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পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্রঃ 
(৩ বার পাঠসহ) 

  

ওঁ জয় জয় দেবী চরাচর সারর,  

কুচযুগর াভিত মুক্তাহারর। 
বীনারভঞ্জত পুস্তক হরস্ত,  

িগবতী িারতী দেবী নমহস্তুরত।। 
নমঃিদ্রকাল্যৈ নরমা ভনতযং সরস্বল্যতয নরমা নমঃ। 
দবে-দবোঙ্গ-দবোন্ত-ভবদ্যা-স্থারনিয এব চ।। 

এস স-চন্দন পুষ্পভবল্ব পত্রাঞ্জভল সরস্বল্যত নমঃ।। 
 

প্রনাম মন্ত্রঃ 
নরমা সরস্বতী মহািারগ  
ভবরদ্য কমলরলাচরন। 
ভবশ্বরূরপ ভব ালাক্ষ্মী  

ভবদ্যাংরেভহ নরমাহস্তুরত।। 
জয় জয় দেবী চরাচর সারর,  

কুচযুগর াভিত মুক্তাহারর। 
বীনারভঞ্জত পুস্তক হরস্ত,  

িগবতী িারতী দেবী নমহস্তুরত।। 
 

সরস্বতীর স্তবঃ 
দশ্বতপদ্মাসনা দেবী দশ্বত পুরষ্পাপর াভিতা। 
দশ্বতাম্ভরধরা ভনতযা দশ্বতাগন্ধানুরলপনা।। 
দশ্বতাক্ষসূত্রহস্তা চ দশ্বতচন্দনচভচিতা। 
দশ্বতবীণাধরা শুভ্রা দশ্বতালঙ্কারব ভূভিতা 
বভন্দতা ভসদ্ধগন্ধল্যবিভচিতা দেবোনল্যবঃ। 

পূভিতা মুভনভি: সল্যবিঋভিভিঃ স্তূয়রত সো।। 
দস্তারত্রণারনন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্। 

দে স্মরভত ভত্রসন্ধযায়ং সবিাং ভবদ্যাং লিভন্ত দত।। 

Puspanjali Mantra 

(Saraswati Puja) 

  

ōm̐ jaẏa jaẏa dēbī carācara sārē,  

kucayugaśōbhita muktāhārē. 

Bīnārañjita pustaka hastē,  

bhagabatī bhāratī dēbī namahastutē.. 

Namaḥbhadrakālyai namō nityaṁ sarasbatyai namō namaḥ. 

Bēda-bēdāṅga-bēdānta-bidyā-sthānēbhya ēba ca.. 

Ēsa sa-candana puṣpabilba patrāñjali sarasbatai namaḥ.. 

 

Pranāma mantraḥ 

namō sarasbatī mahābhāgē  

bidyē kamalalōcanē. 

Biśbarūpē biśālākṣmī  

bidyāndēhi namōhastutē.. 

Jaẏa jaẏa dēbī carācara sārē,  

kucayugaśōbhita muktāhārē. 

Bīnārañjita pustaka hastē,  

bhagabatī bhāratī dēbī namahastutē.. 

 

Sarasbatīra stabaḥ 

śbētapadmāsanā dēbī śbēta puṣpōpaśōbhitā. 

Śbētāmbharadharā nityā śbētāgandhānulēpanā.. 

Śbētākṣasūtrahastā ca śbētacandanacarccitā. 

Śbētabīṇādharā śubhrā śbētālaṅkāraba bhūṣitā 

banditā sid'dhagandharbbairccitā dēbadānabaiḥ. 

Pūjhitā munibhi: Sarbbai'r̥ṣibhiḥ stūẏatē sadā.. 

Stōtrēṇānēna tāṁ dēbīṁ jagad'dhātrīṁ sarasbatīm. 

Yē smarati trisandhyāẏaṁ sarbbāṁ bidyāṁ labhanti tē..  
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From the President’s Desk 

 

 

 

 

Dear Friends:  

 I feel privileged in writing message to convey my thoughts and appreciation. Taking 
this opportunity wishing all of you good health and prosperity for the New Year 2018. 

 Saraswati Puja celebrates worshipping the Goddess of education, speech, music, 
intellect and wisdom. Normally Saraswati Puja is celebrated all over India but is a very 
popular festival in Eastern India and especially in West Bengal, the cultural capital of In-
dia, where Goddess Saraswati is worshipped in almost every household as well as all ed-
ucational institutions. Worshipping of the deity takes place in the Bengali month of Ma-
gha that is late January and early February. In the other parts of India it is known as 
Vasanth Panchami, as the name suggests, marks the onset of spring. In Japan, Goddess 

Saraswati is known as Benzaiten(弁才天). 

 This is the 12th year we are celebrating Saraswati Puja in Japan. It have been possi-
ble to arrange this auspicious event because of your cordial support and active participa-
tion. We always try to make all our valuable guests and members to feel ‘home away 
from home’ atmosphere.   

 I would also like to express my gratitude from bottom of my heart to people of 

“The Embassy of India”, “The Japan-India Association(日印協会)" and “Japan-Bharat 

Sarvodaya Mitrata Sangha”, all the valuable sponsors without whose support and cooper-
ation this would not have been possible. 

 

 Our commitment remains in making IBCA Japan a bigger organization & sharing 
platform on a bigger scale. I would again like to thank all of our members and our friends 
who are associated with this organization directly or indirectly, for having faith in us & 
giving us a share of their time, efforts & most importantly love. We need more new faces 
and therefore encourages the existing members to introduce new members. I also hope 
more and more Japanese people to get associated with us in future and would like to 
request you to please bring your Japanese friends, colleagues with you for sharing our 
culture. Your thoughts and comments are very important to us and will help the organiza-
tion serve the community better. We have many things to do, many miles to go to make 
IBCA Japan as a vibrant organization of Indians in Japan. I request for your active support 
and participation to fulfill our dreams and aspirations. 

 

Dated: 27.01.2018                                                                  Swapan Kumar Biswas 

Place: Tokyo,                                                                         (President, IBCA Japan)  
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Mr. Bhaskar Deb 

Core Committee Member 

Mr. Bidyut Roy Mr. Dipankar Biswas 

Joint Secretary 

   
Dr. Joydeep Chakraborty Dr. Kaustav Bhattacharya Mr. Manish Kothari 

   

Mr. Naba Kumar Ghosh 

Core Committee Member 

Dr. Nabarun Roy Mr. Pallab Sarkar 

India(Bengal) Cultural Association Japan 

List of Members (in Alphabetical Order of Name) 

 

 

 

Mr. Anish Dey Mr. Arabinda Kundu Dr. Ashutosh Kumar 
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Mr. Pradipta Mukherjee Dr. Rajarshi Dasgupta Mr. Sanjib Chatterjee 

Joint Treasurer 

   

Mr. Soumya Dutta Mr. Sayantan Roychowdhury 

Joint Secretary 

Mr. Srinesh Kundu 

Core Committee Member 

   
Mr. Subhasis Pramanik Mr. Subrata Mondal 

Core Committee Member 

Ms. Suchandra Banerjee 

   

Mr. Sudipto Saha 

Cultural Secretary & Joint 
Treasurer 

Mr. Sumon Paul 

Core Committee Member 

Mr. Swapan Kumar Biswas 

President 
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SARASWATI PUJA 2017 
Statement of Income & Expenses 

Collection From Amount Expenses Related to Amount 

Drawing & Quiz 
Competition 

23,800  Drawing & Quiz Competition 72,160  

Members 140,000  Cultural Program 64,432  

Visitors 139,000  Saraswati Puja Event Related 500,697  

Advertisements Rcvd 205,000  Magazine Publication 102,380  

Raffle Draw 34,000  Raffle Draw 15,378  

Cash in Hand 2      

Loss  213,245      

Grand Total 755,047  Grand Total 755,047  

India (Bengal) Cultural Association, Japan 
Saraswati Puja :: Schedule of Cultural Program 

S/
N 

Name of Program Name of the artists 
Start 
Time 

End 
Time 

 

1 Inaugural Song "Sobare Kori Aoubaan" All IBCAJ members 15:00 15:06 0:06 

2 Welcoming of Chief Guest & Greeting Speech Mr Swapan Biswas 15:06 15:16 0:10 

3 Rabindra Sangeet Song "Agni Shikha Esho Esho" Ms Antara Ghosh 15:16 15:21 0:05 

4 Bollywood Dance "Kala Chasma" by Shruthi san IBCAJ Jr. Kids 15:21 15:26 0:05 

5 Solo Song - Bengali Adhunik Song Mrs Mousumi Biswas 15:26 15:31 0:05 

6 Raffle Draw - Round 1 IBCAJ 15:31 15:46 0:15 

7 Bollywood Dance choreographed by Ms. Sujata IBCAJ Sr. Kids 15:46 15:51 0:05 

8 Song "Bangla Song" Ms Tanuta Ghosh 15:51 15:56 0:05 

9 Duet Songs Mrs Mousumi / Mr Nabarun 15:56 16:06 0:10 

10 Bollywood Dance  Ms Syna Kothari 16:06 16:11 0:05 

11 Raffle Draw - Round 2  IBCAJ 16:11 16:21 0:10 

12 Personalities around the world by Ms. Bipasa IBCAJ Little Champs 16:21 16:36 0:15 

13 Solo Song Dr. Nabarun Roy 16:36 16:42 0:06 

14 Raffle Draw - Round 3 IBCAJ 16:42 16:57 0:15 

15 Odissi Dance (Kazuko Yasunobu Indian Dance Studio) Studio Odissi  (Japanese) 16:57 17:17 0:20 

16 Raffle Draw - Final Round  (Air India round ticket) IBCAJ 17:17 17:32 0:15 

17 Mix Bollywood Dance by Sahelia Sahelia Group (Japanese) 17:32 17:52 0:20 
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Mr. Arabinda Kundu 

Tokyo, Japan 
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サラスヴァティーと弁才天 
クリティー チョウドゥリー 

 

 

 

サラスヴァティーは、インド全土で崇拝されている知識、音楽、芸術、知恵、学

習のヒンズー教の女神です。ヒンズー教徒は、彼女のためにヴァーサントパン

チャミ（春の5日目）のお祭りを祝い、その日は幼い子供たちにアルファベット

の書き方を教えるこになっています。 

 

サラスヴァティーの女神は、真っ白な服を着た美しい女性として描かれているこ

とが多く、しばしば光、知識、真実を象徴する白い蓮に座って描かれることもあ

ります。彼女は知識だけでなく、最高の現実感を体現しています。彼女の図像は

主に白がテーマにされており、ドレス、花、白鳥にあらわれています. 白は本当

の美徳、純粋、真実の知識、洞察力、知恵を意味しています。 

 

四つの手は、プシュタカ（本や脚本）、マラ（縄文、花輪）、水ポット、楽器

（ヴィーナ）といった象徴的な意味を持つアイテムを

保持しています。彼女が保有する本は、宇宙、神、永

遠、真の知識だけでなく、あらゆる学びを表すヴェー

ダを象徴しています。クリスタルの花輪は瞑想、内面

を映すもの、スピリチュアルな力を表します。水の壺

は、間違ったものから正当なもの、汚れたものから清

潔なもの、そして本質的でないものから本質を分離す

る浄化の力を表します。サラスヴァティーの最も有名

な機能は、ヴィーナと呼ばれる楽器でありすべての創

造的な芸術と科学を表しています。彼女がそれを持っ

ている姿は、調和を作り出す知識の表現を象徴してい

ます。白鳥は、しばしば彼女の足の隣にあります。ヒ

ンドゥー教の神話では、白鳥は神聖な鳥です。 

 

ヒンドゥー教は日本ではほとんど実践されていない宗教であるが、日本文化の形

成に間接的に重要な役割を持っている。これは主に、6世紀に朝鮮半島を経て中

国から日本に伝わった多くの仏教的信念と伝統（ヒンズー教と元を共有するダー

ミック）が原因である。このことの一つの指標は日本の「七福神」であり、その

うち4つはヒンズー教の神として生まれました。その一つが弁才天です。 

 

弁才天は彼女にささげられた役割である黄金の光（金光明経）の中国語の翻訳を

経て6〜8世紀に日本に到着しました。彼女はまた、法華経にも言及されていま

す。彼女はしばしばサラスヴァティーがヴィーナを持っているのと同じように、

伝統的な日本のリュートである琵琶を持って描かれている。弁才天は、水、時

間、言葉、スピーチ、雄弁、音楽、拡張、知識など、流れるすべてのものの女神

です。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8A
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Miss. Priyanti Mondal 

Assembly of Angels Secondary School  (Barrackpore) 

Age: 6 years, Class  Standard1 

The Goddess of Intelligence 

 

 There was an idol of goddess Saraswati in my old school at New 

Delhi, India. I asked my mother that why such idol of goddess is 

placed in the School. My mother told me that Goddess Sarawati is the 

Goddess of education. Gradually, I came to know that, people worship 

Goddess Saraswati for knowledge, music & art. 

 The Goddess holds sacred scriptures in one hand, a 

lotus in the second and also holds a veena. She rides on a 

swan. 

 We use to worship Goddess Saraswati at our home 

every year. I pray for knowledge and wisdom. I really 

like this occasion because my mother puts all my study 

books in front of the idol, so no study day for me. I pray to Goddess 

Saraswati before going to school every day to get blessings from her. 

     Sayak Roy Chowdhury 

      IISJ, 4th Grade 
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মায়ের মাষ্টার ফস্ট্রাক  
      ফলিক : ফেচরওোলা 

Los Angels USA  
 
 
 

 ময়ুি ফলবরু রস,আয়পল আর কাাঁিা হলদু বাটা লাচগয়ে, ফিায়ি দু-টুকয়রা শসা িাপা চদয়ে সয়ব 
বয়সয়ছন এমন সমে "নারােণ! নারােণ!" শুয়নই িময়ক উঠয়লন মা দুগতা। শসার টুকয়রা গুয়লা ফিাি ফেয়ক 
িয়স পয়ে ফগল। মা ওমচন চিয়ে উঠয়লন "এই বযাটা নারদ! ফিায়ক বয়লচছ না, সব সমে দরজাে নক কয়র 
ঢুকয়ি। চদচল ফিা আমার শসা দুয়টা জয়ল" 
"জয়ল ফকাই মা? ঐ ফিা ফময়েয়ি পয়েয়ছ" 
"ঐ হল। ফময়ে ফেয়ক িুয়ল চক আর ফিায়ি লাগায়ি পারব!" 
"চঠক আয়ছ আচম িুয়ল চদচি" 
"ধযাি ফিচর, ফিালার কো হয়ি না। ঐ ফনাোংরা ফময়েয়ি পয়েয়ছ, ফসটা িুয়ল লাচগয়ে এই সমে চিন 
ইনয়েকশন ফহাক আর চক! িারপর ময়িত যাওো হয়ব না। এই পজূার চসজন টাই পয়ুরা মাচট হয়ব" 
"মাচট? মাচট হয়ল ফিা ভায়লা। শুয়নন চন, টাকা মাচট, মাচট টাকা?" 
"ধযাি ফিচরক্কা, চক গাধার পাোে পেলাম... শসা টা ফনাোংরা ফময়েয়ি পয়ে নষ্ট হয়ে ফগয়ছ। বেুচল হাাঁদা?" 
"য়কন কায়জর মাচস আসয়ছ না?" 
"কায়জর মাচসর সয়ে ফিার চক ফর ফবটা?" 
"আমার চকছু নে। ঐ ফময়ে ফনাোংরা বলচছয়লন িাই চজয়েস করচছ" 
"য়স আর বচুে চন, ফলায়কর বাচে বাচে চক করয়ি ঘয়ুর ফবোও" 
নারদ চজব ফকয়ট বলল "চছ চছ চছ! আচম হলাম চগয়ে নারদ মচুন, আমার চক ওসব সায়জ?" 
"য়স ফিা এিন ফদচি সব সাধ ুবাবায়দরই চকছু না চকছু ফকয়লঙ্কাচর ফবরয়ি" 
নারদ মিু কাাঁিুমািু কয়র বলল "য়স ফয যা কয়র করুক। আমার ওসব শুনয়ি ও ভায়লা লায়গ না!" 
"য়কন ফর? ফিার আবার চক মানয়ুের ফরাগ লাগল নাচক? মচহলা ভায়লা লায়গ না, পরুুে সে ভায়লা লায়গ?" 
"না না ফস সব চকছু নে" 
"য়দচিস বাবা, দরকার হয়ল ডাক্তার ফদচিয়ে চনস। স্বয়গতর বদনাম হয়ে যায়ব। ফহলে কাডত ফপয়েচছস ফিা?" 
"হযাাঁ হযাাঁ সব আয়ছ। ওসব ছােুন। ফয জনয এয়সচছ" 
"ওয়ক ছােলাম। চকন্তু িুই প্রেম এয়স চক বলচল?" 
"চক বললাম মা? কায়জর মাচস আসয়ছ চকনা চজয়েস করলাম। আমাে ফিা কচদন আয়গই বলচছল আপচন 
ফবানাস চদয়িন না িাই অনয ঘর িুাঁজয়ছ..." 
"ওহ, ফিায়ক এরকম বয়লয়ছ? না গুল োেচছস?" 
নারদ চজব ফকয়ট বলল "নারােণ নারােণ!" 
"আবার ফসই একই চরোং-ফটান! ফিায়ক বয়লচছ না এিায়ন এয়ল "দুগতা দুগতা" বলচব। আমার সাময়ন জামাই এর 
নাম চনয়ল আমার ইয়েয়ি একটু লায়গ না?" 
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"আচম ফিা চবশু সযারয়ক চদয়ে চরোং-ফটান ফিঞ্জ কচরয়ে চছলাম। জামাই বাব ুআবার ফিঞ্জ কয়র চনয়জর নায়মর 
চরোং-ফটান লাচগয়ে চদয়লন" 
"য়কন? চবশুটা চরোংয়টান পারসনালাইজড কয়র ফদে চন?" 
"য়কন? আচম একাই ফিা বচল নারােণ নারােণ। আর ফকউ বয়ল নাচক?" 
আয়র গাধা, ওটায়ক বয়ল ফপয়টন্ট। িুই ছাো ওটা ফকউ বযাবহার করয়ব না। পারসনালাইজড চরোংয়টান মায়ন 
এক একজয়নর ডায়ক এক এক রকম বাজচব। ধর আমাে ফদয়ি বলচল 'দুগতা দুগতা' আর ঐ ননরু বাপ ফক 
ফদয়ি বলচব - ওনার নাম ওনার নাম" 
"ননরু বাপ? ওনার নাম? চকসব বলয়ছন?" 
"আয়র ঐ গাাঁজা ফিারটার কো বলচছ। আচম চক ওনার নাম চনয়ি পাচর!" 
"ওহ আিা বয়ুেচছ। হযাাঁ চবশু সযার ফক বয়লচছলাম ফিা। বলল আমার অপায়রচটোং চসয়েম নাচক সায়পাটত 
করয়ব না" 
"িা অপায়রচটোং চসয়েম টা আপয়েড কয়র চদয়ি পারয়লা না? চবশু ফক ডাক চদচক" 
"চবশু সযার ফিা আজ ফিা আয়সন চন, চসক চলভ" 
"আবার চক হয়েয়ছ? এই ফিা সয়ব ফভয়কশান চলভ চনয়ে ইচিো চিপ ফেয়ক এয়লা। এয়সই আবার চসক চলভ! 
কল কর ফদচি" 
"আমার চসগনাল ফনই মা" 
"য়কন ফর? চজও চনয়েচছস নাচক! এি মাইয়ন পাচিস িাও ফসই হাে চকপয়ট ফেয়ক ফগচল!" 
"য়কাই আর মাইয়ন, চটএ চডএ সব ফিা িুয়ল চদয়লন, এচদয়ক আমার ঘয়ুর ঘয়ুর কাজ। আর এিায়ন এিয়না 
ওলা'র সাচভতস ও িাল ুকরার পারচমশন চদয়লন না। এিয়না ফসই চবহারী চিচটোংবাজ গুয়লার টযাচিয়ি ঘরুয়ি 
হয়ি। পেসা টা আসয়ব ফকাো ফেয়ক? িার উপর সব চকছুয়ি এস-এস-চট লাচগয়ে বয়স আয়ছন। এক স্বয়গত 
সবাই ফক একই টযাি চদয়ি হয়ব। ফকান মায়ন হে!" 
"আিা যাক ফগ যাক। সকাল ফবলা ফমলা েযাি েযাি কচরস না। সব সমে িাচল নায়ক কান্না। যা, আমার 

লযাপটপ টা চনয়ে আে যা। ফদচি চবশু ফবটা চক করয়ছ" 

 

লযাপটয়প লগ-ইন কয়র নারয়দর চদয়ক এচগয়ে চদয়লন "য়ন িাইপ-এ চবশু ফক ধর ফদচি।" 
"চক নায়ম ফপ্রাোইল বাচনয়েয়ছ?" 
"চক আবার! চবশ্বকমতা ই আয়ছ" 
"চরোং হয়ে যায়ি ওঠায়ি না মা" 
"করয়ি োক করয়ি োক। মিত ফেয়ক গাদা গুয়ির ফিয়ে এয়স ঘমু মারয়ছ ময়ন হে!" 
"ঐ কল বযাক করয়ছ, চনন কো বলনু" 
মা িাইপ-এ বলয়লন "চক ফর চবশু, ফিার বযাপারটা চক, ফকাোে োচকস ফকাোে?" 
"এই বােরুয়ম চছলাম মযাডাম, ফপট টা একটু গেবে করয়ছ" 
"চি মাল গাদা গুয়ির ফিয়েচছস, হয়ব না চক হয়ব! ফিা অচেস এচল না ফকন? ইচিো ফেয়ক চেয়রই আবার 
চসক চলভ। বচল কাজ কমত গুয়লা করয়ব ফক শুচন?" 
"য়পট িবু িারাপ মযাডাম, ঘন ঘন বােরুম ফযয়ি হয়ি" 
"অচেয়স চক বােরুম ফনই নাচক?"  



 

14 

"বােরুম ফিা আয়ছ মযাডাম, চকন্তু ঐ আজকাল চক সব প্লাচেক দুয়ধর চমচষ্ট, প্লাচেক িায়লর পান্তা। ঐ 
প্লাচেক ফিয়ে ফিয়ে ফপয়ট গযাচস্ট্রক হয়ে ফগয়ছ" 
মা নাক চসটয়ক "উাঁহাঁ! িুাঁব ছাাঁেচছাঁস?" িারপর নাক স্বাভাচবক কয়র "যাক ফগ যাক, সকাল সকাল এই সব 
গন্ধ মািা কো শুনয়ি ভায়লা লাগয়ছ না... ফয জনয কল করলাম" 
"হযাাঁ বলনু মযাডাম" 
"িুই নাচক বয়লচছস নারয়দর চসয়েম-এ চরোং-ফটান পারশনালাইজ করা যায়ব না?" 
"যায়ব না ফিা। অয়নক পরুায়না ওএস" 
"িাহয়ল অয়পরাচটোং চসয়েম টা আপয়েড কচরস চন ফকন?" 
"অয়নক পরুায়না ময়ডল মযাডাম, ফলয়টে ওএস সায়পাটত করয়ব না। প্রয়সসর ফিঞ্জ করয়ি হয়ব। কয়র ফদব?" 
"না না োক। এই পজূার সমে আর িরিা বাচেয়ে কাজ ফনই। এিগুয়লা ফক ফটয়ন ফটয়ন িারচদক ঘরুয়ি 
হয়ব। এিন ফিা আর শুধ ুইচিো নে। সারা চবশ্ব ফেয়ক চনমন্ত্রণ এয়সয়ছ। যাক, িুই িাোিাচে ফপট টা চঠক 
কয়র অচেস আে ফদচি বাপ"ু 
"ওয়ক মযাডাম... বাই" 
"য়টক ফকোর...বাই" বয়ল েট কয়র কল ফকয়ট চদয়লন। নইয়ল সারাচদন "বাই বাই" করয়িই োকয়ব। এয়ক 
চলচময়টড প্লযান, ডাটা েুচরয়ে ফশয়ে চসচরোল গুয়লা ফদিা হয়ব না ... 

 

লযাপটপ ফরয়ি নারয়দর চদয়ক ঘয়ুর বলয়লন "চঠক আয়ছ, িুই ঐ পরুায়না চরোং ফটায়ন কাজ িাচলয়ে ফন। আর 
বল, সক্কাল সক্কাল জ্বালায়ি এচল ফকন? " 
"বলচছলাম মা একটা দুুঃসোংবাদ আয়ছ?" 
মা উদেীব হয়ে "চক হল আবার! ফকয়ি মেয়ূরর চপয়ঠ ফিয়প কযাি ফদিায়ি চগয়ে আবার ঠযাোং ফভয়েয়ছ?" 
"না না না, ফসরকম না। ঐ ফিামার জাি শত্রু িবর পাচঠয়েয়ছ, এবছর আর ফিামার সয়ে ময়িত ফযয়ি পারয়ব 
না" 
মা িময়ক উঠয়লন "বচলস চক ফর! ও না ফগয়ল কায়ক ফময়র ময়িতর মানেুয়দর মন জে করব?" 
"য়স জাচন না মা, আমাে বলল মায়ক িবর ফদ - আচম ফযয়ি পারব না" 
"য়িা ফস বলয়ছ টা চক?" 
"বলয়ছ - হে মাইয়ন বাোক নইয়ল যাব না" 
"ওহ এই বযাপার! ওটা ও হযািল করয়ি পারচল না? িাই বচল আই-আই-এম ফেয়ক এম-চব-এ টা কর। 
শুনচব না" 
"চগয়েচছলাম ফিা, বলল কযাট-মযাট চক সব চদয়ি হয়ব" 
"উহ! এই জনয বচল, একটু পোয়শানা কর। কযাট মায়ন হল চগয়ে ফবোল, আর মযাট মায়ন মাদুর। ওিায়ন 
িবু ইাঁদুর আয়ছ হেয়িা। বই পত্র ফকয়ট ফদয়ব। িাই কযাট চনয়ে ফযয়ি বয়লয়ছ। আর মাদুয়র বয়স পেয়ি 
হয়ব িাই মযাট ফিয়েয়ছ" 
"না মা, আচম ও িাই ফভয়ব একটা ফবোল আর একটা মাদুর চনয়ে ফগচছলাম। বায়স, টযাচি ফি উঠয়ি চদল 
না। বয়ল ফপট নট এলাওড" 
"এই ফর, কযািাল কয়রয়ছ, ফিার ঐ ফপয়ট যচদ এলাও না কয়র, গণ ুটা ফক চনয়ে পজূার সমে েযাসায়দ 
পেব" 
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"না না, চিন্তা করয়বন না। িারপর একজন মায়োোচে এত্ত বে ফপট চনয়ে ফযই উয়ঠয়ছ, আচম ফঢাঁচক চদয়ে 
চদলাম গাচে আটয়ক। আমার সয়ে মাময়দাবাচজ! বললাম এটা চক হল। আমাে বলয়লন ফপট চনয়ে ওঠা যায়ব 
না, আর এনায়ক ওঠায়লন?" 
"িিন চক বয়ল?" 
"িিন বলল - ও ফপট নে, ও ফপট নে। ফপট ফবোল চনয়ে ওঠা যায়ব না। ফশয়ে ফহাঁয়ট ফহাঁয়ট যায়হাক 
ফজাকা পযতন্ত ফঘয়ম ফনয়ে ফগলাম। ফগয়টর চসচকউচরচট বযাটা আটয়ক চদল। বয়ল চকনা এিায়ন ফকউ ফবোল 
নাি ফদিয়ব না। ফভয়বয়ছ আচম বাাঁদর নায়ির ময়িা ফবোল নাি ফদিায়ি এয়সচছ। অগিযা িিন রাস্তাে 
একজন ফক চজয়েস করলাম। বলল ওগুয়লা সব পরীক্ষার নাম" 
"ওহ! পোয়নার আয়গই পরীক্ষা ফনয়ব? দাাঁো সরু ফক বয়ল ফিার বযবস্থা কয়র চদচি" 
"চদচদর কায়ছ চগয়েচছলাম ফিা। সারাচদন ফকাচিোং ক্লায়স বযস্ত োয়ক। দুচদন পচেয়ে চবরক্ত হয়ে আমাে ফেরি 
পাচঠয়েয়ছ" 
"চকয়সর এি ফকাচিোং! আিা দাাঁো আচম কো বয়ল ফদচি" 

লযাপটপ চনয়ে আবার িাইপ করয়লন 
"হযাাঁ মা বল... ঐ ময়ুি ওসব চক লাচগয়েছ?" 
"ও চকছু না, আয়পল, হলদু আর ফলবরু রস চমচশয়ে একটা ফপে বাচনয়েচছ। ফদিচছস না, ময়ুি ফকমন কায়লা 
কায়লা দাগ পেয়ছ। বেয়সর ছাপ ফদিা চদয়েয়ছ। আর কচদন পর ফযয়ি হয়ব ফিা! কি ফছয়ল ফময়েরা আমার 
সয়ে ফসলচে িুলয়ব বল ফদচি? সবাই ফিা চবউচট পালতার হয়ে আসয়ব। আর আচম একটু ফসয়জ না ফগয়ল 
হে? এমচনয়িই দুগতা পজূার নাম কয়র শুধ ুচনয়জয়দর ছচব ফেসবকু-এ আপয়লাড কয়র। মায়ে ময়ধয আমার 
দুএকটা ছচব যা ফহাক োয়ক। চকন্তু ছচব না ভায়লা এয়ল, িা ও োকয়ব না। " 
"হম বয়ুেচছ... সয়ে একটু িন্দন ফমশায়ি পারয়ল না?" 
"ধরু িন্দয়নর যা দাম, িার উপর ২৮% এস এস চট লাচগয়ে, ধরায়ছাাঁোর বাইয়র।" 
"হম চক আর করা যায়ব! িাহয়ল একটু দুধ আর হলদু লাগায়লই পারয়ি! ঐ সব আয়পল-ফলব ুফময়ি চক 
হয়ব?" 
"আয়র েয়ল কি ভাইটাচমন জাচনস?" 
"চকন্তু ফিামার ছামোর চক মিু আয়ছ? ফয ফকাাঁি ফকাাঁি কয়র েল িায়ব! যত্ত সব ফবাকা ফবাকা" 

"িয়ব ঐ ফয চবোপন ফদে চক্রম-এ সব হযান েল োয়ক, িযান েল োয়ক?" 
"ও সব ফবাকা বানায়নার েচন্দ। আিা বল, এই অসমে কল কয়রছ ফকন?"" 
"আয়র, এি িাো চকয়সর? মায়ের সয়ে দুয়টা কো বলচব!" 
"এয়কর পর এক বযাি মা, আমার চক আর দম ফেলার েুরসৎ আয়ছ!" 
"চকয়সর এি বযাি?" 
"আর বয়লা না। এই পজূার সমে িারচদয়ক সব গান নাি এটার ওটার কচিচটসান। সবাই আমাে ধয়রয়ছ। 
ভক্তয়দর ফিা আর না বলয়ি পাচরনা। ভায়লা পারেমত কয়র যচদ দু-একটা ফছয়ল ফময়ের চহয়ে হয়ে যাে" 
"ধরু ঐ পজূাে ফযগুয়লা ফজাে বাাঁয়ধ পজূাে ফশয়ে আবার ফজাে ফভয়ে যাে। চহয়ে চেয়ে চকছু নে। ফময়ে 
গুয়লার হাি িরি ফজাটায়নার ধান্দা আর ফছয়লয়দর মা..." বয়ল চকছু একটা বলয়ি চগয়ে নারয়দর চদয়ক ফদয়ি 
ফেয়ম ফগয়লন। িারপর বলয়লন "একটু এভয়েড করয়ি ফশি মা। এি িাটয়ল ফিার কময়প্লিান িারাপ হয়ে 
যায়ব।" 
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"ফস হে ফহাক, এটা ফিা আমার ফমন পজূা নে। এিন ফিামার আর লক্ষ্মীর সমে। এিন আমাে আর ফক 
ফোকাস করয়ছ!" 
"আিা ফশান না, বলচছ, িুই নারদটা ফক ফিার ফকাচিোং ক্লায়স একটু ফন না মা। এম-চব-এ টা করয়ল একটু 
সচুবধা হি" 
"হয়ব না মা, দুচদন ফদয়িচছলাম। ইোংরাচজটা একদম চনয়ি পারয়ছ না। আর কযাট, মযাট সবই ইোংরাচজয়ি 
হে" 
"য়িা চবশুয়ক বয়ল গুগুল িানয়েটর-এপ টা ইন্সটল করায়ি পারচল না?" 
"বয়লচছলাম ফিা, বলল ওর ও-এস সায়পাটত করয়ব না" 
মা বয়ুে চনয়লন আবার ফসই প্রয়সসর আপয়েড করয়ি বলয়ব। িাই বলল "হম... চঠক আয়ছ, িুই ফিার 
ক্লাস ফন, আচম ফদিচছ। ভায়লা োচকস, বাই" 
"বাই মাম্মা, ভায়লা ফেয়কা!" 
"এই সরু ফশান ফশান, বলয়ি ভুয়ল ফগচছ। দুয়টা কাপে ফিাপে ফবশী কয়র চনস। দুচদন ফবশী োকয়ি হয়ব" 
"আবার ফবশী োকয়ি হয়ব?" 
"হযাাঁ ফপপার ফটপার পচেস না নাচক? চবসজতন ফিা চপচছয়ে চদয়েয়ছ" 
"পরুায়না কাপে চনয়ল িলয়ব?" 
"ধযাি,পজুার সমে পরুায়না কাপে পরয়ল ফলায়ক ফদবী বয়ল মানয়ব না। ভাবয়ব কায়জর মাচস এয়সয়ছ। ফশয়ে 
ধয়র চনয়ে চগয়ে না বাসন মাজয়ি লাচগয়ে ফদে! অি োয়মলাে না চগয়ে নিুন কাপে চনয়ে চনস" 
"চকন্তু নিুন ফকনার পেসা ফকাই?" 
"য়কন? এি ফকাচিোং করচছস, পেসা গুয়লা যায়ি ফকাোে?" 
"য়স দাচেত্ব ফিা িুচম লক্ষ্মী ফক চদয়ে বয়স আছ। সারাচদন িাচল ফনাট গুয়ন িয়লয়ছ" 

"ওয়ক শুচনয়ে চদস, সাময়ন নয়ভম্বর আসয়ছ, ফকান পাগয়ল ফনাট বন্দী করয়ল সব মাচট। িিন ফদিচব ফপাাঁ 
ফপাাঁ কয়র ফকনাকাটা করয়ি ফদৌেয়ব" 

"িাহয়ল গেনা চকনয়ি ফদৌেয়ব। ফিন না ফিা!" 
"আিা চঠক আয়ছ, আচম লক্ষ্মী ফক বয়ল চদচি। ডাক ফদচি" 
"য়স চক আর এিন আয়ছ, বযায়ঙ্ক ফগয়ছ" 
"আবার বযাঙ্ক ফযয়ি হয়ি ফকন? অনলাইন বযাচঙ্কোং এিনও চশিল না?" 
"অনলাইন বযাচঙ্কোং ফিা চশয়িয়ছ, ঐ আধার কাডত আপয়ডট করয়ি ফগয়ছ" 
"চঠক আয়ছ, িল, পয়র বয়ল ফদাব িন। ফিারা দু-ফবান চময়ল ফকনাকাটা করয়ি িয়ল যাস। ওয়ক? িল 
বাই..." 
"বাই মাম্মা" 
"বাই সইুট হাটত" বয়ল কল ফকয়ট, নারয়দর চদয়ক ঘয়ুর বলয়লন "ছাে অসব এম-চব-এ ফেমচবয়ে। ওসব না 

কয়র ফিা চদচবয িলয়ছ। আচম চশচিয়ে চদচি চক ভায়ব অসরু হযািল করয়ি হে। ধর ফবটায়ক িাইপ-এ ধর" 

নারদ িাইপ-এ মচহোসরুয়ক কল কয়র মায়ক চদল। 
"বলনু মযাডাম চক বলয়বন?" 
"হযাাঁ ফর িুই নাচক এবার যাচব না বলচছস?" 
"চঠক ই শুয়নয়ছন"  
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"ফকন ফর? ফিার চক আবার িার িানা পািা গজাল নাচক?" 
"য়কন যাবনা নারদ বয়ল চন?" 
"হযাাঁ বয়লয়ছ। চকন্তু ফিার পারেয়মতন্স ফিা এমন চকছু নে ফয মাইয়ন বাোয়ি হয়ব!" 
"আবার চক পারেয়মতন্স! পছন্দ না হয়ল অনয ফলাক ফদিনু।" 
"পাক্কা? ফদি, আচম ফিায়ক মাচর বয়লই ফলায়ক ফিায়ক ফিয়ন। নইয়ল ময়িত অসয়ুরর ফিা অভাব ফনই। চকন্তু 
আমার সয়ে যাওোর সয়ুযাগ কজন পাে!" 
"চঠক আয়ছ, আপচন অনয ফলাক চনয়ে যান, আচম ও ফেসবয়ুক আপয়ডট চদয়ে ফদয়বা মা নকল মচহোসরু চনয়ে 
ফগয়ছন, িিন মজা ফটর পায়বন!" 
"য়দি বাপ,ু এিচদন িুই আমার সয়ে কাজ করচছস িাই ফিায়ক বলচছ, আমার চকন্তু মচহোসয়ুরর যােগাে 
অনয অসয়ুরর নাম ফঢাকায়ি িবু ফবশী সমে লাগয়ব না। সরু ফক বলব। বইটা এচডট কয়র আর একবার 
পাবচলশ কয়র চদয়লই হয়ব" 
বই-এ নাম পচরবিতন কয়র ফদয়ব শুয়ন অসয়ুরর গলা একটু নরম হল "বললাম ফিা হে মাইয়ন বাোন, নইয়ল 
সুাঁি মারুন। ঐ টাকাে আচম বেয়মর ফিাাঁিা ফিয়ি পারয়বানা। িবু লায়গ" 

"সুাঁি মারব? আমাে চক হসচপটায়লর নাসত ফপয়েচছস? নাচক কাাঁো ফসলাই এর বচুে? এয়ক আমাে ফলায়ক চনয়ে 
কাটুতন বানায়ি, এর পর আমাে আর মা বয়ল ডাকয়বনা " 
"িয়ব মাইয়ন বাোন। ওই বায়জয়ট বেম িাওো যায়ব না"   
"চঠক আয়ছ, অোন কয়র চদয়ে মারব িন" 
"য়স ফিা আয়গর বার ও বয়লচছয়লন। বয়ল ফশয়ে বাবার ফমাজা শুাঁচকয়ে অোন কয়রচছয়লন। উাঁ চক উৎকট 
গন্ধ বাবা, নায়কর সব িুল পয়ুে ফগচছল" 
"আচম অোন করব বয়লচছলাম, চক চদয়ে করব নাম বচল চন!" 
"এবার আয়গ নাম বলনু। িার পর চঠক করব যাব চক যাবনা" 
"চঠক আয়ছ, এবার ফক্লায়রােমত ফদাব। িচুশ?" 
"আর মাইয়ন টা" 
"ওটা ঐ ফমাচদ ফযচদন সইুস বযাঙ্ক ফেয়ক ব্ল্যাক মাচন এয়ন সবাই ফক ফদয়ব, ফসচদন বাচেয়ে ফদাব। িচুশ?" 
"োঙ্ক ইউ মযাডাম... বাই" 
"বাই মাচহ" বয়ল িাইপ ফকয়ট চদয়লন। চদয়ে নারদ ফক বলয়লন "য়দিচল? চক ভায়ব মযায়নজ করয়ি হে?" 
"চকন্তু িুচম ফিা ওর সব সয়িত রাচজ হয়ল" 
"য়কানটা?" 
"য়ক্লায়রােমত" 
"আচম বয়লচছ ফক্লায়রােমত ফদাব। কিটা ফদাব বয়লচি?" 
"চকন্তু কম চদয়ল ফিা ফবটা অোন হয়ব না। যন্ত্রণাে চিোচিচে ফেয়ল ফদয়ব" 
"আয়র যি চিোয়ব িি আসর জময়ব। পাবচলক মজা পায়ব। ফবশী ফবশী লাইক আর ফশোর পাওো যায়ব। 
চি পাবচলচসচট" 
"হম... আর ঐ ফয মাইয়ন বাোয়বন বলয়লন?" 
"য়স ফিা ফমাচদ সইুস বযাঙ্ক ফেয়ক ব্ল্যাক মাচন এয়ন চদয়ল বাোব বয়লচছ। িুই চক ভাবচছস ফসই চদনটা কিয়না 
আসয়ব?" 
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মমত্রী  
(প্রদীপ মাইচি) 

ও ফমঘ বলনা চগয়ে ওয়ক 
আচম ফকায়না অনয প্রাণী নই। 
আচম ও মানেু ওরই ময়িা 
শুধ ুআচম অনয ফদয়শ রই। 

আচম ফিা িয়লচছ মচন্দয়র, 
কয়রা ফকান ক্ষচি করলাম কই? 
ও ফকয়না মারয়ি িাে আমায়ক, 
আচম ফিা বনয প্রাণী নই।। 

ও বািাস বলনা চগয়ে ওয়ক, 
আচম ফিা বনয মানেু নই, 
ও নাহে অনয ধমত মায়ন, 
আচম ফিা অধাচমতকও নই। 

আচম ফিা িয়লচছ চনয়জর পয়ে, 
কয়রা পয়ে বাধা চদলাম কই! 
ও ফকয়না মারয়ি িাে আমায়ক, 
আচম ফিা রাজা উচজর নই।। 

ও আকাশ বলনা চগয়ে ওয়ক, 
আচম ফিা অনয েয়হর নই, 
বলনা যদু্ধ ভুয়ল চগয়ে 
ফযয়না ফমারা বনু্ধ হয়েই রই।। 
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Miss. Koushiki Das  

Kolkata, India 

Morning Bells Academy 

Age: 6 years, Grade  2 

http://www.iisjapan.com/
http://www.iisjapan.com/
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শ্রী চনচিল কুমার রাে  
New York, USA 
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QUIZ TIME 

Quiz Master–  Mr. Sudipto Saha 
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Answers are on page 37 
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Thoughts of Home 

Miss. Aakriti Narang 

 

 We all know about the umbilical chord. That one’s easy enough to cut off. But 

what they forget about is that deeper, invisible and more intimate chord that can’t be 

touched by hands or science but nonetheless exists; it extends from my heart to my na-

tive place. This chord creates a bond so strong and sturdy that it is impossible to let go. 

It is no wonder that I feel an incessant urge, better translated as a burning desire, to get 

up from my seat, go to its tail and jump off this aero plane that I’m in. What’s surprising 

is that, contrary to what usually happens with the majority, in my case the bond symbol-

ized by this chord has grown stronger year by year. It now envelops my heart at one ex-

treme and I know exactly where it ends. It ends in my bedroom, wrapped around the 

teddy bear with whom I used to snuggle in bed; it ends in the kitchen wrapped around 

the stool where I used to sit and witness all the failures and successes of my mother’s 

culinary experiments; one can even see it, if one has eyes clear enough, wrapped 

around the watering can with which grandmother used to water the plants of all shapes 

and sizes that were lined across the entrance of our house. At one end of this chord is 

my heart and at the other, my home.  
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Mr. Abhik Datta 

Shinagawa-ku, Tokyo,, Japan 
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Dr. Nabarun Roy 

Shizuoka Ken, Japan 
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ड्रगैन डूम दबाकर भागा             
श्यामली बैद्य 

 

भागा भागा भागा ड्रगैन डूम दबाकर भागा  

भागा भागा भागा ड्रगैन डूम दबाकर भागा  

डरके मारे अब उसकी ददमाग जलने लगा 

भागा भागा भागा  ड्रगैन डूम दबाकर भागा  

 

दे रहा था धमकी भारत को 

जैसे की यह कोई बच्चा हो  

७३ ददन बाद भारत का दम समझने लगा  

भागा भागा भागा ड्रगैन डूम दबाकर भागा  

 

कर ददखाया खूब लड़ाई पै्रक्टिस  

जैसेकक दनुनयाको पताही नहीीं लड़ाई केया चीज़   

ब्रह्मोस, सुखोई, गजराज 

ब्यास तीनोंनेही इनके सर पे, मार ददया डरकी बाज  

लदाखने इसने कर ली अपने पाक भाई के तरह 
पत्थरबाजी  

कहा भारत तैयार था डरने के ललए राजी  

 

गबब था बहुत ही अपना सेना पर  

पर भारतके आगे झुक गया लगने लगा इसे डर 

 

भूिान से भी चाहा इसने खेलने  

खुदही चल ददया पापर बेलने  

डराना चाहा देके याद १९६२ की हार  

आखखर यह गया था भलू १९६७ के बार  

  

ददख गया चीन की अपना कूिनीनत का हाल  

अक्जत डोवाल ने उनको कर ददया बेहाल  

भारत की इस जेम्स बाींड मोदी जी के दादहना हाथ  

पूरी दनुनया कहे रहे है केया बात केया बात 

 

चीन यह न भलेू अमेररका जापान अपने दोस्त है  

सचके राह पर चलने वाला भारत मदमस्त है  

 

अब भारतके क्षमता से पूरी दनुनया उठ जगा  

भागा भागा भागा ड्रगैन डूम दबाकर भागा  
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কাচরগর 

Mr. Shubhomoy Roychoudhury  
Cousin of Naba Ghosh, Kolkata  

  

 এবায়রর প্রচিমা গুয়লা আয়গর বায়রর ফেয়ক ফবচশ ভায়লা হয়েয়ছ'- ময়ন ময়ন ভায়ব চবদযাধর পাল। 2 
বছর আয়গ িার বাবা হচরহর পাল হঠাৎ ফডেু হয়ে 4 চদয়নর ময়ধযই ময়র যাে, িারপর বাধয হয়েই 14 
বছয়রর ফছয়ল চবদযাধর চনয়জই মচূিত গোর কায়জ ফনয়ময়ছ , ফস চছল জন্ম চশল্পী, িার হায়ির ফছাাঁোে এয়কর 
পর এক সনু্দর ফপলব প্রচিমা মিরী হয়ি লাগয়লা, যারা আশঙ্কা কয়রচছল ফয হচরহর পায়লর পর এই 

অঞ্চয়লর মচূিত গুয়লা গেয়ব ফক, িারা অবাক হয়ে ফদিয়লা এক 14 বছয়রর চকয়শায়রর হায়ির কাজ। 
ফদিয়ি ফদিয়ি িার নাম ছচেয়ে পয়েয়ছ সবার ময়ুি ময়ুি, এমন সনু্দর হায়ির গুন িার। এিন ফগাটা 

হাওো ফজলাে িার মি গুণী পটুো িুাঁজয়ল িবু একটা চমলয়ব না ।  সব ঠাকুরই ফস গেয়ি পায়র চকন্তু 

সোংসায়রর হাল ধরয়ি চগয়ে িার িুয়লর পোটা বন্ধ হয়ে ফগয়ছ। বছয়রর ফবচশরভাগ সমেই ফকায়না না ফকায়না 
পয়ুজার মচূিত গেয়ি হে চবদযাধরয়ক, েয়ল চনেচমি ইিুয়ল যাবার সমে িার ফনই বয়ল ইিুয়লর পাট িুচকয়ে 

চদয়েয়ছ ফস।  

     ফসই চবদযাধর দাাঁচেয়ে দাাঁচেয়ে ফদিয়ছ স্বরস্বিী প্রচিমাগুয়লা, আগামী কাল বসন্তপঞ্চমী অেতাৎ স্বরস্বিী 
পয়ুজা, িাই আজ সকাল ফেয়কই সব দয়ল দয়ল িুল পেুোর দল আসয়ছ চবদযাধয়রর ফডরা ফেয়ক প্রচিমা 
চনয়ে ফযয়ি আর ফসই সমস্ত প্রচিমা গুয়লার চদয়ক িাচকয়ে িাচকয়ে চবদযাধয়রর ময়ন হয়ি োয়ক-'সব্বাই, ফয 
ফদবী স্বরস্বিীর কায়ছ আশীবতাদ িাে জীবয়ন ফলিাপো চশয়ি বে হয়ে ওঠার জনয, ফসই ফদবীর মচূিত মিরী 
হে িার হায়ি, অেি ফস চনয়জই ক্লাস ফসয়ভন-এর গচি ফপয়রায়ি পারয়লা না? ফয ফকমন চবিার ফদবীর?' 

ময়ন ময়ন এক অবযক্ত ফবদনা চঘয়র ধয়র িায়ক। এবছর িার িুয়লর ফছয়লরা যিন প্রচিমার বােনা করয়ি 
এয়সচছল িিন চবদযা ফদয়ি ফয িার সহপাঠীরা সব এয়সয়ছ, িারা এিন ক্লাস ফটন-এ উয়ঠয়ছ, িারাই এবছর 

স্বরস্বিী পয়ুজার আয়োজক। সচুমি, শান্তন,ু ফকদার, অচমি এয়দর সবাইয়ক ফদয়ি চক িচুশই না হয়েচছল 

চবদযাধর। ওরাও এয়ক এয়ক এয়স জচেয়ে ধয়রচছল ওয়ক। নানা কোবািতার ময়ধয ফকদার বারবারই ওয়ক 
চজয়েস কয়রচছল ফয ও ফকায়নাভায়বই চক িুয়ল আবার আসয়ি পায়র না? চবদযাধর ওয়দর বয়লচছল-"আচম দু

-তিন মাসের বেতি সু্কলই করসি পারসো না, আমার নাম বকসে যাসে এমতনই"। শুয়ন ওরা ফবশ িাচনকটা 

মনমরা হয়ে চগয়েচছল। ফসই রায়ি আবার একায়ন্ত িাচনকটা ফিায়ির জল ফেয়লচছল চবদযাধর। ফস পেয়ি 
িাে, চককয়র সম্ভব ফসই ইয়িপরুণ? 

    এই রকম সািপাাঁি ভাবয়ি ভাবয়িই হঠাৎ একটা হইিই শুয়ন িমক ভায়ে চবদযাধয়রর। একটু ফিোল 

করয়িই বেুয়ি পায়র িার বনু্ধরা এয়স চগয়েয়ছ। সব মহ মহ করয়ি করয়ি এয়স ফঢায়ক চবদযার মচূিত গোর 

িালার ফভির। সব্বাই চময়ল চবদযার বানায়না প্রচিমার প্রশোংসা করয়ি োয়ক। চবদযার মনটা একটু সময়ের 

জনয হয়লও িচুশয়ি ভয়র যাে।         
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প্রােচমক ফিাঁিায়মচি োময়ল পয়র চবদযা ফদিয়ি পাে, সহকারী ফহডমাোর পচিিপাবন বাব ুএয়সয়ছন ওয়দর 

সয়ে। সযায়রর ইশারাে চবদযা সসয়ঙ্কায়ি িাাঁর কায়ছ এচগয়ে যাে। 
-"চকয়র ফকমন আচছস?" সযার সয়েয়হ চবদযার কাাঁয়ধ হাি ফরয়ি চজয়েস কয়রন। চবদযা িট কয়র একটা 

ফপন্নাম কয়র ফনে সযায়রর পায়ে হাি চদয়ে। 
-"ভায়লা আচছ সযার" একগাল ফহয়স জবাব ফদে চবদযা। 
-"ফিার সয়ে কো আয়ছ, কাল একবার িুয়ল আচসস, ফহডসযার ফডয়কয়ছন ফিায়ক"। এরপর মহচি করয়ি 

করয়ি সব্বাই চময়ল প্রচিমা চনয়ে ফবচরয়ে যাে। 

            পরচদন সয়ন্ধযয়বলা যিন িাচরচদয়ক স্বরস্বিী পয়ুজা উপলয়ক্ষ নানান সাোংিৃচিক অনষু্ঠান 
িলয়ছ, িিন চবদযাধর িার িায়টর িলা ফেয়ক ফলাহার িায়ঙ্কর ফভিয়র োকা দু বছয়রর পরুয়না িুয়লর 
ইউচনেমতটা ফবর কয়র ফদিয়ি োয়ক ফসটা এিয়না িার গায়ে হয়ব চকনা, না হয়ল একটা নিুন বানায়ি হয়ব, 
কারণ ফহডসযার ফয িায়ক আবার কাল ফেয়ক িুয়ল ফযয়ি বয়লয়ছন! িার মাোে হাি ফরয়ি সযার বয়লয়ছন-
"িুই এি ভায়লা মচূিত গচেস, আমরা নাহে একটু ফিায়ক একটা ভায়লা মানেু গয়ে ফদবার একটু ফিষ্টা কচর! 
কাচরগর ফিা আমরা সবাই, চক বচলস?"  ইউচনেমত ছাো িুয়ল যায়ব চককয়র?? ফহডসযার িুয়লর কিৃতপক্ষয়ক 
রাচজ কচরয়েয়ছন ফয িাাঁরা ফযন ওয়ক িুয়ল পেয়ি ফদন এবোং চবদযাধয়রর ফরাজ িুয়ল যাবার বাধযবাধকিা 

োকয়ব না, িার ক্লায়সর বনু্ধরাই নাচক লাগািার ফহডসযায়রর কায়নর ফপাকা ফিয়ে ফেয়লচছল। চবদযা ফয 

পেয়ি িাে এটাই সমস্ত সযারয়দর িবু ভায়লা ফলয়গয়ছ। চবদযা ভায়ব িার প্রাণমন ফঢয়ল মচূিত গো সােতক 

হয়েয়ছ, অবয়শয়ে ফদবীর আশীবতাদ ফস ফপয়েয়ছ।  চনয়জর অজায়ন্তই কিন ফযন ফস হািটা কপায়ল ফঠকাে। 
                     

IBCAJ Saraswati idol. 
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নিুন বছর 
 শ্রী চদগন্ত রাে (Kolkata) 

 
 

অবচশষ্ট পায়েে েুচলয়ি চনয়ে  
 বয়ুোটা এয়স দাাঁোয়লা পরুয়না ফসিুয়ি  
ফপছয়ন ছচেয়ে ভাো শাময়ুকর ফিালা  
 িবওু িলা অঙু্কচরয়ির ফহিুয়ি  
 

চহজয়লর বয়ন ছাো ছাোমে বযোরা  

 ঘচুময়ে, অচভযাত্রীরা এয়গাে সাময়ন  
পয়ের ক্লাচন্ত ফঘয়র না মনিাোয়ক  
 বীজ বপয়নর স্বপ্ন ভুলয়ব ফকময়ন  

 
নবমী চনশীয়ে ফঘালায়ট িাাঁদ ফগচছল  
 ডুবয়ি বযোে এাঁয়দা পকুুয়রর জয়ল  
পায়রচন, নষ্টনীয়ে চশশুর চনমতল  
 ঐ হাচসটা ফডয়কয়ছ ফয ‘মা’ বয়ল  

 

প্রচিশ্রুচি িয়স িয়স পয়ে, ফভয়স  
 যাে ফবয়নাজয়ল, চশলাচদরা ফপাাঁয়ি চশলা  
শীয়ির রায়ি মনশয়ভায়জ চবক্ষি  
 স্বয়প্নরা...ইাঁদুয়ররা বয়ল—‘লীলা’  

 
বীজয়রাপয়ণর স্বপ্ন চনয়ে ফসিুয়ি  
 দাাঁচেয়ে বয়ুো, চবক্ষি ফবাো চপয়ঠ  

রামধন-ুফিায়ি ফসিুর ওপায়ে দাাঁচেয়ে  
  চশশুটা, বাচেয়ে দু’হাি েুচলটা চনয়ি.. 

                                                                                   



 

34 

Mrs. Bipasha Dutta 

Tokyo, Japan 
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     অ ফি না 
        শ্রী চিন্মে িক্রবিতী 

 
আমায়ক  যচদ  প্রশ্ন  কয়রা , 
   কী  ফগা  ফিামার  নাম ? 

আচম  বলব --- 
   ভুয়ল  ফগচছ , একচদন  জানিাম । 

--- ফিামার  চঠকানা ? 
    --- অয়নক  িুাঁয়জও  পাইচন  আয়জা, 

             এিয়না  অজানা । 
 

ফিামাে  ফযন  ফদয়িচছয়লম 
  সরুসাগয়রর  ধায়র .... 

একচট  ছাচিম  গাছ ..... ফছায়টা মাচটর  
  বােী .... একটু  দূয়র  উচেয়ে  ফধাাঁো 

যািয়ছ  ফরলগােী ......... 
 

   ---- িুচম  চক  ফস-ই  কচব ? ...... 
কোে  আাঁয়কা  ছচব ?....... একিারাচট   

  বাজাও  ময়ন ...... 
নিুন  বাউল  ----  রচব ? 

 
পবু  চদগয়ন্ত  অস্ত  ফয  যাে , 

        পচিয়ম  িার  রেীন  উদে..... 
িুচম  চক  ফস-ই  রচব ! 

        ফকউ  চক  ফিামাে ভুলয়ি 
পায়র ? 

িুচম  জগৎ- ছচব । 
   পয়ের ধয়ুলাে  সরু  জাগায়ি 

িুচম- ই  পায়রা , কচব । 
 

   পাহাে  ফেয়ক  অরণয  জয়ুে 
মানবসাগর  পায়র 

    এক  সয়ুর  বায়জ  শাাঁি --- 
পাঁচিয়শ  মবশাি........ 
পাঁচিয়শ  মবশাি ........ 

Akutsu  Hana 

11 years. Utsunomiya, Japan. 

Spring Words 
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Miss. Antra Ghosh 

India International School in Japan (IISJ) 

Age: 7 years, Grade 2, Section B 

Answers of the Quiz: (Page 22&23) 

http://www.iisjapan.com/
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টুচন ও পাগলরু গল্প 
লেখক : ফেরিওয়ালা 

Los Angeles, USA 
 

  

 
 

বাবলু ক্লাস োইভ-এ উয়ঠয়ছ ,চকন্তু ওর হাব ভাব এিয়না একদম ফছাট বাচ্চার ময়িা। জানালা চদয়ে 
িাচকয়ে বয়স োয়ক। ক্লাস িলা কালীন অনযমনি হয়ে বাইয়রর প্রজাপচি ফদয়ি। একা একা আপন ময়ন 
গাছপালার সয়ে, পাচির সয়ে কো বয়ল। 
িাই ওর চনক ফনম বাবল ুফেয়ক এিন পাগল ুহয়ে ফগয়ছ। সবাই পাগল ুবয়ল ওয়ক রাগায়ি ফিষ্টা কয়র। 
চকন্তু ওর ফকান হাব ভাব পচরবিতন হে না। কায়রা কোে রায়গ ও না, কাাঁয়দ ও না। মায়ন কায়রা কো 
গায়ে মায়িনা যায়ক বয়ল আরচক। 
 
এ ফহন পাগলরু একচদন ক্লাস চটিার এবয়সন্ট চছয়লন। সব ফছয়লরা - এর ওর িািা চনয়ে আাঁচক বুাঁচক 
ফিলয়ছ। হই হয়োে করয়ছ।   
চকন্তু পাগল ুিাচকয়ে আয়ছ জানালার চদয়ে বাইয়র। ফদিয়ছ েুয়ল েুয়ল গায়ছ গায়ছ প্রজাপচির লাো লাচে। 
ফমৌমাচছর গুন গুন... এমন সমে ফদয়ি - একটা ফছাট্ট পাচি, জানালাে টুোং টুোং কয়র ফলজ নায়ে আর এচদক 
ওচদক ফদয়ি। 
 
পাচি টা িনমন করয়ছ ফদয়ি বলল "ও পাচি, ফিামার নাম চক?" 
ওমা, এ ফয অবাক কাণ্ড! পাচি পচরষ্কার বাোংলাে বয়ল উঠয়লা "ওমা!য়সচক ফগা, আমাে ফিননা? ফিামার 
বচুে োম্মা ফনই?" 
"আয়র োম্মা োকয়ব না ফকন? আমার মাম্মা আয়ছ বাবার মাম্মা োকয়ব না?" 
"িাহয়ল োম্মা ফিামাে আমার কো বয়ল চন?" 
"আজব বযাপার! আমার োম্মা ফিামাে চিনয়ব চক কয়র?" 

"োম্মা বয়লচন - এক টুচন এ টুন টুনায়লা" 
পাগল ুজয়ুে চদল "সাি রানীর নাক কাটয়লা" 
"এই ফিা িয়ব িুচম ফয বলয়ল ফিামার োম্মা জায়ন না"   
"ও িুচম ফসই টুচন ফয রাজার নাক ফকয়টচছল?" 
"যা হচর! আচম চক অস্ত্র ধরয়ি পাচর? ওই ওরাই ফিা িক্রান্ত কয়র আমাে মারয়ি ফিয়েচছল। আচম শুধ ু
প্রাণ বাাঁচিয়ে পাচলয়েচছ" 
"িা চঠক। ফসই গানটা আর একবার ফশানায়ব?"   
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"ফকান টা?" 
"ওই রাজার ঘয়র ফয ধন আয়ছ..."   
"ধরু ফস গান ফিা অয়নক পরুায়না হয়ে ফগয়ছ, এিন ফিামরা স্মাটত চডভাইস-এর যয়ুগর চশশু, ফিামায়দর চক 
আর ফস গান ভায়লা লাগয়ব! ফিামাে বরোং নিুন গান ফশানাব। আয়গ দুয়টা ফিয়ে চনই। চিয়দে ফপয়টর ময়ধয 
'মানয়ুে ডন মারয়ছ' " 
"চকন্তু আমরা ফিা বচল 'ছুাঁয়িাে ডন মারয়ছ'" 
"য়স ফিা ফবাকা ফবাকা কো। ছুাঁয়িায়ক ফকানচদন ডন মারয়ি ফদয়িছ?"   
"না! ছুাঁয়িাই ফদচিচন। িার আবার ডন মারা চক আর ইচভচনোং মারা চক" 
"য়কন সাহরুি িায়নর ডন মচুভ ফদিচন? ফক ফময়রচছল ডন ফক, মানেু না ছুাঁয়িা?" 
"মানেু"   
"িাহয়ল? একটা ছুাঁয়িা কিয়না ডন মারয়ি পায়র?"   
"িা বয়ট" 
"যাক ফিয়ে আচস" 
"আমার কায়ছ িাওোর আয়ছ, িায়ব?" 
"চক এয়নছ?" 
"িকয়লট ফকক, িায়ব?" 
টুচন একটু মিু বাাঁচকয়ে "উাঁহ ... যি বাচস পিা িাওোর --- ওয়ি সাধ ফনই আমার। িাও বে ফবশী চমচষ্ট। 
আচম ওসব িাইনা। দাাঁয়ি ফপাকা, ডাোয়বচটস কি চক ফবরাম হয়ব!" 
"চকন্তু ফিামার দাাঁি ফকাই? " 
"আয়গ চছল ফিা... চমচষ্ট ফিয়ে ফিয়ে সব দাাঁি পয়ে ফগয়ছ... িিন আমরা ভগবায়নর কায়ছ কাাঁদলাম। 
আমায়দর দাাঁি চেচরয়ে দাও। ভগবান বলয়লন 'না, ফিামরা চনয়জয়দর ফদায়ে হাচরয়েছ, িা আর ফেরান 
যায়ব না'। চকন্তু আমরা 'না ফছাে পাচি'। ওি সহয়জ হার মানব ফকন! িারপর ভগবান ফদয়ি শুয়ন, 
আমায়দর এই ফঠাাঁট চদয়লন" 
"িাহয়ল এিন চমচষ্ট িাও না ফকন?"   
"য়ঠাাঁট ই ফিা সব, ফঠাাঁয়ট যচদ ফপাকা লায়গ! িিন ফলায়ক বলয়ব 'য়ঠাাঁট োকয়ি ফঠাাঁয়টর মযতাদা ফবায়ে না'। 
িাছাো বাপ ুঅয়নক েচক্ক! মিু না ধয়ুল ফলায়ক বলয়ব - এই বয়ুো বেয়স ফঠাাঁয়ট রোং ফময়ি সোং ফসয়জ ঘরুয়ছ। 
কি ফলায়কর কি িযাটাোং িযাটাোং কো। আচম বাপ ুওই োয়মলাে ফনই" 
"দাাঁোও ফদচি, পয়কয়ট ফছালা ভাজা চছল। িায়ব?" 
"হম... ওইটা িবু ভায়লা চজচনস। ফপ্রাচটন আয়ছ। শচক্ত বােয়ব। দাও ফদচি দুয়টা" 
টুচন টুক টুক কয়র ফছালা গুয়লা ফিয়ে বলল "আুঃ মজা এয়স ফগল" 
"িুচম ফিা একদম টচকোং টম এর ময়িা কো বল!" 
"না।একদম নে। আচম টচকোং টম এর মি বচল না, টচকোং টম আমার ময়িা বয়ল। ওটা ফিা এই কদিনের 
ছানা। সবাই আজকাল আমায় নকল করে। আমায় নকল করলে তো আর পয়সা দিতে হয় না!"  

"আচ্ছা, সে হোক, এবার একটা গান শোনাও" 
"গান শুনবে? না গল্প?" 
"ওকে, তাহলে গল্পই বল"   
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"িাহয়ল ফশান... ফস অয়নক চদন আয়গর কো... 
আমায়দর রাজা িিন ফশোল" 
"ও মা আচম ফিা জানিাম বয়নর রাজা চসোংহ " 
"য়স অয়নক পরুায়না কো...   

চসোংহ চছল এক কায়ল, পয়র িার িান্সোর হল। এয়লন বাঘ... 
আবার বাঘ ফক ও ধয়র চনয়ে চগয়ে গহৃবন্দী কয়র রািল.. 
এিন ফশান চন? বাাঁশ বয়ন চশোল রাজা?" 

"হযাাঁ শুয়নচছলাম োম্মার কায়ছ। চকন্তু িুচম চক বাাঁশ বয়নর গল্প ফশানায়ব?" 
"না, চকন্তু বাাঁশ বন আর োউ বয়নর ময়ধয পােতকয চক? দুয়টাই ফিা মানয়ুের লাগান... আচটতচেচশোল...সব 
ফবাকা বানানর েচন্দ" 
"চকন্তু আচম শুয়নচছলাম িুচম ও বায়ঘর সয়ে চিচটোং কয়র চছয়ল!" 
"চিচটোং? কার বই েয়লা কর ভাই?" 
"ওই অযাই-পযায়ড ফয সব কাটুতন আয়স..." 
"ধরু এরা সব গাাঁজা ফিয়ে ফলয়ি...মাো মণুু্ড চকসস ুফনই... িার ফেয়ক বরোং আমায়দর এক চবিযাি 

ঐচিহাচসক-এর "টুনটুচনর বই" নায়ম একটা বই আয়ছ । ফসটা ডাউনয়লাড কয়র চনও" 
"য়িামায়দর আবার ইচিহাস বই আয়ছ নাচক!" 

"হাহাহা।। এিন সবাইয়ক পোয়শানা করয়ি হে বনু্ধ। চনয়জয়ক সব সমে আপয়েড কয়র রািয়ি হে। 
নইয়ল আজকাল কার ফছয়লরা বলয়ব বযাক-ফডয়টড বয়ুো। আমায়দর শুধ ুইচিহাস নে জয়ুগাল ও আয়ছ " 
"এই জয়ুগাল টা আবার চক চজচনস? িাে না মায়ি?" 

"না িাে, না মায়ি। ফিামায়দর ফযমন ভূয়গাল আয়ছ, কারণ সারা পচৃেবী টা ফিামায়দর দিয়ল। চকন্তু 

আমায়দর জােগা ফিা অয়নক ফছাট ফছাট। িাই আমরা ওটা ফক ভাগ কয়র চনয়েচছ। জ-ুএর বযাপায়র 

জানয়ি হয়ল পেয়ি হে জয়ুগাল। ফিমচন আয়ছ বয়গাল" 

"বগল, বগল ফিা হাি আর কাাঁধ ফযিায়ন ফযাগ হয়েয়ছ িায়ক বয়ল। িবু গন্ধ হে। ফিামরা ওটা পে ফকন? 
চক ফে বযাবহার করয়ব িার জনয? " 

"ধরু ফবাকা! বগল নে বয়গাল! ব-ফগাল। বয়ন যারা োয়ক িায়দর বয়নর বযাপায়র জানয়ি হয়ব না? িাই 
বয়নর বযাপায়র জানার জনয বয়গাল"   

"চকন্তু ফগাল ফকন? পচৃেবী ফগাল বয়লই ফিা বয়ল ভূয়গাল। বন চক ফগাল?" 

"আয়র না। সব চকছুয়ক বাাঁধাধরা ছয়ক ফেলা মানয়ুের কাজ । সব জােগাে চেচরও-টাইপ। আর 
পারয়সপশান চদয়ে চবিার করা - েরসা হয়লই সনু্দরী, ফমাটা হয়লই অলস, দাচে োকয়লই ফটয়রাচরে, 
ইোংরাচজ বলয়লই চশচক্ষি... 

বয়গাল না পেয়ল বয়নর ময়ধয রাস্তা হাচরয়ে ফেলয়ল ফগাল ফগাল ঘরুয়ি হয়ব। িাই বয়গাল।  
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এবার বল জয়ূগাল ফকন?"   

"জয়ূগাল না জানয়ল জ ূএর ময়ধয ফগাল ফগাল ঘরুয়ি হয়ব। িাই জয়ূগাল" 

"আবার ফসই ছক... জ ূএর ময়ধয ফিা প্রয়িযক ফক িাাঁিাে বন্দী রািা হে। ঘরুয়ব চক কয়র?" 
"িাহয়ল?" 
"জ ূফেয়ক ফবরয়ি িাইয়ল চকভায়ব ফগাল পাচকয়ে ফবরয়ি পারয়ব ফসই চবদযা পায়ব ফয বইয়ে, ফসট হল 
চগয়ে জয়ূগাল" 

"ওয়ক, বেুলাম। চকন্তু ফকান ঐচিহাচসক-এর কো বলচছয়ল ফযন। ফক ফিামায়দর ইচিহাস চলয়িয়ছন?" 
"ও মা! িাও ও জান না? ঐয়য ফিামায়দর জনয অয়নক ফছাো চলয়িয়ছন 'কুময়ো-পটাশ', 'হাচিমা চটম 
চটম'" 
"সকুুমার রাে?" 

"হযাাঁ ওই রাে সায়হয়বর ডযাড, পরম শ্রয়দ্ধে ঐচিহাচসক শ্রী উয়পন্দ্রচকয়শার রাে। ওনার বই আমায়দর িুয়ল 

িুয়ল পোন হে" - বয়লই টুচন কপায়ল একবার পা ফঠচকয়ে প্রণাম কয়র চনয়লা।   
"বাবা!... ফিামরা এয়িা এচগয়ে ফগছ জানিাম না" 
"জানয়ব বা চক কয়র! ওনার পর ফসই ভায়ব ফিা ফকউ আমায়দর কো চলিয়লন না" 
"িা বয়ট! িারপর গল্প টা বল"   

"হযাাঁ, ফিা ফসই োউ বয়নর রাজা িিন চশোল... চশোল রাজা হয়েই ভীেণ কুাঁয়ে হয়ে ফগয়ছ। সারাক্ষণ 

িাচল 'জােল-রান' আর চজরায়ক্কল ফদয়িন।" 
"এই চজরায়ক্কল আবার চক?" 
"চজরায়ক্কল! চজরায়ক্কল জান না? ফিামায়দর ফযমন মীর বয়ল একজন িবু হাসান ফসটায়ক ফিামরা চমরায়ক্কল 

বল। ফিমচন আমায়দর ফজাকার হল চজরাে। ওই চজরাে ফয ফপ্রাোম ফহাে কয়র িায়ক বলা হে 
চজরায়ক্কল" 
"আর 'জােল-রান'?"   
"য়িামরা ফযমন আইপযাড এ ফটিল-রান ফিল, আমরা ফিা মচন্দয়র যাই না, ওই জেল-ই আমায়দর 

মেল। িাই জেয়ল ফদৌোই। িাই ওটার নাম জেল-রান" 

"য়স ফিা ফিামরা সব সমেই জেয়ল ফদৌোও। িার ময়ধয ফদিার চক আয়ছ?" 

"ওিায়নই ফিা মজা। ফিামায়দর ফটিল-রান ফদয়ি, 'মানয়ুের মি ধিূত' ফশোল মহারাজ িবু ইন্সপাোরড। 
শুরু করয়লন 'জােল-রান'। এ ফিলাে, এক এক চদন এক এক প্রাণীয়ক রানার আর অনয একজন ফক 

রাক্ষস বা ফিজার-এর ফরাল ফদওো হে। সাময়ন োয়ক চবচভন্ন রকম অবয়েয়কল বা বাধা। যচদ ফিজার 

রানার ফক ধরয়ি পায়র, িয়ব মহারাজ রানার ফক িায়বন, ধরয়ি না পারয়ল ফিজার-ফক। উচন বয়স বয়স 

িাচল িায়বন। আর ওই কয়র কয়র মহারাজ চদন চদন কুাঁয়ে হয়ে যায়িন। ভুাঁচে-টুচে ফলয়গ এয়ককার। এিন 

আবার ফপ্রশায়রর রুগী। এিন অবশয একজন চেচজকযাল ফিনর আয়সন, সপ্তায়হ দুচদন কয়র।" 
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"চেচজকযাল ফিনর টা আবার ফক" 
"য়গে কর" 
"িরয়গাশ?" 
"না না, ওটা বড্ড ফবশী হাই জাি মায়র। ওোন ফমার িান্স" 
"য়ঘাো" 
"উাঁহ, ফঘাো পায়ব ফকাোে, িমরাই ফিা ওগুয়লা সব চনয়জয়দর সিচত্ত কয়র ফরয়িছ। 
"ফদন?" 
"হাাঁস। চকন্তু ফয হাাঁস ফিচনোং চদয়ি যাে িায়ক আর গুগুল কয়রও পাওো যােনা।" 
"ফকন? ফকাোে যাে?" 
"য়কাোে আবার যায়ব, রাজাই চগয়ল িাে। চকন্তু রাজার ময়ুির উপর বলয়ব ফক? কার ঘায়ে কটা মাো?" 

" হম... িারপর গল্পটা বল।" 
"হযাাঁ ফস বহচদন আয়গর কো... 

একচদন প্রিুর ফলাক চপকচনক-এ এয়সচছল... সময়ুের ধায়র। পায়শই জেল...   

ফসই ফলাকয়দর ময়ধয চছল একটা ফছাট েযাচমচল। মা বাবা আর ফছাট একটা ফময়ে।   
মা বাবা এয়িা সনু্দর একটা প্লট ফপয়ে একটু ফরামযাচন্টক হয়ে, একটু টাইটাচনক ফপাজ চদচিল। ফময়েচট 
একা ফিলয়ি ফিলয়ি ঢুয়ক যাে জেয়লর ময়ধয। 
বয়নর ময়ধয ঢুয়ক পয়ে বাচ্চা ফময়েচট, ঘরুয়ি ঘরুয়ি টাোডত হয়ে একটা গায়ছর চনয়ি বয়স ঘচুময়ে পয়েচছল। 
এমন সমে একটা বানর ফময়েটায়ক ফদিয়ি পাে... সনু্দরী ফময়ে ফদয়ি বানয়রর ভায়লা লাগল। বানরচট 
ফময়েচটয়ক চনয়ে িার বাচে ফগল।" 
"এ ফিা টারজান এর কচপ!" 
"এই ফিা মশুচকল... এই স্মাটত ফোয়নর যয়ুগর ফছয়লরা ফগম ফিয়ল ফিয়ল এয়িা ওভার স্মাটত হয়ে যায়ি... 
পয়ুরা ফশানার আয়গই কনকু্লসান ফটয়ন বয়স োয়ক... মধযত ধর বনু্ধ, হযাভ ফপয়সন্স!" 
"ওয়ক বল" 

"হযাাঁ ফিা, বানর ফময়েচটয়ক চনয়ে বাচে ফগল। ভাবল এ ফময়ে একটু বে হয়ল এয়ক চবয়ে করয়ব। িাহয়ল 

ওর ফছয়ল পয়ুলরা - 'একটু মানেু' হয়ব।" 
"একটু মানেু! একটু মানেু ফকন?" 
"যা বাবা! িাও জান না! বানর আর মানয়ুের ফছয়ল 'পরুপচুর মানেু' হয়ব চক কয়র! একটু বানর আর একটু 
মানেু হয়ব " 
"হম... হাইচিড..."   

"একজাক্টচল... যাক এবার ফশান। বানর ফিা ফময়েচটয়ক িার ফ্ল্যায়ট র ঘায়সর চবছানাে শুইয়ে চদল।" 
"ফ্ল্যাট?" 
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"হযাাঁ, এিন চক আর আয়গর ময়িা ওি জােগা আয়ছ, ফয ফয ফযিায়ন িচুশ সয়ুে পেয়ব। এিন সব 
জােগায়িই এচক সমসযা... সবার চনধতাচরি জােগা ধরা আয়ছ। ফকউ অয়নযর জােগাে যােনা। িাছাো বে 
জােগা চক্লন করা ও সমসযা। যি ফছাট হয়ব িি ভায়লা " 
"চক্লন?" 
"হযাাঁ ফিামায়দর ওই স্বি ভারি চমশন যয়ব ফেয়ক িাল ুহয়েয়ছ, আমায়দর রাজার ও ভাবয়লন, বা ফবশ 
সহয়জ প্রজায়দর মন জে করা যাে। উচন কয়র চদয়লন শুরু। োেু হায়ি েয়টা িুয়ল সবার ময়ুি ময়ুি 
চদয়লন আটয়ক।" 
"সবার ময়ুি ফকন?" 
"আয়র, আমরা আর ফেসবকু পাব কোে? িাই মহারাজ েয়টা ফময়র সবার ফেস-ফক বকু কয়র চনয়লন, 
হয়ে ফগল ফেসবকু। সব জােগাে এডভারটাইচজোং বস... সবার ফিোয়রর মাো" 
"য়িা আর চক চক শুরু কয়রয়ছন শুচন?"   
"ওই ফিা, এিন সবার জনয একটা কয়র 'প্রচিষ্ঠা-কাডত' চদয়েয়ছন" 
"প্রচিষ্ঠা-কাডত?" 
"ওই ফিামরা ফযমন চহচন্দ আর ইোংরাচজ চমচসয়ে আধার-কাডত িাল ুকয়রছ। মহারাজ ও এমচন বাোংলা আর 
ইোংরাচজ কয়র চনয়েয়ছন। " 
"আিা, সবার আয়ছ?" 
"য়মাটা মচুট। যারা চবয়দয়শ আয়ছ, আর পযাাঁিা ছাো সবার আয়ছ।" 
"পযাাঁিার ফনই ফকন?" 
"ও বযাটা সারারাি কল ফসন্টায়র কাজ কয়র, চদয়ন ঘয়ুমাে। আর আয়লাে িাকায়ি পায়রনা। যিনই ফিায়ির 
ছচব িুলয়ি যাে, ফিাি বন্ধ কয়র ফনে... রায়ির ফবলা রাজকমতী রা কাজ করয়ব ফকন?" 
"হম িাও বয়ট! আর চকছু কয়রয়ছন?" 
"ওই একবার বয়লচছয়লন মরুচগ িাওো যায়ব না, মরুচগর চডম চদয়ে ফযয়হিু উচন ফিক-োে কয়রন। চকন্তু 
চনয়জ একবার লচুকয়ে মরুচগ িাচিয়লন, ফকউ ফদয়ি ফেয়লয়ছ। িাই ওই আইনটা আর পাশ হে চন" 
"হম...আর চকছু?" 
"আরও আয়ছ , ওই - ফয যা িায়ব, সবাই ফক িায়দযর চকছু অোংশ মহারায়জর নায়ম জমা চদয়ি হয়ব। 
মহারাজ নাচক ফসটা চদয়ে অসহাে ফলাকয়দর সাহাযয করয়বন। িাই গরীব দুিীরা মহারাজ ফক মাোে কয়র 
ফরয়িয়ছন...   
যাক মহারায়জর কো ছাে... ফসই ফময়েচট ফি আসা যাক... আর চডস্ট্রাক্ট কয়রানা চপ্লজ... 

শুকন ঘায়সর চবছানাে সয়ুে ফময়েচটর গাে ইচিোং হয়ি শুরু হয়েয়ছ। ফময়েচট গা িুলয়ক িুলয়ক উয়ঠ পেল। 
উয়ঠই ফদয়ি সাময়ন একটা বানর... ফদয়িই বয়ল 'বাও! মাচঙ্ক... ফসা সইুট!' 

বানর ভাোর ফিা আর আনন্দ ধয়র না। ফময়েচট 'বাও' বয়লয়ছ, 'সইুট' বয়লয়ছ... িার মায়নই ফময়েচটর 

িায়ক পছন্দ হয়েয়ছ।   
ফরামযাচন্টক গলাে বানর বলল 'য়িামার নাম চক?'   

ফময়েচট বলল 'আই এম িাচনশা। অযাি ইউ?'  
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বানর ফিা চিন্তাে পয়ে ফগল। িার ফিা ফকউ ফকান নাম ফদে চন।   
'জান না? চঠক আয়ছ। ফিামার নাম চদলাম বালী' 
'বাচল? মায়ন রাস্তার ধয়ুলা-বাচল?' বয়ল বানার েযাাঁি েযাাঁি কয়র কাাঁদয়ি যাচিল...   
ফময়েচট বলল 'ধরু ফবাকা, ওটা রামােয়ণর একটা ফেট কযায়রক্টার... আমার িবু চিয়দ পায়ি..." 
'চক িায়ব কলা? দুয়টা ফিশ গায়ছ পাকা কলা চনয়ে আচস?' 
"একটু চপজা বা বাগতার" 
বানারটা চকছুই বয়ুেয়ি পায়রনা, চক িাওোয়রর কো বলয়ছ। একটু মাো িুলয়ক বয়ল, 'এই জেয়ল ফিা 
ওসব পায়ব না' আমরা সব ফিশ িাওোর িাই। েয়লর ময়ধয অপশান আয়ছ কলা, চপোরা, আম, জাম... 
িুাঁয়জ ফপয়ি এক আধটা আয়পল ও আনয়ি পাচর...' 
িিন ফময়েচট পা কুয়ে কুয়ে কাাঁদয়ি লাগল... 'না আচম িয়কায়লট িায়বা'...   
বানার বয়ল -- 'িুপ িুপ িুপ, ফলায়ক শুয়ন ফেলয়ব'। বলয়ি ফময়েটা আরও ফজায়র ভযাাঁ ভযাাঁ কয়র কাাঁদয়ি 
শুরু করল। 
ওচদয়ক পায়শর ফ্ল্যায়ট চছল আর এক ধচেবাজ বানার। 
ফস ফবটা শুয়ন ভাবল 'এটা চক ফকশ! এ ফিা বানয়রর গলা নে। চনিে বযাটা ফকান অ-বানয়রর বাচ্চা 
চকডনযাপ কয়র এয়নয়ছ।   
বয়লই ফস িুচপ িুচপ এয়স, টুক কয়র উাঁচক চদয়ে ফদয়ি চনয়লা। সবতনাশ... এয়িা মানয়ুের বাচ্চা। আবার না 
একটা লঙ্কা কাণ্ড হে! ফভয়বই সয়ে সয়ে মারল ফদৌে রাজার কায়ছ।   
রাজা শুয়ন বয়ল 'চক চবপদ! সবতনাশ কয়রয়ছ, বায়ঘ ছুাঁয়ল আঠায়রা ঘা, আর মানেু ছুাঁয়ল মামা বাচে যা...   
আয়গর রাজা, বাঘ মশাই-এর সমে চঠক এরকম একটা ফকস হয়েচছল। কয়েকটা মানেু িাওোর অপরায়ধ 
িায়ক ধয়র চনয়ে ফজয়ল ঢুচকয়েয়ছ। আর আচম ফিা ফকান ছার!... না! এ চরি আচম চনচি না ভাই'। বয়লই 
অডতার করয়লন 'আয়গ বযাটা ফক ফবাঁয়ধ আন। ফদচিস। মানেু বাচ্চার ফযন ফকান ক্ষচি না হে'...   
সয়ে সয়ে ৪-৫ টা হদয়মা হদয়মা বানর ফলজ উচঠয়ে মারল ফদৌে... চনয়ে এয়লা কালচপ্রট বানর ফক 
ফবাঁয়ধ... ফময়েচট ফিা ফকাঁয়দ অচস্থর... িায়ক কলার কচলপপ চদয়ে বলল 'য়ডান্ট ওচর মযাডাম, উই আর 
ফরচিউ চটম' বয়ল ভুচলয়ে ভাচলয়ে চনয়ে এয়লা রাজার কায়ছ।   
 
এই ফর, ফিামায়দর মযাডাম এয়স ফগয়ছন। এিন যাই... পয়রর চদন আবার হয়ব... " বয়লই টুচন েুেুি 
কয়র উয়ে ফগল 

পাগল ুবয়লই িয়লয়ছ - "টুচন ভাই ফোন নাম্বার, হোটস-এপ, ফেস-টাইম চকছু ফিা চদয়ে যাও ভাই। চক 
মশুচকল..." 
"পয়রর বার একটু এিিা িাওোর এয়না, চজ এস চট চদয়ি হয়ব..." টুচন দুয়র চমচলয়ে ফগল... 

................... ...............(To be contd..) 
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Shitoru Roy, President and Managing Director, Rogress Boeki Co., Ltd 

 

 Our company thrives on the philosophy that our success depends on our 

client’s success. We at Rogress Boeki act as a ‘Navigator’ for medium and small 

sized Japanese companies to help them find a market for their world class prod-

ucts in a borderless arena of global trade. 

 Our business policies based on mutual trust, long term commitment and in 

depth understanding of diverse foreign cultures and work ethics have ensured 

positive results for our clients and repeat orders. We welcome you to entrust your 

vision with us and allow us to make your brand successful in offshore markets. 
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Miss. Dishita Biswas 

India International School in Japan (IISJ) 

Age: 8 years, Grade  3, Section B 

http://www.iisjapan.com/
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IBCAJ Member's Birthday  
Celebration 
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Congratulations to 2017 
Miss World  

Manushi Chhillar 

http://www.iisjapan.com/
http://www.iisjapan.com/
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We Designed Bullet Train with LEDs in Tokyo Deepotsav 2017 

 

Raffle draw prizes 
 

Bumper prize:   

Air ticket by Air India(Tokyo) 

(Tokyo to Delhi/Kolkata) 

 

1st Prize: Cordless Vacuum cleaner 

 

2nd Prize: Zojirushi Coffee maker  

 

3rd Prize: Disney Theme Wall Clock 

 

4th ~ Prizes: Lunch/Dinner/Shopping Coupons 
(Waindo, Apna Bazar, Etc. ) 
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Mr. Arabinda Kundu    (Tokyo, Japan) 
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