Mitra’s son, his daughter doesn’t get 
ahead of herself. He has other plans, oth-

er means of getting her ahead.
Goopy kicks at the gravel, disgrun-

tled. The day is turning out quite differ-
ently to how he had imagined it would. 

He calls the driver. They must leave. 
There’s still the Lotus Temple and Red 
Fort to see. If possible, Tughlaqabad. 
Ananya is already there, shooting pub-
licity stills for a new sari collection: 
Motherland.

Goopy smiles when he thinks of 
Ananya. 

They had met at IIM; in America, she 
spent her time as a stay-at-home mom 
reinventing herself as a relatable mummy 
blogger. She was called upon to launch 
everything from books to pillowcases and 
now, saris. When she had told him that 
he just needed to keep the faith, that she 
would make it big, he had wanted to tell 
her that as an IIM graduate, surely, she 
was better than blogging? In retrospect, 
he was glad that he had bitten his tongue. 

Yes, he thinks. Tughlaqabad is a 
good idea. It would be good for Amu-
lya to see that you could make your own 
luck. It would be good for her to see how 
her mother was supporting homegrown 
Indian heritage artisanship. Just as they 
are about to get back into the car and 
move on, a child comes knocking at the 
window. 

He is bare-bodied. His ragged shorts 
defy gravity, held up by sheer good will 
and nothing else. The flesh has begun to 
slide off his bones. His smile appears to 
be wider than his face. His naked feet are 
grey with dust. 

“Babu,” he says, “kuch de ke jana.”

Goopy recoils in disgust. The entitle-
ment of it shocks him every time. Why 
should he leave anything behind? He is 
a self-made man. The urchin would no 
doubt hand over Goopy’s hard-earned 
cash to the character who had groomed 
him or, if he were lucky, to his drug-ad-
dled parents. 

Goopy shakes his head. 
Amulya looks at the child in shock. 

She then looks up at Goopy. He cringes at 
her expression. He wishes that she could 
toughen up. But no. Brown-eyed, she is 
melting with sadness, distraught that 
this too could be someone’s reality. Am-
ulya looks back at the boy. She doesn’t 
understand all that he says but poverty is 
a universal language. In his mind, Goopy 
hates the child who has made Amulya 
feel sad. He has made Amulya feel un-
comfortable. He has ripped into the fan-
tasy that Goopy has woven about India. 

The thing is, they have spoken about 
this. Goopy has explained to her that 
they can’t give money to all those who 
come begging. That’s why they do rea-
dathons, spelling bees, sponsored si-
lences, sponsored fasts… They run, they 
hike, they bike, they bake, they auction 
to raise money for an earthquake over 
here, a flood over there, a new school 
roof, whatever. They are, Goopy tells 
her, good people. They are already doing 
their bit. They had seen the mass exodus 
of humanity crisscrossing the land. They 
had sent money. Their hearts had been 
broken by the accidents which no one 
but the news cameras seemed to care 
about, by bodies lying bent on the side 
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of the road as small children wailed over 
them. Their hearts had rent in two. They 
had shared GoFundMes on Facebook 
and forwarded messages on WhatsApp. 
They had responded to the call to arms. 
Ananya and Goopy, well, they were 
known for doing their bit. 

But Amulya, she insists. She calls 
upon Goopy to do a bit more. 

And Goopy can never say no. Never 
to her. 

He takes a coin off the dashboard 
and flings it at the child. 

It catches him between the eyes. It 
lands on the ground, by the tires. The 
child looks stunned. For a moment, ev-
erything is still apart from Amulya’s eyes 
which sketch back and forth between her 
father’s face and the boy’s. The boy re-
covers swiftly to scrabble for the coin in 
the dirt. He runs away without looking 
back. 

Goopy slides into the passenger seat, 
he feels something. He doesn’t know 
what. 

He turns to check that Amulya is 
safely secured in her booster seat. She 
is. He turns around, comfortably, feeling 
vindicated. He is forgetting already. The 
booster sits foremost in his mind. He has 
had to fight for it. A booster seat! His 
family thinks that he is ridiculous. 

“You’re a big man,” a voice says, 
approaching. The voice belongs to an 
unassuming pink paunch and baggy 
brown trousers. It seems to resonate 
from a pair of weather-beaten sandals 
that have allowed the wearer’s toes to be 
dusted grey. 

“Big man, in a big car. If you must 
give, give with a big heart, or don’t give 
at all. We believe that God resides in ev-
eryone. Think of the little people like us. 
Do not give like that. He is just a boy”. 

“I…” Goopy begins. “No…” he stut-
ters. He wants to say that it wasn’t like 
that, but the words won’t come out. He 
has done so much. This was one small 
step. Possibly a tiny mistake. He wants 
to explain but the words don’t come. 

“No, sir, no.” He silences Goopy. He 
is larger than life. “You’re a big man. 
Carry on, just remember.” 

Goopy slumps in his seat. He can’t 
look at Amulya. He can’t meet his daugh-
ter’s eyes. A spark has been lit. There are 
questions there that he cannot answer.

When my faith in  
humanity was renewed 
by a complete stranger

tuLika Singh

Earlier this year, over a blazing sum-
mer weekend in June my husband 

Manish and 13-year-old son Taneesh 
had gone for a mountain hiking/camp-
ing trip to Lake District. It’s become a 
tradition of sorts over the past few years 
— one of Taneesh’s friends organises 
and invites their friends for a father-son 
hiking weekend for his birthday. This 
year, after the prolonged lockdown, the 
excitement among boys was palpable 
as they embarked on the journey filled 
with adventure. Little did they know the 
extent of an adventure that was await-
ing them….

After arriving at base camp in the 
evening and relaxing around the camp-
fire, sharing stories and roasting marsh-
mallows, the boys prepared for the hike 
through the mountain the next day.

The air was filled with excitement 
and the mood was jubilant next morn-
ing as the troop of 14 paraded up the 
mountain on a crisp summer day. Af-
ter 5 miles of uphill hike everyone 
stopped for a break and set their back 
packs down on the ground next to 
them. Manish’s backpack, however, was 
on loose ground and rapidly tumbled 
down a ravine before anyone realised 
or stop it from rolling off the edge. The 
amusement of something so comical 
happening soon turned into disbelief 
and despair followed by panic as the 
realisation sank in that the backpack 
contained valuables including his wallet 
with cards and cash, his driving licence, 
car keys, expensive hiking gear and oth-
er items of significance.

The location of bag was deemed too 
risky to retrieve and Manish called me 

so that we could brainstorm about pos-
sible solutions. Luckily, I was able to 
locate a same-day courier service which 
was able to drop off the spare key along-
side money and other essentials saving 
me a five-hour drive to rescue the boys.

We also registered the incident with 
Cumbrian police as a precaution, but 
with little hope of retrieving the bag, 
we decided to count our blessings that 
the boys were safe and forgot about the 
incident. 

To our complete surprise, four 
weeks later, we received a call from a 
stranger who had found our bag during 
his hike through ravine. When relaying 
what happened, he explained that when 
he found the abandoned bag, he opened 
it and found the wallet with Manish’s 
driving licence and visiting card which 
gave him our contact details. Besides 
informing us of the location of our bag, 
this good Samaritan had also disposed 
of the mouldy remains of a cake, washed 
the jackets and thrown away Taneesh’s 
shoes which had been damaged by the 
remnants of the cake and were beyond 
salvaging. This kind stranger also dried 
the wallet’s contents and wires before 
neatly packing everything and posting 
it back to us.

Receiving the lost bag in the post 
two days later rather overwhelmed us 
with gratitude and renewed our faith in 
humanity once again and we as a fami-
ly have promised ourselves that we will 
extend the courtesy of kindness in fu-
ture in any way feasible when it is our 
turn. 

It was life affirming to experience 
the essential decency that humanity has 
to offer, and I hope that you all too will 
experience the same in some form or 
shape soon.
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রঞ্জু বক্ী (চন্দনা মজজুমদার)

মি্েুগে মুসদেম বিশগুগোগত দেদপকাগে্র 
(calligraphy) সমাির দছে খুব।এক�ন 

দচত্কগরর (painter) বচগয় এক�ন দেদপকাে্ 
দবশারি অগনক ববশী সমোন বপগতন।
প্রাচীন ভারগত ‘দেদপকাগে্র’ উিাহরর বিখা 

োয় Kufic inscription-এ ও প্রাচীন মুসদেম 
স্থাপগত্। দেদপকাে্গক বসখাগন সা�সজ্ার 
উপকরর দহসাগব ব্বহার করা হগয়গছ।অন্ান্ 
মুসদেম বিগশর মত, ভারতবগষ্ মুসেমানগির 
রা�্ স্থাপগনর সগঙ্গ সগঙ্গই ‘দেদপকাে্’ দশল্প 
দবকাশ োভ কগরদছে। বসই সমগয় দেদপকাগে্র 
ব্বহার ববশী বিখা োয় িম্ীয় স্থাপগত্। এর 
মগি্ দবগশষ উগলিখগোে্, কুয়াত্-উে-ইসোম, 
আ�মীগড়র আড়াই-দিন-কা বিাপড়া প্রভৃদত 
মসদ�গি ও সুেতান বঘারীর সমাদিগক্ষগত্। 
এছাড়া মহমেি দবন তুঘেগকর মুদ্াগতও 
দেদপকাগে্র ব্বহার বিখা োয়। দেদপকাগে্র 
সবগচগয় উন্দত হয় মুঘে েুগে।
মুঘে সম্াটগির পৃষ্গপাষকতার িগে 

পারস্গিশ বথগক অগনক 'দেদপকাে্' দবশারি 
ভারতবগষ্ এগসদছেগেন। তাই ভারতীয় 
দেদপকাে্ দবশারিগির উপর পারস্ বিগশর 
দেদপকাে্ দবশারিগির প্রভাব বিখা োয়। মুঘে 
সম্াটগির দেদপকাে্ দশগল্প এত আগ্হ দছে বে, 
বসই সমগয় রা�পুত্রা ‘দেদপকাে্-দবি্া’ আয়তে 
করার �ন্ হাগত কেগম দশক্ষা গ্হর করগতন। 
মুঘে িরবাগর দেদপকাে্ দবশারিরা সমোনীয় 
ব্দক্ত দছগেন অগনক মুঘে সম্াট দনগ�রাই 
দেদপকাে্ দবশারি দছগেন ।

েদিও বাবর ও হুমাযু়গনর আমগে দেদপকাে্  
দশগল্পর দবকাশ ববশী হয় দন ,তগব বশানা োয় 
১৫০৪ খ্ীটিাগব্দ বাবর ‘বাবুরী’ নাগম এক নতুন 
দেদপকাে্ পদ্ধদত আদবষ্ার কগরদছগেন। হুমাযু়ন 
দনগ� এক�ন দেদপকাে্ দবশারি দছগেন।
আকবগরর রা�ত্বকাগে দেদপকাে্ দশগল্পর 

সবগচগয় দবকাশ হগয়দছে। আবুে ি�ে 
বগেগছন আকবগরর রা�ত্বকাগে আট রকগমর 
দেদপকাে্ পদ্ধদতর দবকাশ হগয়দছে। এই 
আটরকম হে — Suls, Taliq, Muhaqqaq, 
Naskh, Rayham, Riqa, Ghibar ও 
Nastaliq। Nastaliq দছে আকবগরর সবচগয় 
দপ্রয় পদ্ধদত। Naskh ও Taliq এই িুই পদ্ধদতর 
সংদমশ্গর বতরী হগয়দছে Nastaliq। একপ্রকার 
পদ্ধদত বথগক অপর পদ্ধদতর পাথ্ক্ ববািা বেত 
সরেগরখা ও বরেগরখার ব্বহাগরর অনুপাগতর 
তারতগম্। প্রিান সরেগরখা পদ্ধদতগক Kufic 
ও মুখ্ বরেগরখা পদ্ধদতগক Nastaliq বো হত।
আবুে ি�গের কাছ বথগক আকবগরর 

িরবাগর বাগরা�ন প্রখ্াত দেদপকাে্ দবশারগির 
নাম �ানা োয়। তার মগি্ কাশ্ীগরর মহমেি 
হুগসন দছগেন Nastaliq দবগশষ পারিশ্ী। তাঁগক 
এই�ন্ ‘�দড়ন কেম’ (golden pen) উপাদি 
বিওয়া হগয়দছে। ঐদতহাদসক দিদরস্থা বগেগছন 
আকবগরর দনগি্গশ আদমর হা�রার উপকথাগুগো 
(fables) িক্ষ দেদপকাে্ দবশারিগির দ্ারা 
নকে করা হগয়দছে। আকবগরর মুদ্াগত সূক্ষ্ম 
দেদপকাগে্র দনিশ্ন বিখা োয় ।
�াহাঙ্গীরও তাঁর দপতার মত দেদপকাে্ দশগল্পর 

প্রসারতার �ন্ উৎসাহ দিগতন। ববরাম খাঁগনর 
পুত্ আবিুে েদতি খাঁন  �াহাঙ্গীগরর আমগের 
এক�ন িক্ষ দেদপকাে্ দশল্পী দছগেন।

মুঘে সভ্তা ও সংসৃ্দতর চরম প্রকাশ হয় 
শা�াহাগনর রা�ত্বকাগে। বসই সগঙ্গ সগঙ্গ             
দেদপকাে্ দশগল্পও েক্ষনীয় দবকাশ হগয়দছে তাঁর 
রা�ত্বকাগে। মীর হাসাম নাগম এক�ন দচত্কর 
শা�াহাগনর আমগে দেদপকাে্ দশগল্প পারিশ্ী 
দছগেন।
শা�াহান তাঁর পুত্গির দেদপকাগে্ পারিশ্ী 

করার �ন্ প্রখ্াত দেদপকাে্ দবশারিগির 
দশক্ষক দহসাগব দনগয়াে কগরদছগেন। তাঁর 
পুত্গির মগি্ ঔরঙ্গগ�ব দেদপকাগে্ দবগশষ 
পারিশ্ী দছগেন। েদিও ঔরঙ্গগ�গবর বোঁড়াদমর 
িগে তাঁর রা�ত্বকাগে সমস্ রকম কোদবি্া 
দবেুপ্ত হগয়দছে। দকন্তু একমাত্ দেদপকাে্ 
দশল্পই সম্াগটর পৃটিগপাষকতার িগে উন্দতোভ 
কগরদছে। বকননা তাঁর িম্ীয় বোঁড়াদমর সগঙ্গ 
দেদপকাে্ দশগল্পর বকান দবগরাি দছে না। 
ঔরঙ্গগ�ব দনগ� বকারার নকে কগরদছগেন ।
মুঘে েুগে দেদপকাে্ দশল্প দবদভন্ভাগব ব্বহৃত 

হত। দেদপকাে্ দশল্প দবদভন্ভাগব ব্বহৃত হত। 
দেদপদদকাগে্র দবদভন্ সুন্দর পদ্ধদতর দ্ারা রদঙন 
অক্ষগর বই-এর অেংকরর করা হত। এই 
পদ্ধদতগক ‘দকতা’ (qita ) বো হত। রা�কীয় 
সীেগমাহগর (seals) দকতার ব্বহার হত। 
এছাড়া কীদত্স্ম্ভ ও বাড়ীর অেংকরগরও দকতার 
ব্বহার হত। দসকান্দ্রাগত আকবগরর সমাদি 
মদন্দগরর সবগচগয় উপর তোয় মাগব্ে পাথগরর 
উপর দকতার ব্বহার করা হগয়গছ।
সুন্দর দেদপকাগে্র প্রদত সমোন বিখাগনা দছে 

মুঘে িরবাগরর েক্ষনীয় সহ�াত ববদশটি্।

(বেখাদট প্রথম প্রকাদশত হয় রদববাসরীয় 
আনন্দবা�াগর ১৯৭০ সাে নাোি।)

মুঘল যুতের তলতিোয্য

Halal  
meat,  
fishes,  
Bengali  

vegetables 
&  

Indian  
groceries

194 Mill Rd, 
Cambridge  
CB1 3NF
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পান্থজন

আিোদনস্ান এখন হট টদপক। এগকবাগর 
োওয়া দঘ দিগয় ভা�া েরম আেুর চপ। 

বভতগর দকছু কাচঁা েঙ্কা। কামড় দিগত িুি্ান্ত সুস্বািু, 
দকন্তু তারপগর মুখ িেগস পুগড় হুস হাস কগর 
একশা কান্ড। েত কুদড় বছর িগর আগমদরকার ও 
দঠক একই অবস্থা হগয়দছে। আিোদনস্াগন ঢুগক 
পগড়দছে, অগনক বকরিাদন করার বচটিা কগরদছে, 
তারপর বশষগমশ পাততাদড় গুদটগয় বিৌড় দিে। 
দক ব্াপারটা হগো বসটা �ানার �ন্ আমাগির 
সামান্ একটু বপছনদিগক তাকাগত হগব। দবগশষ 
বকাগনা রকম তাদরখ বা রা�নীদতর মগি্ না ঢুগক 
সংগক্ষগপ বোর বচটিা করদছ। 
আিোদনস্ান বকাগনাকাগেই একটা বিশ 

দহগসগব ভাগোভাগব স্বীকৃদত পায়দন। আহগমি 
শাহ আবিােী বা আহগমি শা িুরাদন প্রথম  
আিোদনস্ানগক একটা বিশ দহগসগব েঠন 
কগরদছে। এগকই ‘িািার অি আিোদনস্ান’ 
বগে �ানা োয়। এই বসই একই বোক বে 
ভারতবগষ্ এগস মারাঠাগির সগঙ্গ েুদ্ধ কগর 
তাগির পরাদ�ত কগরদছে পাদনপগথর তৃতীয় 
েুগদ্ধ। োই বহাক, তার বহু বছর পগর রুশ বিশ 
আগস্ আগস্ তার সীমা বাড়াগত শুরু কগরদছে। 
ওদিগক আিোদনস্াগনর পূগব্ দছে ভারগত 
বগস থাকা ইংগর� সাম্া�্। ইংগর�গির ভয় 
হগো বে রুশ েদি বাড়গত বাড়গত আগস্ আগস্ 
আিোদনস্াগনর ঢুগক পগড় তাহগে বসটা তাগির 
�ন্ একটু অসুদবগি হগত পাগর। অতএব তাগির 
রুখবার �ন্ ইংগর� এবং আিোদনস্াগনর মগি্ 
েুদ্ধ বািঁগো – োগক আমরা অ্াংগো-আিোন  
েুদ্ধ বগে �াদন। এই পুগরা ব্াপারটা একটা 
বখো মগন কগর অগনক দবগশষজ্রা এবং তার 
�ন্ এটার নাম বিওয়া হগয়গছ ‘বগ্ট বেম অি 
এদশয়া’। মাগন বক কতটা �দম িরগত পাগর। 
এবং এই বগ্ট বেম এর িাবা বখোর ববাগড় হগয় 
বেে আিোদনস্ান। দতনখানা অ্াংগো-আিোন 
েুগদ্ধর পগর েখন দরেদটশ সাম্া�্ বুিগত পারে 
বে আিোদনস্ানগক �য় করা সম্ভব নয়, তখন 
তারা ভারতবষ্, োর মগি্ এখনকার পাদকস্ানও  
অন্তভ্ুক্ত দছে, এবং আিোদনস্াগনর মািখাগন 
একদট বড্ার বতদর করে োর নাম হে ডুরান্ড 
োইন। আিোদনস্াগনর রা�া খুব অদনছোসগ্বেও 
বসই ডুরান্ড োইন বক স্বীকৃদত বিয় তগব 
ওখানকার ববদশরভাে পাস্তুর বনতারা বসই োইন 
বক মানগত রাদ� হনদন। এরপর আিোদনস্াগন 
বহু রা�া এে এবং বেে; ভারতবষ্ স্বািীনতা 
বপে এবং িু টুকগরা হগয় বেে। সতেগরর 
িশগকর বশগষর দিগক আিোদনস্াগনর রা�ার 
দবরুগদ্ধ ষড়েন্ত্র চগে। রা�া �াদহর শা বক সদরগয় 
বিওয়া হগো। এবং তার চার বছগরর মগি্ 

আফঘাতিস্াতির অতভজ্ঞিা

আিোদনস্থাগন একটা কদমউদনস্টগির মাথা তুগে 
ওঠার ইদঙ্গত বপগয় রুশ আিোদনস্াগন আরেমর 
করে। আগমদরকা দভগয়তনাম েুগদ্ধর পরাদ�ত 
হবার েজ্াটা তখন ভুেগত পাগরদন। তারা এই  
বমৌকা বিগখ আিোদনস্াগন বছাটখাগটা বনতাগির 
উগস্ দিগয়, তাগির প্রচুর পদরমার হাদতয়ার 
িদরগয় দিগয় একটা িম্ীয় েুদ্ধ শুরু কগর দিে।  
আিোদনস্াগন দবদভন্ অচেগে বতদর হগয় বেে 
বছাট-বড় মু�াদহিীন, োর মাগন হগছে িম্ীয় 
বোদ্ধা। “বতামার িম্গক খারাপ কগর বিগেগছ 
এবং বিশটাগক নটি করগত চগেগছ” – এই দছে 
আগমদরকানগির সগন্দশ। এই মু�াদহিীনগির 
অন্তম দছে গুেবুদদিন বহকমদতয়ার, আবু্দর রদশি 
িস্তুম, আগহ্মি শাহ মাসুি, ওসামা দবন োগিন। 
িীঘ্ িশ বছর েুদ্ধ করার পগর রুশ বসদনক 
অবগশগষ আিোদনস্ান ছাড়গত বাি্ হে। আর 
তারপগরই আিোদনস্াগনর শুরু হগো ভয়ঙ্কর 
েৃহেুদ্ধ। সমস্ মু�াদহিীনরা এক অপগরর ওপর 
িাদঁপগয় পড়ে। তাগির কাগছ দছে আগমদরকার 
বিওয়া ভাগো ভাগো হাদতয়ার। আিোদনস্ান 
এগকবাগর তছনছ হগয় বেে। আিোদনস্ান 
েখন চরম রসাতগে তখন কান্দাহাগরর এক�ন 
বমালিা দকছু মু�াদহিীনগির সগঙ্গ দনগয় বতদর করে 
একদট িে। িগের কম্ীগির বো হগো ইসোগমর 
িম্ীয় ছাত্  বা তদেব। বহুবচন কগর বসটা িাডঁ়ায় 

তাদেবান। এই তাদেবানই আগস্ আগস্ সারা 
আিোদনস্াগন �য় করে িগম্র ভয় বিদখগয় 
সবাইগক দনগয়। আিোদনস্াগন তখন এমনই 
অবস্থা দছে সািারর বোগকরা রাস্ায় টাকা বিগে 
বিগে তাদেবানগির স্বােত �াদনগয়দছে। েৃহেুদ্ধর 
আিোদনস্ান এবার আগস্ আগস্ একটু সািারর 
পগথর দিগক এগোগো। 
দকন্তু তারপগরই েন্ডগোে বিখা বেে।  

িম্ীয় বোডঁ়াদমর িরুন এবং অদতদরক্ত ক্ষমতা 
পাবার �ন্, তাদেবান শাসনকত্া এগকবাগর 
আিোদনস্াগনর মাথায় বচগপ বেে। আহগমি 
শাহ মাসুগির িে, োগির ভারতবষ্ সহায়তা 
করত, আিোদনস্াগনর দকছুটা অংশ িখে করার 
সিেতা বপে। দকন্তু বাদক অচেগে তাদেবানরা ো 
ইগছে তাই করগত শুরু করগো। বমগয়গির উপর 
প্রচন্ড অত্াচার, ভয়ানক ভাগব ‘সাদরয়া’ কানুন 
পােন করা, বাদময়ান বুদ্ধমূদত্ এবং সমস্ মদন্দর 
ধ্বংস কগর বিওয়া শুরু হগয় বেে। আড়াগে 
আড়াগে এগির সহায়তা কগরদছে পাদকস্ান। 
বশগষ ওসামা দবন োগিগনর আেকায়িার িে 
আিোদনস্থাগন েগড় উঠগো। ওসামা দবন োগিগনর 
চরম শত্রু আগমদরকা। বস আিোদনস্ানগক েড় 
কগর আগমদরকার উপগর হামো করে। এবং 
তার পগরর েল্প আমাগির সবার �ানা আগছ। 
োগিনগক িরবার �ন্ আগমদরকা আিোদনস্ান 
এর উপগর েুদ্ধ বঘাষরা করে ২০০১ সাগে। 
অগ্াবর মাস বথগক দবধ্বস্ হগত শুরু করে 
তাদেবান সরকার। আগুন বেগে বেে সারা 
আিোদনস্থাগন। ভারতবগষ্র সহায়তা করা িে, 
নি্ান অ্াোগয়ন্স, আগমদরকার সগঙ্গ সগঙ্গ কাবুে 
িখে করে। এবং তখন ভারতবষ্ মনদস্থর 
করে আিোদনস্ানগক এবাগর সহায়তা করা 
িরকার। ২০০১ দডগসম্র মাস বথগক  ভারতবষ্ 
বথগক দবগিশ মন্ত্ররােগয়র দকছু বোক�ন, দকছু 
ডাক্তার আিোদনস্থাগনর রওনা দিে। এগির 
থাকা-খাওয়ার বকান দঠকানা বনই,  হাগত বকান 
বনু্দক হাদতয়ার বনই, কােগক দক হগত পাগর বস 
সগবর বকান খবর বনই – এরা ছুগট চেে দবধ্বস্ 
আিোদনস্ানগক নতুন কগর বতদর করার �ন্।  
বসই ডাক্তাগরর িগে দছোম আদম। 
১২ দডগসম্র ২০০১ আমার দবগয়র তাদরগখর 

দিন আদম নামোম আিোদনস্াগন। কাবুে 
এয়ারগপাট্ তখন বভগঙ চুগর তছনছ। আমাগির 
নামাগনা হগো কাবুে বথগক িূগর বােরাম 
এয়ারগপাট্। বসখাগন শুিুমাত্ একদট ভাঙাগচারা 
রানওগয় আগছ;  না আগছ বকান এদটদস বা বকান 
দসেন্াে। রানওগয়র উপগর বগস আমাগির 
পাসগপাগট্ ইদমগগ্শগনর সই এবং ছাপ বিওয়া 
হে। আমরা চগে এোম কাবুে বহাগটগে বেখাগন 
দকনা একটু আগে তাদেবানরা ববামা বমগরদছে।  
আিোদনস্ানগক আগস্ আগস্ দচনগত 

দশখোম। অত্ন্ত দমশুগক বোক এখানকার। 

(ওপমর) বাখেোে বুমদ্ধর ধ্ংসাবমশমের োমে এক 
খেষ্াপ আফঘাে খশশু। 
(সােমের পৃষ্া, ওপমর) একটি পখরি্তি িাখেবাে 
ক্ামপে ছখিমে খছটিমে পমি আমছ লগ্মেড। 
(সােমের পৃষ্া, েীমি) – খহনু্কুশ পাহামির সাোং 
টামেমের পমে লেিক।  
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তারা ভারতীয়গির সগঙ্গ বনু্ধত্ব করার �ন্ প্রচন্ড 
আগ্হী। আর েদি বকউ ববাগম্ বথগক আগস 
তাহগে বতা কথাই বনই। তাগির িাররা আমরা 
সবাই অদমতাভ বচ্চন, িগম্ন্দ্র এবং শাহরুখ 
খাগনর �ানাগশানা বোক। সবাই আমাগির সগঙ্গ 
কথা বেগত চায় আর সবার মুগখ একই বাক্ – 
“আলিাহর পগর েদি কারুর নাম আমরা দনগত চাই 
তাহগে বসটা হগছে দহনু্দস্থানীগির নাম।   এগির 
মত বোক হয়না। দঠক উগ্া হে পাদকস্াদন। 
আমরা �াদন আমাগির সমস্ দকছু পাদকস্ান 
বথগক আগস, একটা প্াগকট বিশোই বথগক 
আরম্ভ কগর, বাদড় বতদর করার দ�দনস, খাি্, 
এমনদক একটা রিাক ও। দকন্তু এরা আমাগির 
শুগষ দনগছে, এবং সমূ্পর্ ভাগব দনগ�গির কব্ায় 
বরগখগছ।” বগেই ওয়াক থুঃ  কগর পাদকস্াদনগির 
ইদঙ্গত কগর তারা রাস্ায়  থুতু বিগে। 
মাগি মাগি অবশ্ আমাগির �ীবগন েন্ডগোে 

হগয় বেত। একদিন বা�াগর ঘুরদছ হঠাৎ বুিগত 
পারোম বকামগরর কাগছ দক একটা বখাচা 
মারগছ। দপছগন দিগর বিদখ একটা পুচগক বসদনক 
তার এ বক িরদট বসগভন আমার বকামগর গুগ� 
দিগয়গছ। আর তারপগর ‘করাক’ কগর কক 
কগর দিে। ভাদে্স দপং কগর গুদে চাোয়দন। 
হইহই কগর দক সব বগে আমাগির দনগয় বেে 
থানায়। থানার বড়বাবু আমাগির বিগখ বেগো 
“দক ব্াপার?” আমরা তখন পাসগপাট্ বিখাগতই 
বস দ�ভ বকগট প্রায় বটদবগের তোয় ঢুগক পগড় 
আর দক। েজ্ায় তার কান োে হগয় বেে;  খুব 
আমতা আমতা কগর বেে “আসগে নতুন বছগে 
বতা, দঠক বুিগত পাগরদন। বতামাগির পাদকস্াদন 
বভগব িগর দনগয় এগসগছ। বভগবদছে হয়গতা 
বড় রকগমর পুরষ্ার পাগব। ওগর বক আদছস  
ডাক বতা বসই বছাকরাটাগক।” বছাকরা অবশ্ 
ববেদতক বিগখ বনু্দক বিগে বিৌড় দিগয়গছ। 
বশগষ বড়বাবু আমাগির আিোদন চা, বািাম, 
বপস্া আখগরাট ইত্াদি খাইগয় হাতগ�াড় কগর 
ক্ষমা বচগয় দবিায় দিে। আমরাও বীরিগপ্ থানা 
বথগক ববদরগয় এোম। আগরকটু হগেই বে এ বক 
িরদটগসগভন এর করাক দপং হগয় বেত বসটা 
তখন ভুগে দেগয়দছ। 
অবশ্ এরকম ঘটনা আগরা কগয়কবার হগয়দছে। 

একবার রাত সাগড় এোগরাটার সময় কাবুগের 
এক বদস্র বভতর বথগক আমরা কাওয়ােী বত 
তবো বাদ�গয় দিগর আসদছোম। আর বসই 
সময় আমাগির পুদেশ িগরগছ।  দহনু্দস্াদন বগে 
বছগড় দিগয়দছে, আর তারপগর সাইগরনওয়াো 
পুদেগশর োদড়গত কগর বাদড় বপঁগছ দিগয়দছে। 
অবশ্ পুদেশ দনগ�ই অবাক হগয় দেগয়দছে 
কাবুে শহগর কাওয়ােী বকাথায় বশানা োয়। 
আমরা অবশ্ ববপগরায়া দছোম।  এদিক বসদিক 
ঘুগর ববড়াতাম। বসইরকম একবার �াোোবাি 
বপদরগয় বতারখাগম পাদকস্াগনর বড্ার এর কাগছ 
বপঁগছ দেগয়দছোম। িূর বথগক বিখোম ডুরান্ড 
োইন এবং পাদকস্ানী বসদনক। বস বার আিঘাদন 
পুদেশ আমাগির বগ্িতার করে। বািাম 
খাওয়াগো আর বকুদন দিে। “বতামরা দক বক্ষগপ 
বেছ? কগয়ক মাস আগে বতামাগির পাে্াগমগন্ 
আরেমর হগয়গছ,  আর বতামরা আ� এখাগন 
দনদব্কার দচগতে ঘুগর ববড়াছে? ওপাশ বথগক েদি 
বকউ গুদে চাোয় তাহগে দক হগব বসটা বভগব 
বিগখগছা?” আমরা তখন ভীষর দচদন্তত মুখ কগর 

োদড়গত উগঠ কাবুগের দিগক রওনা দিোম। 
আিোদনস্াগনর থাকাকােীন দবদভন্ �ায়োয় 

ববদড়গয়দছোম আমরা। �ায়োয় �ায়োয় 
বমদডগকে ক্াম্প কগরদছোম, সািারর বোকগির 
ওষুি দবতরর কগর তাগির বসবা করার বচটিা 
কগরদছোম। আিোদন সরকাগরর সগঙ্গ দমগে 
একটা হাসপাতাে বতদর কগর বসখাগন আদম 
অপাগরশন শুরু কগরদছোম। আমার প্রথম রুেী 
দছে এক�ন ৮০ বছগরর আিোদন মদহো দেদন 
তারঁ বছগেগমগয় এবং নাদত-নাতদনগির বগেদছগেন 
আমার অপাগরশন েদি বকউ কগর তাহগে বস 
দহনু্দস্াদন ডাক্তার হগব। বসই শত্ পূরর কগর 
দছোম আদম। অবশ্ তারঁ বছগে বমগয়রা বকউ 
েন্ডগন, বকউ �াম্াদনগত আবার বকউ আগমদরকায় 
থাকগতা। ইগছে করগেই তাগির মাগয়র অপাগরশন 
তারা বসখাগন দেগয় করাগত পারগতা। দকন্তু বসই 
৮০ বছগরর মদহো আমার কাগছই অপাগরশন 
করাগেন, সুস্থ হগয় উঠগেন আর তারপগর দনগ�র 
তিারদকগত এক দবরাট বভাগ�র আগয়া�ন 
করগেন।  আিোদনগির বমহমান নাওাদ� বিগখ 
আমাগির বসদিন চকু্ষ চড়ক োছ হগয় দেগয়দছে। 
আিোদনস্াগন ববড়াগত ববড়াগত আমরা 

বিগখদছোম বভগঙ্গ োওয়া বাদময়াগনর বুদ্ধ।  
বসই বুদ্ধর দকছু ভাঙা টুকগরা আ�ও আমার 
ঘগর পগড় আগছ। দেগয়দছোম ববড়াগত মা�ার 
শাদরি। বসবাগর সগন্ধ্ হগয় দেগয়দছে। এক িুে্ম 
�ায়ো দিগয় োবার সময় বিখোম দটোর উপগর 
কাগো কাপড় পগড় িু দতন�ন বোক হায়নার 
মত আমাগির দিগক তাদকগয় রগয়গছ।   এরা 
বে তাদেবাগনর বোক তাগত বকান সগন্দহ দছে 
না। বসই সময় আমরা আট-িশটা োদড় একসগঙ্গ 
োদছেোম বগে আমাগির আরেমর কগরদন। 
বকানমগত তখন েদি আমরা ছটগক দপদছগয় 
পড়তাম তাহগে আর রক্ষা থাকত না।  আমাগির 
োশও ববাি হয় পাওয়া বেত না। 
বমগয়গির অবস্থা খুব করুন দছে আিোদনস্থাগন। 

তারা পাগে পাগে আসগতা আমাগির বিখাগত। 
বুিগত পারতাম বে তাগির শরীগর অসুখ দকছু 
বনই, ববদশটা মানদসক অসুখ। অগনগকই দবিবা,  
কারুর বা বছগে মারা বেগছ, কারুর বর পঙু্গ।  
বকানমগত সংসার চাোয়। আর কাগরা কাগছ বস 
সব কথা দকছু বেবার উপায় বনই। এরা প্রায় ২৫ 
বছর িগর শুিু েুদ্ধই বিগখ আসগছ। 
এক অদু্ত মানুগষর সগঙ্গ আোপ হগয়দছে 

আিোদনস্াগন। কাবুে টাইমস কােগ�র 
এদডটগরর সগঙ্গ কথা বেগত দেগয় বুিোম বে 
তারঁ ইংগরদ�গত বকমন একটা  বাংো বাংো টান 
রগয়গছ। তারপগর হঠাৎ উদন বেগেন –  “আসগে 
আদম আগে ব্ারাকপুগর থাকতাম;  এখন এখাগন 
থাদক।” আমরা পগর খবর দনগয় �ানোম বে 
ভদ্গোক আগে দহনু্দ দছগেন, রা�া �াদহর শাগহর 
আমগে ভারত বষ্ বথগক এগসদছগেন দক সব 
ইদজিদনয়াদরং এর কাগ�র �ন্। এক আিোদন 
মদহোর সগঙ্গ বপ্রগম পগড়, িম্ বিগে, দনগ�র 
বিশগক বাদতে কগর, দচরকাগের �ন্ আিোদন 
হগয় োন। 

বশষাংশ ৩৩ পৃষ্ায়
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Call of 
the Soča 

valley

SamRat RoychowdhuRy

The passage of time had relocated us, 
distracted us, albeit, never to the 

extent of losing track of one another. 
Sounding cliché as I might do, there is no 
friend like an old friend...

It was that WhatsApp call on a frosty 
December evening of 2018. Bambi’s voice 
resonated ‘Can we catch up in Europe for 
a few days?’ What ensued was a flurry of 
phone calls across three continents and 
with Bubun joining, the pack of three got 
going - topped up with months of dis-
cussions to cover the how, when, where 
and what! Was it an inspiration from The 
Hangover or Zindagi Na Milegi Doba-
ra?

I landed in Vienna mid-afternoon on 
the auspicious day in July, and checked 
in at the plush top floor apartment which 
allowed a bird’s eye view of the entire city 
and its skyline. Excitement took me back 
to the airport to receive my chaddi bud-
dies. Bambi’s flight from Newark landed 
an hour before Bubun appeared through 
the gates – all the way from Bangalore. 
The evening was spent watching the 
magnificent Viennese skyline. The next 
morning, after the first cup of coffee, we 
took the train to Maribor, having crossed 
the border into Slovenia. 
Tip 1 – if you’re visiting Central (and 
Eastern) Europe and plan to rent a car, 
then always hire it from the countries 
within the geographical region which 
would allow you to crossover the bor-

ders to the Western European countries 
but not vice versa. The same applies to 
cross-border travel between Central 
and Eastern European territories.

After chugging through the fascinat-
ing mountains and valleys of the Julian 
Alps, the slow train screeched to a halt 
in the railway platform of the peaceful 
small town of Maribor by late morning. 
It was a gorgeous, sunny morning and 
having collected our rented Toyota CHR 
we stopped for a quick brunch. The target 
was to reach a cosy self-catering apart-
ment in a small village close to Plitviče 
Lakes, in Croatia, by the evening. That 
meant crossing over another border and 
we did make it, but it was rather fatigu-
ing.
Tip 2 - In essence, there’s only one major 
road (a dual carriageway) in Croatia 
that runs fairly parallel to the coastline 
and the country roads are rather nar-
row. So, plan to have some time in hand 
as there are no shortcuts, especially if 
there’s a slow vehicle in front!

The next day was spent in the Plitviče 
Lakes national park: the idyllic environ-

ment and pristine nature of this Unesco 
World Heritage site is phenomenally 
breathtaking, particularly the cascading 
waterfalls created by the formation of 
tufa or travertine barriers that resulted 
in the creation of this natural marvel. 

The evening was spent indulging in 
sheer gluttony........it was roasted lamb 
with some other titbits! A different 
self-catering house for the night in Cro-
atia, but closer to the Slovenian border 
with a plan to make an exit early next 
morning for Slovenia.

Having slept like logs, we were well 
rested for an early start, with the aim of 
reaching Postojna caves and Predjama 
castle where we had booked online tick-
ets for mid-afternoon. Another border 
crossing. 
Tip 3 - Whilst driving a rental car, in 
addition to other usual things (driving 
licence, car insurance, etc.) make sure 
you have paid the motorway tax and 
have a displayed valid vignette for the 
period of stay in the country. 

Nicknamed ‘the Queen of the un-
derground world’, Postojna caves are a 
concoction of subterranean mountains, 
and the cradle of speleobiology. The 
cave train traversed through the brilliant 
conglomeration of stalactites and stalag-
mites and halted in a spacious gallery 
of what looked like Murano glass chan-
deliers. The 3.7km train ride followed 
by the spellbinding walk was awesome 
and captivating. Once out of the caves, 
it was time to head to the world’s largest 
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unassailable medieval mar-
vel – Predjama cave castle! 
Fortified by the 123m natu-
ral rock wall at its back, this 
wonder is located at the 
gaping mouth of a cavern, 
and teems with the stories 
of Erazem (Erasmus) Lu-
eger, the rebellious knight 
who withstood the imperi-
al army’s siege staving off 
the Austrians against the 
Hungarians. Erazem was a 15th centu-
ry robber-baron who, like Robin Hood, 
stole from the rich to honour the poor. 
Unknown if it’s fabled, this was artfully 
accomplished with the help of his lady 
love who reached him through a secret 
passage that led out from behind the rock 
wall. Having quenched our hearts with 
the story of this girl’s love and affection 
– we reached out for some sumptuous 
meals and the night was spent in Ljublja-
na, reminiscing the tales. The next morn-
ing we drove uphill to the Northwest 
countryside – meandering across the 
Soča valley. Moja češnja......the emerald 
river of countless activities, where one 
reconnects with nature, as the small (and 
large) waterfalls cascades through nar-
row rocky gorges carving natural canyons 
and pools – we pledged that we would go 
back for sure! An offshoot narrow coun-
try road took us to the final destination 
for the day – Lake Bled. This stunningly 
beautiful bluish-green lake against the 
backdrop of a medieval castle clinging 
to a rocky cliff, has lured everyone from 
over-the-top honeymooners to backpack-
ers. With countless activities galore, from 
hiking to water sports. We took to biking 
around the blue waters. Tired after bik-

ing, yet sucking in every breath of the 
fresh air, we gorged over another meaty 
dinner and chatted through till late night. 

The next morning drive was through 
the paradisiacal Soča valley ending in 
the tranquillity of Lake Bohinj, 26 kilo-
metres from Lake Bled. Fed by the blue-
green glacial waters of the Julian Alps, 
this was certainly a far more authentic 
lake - and for ice-cream lovers, it’s the 
Slavic place to yearn for! Back again to 
the foothills of Julian Alps, we reached 
Kranjska Gora, an alpine resort, for the 
overnight stay and the plan was to drive 
along the Soča valley and trundle along 
the Triglav National Park. We drove 

through the small villages of Bovec, Most 
na Soči and, Tolmin via Kobarid, where 
we had stopped for lunch. And most cer-
tainly NO, we didn’t miss any selfies in 
Kobarid standing atop Napoleon’s bridge 
across the Nadiža river. 

For the perfect green and safe oasis, 
we had (perhaps) been to the best coun-
try. The magnificent symphony of four 
different worlds is wreathed with stun-
ning landscapes and boutique experienc-
es - this was felt in the culture, gastron-
omy and natural wonders. Having done 
the full circle, on our way back home (for 
the day!), I thought: three nights had 
whizzed past and we would be crossing 
borders the morning after, to enter the 
Czech Republic - off to Český Krumlov, 
but that’s the tale for another day.
Tip 4 - you cannot afford to miss a visit 
to Slovenia; do start planning straight-
away, if not packing yet!

Despite the difficult pandemic times, 
the call of the Soča valley has been hard 
to resist. A deep voice within me often 
says - ‘Tis true we meet to part, but part 
we, not to meet again?
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Nothing is straightforward for a sea 
bird trying to rear an offspring. 

A sea bird travels thousands and 
thousands of miles to arrive at their 
nesting location, usually the same place 
where they themselves were born. Un-
less the situation changes due to the im-
pact of climate change forcing them to 
find some alternatives, they tend to head 
straight to the same location again and 
again. They must have a very sophisti-
cated in-built GPS system. 

Once they are at their preferred 
breeding spot, the search begins to find 
and reunite with their partners. Most of 
the Auk family (puffins, razorbills and 
guillemots) and other seabirds (i.e ga-
netts) mate for life. 

After meeting and having a bit of 
catch up, the search for a nesting place 
begins. One can not pre-book the ‘cliff 
slot’ or ‘burrow’ and there are thousands 
of birds and space is limited. So they 
have to fight amongst each other to se-
cure a suitable and safe place. The losers 
have to settle for a compromised and less 
safe location.  

Once the logistics are sorted, the fo-
cus is on making the home comfortable. 

As sea birds return year after year 
to the same location to nest and  
to raise their offspings, they put 
up a spectacular show for keen 
birdwatchers

Text and photos: 
ARUMITA SENGUPTA

Those who build their nests in a burrow 
have to work harder to dig a hole deep 
enough to keep it safe and make it com-
fortable. Cliff nesters settle themselves 
with twigs, moss and grass. 

Seabirds are strong believers in gen-
der equality. They share all their parental 
responsibilities starting from hatching 
the eggs to searching for foods, protect-
ing and feeding their chicks. They make 
regular round trips to the ocean to catch 
fishes for the hungry chicks. Special vigil 
is also required to save their chicks from 
the predators such as seagulls and skuas.

Finally, when the chick is sufficient-
ly mature they leave them and off to the 
arctic to wander alone, like their parents 
did when they were chicks themselves. 

Among some annual visitors 

(clockwise from top left) 1. Did you miss me darling? 
2. It’s getting a bit crowded, need to find a spot for the 
nest fast. 3. Let’s make the nest comfy. 4. The puffin 
chicks have arrived; it’s a busy time. 5. Honey, are you 
happy with the arrangements? 6. Yes dear, you did 
a good job. 7. Here’s a kiss for your troubles. 8. The 
chicks will soon learn to spread their wings.  
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Among some annual visitors 
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Change the  
climate crisis

aRna kaR, age 13

Can we not turn back the clocks to a time when 
Humans hadn’t destroyed their beautiful home
And would be living alongside green nature 
Not burning coal, or polluting oceans or cutting down wildlife?
Generally leading a simple life while the resourceful planet 
Earth displayed her wonders.  

Times have moved on, Earth had preserved itself for hundreds of 
years, until
Humans started polluting the environment and harming 
Earth and its creatures, which had always helped humans to survive. 

Can we stop climate change? Maybe if we all
Listen to each other we can make a difference. We should be
Imagining a brighter future for generations to come, 
Maintaining biodiversity, so that our descendants don’t say ‘Our
Ancestors could have saved our planet, but they didn’t 
Try hard enough.’ They shouldn’t have to find another planet to live 
on since 
Earth is the only world that humans can truly call home. 

Chances to improve our lifestyles have come;
Renewable solar panels and wind turbines are being built,
Instead of wasting materials, which pollute the land and 
Sea, we are learning to recycle and reuse in creative ways to
Inspire others to follow along, keeping the environment safe and 
Saving the planet so that she can smile again. 

pRojjoL RudRa, age 12

I was in a hopping spree
So carefree, happy and full of glee
The sun was shining bright and golden
I was thankful for this day, I was beholden

Suddenly a thunder cracked in the distance
I shuddered as a giant gloomy bird flew past
Flash of lights too; is there a terrible storm brewing?
It were as if I was dreaming the uttermost fictitious

Dazed and shaken I ran across the meadow
And did not stop till I reached our burrow
And burst into floods of tears
As I described to all, my innermost fears

Mum did not seem to get upset
My brothers continued chomping their carrot break-
fast
Eyes swelling I looked around in shock
Why is nobody at all perturbed?

Oh it’s just an aeroplane; mum pat my back
The lockdown is over and flights have resumed
My brother added: the flights are back on track,
See over there, where the airport is fumed.

I stopped sobbing, my eyes glazed.
So metal eagles are going to be part of my life now?
Will I ever again be able to jump around the bough?
Enjoying the peace and tranquillity of nature?

Born in lockdown

আয় �র ছ� েট আয় পুেজার গ� এেসেছ।

deBayani chaki, 
age 11
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How Many Capital Cities Can You Name? 

By Smera Sachin (14 years) 

 

Across 

 

Down 
1 Capital of the country where Petra was 

built in (5) 
2 Home to Saint Basil's Cathedral and 

the Red Square (6) 
3 Popular destination and capital city. You 

can find the Atlas mountain range in this 
country. (5) 

3 The Blue Lagoon is near this capital 
city (9) 

6 This city used to be called Christiania (4) 4 A capital city which is on the Baltic 
coast (7) 

8 The Babur Garden is in this city (5) 5 Visit this city to see the Rashtrapati 
Bhavan (8) 

9 City that recently hosted the summer 
Olympics (5) 

7 The Thames river flows through this 
city (6) 

12 Birthplace of Mozart, Strauss and many 
other musical geniuses (6) 

10 You can find the Golestan Palace in 
this historic city (6) 

13 Capital of a south east Asian country,  
which was previously a French colony (5) 

11 The capital of Paddington bear’s 
country of birth (4) 

15 The largest city in Belarus (5) 13 Temporary capital of Yemen (4) 
16 Home to the Colosseum (4)  
17 Capital of the country hosting 2022 FIFA 

world cup 
18 Leprechauns and four-leaf clovers are 

famous here (6) 
 

1 2 3 4

5

6

7 8

9

10

11 12 13

13

15 16

17

18

বাক্াবেী: উপগরর শব্দমাো বথগক সদঠক শব্দ খুঁগ� 
সমািান করগত হগব

১ক) ঠাকুর একদট __ দিগেন।
 খ) রীতার __ বা�াগর বেগছ।

২ক) আগে িুগটা আগপগের িাম দছে চার __ ।
 খ) আদম __রস বখগত ভােবাদস।
 ে)   আমার বই  __  হয়দন ।  

৩) বৃদটি  __ র বকান __ বনই আ�।

৪) __ বশানা োয় __ক্তান।

৫) ___, ___ বিগখ। ___ বগেগছ, ___ োগব।

৬ক) রমা নিীর __ দিগয় োগছে।
 খ) এই ছুদরটার খুব ___ আগছ। তাই মা বগেগছন 
কাউগক ___ না দিগত।

৭) আ� বড় ভাগো ___। “___ �গন িয়া কর 
প্রভু”।

৮) মাহী ___ , মহা ____ পূ�া কগর।

৯) ____ , ____র চাটনী খাই ।

১০) আমার __ আগছ বে ___ঢ় মাগস তাগির ___ 
হগব।

১১) বড়____ কগর, বতামার কাগছ ____ ।

১২) ___ কটি হয় এগতা ___ তুেগত।

১৩) ___ বখেগত হগে শরীগর ____ থাকগত হয়।

১৪) বাবা আমাগক বগেগছ অংক ___ , ____ গুগন।

১৫) বতামার কথার বকাগনা ____ বুিগত পারদছ না। 
বতামার  কী  দকছু ___  চাই ?
১৬) অগনকদিন বতামার বকাগনা ___ পাইদন! এই 
____ বখগত খুব ভাগো। রায়বাবু বছগেগক বেগেন, 
“এই মাগসর ___ এগসগছ কী?”

সমািান পাগব োগছর পাতাগত নয়, পাতা নং ২৫-এ।    

সতমাচ্াতরি বাংলা শতদের তভন্ন-তভন্ন অর্য

Quiz

শিশু ভ�ালানাথ বাংলা পাঠিালার শিশুসাথীর দল ও শদশদমশন

(অখেরুদ্ধ, অর্া, ঈশাে, ঐশী, িারা, প্রজ্জে, খেঠি, োহী, রীখিশা, লরামদো, লমেরা ও স্বপ্ন)

সমািাগনর দনয়ম: একদট শব্দ একাদিকবার ব্বহার করা োগব দকন্তু বাক্দট অথ্বাহক হগব। উিাহরর
শব্দ: শাপ ও সাপ;   বাক্: ঋদষর ___, কাদমনী ___ রুপান্তদরত হগেন।
সমািান: ঋদষর শাগপ, কাদমনী সাগপ রূপান্তদরত হগেন।

শব্দমাো: বর, আনা, আসা, তারা, িার, বিব, আশা, দিন, আষা, ভাদর, বে, ভারী, কর, ঐ, িীন, অথ্, সগন্দশ, আমরা, কড়, আমড়া।

Answers on P29

How many capitals can you name?
SmeRa Sachin, age 14
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আমার দগূ)া
(Left) deBnandini 
chaki, age 6

জেৎ জিিী
ভরাটদলা ধশরত্ী দাস, বযস ১১

প্রনমী বতামাগর উমা মা আমার,
আেমনী সুর বাগ�।
তুদম আসগব বগে – আকাশ বাতাস 
নতুনরুগপ সাগ�।
মদহষাসুর বি কগরগছা তুদম
মুক্ত কগরগছা িরনী;
আমাগির তুদম আশীব্াি দিও -
তুদম বে �েৎ �ননী।

(aBove)  
Rajvi Bhowmick, 
age 9

ShReyaSh Bhowmick, age 13

Durga puja is not just a festival for the 
goddess Durga herself, but also a 

reunion of families to celebrate together 
as equals. It is not a time to judge oth-
ers but to worship and enjoy the festiv-
ity, with prayers and flowers scattered 
across the floor. Chants and dances are 
all on record. 

Large portions of food gets shared 
throughout the day. We appreciate 
Durga as she presents this time of meet-
ing and greeting. Eventually, after the 
long-drawn day of production, we get to 
go back homeward after a long reminis-
cence session with one another, only for 
day two, where we repeat once again. 

This festival that happens once a year 
is not only in England but around the 
world, where even individual families 
can perform the ceremony within their 
humble abode. Or giant temples sprin-
kled across Asia. 

This shows that the spirit of Goddess 
Durga is spread, across the world with 
all of us that can spare only two days a 
year and many rehearsals to show our 
love and passion to Durga.

Durga Puja 
in my view
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The Evans go on holiday
oiShani goSwami, age 15

The cereal wars had begun. 
‘Anna I’m having the Weetabix, 

not you.’
‘George, step AWAY from my Weet-

abix.’ 
‘Mu-mmm,’ yelled George, jolting 

Nel out of her last minute panic-packing 
frenzy. 

‘Children, get in the car and BE qui-
et!’ Nel hollered, rolling her eyes and 
mentally adding a deserved spa trip to 
her long list of things to do. 

It was the annual camping week for 
the Evans’ – a cherished tradition ev-
ery year. The unofficial tradition was  
of course the ensuing chaos that accom-
panied a busy family of four trying to 
tolerate each other, full-time for seven 
whole days. 

‘Will, no one’s going to care that you 
have odd socks on, please for the love of 
God just start the car,’ Nel despaired. 
‘Shh’ said Will as he launched himself 
out of the car to correct his socks mis-
hap, taking out the carefully planted ros-
es on the front lawn in his haste. 

Fifteen minutes and a good few Hob-
nobs later, the car finally left their drive-
way. 

‘George, I want you to look after the 

birthday card we’ve made for Jen, al-
right?’ 

Jen was Nel’s lovely boss and this 
year’s camping trip was even more spe-
cial thanks to that promotion Nel had 
just had, courtesy Jen. Oh how Nel 
wished to say a big surprise thank you - 
all was perfectly planned to the tee!  

‘Yes mum, of course’
‘Good lad, now stop arguing with 

your sister and try to have a nap.’
Anna was in her own world listening 

to music and crime podcasts. George 
was plotting mass revenge on Anna for 
stealing the only seat in the car which 
allowed for perfect air conditioning. Nel 
was enjoying a peaceful slumber and 
Will – well, Will was having a less than 
peaceful time navigating the M11. 

But alas, for this family, peace was 
never a permanent companion. 

‘Bee! Bee!’ George suddenly 
screamed, whacking Anna in the face 
with his Avengers model. 

‘Dad there’s a bee, stop the car, STOP 
the car now!’ Anna yelled. 

‘Can you both be quiet,’ Nel grum-
bled, but no sooner had the words left 
her mouth a piercing cry followed. 

Oh my God! ‘It stung me!’ HE-LP!
‘If you don’t get that bloomin bee out 

of here I’ll crash the car!’ 
‘George now is not the time to be 

stealing the Hobnobs!’
‘GET THE BEE OUT OF THE CAR,’
And so it went on and on. After 

what seemed like an ice-age, with mis-
sion bee-expulsion followed by getting 
Nel’s face to stop swelling finally accom-
plished, Will restarted the car and the 
‘smooth’ road trip started again. 

Finally, three stops of coffee and one 
surprise call from an old relative lat-
er, they arrived at the camping space. 
Oh peace at last, surely with the travel 
nightmares well behind them now!

‘Right, where’s the card for Jen, my 
darling?’ Nel asked. 

Silence. 
‘George,’ Nel laughed anxiously, 

turning around to see him desperately 
trying to search for the card. 

‘Oh god, you haven’t lost it have 
you?’ Anna scoffed. 

‘Anna, don’t be difficult,’ Will mut-
tered.

‘You’re so stupid, you had ONE job,’ 
Anna pressed on. 

Silent eons passed. ‘Mum, I think 
it flew out of the window on the M6 
when we were trying to get that bee out,’ 
George whispered, his face stricken with 
guilt as he fearfully looked up at Nel.  ... 
And thus, true to tradition, began yet 
another Evans’ seven-day camping ad-
venture!

aBhigyan BhattachaRyya, age 10

১) বর
২) আনা
৩) আসা,আশা 
৪) ঐ,
৫) তারা
৬) িার
৭) দিন, িীন
৮) বিব
৯) আমরা, আমড়া
১০) আশা ,আষাঢ় ,আসা
১১) আশা, আসা 
১২) ভাদর ,ভারী
১৩) বে
১৪) কর, কড়
১৫) অথ্
১৬) সগন্দশ ।

েুইতজর সমাধাি
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Indian contribution in WW2 
mahi deB, age 15

Many of our generation con-
sider World War II (WW2) 

to have been solely won by the Al-
lied countries of the UK, France, 
USA and the Soviet Union, but 
what most forget is the significant 
contribution from the empires of 
many of these countries. There 
are many examples to look at, 
such as ‘British Egypt’ providing 
defence against invasion by Axis 
Italy, but today I am going to focus on 
the country which has one of the high-
est death counts in WW2 – India – and 
how the Burma campaign was one of the 
most significant campaigns in the war.

What did India do? 1942-1943

At the time of WW2, India was part 
of the British Empire and as such In-
dians were forced into deployment in 
Burma which had been taken over by 
the Japanese. This was known as the 
Burma Campaign, which occurred from 
14 December 1941 to 13 September 1945. 
At first, the campaign was unsuccessful 
from 1942 to 1943 due to the growing 
anti-British Quit India movement sup-
ported by the Congress party and Sub-
has Chandra Bose who demanded in-
dependence before Indian troops could 
fight. To force India to fight, the British 
imprisoned senior politicians. During 
the Bengal Famine in 1943 Britain would 
refuse to offer food aid as Churchill 
deemed it unviable in a war situation 
causing 3 million deaths. The Indian 
Army was also struggling during the dry 
season as two mounted operations to re-
occupy the Maya peninsula were halted 
by the Japanese forces. This ultimately 
led to Japanese reinforcements arriving 
from central Burma and hitting the Al-
lies’ exposed left flank forcing them to 
retreat to the Indian frontier.

The balance shifts 1943-1944

In August 1943, the Allies created 
SEAC (South East Asia Command) in 
order to change the situation in Burma. 

This allowed for the lines of communica-
tion to improve and a more extensive use 
of aircrafts and troops. This new regiment 
would prove vital in winning the war 
against Japan, and the war as a whole.

Japanese invasion 1944

The Japanese Fifteenth Army 
planned to isolate Imphal by capturing 
Kohima. This would be devastating for 
India as the lines of supply to the Chi-
nese would be cut off. Japanese troops 
crossed the Chindwin River on 8 March 
1944. They eventually managed to defeat 
the 50th Indian Parachute Brigade leav-
ing Imphal vulnerable to invasion. At 
the beginning of April, the Japanese 31 
division reached Kohima and remained 
there for 13 days until the exhausted 
troops retreated. By this time the Jap-
anese were at the end of their endur-

ance as the troops were starving and 
struggling to survive in harsh mon-
soon weather. The Japanese kept re-
treating till the end of June until they 

crossed the Chindwin river into Burma 
-- a humiliating defeat for Japan who 
lost 60,000 men.

Liberation of Burma 1944-1945

After the Japanese defeat in India, 
they changed tactics and were constant-
ly withdrawing troops to make the Allies 
extend their lines of communication into 
Japanese territory. The Allies realised this 
trap, and thus planned the liberation of 
Burma. The XV Indian troops advanced 
into Arakan for the third time, but this 
time were successful and managed to oc-
cupy the Akyab islands. After this gain of 
land, the XV army with the XIV launched 
an offensive into Burma. The XIV secretly 
switched flanks allowing the XV army to 
advance on Mandalay. This allowed the 
retreat of Japanese form Burma and the 
success of the Indian army.

***
Now you are thinking why I am telling 

you about all these long forgotten battles 
which have no relevance today. I am tell-
ing you this as without India’s contribu-
tion in Burma the Japanese would have 
continued expanding into China and the 
Soviet Union from the right flank of these 
countries. However, due to the enduring 
Burma fight and the failure to take India, 
Japan was left weakened and vulnerable 
for the rest of the war. 

So, the next time you hear someone 
celebrating WW2 just remind them that 
the war would have never ended without 
the help of the country which sacrificed 
3 million lives on the line for the sake of 
freedom and peace.

(left) Soldiers of the 20th Division of Indi-
an Army at Prome station in Burma  on 3 
May 1945. 

(below) The Lions of the Great War, a 
memorial to Indian soldiers who served 
in the two World Wars, at Smethwick in 
West Midlands. 

Pic: ell Brown/wikimedia commons

Pic: imPerial war museum
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A punt down the River Cam
Pic: sohini Biswas

RitiSha BaidyaRay, age 

The image that accompanies this poem is one of utter idyll. In my poem I have tried to capture the 
sense that there is so much untold behind a single snapshot of photography at a single moment 

in time. Our memories live in the flash of a camera lens.

Liquid peace embodies the lapping waters.
Mossy greens and chrome clouds
Perfectly complement the rippling waves. 

Star-flecked history shapes these riversides,
Each punt a testimony to the years spent
Crafting the raw yet pure beauties before us.

Sweeping willows flank the banks,
Ever so slight in the suggestive trace
Of the molten braids of dappled azure.

Ghosts of the garland of clouds above
Line the surface. A confused array
Of puffs and tufts of whitened wheat.

The melancholy whispers of the wind
Harmonise in pitch-perfect symphony
With a lone bird’s lone call.

Startling rouge unabashedly embraces,
A penumbra between heaven and mortal realms.
The bridge’s bricks bound from bank to bank.

Hills roll and evergreens march by the verge,
The caressing wind tousling our hair as 
Scenes glide past like illustrations in a fairy tale.

I look at you then,
Your freckles flaxen against your sun-kissed complexion,
Your eyes, alive with galaxies tapering to the celestial stars within each orb,
You - picture-perfect against any photographer’s paradise… 

And I know this is home.
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Getting artsy & crafty for NHS
aditi mandaL, age 11 

In March 2020, Covid-19 hit the UK. Doc-
tors and nurses were struggling; people 

were suffering; it was spreading rapidly. I 
saw my mom, a doctor working at Newcross 
Hospital for the NHS, coming home every 
day from work, exhausted and tired. The lock-
down made everything worse: boredom crept 
in and so did a longing for everything to re-
turn to normal. Even our family suffered from 
COVID and became ill. 

During lockdown, I had done a few paint-
ings and drawings as it is one of my hobbies, 
as my father and grandfather are very talent-
ed in art. So, in May 2020, me and my family 
decided that I could do something to help the 
NHS in providing to sick patients, by open-
ing a fundraiser on JustGiving to raise money 
for charity. People could give online dona-
tions and send in pictures to the given email 
address for me to try and copy. I used wa-
tercolour, acrylics, pencils, pastels, charcoal 
and even a bit of oil paint for my art. Since I 
opened my charity, I have raised around £937 
with around 50 commissions. 

Thank you so much to all who have already 
donated, all the money goes to helping things 
settle down. I have also been interviewed by 
the BBC Radio and Blue Peter (My school 
helped organise this, so I am very grateful to 
them) and have been in the Express and Star 
newspaper. The Blue Peter interview was very 
fun and we had a great time filming it… and 
it was done for International Women’s Day. 
Quite recently, we represented the local NHS 
trust for its campaign against staff abuse. You 
can access the donation page by using this 
link: 

https://www.justgiving.com/fundrais-
ing/artbyaditi 

OR by searching for ‘art by Aditi’ on Just-
Giving. You can also access my Express and 
Star newspaper article by using this link: 

https://www.expressandstar.com/
entertainment/wolverhampton-enter-
tainment/2020/07/10/in-pictures-10-
year-olds-impressive-artwork-raises-vital-
funds-for-nhs/ 

Thank you for all your support, we really 
appreciate it :). 

aniSha mandaL, age 10

In March 2020, when I was eight 
years old, coronavirus kept us iso-

lated. We all got the infection and 
self-isolated at home. Schools closed 
and a new concept of homeschooling 
started. 

After a few weeks, we got quite 
bored and I decided that I wanted to 
help the NHS by opening a charity on 
JustGiving. For my 9th birthday, my 
mother bought me a resin jewellery 
kit, which helped me decide what I 
wanted to do. After I had made a few 
pieces, I found out that epoxy resin is 
the easiest to use and it hardens the 
quickest. You can also colour the resin 
to your liking. When I went on walks, I 
picked up interesting flowers or plants 
to put in the resin moulds and then 
added some glitter and sequins. 

On my 9th birthday, we opened 
a stall in city centre and raised £80. 
It was challenging to put up a stall 
during lockdown with not many peo-
ple around. People bought jewellery 

items such as bracelets, rings, ban-
gles, earrings and necklaces. After 
that, I was featured in an Express and 
Star article which was really exciting 
as lots of my teachers in school knew 
about it. On the 8th of March this year, 
I was interviewed by Blue Peter for In-
ternational Women’s Day and inspira-
tional young women. Quite recently, I 
represented the local NHS trust for its 
campaign against staff abuse. 

In total, I have raised nearly £600 
from selling my jewellery and it has 
all been donated to the Royal Wolver-
hampton NHS trust. 

Now I am 10 years old and I am 
very proud of what I have achieved 
in the last 2 years. Here is the link for 
my Just Giving page: https://www.
justgiving.com/fundraising/kastu-
ri-nanda

You can also read all about my 
fundraising in the Express and Star ar-
ticle at https://www.expressandstar.
com/entertainment/wolverhamp-
ton-entertainment/2020/07/22/
wolverhampton-youngster-gets-
crafty-for-nhs/
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Across  Down 
1 Amman 2 Moscow 
3 Rabat  3 Reykjavik 
6 Oslo 4 Tallinn 
8 Kabul 5 New Delhi  
9 Tokyo 7 London 
12 Vienna 10 Tehran 
13 Hanoi 11 Lima 
15 Minsk 13 Aden 
16 Rome  
17 Doha 
18 Dublin 
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The corona wars
Rijoy goSwami, age 10

Once upon a time in the virus world,
There was a naughty virus – Corona,
Who was the meanest of them all.
In stealth, she invaded shore upon shore,
Each day killing more and more.

She unleashed a reign of terror,
Killing those she thought were an error.
She rampaged for a year and a bit,
Even as many fires of courage were lit,
Amidst the doom and gloom.

But wait, what’s that?!
A way to get rid of the brat?
It is! It is! It’s a vaccine!
And it’s landed right on the crime scene!

The vaccine armoured us with shields,
Which we piled high on the battlefields.
So, Corona can’t get us now,
She can only sulk and grumble “wow!”

aRyahi Bhattacha-
Ryya, age 5

aniRudhho achaRjee, age 10 
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The boy who rode 1,000 km
aRindam BhattachaRyya

Deeply saddened by the devastation caused by the second wave of 
the Covid-19 pandemic in India, my son, 10-year-old Abhigyan 

had a dream. He is at that beautiful age when he believes that if you 
really put your mind to it, you can make a difference. 

He put his mind to it and decided that something needed to be 
done. I had to do the rest. So, taking to Facebook, I wrote the following:

I am a father of two and a fitness enthusiast of Indian origin set-
tled in Switzerland. I have been deeply saddened by the devastations 
that COVID-19 has caused worldwide, especially in my motherland, 
India. The disease itself as well as the lockdowns have devastated 
the lives of vulnerable children. Many children have been orphaned. 
Many children are in danger of falling victim to human trafficking. I 
feel strongly that I should do my best to help them because every little 
bit counts.

Together with my 10-year-old son, I will be cycling a total distance 
of 1000 km to raise money for CHILDLINE India Foundation.

Journey details: National cycle route 3. Over the duration of 3 
weeks, within the borders of Switzerland, crossing a major Alpine pass 
( Gotthard Pass) we will cross 4 cantons (Zurich, Luzern, Uri, Ticino). 
We will be blogging our journey on our Facebook and Instagram pages 
where we will be also logging the distance we cover each day.

What happened next

Social media wove its magic. Friends and family helped us by shar-
ing our post, our donation link and the story of our mission. Other 
friends pledged to ride with us for parts of our journey. Yet others still 
wrote moving social media posts and made videos. Everyone we know 
and love did something to spread the word. 

When the time came, we just started pedalling, and never stopped. 
Until we reached the 500 KM mark, our target seemed distant. After 
completing 500 KM, the end was in sight. We started cycling for longer 
stretches, choosing routes that circumnavigated the rain. 

Through rain, through flood, through heat, we kept pedalling.
Eventually...

The result 

Our vital statistics:
• 3 * flat tyres
• 1* brake pad change 
• 1,000 KM
• circa 5835 m elevation gained
• 5,094 Euros raised for Childline India Foundation. 
• 0 * broken spirit 
None of this would have been possible without the help, support 

and encouragement of our family, our friends and supporters. Thank 
you, from bottom of our hearts to everyone who shared, amplified and 
donated. 

Thank you for allowing Abhigyan to continue to believe that a boy 
with a bike (and a father with a plan) can make a difference.

(from top) The author and his son celebrate 
completing their epic ride.

At a garage in Balerna, two strangers came to 
the bikers’ rescue and helped fix their bike in 

their garage free of charge. 
Abhigyan at a scenic stretch of their route. 

Pics: auhtor’s FaceBook Page
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লেডাউি... িতব হিাশা িয়
ইশন্দরা বসাক 

সাে 2020… আকাগশ বাতাগস তখন 
‘কগরানা’ বমগঘর ঘনঘটা। চাদরদিগক শুিু 

আতঙ্ক, হতাশা আর সবসময় ভাবনা দক হয়! 
দক হয়! 
Lockdown এ আমরা সবাই ঘরবদন্দ। 

দকন্তু আশা হত হগে চেগব না। তাই হতাশা 
কাটাগনার উপায় দহসাগব আদম আমার উদ্াবনী 
শদক্তগক কাগ� োোোম। 
আমার সঙ্গী বহাে আমার বসোই। বিাকাগন 

োব বস উপায় বতা বনই, তাই ঘগরর �মাগনা 
সািারর কাপড়, দছট-কাপড় দবদভন্ shape & 
size এ বকগট বকগট ‘বকাো�’ কগর আদম নানান 
ঘর সা�াগনার সামগ্ী বানাগত শুরু করোম। 
কুশান কভার, ববডকভার, দপগোকভার, ডুগভ 
কভার, ব্াউ�, টপ, কুদত্, চাির, ওড়না ইত্াদি 
করগত করগত কখন বে দিন বকগট বেে বুিগতই 
পারোম না। আ� 2021এ এগস আমরা আবার 
হতাশা কাদটগয় নতুম উদি্গম এদেগয় চগেদছ।
আোমী দিনগুগো ভাে কাটুক। সকগের �ন্ 

রইে শারি শুগভছো।

Pics: indira Basak

১৯ পৃষ্ার পর

এবং তারপর বথগকই আরম্ভ হয় 
আিোদনস্াগনর েুদ্ধ। ভদ্গোগকর নাম এখন 
আদ�ম; ভারতবগষ্ আর দিগর বেগত পাগরনদন। 
অবশ্ এও �ানগতন বে ভারতবগষ্ দিগর 
বেগে তাঁর বাদড়র বোগকরা আর গ্হর করগব 
না। আমরা েখনই তার বাদড়গত বেতাম দতদন 
ভীষর আির-েত্ন কগর আমাগির খাওয়াগতন 
এবং কেকাতার েল্প শুনগত চাইগতন। মাগি 
মাগি দ�গজ্স করগতন - “বক দস িাস এ দক 
এখগনা রসগোলিা পাওয়া োয়? আর ববাগরাদেন? 
কতদিন বে  ববাগরাদেন  োোয়দন বঠাঁগট।” 
আমরা তার �ন্ এক বাসে ববাগরাদেন ভারতবষ্ 
বথগক আনগত দিগয়দছোম। 

িীঘ্ নয় মাস আিোদনস্াগন থাকবার পগর  
আমাগির একটা মায়া �গন্ম দেগয়দছে আিোদন 
বোগকগির ওপগর। সারা পৃদথবী বেন ওগির 
দনগয় িুটবে বখগেগছ। ওরা বে মানুষ ওগির 
বে মন থাকগত পাগর বসটা বকউ দচন্তা কগরদন। 
ন মাস পগর েখন আমরা বলেন িগর দিগর 
আসদছ, তখন বিখগত বপোম ছেছে বচাখ 
কগর আমাগির হাসপাতাগের বোক এবং নাস্রা 
এয়ারগপাগট্র �ানো িগর িাঁদড়গয় রগয়গছ। 
এতকাগের তাদেবাগনর ভয় বাদতে কগর নাস্রা 
তাগির মুগখর ববারখা পে্ন্ত সদরগয় দিগয়দছে। 
আিোদনস্ান বছগড় আসগত বে মনটা বড্ ভারী 
হগয় দেগয়দছে বস ব্াপাগর বকান সগন্দহ বনই। 
আ� েখন শুদন বে আিোদনস্থাগন আবার 

তাদেবানরা দিগর এগসগছ তখন তাগির �ন্ 
বড় কটি হয়। ওরা আবার বসই অন্ধকার 
েুগে দিগর োগব। ওগির মগি্ কত�ন ববঁগচ 
আগছ বকইবা �াগন। তাদেবানরা আসার 

িরুন ভারতবষ্গত বে েন্ডগোে বাড়গব বসটা 
অগনগকরই দচন্তার দবষয়। তাদেবানরা এবাগর দক 
কগর আিোদনস্ানগক এদেগয় দনগয় োগব বসটা 
বকউ বুগি উঠগত পারগছ না। আর পাদকস্ান 
প্রারপর বচটিা করগছ ওগির কব্াগয় আনবার। 
অবশ্ আমার দন�স্ব িাররা এবারকার তাদেবান 
হয়গতা পাদকস্াগনর কথাটা এগকবাগর অগন্ধর 
মত নাও মানগত পাগর। বসগক্ষগত্ পাদকস্াগনর 
�ন্ েন্ডগোে বিখা দিগত পাগর। ভদবষ্গত দক 
হগব বকউ �াগন না। আদম শুিু কামনা করগত 
পাদর আিোদনস্াগনর সািারন মানুষ�ন ভাগো 
থাকুক, সুস্থ থাকুক এবং হাদসমুগখ ববঁগচ থাকুক,  
দঠক বেমনটা ওরা আমাগির সগঙ্গ দমগেদমগশ 
থাকত এবং েল্প করগতা। 

For an English version of the arti-
cle please visit: https://m.rediff.com/
news/interview/ten-months-in-af-
ghanistan/20210728.htm

আফগাশনস্ান
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His run to seek help in the battle 
would not only be in vain but fatal 

as well. He would not feature in the list 
of heroes in that legendary battle. The 
battle itself would be forgotten. How-
ever, 2500 years after the event, people 
would still try to emulate his feat.

It was 490 BCE. Persia, the current 
reigning superpower in the ancient 
world, landed on Greek soil with its im-
perial eyes set firmly on Athens. Athens 
was just one of the city states that com-
prised Greece. Though 
tiny, it refused Persian 
overtures of subjugation.

It was time to teach 
Athens a lesson. It was on 
the broad beach of Mar-
athon, 22 miles by land 
from Athens, that the Per-
sians landed. Instead of 
being awed by the mighty 
Persian force, the Athe-
nians marched to Mara-
thon to meet their foe. 

The Athenians had 
about 11,000 men of 
whom 10,000 were hop-
lite soldiers who fought 
with shields, spears and 
swords. But the numbers 
were insignificant com-
pared to the mighty enemy facing them. 

The Persians did not attack immedi-
ately. Taking advantage of the deadlock, 
the Athenian general Miltiades decided 
to ask for help from their then ally, Spar-
ta. According to the historian Herodo-
tus, the Athenians summoned a runner, 
Pheidippides to run from Marathon to 
Sparta with a request to send their force 
to the battlefield.

Runners were very common in those 
days. They were more effective than 
horses in the rocky terrains. For Phe-
idippides, it was a run against time. He 
ran 150 miles in that difficult land to 
reach Sparta in just two days.

Fitness, bravery and war were the 
hallmarks of the Spartans. They were 

equally dedicated to their gods and 
games. When Pheidippides arrived, the 
Spartans were having a religious festival, 
dedicated probably to Apollo. It was con-
sidered a sacrilege to go to war when a 
religious festival or a game was on. 

The Spartans promised help but only 
after the festival was over. Pheidippides 
realised it would be too late by then. De-
jected, Pheidippides immediately turned 
to run all his way back to Marathon.

He was in for a pleasant surprise 
at the battlefield. Beating all odds, the 
Athenians had won a spectacular victo-
ry at Marathon. The Persians lost about 

6,500 men to the Greeks’ 192 casualties. 
It was all thanks to the brilliant strategy 
of Miltiades. 

The danger, however, was not yet 
past. While the battle was on, the Per-
sian general Datis had secretly sent a 
part of his troops by the sea from Mar-
athon to Athens for a double whammy. 
Fortunately, Miltiades and his men got 
tidings of the detour. He ordered Phe-
idippides again to run to Athens to give 
news of their victory and warn against 
the impending attack. Pheidippides 
obliged again. However, it would be his 
very last act of sacrifice for his mother-
land. For even as he arrived in Athens 
with news of the victory at Marathon, he 
fell dead out of exhaustion.

His run would not have been in vain 
though. The Persians would lose at Ath-
ens as well. In fact, they would never win 
against the Greeks again.

All would be forgotten though ex-
cept one of their Panhellenic games, the 
Olympics. Apart from the Olympics, the 
Greeks hosted three other games – Pyth-
ian Games in honour of Apollo, Nemean 
Games in honour of Zeus, and Hera-
cles and Isthmian Games in honour of  
Poseidon. 

In 1896, it was decided to restart one 
of the four Panhellenic games at Ath-
ens. It was Michel Breal who suggested 

to Olympics founder Pierre 
de Coubertin to have a par-
ticularly long race to honour 
the legendary runner for his 
thankless endeavour. But 
instead of the tongue-twist-
ing Pheidippides, they had a 
catchy name for the event – 
Marathon. It was an instant 
hit.

Participants followed 
Pheidippides’ footsteps when 
they ran from the very field 
of battle to the Panathenaic 
Stadium in Athens in the first 
modern Olympics in 1896. It 
was a 25-mile run which has 
since been standardised to 
26 miles 385 yards. The tra-
dition was broken in 2004 to 

follow Pheidippides when Athens hosted 
the Olympics again.

The spectacular victory of the Athe-
nians is no longer remembered. Thanks 
to the Olympics, Pheidippides’ achieve-
ment is celebrated every four years. 
Marathon has become synonymous with 
long, arduous tasks – the achievement 
of which demand great sacrifice. Just as 
that Pheidippides achieved for his fellow 
men.

Reference:
The Hemlock Cup – Bettany Hughes

Sanjoy Poddar is a former journalist 
and content creator based in Kolkata 
and Pune. 

The first marathoner

A painting by French artist Luc-Olivier Marson of Pheidippides as he an-
nounced the Greek victory at the battle of Marathon to Athenians. 

Pic: wikimedia common
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তীথ্থঙ্কর বটন্দ্াপাধ্ায

প্রাে, ইউগরাগপ আমার অন্তম দপ্রয় শহর। 
সমৃদ্ধ ইদতহাস, ফ্ানজ্  কািকা, শহরদটগক 

একদট নৃতাদ্বেক �ািুঘর দহগসগব েগড় বতাোর 
দহটোদর ইছো ছাড়াও প্রাগের আগরকদট আকষ্র 
বটদনগসর সাগথ শহগরর আদত্ক বোেসূত্। 
প্রায় বিড় িশক আগে বচক প্র�াতগন্ত্রর 
রা�িানীগত ববড়াগত দেগয় শহগরর প্রারগকগন্দ্র 
বাটার বিাকান, কদমউদনটি দবগরািী আগন্দােগনর 
দভদতেভূদম ওগয়নগসসোস বস্ায়াগর মি্রাগত 
আদেঙ্গনাবদ্ধ নরনারীগক বিগখ বেমন পুেদকত 
হগয় পগড়দছোম, দঠক বতমদন উগতে�না অনুভূত 
হগয়দছে শহগরর উপকগঠে পিাট্া বটদনস লিাগবর 
বাইগর িাদঁড়গয়। বচগকাগ্াভাদকয়ায় থাকাকােীন 
এখাগনই অনুশীেন করগতন দকংবিন্তী বটদনস 
তারকা মাদট্না নাভ্াদতগোভা। প্রাগে বপৌছগনার 
আগে অবশ্ �ানা দছে না।
প্রাগে আমরা উগঠদছোম মূে শহর বথগক 

দকছুটা িূগর। �ায়োটার নাম এখন আর মগন 
বনই। তগব এটা মগন আগছ �ায়োটার বপাস্টাে 
পদরদচদত দছে প্রাে-৭ দহগসগব। দসগমগন্স কম্রত 
তরুর ফ্াদন্তগসক দনগ�র অ্াপাট্গমগন্ স্বােত 
�াদনগয় আশপাগশর দ্টিব্ �ায়োগুগোর পদরচয় 
দিগত দেগয় বগেদছগেন, “কাগছর ঐ বস্টদডয়াগম 
অনুশীেন করগতন মাদট্না নাভ্াদতগোভা।” 
প্রথগম দবশ্াস হয়দন। পগর ইন্ারগনট বঘগঁট �ানা 
বেগো ফ্াদন্তগসগকর িাদবগত সারবতো আগছ। 
পগর আগরক বটদনস তারকা হ্ানা মান্ডাদেগকাভা 
দেগখগছনও বস কথা। পিাট্াগত নাভ্াদতগোভার 
বে-োে্ দহগসগব শুরু কগর মাদট্নার প্রদতদ্ন্দী 
দহগসগব আত্প্রকাশ ঘগটদছে হ্ানার। 
নাভ্াদতগোভা েখন অটিািশী তখন কদমউদনটি 

শাসনািীন বচগকাগ্াভাদকয়া বছগড় চগে োন 
মাদক্ন েুক্তরাগ্রে। বসই বথগক আগমদরকাই ওর 

বিশ। এক অটিািশী বটদনস দকংবিন্তীর মগতা 
আগরক অটিািশীও আগোড়ন বিগে দিগয়গছন 
বটদনস অংেগন। একটা বসটও না খুইগয় ইউ-এস 
ওগপন দ�গত দনগয় বটদনস �েগত এখন দবস্য় 
তারকা এমা রািুকানু। আঠাগরার কগমও গ্্ান্ড 
্্াম ব�তার নদ�র কম নয়। সগতগরা বছাঁয়ার 
আগেই গ্্ান্ড ্ ্াম ঘগর তুগেগছন মদনকা বসগেস, 
মাদট্না দহদঙ্গস, বরিদস অদস্টনরা। প্রাপ্তবয়স্ হওয়ার 
আগে বতা আগরা অগনগকই। তাও এমাগক দনগয় 
উৎসাগহর অন্ত বনই। 
উজ্জ্বে এবং উচ্ছ্বে অটিািশী বেন আমাগিরই 

ঘগরর বমগয়। উচ্চ-মাি্াদমক (দবগেগত এ-বেগভে) 
পরীক্ষা দিগয় উইম্েডন। িে প্রকাগশর পর পর 
ইউ-এস ওগপন। আর তাগতই বকলিা িগত। 
প্রথম দিকটায় খুব একটা ন�র কাগড়দন। িাগপ 
িাগপ েত এদেগয়গছ শীষ্ বসাপাগনর দিগক ততই 

টেতিস আোতশ িিুি িারো
বতদর হগয়গছ নতুন নতুন বকৌতুহে। বপশািার 
রেীড়াদবগির মগতা ইষ্াত-কদঠন বচায়াে বা শীতে 
িৃদটি নয়, বরং বে বকাগনা প্রগনের মুগখই উচ্ছ্বে 
হাদসগত উদ্াদসত হগয়গছ মুখমন্ডে। �বাগব বলেষ-
বঠস বকাগনাটাই বনই। বরং দশশুসুেভ আচরর 
আর সািারর কগথাপকথগন দ�গত দনগয়গছ নতুন 
হওয়া অনুরােীগির মন। 
এমা মাদক্ন প্রদতগোদেতার শুরুগতই হাদরগয় 

বিগেন ওর ইয়ার-লোে। বে বকাগনা দটন-
এ�াগরর কাগছই ইয়ার-লোে আ� এক মহাঘ্ 
বস্তু। আত্পদরদচদত এবং আত্েদরমা িুগটারই 
সহায়ক। ইয়ার-লোে কাগন বিওয়া বছগেগমগয়গির 
তার-হীন (wireless) স্াট্গনস বেন এক নতুন 
উচ্চতায় বপৌগছ বিয় ওগির। তাই বখোর দঠক 
আগে ইয়ার-লোে খু�ঁগত ব্স্ এমা। েখন পাওয়া 
বেে না তখন আশা, প্রদতগোদেতায় কগয়কটা 
ম্াচ দ�গত অন্তত আগরকটা ইয়ার-লোে বতা 
বকনা োগব। তার পগর িীগর িীগর পর পর ম্াচ 
দ�গত সংবাি দশগরানাগম। 
মাদট্না নাভ্াদতগোভা েখন তৎকােীন 

বচগকা্ভাদকয়া ত্াে কগর আগমদরকা চগে োন 
তখন হ্ানা মান্ডাদেগকাভার বয়স বাগরা। একদট 

প্রদতগোদেতায় বখেগত বখেগত মাদট্নার খবর 
পান হ্ানা। শুগনই মগন হগয়দছে, “িম আগছ 
মাদট্নার। এইটুকু বয়গস সবদকছু বছগড়ছুগঁড় 
দবগিশ-দবভঁুইগয় দেগয় থাকগব।” তারপগর কত 

িশক বকগট বেে। বটদনস �েগত মাদট্না এখন 
এক দকংবিন্তী। দরেস এভাট্ েগয়গডর সাগথ 
মাদট্না বদ্রথ এবং দ্ন্দ দবশ্ বটদনগসর ইদতহাগস 
অনন্তকাে স্ররীয় হগয় থাকগব।  
মাদট্না নাভ্াদতগোভা-দরেস এভাট্ েগয়ড বদ্রথ 

বটদনস ইদতহাগস দকংবিন্তী। সতের আর আদশর 
িশগক বমাট ৮০বার মুগখামুদখ হগয়গছন িু�গন। 
তার মগি্ ৬০বারই িাইনাগে। সব দমদেগয় ৪৩-
৩৭’এ এদেগয় নাভ্াদতগোভা। িাইনাগেও ৬০ 
শতাংশ ম্াগচ �য় নাভ্াদতগোভার। পাওয়ার-
বটদনগসর উজ্জ্বে িৃটিান্ত। তার পাগশ দরেস এভাট্ 
েগয়ড beauty with the brain। মাদরয়া 
শারাগপাভা বথগক বস্টদি গ্াি – বটদনগস ব্দক্তেত 
বসৌন্দে্ এবং রেীড়াননপূগন্র দমগশগের িৃটিান্ত 
বনহাৎ কম নয়। এগিরই বোে্ উতেরসূরী এমা। 
দবদে দ�ন দকং-এর হাত িগর বে স্বািীন োত্ার 

সূচনা তাই আ� পলিদবত দবগশ্র দবদভন্ প্রাগন্ত 
নানা রূগপ। এমার বাবা বরামাদনয়ার। মা দচনা। 
ওর �ন্ম কানাডায়। বড় হওয়া দবগেগত। বটদনগসর 
দবশ্ায়গনর মগতা এ বেন বসই দবশ্ায়গনরই এক 
�ীবন্ত িৃটিান্ত। ইউ-এস ওগপন-এর িাইনাগে 
এমার প্রদতদ্ন্দী বেয়ো িান্াগন্ড�ও তাই। বাবা 
একুগয়ডগরর আর মা দিদেদপগনা। বেয়োরও 
�ন্ম কানাডায়। গ্গহর বিগর িু�গন মুগখামুদখ 
ফ্্াদশং বমগডাওগ�। বটদনস আকাগশ উজ্জ্বে 
আদবভ্াব িুই তারকার।      

খেউ ইেমক্র ফ্াখশং লেমডামি ইউ এস 
ওমপে জেী অষ্াদশী এো রাদুকােু। 
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বছাটগবোয় বাবা অজিন বগন্দ্াপাি্াগয়র 
সাগথ সত্দ�ৎ রাগয়র দসগনমা বিখার 

একটা ম�া দছে — শুদটং-এর নানারকম েল্প 
�ানগত পারতাম। বাবার ছদব বতাোর শখ দছে 
এবং বসই সূগত্ সত্দ�ৎ রাগয়র দবশপ বেফ্য় 
বরাগডর বাড়ীগত ১০-১২ বছর ছদব বতাোর 
প্রদশক্ষর বনওয়া ছাড়াও ৫-৬-দট দসগনমার শুদটং-
এ োওয়ার সুগোে হয়। বসই শুদটং–এর দকছু 
েল্প আ� বেব। 
১৯৭২ সাগের আেস্ট মাগস বঘার বষ্ার মাগি 

ববােপুগর অশদন সংগকত দসগনমার আউটগডার 
শুদটং হয়। Kodak Eastman Colour দিল্ম 
ব্বহার কগরন সত্দ�ৎ রায় এই দসগনমার �ন্। 
বাবার সাগথ Canon ক্াগমরা এবং ORWO NP 
55 দিল্ম। োরা দিগল্ম ছদব তুগেগছন তাগির 
মগন থাকগব ORiginal WOlfen হে ইস্ট 
�াম্ান বকাম্পাদন এবং সািা-কাগো দিগল্মর 
বসরা প্রস্তুতকারক। এই cine film সস্া অথচ 
বরগ�াদেউশন অসম্ভব ভাগো। কাকার কাগছ 
শুদন সত্দ�ৎ David  McCutchion সাগহবগক 
এই ORWO দিল্ম ব্বহাগরর প্রস্াব বিন তাঁর 

বটরাগকাটা মদন্দগরর গুরুত্বপূর্ েগবষরার সময়। 
শুদটং–এর প্রথমদিন প্রচণ্ড বৃদটি, দকন্তু এই 

বমঘ-বৃদটিই বচগয়দছগেন সত্দ�ৎ। তুেগেন 
িীনবনু্ধ ভট্টাচাে্ (বোদবন্দ চরেবত্ী) বাঁগশর 
সাঁগকা বপদরগয় েঙ্গাচরন (বসৌদমত্ চ্াটাদ�্)-র 
বাড়ী বঢাকার িৃশ্ এবং েঙ্গাচরন বাড়ী দিগর 
িীনবনু্ধবাবুগক িাওয়ায় শুগয় থাকগত বিগখ 
স্তী অঙ্গনা (বাংোগিগশর বদবতা)-বক বেগছ, 
‘ওগর আদম দচদনগন, মহা িদড়বা� বোক।’ 
দবপদতে ঘটে দদ্তীয় দিগন বরাদুির উগঠ। বাবা 
দেখগছ, ‘বভারগবোগত িারুর বরাি ওঠাগত 
spot বিগে বেে। সত্দ�ৎবাবু আগে োদড়গত 
বোয়ােপাড়ার বাড়ীটা বথগক ঘুগর এগেন 
এবং বেগেন বসদিনকার  সকােগবোর কা� 
ওখাগন হগব। বসৌদমত্িাগক িাদড় কামাগত বারর 
করগেন। বাড়ীটায় বপঁগছ বমাটামুদট দঠক কগর 
বনওয়া হে। বারান্দাগয় একটা বচৌদক রাখা হে, 
তাগত এক�ন শুগয় থাকগবন, োর মাথা গ্াগমর 
বোগকরা বমগর মাথা িাদটগয় দিগয়গছ। বসই 
ব্াগন্ড�টা মাথাগয় ববঁগি বিওয়া হে, বাঁিার 
আগে উদন গ্াগমর এক�ন বয়স্ বোগকর সগঙ্গ 
কথা বেগেন। দতদন দকছু suggest করার 
আগেই সত্দ�ৎবাবু তাঁগক বেগেন বে, ‘একটু 

ঘাস বথঁতগে ক্ষতস্থাগন বিওয়া হয় না রক্ত বন্ধ 
করার �ন্?’ তখন ভদ্গোক বেগেন, ‘হ্াঁ, হ্াঁ, 
তা বিওয়া হয়, আমার মাথাগতই আগস দন।’
অশদন সংগকত-এ আমাগির সকগেরই মগন 

আগছ োগয় কাঁটা বিওয়া আসন্ মহামাদরর 
ইদঙ্গতপূর্ প্রথম িৃশ্। েঙ্গাচরন ওোইচণ্ডীর 
পুগ�া বসগর েরুর োদড়গত বিরার পগথ িীনবনু্ধ 
বিৌগড় এগস বেগছন, ‘আদম না বখগত বপগয় 
মরদছ পদণ্ডতমশাই। ঘগর একিানা চাে নাই।’ 
িীনবনু্ধর কথা ছাদপগয় কক্শ কগঠে একটা পাদখ 
বডগক ওগঠ। এই িৃশ্ বতাো হয় বলিভপুগর। 
বাদকটা বশানাই ডাগয়দর বথগক, ‘…আকাগশ তখন 
িারুর রং িগরগছ। দকছুক্ষর আগে সত্দ�ৎবাবু 
এগস আকাশ বিগখ বেগছন। একটা অপূব্ 
প্রাকৃদতক িৃশ্ তুেগেন, সময় (বসগকন্ড) দহগসব 
করদছগেন তুদড় দিগয়। গ্াগমর পগথ একটা েরুর 
োদড় কগর বসৌদমত্িা চাে, ডাে দনগয় পুগ�া বসগর 
বাড়ী দিরদছগেন, বসই সময় বোদবন্দবাবু এগস 
িুমুগঠা চাে চাইগেন। এইখাগন সত্দ�ৎবাবু 
অপূব্ অদভনয় কগর বিদখগয় দিগেন। এই 
শটটা বটক কগরই, বক্ষগতর মগি্ দিগয়, কািার 
মগি্ দিগয় মাগঠর মািখাগন বেগেন একটা 
‘Extreme long’ shot’ বতাোর �ন্। েরুর 

এতেই িতব শুটং বতল 
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োদড়র িৃশ্টা বতাোর সময় উদন খাদনকক্ষর 
রাস্ার ওপগর বগস ছদব তুেদছগেন। ছদবর 
মািখাগন হটাৎ ‘film run-out’ হগয় োগয়। 
তাগত উদন দবরক্ত হগয় বগে উঠগেন, ‘বতামরা 
এই ভাগব আমার বইটাগক মার খাওয়াগব আর 
আমাগক পগথ বসাগব।’ তখন উদন পগথই বগস।’ 

***
বোদবন্দবাবুগক দনগয় অগনক ম�ার কাদহনী 

আগছ, তার একটা বদে। ‘বোদবন্দবাবু, দেদন এই 
ছদবগত অদভনয় করগছন, দতদন কাগন একটু কম 
বশাগনন। একদিন সকাগের দিগক একটা িৃশ্ 
দছে বে, বোদবন্দবাবু িাওয়াগয় শুগয় ঘুমগছেন, 
এমন সময় বসৌদমত্িা এগস বদবতার সগঙ্গ কথা 
বেগবন। বসই কথা শুগন ওনার ঘুম বভগঙ্গ 

োগব, এবং উদন উগঠ বগস বেগবন, ‘বপন্াম 
পদণ্ডতমশাই।’ দকন্তু সত্দ�ৎবাবু বেগেন বে, 
উদন ত’ কাগন শুনগত পাগবন না বসৌদমত্িার 
ডায়েে, সুতরাং আদম দঠক সময় মত বডগক 
বিব, োগত উদন উগঠ বগসন। দরহাস্াগের সময় 
সত্দ�ৎবাবু ডাকগেন, ‘বোদবন্দবাবু’, তাগত 
উদন দঠকমত উগঠ বসগেন। এর দঠক পগরই 
আকাগশর বমঘ সগর োওয়ায় িাইনাে বটক 
খাদনকবাগি হয়। িাইনাে বটদকং এর সময় 
উদন িাওয়ায় শুগয় আগছন, সময়মত ডাকা হে 
‘বোদবন্দবাবু’, উদন তখন আরও পাশ দিগর শুগত 
শুগত বেগেন, ‘বেুন’। তখদন ‘কাট’ করা হে 
এবং সত্দ�ৎবাবু বেগেন, ‘বেুন দক মশাই, 
আপনার না উগঠ বসার কথা দছে।’ উদন খুব 
হাসদছগেন। এর খাদনক বাগি বসৌদমত্িা, 
সত্দ�ৎবাবু, আদম এবং অনন্তিা পাশাপাদশ 
বগস বটপ বরকড্ার বলে-ব্াক কগর (এই ঘটনাটা) 
শুনদছ। বোদবন্দবাবু িাওয়ায় আগের মত শুগয় 
দবশ্াম করদছগেন। শুনগত শুনগত বসই �ায়োটা 
এগসগছ বেখাগন সত্দ�ৎবাবু ‘বোদবন্দবাবু’ বগে 
বডগকগছন। বেই ওটা ওনার কাগন বেগছ, উদন 
িাওয়ার ওপর িড়মড় কগর উগঠ বগসগছন, 
সদত্কাগরর ডাক বভগব। আবার হাদসর পাো।’

***
ক্াগমরার বপছগন আরও অনন্সািারর 

মানুষগির েল্প বাবার মুগখ শুনতাম। ক্াগমরাম্ান রায়িা 
(বসৌগমনু্দ রায়), বমকআপ আদট্স্ট অনন্তিা (অনন্ত িাস), 
assistant director পুনুিা (রগমশ বসন) এবং director 
of photography সুরেতিা (সুরেত দমত্) – দেদন পগথর 
পাঁচাদে–র ক্াগমরাম্ান, এবং bounce lighting-
এর এক�ন পদথকৃৎ। ছদবর িগে সরাসদর না থাকগেও 
দনগ�গির এক�ন দহগসগবই এঁরা বাবাগক বস্হ কগরগছন,  
অকৃপর ভাগব দশদখগয়গছন ছদব বতাোর আট্। শুদটং–এর 
দদ্তীয় দিগনর বর্নায় বসই বস্গহর পদরচয় পাই, ‘…
এগস বপঁছোম সকাে ৬-টায়। বিদখ সবাই প্রায় বতদর। 
ববয়ারারা ‘বরেকিাস্ট’ দিগছে বিগখ আদম একটা �ীগপ 
এগস বসোম। অনন্তিা খুঁ�গত খুঁ�গত এগস হাত িগর  
টানগত টানগত দনগয় দেগয় বসাগেন আর সুরেতিা, অনন্তিার 
সগঙ্গ বোে দিগয় ব�ার কগর খাওয়াগেন।’

***
েল্প শুরু হগে বশষ হয় না, তগব আ� এখাগনই ইদত 

টানোম। কখনও আবার সুগোে হগে বাদক কথা বশানাগবা। 
নতুন কগর েল্প বশানার পথ বন্ধ আ�;  সত্দ�ৎ রায় মারা 
োওয়ার দতন বছর পগরই বাবা মারা োয় ১৯৯৫ সাগে। 
রগয় বেগছ কগয়কগশা শুদটং-এর ছদব এবং ডাগয়দরগত বেখা 
দকছু ঘটনা। এই শুদটং ও দবশপ বেফ্য় বরাগডর বাড়ীগত 
বতাো দকছু ছদব দিগয় আ�গকর আসর বশষ করোম।  

(ওপমর) অশখে সমকেি খফমমের 
শুটিমের খকছু েুহূমি্র সাক্ী অঞ্জে 
বমন্্াপাধ্ামের ক্ামেরা। 
(েীমি এবং বাাখদমক) অঞ্জে 
বমন্্াপাধ্ামের লিাো খকছু ছখব 
িা ার খেজস্ব সংগ্হ লেমক। 



অতি উত্তম এে সন্ধ্ায়
গীতা ভঘাষ

দতদন দছগেন মহানায়ক বা ‘ম্াদটনী-আইডে’, 
মুম্াইগয়র এক দবখ্াত অদভগনতা তাঁগক 

Super Star আখ্ায় ভূদষত কগরদছগেন। 
বাঙােীর স্বগনের দচরন্তন রা�কুমার উতেমকুমার। 
বে বকউ  তার সাদন্গি্ একবার এগসগছ বস 
বকানদিনও তাগক ভুেগত পারগব না! এমনই 
দছে তার শরীর উপগচ উথগে পরা বসই অগমাঘ, 
অনাদবে মািকতা,ো একসময় বাংোর ছুঁড়ী 
বথগক বুড়ী সবার মে� তথা দচতে বন্-বন্ কগর 
ঘুদরগয় দিত।
তার মগতা ইউ (U) স্টাইগে চুেকাটা বাংোর 

ি্াশান হগয়দছে। তার চুম্কীয় আকষ্র, কঠেস্বর, 
ব্দক্তত্ব , ক্াদরশমা, হৃিয় বভাোগনা হাদস – সব 
দমগে বাঙােী রমরীর হৃিগয় সগ্ব্াচ্চ মাত্ার 
বহে-বিাে তুগেদছগেন, ো আর কখনও ঘগটদন,  
ঘটগবও না। ‘মহানায়ক’ ছাড়া আর বকানও ডাক 
উতেগমর �ন্ সম্ভব নয়। আদমও দছোম এক�ন 
উতেম ভক্ত বা অনুরােী।
উতেম বনই দবশ্সংসাগর প্রায় ২৭ বছর হগয়গছ, 

অথচ আ�ও মন মানগত রা�ী নয়। মৃতু্র এত 
বছর বাগিও েদি এক�ন মানুষ এত 
�নদপ্রয় থাকগত পাগরন তাহগে 
তার �ীদবত অবস্থার 
মদহমা কী দছে তা 
ববািহয় আন্দা� 
করা োয়। মান-
সমে া ন - খ ্া দ ত , 
বপ্রম-ভােবাসা, 
আশা-আকাঙ্া 
বকান দকছুই 
�ীবগন বশষ 
পে্ন্ত থাগক 
না, অথচ 

অসম্ভব আকষ্রীয় দছে উতেগমর উপদস্থদত, বসই 
সগন্মাহন বথগক দনগ�গক বাঁদচগয় রাখা মুদস্ে 
দছে।
তখন আদম 6th year M.Sc. Zoology-র 

ছাত্ী। বসই সময় আমার বাবা ও িািা দমগে 
পাটনার এক সুদবখ্াত পদরবাগরর অি্াপক 
বছগের সাগথ (আমার শ্শুর মহাশয় পাটনা 
B.N. College এর দপ্রদন্সপাে দছগেন ও শাশুদড় 
মাতা পাটনা দবশ্দবি্ােগয়র বাংোর অি্াদপকা 
‘মাসীমা’ নাগম সুপদরদচত দছগেন) আমার দবগয় 
বিন। দবগয়র পর �ানগত পাদর আমার নন্দাই 
তখনকার দিগনর এক�ন নামকরা দসগনমা 
দডগরকটার ও আমার ননি, বম�দিও কগয়কটা 
দসগনমায় অদভনয় কগরগছন। আদম বতা হাগত 
স্বে্ বপগয় বেোম! বম�দির কাগছ প্রথম আবিার 
দছে উতেম-সুদপ্রয়ার সাগথ বিখা করাগত হগব। 
আমার আবিার রাখগত বম�দি তার একমাত্ 

বমগয়র �ন্মদিগনর পাদট্ Grand Hotel এ 
আগয়া�ন করগেন ও উতেম-সুদপ্রয়া বক দনমন্ত্রন 
করগেন। খবরটা শুগন আমার আনগন্দর সীমা 
বনই। কু্ষিা-তৃষ্ণা উিাও,ভাবদছ কগব আসগব 
বসই পাদট্র রাত। 

দনদদি্টি দিগন আমরা রাত ১০টায় 
বহাগটগে বপঁগছদছ। 

ঘন্াখাগনক পর 
উ তে ম কু ম া র 
এগেন, সাগথ 
ক গয়ক�ন 
অ দ ত দ থ । 
আ ম া র 
দ প্র য় 
ব ম � দ ি 
উতেমগক 
িগর এগন 
প দ র চ য় 
ক দ র গ য় 

ব ে গ ে ন , 
“ আ � 

ব ত া ম া র 
বকাথাও not 
ন ড় ন্ - চ ড় ন্ । 

আমার ভাইগবৌর কাগছ সারাক্ষর বগস থাকগত 
হগব। বতামাগক না বিখগে ওর �ীবন বৃথা 
হগব।” আদম বতা েজ্ায় োে! দবশ্াসই করগত 
পারদছ না,আমার পাগশ বগস আগছন উতেমকুমার! 
বঘার কাটে েখন, তখন বেগেন, “আপনারা 
বকন আমাগক এত ভােবাগসন?” 
উতের শুগন ববশ খুশীই হগেন, তারপর আরও 

নানা-কথা চেগত থাকে, আদম কী কদর োনগত 
চাইগেন। পড়াগশানা করদছ শুগন খুব খুশী হগেন 
ও বেগেন পড়াগশানাটা বেন না ছাদড়, পরীক্ষাটা 
ভাে কগর দিত। “আর হ্াঁ, মাগি-মগি্ আমার 
দসগনমাগুদে বিখগবন।” 
ইদতমগি্ অগনগকই উতেমগক ও আমাগক 

নাগচর হগে োবার �ন্ ডাকগত এগেন। আদম 
মিঃস্বগের বমগয়, নাচগত �াদননা,এই পদরদস্থদত 
বথগক আমাগক উদ্ধার করগেন স্বয়ং উতেম!  
“ওগক বছগড় দিন,ও োগব না।” হাঁি বছগড় 
বাঁচোম! সকগেই একটু নাচ-োন ও খাওয়া-
িাওয়া কগর বাড়ী বেগেন। বিখগত বিখগত 
আমরাও প্রায় বভার রাগত বাড়ী দিরোম, অগনক 
খাবার নটি বহাে বিগখ খারাপ োেদছে। 
এমনই দছে আমার উতেমগক বিখা বা �ীবগনর 

উতেম-সৃ্দত ো দচন্তা করগে আ�ও আনগন্দ মন 
ভগর ওগঠ ।
পূগ�ার ছুদটগত আমার অি্াপক কত্া 

কেকাতা আগসন আমাগক শ্শুড়বাড়ী (পাটনা) 
দনগয় োবার �ন্ ,ততক্ষগর আমার দপ্রয় বম�দি 
ভাইগক আহ্াগি বেগত শুরু করগেন, “এই অনু, 
বতার ববৌ বতা উতেমগক ছাড়গতই চাইদছেনা...”  
আরও কত দক ? আদম নবদববাদহতা স্তী পাদেগয় 
বাঁদচ ! বসই রাগতর পাট্ী দছে ‘অদত উতেম’।

েহাোেক উত্তেকুোর; (ওপমর) লেখিকা গ্্ান্ড 
লহামটমের লসই পাট্িমি লেখিকা






