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Here comes that time of the year, when a year ends and a new one knocks
at your door. That time of the year, when we look back to the year gone
by. And welcome a fresh new start. That time of the year when we nurture
new hopes and sincerely wish to have a better year next time. That time
of the year, when Jhaalmuri brings out a long-anticipated magazine to you
with a bouquet of creative outbursts from your fellow Jhaalmuri friends.
We started our journey in 2013. The movement to spread creativity has
been gaining momentum since then. The year 2015 in particular is turning
out to be quite an eventful one for us. Within the first three and a half
months of 2015, we have released a Winter Special magazine, launched
our very own Website and had a wonderful Photography event. Boisakhi is
our next offering on this line.

Human mind is truly wonderful. Literature, Art and creative works help us
bring out the exceptional power of that human mind – the power to share
your thoughts with others via various medium. Jhaalmuri Boisakhi issue is
a superb example of the creative force within all of us. The members have
put their heart out to share with you this splendid collection. We have
amazing Stories of varied genres – from Science Fiction to Philosophy to
Life as it unfolds; superbly powerful Poems capturing the angst, love and
many other emotions; wonderful Artworks & Photographs capturing the
beauty of the world; exhilarating Travelogues taking you to exciting places;
delicious Food stories; and last but not the least, we have an article on
Science this time. We hope you would embrace it too.
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Unfortunately we may not be living in the best of the times of modern
history. In recent times, we have witnessed attacks on freedom of
expression around the world in various forms. Terrorists have even
snatched lives to mute the voice of free expression in different corners of
the world. The might of pen & words has been challenged. But the hope &
struggle continues deep within our heart. No matter what they aim to do,
they can harm a person but not the thoughts. Yes, it is a fight between us
& them. And as informed world denizen, we would continue to share our
views & thoughts against them.

As a community, Jhaalmuri has grown over the last one and a half years
from a group of initial few members to a significant bunch of friends,
spreading across many corners of the world. The community has become
bigger, stronger and more diverse. But this is just the beginning. We have
miles to go. And we would need your continued support to make this
journey successful. While you enjoy this Boisakhi special edition of
Jhaalmuri and enjoy every pages of it, we wish you a very happy Bengali
New Year and wish that your new year brings more joy and happiness to
your life.
Spread Creativity. Spread Happiness.

Jhaalmuri
Spreading Creativity. Since 2013
www.jhaalmuricorner.com
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স্বী ালযামি
অন্বেষা সেনগুপ্ত

তু মভ মমদ চা গীন জলরয াাঁল া
তু মভ মমদ চা াঅভায উল ালন রযাদ
ু লফরা
তু মভ মমদ চা মনঝুভ দুয
তু মভ মমদ চা ঘুভলচাে, াযাযাত
তু মভ মমদ চা নযাোছাত, র াা ু র
তু মভ মমদ চা যাতদুলু যয াঅমে
তু মভ মমদ চা ফামরল ভাথায দাগ
তু মভ মমদ চা মদমঘঘা , ঘোজর
তু মভ মমদ চা মেলেরা, জরামন
তু মভ মমদ চা রপনাবাত, াঅফদায
তু মভ মমদ চা াামন্ত, নীযফতা
তু মভ মমদ চা যাজথ, ভাঝযাত
তু মভ মমদ চা রফম , রফবু র, ধাাঁধা
তু মভ মমদ চা রনানাগাাং, ফামরয়ামে
তু মভ মমদ চা বু লরাভন, লে
তু মভ মমদ চা ঝারনুন, রগানতা
তু মভ মমদ চা রছাাঁয়াছু ময়, রদালঘা
তু মভ মমদ চা বু লর থা া, াো ামে
তু মভ মমদ চা াতমচম , ডা নাভ
তু মভ মমদ চা চু লরয গয, নলে
ু ,এ া
তু মভ মমদ চা শ্রাফণ, দুয
তু মভ মমদ চা জোন্তয, ফাাঁম

ভরুবূ মভ জুলে ভল্লায তলফ াঅাঁল া
ান লয মনাআ লযয প্রমতলাধ
জানারায় া , মচলরল া া ঘলয রেরা
ফৃমি মরেলফ ায ধাযাাত
াঅরলগালছ ঝে, উলো ফয়লয বু র
ম ানা বু রফ, েলুাঁ জ রনফ রতায ফামে
 ারলযয, মদন ার - ফীতযাগ
াফাধয র াাঁ ফাজলফ ছরাতছর
এ রাো াথলয ফৃমি নাভলফ জামন
মছু মপলয চায়া মনতান্ত দয ায
ধায রদফ তলফ বু লর -মায়া রূ থা
এ রা এ মবলে ছুাঁ লয় থাল া এাআ াত
ফ তায তলফ এ রতালযাআ ফাাঁধা
াঅভযা ম াঅয ামরলয় ফাাঁচলত াময
ান্ত নদীযা রেলর রদলফ ফ রে
লযয রেলনাআ াঅভায মাফায থা
াঅগাভ েফলয জাগলফ মমযভা
থলবারা রাআ মথ মপযলফ ফামে
ফরলফ না ম ছু রদাভোলনা নীর োভ
দূলযয ামেযা ডানা ঝা ায় রচালে
াঅগাভী জলে মনশ্চয় লফ রদো
ালফরায ঘুভ রফলছ মনলত বালরাফাম

JHAALMURI BOISAKHI

6

তু মভ মমদ চা ভাময, ফামর দুল া
তু মভ মমদ চা াাাম, াফ াল
তু মভ মমদ চা যাভধন,ু ারা
তু মভ মমদ চা ম ছু মভছু, ালগাছালরা
তু মভ মমদ চা াগরামভ, ামফজামফ
তু মভ মমদ চা মযভমঝভ, ঝভঝভ
তু মভ মমদ চা োমর োাঁচা, রারমপলত
তু মভ মমদ চা াগলজ এভন য়
তু মভ মমদ চা রোরা োতা,রছাঁ ো ফাআ
তু মভ মমদ চা স্বপ্ন, বয়াং য
তু মভ মমদ চা উা, ানাচায
তু মভ মমদ চা চরতা, ভাধু যী
তু মভ মমদ চা উভ, মন্ত্রণা
তু মভ মমদ চা ঋণলাধ, গমর, া
তু মভ মমদ চা এলরাচু র, ফালযায়াময
তু মভ মমদ চা যি, ি, ঘাভ
ু ান্ত াঅজ লফ
তু মভ মমদ চা মগ
তু মভ মমদ চা াাঁ ালঝা, ফেু
তু মভ মমদ চা ৃ ল , শ্রমভ , মফ
তু মভ মমদ চা ডু লফ ভযফায রঝাাঁ
তু মভ মমদ চা াঅায, মনদ্রা, ররাব
তু মভ মমদ চা স্পশ, তয, াঅলরা
তু মভ মমদ চা েন, ীবালফ, লফ

র াাঁল রফাঁলধ াঅমন উেন্ত া ু ল া
থ বু র লর াঅয ম ফা মায় াঅল
গবীয যালতয মফলণ্ণ াংরা
ুধামফল তলফ লে াঅভায োলরা
বাঙা মেু , ামযলয় মগলয়লছ চামফ
ঘন্টা লেলছ, ফড্ড ভয় ভ
ফলয়াআ মগলয়লছ াঅভায ামজযা মদলত
াঅমভ রভ তু লর রনফ মনশ্চয়
মদন রল র, ভযণ াঅভায াআ
োনজলর তলফ রপযাফাআ ানাদয
চু ভুয মদমফয, ফাাঁধ বাঙফ না াঅয
াঅভযা তলফ যভণ াআচ্ছা ময
ম ছু লতাআ তলফ রতাভাল  বাফফ না
নীরালভ চোফ রালয ভনস্তা
ানায়াল তলফ মভলথয ফরলত াময
নযামযভূলরয ম লন রপমর ফদনাভ
ডু ফলফ রনাঙয াগলযয রযলফ
রযাভ ূ  জুলে তীব্র দনুে
উরুমযলত াঅাঁম মফলাি ছমফ
প্রাচীন ফৃলন্ত াঅফায রফাধন রা
উগলয রদফাআ াঅত্মযমতয রষাব
াআমতা রবলঙ স্বাধীনতা তলফ জ্বালরা
ুেলফ মফতা, রজলনা মফপ্লফ লফ.......
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বফাে
োয়ন চক্রবর্তী

রম্বা রম্বা া রপলর,
ক্রভ ফে লত থা া মদন
এমগলয় াঅলছ।
মিধাীন রপ্রলভ এলরালভলরা চাদয া,
াঅয মদলনয শুরুলত
াঅভায াল জাগলফনা।
উত্তয রথল ভন র ভন যা শু লনা ায়া,
াঅঙু রল মযি লয চলর মালফনা াঅয।
ভয়দালন ঝু লয ারলচ ায ায,
রফোলরয ভত াতম শ লত
ভাম য মদল রদলফনা ঝাাঁ।
দমষণ রথল রজলগ উ লফ,
বারফাায ায়া।
ু তী যীলয,
মশ্চলভ ালরা রভলঘয মফ
গবশ ঞ্চায লয ফৃমি রদলফ  াত মফদুযৎ।
মফফণশ দুলু য মনজশন যাস্তায দীঘশশ্বা,
লে মনলয় ুমেলয় রদয়া রযালদয
াঅগুলন এল দাাঁোফ।
াঅয যান্সায াঅক্রান্ত রছলরল রমবালফ রদলে ভা,
রতভন লয রদেফ াঅয এ া ফাাংরা নফফলশ।
উত্তলয াঅয দূলয লয,
মভারয় রলযালত রলযালত,
র উ জে রনয়া গালছয নতু ন াতায় মরলে মালফ,
বফাে এাআ য ছুাঁ লচ্ছ।
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ভন
অনমমত্র রায়

ভন র ভলনয  ার যযা
ভন র ভলনয মফল র
―ভনম বালরা‖য রযাদ াঅ াল
ভন র ভলনয মনল র
ভন র ভলনয  াৎ ায়া
ভন র ভলনয মময
―ভনম বালরা‖য যমঙন জাভায়
ভন র ভলনয মনম
ভন র ভলনয ফু ল ল
―ভনম বালরা‖য উাঁ ম
ভন র ভলনয ভলনয রবতয
―ভনম বালরা‖য ু ম
―ভনম বালরা‖, ―ভনম বালরা‖
ভন র ভন াঅয াআ?
ভন র ভলনয গবীয জলর
ভন-ম বালরা াআ!
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চন্দ্রভা
মরনা ভট্টাচার্য্য

চন্দ্রভায যামি রমন ফলয় মায়
নীর ভুলদ্রয রেউ দুমরলয় মায়,
রজানাম  াল্লা মদলয় াঅলরায ছ া ছমেলয় মায়
গ্রাভ লত গ্রাভান্তলয ভরয় ফলন রদালর রমন ঝণশা লরাভলরা
দূয রথল এলরাল ী াল েরের,
যামিয ভধযবাগ, প্রয রার রল
রপামর া ঝলয লে, তায াজ রল।
ভমল্ল া ভারা গাাঁলথ দায়ায় ফময়া
রাআ ভারা ঝলয মায়, মনয়ত র রগাঁলথ মায়লফ ায ালথ থা লয়মছর
াঅমলফ র ভারা মনলত, ফলর মগলয়মছর।
গ্রালভয জ রভলয় মদন গুলন মায়
লযয চতু যতা ফুমঝলত না ায়,
ত স্বপ্ন রদলে মায় মদফ ফশযী
াশ্রু জলর রবল মায় ফ স্বপ্ন তাযাআ।
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ফ ম

লয় মালফ

োহানা দাে ভট্টাচার্য্য

এ া াদ্ভুত ানুবুমত ....
শুধু রচলয় থা া াঅয মনলজল রফাঝালনা--- ফ ম
লয় মালফ
যীষা া রতা াঅভায
লর াঅভায, না লর াঅভায
া যলর াঅভায, না যলর ..মফশ্বা রুন শুধু াঅভায
ফাফা-ভা রপ্রমভ া ফা রযাজ মালদয ালথ ভার োাআ
রযাজ মালদয ালথ রপফু েুলর মক্রমভনার র  রেমর
মালদয েুমলত েী মদাআ, দুাঃলে মালদয ালথ ফায়ামর ময
তালদয ালযায না ..
শুধু াঅভায
রগ্রড রনাআ,চা ময রনাআ, ল
গলেযভা
রপ্রমভ াল রদেরাভ ভলন লরা রযালনয ফাাআল !!!
াোয লর জর াঅনলত রগমছ ....বাযী রী, াঅলযা বাযী ভন
গত ার াঅভাল রম লয রগলছ গণধলশণ
শুধু মন্ত্রণায নীর যাং াঅয উলো ম ছু ম প্পনী
মফশ্বা রুন.. মন্ত্রণা া াঅভায
জুয়া রেরলত জানতাভ না ...র াথায় াফ রছলরয াআাংযামজ াআস্কুলরয পী?
ডর ুতুর ায ভত দুলরদুলর াআাংযামজ ফলর াঅলধাাঅলধা স্বলয
ডযামড"ফলর
যফনা চু ময! রেরফনা জুয়া! গমযলফয ম স্বপ্ন রনাআ?
রজলরয ফয ঘয া াঅভায,
াোয লর জর াঅনলত মায়া ফউ া াঅভায
জর াঅনলত মগলয় ম প্পনীয জ্বারায় গালয় াঅগুন রভলে ভরা লয় ছমফ লরা রম রভলয় া
র া াঅভায রভলয়
মায রপ্রমভ া রযালনয ফাাআল ফল ামে লয় উেলছ
র াঅভায রছলর
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রভাভফামতয মভমছর চলরলছ াআ দুউউউয মদলয়
াঅভায রছলরয জনয --- র রতা "রফ ায" মছর!
প্রলপযযা তাাআ-াআ ফরলতা না?
াঅভায রভলয়য জনয রভাভফামত ালত চলরলছ প্রান
র রম চাউমভন রেলয়মছর
াঅভায ফউ-এয জনয- রভাভফামত জ্বলরলছ
র রতা ঘলযয ফউ ..াোয রদা ালন মাফায ভয় তায াঅাঁচর এ ফায েল রগমছর
াঅয াআ রম ...রল ামযলত মাযা চলরলছ াঅগুন ালত?
 া াঅভায জনয
প্রান ফলরলছ ফ ম
লয় মালফ
ামপ ফলরলছ ফ ম লয় মালফ
প্রমতলফী ফলরলছ ফ ম
লয় মালফ
প্রলপয- ফলরলছ ফ ম
লয় মালফ
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ভা
ভা াঅজ াঅমভ ভা রাভ!
া প্রফ মন্ত্রণায রলল নামেয ফযন মছন্ন লয
র মেন াঅভায র ালর এলরা
রমন তমেৎ প্রফামত র ভাথা রথল া াফমধ
াঅমভ ানুবফ যরাভ ফছয মতময াঅলগ
রতাভায রাআ এ াআ ানুবুমতল ...

রশ্রয়ী ভুন্সী

ভা াঅমভ ভা লয়মছ!
যীলযয  র াণু-যভাণুলত ঘল মায়া প্রমতমক্রয়া
াঅভায় ফলর মদলচ্ছ াঅমভ ভা লয়মছরে মমঞ্চত প্রমতম র াল ফরলছ
াায় মশুয এ ভাি বযা এেন াঅমভাঅমভ ফুঝলত াযমছ এেলনা ফলচলয়
মনযাদ াঅশ্রয় রতাভায র ার র ন ভা...
াঅমভ ভা রাভ ভা!
হৃদলয়য প্রমতম স্পেলন
ন্তালনয ভের াভনাাআ ধ্বমনত লচ্ছ ানুষণপ্রমতমনয়ত াভনা লয চলরমছ মশুয ুস্থতাাঅজ ফুলঝমছ ভা রতাভায রচালেয াঅোর লরাআ
রতাভায উলিলগয াযণ, দূলয রগলরাআ রতাভায ফরা
"েুম াফধালন থাম " - এ থায ান্তমনশমত মফমক্রয়া...
ভা াঅমভ ভা লয়মছ!
রতাভায প্রমত মদলনয প্রমতম াঅত্মতযাগ
রতাভায় এমগলয় মদলয়লছ বগফালনয াঅলগাঅীফশাদ 'রযা ভা,
াঅমভ রমন াময া ল রবালফাআ মনলজয ফশস্ব মদলয়
ন্তানল ভানুললয ভলতা ভানুল যলতম নতভ ভায়াজালর াঅফদ্ধ লয়মছ জামন
তফু এাআ দুফর
শ তাল াআ াঅভায মিয উৎ যলত াময রমনাঅমভ রম প্র ৃ ত "ভা" লত চাাআ ভা।।
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এ রা াঅ া
সেয়া রায়ন্বচৌধুরী
রতাভায াঅভায ভালঝ এেন এ রা াঅ া
এ া াঅ া বলয থাল মফলন্নতা  াৎ লযয নাভায াঅলগ রযালদয াঅলরা ,
রল মফল লরয পু মযলয় মায়া াল্প থা
এেন জে এেন ভৃতুয ফাআ ভান
রতাভায াঅভায ভালঝ এেন ফ া াঅ া।
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ডা নাভ
কৃষ্ণা দত্ত
র উ ম রডল মছলরা াঅভায় ঘুলভয রবতলয
বু লর মায়া ডা নাভ ধলয ,
র উ ম রযলেমছর াত, ালতয উলয
াঅজ রাআ রছাাঁয়া ু ু যলয় রগলছ ফুল য গবীলয।
ুযলনা মদলনয স্ভৃমত মত, বু লর মায়া মফতায ভলতা ,
ভলনয গবীলয ডু লফ াঅলছ ---াতলে াতলে মপময, াঅফছা রম মর গুমর ,
াস্ফুল ভলনয ভালঝ ফালজ, চরলত মপযলত ফ ালজ।
াঅভায এেন ীতলফরা রল লয় রগলছ ধুলরা ভুম রেরা।
াঅলযা ু মে ফছলযয লয
মমদ রদো য় তায ালথ ,
ধান া া রল য়া রভলন্তয ভাল
তেন ম ডা লফ াঅভায় ডা নাভ ধলয ,
ফ উত্তয ররো াঅলছ , যাতচযা তাযালদয নীরাব াষলয।
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রচৌযমেয রূ থা
কৃষ্ণা দত্ত

এ মদন এাআ র াতা াঅভায মছর ,
এাআ ােুমরলরলন মবলটামযয়ায ময রনলভ াঅত মনলচ ,
তায াত ধলয রজাৎো াঅলরাম ত গলেয ভাল ঘুলয রফোতাভ াঅমভ.
ফৃমিোত রচৌযমেয ভাঝ যাস্তায় দাাঁমেলয়
মনলজল ভলন ত ম্রা ।
দূয াঅ ালয তাযায নীর াঅলরা , চু ভু রেলয় রমত াঅভায ালর
ভধয যালতয জাালজয গম্ভীয ধ্বমন রফলজ উ ত াঅভাযাআ জলনয।
াঅয াঅজ -মগালযল য রম্বা ছাাআ এয ভলতা
রাআ ফ মদন ুলে রল লয় রগলছ
নীর তাযায াঅলরা য়ত ানয ালযা ার ছুাঁ লয় মায় ,
ু ল য
মবলটামযয়ায ময নফীন র ালনা মফ
ালত াত রযলে ঘুলয রফোয় ু লমর ভাো ভা প্রান্তলয।
াঅয াঅমভ - এাআ স্থমফয ফৃদ্ধ ,
ফমলশয়ী ৃমথফীয ভুলে শুমন
মচযমদলনয রূ থায গল্প।
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াধাযণ
সদবারমর্ত ভট্টাচার্য্য

াঅমভ ভুে ফুলজ থাম , াঅমভ রম াধাযণ
াঅমভ চু  লয থাম , াঅমভ রম জনগণ।
াঅভায ালয ফামেলত ফধূমনমশাতন,
াঅমভ দশা পাাঁ
লয রদমে।
াঅভায চরায যাস্তায় ধমলশতা নাযী,
াঅমভ থ ফদর ময।
 ালর ঘুভ বাঙলর যামিয ভমরনতা বু মর।
াঅমভ রম াধাযণ, রচাে ফুলজ চমর।
াঅমভ ানযায় লত রদমে, ানযায় ম।
প্রমতফালদয বালা রনাআ, রনাআ া,
প্রমতমদন, প্রমতমনয়ত লয় মাাআ।
াঅমভ রম াধাযণ, ভলন ভলন ফলর মাাআ।
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াঅভায যল
অপরামির্তা দাে

রবায, তু াআ াঅমফ লফ?
যাত তু াআ াঅলরা জ্বারমফ র াথায়?
াদা দুে াঅয রাো রভালভয মভমছলরয রালর
তু াআ , াঅফায ামফ র ান ালর?
মিল াণ াঅলরায াদায়, বু র লয মছু রনয়া যাস্তায়রতাল াঅফায াফ লফ
 াৎ রপলর াঅা গানরা-নাগময
মফ গালনয মফতায়!
রার-নীর-াদা মভল
এেন র ালনা যাং ধযা লয না রচালে
ফণশাযতা াঅয রচালেয ালরালত মভল
যাভধনু েলুাঁ জ মাাআ, রতায মনয়ভবাোয াঅ াল,
র ানমদন
র ালনা ফলন্ত
ফৃমি রা .. ফৃমি রা ালঝালয ,
মবজু মদাঁ যু -রার, রপরা াঅা াঅাঁচর চাা াম!
মবজু াঅশ্রলয়য ফাআ
ফর, য াঅফায বালরাফামফ লফ তু াআ?
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নদী

নফমনতা দত্ত

ভাা দুাঃে, চাা ান্না
না ফরা রগান ম ছু ফযথা;
চাা লয যাআর নদীয মনলচ
াঅভায ভৃতলদলয ফুল
াঅজ যলয়লছ না ফরা থা!
নদীয ফুল া ডু মফলয় েলনা
মমদ বামফ াঅভায রাআ স্পশ, থা,
মমদ াঅভায াল াঅম
ফলদ লয়,
রমদন ভৃতুয ফরলফ থা
াঅভযা াযালফা না রেউলয়য ালথ
ভুলছ মাফ না স্ভৃমতয রফযা জালর
াঅয ততমদন,
াঅমভ ালষা যফ, নদীয র ালর।
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রো া র – ফাফা
ঋতী যায় ভুোজশী
জামন রো া,
াঅমভ রাঁ ল মছ মভমছলর...
ালয় ালয় দু দভ!
যাজথ জুলে
াঅমভ রডল মছ ‗ ভলযড‘!
ঐ যতায ুলয
তাযয াাঁলধয রঝারা া রনলভ, গরায় াাআ া রচল ফর;
াণ্ডা ঘয... উাঁ চু রায াঅয াদা ান- ান া শ !
ফাাআলয মেন াায় ফয মভলরয শ্রমভ লদয ানলনয ুয,
াঅমভ তেন রগল য ালয ফযস্ত ফহুদূয!
ফমস্ত জ্বরর.. ঘয ুের.. ফাাঁচায দামফ মনলয়,
রদলেমছ াঅমভ গামেলত ফল, াাঁলচয জানরা মদলয়!
জামন রো া,
াঅমভ রলাগান মদলয়মছ..
প্রমতফালদয ঝে তু লরমছ তাযয!
এ মদন ফায ভতাআ যলত লয়লছ াগলজয র ায.
জীফলন, জীণশ মা ম ছু ,
ভস্ত া ভুলছ মদলত মদলত...
মফলয়য াঅলয নগদ মনলচ্ছ রজ ু ,
রদলেমছ াঅমভ ভন্ত্র মনলত মনলত...
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রদো মা
মদমিিয় বন্ব্যাপাধ্যায়

রমন মফতা এ া... রদো মা ...
২ ফলর চাাআ ৭ যান... রদো মা ...
েযামপ রাাআ এয াঅয ২ রল ন্ড... াভলন গামে চায... রদো মা ...
মলনভা শুরু লফ এেমন... ব্ল্যাল ম ম
াঅলছ ম ? রদো মা ...
ার anniversary ...ফউ এয াঅা ছু ম মন ... রদো মা ...
ফা এয পু লফালডশ ঝুরমছ... ম ম ল য া া রনাআ... ম ম ?... রদো মা ...
মদন মদন রভা া মচ্ছ... ডালয়ম াং-এয প্লযান... াভলন লা ভাাং... রদো মা ...
াণ্ডায় াাঁমছ... ালত াঅাআমক্রভ... াণ্ডা রালগ রাগু ... রদো মা ...
ভযালজ া delivered ... reply াঅলমন... রদো মা ...
মপ ল as promised... মপ  এল রগলছ... তু মভ? রদো মা ...
cross country রদৌেমচ্ছ ...মনাঃশ্বা হু াাঁ... ভমপ্ল লফ ম ? নাম রাস্ট?... রদো
মা ...
গী ালয এ া গান... ালন রচিা লয দুল া রাাআন... রদো মা ...
পু ফর... ান ান ভযাচ... াভলন পাাঁ া রগার... রদো মা ...
ামনশল এ া রছাট্ট রফোর... াত া প্রায় ছু াআ ছু াআ... রদো মা ...
জরুযী রাআ মভম াং ... রাআতালতাআ রর ... ফলয ভুে বায... রদো মা ...
ুলজায প্রস্তুমত... মভম য মভম াং... পান্ড ান ান...
াঅয মফার মফার প্লযান... রদো মা ...
মদলন ফ ভয়... ফ ম ছু রতাআ... এ া াঅা... রদো মা
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 াৎ রদো
সদবারমর্ত ভট্টাচার্য্য

মনমফে,  াৎাআ াঅজ রতাভায ালথ রদো
ফযস্ত মবলে  াৎাআ েুলাঁ জ ায়া মনস্তযে ামন্ত।
মনমফে, রতাভায মফতায োতা া এেলনা াঅলছ?
াতায য াতা মফতা ররো াঅভায নাভ ধলয।
মনমফে, রতাভায চু লর া ধলযলছ, চভায াাঁচ বাযী
রতাভায ালত ররো প্রথভ মচম এেলনা াঅভায ফযালগ।
মনমফে, দুদণ্ড রতাভায গালয়য গয াাআ
াঅভায মনাঃশ্বা জুলে তু মভ।
মনমফে, াঅভায ঘুভ াঅল না যালত
রতাভায স্বপ্ন রচাে জুলে নালভ।
মনমফে, াঅয এ া জলেয লয
রতাভায ালথ রদো লফ াঅলরা ফলশ দূলয।
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ত থা ভলন লে মায়
দীপমিখা চক্রবর্তী
এাআ ফৃমিয যালত াঅমছ ফাযাোয়
ত ম ছু থা না ভলন লে মায়
রাআ রছাট্ট রফরায ফৃমিয জলর রনৌল া বাালনায থা
রাআ স্কুর রথল রপযায ভয় মবলজ রপযায থা
ভলন লে লরলজয যামন্টলন... েলনা ক্লা র ল
েলনা ফা রাঞ্চ রব্রল ...
রাআ াঅড্ডা ভাযায থা
ভলন লে ছাতা ভাথায় রাআ প্রথভ াআন্টাযমবউ মদলত মায়ায থা...
চা ময রলয় াঅনলে র াঁ লদ রপরায থা
 াৎ রভলঘয গজশলন ভলন লে মায়... দাাঁমেলয় াঅমছ এাআ ফৃমিয যালত
ফাযাোয়।
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বালরা রভলয় ভে রভলয়
সমৌমমর্তা স াষ বল

যা নাম ভে রভলয়, ফলরন ফাফা া া
চরন ফরন, রালা াঅা , ফাআ ফশনাা ।।
ঘয নযা, গৃস্থামর ফশস্ব রছলে
ু ল' ালজ
চরর যা 'রু
মফশ্বজলয়য ররালব।।
রভলয়ভানুল যাতদুলু য ফাযভুলো লর,
―রজ্জাযণ‖ েুফ স্বাবামফ , রভলন মনলতাআ লফ।
―ভে রভলয়‖ ভধযযালত াজ রলয রপলয,
ভালয়য লুধ, রফালনয ফাআ, মনলজয মাং রলয,
 াৎ লয মঘলয ধলয এ ায়নায দর,
ভে রভলয়য ভে লত রাগর লয় ষণ ।।
ভে রভলয়য ভা ফাফা ার ু ল
াাঁলদ
রভলয় রভালদয ভে নয়, ল ভে যর ররাল ।।
বালরা রভলয়য ফাফা া া ফু পু মরলয় ফলর
এভনম রতা য়াযাআ মছর, ফলরাআ মছরাভ াঅলগ
রভলয় ভানুল ―পু লরয ভত‖ াঅগলর যােলত য়
াঅভায ঘলযয ―বালরা রভলয়‖ াভন ফাযভুলো নয়।
বালরা রভলয় মদলনয রফরায় ুলজা মদলয় রপলয,
যলন ামে, গালয় াঅাঁচর, ভুেম নত লয।।
 াৎ লয উদয় য়, রাআ ায়নায দর,
বালরা রভলয়য ভে লত রাগর লয় ষণ ,
বালরা রভলয়য ফাফা া া ফু চালে াাঁলদ,
রভলয় াঅভায বালরা ল ভে যর ররাল ।।
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বালরা রভলয়য ফাফা া া রভালদয গুরুজন
রছাল া ভুলে ফে থা, এ ম মনলফদন
―রভলয় ভানুল‖ ‗ুরুল ভানুল‘ ভান ম
বু য়?
মমু ি ত শ এ মফললয়, মভলথয ফা যফযয়
―ুরুল ালজ‖ নয়ল া, র রম চরলছ ―নাযীয রফল‖
ঘয নযা গৃস্থামর ফাআ ভাথায় রযলে
বালরা রভলয় ভে রভলয় ফোআ াঅলমষ
ধূতশ মাংস্ম ায়নায দর এাআ ভালজয ী ।
এ া প্রশ্ন ফাযাংফায লয ভলন,
র ন ুরুলমাং গলজশ উল না, রজ্জাযণ লর??
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প্র ৃ মত ভন
ামনমেতা দা

য়রা বফালেয মদন শ্রীয ঘুভ রবলে মায় এ ু তাোতামে । ফাাংরা নফফললশয
এাআ মদন এেন ফায ালছ ছু ম য মদন। তাাআ ভাছ,াাঁ ায ভাাং,দাআ,মভমি মনলয়
গত ার লযযয় মবলজ চু প্পু লয় মপলযলছ। ার াযাযাত ঝেফৃমিয তাণ্ডফ
চলরলছ। বচি রলরয রলমদলনয ফাজায ভাম লয় রগর এল ফালয।  াৎ ভলন
ের শ্রীয , ―াঅলয, ার রম াত ঝে র- াঅভ লেমন তালতা নয়।‖ প্তা
োলন াঅলগয ার বফােীলত যা াোয লয় জন রভলয় মভলর াআাআ
লয াঅভ ু মেলয়মছর। মমদ জয় মছরনা তেন ফামেলত। ার ঝলেয ভয়
ছ প
লযলছ এ ু রফযলনায জনয,ালযমন। ―মাহ্, রদময লয় রগর, ালয
ফামেয মেগ্ধাযা ফ ু মেলয় রপরর নালতা‖।
এরা াফাীয ালছ াোয এ ভাি াঅভগাছ ায দয ালন রফম।
যতরীয াঅয াাঁচ া জনলদয ভত এোলন ফােন্ত লযয রছাাঁয়ায়
গাছারায াংেযা ক্রভ ভলছ।তাাআ এাআ াঅভগাছ  তায ালথ লয় ম
দভ
 ৃ ষ্ণ চূ ো এ ু প্র ৃ মতয য মদলয় মায় াোয মযলফল। ামে াঅল
তয লভয , নাভ না জানা,াঅয তালদয ীমতশ রা রদলে ত ভয় র ল লছ
ু রা ফা ফলশায মবলজ মফল র
শ্রীয জানারায ধালয ফল।গযলভয মনজশন দুয
ম ম্বা ীলতয ু য়াা ভাো  ার, ফ ভয় র ান না র ান ামে াঅলতাআ
থাল । াআদানীাং য রছলর র াল া বারফাল ামে রদেলত । ঘুভ রথল উল াআ
চলর মায় াআ জানারায াভলন। ালতয াআাযায় ডাল ―ভা, রদে াআ ভাছ যাো
ামে া াঅফায এললছ‖। াত দুযন্ত রছলর তেন ান্ত ,ধীয , বধলমশয ালথ
রদেলত থাল ামেলদয াঅা মায়া ।এেন দুল া া ফাা রফাঁলধলছ াআ
গালছ। মডভ পু ল ফাচ্চা লয়লছ রফ লয় মদন র। তাাআ ছালদ উ লরাআ া
ু র রছাাঁ রভলয রমৌথ াঅক্রভণ যলছ ভাথায়। র াল াল নোলনাাআ
মতা ভাতা মগ
মায় না ,োয়া ,রেরা ফা গল্প যা ফ এেন াআ জানারায ধালয।শ্রীয বার
রালগ র াল ায এাআ াঅচযণ ।মনলজয রছলরলফরায থা ভলন লে মায় ।গযলভয
ছু ম লত দাদু- াম্মায ালছ গ্রালভয ফামেলত মায়া ত মনয়ভ লয । াযা  ার
চরত হুল াুম । গ্রালভয রছলরলভলয়লদয ালথ
গালছ  া ,ছাগরছানা
ধযা,ু ু লয রম্ফ ঝম্প ,ধান রেলত রদৌেলনা । এেন ায প্রজে র াথায় ায়
এাআ স্বাধীনতা ,উচ্ছরতায স্বাদ।
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ু লত শুরু যর র।
বাফনায রস্মালত বালত বালতাআ জানারাগুলরা ের
রাফায ঘলয াঅভগালছয মদল য জানার েুলরাআ ধাক্কা া রের র। ানয মদলনয
ভত ফুলজয াঅস্তযন রচালেয াভলনলতা রনাআ। র ন? ’াফা য় র।
―জয়,জয়,‖ রচাঁ মচলয় ল শ্রী ,ধেে লয উল লে জয় ালথ র াল া।
এযয মচৎ ায লয ল ,‖ভা ভা... াঅভায গাছ াআ্...াঅভায ামে াআ
ভা...। শ্রীয রচাে ঝাা লয় াঅলছ ...গরায ালছ এ া দরা ফাাঁধলছ ।
ার যালতয ঝে রবলে মদলয় রগলছ াঅভগালছয ফে ফে দুল া ডার ।রবলে
রগলছ র াল ায াল লদয রছাট্ট াংায ,লয রগলছ প্র ৃ মতল
াছ রথল
াফায ুলমাগ ু ু ।মনলচ াোয ালনল জে লয়লছ।দুজলনয ফাাআ যাো
মছর গালছয তরায়,ডার দুল া চাা মদলয়লছ রগুরল ।জয় থা ফরমছর
তালদয ালথ।শ্রীয ভলন ের যান্নাঘলয রমলত লফ এফায। র াল াল
রবারালনায ভলতা ম ছু ফরায েুলাঁ জ ররনা র।লফচাযা ভুে শুম লয় দাাঁমেলয়
াঅলছ। োমন লয  াৎ র াল া ডা র ―ভা‖...ালতয াআাযায় ালছ রমলত
ফরর। এতষণ জানারায া রথল নলে মন  । ান্না রথলভ রগলছ
তায। ালছ রমলত রদোর,... ―াঅভায ামে ভলযমন ভা ...ামে াঅলছ ...াআ
রদে োফায োলচ্ছ‖।মফমস্ভত শ্রীয নজয রগর ালয ৃ ষ্ণ চূ ো গালছয
ডালর। া দম্পমতয ো প্রযায় রছাট্ট া ম মনমশ্চলন্ত নতু ন াঅশ্রলয় ফল
াঅলছ। ৃ ষ্ণচূ োয যমিভ াঅবা স্বাগত জানালচ্ছ এাআ নতু ন ামতমথ রদয ।
রাআ যঙ ছুাঁ লয় রগর জানারায এালযয ভা-রছলরল ।
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ফাফা
ানমভি যায়

―যাাংগুাআমস্ট মবউ রয দাদা
রযাদামযাং ম স্কু
মডরুক্স দয পক্স াযান্ড
যা
যা যা ।―--না, ু ু ভায যালয়য ―াঅলফার তালফার‖-এয এমাফৎ াপ্র ামত র ালনা াাং নয়।
লযয এাআ চাযল রাাআন াঅভায ফাফায বতময। বূ বাযলত, াঅয শুধু বাযত-াআ ফা
র ন, এাআ মফার মফলশ্বয র উ এাআ চায রাাআলনয ভালন জালন না। এভন ী, ফাফা
মনলজ না। াযণ, এয র ালনা ভালনাআ য় না। এ এল ফালয াঅলফারতালফার, মাল
ফলর মালচ্ছতাাআ।
ু তু লতা, ভাভালতা,
তফু এয ভলধয ী াঅলছ জামন না, াঅভায জা তু লতা, েে
মতু লতা বাাআলফান, দাদামদমদ, এভন ী বাগলন বাগমনযা মাযা এাআ রাাআনগুলরা
রছাল ালফরা রথল াঅভায ফাফায ভুলে শুলন ফলো লয়লছ তাযা েুফ উলবাগ লযলছ।
ফাফায ম্পল শ মরেলত ফলর প্রথলভাআ রম রাাআন া ু
লয াদা াতায ভাথা া
দের লয, র া র, ফাফা াঅভায গালয় র ালনামদন াত রতালরমন। ফযাং, উরল া
ঘ না াাআ ঘল লছ। ফযাফয, ো বতময না লর ম াংফা র ালনা ফাআলয়য াতা মছাঁলে
রপরলর তষু মন াঅশ্রয় মনলয়মছ ফাফায াআ ―ফযায়াভ যা‖ চো মল য াঅোলর।
ফাফাল মনলয় ররো রভাল  জ থা নয়। তায াযণ, াঅভায ফাফা বদ্রলরা এ
জীফন্ত াভমনফা। াঅয তাাআ, রাআ াভমনফালয মযমবউ মরেলত রগলর াঅলগয থা
লয মালফ, লযয থা াঅলগ চলর াঅলফাআ। াথশাৎ, এলরালভলরা লফ। লফাআ। তা
রা । দল াঅ ায়ায মচন্তা রতা াঅয রনাআ!
স্ভযলণয রনৌল া রফলয় প্রথভ রম থা া ভলন লে, র া র ―ধায যা‖ ফা ―ালত
যাো‖ মফলয়াগ। াথশাৎ, রম মফলয়াগ ালেয রদাতরায এ ল য ঘলয ―০‖ থা লর,
এ তরায এ ল য ঘলয ―১‖ রথল ―৯‖-এয ভলধয রমল ালনা াে—এ-য ভ। এাআ
―ধায যা‖ মফলয়াগ প্রথভ মমে ফাফায ালছ। ফাফা াঅভায প্রথভ মষ ।
ফাফায লে র ালনামদন মচমেয়াোনা ফা া শ াল রগমছ ফলর ভলন লে না। ু া
ালছমল ফা র াতায় ভাভায ফামে মাফায ভয় ―ফাজাজ‖ স্কু ায ায াভলনয মল
ফাফায াভলন ভাথা া এ ু ঝুাঁম লয় ফতাভ। ফাফা ভালঝ ভালঝাআ ফরত, ―, লফ
রম ফলো মফ। ফাাঁল য ভুলে যান্ডর রঘাযালত েুফ াুমফলধ য়।―
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এ মদন াঅমভ ফলো লয় রগরাভ। স্কু ালযয রছলনয মল ফল মনলজল র ভন
―ূণাশ ে‖ ফলর ভলন র।
১৯৯২ ালরয রাআ মদন ায থা ভালঝ ভালঝাআ রফ ভলন রবল ল । রাআ ীত
লযয় ফামে মপলয ফাফা ফরর, াঅভযা ার াআলডন গালডশ লন মক্রল
রেরা রদেলত
মাফ। রলজা রজ ু দুল া ম ম
মদলয়লছ। াঅমভ তেন ক্লা রলবন। রাআ যালত াঅভায
বালরা লয ঘুভাআ র না। উলত্তজনায়, াজানা াঅনলে। ফাফা ভাল ফরর, ― ার
 ালর রুমচ, াঅরুযদভ।―
ালন রবালয ঘুভ বাঙর। ম
রমভন লাণ্মাম াঅয ফামলশ যীষায মদনগুলরালত
বাঙত।  ার াঅ ায় ফামে রথল রফমযলয় াআলডলন রৌাঁলছ রগ মদলয় েুল মফস্ভলয়য
রঘায া লত এ ু ভয় রাগর। এতমদন শুলন াঅা রাআ ফুজ গারলচ রচালেয
াভলন। রোলন ভযাচ শুরুয াঅলগ রল ভুূলতশ য প্রস্তুমত রলয মনলচ্ছ দীঘশমদলনয
মনফশান রথল ভুমি ায়া দমষণ াঅমি া দর। ামধনায় ক্লাাআব যাাআ, গযাময
ালস্টশ ন, াঅগুলন াযারান রডানাল্ড। প্রস্তুত লচ্ছ বাযতীয় মক্রল
দর। প্রস্তুত লচ্ছ
চীন রতন্ডুর য।
াঅভালদয ―এপ‖ ব্ল্ । ক্লাফ াউলয ম
উরল া মদল না ফযাফয। ম নম্বয রদলে
ফলত মগলয় াঅভায াআলডন-ামবজ্ঞ ফাফা ফরর, এোলন রযাদ াঅলফ, লযয মদল
চ। চলর রগরাভ রলডয তরায়। রেরা শুরু র। াঅভায প্রথভ ―ছায়ায াআলডন‖।
াঅভায প্রথভ ―ভায়ায াআলডন‖। রেরা এ ু এলগালনায লযাআ এ বদ্রলরা তাাঁয ম
ুাঁ লত েজ
ুাঁ লত চলর এলরন লযয মদল । রেরা চরলছ ুলযাদলভ। চাযা রথল
েজ
রফ লয় জন ভস্বলয ফলর উ র, ―দাদা, ফল েুন, ফল েুন, রমোলন পাাঁ া
ালচ্ছন, ফল েুন।― াণ্ড রদলে ফাফায মদল তা ালত ফাফা াআাযায় ফরর রেরা
রদেলত। াঅয াঅমভ াফা লয় রদেরাভ, র ান পাাঁল াঅভায ভলধয ালন া াআলডন
েুল রগলছ। র া মছর মদলনয ভযাচ। মদলনয াআলডলনয গালয় মেন এ ু এ ু লয
রগাধূমরয গয রাগলত শুরু লযলছ রাআ ভলয় বাযলতয জয় াঅয চীলনয এ
মফধ্বাংী াআমনাংলয াষী রথল ফামেয লথ া ফাোরাভ দুজলন।
ক্লা রলবন রথল াে াঅয মপমজ ার ালয়লন্সয মডা শ লভন্ট চলর রগর ফাফায
ু শুরু। প্লাল প্লাল প্লা, প্লাল ভাাআনাল ভাাআনা। মফ পয
তত্ত্বাফধালন। র এ মদ্ধ
শুধুাআ ফযা নয়, মফ ভালন ―রফাযন‖- ফল । শুধুাআ ম াাআলরালজন, ামক্সলজন, মচহ্ন,
াংল ত, রমাজযতা? উাদয ২৩ াঅয ২৪ াঅলছ না? লে াঅলছ দুমনয়ায
―এক্সো‖। াঅলছ রাআ রার োতা, মালত মরলে যাো াঅলছ যীষায জনয াতীফ
গুরুত্বূণশ রফ ম ছু ভারভরা, যীষায াঅলগয যালত রমগুলরায় চম লত এ ফায
রচাে ফুমরলয় রনয়া াঅফয । এাআ মনয়লভয র ালনা নেচে ফায রজা রনাআ।
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াযণ ভাস্টাযভাাআ মললফ ফাফা রমভন াক্লান্ত, রতভন ো। ভাধযমভ যীষায
ফছলযয রাআ লযগুলরায থা ম লজ রবারা মায়? াযামদন স্কুলর উদ্দাভ
াআহুলল্লালেয লয ফামে মপলয লযলফরা মেন রবৌতমফজ্ঞান ফা ালেয ফাআ েুলর
ফাফায াভলন ফল েুরমছ, ফাফা এ ালত াল য াতু মে া মনলয় র মফলরয য
―াডশ ায, াডশ ায‖ স্টাাআলর
লয ু লছ াঅয রাআ াঅয়ালজ াঅভায চ া
রবলঙ রবলঙ মালচ্ছ।
তেন াঅভায মনজস্ব াঅরাদা ঘয য়মন। ফাফা, ভা াঅয াঅমভ এ োল শুাআ।
াঅমভ াঅয ভা শুলয় লেমছ। ক্লান্ত যীলয ঘুভ মের েুলর রবতলয েু লত
চাাআলছ। এভন ভয় ফ দযজা- যজা ফয লয ফাফা ঘলয েু র। েুল াআ শুরু
যর থা ফরলত। থা ভালন, র ালনা জরুময, গুরুত্বূণশ ফযাায এল ফালযাআ
নয়। মত াথশীন, বু যবু লয রাডা য়া ালযয ভলতা াম জাগালনা থায
রপায়াযা। রাআ যাতদুলু য, ঘুলভয রফরায়। ভুূলতশ ঘুলভয মররভামধ।
াঅভালদয ফামেলত র মফর র মন রেরা চারু লয়মছর। রাআ রেরায ভূর ু ীরফ
ফাফা াঅয াঅমভ। েলনা-েলনা ফাফায দু-এ জন ছাি। র মফর র মন ফযা
াঅয মাংাং ফর ফামেলত র নাাআ মছর। ফলো যান্নাঘলয োফায র মফর া লয় রগর
র মফর র মন রফাডশ । াঅয রন ? ফামেলত াজস্ম ফাআলয়য বান্ডায রথল এ ু
াুস্থ াঅয াতরা রগা া চালয ফাআ র মফলরয য াঅোাঅমে দাাঁে মযলয়
লয় রগর জারীন রন । এযয শুধু রাব য়ান, রাব ু , য়ান ার।
গণ্ডলগার া লয়মছর রাআ এ মদন। গযাল দুধ পু লছ। ালয় লফ।  মস্পন
যালনায রলষয এ জন রেলরায়াে ায়দা লয ফলরয গালয় ফযা রছাাঁয়ার। ফর
েুফ ুেযবালফ ামেয ভলতা উেলত উেলত মগলয় ের দুলধয ফাম য ভলধয এফাং
লোআ ভলু দ্রয ভলধয এ রা এ রজলরমডমঙয ভলতা এ ফায এমদ , এ ফায
মদ । ম
রাআ ভুূলতশ াআ ফাযাোয প্রান্ত রথল রবল এর, ―দুধ া পু র নাম
রদে রতা রয?‖ ভুূলতশ য ভলধয গযালয াল যাো াতা া তু লর মনলয় দুলধয াগয
রথল মাংাং ালয মলে, লরয তরায়। তাযয ফান রভাছায ালে ভলু ছ
মনলয় াঅফায ―রাব ু , ু য়ান, ু ার‖। দুধ তেন গযালয য মনলজয
ভলতা পু লছ।
ু
ফাফা চযাচয ময ায় চেলত চায় না। রাঁ ল মালফ, তফু ময ায় চেলফ না। েফ
মনরুায় লর, ময ায় া রদয়ায াঅলগ এ াদ্ভুত দযাদময যলফ। ফরলফ,
―দ া ায় (রষিমফললল, লনলযা ফা ু মে) তু মভ তদূয মালফ, বাাআ? রমোলন
মগলয় রতাভায ‗দ া া‘ রল লফ, ফরলফ। াঅমভ রনলভ মাফ। ফাম া রাঁ ল াআ
চলর মাফ।― এ-য ভ াদ্ভুত থা শুলন াধাযণত রফমযবাগ ময ারাাআ ফলর,
―াঅচ্ছা, চরুন।― ফলর, ুলযা াাআ াআ বাোয় রৌাঁলছ রদয়।
াঅয ালযা রষলি এ া ফযাায য় ম না জামন না, তলফ াঅভায ফাফাল প্রায়াআ
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রদমে দুল া মজমন প্রায় রযাজ মনয়ভ লয এ ফায ামযলয় রপলর াঅয তাযয
ালন ষণ ধলয লনয লয় েুজ
াঁ লত থাল । াঅয ম ছু লতাআ েুলাঁ জ না রলর াযা ফামে
ভাথায় লয। রাআ ভাঘশ মজমন দুল া র চভায ো াঅয রন। রন েলুাঁ জ না
রলর ামস্থযতায মযভাণ েুফ রফম য়। তায াযণ, ফ রন ফাফায, মাল ফলর,
ম
―ু ‖ লয না। মচত লয় শুলয় ফুল য য েফলযয াগজ রযলে
াফরীরবালফ রম রন মদলয় ―ব্দছ ‖ যা মায়, রাআ রনাআ ফাফায ফলচলয়
াঅদলযয। তা র, নীর, রার, ালরা, াদা, ফুজ রম ামরযাআ রা না র ন।
াঅয রদম, মফলদম, াঅঞ্চমর , াোতু লতা রম র াম্পামনযাআ রা না র ন।
বূ লগার ফাআলয় রছাল ালফরায় লেমছরাভ, বাযলতয ফা ৃমথফীয মফমবন্ন াঞ্চলরয
ভানলু লয প্রধান োদয মফমবন্ন। ফাফায প্রধান ানীয় র ―চা‖।  ার াাঁচ া-ালে
াাঁচ ায় (ীত ালর ছ- া, ালে ছ- া) ঘুভ রথল  ায য রথল যাত ালে
এগালযা া-ফালযা ায় শুলত মাফায াঅলগ মশন্ত াযামদলন মফমবন্ন ভলয় ―ল ‖
ানুমায়ী ফাফা চা োয়। রমভন,  ার ালে াাঁচ া, ালে াত া, ালে াঅ া,
দ া, ালে ফালযা া—এ-য ভ বালফ মদলনয রল চা যাত াঅ া-ালে
াঅ ায়। এয ভলধয র ালনা এ া ফা দুল া চা র ালনামদন ফাদ েলর াযাষণ
ভন া র ভন রমন েুত
যলত থাল । ―. . .াঅজ এ া চা ফাদ রগর! াআ!‖
াঁ েুত
াঁ
এ মদন  ালর রদমে ফাফা যার ু লর য ালত যীমতভলতা গম্ভীযবালফ ী রমন
মলফ যলছ। ালছ রমলতাআ াআাযায় থা ফরলত ফাযণ যর। াঅমভ চু চা
উৎ মিত লয় ালষা যলত রাগরাভ। এ ু লয, যার ু লর য রথল ভুে
তু লর, াঅভায মদল তাম লয় ফরর, ―াঅমভ ফছলয এত া চা োাআ।― ফলর
যার ু লর য া াঅভায় রদোর। াঅমভ রদেরাভ, যার ু লর লযয মিলন এ া রফ
ফলোলো াংেযা। াঅমভ ী ফরফ, াঅভায ী ফরা উমচত, ম
যলত না রলয
াঅমভ মত া চু  মছরাভ, তায রথল  রফম চু  লয রগরাভ। এ জন ভানুল, র ান
মশালয়য চা-রপ্রভী লর এাআ ধযলনয মলফমনল  ভাথায় াঅল াঅমভ রবলফ ররাভ
না। এয লয, াফয ফাফা াঅভায় ভাম চা-রফলনয মলফ া ফুমঝলয়মছর।
ফাফায উদ্ভামফত ম ছু ব্দফলযয ভলধয এ া র ―া ু র‖। ফাফায মনজস্ব ামবধান
ানুমায়ী মায ভালন র ―াদ্ভুত‖। ফাফাল প্রায়াআ ফরলত রানা মায়, ―তু মভ এ া
া ু র।―
র ালনা জায়গায াফস্থান ফাফায ালছ জানলত চাাআলর ফাফা ফভয় এ া াদ্ভুত
উত্তয রদয়। এ ু রোরা লয ফমর। মমদ ফাফাল র উ মজলজ্ঞ লয, ―যা যা
াো া ম
র ান মদল ফলরা রতা?‖ ফাফা ফরলফ, ―তাাঁমতাোয উত্তযমদল ।―
ফয, লয় রগর। াঅয ী? লযলফরা লর রমল ালনা াউল া লে াঅলগ
জানলত লফ, ূমশ র ানমদল ল , বাাআ? ভালন, ুফ মদ র ান া? তায য
রাআভলতা মলফ যলত লফ উত্তয মদ র ান া। তেন
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জানা মালফ, যা যা াো রমলত রগলর ম
র ানমদল রমলত লফ। াঅভায ফাফায
ভলতা এত া ―মদ মপ্রয়‖ ভানুল াঅয র উ াঅলছ ম না জামন না। তাাআ চযাচয
াঅমভ ফাফায ালছ র ালনা জায়গায রোাঁজ ময না। াযণ াঅমভ জামন াঅভায
ভলতা মদগভ্রান্ত েুফ ভাআ াঅলছ।
রছাল ালফরা রথল রদলে াঅমছ, ―মফশ্বনাথ‖ ব্দ া ালন রগলরাআ ফাফা ডান ালতয
তজশনী াঅয তায ালয াঅঙু রগুলরা জলো লয ালর র ম লয়াআ ফুল র ায়।
ভালন, নভস্কায লয াঅয ম । ম ন্তু র ন রম াআ মফলল এ া ব্দ শুনলর এ-য ভ
লয র া ম ছু লতাআ ফুঝলত াযতাভ না। এ ু ফলো য়ায য জানলত াযরাভ,
মফেযাত মক্রল
রেলরায়াে গুন্ডাপ্পা মফশ্বনাথ ফাফায ানযতভ মপ্রয় এ জন
রেলরায়াে। ফাফা তাাঁল ―গুরু‖ ভালন। তাাআ এ-য ভ াঅচযণ লয।
১৩ ভাচশ মদন া এলরাআ ঘুভ রবলঙ রমদলনয থা ভলন লে। রমদন ভালন, ১৯৯৬
ালরয ১৩ ভাচশ । াআলডলন মফশ্ব া রমভপাাআনালর মদন-যালতয ভযালচ ভলু োভুমে
ভম্মদ াঅজাযউমদ্দলনয বাযত াঅয াজুন
শ যণতু োয শ্রীরো। াঅভালদয মছর
―রজ‖ ব্ল্ । মচ াল াঅভযা রদেমছরাভ এ ু র ানালচ বালফ। াঅভালদয
ু ল য এ া দর মছর। তালদয ভলধয এ জনল
াঅলাল ম ছু াল্পফয়ম মফ
াঅফায হুফহু ামবলনতা জযাম শ্রলপয ভলতা রদেলত। তালদয লে রফ বাফ লয়
রগর। প্রথভ ালে মতন ঘণ্টা রফ উলত্তজনা াঅয াআাআলয়য ভলধয মদলয় র ল রগর।
মফযমতয য রেরা শুরুয োমন ষণ ফালদাআ ভস্ত মলফ রমন উরল রগর। ভযাচ
এ ু এ ু লয বাযলতয াতছাো লত শুরু যর। রজতায াঅা মেন
োমন া লভ এললছ,  াৎ ফাফা ালত াঅরলতা চা মদলয় াআাযায় ফরর উল
েলত। ী ফযাায? রেরা-রপরা না রদলে মপলয মাফ নাম ? ম ন্তু র ালনা প্রশ্ন না
লয ম রছলে উল েরাভ। মমাঁ ে মদলয় রনলভ মেন রস্টমডয়ালভয ফাাআলয াঅমছ,
 াৎ ভলন র রস্টমডয়ালভয রবতলয রমন েুফ রগারভার লচ্ছ। াঅচভ া রফমযলয়
াঅায াযণ জানলত চাাআলর ফাফা ফরর, এয লয রফলযালত নাম ভযা ত।
ঘমেলত তেন ালে ন- া রফলজ রগলছ। যাস্তায় ফালয রদো রনাআ। ালত রগানা রম
দু-এ া ফা রচালে েলছ, য় তালদয গন্তফয াঅভালদয রথল াঅরাদা, নয়লতা
া যাোয জায়গা রনাআ, এত মবে। াগতযা াাঁ লত শুরু যরাভ দুজলন।
যাজলয়য ক্লামন্ত ভলন মনলয় াআলডন রথল াাঁ লত াাঁ লত মেন যাত ালে দ া
রৌলন এগালযা ায় াো ভয়দালন এল রৌাঁলছারাভ তেন ভয়দালন ামনলভল
ায ায যাত জাগলত শুরু লযলছ। ভধয-ভালচশ য তীব্র গযলভ াঅভালদয গরা
শুম লয় া । র ালনায লভ এ া াঅধোনা দযজা রোরা রদা ান রদেলত রলয়
এ ু জর রেলয় াঅফায রাঁ ল ফামে মপময। ছালদ তেন ভা, াম ভা, ভাভা, দাদালদয
উদগ্রীফ ভুে। াযণ রস্টমডয়ালভ াঅগুন জ্বলরলছ।
এ মদন  ালর ঘুভ বাঙায য ফাফায মদল তাম লয় েুফ রজায রল রপমর। তায
াযণ ফাফায রাা । রদমে, াজাভায য এ া রুমে লযলছ।
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াঅয পু র াতা াঞ্জামফয লয এ া যালন্ডা রগমঞ্জ। ম ছুাআ ফুঝলত না রলয
মেন রফা ায ভলতা তাম লয় াঅমছ তেন াঅভায ―মলস্টলভম ‖ ফাফা জানার রম,
গত লয় মদন যালত  াৎ েুফ ীত যমছর। তাাআ াঅলগয মদন যাত রথল ফাফা
ঘুলভালত মায়ায াঅলগ ভাথায াল এ া ফােমত রগমঞ্জ, রুমে াঅয মা মা
ম্ভফ মনলয় শুলচ্ছ। মেন রমভন ীত যলফ এ া এ া লয লয রপরলফ, এাআ
র যামি ারীন ময ল্পনা।
যামত্তলয ঘুলভয ভলধয াঅভযা ালনল াআ স্বপ্ন রদমে। াঅফায  ালর ঘুভ রথল  ায
য ালন ভয় রাআ স্বলপ্নয মফলয়ফস্তু ভলন থাল না। এাআ ফযাায ালত াঅভায
ফাফায এ া াদ্ভুত মফললত্ব াঅলছ এফাং াঅভায ধাযণা র া াঅয ালযা রনাআ।
ঘুলভয ভলধয স্বপ্ন রদেলত রদেলত র ালনা াযলণ ঘুভ রবলঙ রগলর, এ ু জর- র
রেলয় াঅফায ঘুলভালত শুরু যায লয াঅভায ফাফা াঅলগয রাআ াভাপ্ত স্বপ্ন া
রল রদোয য রথল াঅফায রদেলত শুরু যলত ালয। র ান ায়দায় এ-য ভ
ঘ না ঘ লত ালয র া ফাফাল মজলজ্ঞ লযমছরাভ, ম ন্তু ফাফা ফরলত
ালযমন।
এ মদন লযলফরা োল য এ ধালয ফল ভা াজ যলছ। াঅভায োয র মফলর
ফল াঅমভ েমছ। ভাথা ধলযলছ ফলর ফাফা োল য এ াল রচাে ফুলজ শুলয়।
 াৎ ফরর, ―াঅলরা া রচালে েুফ রাগলছ। রনফালনা রতা মালফ না, রতাভযা
াজ যছ। াঅমভ তলফ এ ু গাযাময াআ।― এ-য ভ এ া াদ্ভুত ফা য শুলন
াঅমভ ো রপলর, ভা াজ রপলর াফা রচালে তা াাআ। রদমে, ফাফা যালন্ডা
রগমঞ্জ া রু লয াম লয় রচালেয য রপলর রযলেলছ। ফয, াঅয রচালে
র ালনা াঅলরা রাগলছ না। রাআ প্রথভ াঅভালদয ফামেলত গাযামযয প্রলফ। তায
য রথল ভালঝ ভালঝাআ এেন তাাঁল াঅভালদয ফামেলত রদো মায়।
াঅয এ া উলল্লেলমাগয বফমিয াঅলছ াঅভায ফাফায। াঅমভ ফমর, ফাফায
মগলনচায। র া র, রফময বাগ ভলয়াআ ফাফা ফুজ জলরয রফাতর ায ো না
নীর রফাতলর ফা নীর রফাতলরয ো না রুদ রফাতলর যায়। এয রছলন
র ালনায ভ ফণশাযতায মুমি রনাআ, র া াঅভযা এ ফায নয়, এ ামধ ফায
যীষা লয রদলেমছ। াঅলর, এ া ফাফায এ া মগলনচায। মফমচি
মম্বলনলনয রফাতর রচালে েলরাআ াঅভযা ভুূলতশ ফুলঝ মাাআ ায াজ।
ু
এাআ ফ ম ছু , এাআ ভস্ত া মভমরলয়াআ াঅভায শ্রীমি
ফাফা। তাাআ াঅভালদয
মযফালয, মফললত াঅভায জা তু লতা, েুেতু লতা দাদা-মদমদ, বাাআ-রফান,
বাগলন-বাগমনয ভলধয ফাফায মডভযান্ড এত রফম।
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ভন োযালয মদস্তা

ু বায লয াঅলছ. াঅয এযাআ ালথ াল্লা মদলয়
ার  ার রথল াআ াঅ া া ভে
চরলছ াঅভায রভজাজ া। এভমন মদনগুলরায জীফনমািা তথা ভশফযস্ততা এাআ
রোাআলত তলতা া াআযন রজাগালত ালযনা, ম ন্তু ফামে রথল প্রায় ১৭০০০ ভাাআর
দূলয এোলন াঅভায াপু যন্ত ভয়, মচন্তা বাফনা াঅয মফলেললণয। াঅয এাআ মজমন
াাআ উলস্ক মদলয় মায় স্ভৃমতয ালগাছালরা াঅরভাময াল ।
াঅচ্ছা রতালদয ভলন লে রাআ লরজ স্ট্রীল য রধলনায যফলতয রদা ান ায
থা , রমোলন াঅভযা াভানয ফযলপয ু লযা রছাাঁোছু মে ভাধযলভ ব লালযয উত্তা
মনতাভ, াঅয রধলনা াআ প্রচন্ড গযলভ ামভুলে াঅভালদয রতিা মভম লয় রমত মদলনয
য মদন। শুলনমছ রল ভলয় য ভুলে জর রদয়ায র উ মছর না।
ভলন েলছ াআ ফযপ রছাো গ্রুলয াবী ল . াম েুম রছলর া া
জুমগলয়মছর রাআ স্কুলরয ছালদ ফল মগালয ধযালনায। রাআ মদন রমন, স্কুলরয ছালদয
াআ মমাঁ ে ালতাআ এ া রছা োল া মফপ্লফ ঘল মগলয়মছর। াফা রালগ মেন শুমন
াবীল য রাআ া নাম জীফলনয গমতয ালছ নমত স্বী ায লয। াঅভায ম ন্তু
াঅজ াআ াবীল য রদোলনা া ু ু াআ ম্বর!
মগালযল য থা রথল াআ াভুয এ া ডায়রগ ভলন লয রগর!  ফরত লরলজ
োয ভয় ৪ ফযু মভলর ১ া মগালযল
াউন্টালয রেলত ত। ম ন্তু তালত এ া
প্রালণয স্পশ মছর। াঅজ ১যাল
মগালয র নায ষভতা াঅলছ ফায, ম ন্তু
ভয় া রনাআ ৪ ফযুয এ ালথ য়ায! রাআ াভুয মফতায াত া মছর দারুন।
লরলজয ালন রভলয়াআ াগর মছর য মফতায। দমষন বাযলত বালরা চা মযয
াপায রলয় রমমদন  চলর রগর, েুফ দুাঃে লয়মছর। াঅলর  মছর াঅভায প্রমত
লযযয উলটাডাো পু মব্রলজয েী। দুল া ররফু চা াঅয ২-৩র রে মদলয়
ানায়াল র ল রমত াঅভালদয ৩-৪ ঘন্টা। তাযয দীঘশ ভয় র ল রগলছ মনজ মনজ
জীফলনয ফযস্ততায়। েুফ রদেলত াআলচ্ছ লয াভুল ।  র াতায় এলর এেলনা ম
উলটাডাোয পু মব্রজ ায় াঅল েলনা? ালষা লয াঅভায জনয?
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রাটু দায রদা ালনয এ া ভস্ত ফে বূ মভ া মছর াঅভালদয রাআ তারুলনয।
ফরলমব রথল ৯/১১, রৌযব রথল চযালর, াঅফায ফাভ- ডান যাজনীমত
াঅভালদয ফ াঅলরাচনায-াআ াষী াআ রদা ান। বালেয চা াঅয মগালয -এ
উ ত মফতল শ য তু পান। রপ্রভ মনলফদলনয গুরুত্বূণশ ম , াঅফায ফযথশ রপ্রমভ ল
ান্ত্বনা প্রদান ফ-াআ ায়া রমত. রাটু দা মছর মনফশা রশ্রাতা। াঅভালদয ভলধয
র ানমদন র উ প্রলয়াজন রফাধ মযমন রাটু দায ফিফয রানায। ফাতাল উেন্ত
ররাবনীয় ম  গুলরা এ া রফাধয় ালজ াঅলমন রাটু দায! াআ রদা ান া
াঅজ াঅয রনাআ! তু লর মদলয়লছ লরজ তৃশষ। োলন লরলজয ঝা চ চল
যামন্টন লফ! মায তরায় চাা লে থা লফ ম ছু তরুলনয হৃদলয়য স্পেন।
হৃদয় ভালনাআ রতা ম ছু না ফরা থা, ম ছু না রানা ব্দ! জীফন মফজ্ঞান ক্লালয
রাআ চভা যা রভলয়ম ! ভলন লয়মছলরা  ম ছু ফরলত রচলয়মছর াঅভায়! াঅমভ
ম ছু ফরলত রচলয়মছরাভ য়ত। ম ন্তু গলল্পয মনমদশি প্রথা রভলনাআ র উাআ াঅয াউল
ম ছু ফলর উ লত ামযমন। াঅফায ধয রপ্রমলডমন্স-য রভলয়ম , ত ুেয ভয়, ত
স্বপ্ন, ত যাস্তা রচনা, ত যাত জাগা, রপান র-এ। াথচ  াৎ-াআ র ভন
ালচনা, ালগাছালরা লয মদলয় রগর। মনরুত্তয ম ছু প্রশ্ন রযলে মদলয় রগর ফাস্তলফয
ফু মচলয!! াঅভায েুফ বালরা রাগত জামন াআ যন্ত মফল লর মপ াউ এয
াভলন ায় রুম লয় রুম লয় য র ৌতু রী, ফুমদ্ধদীপ্ত চামন ায াঅস্বাদন মনলত।
াঅভায েুফ বালরা রাগত মেন ফামে রপযায বাো া মদলয় দুজলন মভলর এ গ্লা
যফলত বমফলযলতয স্বলপ্নয জার ফুনতাভ, াঅয তাযয ম ছু াফাস্তফ ল্পনায় রভলত
উল রভৌরামর রথল রল ফামে মপযতাভ। াঅভায াঅজ েুফ জানলত াআলচ্ছ লয,
য রাআ র ৌতু রী রচাে ম াঅয মপ াউলয াভলন দাোলর এ ফালযয
জনয াঅভায় েুজলফ?
ফাফায ফযুয রভলয়ল  ভলন েলছ বীলণ, মাল রাআ াত ধলয াাআল র
মমেলয়মছরাভ, রযাজ মফল লর ছালদ দামেলয় ালষা লযমছরাভ, এ ম ফায
ালয ফাযাোয় মমদ রদো ায়া মায় এাআ রবলফ! াআাআ প্রথভ াঅভায় মমেলয়মছর
াুমযশ ম্পযারূা থাম য ভালন। রযাজ  ালর য জলর রবজা ভুে া , ালরয
চু র রথল রনলভ াঅা জরমফেু গুলরা, মায উয ূলমশয প্রথভ যমি া লে এ া
স্বগশীয় রৌেলমশয ছ ায় বমযলয় মদত াঅভায ভলনয উল ান
া, াঅয
তাযয? তাযয াঅভায মদল তাম লয় এ া ভমরন াম। াঅচ্ছা রভলয়ম ম
র ালনা এ া ভুহুলতশ য জনয াঅভায থা রবলফমছর? জামননা, র ানমদন জানলত
াযফনা।
াঅলর ফযাাযগুলরা রফাধয় রভলো-য রাআ রঘামল ায ভতন! মায ুভধুয েস্বয
াঅভালদয মনতযেী ম ন্তু তায মযচয় া াযাজীফন াধযাাআ রথল মালফ। ডািায
ফলরলছ াঅভায রম াঅয ৬ ভা. এোলন র লনায র ালনা উত্তয রনাআ! াঅলর এাআ
উত্তয গুলরা রলয় রগলর য়লতা জীফন া উলদ্দযীন, াথশীন লয় েত!
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াযালনা প্রামপ্ত মনরুলদ্দ
রম াযায় র ম রম্বা াযায় , রছা লফরায় ালয ফামেয শুব া ু এ মদন ফামে
রথল রফমযলয় রদা ালন রগর, াঅয মপযর না। াঅভযা তেন বাো থাম
উত্তয র াতায এ ফামেলত , তেন  প্রমতলফীযা াঅত্মীয়য রথল ম ছু ভ
ত না। ালয ফামেয দাদু তেন চা ময যত এ া জু মভলর াঅয রপযায লথ
ম ছু না ম ছু ফাজায লয াঅনলতা াঅভায জনয , র ানমদন ফাদাভ বাজা , র ালনা
মদন রডাআময মভরৃ , ম ছু রতা থা তাআ , ফরলত রনাআ াআ ফয় রথল াআ াঅভায
চমযলিয এ া মজমন াঅমফষ্কায লয াঅমভ মনলজাআ েুী লয়মছরাভ রম াঅমভ
বীলণ স্বাথশয, রযাজ লয রফরা ম ছু পী ভার ালত রতাভ ফলর াআ ফামেয দাদু
ফাদ মদলয় াঅমভ ফাম
াউল মফলল াত্তা মদতাভ না।
াঅয শুব া ু ররা াল রতা রদেলতাআ াযতাভ না , ভালয়য ালছ শুলনমছ
ভাধযমভল রধমযলয়মছর , ম ন্তু াঅভায ালথ রদো লরাআ ো ধযত, োন্সলরন
মজলগয যত, তেন ায মদলন ম ফ cadaverous ররা ত ভাাআময, এাআ শুব
া ু য ভলতা ররা জলনয ফহু াঅলগাআ ামযলয় মায়া উমচত মছর , রতা মাাআ রা
রছলরম াঅয মপযর না , থানা, ুমর ,াাতার, ভগশ র উ য ভুে রদলে মন
ফরর , াঅমভ েুফ েুম লয়মছরাভ ফলর ার া চে চাে  জুল মছর াঅভায
ালর , াআ ফয়ল মা য় াঅয ম । এয লয় ফছলযয ভলধযাআ দাদু মদদা বাো
রছলে উল রগর , এভমনলত ফুলো ররা া রছলর াযালনায দুাঃলে এত ভন ভযা
লয় লযমছর রম ালয ফামেয এ া রছলর রম তীলথশয াল য ভলতা ফল রযাজ
ালষা লয র া বু লরাআ রগমছর। াঅলস্ত াঅলস্ত ালবয  লয় মামচ্ছর াঅভায
, যা চলর রমলত মফলল ি য় মন ।
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এ া এভমনলত রবলে যা এ া ররা াঅয এ া মফমবন্ন ভালয়য ভমেলয াঅয
ফাফায থালন ুলজা মদলত মদলত শুম লয় মায়া াঅধ াগরা মদদায থা ভলন
যােলত াঅভায ফলয় রগলছ , াঅভায াভলন তেন ানন্ত জীফন, প্রায় ক্লা
নাাআন, ুলজায় এ া রফলযালনায স্বাধীনতা , রযাজ মফল লরয মদল ভন র ভলনয
এ া ায়া রদয়, এ া াাআল র জুল রগলছ, র ামচাং এ াঅফায রভলয়যা
েলত শুরু লযলছ , াঅভায জীফন রথল ালয ফামেয ামতমথ যায়ন মচয ার
াঅলাল না যা াঅদন্ত ছালালা ররা া াঅলস্ত াঅলস্ত চু মালে ামযলয় রগর।
াআ ফয়ল বু লর মায়া েুফ রাজা মছর, তফু ম ফ বু লর মায়া রগলছ? াঅলয
রম রভলয় ায ালথ াঅরা লরা মযিাযলথল রপযায ভয়, দুমদলনয রেন জামনশ ,
ত গল্প লয়মছর, ায়দা লয রজলন মনলয়মছরাভ য র ালনা মফলল ফযু রনাআ
তেন; াো রস্টলন াঅ ু র ভুে লয াাঁা াাঁা ালত রম ফামেয রপান
নম্বযলরো াগজ া মদলয়মছর, তা ফহুমদন মছর ডায়মযয বাাঁলজ। াঅমভ রতা
ফীয, এ
া ায র মরলপান ফুথ রথল রপান লয এ া গম্ভীয গরা শুলন রপান
র ল রদয়ায য াঅয রপান যায া য় মন র ালনামদন। শুধু রুদ লয়
মায়া াগজ া মছর ফহুমদন, মা াযায় তা ম এল ফালযাআ াযায়।
াঅভালদয রেরায ভাল য রল এ ুলজায াঅলগ লয় গুচ্ছ া পু র রদলে াগর
লয় মামায মদন ম ভা রফাজালনা েযা য়ায ালথাআ ামযলয়মছর, জামন না,
ম ম্বা এ
ালর ভাভাফামেয ছালদ উল ভপস্বমর লয রফরা মত দূয রদোয াঅযাভ
াঅয রাআ দৃমি ম ামযলয় রগর তলফ, ভামলদয মফলয় লয় রগর, ভাভাযা াঅরদা
লয় রগর, এ ান্নফতশ ী মযফায রবলে চু লয রছা রথল রছা লয় রগর, রাআ
ডাাআমনাং র মফর ামযলয় রগর, ুযলনা রযমড য ভলতা, রছা রছা াত চরমত
FM এলরা , ফামেয ুযলনা ালরা রপান ায ভলতা ফামতর াঅয গম্ভীয মজমন
যাআলরা না তালর ফরছ।
মদদায ালতয ুমর মল যাআলরা না , ভাথায গামছ চু র ফাদ মদলয় ফাম ম ছু
থা লফ না ফরলছ , রচালেয মনলচয ালরা দাগ াঅয ফ ভয় াফন্ন ক্লান্ত থভ
রভলয থা া এাআ ররা াল এেন াঅমভ মমদ রদেতাভ াঅভায াআ ফয়ল,
শুব া ু য রথল  োযা রাগত, এ জন রতা তফু ামরলয় রফাঁলচমছর, াঅভায
ম লফ। াঅভায রতা াযালনায র ালনা াযণ রনাআ।
াঅলস্ত াঅলস্ত াঅভায ালয় রাঁ ল রঘাযা ুলজা গুলরা ামযলয় রগর, াঅজ ার
যাস্তায রদা ালন এগ রযার রেলত ফউ ফাযণ লয মদলয়লছ, hygienic নয়, াঅয
াত গমেলয় লভল া  রনলভমছর ভলন াঅলছ, ম
যাফরালভা রয ফাফা, শ্বশুে
ফামেয ররাল য াভলন।
JHAALMURI BOISAKHI

47

াঅচ্ছা ফ াযালনায রছলন াযণ থাল ফুমঝ, এাআ রম এত বালরা বালরা
ভয় াঅড্ডা রভলয ামযলয় রগর, চ ভুমে রতলর বাজা ভাো তা াঅফায
চাাঁদা লয র না, রাআ মদন া ামযলয় রগর, রল লয় রগর মগালয
াউন্টায
োফায মদন।
াঅভালদয মা না ফরা থা মছর রাআ ফ রল মফল লরয ভমরন ায়ায় ামযলয়
রগর , ীত ালরয ম মন এয রপলর াঅা প্লামস্ট এয গ্লা এয ভলতা
রছলন লয যাআলরা গামেয চা ায দাগ, মঝমভলয় াঅা ভমরন নদীয তীলয এ
পামর গ্রাভ, লয় ঘয ফমত, াঅয এ রগাছা ভানুল, প্রামপ্ত ফরলত এাআ রফাঁলচ
থা া, রাং ল লয থা া লয় গুচ্ছ া পু র, "রেন রদেমফ াু" ফলর
দুগাশ য black and white লথয াাঁচামর মা মদদায রচালে দুলযয ফাাংরালদ
এয ভলতা এাআ াস্পি স্বলপ্নয , মফতায ভতাআ জ ম ন্তু জ রবয নয়।
ু স্পি
াঅভযা মাযা াঅজ ার াঅয়নায াভলন দাোলর মনলজলদয ছমফ েফ
রদেলত াাআ না, াঅভালদয মাযা রফময বাগ ররা এাআ বু লর রমলত
ফললছ,াঅয ভাি লয় ফছয, াঅভযা লয মাফ ানবযালয োতায় ,
ফ া ভুলছ মালফ ম , াঅভালদয ফ যমেন গল্প রপলর াঅা যমঙন াতা র উ
ু মেলয় রনলফ না, াঅভযা রতা াঅয জ রবয নাআ, এযয না য় এ ু
ম
মফযমত াঅু । াালেয থ রফাঁল
মা
ামনশ্চয়তা রথল
াঅলযা ামনশ্চয়তায মদল , লে যােু াযালনা , প্রামপ্ত াঅয দীঘশ মনশ্বা
ানায ভলতা মনরুলদ্দ।
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মফট্টুয ভা
োহানা দাে ভট্টাচার্য্য
স্কুর রথল রফমযলয় ফামে রপযায ভয় াঅ ালয মদল এ ফায তা ালরা মফট্টু।
াম্মা ফলর াঅ াল নাম গড থাল । াম্মা াঅলযা ালন ম ছু ফলর মফট্টু র ।
মফট্টু রগুলরা ফ মফশ্বা লয, াযণ  রদলেলছ াযা ফামেয ফায ভলধয শুধু
াম্মায চু র াদা। চু র াদা ভালন াম্মায ফয় ফলচলয় রফম, এ া  জালন।
াঅ ালয মদল
তাম লয় ভলন ভলন রপ্র
লয মনর োমনষণ। মফট্টুয ভা
াঅজ নামশাংলালভ বমত্তশ লয়লছ। ভন বালরা রনাআ মফট্টুয। স্কুলর াঅমন্ট মমেলয়লছ রপ্র
যলত। ফামেলত াম্মা রমভন লয ুলজা লয রতভন লয নয়। তলফ াঅমন্ট এ া
ফলরলছ রম ফ গড নাম াআ ু য়ার।
াম্মায গড াঅয াঅমন্টয গড দুজলনাআ
াআ ু য়ার। মফট্টু রতা রযাজ দুজলনয ালছাআ াঅরাদা াঅরাদা লয রপ্র লয।
তা মফট্টুয ভা বালরা রনাআ, াঅয র াাআ মফট্টুয জীফলনয ফলচলয় লিয াযণ।
এাআ ালে মতন ফছলযয রছাট্ট জীফলন মফট্টুয ালন ম ছু াঅলছ, গাদাগাদা রেরনা
াঅলছ, ফাফায াঅদয াঅলছ, মনলজলদয ফামে-গামে-ফযু এভনম মনলজয াঅরাদা
ফাথরুভ-য়ারা রফডরুভ াঅলছ (মমদ  এেলনা যালত বয় ায় ফলর ভালঝ
ভালঝাআ ভা-ফাফায াল রাফায ফায়না ধলয)। াঅলযা এ া াযণ াঅলছ। মফট্টু
ভালঝ ভালঝ মফছানায় মম লয রপলর। তলফ ভা-এয রম াঅজ ার ম লমলছ
মফট্টু ফুঝলত ালযনা। োমর ফায ভুলে রালন ভা-এয নাম গুড মনউজ লমলছ।
মমদ গুড মনউজ লফ তালর ভা াঅজ ার য ভ লয ফল থাল র ন
াযামদন? াঅলগ ভা ম ুেয ডান্স যত! ফামেলত মযমভমদমদ-মভমভমদমদ-মততমররদয মনলয় ভা ম ুেয নাচ রোত! রাস্ট দুগাশ ুলজায় ভা মনলজ ভা-দুগাশ রলজ
ডান্স লযমছর। মফট্টুল ভা গলন ামজলয় মদলয়মছর। থালভশা লরয শুাঁ েয়ারা
ভুলো লয মফট্টু বাযী ভজা রলয়মছর। াঅয ফাাআ এল এল ল াঅদয
যমছর।
রাআ ুেযী ভা াঅজ ার র ভন রদেলত লয় রগলছ! রভা া লয় রগলছ ভা, রগারভত বুাঁ মে লয় রগলছ ভালয়য। াঅয রযাজ এ ু -এ ু লয বুাঁ মে া ফে লচ্ছ।
াআদামনাং ালর  া মফার লয় রগলছ। ভা াঅজ ার শুলয় থাল , নয়লতা ফল
থাল । ভা াঅয াঅজ ার স্কুলর মদলত মায়না। মফট্টু স্কুরফাল ফামে রপলয। াম্মা
মদারীভাীল মদলয় ফ াজ যায় াঅজ ার। মদভ এলমছর াঅলগয প্তাল।
মফট্টুল ফলর রগলছ ভালয়য র ালর াঅয াঅলগয ভত না রামপলয় েলত। মফট্টুয
এাআয ভ ভা রভাল াআ বাল্লালগ না। ফাাআ বালফ মফট্টু রছা । র নাম ম ছু রফালঝনা।
মফট্টু ম
জালন ভা বালরা রনাআ।
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মফট্টুয াোয় এ া াদা ু ু য াঅলছ। ভা তাল ভালছয াাঁ া রভলে বাত োয়ায় ।
তায নাভ র রামর। রাআ রামর নাম মফট্টুয ালথ এ মদলন জলেমছর। মফট্টু
রামরয ালথ রেলর । রামরয মদন মচম ময মদলয় রামরয গালয় রগারাী যাং মদলয়
মদলয়মছর। তাাআ জনয ভা ত ফ া মদলয়মছর মফট্টু র । মফট্টু জালন রামর ম ন্তু এ ু 
যাগ লযমন। রযাজ রনলে রনলে েুম জামনলয়মছর। রাআ রামরয ভা ারী গত
প্তাল ভাযা মগলয় গড-এয ালছ চলর রগর। মফট্টুয াোয় মেন গামে এল
ারীল মনলয় রগর তেন রামরয ম
ান্না! মফট্টু রফালঝ তায ভা এাআফায ম
াআয ভ গড-এয ালছ চলর মালফ। রামরল মফট্টু রফাঝায় রম য ভা াঅ াল স্টায
লয় রগলছ। রামরয ীত যলর রামর মেন াাঁলদ মফট্টু ল ুযলনা াে মদলয়
চাা মদলয় রদয় (মমদ রামর গালয় চাা রদয়া মফলল ছে লযনা)। াঅয মেন
রামরয মেলদ ায় মফট্টু ল ডগ মফমস্ক রদয়। রামর রযাজ রনলে রনলে োয়। ম ন্তু
মফট্টু জালন রামর য ভাল মভ লয। এফায ম মফট্টুয ভা- স্টায লয় মালফ?
ভা ফামেয ডটয াঅলেরল াঅয রদোয়না। ভা াঅজ  ালর রম নামশাংলালভ বমত্তশ
লয়লছ রাআ নামশাংলালভাআ নতু ন এ া দামেরা ডটয াঅলছ, াআদামনাং ভা তায ালছ
মায়। ভায এাআ রগার বুাঁ মেয়ারা াুে ফামেয ডটয াঅলের বালরা লয মদলত
ালযনা। মফট্টুল
াম্মা ফলরলছ ভাল নাম াআ দামেরা ডটয বালরা লয রদলফ।
এ মদন এ দভ শুরুলত মেন ভালয়য এাআ াুে া য়, তেন ভালয়য এত ফে বুাঁ মে
য়মন, তেন মফট্টু এাআ মনলয় েুফ দুমশ্চন্তায় মছর। র মেন াম্মাল মজলজ্ঞ যমছর
রম ভাল ডটয াঅলের ফে াআনলজ ন মদলর ভা রলয রমলত ালয ম না, তেন
দীামরভাী মছর ালছাআ। দীামরভাী শুলন রল ফরর "রফালঝা রছলরয থা !
রমল ালনা ডািায মদলয় ম রায়ামতয মচম লচ্ছ য়?" াম্মা দীামরভামল ধভল
থামভলয় মদলয়মছর। রমদন রথল াআ মফট্টু জালন ম ছু গেফে াঅলছ। 'রায়ামত' াঅয
'মচম লচ্ছ' এাআ দুল া লব্দয ভালন র জালননা। তাল র উ ফলর মদরনা। স্কুলর র
ফযুলদয মজলজ্ঞ যলফ রবলফমছর। ম ন্তু স্কুলর মজলজ্ঞ যলরাআ তাল ব্বাাআল
ফরলত লফ রম তায ভা ভলয মালফ। র া বাফলরাআ রতা মফট্টুয রচালে জর াঅল।
স্কুলর ফয়যা াাঁলদ না, োমর গারশযা াাঁলদ। াাঁদলর ফাাআ তাল গারশ ফরলফ। তাাআ
এাআ া মফট্টু লযমন। রবলফমছর াআ দামেরা ডািায ম
লয মদলত াযলফ। ম ন্তু
প্রায় ছয় ভা লয় রগর ডািায ম ছু াআ লযনা। ভালয়য বুাঁ মে া রফলোআ চলরলছ। ম ছু
রেলত ালযনা ভা। ভালঝ ভালঝ ফমভ লয। াঅয তালত ফাফা- াম্মা-মদভ-দাদাাআ
ফাাআ ত্ত েুম। র উ ভাল বারফালনা। ভা র া রফালঝনা।
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ফাফায য াঅজ ার মফট্টু েুফ যাগ লয। ফাফা রাস্ট উাআ মফট্টুল ফলরলছ রম
এ া নতু ন বাাআ ফা রফান ম লন রদলফ। মফট্টু োমর রযলগ মায় এ া রবলফ। ভালয়য
ত াুে, মফট্টুয ভন এভমনলতাআ বালরা রনাআ, তায ভলধয এাআ বাাআ-রফালনয
ফযাায া য রভাল াআ বালরা রালগমন। মফট্টু জালন বাাআ-রফান র না া রভাল াআ
বালরা মজমন না। তায স্কুলর রিন্ড াঅলছ মযয়া। য দাদা াঅলছ ক্লা ু -রত
লে।  রদলেলছ মযয়ায ফাফা মযয়াল র ালর লয গামে চাায় াঅয ায দাদা
মল ফযাগ মনলয় এ া এ া রাঁ ল রাঁ ল মগলয় গামেলত ল ।  জালন বাাআ-রফান
ম নলর মনলজয াঅদয লভ মায়।  রবলফ রযলেলছ এ া মনলয় এ মদন াম্মায ালথ
মড া যলফ। ার ানলড, রাভয়া শ এয চা রনাআ াঅয তফরায ক্লালয ছু ম ।
ার এ া মনলয় এ া এায-ায যলফ রবলফলছ ।

২
ফামে মপলয মফট্টু াফা লয় রগর য ভ- ভ রদলে। াম্মা ফামেয রগ রথল াআ
মফট্টুল র ালর তু লর মনর।
াঅয দীামরভাী এ গার রল স্কুরফালয
রাাআবায া ু ল
মভমি োয়ালত এমগলয় রগর। ফামেয রবতলয াআচাআ যায
াঅয়াজ রর। মদভ এললছ, দাদাাআ এললছ াঅলযা ালন ররা । মফট্টুল
াম্মা
ফরর "মফট্টুফুলো , রতায ভা এ দভ বালরা লয় রগলছ। নামশাংলালভ মগলয়
রদেমফ চর। তু াআ াত রপ্র যমছমর বগফালনয ালছ! বগফান এ া রছাট্ট বাাআল
াম লয়লছ। র এল রতায ভাল এ দভ বালরা লয মদলয়লছ।"
শুলন মফট্টু োমনষণ াাঁ লয তাম লয় যাআলরা। র ান ায ালথ র ান া রভরালত
াযর না। প্রথলভাআ ভলন ের ডটয াঅলেলরয ভুে। রছাট্ট বাাআ গড-এয াছ
রথল এভন ম লুধ মনলয় এলরা, মা ডটয াঅলেলরয রচলয় রফম বালরা?
াঅফায ফাফা রম ম ছু মদন াঅলগাআ ফরমছর বাাআ ফা রফান্ র নায থা া, র া
এবালফ মতয লয় রগর! াঅয ভালয়য াুে রলয রগর? ম ! ভালয়য াুে রলয
রগলছ! ভা াঅয রামরয ভালয়য ভত লয স্টায লয় মালফনা! মফট্টুয ালছ থা লফ!
মফট্টু প্রচন্ড েুম লয় াম্মায মদল তাম লয় ফরর "াঅমভ ভালয়য ালছ মাফ।"
শুলন াম্মা রতা মফট্টুল েুফ োমন াঅদয লয মদর।
রবতলয েু লতাআ দাদাাআ এমগলয় এল াম্মায র ার রথল ল মনলজয র ালর
চামলয় মনর। দাদাাআ মভমর াযী রত চা ময যত। দাদাাআ-এয ালছ যাাআলপর াঅলছ
ু রব্রব, জালন মফট্টু। দাদাাআ নাম পাাআ
এ া। াঅয এ া মস্তর। দাদাাআ েফ
যত
ুাযমলযা রদয ভত। দাদাাআ মফার রগাাঁপ া মদলয় তায গালর শুেশুমে মদলয় াঅদয
লয মদলয় ফরর "তালর গ্রযান্ডন, এফায রথল তু মভ দাদা লয় রগলর!"
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মদভ ফরর "মফট্টুয এেন রতাভায র ালর উ লত ফলয়াআ রগলছ, মফট্টুদাদা ফে লয় মালফ
রতা এাআফায, রছাট্টবাাআ-এয রছাট্টদাদা।" থা া বালরা না ভে র া মফট্টু ফুলঝ
উ লত াযায াঅলগাআ মদভ এ া মফার এয়াযলপ্লন ধমযলয় মদর তায ালত মযলভা য়ারা। মদলয় ফরর "চর াঅলগ াঅভযা নামশাংলালভ ভাল াঅয বাাআল রদলে
াঅম, তাযয তু মভ এ া মনলয় রেরলফ।"
ফাফা নামশাংলালভ াঅলছ। ফাাআ নাম রছাট্ট বাাআল রদলেমন এেলনা। ফাাআ নাম
মফট্টুয জনযাআ লয়
যমছর। মফট্টুয মনলজল রস্পার ভলন লরা। তায রচলয় ফে
থা ভা বালরা লয় রগলছ। াঅজ মফট্টু র ালনা ফযাালযাআ ঝালভরা যলরা না।
তাোতামে জাভা রচঞ্জ মযলয় মদর মদভ। দীামরভাীল ানযমদন জ্বারায়
মফট্টু।
াযণ দীামরভাী োমর নশলেক্স রেলত রদয়। রযাজলযাজ দুধ াঅয
াঅলর োয়ালত চায়। াস্তা ফানালত ালযনা ভালয়য ভত। াম্মায ভত ভলর
ফানালত ালযনা ম
লয। তলফ াঅজ ভযামগ ফামনলয় মদলয়লছ দীামরভাী।
উলয ু মচ ু মচ মডভবাজা ছোলনা। মফট্টু জালন এাআ ায নাভ ভযামগ উাআদ িাম্বর
এগ। এ া বালরা রেলত। মদভ েুফ াঅদয লয লয োাআলয় মদর ল । াঅাআক্রীভ রলয় রগর এ ফায চাাআলতাআ। র উ র ালনা রগারভার যলরা না। বাাআ র না া
তালর াত া োযা নয় ভলন লচ্ছ ! ভালয়য র ালর এেন রামপলয় ো মালফ
মনশ্চয়াআ। মদভল নামশাংলালভ রমলত রমলত থা া মজলজ্ঞ যলফ রবলফ যাের মফট্টু।

৩
নামশাংলালভয রমফ া ান্ডা াঅয চ চল মযষ্কায। মযললনয াঅমন্ট ব্ল্ু যলঙয
মরমস্ট রামগলয়লছ। মফট্টুয াম রর রদলে। তায ভালয়য এ া ব্ল্ু মরমস্ট
াঅলছ। মফট্টুয ফহুমদলনয ে ঐ া এ ফায মনলজয র াাঁল রামগলয় রদোয। এাআফায
াঅজ যালতাআ চু মচু ম রামগলয় রদেলফ। াম্মা ফলরলছ রম ভা বালরা লয় রগলর
াঅজ ফামে মপযলফ না। দু-চায মদন নামশাংলালভ থা লফ। তালর এাআ ুলমাগ।
মতনতরায় এ া র মফলন এ া রফলড ভা শুলয় াঅলছ। রদলোআ ি লরা মফট্টুয। ভা
এ া রাাআ গ্রীন যলঙয রর লেলছ, গালয় ো া মদলয় শুলয় াঅলছ। রচােদুল া
ক্লান্ত। ালত এ া াাআ রাগালনা। াঅয র া ফযালন্ডজ মদলয় রাগালনা যলয়লছ।
মমদ রফাঝা মালচ্ছ রম ভালয়য রাআ মফার রগার বুাঁ মে া াঅয রনাআ, তালর ম ভা
বালরা লয় রগলছ? মফট্টু রমলতাআ ভা এ গার রল প্রচন্ড েুম লয় ালছ রডল
মনলরা। মফট্টু ছু ল মগলয় ভায াত ধলয পুাঁ মলয় উ লরা "ভা, ফাাআ ফরর তু মভ বালরা
লয় রগছ! " ভা ফরর "াাঁ মফট্টুলানা, াঅমভ রতাল াঅভায ালছ রদলোআ বালরা লয়
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রগমছ। াঅভায ফ াুে রলয রগলছ". মফট্টুয রচালেয জর ভমু ছলয় মদলয় ভা শুলয়
শুলয়াআ ল জমেলয় াঅদয লয ফরর "এোলন রজালয রজালয াাঁদলত য়না রানা,
াআ দযাে ালয রফলডয াঅমন্ট ঘুমভলয় াঅলছ, য ি লফ।" মফট্টু তাম লয় রদের
ালয রফলডয াঅমন্ট া ঘুলভালচ্ছ াঅয তায ভালয়য ভতাআ াুে লযলছ, রল
মফার বুাঁ মে। ভা রল ফাফাল ফরলরা "মা ল রদমেলয় াঅলনা। " ফাফা ল
র ালর তু লর ফরর "চর রদেমফ চর"
ালয ঘলয াযফাাঁধা ালন গুলরা রফমফ । ফাফা মগলয় ফালযা নম্বয ল য াভলন
মনলয় মগলয় ফরর "মফট্টু, াঅজ রথল এাআ া রতায বাাআ, রতায এলক্কফালয মনলজয
বাাআ।  রতায ালথাআ থা লফ, রতায রছন-রছন ঘুযলফ, রেরলফ রতায ালথ াঅয
রতাল ালনএএএএএ রফম বারফালফ'। এলক্কফালয রতায মনলজয মজমন ,
র উ ল রতায রথল মনলয় রনলফ না।" োমনষণ াফা লয় তাম লয় যাআলরা মফট্টু।
র ার রথল রনলভ মফট্টু ধীলয ধীলয এমগলয় রগর ল য মদল । বাাআ ! এাআয ভ রছাট্ট,
এল ফালয এত্ত ু ু ন!
া েুফ রছা ম ন্তু বাাআ া াঅলযা ালন ালন রছা ।
রারলচ রারলচ ার, রচােদুল া এ ফালয াঁু চল ফয লয যাো, ররাভলরাভ চু র
ভাথায়, রপাাঁ া রপাাঁ া ালয়য াঅঙু র। াফা লয় রদেলত রদেলত মফট্টু াত ফামেলয়
ছুাঁ লত রগলর ফাফা এ জন নাশল াআাযা লয ম রমন ফরর। নাশ এল মফট্টুয ালত
এ া রজমরলজমর ান্ডা ভতন মজমন ভামেলয় মভমি লয রল ফরর "এফালয তু মভ
ল
াচ যলত ালযা "
াফা -াফা রচালে তাম লয় চাযা া এ ফায রদলে মনর মফট্টু। এাআফায বয়
যলছ য। এত রছা ভানুল াঅলগ েলনা রদলেমন । প্রথলভ েুফ াঅলস্তাঅলস্ত
এল ফালয াঅরলতা লয এ া াঅঙু র মদলয় ছুাঁ লরা। র ভন রেরনা-রেরনা ফযাায,
ু -ভানল
ু ানুবুমত। মফট্টু এাআফায এ ু া লয াত া যাের ায
ম ন্তু ছুাঁ লর ভানল
গালয়। াজানা ালতয স্পশ রলয় রছাট্ট া র াঁ লদ উ লরা মফোরছানায ভত াঅয়াজ
লয। ু য ু য লয া দুল া াঅয ভুল া যা াত দুল া নলে উ লরা। মফট্টুয মবতলয
ু ূ মত। এ া রতা
এ া াদ্ভুত মযণ রেলর রগর লেলে, এ া াজানা ানব
চামফ-রদয়া ফা মযলভা য়ারা রেরনায ভত নয় ! এ া রতা মতয ালযয ভানুল,
ু । াঅফায ফাফা ফরর রম এ া নাম মফট্টু
তু রতু লর নযভ, রছাট্ট এ া ডলরয ভত ভানল
য মনলজয মজমন! তাল ালন বারফালফ? মতয মতয এ ু এ ু লয তায
রচালেয াভলন এাআ বাাআ- এ মদন তায ভতন থ্রী এন্ড াপ াআয়াশ ল্ড লয় মালফ !
মনলজয াজালন্ত মফট্টু-য ভুে মদলয় য স্কুর-রিন্ড াআয় চাউান-এয ফামে ফাথশলড
াম শ রত মগলয় নতু ন রো এ া ব্দ রফমেলয় এলরা ---- "গুড্ডু"
াঅজ রথল মফট্টু-য াঅলয া নতু ন ম্পমত্ত লরা - তায বাাআ, গুড্ডু।
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Tear Drops
Sugata Sanyal

The room was full of light and death entered through the open
windows with ease. Yet I didn't cry.

I was feeling numb since the morning. Letting go is an inevitability
of life. Six days back, my fifty-seven year old father had a cerebral
stroke. I was only nineteen. One early morning, I was holding him
in my arms, while the blocked blood cells were fighting hard to
reach his oxygen-starved brain. Slowly, he became sluggish. Our
family physician called a specialist who confirmed that father had
a complete paralysis of his left side.
The clot in his brain had robbed him of his speech. During those
last six days, I, a son and an only child, was watching helplessly,
how life gets sapped out. On the second day, father had picked up
his inert left hand with his good right hand. He moved the useless
rings on his left hand a bit, giving a false sense of hope. It was
short-lived.
For the past four years, father had been much depressed. He was
waiting, in vain, to get confirmation in a superintendent's position
while he was officiating in that post. The pressure was silently
taking its toll on his health. In those days, blood pressure medicine
was not that advanced. Before the end came, our seasoned family
doctor started pumping my father's heart and abdomen area, but
with no luck. Stupefied, I observed the final triumph of death, just
past mid-day. Most present was crying, but not me. Relatives and
friends were slowly pouring in. Ironically, my father was a clerk at
the High Court, where justice is dispensed and the top brass
decides if a clerk gets his confirmation as a superintendent or not.
Justice never fails.
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Around 2 PM in the afternoon, one close colleague of father
dutifully delivered a letter for my father - his letter of
confirmation!
When I put the body of my father on the pyre, I was directed to
observe the symbolic rituals of applying oil, water and ghee on
it. I sadly remembered my lapses as a son, when he was alive.
Now it was a bit late. When I took a customary dip in the river
Ganges after the cremation, past mid night, I felt a mild shiver,
from fear or the ice-cold water, I wasn't sure. Still no tears.
Many years had passed. I had passed engineering, got a job and
got married. Life in general was full of challenges but there
were consolations too - we were blessed with the birth of our
only son, source of infinite joy. Staying in the suburb, I had to
commute downtown for my daily work. Once on my way back
home I saw a hawker selling an English primer for fifty paisa on
the local train. Our son was then barely six months old. But
overexcited that I was about his future, I couldn't help buying
the book. I was standing near the gate of the compartment.
Some cool breeze brushed my tired eyes and temples. Suddenly
I felt a delicate touch of love that I was so familiar with - the
love of my father. Despite being poor, he used to bring a book
for me, almost every month. Those were usually translations of
some classics that had opened up the world to me, the son of a
posthumously confirmed superintendent. The fifty paisa
English primer for my son was about to start the cycle again.
I didn't realize when some thick drops of tear rolled down my
cheeks.
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Their - Wish
Shree Chowdhury

[He] Hi

Release done?

[She] Hello

Yes

Dinner done?
Yes. Yours?

Accha shono, don’t stare at me
during lunch

Yes

Why??

Had a long day

Did your gf feel jealous?

What happened?

Don’t be rude to her

Nothing new. Same shit.

BTW she was talking about you
today

I really can’t take it anymore
Did your boss say anything today
again?

What?

Didn’t say anything particular

What something

But you know him

Leave it

Ok

Arre tell

Why can‟t you tell him clearly that
you can‟t take this much workload?

Was talking about your marriage

I will

What all does she know

Soon

Whatever is public knowledge.

Ok

That your wife is at onsite for long
term

Leave it. Tell me, how was your
day
As usual.
I saw you running around

Something

Ok

And you MCP didn’t want to go
with her
Ok. So sweet of her.
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That you might be a good catch now

BTW has Mr Supply chain returned?

Haha

Why can’t you use his proper name?

Don’t get hawa ok.

Aha, love!

Am not

Stop the crap

Did she call you this week?

I love his profile pic

Who

Hugging you

Wifey

Are you done with your wits?

Yes

Else let me go to sleep

Still calls you every day?

Sorry

Not every day. Once or twice in a
week.

Ok

You won’t be able to get out of her
ever

I loved him

You want me to?

You and your love
I loved him madly in our college days
Time changes

Your choice
I don‟t know. She doesn‟t want to
return to Kolkata.
Florida weather suits her better than
Fulbagan.
Why don’t you travel to Florida
once?

Yes

So does people
Philosophy dio na.
That bitch. I just can’t forget that bitch.
Nandita is quite hot.
I can‟t blame Mr Supply chain

I can‟t. You know it better.

You guys are all the same

Han

True.

Tell me one thing

A tattoo at the right place can take our
brain out.

Do you really want me to travel to
her on long term?

I liked yours too.

Yes.

The one in the back.

Liar

Which one

No actually

At your back. Pith e.

Hmm
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Hm

You may like it

Sometimes I feel like running away

Nice

To some lonely place

Dhonnobad

Are you ok?

Liked the music really

Yes

You know me better than myself

Cigarette er stock sesh

I wish

Smoking kills

I am getting tired of life

Who the f cares

I want to run away

I do

Ki hoeche tomar?

Sei. I wish you cared.

Nothing

Bollam to I do
Darao let me get some vodka

You just don’t want to understand
me sometimes

Ghum tao ase na ajkal

I really want to

Cheers

Can you take me to an island?

What are you having?

A lonely island

Old monk. Briddho holam.

Far far away from this
maddening crowd

Cheers.

Where we cud see the sunset and
wake up to a lovely morning
together.

Meye ghumalo?
Yes, kiddo slept
Para jurolo

I wish

Borgi elo deshe

I wish

Elo ar kothay
Jano, I wanted to live a very normal life
Having a caring husband, one kid, and
a small apartment
I didn’t want to get a high life
Was that too much of an expectation?
I guess not
Listen to this flute in youtube
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HOMO-Sapiens
Nabanita Dutta

He heard his mom calling for him again from downstairs. He knows
everyone is expecting him in the hall but he couldn't move. He knows
he needs to be there, after all it's his BIG DAY...His wedding..... He
checked his mobile phone again. He couldn't delete the mail he
just got. He closed his eyes.
-----------------------Hey sweets,
What’s up? I know you don’t want my messages or mails. I don’t
know your number so this is the only way I have. I am not expecting
a reply from you. I never intruded in your decisions and this time
also I respect it. You know, there is that cute boy joined my office. I
thought of taking him out for coffee but couldn’t approach. Saw
your picture on Facebook on other day. Loved your t-shirt. Green
suits you even though you hate it :-). Who was the girl with you? Is
she the one you are dating now? You were surrounded by girls in
some of the pictures. Never saw you like that so…… You know I
almost cried... Well, No I did not. I am stronger than that.
After you left, I started working more. My event management
company is now looking up. I know, you used to be the pragmatic
one and I was always the emotional fool. And see, finally you made
the fool of me. Never thought you will get married to any girl one
day? Always thought, you could stand tall facing everything, every
criticism on your way. Always thought, one day you will come back
to surprise me again just like the old time…..
Saw your engagement pictures on Facebook, You were smiling.
Were you? Really? How does it feel to be with a girl?
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Don’t you miss me? Don’t you miss my hands playing with
your hair. Don’t you miss our moments? Don’t you wear the
blue shirt anymore? You look hot in that shirt, Always ;) ...
Don’t you just wanna be with me? Would you call it off if I
come in front of you on your wedding day?
Love.
P.S- Don’t worry. I am not coming. I still replay the moment
we have shared. And also, I want to live again, collecting all
the shattered pieces for that. Have a happy married life.
-----------------------He pressed the reply tab and then deleted it. He knows he has
lost his love – the only love of his life forever. He couldn't be
brave. He couldn't be a rebel. He accepted the fate his family
decided for him. He accepted the girl they have chosen for
him. He couldn't protest. He just couldn't gather his courage
to do so......Because....
Homosexuality is still a crime....
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The Strange Camera
Sugata Sanyal
“I am aware of your genius, Prashanta. We desperately need your help
to get this case solved. Otherwise the career of some of us will be
affected,” said the detective chief. The scientist sat silently for a couple
of minutes before opening his mouth. “Okay, Tanmoy-da, please send
me all the papers and photographs related to this case, and let me go
through these. Then only I will be able to say something.”
“Fair enough, you will get all the papers by this afternoon.” Tanmoyda left.
We had Sunday lunch together, me and Prashanta Babu. He took a fat
scientific book and went to his studies, requesting me to stay so that
he had company when the papers reach him. I gladly agreed and took
a nap in his sitting room sofa where I slept many a day. I came out of
the siesta by a sharp ringing of the calling bell. Two burly looking
constables were asking Narahari where to keep the two locked trunks
holding all the materials related to Sushila murder case. They insisted
to pass the keys only to Prof Prashanta Bose and took his signature on
a ledger. For the next few days, Prashanta Babu was not available; he
was very busy studying the contents of those trunks. While waiting for
a call from him, I tried to pass my time, doing some writing. I do write
about our adventures in my diary.
The call came after around 5-6 days. Prashanta Babu asked me to
reach his home quickly. When I reached there; he was excited, his eyes
were shining. I realized he had done something to solve the
Sushila murder case. I have learned to wait patiently. Allowed
sufficient time, Prashanta Bose always came up with the solution. “Do
you remember Kamalesh Babu, before Tanmoy-da came that day, you
were reading an article in the magazine on a murder mystery in
Delhi?” he asked and I nodded. “A teen-aged girl was stabbed to death
at her room when her parents were present at home. But it appeared
they did not know anything. Now, if there were a camera – be it still of
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video – recording the murder, there would have been no mystery.
Unfortunately, there was no camera there. Now, suppose if we had a
camera to photograph past incidents….”
“You mean,” I almost stammered, “a camera which will take photos not
in real time, but of the past…?”
“That‟s precisely what I mean. And if we have such a camera, Tanmoyda‟s problem will be solved too.”
“But... but…”
“I have done it,” Muttered Prashanta Bose and I clearly saw his eyes lit
up. Flabbergasted, I knew it was best to keep quiet and allow him to
speak.
“Lots of claim had been made about some paranormal connectivity of
Kirlian photography and Auras and other related issues,” he continued,
“But I have nothing to do with Kirlian photography. I had taken a cue
from this to lift photography to another dimension where
photographing the past could be possible and these cases could be
solved.”
No doubt I had misgivings about such a possibility, though our long
association has taught me to never underestimate the genius of Prof.
Prashanta Bose. I had seen and sometimes used his inventions like
teleporting machine and telescope (which actually looked like a simple
binocular) to watch objects many light-years away. “Have I ever told
you anything about Negative Time, Kamalesh Babu,” he asked. “No.” I
kept my reply short to hear his extraordinary theory quicker.
I seldom initiate talks like this with Prashanta Babu. I knew that
making scientific gadgets was his passion. Though he is a Theoretical
Physicist, he is always thinking of how to make new things, to make the
world a better place, and by his sheer out-of-the-world brilliance, he
has developed machines which could have won him the Noble Prize,
but he would never part with the details of these. This low profile
scientist was very shy in this respect. Money or fame, nothing attracted
him. He already has enough inherited money.
Prashanta Babu lowered the book on his lap unmindfully and looked
straight through the open window. He was thinking something deeply.
Normally when he was in such deep thoughts, he stopped talking,
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except some occasional murmur to himself or some unconnected
questions to me, if I happened to be present.
Expecting a reply, I was watching him. Attired in his usual white
half shirt and trousers, his look belies his genius. He is of average
height, has slightly fair complexion. You can make out that the
person has some extraordinary intelligence by looking at his deep
shining eyes.
A couple of minutes passed and I understood he was too deep in
his thoughts to answer my question and again picked up the
magazine and found an article on a mysterious murder in New
Delhi which had puzzled even the CBI sleuths. They were able
neither to find any clue nor motive. I started reading the article.
After sometime when I cast a glance to the scientist, his vision was
then fixed on the wall clock.I have seen in my life, that when some
event has to occur, some higher force of life does create the right
ambience and also the right set of events.
The detective chief of Kolkata Police, Tanmoy Mukherjee, turned
up at the very moment. He was one of the few who knew about the
extra-ordinary capability of my scientist friend. I came to know
him through Prashanta Babu who had helped him earlier in
solving some cases. Tanmoy-da looked quite perturbed and did
not start talking till he finished two cups of tea and a plate of
prawn pakora. Then he said: “Prashanta, I think you know the
Bajaj families of Ballygunge. They are a big industrial house and
very rich.” I had read something about the family in the
newspaper. “There was a murder in the family recently, wasn‟t
it?” I asked and Tanmoyda nodded.
Prashanta Babu kept silent as he is not very knowledgeable,
socially. He asked the detective chief what was the problem with
them. Tanmoy-da narrated the problem: Two months back, Mr.
Bajaj‟s youngest son, Sunil, got married to Sushila, and within one
week, she was found dead in a room adjacent to her bed-room.
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Due to the short span between the wedding and the murder, the police
had arrested Sunil but could not prove anything. He was out on bail.
After investigation, the police virtually ruled out any wrong-doing by
Sunil or his family. The rich and influential family of Sushila was
exerting pressure on the police to solve the case fast. But the detective
department had nothing in their hands to proceed. Tanmoy-da
finished his story and asked for another cup of tea. “Hum,” said
Prashanta Babu, “So what is the theory which your detective force has
come up with?”
Tanmoy-da said, “The postmortem and viscera tests failed to provide
us any concrete evidence of how she died. It appeared she had a glass
of soft drink, shortly before she died. We had pinned our hopes on the
remains of soft drink in the glass. We examined it and found nothing
in it. Her finger prints were there on the glass. But we are sure she did
not die of natural causes. Oh, we have photos of the body and the
room, and everyone present in the house at the time of her death.
That‟s all.” “What do you want me to do, Tanmoy-da?” asked
Prashanta Babu. “I am a man of science and solving crime-mystery is
not exactly my cup of tea.”

Prashanta Babu explained that his theory relied on the fact, that if we
could capture a photograph in time which is “NOW", it should be
possible to take some photographs of the same entity a little earlier in
time. And this could be continued going gradually back in time. “That
means, if one takes photographic shots of an entity and keeps taking
similar shots in the past, let us say, for an hour, then one can see a
series of shots of that entity, for the last one hour. “I‟ve extended this
theory. Suppose I have a photograph of a person which was taken two
months ago. Now I can go back clicking photos of that person for every
second backwards for many hours from the moment when the original
photo was taken,” the scientist paused to take a glass of water. I
started getting the drift of his thought. “How would you look at
a picture which is two month old and keep taking photos backwards?”
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He smiled. “I was expecting this question. I have not been sitting
idle for a week. Do you see this instrument?” he said and pointed
to a small machine on a table. A PC type monitor with a keyboard.
At its one side was another thing which looked like a scanner. It
was attached to the machine. On the other side of the monitor was
a camera which was also wired to the machine. It looked pretty
ordinary. And I was not impressed, though I knew all his extraordinary instruments looked pretty ordinary.
“What is this?” I asked. “This is the machine to take photos of the
past,” he said. “Narahari, please bring me that photo from my
study. Come; let‟s have a chair in front of the machine. Sorry, I
have not yet given it a name.”
We took our seats in front of the table with the unnamed machine.
Prof Bose‟s fingers played on the keyboard and a photo of mine
appeared on the screen. He had taken this photo by his digital
camera about a month back in his drawing room after we had
dinner. Prashanta Babu said, “We will have to know the exact time
when this photo was taken. Now all digital photos have EXIF data
embedded in the image which could be read by various softwares.
EXIF data gives you, among many other details, the time when the
photo was taken. In this case, your photo was taken on Monday,
December 14, 2009, 9:57:36 PM. You are reclining on the sofa.
Now Kamalesh Babu, can you tell me what you were doing three
minutes before this time?” “ No. Can you show me?” My interest
had gone up manifolds after seeing my own photo in the machine.
Prashanta Babu smiled and brought out another photo on the
screen. I was stunned to see myself putting down a cup of coffee.
This photo was not taken by anybody. I can remember now that at
that time Prashanta Babu had gone to his study to bring the
camera.
“B-u-t how?”
“I used your photo to check whether the machine was working
correctly. It was. See, we will feed the machine with all the
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coordinates of the photo, time as well as three-dimensional positional
ones. It is somewhat akin to how GPS or Global Positioning System
works.” He keyed in some figures in several boxes that appeared in the
screen. “Now, we need a photo of you three minutes behind the
moment your photo was taken by me with a camera. Here I give 180
seconds… and click the camera.”
He clicked the camera and the photo of me lowering the cup
reappeared. I lost the capacity to speak. “We can also use a printed
photograph like this one.” He picked up a 6”X4” print of the digital
image of me sitting on the sofa. Narahari had brought it from the
study.
“We have to use this scanner type machine for printed photographs.
See, I place this photo on this and…” he keyed in something and the
photo appeared on the monitor. “ You have to put a photograph here,
the one which you want to track, back in time. And through this
computer you have to feed in the Time Coordinates. That means, you
have to feed in the exact time when the photograph was taken and you
have also to feed the machine with the three-dimensional coordinate
of the place, where the photo was taken. The more accurate the time
given, the more accurate the past photos would be.”
“Then…”
“That is the next interesting part,” Prashanta Bose added. “You see
this camera, this is very special. I have invented it. What you do is to
take photographic shots with this special camera, but you can take
shots in negative time; meaning you can take photographs of events
related to this photograph in the past.”
“Supposing we agree that we can take photographs of past events,
related to a particular time. But what do we do with those frames?”
“You see, once we feed in a photograph‟s all coordinates, time as well
as three dimensional positional ones, I can keep taking photographs of
the past. I can go back one month, minute by minute, second by
second and then build up a photo-history of that person‟s immediate
past for one month.”
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I finally saw light and stood stupefied. That means Tanmoy-da could
solve the mystery of the Sushila murder case and the CBI the Delhi
girl‟s murder mystery.
“Can a video be made this way?” I asked.
“Why not? Series of still photos taken in a short interval, say five
seconds, could be easily converted to a video. It would not be very
smooth flowing, but would be workable,” he said. I would like to skip
the details of the murder-mystery solving. It did get solved the next
day. Tanmoy-da and another person from the law department were
called. All details of the last photograph of Sushila were fed in and
then Prashanta Babu started taking photographs of the past events
at one minute interval and during some specific moments at shorter
intervals. It became clear that Sushila was murdered by a very senior
ex-employee of the Bajajs. He was very close to this family and was a
regular visitor to the Bajaj home.
He was earlier working with Sunil‟s father and was holding a high
position in the accounts division. Later he left Bajaj to start his own
business. He was good in doing work for others but was very bad in
doing things on his own. So he started sinking rapidly and to stave
off the disaster, he needed huge amount of money. This man knew
Sushila‟s parents also. He thought he would squeeze Sushila, an easy
target, and get a good amount of money. He had failed miserably as
Sushila did not give in and threatened to expose him. So he laced
Sushila‟s soft drink with some poison which did not keep any trace,
when nobody was around.
Prashanta Babu made Tanmoy-da and his assistant take oath so that
they would not reveal any detail of his invention. This film document
was produced in the court as evidence and was declared as output of
a surveillance camera. The court accepted that and the killer was
awarded life imprisonment.
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As a token of gesture, the detective department presented Prashanta
Babu a very good quality camera. Prashanta Bose separated the parts
of his camera and associated “Negative Time Device” as it could pose
danger if it fell in wrong hands. He also encrypted his documents on
the “Negative Time” for the same reason.
After everything was settled and I was with my scientist friend, I
asked him what I had been thinking for sometime. “Prashanta Babu,
can photos of the future be taken?”
Prashanta Babu smiled. “I am thinking of the same thing.”
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In the meantime...
Digbijay Bandopadhyay

It had been this way not for long. They had moved in recently to this
small room and though small, it seemed as big as a world to her. The
reason was simple enough, they had been living like obsoletes in the
big, small, relenting and unrelenting city. It was a fresh new start to
their lives, a place where she thought she could again think of
reclaiming the fragmented pieces of a few jigsaws and more
importantly to get a hold on her life, their lives. It was long that she
hoped to settle, to breathe and to stop running around. Her hopes
however, were of simple means which were out of reach in the last few
months or so. There were things to ponder on. Raising a small girl,
giving her a basic good life, food, education, adjusting to the new life.
There were other things too , defending her dignity in the midst of
uneasy male glances , her will to do more for her family.
There was a surprisingly green view on one side of their room, it was a
golf track , the end of it in fact. This was quite disproportionate to the
surrounding view of shanties, narrow lanes, jampacked people on the
street, the sights and smells , another world. The other side was quiet,
lush green. She would stare deep to see as far as her eyes could see.
Something still remained unseen, under wraps of the thick bunch of
trees and she wished to see through them, knowing that she could
never ever venture out there apart from just viewing it from the small
corner of her room. She drew pleasure from the feeling that she could
watch over a place in this world where nobody knew her visual outing.
Men with bright t-shirts, sunglasses, caddies moving along with big
backpacks. Flags and a little crowd far away at times. Must be rich
people, playing in such a lush green, what do they do for a living? How
much does the caddy earn? This was also her own little venture out
everyday in the afternoon after she was done with her household
chores and Priya, her daughter, had gone down to play with other
children .
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She would make herself some tea, sit in the window and stare out. This
would take her to flights of times onto days, months and years to people ,
places, to the small town , to her home...it was endless. Everyday looked
same. Just the sun in it`s different shades. A comforting small noise of
the children playing below. A dash of Priya`s giggles would bring her
back.
The room had been laid up as best as she could have done, clothes neatly
tacked away in one of the cemented shelves, the other ones filled with her
daughter`s books and some toys, gods and goddesses, a place for offering
the agarbattis, a few books she had dared to keep in the open only after
shifting in , a photo of Priya, her daughter, on her 1st birthday, two
smiling faces of her and Ashok from their only trip after their marriage to
the mountain town of Gangtok. Two steel trunks with utensils on top, a
side window and a small rack below acting as a kitchen. The white walls
turned yellow with damps. Some old dates written on the walls , possibly
by earlier tenants. The almirah on another side with an overpacked old
brown suitcase thrown on top of it with all 'essential' things. She would
smile at the thought of this, she knew that the essential items would
never be needed, but Ashok wouldn`t let her get rid of them. She would
think how difficult it was to do away with things with which you seem to
have grown invisible strings not allowing you to let them go.
It was different then, she would think whenever she looked into the
frames. She was amazed at how time could be frozen in some frames, a
flash could seal a spot in time and years after, it had the power to zoom
you back in times. She would remember the trip for every minute details.
It was the only one for them till now. How she had connected to the
greens back then and now with this little window, she would connect all
that again. She was happy, very happy, green would make her feel good,
of god , of their being and of promise. She could recollect clearly her
gasps when she saw the mountains close up, she had felt large and had
prayed. She was awestruck with the natural sights and had wondered if
she could stay there for entire life. She had lived big eyed those days and
the sights remained with her even now.
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She was Rashmi, a ray of light, as her father would call her. He had a lot to
say about Rashmi, that she was different from girls her age and that she
could withstand tough situations with a calm. She had lost him long back ,
while she was still in her early teens. Words spoken so long back seemed like
a prophecy, she had remained calm and a pillar of sorts for her family even
during the testing times in an unknown city. Her father was a teacher in the
only village school with a single roof added with the tree outside it. He was
the teacher for the entire village. Children would come in the afternoons and
take classes. There were children from the nearby villages too who could not
study in school. He had spent time going around the villages to ask their
parents and village elders to send their children to him. Education, he felt ,
was the only thing that could bring light and nothing else. They were
respected and the village folks would show respect by giving them bags of
agricultural produce, vegetables other needful things from time to time.
It was nice till one day she witnessed death of her father. Dasbabu had been
made the election candidate from the opposition party. He would have won
due to his image. She had woken up that day early morning hearing heated
voices from the gate, as she pulled the curtain up , all she saw was four men
kicking his father and one of them then shooting him point blank. She had
suddenly felt numb and the world crumbled in a flash. Ma had got the
school job and had taken lot of pains to bring her up and her younger
brother.
She was a chatterbox as a child, her father`s untimely death had made her
quiet. She had become mature for her age , the situations life had put her in
had made her more so. She would keep herself away from the typical chatter
of girls and housewives as these were things she could not relate to. The
place of her birth and growing up was amongst the greens and the fields of
Ghatshila. The flowing river, the green countryside, country folks and
simple life had all played a part in her shaping up. It had also shaped up her
resolve. Quiet, steely, firm. She had picked up sewing from her mother and
used to make some money apart from studying in the school where she
studied till 11th. Her further wish to study couldn`t proceed. She loved to
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read novels, magazines. She would sneak in to Radhika`s home to
read and borrow them. Her mother didn`t approve, she felt books
would make her unworldly, like her father who had to lay his life for
sticking to principles. Rashmi knew that her mother also felt a secret
pride in the fact that her father had kept his head held high and
there was so much respect from people around them. She
understood her mother, it was not hatred for books or principles, it
was her concern for her daughters safety and well being. She could
feel what her mother had gone through. Children, uncertainty,
invisible killers lurking in shadows, a school post her father. She had
grown old way before she was supposed to. Now, keeping some
books openly in the shelves reminded her of the sneak peek of her
younger days and of her mother, her home.
Ashok was from the same village and was from the same
community. Theirs was close and very orthodox community. Their
marriage had been fixed years back while her father was still alive.
Ashok`s family were farmers having good tracts of cultivable land.
He had an electrical shop near the market. Money was steady and he
was nice too. Sincere, simple. educated till 12th. They were married 6
years back and Priya was now over 4. It was a good life, Ashok`s
shop, her sewing. They had limited asks from life and it was going
well. Ashok`s father was like her own, caring and non interfering.
Ashok had lost his mother to age a few years back. He was the
youngest of three brothers. Other brothers were doing their own bit,
one was handling the family farming and the other had a grocery
store. All of them lived in the same family house but had separate
kitchens.
Everything changed one day six months back. It was a normal day
for Ashok. The shop opened as usual. Business as usual. He was
pulling down the shutters for going home for lunch when he heard
the sound of a shot from the other side of the road. It was from the
crossing jeep, the seemingly quiet place was suddenly transformed
into some screams and fireshots. A driver and a rider on the other
side of the jeep with their faces covered passed. He saw the rider fire
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into the chest of Suraj ji, the local contractor, who slumped without
warning. Suraj ji`s aide jumped forward and hit the assailant`s face but
was hit by another shot. He too collapsed immediately. The face cover flew
open in the scuffle. That`s when his eyes met Ashok`s. Ashok knew him.
He didn`t. But Ashok knew, it would not take him long to find out. He was
the known goon of the other contractor Magan ji. Ashok knew instinctively
that it meant death for him. He ran behind the shops and realised that his
only chance of survival was to run through the alleys to his home and
escape out of the village. He reached home huffing and briefed what he
had seen to his wife and father. They had to leave and didn`t have time.
Within minutes, Rashmi had packed some bare essentials, her jewellery,
available cash and got her daughter ready. They had left by a bullock cart
through village roads to avoid being spotted and had reached
Dhalbhumgarh station from where they got the train to Howrah. A friend
of Ashok had helped by arranging for a makeshift stay in a small shanty.
The incident and the day seemed like a blur to Rashmi. She could not
believe for a few days and come to terms with the speed with which their
lives had changed, from a home and a steady life, an incident had changed
it to a near homelessness and even their basic needs of food , shelter and
survival were under question. Ashok had started doing some electrical
works for the local electrical shop and was making just enough money to
feed them. It was tough, very tough. Rashmi had started some sewing
work for the local tailor. They eventually found a more liveable room after
about four months for a higher rent. She sold some jewellery and arranged
for the amount. They moved in. Ashok had now started working in a mall
as an electrician. The jigsaw pieces were seen coming near each other.
It was raining today. There was a puddle of water on the greens. It was a
quiet afternoon to reflect , the rain droplets were hitting her face. There
was a warm feeling of tears rolling down too. Wash away, raise hopes. She
clutched the window and looked outside. A bird was busy picking up fallen
pieces of her nest from the ground and building again. Her little ones were
soaked in water and were chattering. She clutched the little fingers of her
sleeping daughter and found her smiling. Live. Survive. Hope. Look up.
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Fundamental Indians
Tamojit Chakraborty
Introduction and apology
Jhaalmuri readers, before introducing you all to the content of this
article, I would apologize for writing an article on the dry and not very
meaningful topic from literature point of view. This is the audacious
nature of this platform that, I can even dare to dream about this topic
in this platform. This is my appeal to all the readers, especially
younger generation of readers, to take a breath and glance once and
realize a part of it in your life.
India, in its pre independence era - the struggle of independence was
burning in every heart. FREEDOM, a big roar, was the only meaning
of every living entity. On the abode of this movement there was a very
thin group of individuals, who were talking about another kind of
freedom - not political but ideological (knowledge based). A group,
which did not participate in noncooperation movement, quit India
movement or did not join any force (like azad hind fauz) but did
participate in a movement which promises a brighter future for
mankind as a whole. This group understood the need for the
development of education and its role in Independent India.
Without much introduction, I would introduce the epicenter of the
article. I do not believe in immortality but this dynamic character, I
am articulating about, is immortal in various ways. Satyendra Nath
Bose or Satyen Bose is living / will live till the existence of the earth.
The very reason for this is the discovery of BOSON.
Intent of the Article
This article is neither a biography nor a list of achievements of Bose /
Bose‟s carrier, but a strike of light in the long forgotten scientific
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culture we used to boast of once. Scientific thought is not just dry
lessons of the subjects, it‟s a question we ask to rationalize our
understanding of the world. Bose was presenting a lecture at the
reputable University of Dhaka on the theory of radiation and the
ultraviolet catastrophe. Bose intended to show the students that the
contemporary theory was inadequate, because its predicted results are
not in accordance with experimental results. In the process of describing
this discrepancy, Bose, for the first time, took the position that the
Maxwell–Boltzmann distribution would not be true for microscopic
particles, where fluctuations due to Heisenberg's uncertainty principle
will be significant. Thus he stressed the probability of finding particles
in the phase space, each state having volume h3, and discarding the
distinct position and momentum of the particles.
This thought of generalizing concepts between the worlds ultimately
forced him to ask basic questions to relate the two worlds - Microscopic
and Macroscopic. In his quest for knowledge for fundamentalism,
ultimately he brought a revolution in the world of theoretical physics
and introduced / discovered the very basic fundamental particle called
BOSON, which is also Known as GOD-PARTICLE.
This article is a gentle gesture to every reader to cultivate and groom the
culture of asking “fundamental questions”.
Modern Era, Education and Carrier Focus
This era is known as the era of Information / communication, we tend to
browse, record and display every day, every moment. Education has a
digital cover over everything. Every legitimate stream of study is
dependent on technology. We live, breathe and communicate using
technology. In this era, we share, we tweet, we WhatsApp, we ping, we
have footprints everywhere knowingly / unknowingly. We gave birth to
a new genre of profession called IT.
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The digital education model was developed with the intent of
liberation of innovative thought, instead I see that the digitization is
not helping the young minds to ask basic questions.
Computer education was invented as a tool to solve complex
fundamental questions, instead it gave birth to a thoughtless group
who are good at writing and executing stereo type commands.
Fundamental Physics and Our lives

On 4 July 2012, the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large
Hadron Collider announced that they had each observed a new
particle in the mass region around 126 GeV. This particle is
consistent with the Higgs-Boson predicted by the Standard Model.
The Higgs Boson, as proposed within the Standard Model, is the
simplest manifestation of the Brout-Englert-Higgs mechanism.
Other types of Higgs bosons are predicted by other theories that go
beyond the Standard Model.
Again coming to Bose‟s concept of a fundamental particle, “why do
we need to find this particle”, when asked this question by a junior
college science student, our basic instinct of the education model
draws the attention of the student to a narrow part of the syllabus
with weightage 5. The student accepts the answer with a deep
anxiety and unwillingness of acceptance. The question still remains.
A big why?
In the language of particle science, basic is divided in to two parts
Fermions → Fractional Spin
Bosons → Integer spin
These are the basic determinant of nature of particle, atom, matter
etc. Still questions pound but no answers yet.
Conclusion
Fundamentalism was the way of life and achieved immortality. Our
path to life is often a junction of unanswered questions, the ever
growing emptiness around us can never stop us from asking
questions.
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In early part of 20th Century, we explored the moon in search of the
answers which till date we progressed only just a bit. Bose‟s quest for
knowledge was not just for the sake some new laws and hypothesis in
the physics book, but for a quest for finding out the very reason of our
existence. To answer questions like:
Is our knowledge of mathematics good / sufficient enough to count the
stars and galaxies of the universe or atoms neutrons and positrons and
bosons…….?
Is it Universe or Multiverse? What is parity of particles? Why there is
no general law that unifies two worlds (Microscopic and
Macroscopic)? Why quantum entanglement is observed? And many
more
And at last one of mine when looking at the night sky full of stars……..
ARE WE ALONE?
Several small steps are taken but not to an extent as expected. The
reason being, not too many questions encouraged / asked. By far the
establishment of quantum computer by Google/NASA/DWAVE is a
promising step for solving optimization problems. However this is the
right time when all / at least few of us start asking fundamental
questions. As nicely said by Neil Armstrong “YOU PROMISED ME
MARS COLONIES. INSTEAD, I GOT FACEBOOK”.
Let us take a pledge in this poila boishak (New year), that we will
encourage young minds to ask Fundamental questions and encourage
them to love what they study.

Long live Scientific minds, long live Fundamental Indians and long
live Science.
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মগ রফালনয
াঅমফষ্কায
ডাঃ ুান্ত ু ভায বট্টাচামশয

১ মগ রফান তলত্ত্বয রপ্রষা
১.১ মফশ্বব্রহ্মাণ্ড ৃমিয াঅমদ ভুূতশ এফাং চায প্র ালযয ফর :
র র ান এ ানামদ ানন্ত াতীলতয থা। তেন াঅভালদয এাআ মফার 
ক্রভফধশভান মফশ্বব্রহ্মাণ্ড এ ম াতীফ উত্তপ্ত ূক্ষ্ম ভ্রূন (cosmic egg)- এয ভলধয
মনমদ্রত মছর।  াৎ এ ভয় াঅজ রথল রষ র াম ( প্রায় ১৩.৮ মফমরয়ন) ফৎয
াঅলগ র ালনা এ াজানা াযলণ র াম র াম ূলমশয উত্তা মনলয় এাআ ভ্রূণ রথল
াবূ তূফশ  ভাপ্ররয়েয মফলস্ফাযণ ঘল , মাল Big Bang ফা ভামননাদ ফরা য়।
এ াাআ র মফশ্বব্রহ্মাণ্ড ৃমিয াঅমদ ভুূতশ।
এাআ যভ ভুূলতশ প্রথলভ এ ম ভাফর ফা superforce এয ৃমি য় মা ভামননালদয
যফতশ ী ঘ না প্রফাল চামরত লয। এাআ স্বল্পস্থায়ী ভাফর লে লোআ দুল া মবন্ন
মবন্ন ফলর মফবি য়। এাআ দুল া ফর র gravitational force ফা ভাধযা লশণ ফর
এফাং electro nuclear force ফা মফদুযৎ মনউমক্লয় ফর। ষণস্থায়ী মফদুযৎ মনউমক্লয়
ফর াঅফায লে লোআ দুল া ৃথ ফলর রবলঙ মায়। এাআ দুল া ফর র strong
nuclear force ফা প্রফর মনউমক্লয় ফর এফাং electroweak force ফা মফদুযৎ-দুফর
শ
-12
ফর। াঅফায মফদুযৎ-দুফর
রল ন্ড য ানয দুল া ফলর
শ ফর ভামননালদয প্রায় 10
মফবি য়। রাআ দুল া ফর র weak nuclear interaction ফা দুফর
শ মনউমক্লয় ফর
এফাং electromagnetic force ফা মফদুযৎ চু ম্ব ীয় ফর। াথশাৎ মফশ্বব্রহ্মাণ্ড ৃমিয
ভুূলতশ াআ, ফা এ রল লন্ডয র াম র াম বালগয এ বগ্াাংলয ভলধযাআ (10 -12
রল ন্ড ) যস্পয ামনবশ যীর চাযল ৃথ ফলরয ৃমি য়; রমগুলরা মফশ্বব্রহ্মালণ্ডয
ামশাফরী মনয়ন্ত্রণ যলত থাল ; এগুলরা র –
1. ভাধযা লশণ ফর
2. প্রফর মনউমক্লয় ফর
3. দুফর
শ মনউমক্লয় ফর
4. মফদুযৎ চু ম্ব ীয় ফর
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মহাবল, t=0 সেেঃ
t= 10-43 সেেঃ
মবদ্যযৎ মনউমিয় বল

মাধ্যাকষয ণ বল

t= 10-35 সেেঃ
মবদ্যযৎ-দ্যবয ল বল

প্রবল মনউমিয় বল

t= 10-12 সেেঃ

মবদ্যযৎ চুম্বকীয়
বল

দ্যবয ল মনউমিয়
বল

মচি ১- ভামননাদ যফতশ ী
মফমবন্ন স্তলয চায প্র ালযয ফর
ৃমি ফণশনা মচি।
এোলন t র ভামননাদ যফতশ ী
ভলয়য াঅনুভামন মযভা।
ভামননাদ ভুূলতশ t মছর ০ এফাং
এেন t = ১৩.৮ মফমরয়ন ফৎয

১.২ ভামভরন তত্ত্ব ফা The Grand Unified Theory এফাং ফর াংমমু ি যণ
ভযা :
াঅধুমন মলু গয তামত্ত্ব মফজ্ঞানীযা উরমি যলরন রম এাআ ুেয ুৃঙ্খর
ভামফলশ্ব মনয়ন্ত্রণ াযী মনয়ভাফরী তথা ফর জ, ুেয  াভঞ্জয ূণশ লফ।
ুতযাাং এাআ চাযল ৃথ ফলরয মযফলতশ র ন এ ম জ ফর থা লফ না মা মফশ্ব
প্র ৃ মতয মবন্ন মবন্ন প্র া  ামশাফরীয এ ম যর ফযােযা রদলফ। তামত্ত্ব দাথশ
মফজ্ঞানীলদয এাআ প্রলচিাল ভামভরন তত্ত্ব ফা The Grand Unified Theory
ফরা য়। মফজ্ঞানীগন বাফলরন উলটাভুেী প্রমক্রয়া িাযা এাআ চাযল ৃথ ফর-র
ু (unified) ফলর প্র া যা মালফ।
এ লে লয এ ম াংমি
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এাআ প্রলে উলল্লেলমাগয রম দুল া াঅাত মনযলষ ফরল এ ূলি রগাঁলথ মনলত
রচিা লযন James Clarke Maxwell (১৮৩১- ১৮৭৯)। ভযাক্সলয়র ১৮৬৮
ালর চাযল ভী যলনয িাযা মফদুযৎ তত্ত্ব  রচৌম্ব তত্ত্বল এ লে মভমরলয়
electromagnetic theory ফা মফদুযৎ চু ম্ব ীয় তত্ত্ব প্র া লযন। ভযাক্সলয়লরয
এাআ তত্ত্ব ভলত াঅলরা এ ধযলনয মফদুযৎ চু ম্ব ীয় তযে। দৃযভান াঅলরা তযলেয
ভলতা াদৃয মফদুযৎ চু ম্ব ীয় তযে ূনযস্থালন (vacuum) াঅলরায রফলগ ধামফত
য়। ভযাক্সলয়লরয এাআ প্রলচিাম নাতন (classical) দাথশ মফজ্ঞালনয এ ভান
পরতা।
শুরুলত জগলতয রশ্রষ্ঠতভ দাথশ মফজ্ঞানী Albert Einstein (১৮৭৯-১৯৫৫) ূলফশ
উলল্লমেত চাযল ফরল মভমরলয় এ ম ভামভরন তত্ত্ব ৃমি যলত রচিা লযমছলরন।
াঅজ ার ায তামত্ত্ব দাথশ মফজ্ঞানীযা ানুবফ লযন রম াঅাআনস্টাাআন মমদ
ভাধযা লশণ ফরল ফাদ মদলয় ানয মতনল ফরল এ লি মনলয় এ ম ভামভরন তত্ত্ব
ৃমি যলত রচিা যলতন তলফ মতমন াফয পর লতন; াযণ স্বাবামফ উষ্ণতায়
ভাধযা লশণ ফলরয প্রবাফ াযভাণমফ
ণাগুলরায উয এত নগণয রম ানযানয
ফরগুলরায তু রনায় ভাধযা লশণ ফরল লজাআ াগ্রায যা মায়। র াযলণাআ
স্বাবামফ উষ্ণতায় এাআ চাযল ফরল তেন এ লে গ্রমিত যা রগর না।
২। াংমুি মফদুযৎ-দুফর
শ ফর (The Unified Electroweak Force) 
বযলমাগান াযী মগ তত্ত্ব  মগ ণা :
২.১ াংমুি মফদুযৎ-দুফর
শ ফর :
মফাং তাব্দীয মিতীয়ালধশ তামত্ত্ব দাথশ মফজ্ঞানীযা উরমি যলরন রম ভাধযা লশণ
ফরল রছলে মদলয় শুধু মফদুযৎ চু ম্ব ীয় ফর  দুফর
শ মনউমক্লয় ফরল এ লি এ ম
ু ফলর প্র া যা রমলত ালয। এাআ বাফনা রথল াআ াংমি
ু মফদুযৎ-দুফর
াংমি
শ ফলরয
তত্ত্ব যচনা যায রচিা শুরু য়। াঅাআনস্টাাআন যফতশ ী মলু গ ১৯৫৬ ালর এাআ
াংমমু ি যলণয প্রলচিায প্রথভ গুরুত্বূণশ দলষ মনলরন াঅলভময া মনফাী তামত্ত্ব
দাথশ মফজ্ঞানী Julian Schwinger (১৯১৮-১৯৯৪)। মতমন তামত্ত্ব বালফ
রদোলরন রম দুফর
শ মনউমক্লয় ফলরয মফমনভয়-রষি- মণ া দুল া (W +  W - দুফর
শ
রষি ণা) এফাং মফদুযৎ চু ম্ব ীয় ফলরয মফমনভয়-রষি- মণ া রপা ন (photon, γ)
মভলর এ ম াঅাআলা ম মেপলর (isotopic triplet) গম ত য়।
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এেন মফমনভয়-রষি- মণ া (Exchange Field particle)ফরলত াঅভযা ম ফুমঝ
এফাং াঅাআলা ম মেপলর াআ ফা ম ?
র ায়ান্টাভ তত্ত্ব (Quantum Theory ) প্রলয়াগ লয রদো মগলয়লছ রম চাযল ফলরয
প্রলতয ম য জনয ৃথ ৃথ মফমনভয় ণা ফা exchange particle াঅলছ, মালদয
াঅদান প্রদালনয ভাধযলভ ভূর ণাগুলরায (fundamental particles) ভলধয মনজ
মনজ ফলর মক্রয়া লয। উদাযণস্বরূ র ায়া শ (quark) ণাগুলরায ভলধয প্রফর
মনউমক্লয় াঅ লশণ ফর ঞ্চামযত য় গ্লুয়ন (gluon) ণালদয মফমনভলয়য ভাধযলভ।
মনউমক্লয়নলদয ভলধয দুফর
শ মনউমক্লয় মফমক্রয়া ম্ভফ য় দুফর
শ W- ণালদয মফমনভলয়য
ু
ভাধযলভ। রপ্রা ন, াআলর েন জাতীয় াঅধানমি
ণালদয ভলধয াঅ লশণ (ফা মফ লশণ)
ফর ঞ্চামযত য় রপা ন ণায মফমনভলয়য ভাধযলভ। ানুরূ বালফ ভাধযা লশণ ফলরয
মফমনভয় ণা র রগ্রমব ন(graviton)। রগ্রমব ন এ ম ানামফষ্কৃত াল্পমন
(hypothetical) ণা। এাআ ফরলমাগান াযী মফমনভয় ণাগুলরা (force particles)
রফা-াঅাআনস্টাাআন াংেযাতত্ত্ব (Bose- Einstein Statistics) রভলন চলর। তাাআ
এলদযল লতযন্দ্রনাথ রফালয (১৮৯৪-১৯৭৪) নাভানুালয রফান ফরা য়। াঅফায
রপ্রা ন াআলর েন-জাতীয় ফস্তুলমাগান াযী মফমনভয়
ণাগুলরাল
(matter
particles) পাভশায়ন (fermion) ফরা য় ; াযন এযা পামভশ -মডযা াংেযাতত্ত্ব
(Fermi-Dirac Statistics) রভলন চলর। াঅফায রগজ তত্ত্ব (gauge theory) ভলত
মফদুযৎ চু ম্ব ীয় ফর, দুফর
শ মনউমক্লয় ফর াআতযামদ প্রলতয ম ফলরয লে এ এ ম
রবটয রগজ রষি (vector gauge field) জমেত াঅলছ। তাাআ এলদয লে জমেত
এ এ ম ফর মফমনভয়-রষি- ণাল (exchange field particles) রবটয রগজ
রফান ফরা য়।
াঅফায রপ্রা ন  মনউেলনয ভলতা দুল া মবন্ন মবন্ন ণাল এ লি মনউমক্লয়ন
(nucleon) ফরা য়; াযণ প্রফর মনউমক্লয় মফমক্রয়ায় (strong nuclear
interaction) এযা এ াআ বালফ াজ লয এফাং এলদযল াঅরাদা বালফ রচনা মায় না;
াথশাৎ প্রফর মফমক্রয়ায় এ াআ ণা মনউমক্লয়লনয দুল া ৃথ াফস্থা র রপ্রা ন 
মনউেন। তাাআ এলদয র প্রফর মনউমক্লয় মফমক্রয়া াললষ াঅাআলা ম জুমে
(isotopic doublet) ফরা য়। ররূবালফ ায়ন (pion) ণা মতনম ল (π+ , π0 ,
π-)এ লে াঅাআলা ম মেপলর ফরা য়। প্রফর মফমক্রয়ায় এলদয াঅধালনয
াথশ য ধযা মায় না। এাআ ায়ন মেলর এ াআ ায়ন নায মতনল াঅরাদা াঅরাদা
াফস্থা ভাি। এরূবালফ Schwinger -এয াঅাআলা ম মেলর (W + ,W - ,γ)
র এ াআ মফমনভয় ণায মতনল ৃথ াফস্থা ভাি। ম ন্তু এযা দুল া ম্পূণশ াঅরাদা
ফলরয মথা দুফর
শ মনউমক্লয় ফর  মফদুযৎ চু ম্ব ীয় ফলরয মফমনভয় ণা। তাাআ দুল া ৃথ
ফলরয াংমমু ি যলণয প্রলচিায় এম এ ম ভৎ দলষ।
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ু াভী
১৯৬০ ালর মিতীয় ফমরষ্ঠ দলষ মনলরন Schwinger -এয ানগ
াঅলভময ান তামত্ত্ব দাথশ মফজ্ঞানী Sheldon Lee Glashow (জে ১৯৩২)।
গ্লালা রদোলরন রম মফদুযৎ চু ম্ব ীয় তত্ত্ব  দুফর
শ মনউমক্লয় তত্ত্বল এ ালথ মভমরলয়
ু মফদুযৎ-দুফর
এ ম াংমি
শ রগজ তলত্ত্ব প্র া যা মায়। এ া যলত মগলয় গ্লালা
ু ফ
এ ম াঅধানীন দুফর
শ মনউমক্লয় ফলরয মফমনভয় ণায প্রলয়াজন ানব
যলরন। এ া র াঅধান মনযলষ দুফর
শ মনউমক্লয় ফর ণা (neutral weak
0
boson), Z রফান।
২.২ বযলমাগান াযী মগ তত্ত্ব  মগ ণা
ু ূ লতশ াথশাৎ Big Bang ঘ ায
মফজ্ঞানীযা মফশ্বা লযন রম মফশ্ব ৃমিয াঅমদ ভ
-12
10 রল লন্ডয ভলধয মেন মফলশ্বয উষ্ণতা মছর 10 15 মডমগ্র র রমবলনয উলয
তেন ভস্ত মফশ্ব জুলে এ ম মফদুযৎ-দুফর
শ রগজ রষি (electro weak gauge
field) মফযাজ যমছর। এাআ মফদুযৎ চু ম্ব ীয় রগজ রষলিয চাযল বযীন রগজ
মফমনভয় মণ া মছর মাযা ফাাআ এ ম মযফালযয দয। এযা র দুফর
শ রফান
ফা W-রফান ণাযা  রপা ন । রগজ তত্ত্ব ভলত এযা ফাাআ বযীন এফাং
াঅলরাল য গমতলত গমতীর। ম ন্তু ভযা র বদনমেন উষ্ণতায় াঅভযা যীষা
ু । এভনম
লয রদেলত াাআ রম W-রফান ণাগুলরা বযূনয নয়; তাযা বযমি
এযা রপ্রা লনয তু রনায় প্রায় ৮০-৯০ গুন বাযী। ুতযাাং মফদুযৎ-দুফর
শ রগজ তত্ত্ব
ু র; এ া এ ম
ভলত প্রাপ্ত বযীন দুফশর W-রফান ণাযা ম বালফ বযমি
মফযা ভযা। এল mass problem ফা বয ভযা ফরা য়। ১৯৬০ এয
দল য দাথশ মফজ্ঞানীগণ এাআ বয ভযা মনলয় াতীফ মফব্রত মছলরন।
মফজ্ঞানীগণ জানলত রচিা যমছলরন ম বালফ বযীন দুফর
শ রগজ রফানগুলরা
ু লত ালয। াফললল ১৯৬০ ালর প্র ামত
তালদয মনম্নতভ মি স্তলয বযমি
াঅলভময া ফাী জাানী দাথশমফদ Yoichiro Nambu (জে ১৯২১)য
স্বলতাফৃত্ত াভঞ্জয বেন (Spontaneous Symmetry Breaking) তলত্ত্বয
ু তত্ত্ব প্রলয়াগ লয রদো মায় রম াংমি
ু মফদুযৎাাময মনলরন। দাথশমফদ নাম্বয
দুফর
শ রগজ রষলিয মফমনভয় াযী দুফর
শ রগজ W- ণাগুলরা বয াজশন যলত
ালয মমদ র ান াযলণ মফদুযৎ-দুফর
শ রগজ রষলিয াভঞ্জয স্বলতাফৃত্ত বালফ
রবলঙ মায়।
াফললল ১৯৬৮ ালর লয় জন মফজ্ঞানী রদোলরন রম ম্পূণশ ানযয ভ এ ম
ু মফদুযৎ-দুফর
রষলিয প্রবালফ এাআ াংমি
শ রগজ রষলিয াভঞ্জয রবলঙ মায় এফাং
মফদুযৎ-দুফর
শ রগজ রষলিয W- ণাগুলরা বয রাব লয (generate mass)।
এযা লরন প্রথভতাঃ রফরমজয়াভ ফাী দুাআ তামত্ত্ব দাথশ মফজ্ঞানী Robert Brout
(১৯২৮-২০১১)  Francois Englert (জে ১৯৩২), মিতীয়তাঃ াআাংরযালন্ডয
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এমডনফাগশ মফশ্বমফদযারলয়য তামত্ত্ব দাথশ মফজ্ঞানী Peter W. Higgs (জে
১৯২৯) এফাং তৃতীয়তাঃ দুজন াঅলভময ান  এ জন মব্রম  তামত্ত্ব দাথশ
মফজ্ঞানী-মথাক্রলভ ব্রাউন মফশ্বমফদযারলয়য Gerald S. Guralnik (জে ১৯৩৬),
যলচস্টায মফশ্বমফদযারলয়য Carl Richard Hagen (জে ১৯৩৭) এফাং াআলম্পমযয়ার
লরজ, রন্ডলনয Tom W. B. Kibble (জে ১৯৩২)। এাআ মফজ্ঞানীযা ুমফেযাত
দাথশ মফজ্ঞান মি া Physical Review Letters এ ম্পূণশ স্বাধীন বালফ য য
মতনল প্রফয প্র া যলরন। এগুলরা ১৯৬৪ ালরয াঅগস্ট, ালটাফয, নলবম্বয
ভাল প্র ামত য়। মফজ্ঞানীযা জম র াে লল তামত্ত্ব বালফ প্রভাণ যলরন রম
ু
াংমি
মফদুযৎ-দুফর
শ রগজ রষলিয লে ানয এ ম ফশফযাী বযলমাগান াযী
(mass generating) রষলিয মফমক্রয়ায পলর মফদুযৎ-দুফর
শ রগজ রষি স্বলতাফৃত্ত
বালফ তায াভঞ্জয রবলঙ রপলর (spontaneously breaks the symmetry)
এফাং এয জলনয মফদুযৎ-দুফর
শ গজ রষলিয বযীন W- ণাগুলরা বয াজশন লয।
ম ন্তু রপা ন ণা বযলমাগান াযী রষলিয লে মফমক্রয়া না যায জলনয বযীন
রথল াআ মায়। াঅফায এ ু ানযবালফ বযলমাগান াযী রষলিয লে মফমক্রয়ায পলর
র ায়া শ , ররপ্টন (lepton) াআতযামদ ভূর ণাযা বয াজশন লয। ফাস্তমফ বালফ
এফ ঘ না প্রফা াংঘম ত লয়মছর ভামননালদয য 10 -12 রল ন্ড ামতক্রান্ত
য়ায য।

াফললল ভূর ণাগুলরায বয াজশলনয যয উদ্ঘাম ত র। বযলমাগান াযী এাআ
রষিল মগ রষি এফাং এাআ রষি ণাল মগ ণা ফরা য়। এাআ নতু ন তলত্ত্বয
ছয়জন াঅমফষ্কাযল য ভলধয মগ এ জন াঅমফষ্কায । তাাআ এাআ ণাম ল মগ
রফান (Higgs boson) ফরা য়। ণাম ল রফান ফরায এ ভাি াযণ র
ণাম রফা-াঅাআনস্টাাআন াংেযাতত্ত্ব রভলন চলর।
রল মশন্ত মফদুযৎ-দুফর
শ রগজ তত্ত্ব যচনায তৃতীয়  চূ োন্ত দলষ মনলরন মতনজন
তামত্ত্ব দাথশ মফজ্ঞানী। ১৯৬৭ ালর াম স্তানী দাথশ মফজ্ঞানী Md. Abdus
Salam (১৯২৬-১৯৯৬), এফাং দুজন াঅলভময ান দাথশ মফজ্ঞানী Steven
Weinberg (জে ১৯৩৩)  Sheldon Lee Glashow (জে ১৯৩২)
রদোলরন রম W-রফান গুলরা মাযা াভঞ্জয াফস্থায় বযীন, তাযাাআ াঅফায
ু লয় মায়।
মগ রষলিয উমস্থমতলত াভঞ্জয রবলঙ রপলর এফাং বযমি
এবালফাআ মগ রষি  মগ রফালনয ধাযণা (concept) দাথশ মফজ্ঞালন প্রলফ
লয।
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৩। যীষাগালয মগ ণায াঅমফষ্কায
৩.১ মগ রফালনয াঅমফষ্কালযয গুরুত্ব  ভযা
ালন মদন মশন্ত (১৯৬৪ রথল ২০১২) ত রচিা লয যীষাগালয মগ
ণায দশন মভলরমন । ম ন্তু মফদুযৎ- দুফর
শ রগজ তত্ত্ব ফর বালফ প্রমতমষ্ঠত যলত
রগলর মগ রফালনয াঅমফষ্কায ামত জরুযী। মমদ মফদুযৎ-দুফর
শ রগজ তলত্ত্বয
+
0
ানযানয বমফলযিাণী মথা W , W , Z রফালনয যীষাগালয াঅমফষ্কায এফাং
মনযলষ দুফর
শ প্রফালয (neutral weak current) ামস্তত্ব প্রভাণ যা এতমদলন
ম্ভফ লয়লছ। ১৯৭৩ ালর রজলনবায CERN গলফলণাগালয মনযলষ দুফর
শ
+
0
প্রফা ধযা রদয় এফাং তাযয ১৯৮৩ ালর W , W , Z দুফর
শ রফানগুলরা এাআ
এ াআ প্রমতষ্ঠালন (CERN) াঅমফষ্কৃত য়। ম ন্তু ালন রচিা যা লর মগ
রফান াধযাাআ যলয় রগর।
াঅফায মগ রফান মমদ যীষাগালয ধযা না রদয় তলফ ফহু ত ফৎলযয দাথশ
মফজ্ঞালনয মঞ্চত জ্ঞানযাম ধুলরায় মভল মালফ এফাং এ ম নতু ন মগ রফান
মফীন দাথশ মফজ্ঞালনয তত্ত্ব প্রমতষ্ঠা যলত লফ। এভনম মমদ মগ রফান না
থাল তলফ র ায়া শ , াআলর েনজাতীয় ভূর ণাগুলরা বযীন লয় াঅলরাল য
গমতলত ছু ল রফোলফ, পলর Big Bang যফতশ ী াধযালয় র ায়া শ রথল রপ্রা ন,
মনউেন াআতযামদ ম ছুাআ বতময লফ না। বতময লফ না যভাণু, াণু, স্ফম
াআতযামদ।
ুতযাাং বতময লফ না গ্র, নষি, ছায়াথ তথা এাআ মফমচি ক্রভফধশভান
মফশ্বব্রহ্মাণ্ড । ুতযাাং মগ রফালনয াঅমফষ্কায াতীফ জরুযী।
তামত্ত্ব গণনায় রদো রগলছ রম মগ রফান তু রনাভূর বালফ ানযানয ভূর
ণালদয রচলয় ালন রফম বাযী। তাাআ গলফলণাগালয এ া লজ উৎন্ন যা মায়
না। মগ রফালনয ভলতা ণা যীষাগালয বতময যলত ণা ত্বয মন্ত্রগুলরায
(Particle Accelerators) মি ালন গুন রফম ফাোলত লফ। শুরুলত এাআ
মন্ত্রগুলরায মি ম লরা াআলর েন রবাট,KeV স্তলয মছর। ক্রভাঃ এলদয মি
মভমরয়ন াআলর েন রবাট(MeV), মফমরয়ন াআলর েন রবাট(BeV)  মেমরয়ন
াআলর েন রবাট(TeV) স্তলয ফাোলনা য়; এফাং রপ্রা ন-মন্লক্রা ন, মফবােন,
র বােনজাতীয় মন্ত্র গুলরা এল এল গলে উল ।
ণা ত্বয মলন্ত্র ামত রফলগ, প্রায় াঅলরাল য গমতলত, ধাফভান দুল া াআলর েন ফা
দুল া রপ্রা ন ফা রপ্রা ন-এমন্টলপ্রা ন ণায ভলধয াংঘললশয পলর প্রবূ ত মি উৎন্ন
য়। এাআ উৎামদত মি লত নতু ন ধযলনয ণায ৃমি য়ায ম্ভাফনা থাল ।
মেন র যা াআলর েন রবাট (TeV) স্তলয মি উৎন্ন য় তেন মগ রফান
ণায উৎমত্তয ষীণ ম্ভাফনা থাল । াঅলভময ায র বােলন প্রথলভ এাআ ণায
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ু যান যা য়। ম ন্তু রোলন এয রদো ম্ভফ না য়ালত
জনয প্রফর বালফ ান
ালনশয গলফলণাগালয রাজশ ররন রাাআডায (The Large Hadron Collider,
LHC) নালভ এ ম
ণা ত্বয মন্ত্র স্থান যা য়। ২০০৯ ার রথল এ া াজ
যলত াঅযম্ভ লয। গণনা ভলত প্রায় ১০ মভমরয়ন রপ্রা ন-রপ্রা ন াংঘললশয য
এ ম মগ রফান এাআ মলন্ত্র ৃমি লত ালয। াঅফায াঅাতবালফ রদেলত মগ
রফালনয ভলতা লর এ া প্র ৃ ত মগ রফান না লত ালয। তায জনয ালন
ধযলনয জম র যীষায প্রলয়াজন। াঅফায এ ামধ এ াআ প্র ালযয মগ রফানানুরূ ণা রদেলত রলর তলফাআ দাথশমফদযা মগ ম্বলয মনমশ্চন্ত লফন। তাাআ
মগ রফান ণায াঅমফষ্কালয ভযা এ ামধ ।
৩.২ রাজশ ররন রাাআডায(LHC) এফাং ATLAS  CMS detector
রাজশ ররন রাাআডায র মফজ্ঞান  প্রমমু ি মফদযায ধাযাফাম উন্নমতয এ ম
পর মরাস্বরূ। এম এ ম াতীফ জম র এফাং লফশাচ্চ মি ম্পন্ন ণা ত্বয
মন্ত্র রমোলন ামত রফলগ রপ্রা ন –রপ্রা ন াংঘলশ ঘল । িান্স  ুাআজাযরযালন্ডয
ীভানায় ভাম য নীলচ গলে প্রায় ১০০ মভ ায গবীলয  ২৭ ম াঃ মভাঃ বদঘশয
উফৃত্তা ায ুেলে এাআ ত্বয মন্ত্রম প্রমতষ্ঠা যা য়। LHC-য লমাগী াঅয
এ ম রপ্রা ন মন্লক্রােন  এ ম ুায মন্লক্রােন ত্বয মন্ত্র াঅলছ। প্রথলভ
এাআ লমাগী ত্বয মন্ত্র গুলরায িাযা রপ্রা ন ণাগুলরায রফগ ফামেলয় াফললল
LHC মলন্ত্র মনধশামযত চযভ রফগ রাব যা য়। ামত রফগী রপ্রা ন ণালদয ভলধয
াংঘলশ ঘ ায় ামত উচ্চ উষ্ণতায় এভন এ ম মযলফ ৃমি য় মা Big Bang
যফতশ ী ভলয়য লে তু রনীয়, মেন মগ রষি তথা মগ ণা এাআ মফশ্বব্রহ্মালণ্ড
মফযাজ যমছর। LHC মলন্ত্র মফযীত ভুেী রপ্রা ন ণায মি প্রায় চায র যা
াআলর েন বট থাল , পলর াংঘালতয ভয় ণাদুল ায রভা মি য় াঅ র যা
াআলর েন বট। এাআ মি মগ রফান ৃমিয জনয মলথি উলমাগী ফলর
মফজ্ঞানীযা মস্থয যলরন।
াঅফায ঝাাঁল ঝাাঁল র াম র াম রপ্রা ন ণা মফযীত মদ রথল এল যস্পলয
াংঘলশ লয ূফশ মনমদশি দুল া যানী মন্ত্র ফা detectors এয ভলধয। এাআ যানী মন্ত্র
দুল া র A Torroidal Large Hadron Collider Apparatus ফা াংলষল
ATLAS এফাং Compact Muon Solenoid ফা CMS মন্ত্র। এাআ ATLAS 
CMS র দুল া মফার াঅ ালযয যানী মন্ত্র রমোলন 3D যালভযা াংলমামজত
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াঅলছ। এযা ামতভানফীয় ফ াজ ম্পাদন লয। এযা াংঘললশয পলর ৃমি য়া
প্রমতম
ণা মচনলত ালয, তালদয াঅধান, তালদয রফগ, তালদয বয গণনা লয
ণাগুলরা মনণশয় যলত ালয। এযা াাংেয াপ্রলয়াজনীয়  প্রলয়াজনীয়
াংঘলশজাত তলথযয ভধয রথল প্রলয়াজনীয় তথযভূ াঅরাদা লয মরমফদ্ধ যলত
ালয।
ু
ATLAS এফাং CMS দুল া মলন্ত্রয লে দরফদ্ধবালফ এ ামধ রদলয মফজ্ঞানীযা মি
াঅলছন। প্রমতম রজাল য(collaboration) লে প্রায় ৪০ ম রদলয প্রায় ৩৫০০
মফজ্ঞানী এ লে মগ রফালনয ানুযান লযমছলরন। ATLAS এফাং CMS
দুল া রজা াআ ম্পূণশ স্বাধীনবালফ াজ লযমছর। এাআ ভামলজ্ঞ দুল া রজা মভলর প্রায়
ু মছর। াঅভালদয রদলয Tata Institute of Fundamental
৩৫০ম প্রমতষ্ঠান মি
Research (TIFR), Saha Institute of Nuclear Physics(SINP),
Bhaba Atomic Research Centre(BARC), Delhi University াআতযামদ
ু
প্রমতষ্ঠান র ান না র ান বালফ CMS collaborationএয লে মি
মছর।
এবালফাআ মফশ্বফযাী ালনশয তত্ত্বাফধালন মগ রফান ানুযালনয াজ চলরমছর।
৩.৩ যীষাগালয মগ রফালনয ৃমি  াফষলয়য ম্ভাফনা মনণশয় এফাং াফললল
াঅমফস্কাযাঃ

মফজ্ঞানীযা তামত্ত্ব বালফ যীষাগালয ামত উচ্চ মি ম্পন্ন ণালদয াংঘললশ মগ
রফান ৃমিয মফমবন্ন উায় েুলাঁ জ রলয়লছন। এগুলরায ভলধয ফলচলয় ম্ভাফনাভয়
উায় র gluon fusion process ফা গ্লুয়ন মপউন প্রমক্রয়া। রপ্রা ন-রপ্রা ন
াংঘললশ দুল া রপ্রা লনয ভলধয থা া গ্লুয়ন দুল া ামত উচ্চ উষ্ণতায় এ লে মভল মায়
এফাং এ ম াফাস্তফ (virtual)  ফা ফ ভ র ায়াল শ য রু(loop) বতময য়। এাআ
 ফা ফ ভ র ায়াল শ য রু রথল াফললল এ ম মগ রফান ৃমি য়। এছাো
াঅলযা মতনল দ্ধমত িাযা মগ রফান ৃমিয ম্ভাফনা াঅলছ।
মগ রফান ানযানয ভূর ণালদয তু রনায় ালন বাযী এফাং ষয়ীর। তাাআ ণাম
ৃমি য়ায লে লোআ াফষয় প্রাপ্ত য়। মফজ্ঞানীযা তামত্ত্ব বালফ রদমেলয়লছন রম
াাঁচম মফমবন্ন ধযলণয ণা রগাষ্ঠীলত মগ রফান ষয় রলয় রূান্তমযত লত ালয।
ফলচলয় রফী ম্ভাফনা র ষয়গ্রস্ত লয় এ লজাো bottom  anti-bottom
র ায়াল শ রূান্তমযত য়া। মিতীয় রফী ম্ভফনা র এ লজাো tau  anti-tau
ররপ্টলন রূান্তযণ। এছাো মগ রফান এ লজাো দুফর
শ রফালন (Z 0 Z 0 ফা W +
W -) রূান্তমযত লত ালয। াঅফায প্রমত া দুফর
শ রফান মেন এ লজাো াঅধান
ু ররপ্টলন এফাং রভা ২x২ = ৪ ম ররপ্টলন মফবি য় তেন মগ রফান মনণশয়
মি
জ  ম য়।
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মগ রফান = এ লজাো দুফর
শ রফান = চাযল ররপ্টন, H = Z 0 Z 0 / W + W - = 4l
াঅয এ ম
ভ ম্ভফনা াযী, াথচ শুদ্ধবালফ মগ রফান মনণশলয় ষভ প্রমক্রয়া
র মগ রফালনয এ রজাো রপা লন ষয়প্রাপ্ত য়া
মগ রফান = দুল া রপা ন, H=2γ
রলমশন্ত ানশ গলফলণাগালয যানী ATLAS  CMS মন্ত্র দুল ালত দীঘশ ার রথল
াধযা মগ রফান ধযা ের। ম্পূণশ স্বাধীন বালফ ATLAS  CMS রজা দুল া
াঅরাদা লয মগ রফান াঅমফষ্কায যর। ফালয ফালয ফগুলরা মগ রফান
াফষলয়য মচি যীষা লয ATLAS  CMS রজা এাআ মদ্ধালন্ত রৌাঁছর। মগ
রফান চাযল ররপ্টলন ষয় প্রাপ্ত য়া এফাং মগ রফান দুল া রপা লন ষয় প্রাপ্ত
য়া প্রমক্রয়া দুল া েুফ পর বালফ মনণশয় যা র।
াফললল ৪ জুরাাআ ২০১২ ালর LHC প্রলজলটয মডলযটয রজনালযর Rolf Dieter
Heuer এফাং স্বয়াং Peter Higgs এয উমস্থমতলত Fabiola Gianotti মগ
রফালনয ভলতা এ ম রফান াঅমফষ্কালযয থাম জনভলষ রঘালণা যলরন। রলল
াঅয ানুযান  মফলেললণয লয ২০১৩ ালরয ভাচশ ভাল এাআ রফানম রম
প্র ৃ তাআ এ ম মগ রফান তা দৃঢ়তয বালফ প্রমতন্ন যলরন। রল মশন্ত মগ
রফান াঅমফষ্কৃত র।
মচি ২- মগ রফালনয উৎমত্তয মফমবন্ন স্তয

p

( )

p
প্রচণ্ড মি

(ে)
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p

g
H

t,b
p

g

(গ)

( )র ায়া শ গ্লুয়ন িাযা গম ত রপ্রা লনয ফণশনামচি
(ে) রপ্রা ন রপ্রা ন াংঘললশ উৎামদত প্রচণ্ড মি
(গ) প্রচণ্ড উষ্ণতায় দুল া রপ্রা লনয গ্লুয়ন দুল া গলর এ লে মভল
মায়া  াফাস্তফ  ফা ফ ভ র ায়াল শ য এ ম রু ৃমি এফাং তা রথল
মগ রফালনয উৎমত্ত
এোলন q = র ায়া শ , g = গ্লুয়ন, p = রপ্রা ন, t =  র ায়া শ , b =
রফা ভ র ায়া শ , H = মগ রফান
মগ রফালনয দম বফমিয

মগ ণায মচহ্ন : H
১। বয 125.03GeV (CMS)
125.35GeV(ATLAS)
২। াঅয়ু 1.56x10 -22 sec
৩। াআলর মে াঅধান 0
৪। ফলণশয াঅধান 0
৫। Spin 0
৬।Parity +1
৭। াংেযাতত্ত্ব - রফা াঅাআনস্টাাআন
৮। াফষয় জাত ণা
( ) ফ ভ – প্রমত ফ ভ র ায়া শ
(ে) দুফর
শ রফান রজাে রথল চাযল ররপ্টন
(গ) া – প্রমত া ররপ্টন
(ঘ) এ রজাো রপা ন
(ঙ) এ রজাো গ্লুয়ন।
৯) এেন মশন্ত াঅমফষ্কৃত এ ভাি বযলমাগান াযী ণা
১০) এেন মশন্ত াঅমফষ্কৃত এ ভাি রস্করায রফান।
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মফদুযৎ দুফর
শ ফর তথা মগ রফান ম্পম শ ত মফমবন্ন তত্ত্ব াঅমফষ্কাযল য জনয
মনম্নমরমেত দাথশ মফজ্ঞানীলদয রনালফর ুযষ্কালয োমনত যা য়
Names of Nobel Laureates
1. Julian Schwinger (USA) 1965
2. Sheldon Lee Glashow (USA) 1979
3. Md. Abdus Salam (Pak) 1979
4. Steven Weinberg(USA) 1979
5. Carlo Rubbia (Italy) 1984
6. Simon van der Meer (Netherlands) 1984
7. Gerardus ’t Hooft (Netherlands) 1999
8. Martinus J.G. Veltman (Netherlands) 1999
9. Yoichiro Nambu (Japan/USA) 2008
10. Francios Englert (Belgium) 2013
11. Peter W. Higgs (UK) 2013
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Beyond Travel
Sandipan Bhattacharjee

Someone told me travelling is often like fishing. There is a
fine line of difference between real fishing and standing on the shore
with a fishing-rod. Being a Bong I could not hold back and ventured
out with my cone of favourite spicy assorted Jhaalmuri.
Creepers, Grape Vine, Apple Orchards, Mountains & exuberant
children play in them laughing with exhilaration. Gaudy Ornate
flowers have laden Shikaras, beautiful damsels sparkle with colourful
jewellery, the wide expanse of the horizon ends where the sun melts
into the Dal Lake. On top of a small hill, I surrender myself to Nature
as the clouds embrace me. Far from the picture created by the media
of volcanic terrorism and angry militants, I see a different Kashmir –a
soul charming Kashmir. Life in India amuses you..
I jump into a bullock cart. As it passes through the golden bright
yellow mustard fields of the Punjab I taste my first Lohri. Along the
villages, the kids, the aged and the grownups go round me telling their
own story and belief why they toss sugar candies and sesame seeds
into bonfire at sunset. I stood motionless as a statue wondering how a
simple harvest could bring so many reasons to celebrate, so much joy
to cheer about. I learnt, it‟s not “simple” when its harvest. Life in
India, for sure, amuses you..
Colourful colours are splashed all over! Yes I don‟t get a better way to
describe Vibrant Gujarat. Every corner of the state exudes warmth and
welcome. Bandhani dyed dupattas fly in the air with million colours
woven into them. Dandiya sticks snap the deal, when hands clap in
garba.
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Merriment seems to be in the air, merriment seems to be in the soul. I
take a gulp and ask them how easy it was to start life afresh after the
deadly earthquakes and the riots. I remember a small boy telling me
with a smile on his face, „though memories continue to haunt, and will
do so forever, the celebrations must go on, for them to be thankful to
what that still have after the loss‟. The sadness in his eyes reflects the
tragedy they had been through, but the colours tend to disguise it
away for a moment. I asked his name, but I pause here now, for, we
search unnecessary dimensions in a name. Life in India really amuses
you..
Puppets and giggling women watching them, bright turban bearers
sitting around to talk – this creates my first impression of Rajasthan.
Grand Havelis, Panihari songs and Geer still boast of a unique
grandeur and Royal heritage. They tell excerpts of an amusing story
how they see the worst of sukha and how cheerfully they celebrate Teej
believing in the rituals to welcome the monsoons and a drop of water
for life. Life in India cannot but thrill you.
The slums of Kolkata look like doll houses even today. The sounds of
the Conch Shells as they call it Sankhs reverberate and together with
the dhaks announce the advent of the Rio Carnival of the Eastern
Hemisphere. I marvel at the idol of Maa Durga, a Hindu idol almost
brought to life by a Muslim sculptor. People decked up in new dress,
forgetting pains and sorrows, line up for hours to have a glance of
their God they mostly believe to be their Mother. Life in India
surprises you.
As my train started from Kolkata, with a packet of Jhaalmuri in my
hand I reminisce and get awestruck marvelling over mankind and its
untold emotions. My train turns South towards Bangalore and I
embark on another journey to discover a whole new world – to meet
people and unearth things so near to me yet so far away. Really, a
Handful of Jhaalmuri always amuses you.

JHAALMURI BOISAKHI

93

Tathagata
Homestay

A Definition of Rejuvenation
Redefined……
Shraboni Datta

When

we decided we need a small break from our daily suffocating
city life to inhale some fresh oxygen and to get rejuvenated , we
decided to go to the mountains…where freshness in all forms are in
abundance. Right at that time we came across a place in a magazine
called “ Tathagata Home Stay “ in a small village near Darjeeling .
Now , we had never stayed in any home-stay accommodation before ,
so was a bit apprehensive about it , but liked what we saw in the
magazine so decided to give it a try.
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Thus our journey began with 4 adults and 2 children on 4th of
October from Kolkata. We reached Darjeeling on the 4th evening and
stayed there that night. Next day „Dipu Bhaiya‟ came to pick us up
from Darjeeling. Tathagata Home Stay is only 18kms from Darjeeling
but it took us one and half hours as the road is not that good and
bumpy…but it was a blessing in disguise as we enjoyed the beauty of
the nature on our way to Tathagata Home Stay. And then we reached
our destination. The area is surrounded by mineral water resource so
locals call this place ' dawai pani '...by car you can come till a point
then you have to come down to the firm through a rocky path to
reach the firm...this adds to the beauty of the place. You can see the
place in a valley from up amidst trees which increases the curiosity
about the place but only people who are staying will take the rocky
path down which gives the place an exclusivity of its own . There are
four cottages wonderfully done in rock and wood and surprisingly
they provide with all facility....the mineral water is the only source of
water which is stored in a tank for drinking and the excess water is
used in a natural swimming pool and the water which overflows is
used in watering their organic tea plantation....they serve you organic
tea, home grown food and home made beer. ace for some time.

*Photographs by the author
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You can easily call this place heaven and for non stop music
you have the natural music of the forest which flow
continuously....aaahhh the serenity and the greenery and the
nature....pure bliss !!! I have to mention the food which they
serve…they cook in wood burn which adds to the taste and
flavor of the food served and they try to provide whatever you
desire for…almost. The food is awesome in taste and the
cooks and the people of the firm are so simple , friendly ,
helpful that you almost feel at home and will not want to
leave the place.
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The owner of the firm is Naveen Tamang , he is a very friendly man
who sees to it that all his guests are at ease and all feel at home
there. You can go for trekking if you want to. We went for trekking
the next day. Our guide was Dhuraj , who is a farmer and very
knowledgeable about plants , he is also a trainer of the local farmers
,who refused a job as a tea estate manager to remain in touch with
his people and his land. He was so helpful and showed us
everything with so much care,that we felt this was our best trek
ever. We visited small villages , hamlets...locals call 'dhura' and
rivers or 'khola'. We are living in a village called 'aam bote' named
as there was a big mango tree...then we visited 'saila dhura' ,
'godam dhura' ...godam dhura , the name comes from the word
godown as during the British period the tea leaves were preserved
here as the whole area was under tea plantation....in godam dhura
we had lunch cooked by a local farmer family , by Binita who is a
lovely cook and also the model of their tea which is exported in
European countries specially in France. We tasted raksi...the local
drink...local vodka in fact. While going we spent some time at '
ghutte khola' , a river...and we ended the trek at ' hori khola '
another river. The water undoubtedly was refreshing and
rejuvenating. We came across a plant called ' rani chhinka ' whose
leaves when pressed on the flesh forms a natural temporary tattoo.
We were on road for 5hours but we came back more refreshed and
more filled with energy....magic of the mountains !!!
After two days it was time for us to leave the place…but we came
back with a promise to return back to „Tathagata‟ once again and
very soon. We were gifted a packet of organic tea from „Tathagata‟
while leaving… tea whose taste is undoubtedly unique. All our
apprehensions regarding „home-stay‟ were swept away by this
beautiful place and the wonderful hospitality we received there. It
is a place where everyone should visit atleast once if not more. It is
an experience worth experiencing which is assured.
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Double Decker
Root Bridge
Puja Choudhury

Though I

was born and raised in Shillong I dreaded the winters
there. After experiencing seven hot years in Hyderabad, the dread
has now turned into a threat. But a cousin‟s winter wedding coaxed
me to take up the challenge and so there I was, in December
planning for the Double Decker trip. The idea was to take few of our
friends (who had come to attend the wedding) to famed
Cherrapunjee (or Sohra as it is called now). Not to forget that for
Double Decker roots bridges a night halt in Cherrapunjee is must.
So at 11 AM on 11th December 2014, we started for Cherrapunjee
(the lazy-bones we are). The resort which we had booked for the
night stay in Cherrapunjee had sent two cabs for ten of us.
It was after ten long years that the picturesque Cherrapunjee was
calling me. The meandering ways, the traffic-less roads and the
calmness created an aura of peace inside. Wish life was ever as
such!
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So on day one it was mostly Cherrapunjee sight seeings like Mawkdok
Dympep Valley, Ka Khoh Ramhah, Thangkharang Park, Mawsmai
Cave, Mawmluh Caves – the bigger caves etc.

After a nice sip of black tea in a local tea shop we made a move to our
resort. The bonfire, as we requested was arranged beautifully on the
bank of a small stream, flowing besides our resort. On a clear sky the
stars seemed to be nearer to reach as they say “like the diamonds in
the sky” oozing rustic calmness . The temperature falling to 3 degree
Celsius by evening, there could not be a better setting of a bonfire.
With anticipation of what will be my life‟s first trek (next day) like, I
called it a day.
12 December 2014 an experience to remember for ever! We started the
day a little late given the fall in temperature to null in early morning.
As we started for the Double Decker Living Root Bridge (DD-LRB), it
was a treacherous forty minutes drive to the start point. The roads
were narrow, curvaceous and broken giving early adrenaline rush for
the eventful day ahead. I was thinking how skillful the drivers are in
these parts of the world… Kudos to them!
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Soon we were at the starting point. It was a very quite, and unassuming
entrance totally oblivious to the hidden gem it holds within.
We started the trek, with few folks of the group already going great guns.
Obviously, I was the one behind, trying to absorb the nature‟s bounty and
also the human spirit of knowing the unknown… It felt that nature and
human are two sides of the same coin, balancing, pressurizing and
dominating each other turn by turn.
At certain areas of the route, the stairs were small enough that one can
barely accommodate full foot on it. As we progressed in the climb down to
the bridge the legs started to give in, and one could feel the numbness and
hence it resulted to frequent pit stops.
Finally, the climb down was somewhat over as we saw a couple of Khasi
villages and also a diversion to the single Living Root Bridge.
As we continued our trek to the double-decker bridge, on our way came the
valley trek of continuous ups and downs which ended in a suspension
bridge! It was a scary hanging mechanical structure and we had to cover
kind of 70-120 steps to cross this bridge.
While the other folks in the group had already started to cross the bridge, I
being one of the last ones did not know what danger was approaching me!
Suddenly out of nowhere an excursion group of 30 school kids came in and
without a speck of fear, they started jumping, hopping swaying on the
bridge. By then I was somewhere in the middle of the bridge and I got so
scared that I remained frozen on the mid way for some time! Then a voice
came from behind and asked me to just look ahead and keep moving
instead of looking back or down… Those words were godsend for me, else I
don‟t know where would have this trip ended for me.
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After suspension bridge One came suspension bridge Two and also with it
came the most BEAUTIFUL stream. The sight of it was just heavenly. The
blue color of the water was simply mesmerizing.
We crossed the bridge and continued to move towards our destination.
Another thirty minutes of the stairs and behold, the beauty of the nature
the well-engineered one – the strong, sturdy and striking “Double Decker
Living Roots bridge”.
The bridges can carry the weight of more than 50 people at a time! The
folklore is that only very few families of the local Khasi tribe know the art of
tying the roots and it takes around 60-70 years to form the entire bridge.
After a water splash and bit of free hand fishing at the stream beneath the
DD-LRB we were dead tired and craving for food. Now what can be more
divine than a bowl of hot steaming Maggi!!! A small shack was serving
those and we hogged upon it. In the shack we also met a travelling duo
from the southern part of India, Kerala who covered Arunachal, Manipur,
Sikkim and reached Meghalaya on a Bullet bike!! Such is the beauty of a
travel… its soul cleansing, liberating and always craving for more!
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After enjoying the calmness for some more time we started on our
way back. When we reached the suspension bridge this time, the
group did not want to miss some time in the beautiful TEAL
stream. So the scary me took the rather arduous path to get down
to the stream with lots of coaxing and morale boosting from the
group. Once there, I forgot everything…..such is nature…. gushing
waters green terrains and the rocks that added to the beauty
perfectly! There were few students enjoying in the stream, who
have come from Brazil. This amazed me on how could people
travel so remote and unknown places and again how these lesser
known places are really a PARADISE.
After spending nearly an hour in the stream again a meandering
trek between the hills began. Tired to core yet stairs more and
more :) Finally with the set of dusk…. there we were at the end of
the double-decker root bridge trek, looking for a cup of local “Lal
cha” at a shack at the top. As we drove back to Shillong with the
darkening skies and glittering stars we took with us a zillion
beautiful memories of Cherrapunjee and the Living roots bridges.
the unspoiled nature, the unexplored North-East!

*Photographs by author
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Travel Trivia~

















Shillong to Cherrapunjee Distance – 55 KM
Travel Time: 2-3 hours (depending on the climate)
You need to hire cabs for this journey from Shillong to
Cherrapunjee
To include DD-LRBs in your itinerary consider staying
overnight in Cherrapunjee and next morning trek down to it
Travel light on the trek
Carry some drinking water
Try to start ASAP in mornings so that you can finish the trek
comfortably and drive back to Shillong
The total trek is of 3 KMs (one way) only but its the stairs
which takes a lot of time
Nearly 3000-4000 stairs one way , I believe
Normally, on a decent speed the trek should take 6-8 hours
Do try “Kwai” and Maggi in the shacks on the way
Kids and people with heart or knee condition should avoid the
trip
Try to collect a strong stick/bamboo one the way down, it will
help immensely while coming up :)
Personally, I feel the best time to visit should be summers and
monsoons
Ideally, one should have minimum two days for Cherrapunjee
( Site-seeings & DDLRBs one day each)
Motion Sickness might happen due to hilly terrain and curvy
roads while travelling by car, have the medicines handy
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FOODY CORNER

 বালরা ভালয়য গুমজয়া –ঊমভশতা রঘাল
 Chicken Pinwheel- Nabanita Dutta
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বালরা ভালয়য গুমজয়া
ঊমভশতা রঘাল

মফছানা রছলে ঘয রথল রফযলতাআ ভা ালত গুমজয়া প্রাদ মদলয় ফরলরন – ‗ এাআ রন
গুমজয়া প্রাদ ‗। ভালয়য  ার  ার োন রলয ুলজা লয় রগলছ, েলন রার
াে, াদা ামে, ালর ফে রগার মদাঁ লু যয ম । াঅজ রম ামর ুলজা! ারী
ূজায গুমজয়া। ভালয়য মদল তাম লয় রচাে দুল া াঅনলে জ্বরজ্বর লয উ র।
গুমজয়ায নাভ া শুনলরাআ ভলন লয মায় রাআ র ান রছা লফরা ায থা। াঅভালদয
বালরা ভা া ু যল রযাজ রম গুমজয়া রেলত মদলতন। ালরা াথলযয থারায় ধফধলফ
াদা গুমজয়া। ঞ্চ রদফতায থারায় াাঁচম াঅয ানযানয া ু লযয র া া মছর এলষলি
দুম
লয। শুধু ফৃস্পমত ফালয রভনু া মছর এ ু ানযয ভ।  ালর া ু লযয থারা
বমতশ পর াঅয যালত ন ু রদানা। প্তাল এ মদন গ্লযাভাযা ডালয় াঅয ম ? তলফ এাআ
প্রালদয প্রমত াঅভালদয রতভন র ান াঅ লশণ মছর না। াঅভালদয ফরলত াঅভযা েুলদ
মতন বাাআ রফান। াঅভায রছা রথল ফে য়া রমৌথ মযফালয। তাাআ রছা রছা দুিুমভ
াঅয াঅনলে র ানমদন বা া যায াফ া মছর না। রাআ দাময়ত্ব ফেলদয ঘালোআ ।
মালা এাআ গুমজয়া প্রালদয প্রমত াঅভালদয াঅ লশণ মছর মনযন্তয। রমোলনাআ থাম না
র ন, ঘণ্টায াঅয়াজ ায়া ভািাআ তযতমযলয় মমাঁ ে রবলঙ ামজয তাভ মতন তরায
া ু য ঘলয। দযজায ালছ দাাঁোলত বালরা ভা ফরত – ‗াত ধুলয়মছ? চম া ঐ দূলয
েুলর রফা ফাফু লয়। প্রণাভ য। াঅমভ জ া লয প্রাদ মদমচ্ছ।" াঅভযা বালরা
রছলর রভলয়য ভলতা ফল প্রণাভ যতাভ ম াআ, তালফ াঅে রচালে রদেতাভ র ান
গুমজয়া া ফে, র র ান া রনলফ। ঐ মতন তরালত মছর বালরা ভালয়য া ু লযয
াংায। বামগয বালরা ভা এেন াঅয রফলচ রনাআ, নয়ত াঅভাল রদলে াক্কা রলতা,
াযণ এেন রতা াঅভায মতন াভযায েযাল য এ ম রাল ল া ু লযয ফফা। তা
াঅফায রফডরুভ এ। রোলন রতা াঅভায চম লয াফাদ মফচযন। শুধু ভাি ুলজায
ভয় চম া ঘলযয ফাাআলয থাল । মনশ্চয়াআ বাফলছন বালরা ভা ম র ? বালরা ভা মছলরন
াঅভায া ু ভায ভা। াংালযয জাাঁতা লর াঅয ফাধশল যয ামযণালভ মায স্থান য়মন
রছলরলদয ফামেলত, াঅভালদয ালছাআ মতমন থা লতন, ভা-াআ তায রদোশুনা যলতন।
মা লগ রফ থা... রম া ফরায ুলজাাআ মছর তায এ ভাি ধযানজ্ঞান, ান্তত াঅমভ
রয ভাআ রদলেমছ। ম প্রচণ্ড শুদ্ধাচালয মতমন ফানালতন া ু লযয রবাগ, এত ু ু
গণ্ডলগার লর মতমন মেটমে
যলত ছােলতন না। মভলথয ফরফনা তেন েুফ যাগ ত,
দূফাশ য মযা থা া চরলফনা, রফর াতায গালয় র ান দাগ থা া চরলফ না। তায ালত
ালত াাময যা া মছর রমন ফায এ া ঝমক্কয াজ। ম ন্তু াঅজ মনলজ াংায
যলত এল বামফ ম
লয াযলতন মতমন এফ। এত ু ু এ লঘলয়মভ রাগত না?
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ত া dedicated মতমন মছলরন তাাআ এ া মনশ্চর ভূমতশ য ালছ াযা া মদন এভন
লযাআ াম লয় মদলতন। এ াাআ ম মছর তায ুলজা যায পর? এ রতা রগর তায
রযাজ ালযয ুলজায গুমজয়ায থা। াঅয মেন ফামেলত র ান ফে লয ুলজা ত
তেন বালরা ভায গুমজয়ায স্বাদ মছর ানযয ভ। াঅভালদয ফামেলত ারীূজায মদন
রক্ষ্মী ুলজা ত। রক্ষ্মী াঅযাধনায রতােলজাে শুরু ত রবায রফরা রথল
ত াঅলরা,
থারা বমতশ ত প্রাদ – াঅ বাজা, মঘলয় বাজা রুমচ, রগার রগার াঅরু বাজা,
নাযল র নােু, া া পর! াঅয ফলচলয় াঅ লশণীয় মছর বালরা ভালয়য ালতয ুয
বযা গুমজয়া। ারী ূজায মদন বালরা ভা রগাফয মদলয় ারক্ষ্মী ফামনলয় রায রল ায়
যােত, প্রাদ মদত লয় া পর ভূর। রায রল ায় জ্বরত এ া মভনমভলন রছাট্ট
রভাভফামত। াঅয তায ূজায জলনয যাো থা লতা ার াুলয পু র - রছাট্ট রছাট্ট রুদ
ু াি ারক্ষ্মী ুলজা
যলঙয গয মফীন পু র। বালরা ভা াঅভায় ফলরমছর এাআ পু র া ুধভ
রতাআ রালগ। াঅজ যাস্তায ধালয াঅগাছায় র ান রুদ পু র পু ল থা া রচালে যলর
বালরা ভালয়য রক্ষ্মী ুলজায থা ভলন য়।
রফরালত োন রলয ফাফায ালথ গ্রালভয যাঙা ভাম ধলয রমতাভ যরায ারী ফােীয
ুলজা রদেলত। মপলয এলাআ ররলগ যতাভ াঅভালদয মফার ালজ। ফামজ রযালদ মদলত
লফ রম, াযাফামে রভাভফামত মদলয় াজালত লফ রম। াঅয াঅভালদয এাআ ফ ালজয
প্রধান রনামত মছলরন াঅভায দাদু। তায মছর াঅভালদয রথল রফী উদযভ। লযয
য়ায ালথ ালথ াযা ফামেলত জ্বলর উ ত রভাভফামতয াঅলরা। া ু য ভাাআ এল
ুলজা লয ারক্ষ্মী মফদায় যলতন। ুলজা শুরু ত াঅয াঅভযা রগার লয় ফল।
ুলজায রলল াঅভালদয মপ্রয় গুমজয়া াঅয াঅ বাজা রেলয় ফাাআ এ ালথ ফামজ
পা াতাভ। ম বালফ াযা া মদন াঅনলে র ল রমত।
াঅজ বালরা ভা রনাআ, তাাআ তায গুমজয়া প্রাদ  াঅয য়না, াযামদন া ু যল মনয়লভ
রফাঁলধ োয়ালনা, রায়ালনা, ঘুভ াোলনায ররা াঅয রনাআ, তফু ুলজা য়। াঅজ
া ু য গুমজয়া োয়, তলফ ফাআ নভ নভ লয। াঅজ াঅয ছালদ রভাভফামত জ্বলর না,
মলু গয ায়া াঅয ফযস্ততায় তা ফাযাোয ু মন ফালে মযণত লয়লছ। তফু াঅজ র ান
র ালন চলর রগরাভ ছালদ, চাযমদল াঅজ ফামজয াঅয়াজ। াঅয ায ছালদ াঅমভ
এ া – ম ভলন র রভাভফামত মদলয় াযা ছাদ াজারাভ াঅলগয ভতন। রভাভফামতয
াজায াঅলরায মোয় রদেলত ররাভ ভলনয রাআ স্ভৃমতল , রছলরলফরায রাআ মদন
গুলরা র । দাদু াঅভায ালত এ া এ া লয ফামজ ধমযলয় মদলচ্ছ, রদেরাভ বালরা
ভায শুদ্ধাচালয গো গুমজয়া া ু লযয থারায় মনলফমদত লচ্ছ। ফুল জ্বলর উ র াজানা
এ েুম, তফু রচাে দুল া জলর বলয উ র।
বালরা ভালয়য গুমজয়া াঅজ া ু লযয প্রাদ য়, তলফ তা াঅভায ফামেলত, প্রমত ফছয
রক্ষ্মী ুলজায মদলন। বালরা ভালয়য ালতয গুমজয়া াঅমভ াঅভায ঝারভুমে ফযুলদয
ালথ share যরাভ
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উ যণ – গুমজয়ায dough ফানালনায জলনয – ১ া ভয়দা, ১ ১/২ ফে চাভচ
ুমজ, ১/৪ া দুধ, ৩ চাভচ মঘ, মযভাণ ভলতা জর
গুমজয়ায ুলযয উ যণ – ১০০ গ্রাভ রভয়া, এ ম ফে এরালচয গুাঁলো, াজু,
ম মভ, বাজা ফাদাভ গুাঁলো – ১/২ া, র াযালনা নাযল র – ১/৪ া, মচমন –
৪ ফে চাভচ
প্রণারী – ভয়দা, ুমজ, দুধ, মঘ এ া ফে াি মনলয় বালরা লয মভমলয় মনন,
এফায মযভাণ ভলতা জর মদলয় ভয়দায তারম এ ম মবলজ ালে ভুলে ান্তত ১/২
ঘন্টা রযলে মদন। ুলযয জলনয এ া যান এ মঘ মনলয় এ ু াল্প াঅাঁলচ ফান, মঘ
গযভ লর তালত নাযল র র াযা  মচমন মদলয় নামেলয় বাজা বাজা লর াল যােুন
 াণ্ডা লত মদন । ানয এ া ালি রভয়া, ফে এরাচ, ফাদাভ  নাযল র ু মচয
মভশ্রণ মনলয় এ ালথ বালরা লয মভমলয় মনন। এফায ভয়দায তার রথল রছাট্ট রুমচয
াঅাঁ ালয রফলর তালত ুয বলয গুমজয়ায ছাাঁলচ রপলর ভুলে তা মঘ-রত ফা াদা রতলর
রবলজ মনন।Airtight Containerএ যােুন মমদ াঅমন তা লয রেলত চান।

*Photograph by author
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Chicken
Pinwheel

Ingredients
200gm boneless chicken
1 cup plain flour
2-3 garlic clove
1 bunch of coriander leaves
1-2 chilies (Optional)
Few drops of Olive oil
Oil
Salt

Nabanita Dutta

Method
Knead the flour well. Using the rolling pin make 2 chapatis. Keep it
aside.
Mix the chicken, garlic, olive oil, salt and chilies (if you are using) in
the blender. Blend till you get a sticky and homogenous green paste.
Pre-heat your microwave oven in 200 degree in convection mode.
Spread the chicken mix on the chapatis. Roll tightly and brush some
oil on it.
Bake it for 20-25 minutes till the filling is cooked properly. (Mine
took 22 minutes).
Slice the rolls carefully and serve hot with some green salad.
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Eternity of Life
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JHAALMURI

Find us @
Website: www.jhaalmuricorner.com
Blog: http://from-the-jhalmuri-corner.blogspot.com
FB: https://www.facebook.com/JhaalmuriCorner
G+: http://goo.gl/qK1ZOn
Mail: thejhaalmurigang@gmail.com
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