EDITORIAL
EDITORIAL
Like those typical exam days or the project delivery dates, request came at the very last
moment from close quarters - "can you please extend the submission deadline".
Entries kept on coming beyond the last date of submission. We had a happy problem
to handle with of a never ending flow of entries. Still we stuck to the magical Mahalaya
day (may be due to some old neural connect between Puja Barshikis and Mahalaya) as
the release day, and here we come with a mammoth 182 page bundle of joy and
creativity!
Two years back on another Mahalaya day, Jhaalmuri came up with its first release.
That was our first step towards an audacious journey. It was a twenty six pager release,
full of warmth. The journey has continued and gained momentum over time and this is
our 3rd Puja edition. Over these 2 years, Jhaalmuri has moved from a Puja-special emag to a seasonal e-magazine. We are now coming out with 4 releases in a year Winter, Boisakhi, Barsha and Puja Special.
Thanks to the enthusiasm of our contributors and readers, Jhaalmuri has not only
increased its volume, it has found a place in the hearts of people spreading across
generations. In the 2015 power packed Puja release, we have contributions from our
respected seniors as well as little kids who have shared what puja means to them.
Autumn has something special about it. The surrounding suddenly gets decked up in a
festive look. The artisans get busy giving the final touches to the puja pandals. Puja
barshikis start appearing on the roadside stalls (someone noticed that the Puja
barshikis are coming out by June nowadays), balloon wallahs start building their stock.
We are trying to embed Jhaalmuri Puja special edition as part of this very festivity.
This time, we have brought a varied collection of stories, poems, art, craft, essays,
photographs, travel, food and photographs from our friends.

From the begining, we have kept Jhaalmuri as digital-only publication, coming out
with digital device friendly format, which is easy to read and available at any moment
on our device, whenever we get time to read it in our busy life. Hope our friends who
are staying away from the festive atmosphere can get a feel of the festivity from their
Kindles and Mobiles. We have pondered over a print version, but have not decided on
this yet - do let us know your thoughts.
We must thank our sponsors: ChakumChukum - the food chain based out of Denmark,
and Aronnyak Boutique - a fashion house based out of Kolkata for extending their
helping hand.
This year, we are releasing the PDF version of Jhaalmuri in Leanpub - a collaboration
platform, where you can also contribute, if you wish, while you download the magazine
which would help us in various site maintenance activities.
Do read and share your feedback with us in any medium you are comfortable with - be
in mail, fb, Google+, Twitter. Your comments and appreciations are the only takeaway
for your fellow friends who have contributed as authors/artists/editors and in many
other ways. Thanks a lot for your continued patronage of Jhaalmuri.

Have a very Happy Durga Puja with your Jhaalmuri.
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১
ওার জফঠু নদাদায জফব। অচ অআফুবড়াবাত।
ফাজড়বযা দরাও। দবয ানাআ।
ভাভা ভাজ, দচঠু জজ, দাদা জদজদ, বাআ দফান। ঔুফ আঘআ।
জফবদ দথবও ওাওা অবফ জফবওর দফরা। ওাজওভা অবফ।
অভযা ও-চন অচ দথবওআ মাফ। অভাবদয এওজদন দফজ ঔাাদাা।
ঔুফ ভচা বফ। এজদও দথবও অজভ মাফ, ফাণী মাবফ। জদও দথবও অবফ ান।
াবয ফাজড় দথবও দাভনাথ। ফাজর দথবও অবফ যঞ্জন। দফরতরা দথবও ুচ।
ঘােঁাতরা দথবও টুাদা।

**
অচ জফব। দবায দথবও ানাআ ফাচবঙ।
অভাবদয খুভ বাগর ঔুফ দবাবয। াবয কজরবত ওাযা দমন ঈরু জদর।
! আ দতা, ফুজড় জজ, যাগা ওাজওভা, ফুরু জদজদ, টুফরু দাদা অয দানা বাআ। যা
জফঠু ন দাদাবও জনব ঘবরবঙ দতেঁ তু রতরায ুওুযাবড়—চর আবত।
এঔন বাবরাভবতা অবরা দপাবটজন। বথ বনও ওু ওু য। ওারু বু রুয দর। এত
দবাবয দরফর দদবঔ যা ঘভবও দকবঙ। ঔুফ দচাবয দচাবয ডাওবঙ। জফঠু নদাদাবও দদবঔ
যা ঘু  ওযর। জফঠু ন দাদাবও যা বাবরাভবতা দঘবন।
ুওুযখাট দথবও তাড়াতাজড় জপবয জযয দদাওাবন মাফ। জভঠাআ অনবত বফ। জভঠাআ
জনব এব দমবত বফ বনও দূয। বাওনকয। বাফী ফঈজদজদয ফাজড়। াতটা
কাজড় অবফ। বনও জচজন জনব মাফ অজভ অয দাভনাথ। অয মাবফ জব।
জফঠু নদাদায ঔুড়তু বতা বাআ।
***
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বাওনকবয জতজথবফায খটা। দঔান দথবও জপবয জফবয
এওটু দফজ যাবত।
ফবযয কাজড় ঙাড়র জঠও জফবওর ােঁঘটা। জঙবন অয এওটা কাজড়বত ফাজড়য ফবড়াযা
ওবওচন। তায বয এওটা ফাব াড়ায ফাআ। তায বয অয এওটা ফবড়া
কাজড়বত অভযা ও-চন।
বনও দূবযয থ। তবফ থ ঔুফ বাবরা। দু-ধাবয কাবঙয াজয। ভাছঔান জদব থ
ঘবর দকবঙ দমন দওান ীবভয দদব। অেঁধায নাভায অবক দূবযয জদবও তাওাবর ভবন
 কাবঙবদয ভাথা ভাথা দঠাওাঠু জও দরবক দকবঙ।
ু ুজফবধ। তফু
দমবত দমবত দওাথা থ রু। াাাজ াজয দফেঁবধ কাজড় মাা ঔফ
মা। এ য া ওাজটব, দওাবনাভবত। দমবত দমবত কাজড় দােঁজড়ব বড়। াভবন ায
ায কাজড়। নবড় না, ঘবড় না। এওটু বয ঔফয অব দূবয দওাথা দমন এওটা
কাজড় ঈরবটবঙ। তাআ এআ রু বথ থভবও ফাআ।
****
এও ভ অফায কাজড় ঘরবত শুরু ওবয। কাজড় এবকা, ভ এজকব ঘবর তায
জনবচয দফবক। ফববল বাওনকয অব।
জফব ব দকবঙ। ফবযয ভারা ফঈবয করা, ফঈবয ভারা ফবযয করা। জফবফাজড়
ু আঘআ। অভযা ও-চন খবয ফজ। এও ভ অয ওবরয ভবতা
বযা দরাওচন, ঔফ
ফবযয ফাজড়য ফাআ ফাজড় জপবয মা। অভযা ও-চন থাজও। যাবত অভাবদয ফায
চাকায ওথা।
ঔাাদাা দবল ফায অয  না। াযাজদবনয য ফায দঘাবঔ খুভ। তাআ
ফঈবয দর ফঈবয খবয খুজভব ওাদা, ফবযয দর াবয খবয এ য কাব বয দযবঔ
ভগুর।
ফবযয দবরয ওাবযা ওাবযা ভাথা যাতদুবু য বূ বত বয ওবয। ভতরফ এেঁবট তাবদয
এওচন টান াবয খবয ঢুবও জটঈবফয ুআঘ নাজভব দদ। কবীয খুভ দথবও ফাআ
ধড়ভড় ওবয ঈবঠ ফব। দঘব দদবঔ াবয খবযয দযচা দঔারা দনআ। তাযা দফ
ফাও ।
এজদবও এ খবয দআ তাযা দব রুজটব বড়। তাবদয দঘাবঔ অচ খুভ দনআ। তাযা
ফায ঙাড়াআ অয চাবক। ঔুনুজটয রড়াআ দবাবযয অবরায ডাবও দল ।
****
এফায দপযায দতাড়বচাড়। ফঈবয ফাজড়য ফবড়াযা এবও এবও ফয-ফঈবয ভাথা
াত যাবঔ। ফঈবয তঔন দঘাবঔ চর। দ অয তায জযফায এও জঘযওাবরয াকবয
ঔাজনও দবব মা। নতু ন ফঈ দুঃবঔয দঘৌওাঠ দবযা।
কাজড় ঘরবত শুরু ওবয।
বাওনকয াড়ায জদবও ঘবর।
এও ংায অয এও ংাবযয জদবও া ফাড়া।

13
JHAALMURI PUJA 2015

STORY

২
ওভরদাদায ফাজড় ভদনুবয। দ এও ফাকাবনয দদ। ফাকাবন ফাকাবন ফবড়া ফবড়া
কাবঙয াজয। অভ, চাভ, ওােঁঠার অয ওত ওী!
ওভরদাদায ফাজড়বত তায ফঈ, দঙবর, দভব অবঙ। ওভরদাদা ওরওাতায ফআাড়া
এও ফআবয দদাওাবন ওাচ ওবয। দযাচ ভদনুয দথবও ওরওাতা অফায ওরওাতা
দথবও ভদনুয।

দযবর অচওার ফবড়া জবড়। দআ জবড় দঠবর ওত দরাও ওাবচ অব। ওভরদাদা
তাবদযআ ভবতা এওচন।
ফযলাওাবর ওভরদাদা থবর ববয ফবড়া ওােঁঠার জনব অব। াু ঔাবফ। াু ওােঁঠার
দঔবত ঔুফ বাবরাফাব। দ াড়া থাবও। দ অয তায ভা ফআাড়া ফআবয নানা
ওাচ ওবয। ভদনুবযয ওােঁঠার ফআাড়া এবর াু অয তায ভা ফাব দঘব
ওােঁঠাবরয থবর জনব ফাজড় দপবয।
াযা ফা ওােঁঠাবরয ফাব ভ ভ ওবয। ভানুলচন এ য জদবও তাওা। তাযা ফুছবত
াবয না দওানঔান দথবও এআ ফা অব। তাযা দওঈ দওঈ নাবও রুভার ঘাা দদ,
দওঈ ফায ফায নাও দটবন দােঁবও।
ভদনুয দযবর, ফাব দঘব াড়া অব।
াুয ভা অয াু এবর ওভরদাদা ঘা অবন। অয অবন ভাঔন ভাঔাবনা, জঘজন
ঙড়াবনা াঈরুজট। তা দমভন বাবরা দঔবত, দতভন বাবরা দআ ভাঔবনয ফা।
এওফায দঔবর দট ববয, ভন ববয না। ভন ঘা অয দঔবত।
ওভরদাদা ঔুফ বাবরা ওথা ফবর। ওথা ওথা ফবর ―আব‖।
ওভরদাদায ভন ফবড়া বাবরা। তায ভবনয অওাব তাযাযা জছওজভও ওবয।
দআ তাযায অবরা থ দদবঔ ওভরদাদা দযাচ দযবর দঘব ফাজড় দপবয। ফাজড়বত
তায ফঈ অবঙ, দঙবর, দভব অবঙ।
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৩
অচ ফুধফায। নফীনুবয দচবরাড়া ওভরা জদজখয ুফাড় ঔুফ চভচভাট। জতজয
ফঙয য ঘড়ওতরা ফাচাবয অচ ভাঙ-দভরা ফববঙ। যাচু, নজন, জয, জফু,
ওনওযা ফাআ ভাবঙয ছুজড় জনব াজচয। অচ এওটা জদন অরু, টর, দেঁাচ,
ওু ভবড়া দঙবড় তাযা ভাঙ দফঘবফ। দওঈ এবনবঙ রুআ, জভযবকর, দওঈ ওাতরা, ওাবযা
ওাবঙ ওআ ভাগুয। দবারায াভবন ওরায াতা ডােঁআ ওযা ঘু বনা ভাঙ—দভৌযরা,
ুজেঁ ট, যরুজেঁ ট, ওু বঘা জঘংজড় এআফ। এওটু দূবয জফশু ফব অবঙ ফবড়া জঘংজড়য
যা জনব। ফবড়া ফবড়া করদা। ফাকদা অবঙ। দওঈ দওঈ অচওার ফবর,
জঘংজড় নাজও ভাঙ ন, চবরয দাওা। জফশু ফবর, তা দাও। ভাঙআ দাও ফা দাওা,
বযদুবু য ওােঁায থারা ঘু বড়া বাবতয াব মঔন চাবট শুব থাবও তঔন তায
ফাাযআ অরাদা। াআবওরতরা াজয াজয াআবওর। রাুয, নাযানুয দথবও
বনবও এববঙ। ভাঙ-দভরা দথবও তাযা অচ থবর ববয ভাঙ জনব মাবফ।
আ ছােঁওড়া অভকাঙতরা বযন দােঁজড়ব অবঙ। তায ওাবঙ রার-নীর ভাঙ। টুজ,
ওভর, তী, ছুনুযা রার-নীর ভাঙ দওবন। বদয ফাজড়বত ওাবঠয অরভাজযয
ভাথা, তাবওয য ওাবঘয ফাভ। তাবত যা রার-নীর ভাঙ দাবল। বু রু অয
জভজন চুরচুর দঘাবঔ ঠা ফব দতেঁ তু র কাবঙয ঙাা। এত ফবড়া ভাঙ-দভরা তাবদয
দওাবনা ওদয দনআ। দওঈ এওফায তাবদয ফবরজন, ―আজদন দতাভযা এবা।‖ এজদবও
ভকডাবর এবও এবও এব চুবটবঙ ওারু ওাবওয দর। ভাঙ-দভরায ুফা তাবদয
দটবন এবনবঙ।
ু আঘআ। দভরায অাচ ঙাজব দানা মা,
ওভরা জদজখয ুফাবড় ঠাৎ ঔফ
―আ, আ, আ দম।‖ ারু দচবর জদজখয াবড় ফব জঙ দপবরজঙর। অঘভওা দদবঔ,
আ দূবয ওত ফবড়া ভাঙ। নফীনুবয দওঈ ত ফবড়া ভাঙ দদবঔজন। দওঈ ফবর, 
দতা জতজভ। দওঈ ফবর, াগয।
নফীনুবয জতজয ফঙয বয ভাঙ-দভরা। ভাঙ-দভরায বাজত জতজভ। নাজও,
াগয?
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৪
দখাড়াাবর ায ায দখাড়া।
াজতাবর ায ায াজত।
ফআাবর যাজ যাজ ফআ।
ভর ফআাবর ভআ দফব ফআ াবড়।
াযাজদন টআটআ ওবয খুবয ােঁবছয দফরা ওভর, ওজযভ অয ওভজরযা ফআাবর মা।
ভর ভআ দটবন এবন ফআ দবড় দদ।
তাযা আ ওবয ফআ ফাবঙ।
ফআাবর আআ ভানা।
তাযা ঘু  ওবয ফব ফআ বড়।

৫
দযাচ দবাবয ারু কান কা। াযবভাজনাভ জনব ফব করা াবধ।
া দয কা ভা া ধা জন া।
া জন ধা া ভা কা দয া।
চানারা টুজন ঈবড় অব। ঘু  ওবয ফব কান দাবন।
কান দবল ফবর, ঔুফ বাবরা। ারু, তু জভ কা। দযাচ দবাবয করা াবধা।
দযাচ দবাবয তাআ ারু করা দঙবড় কান কা।
পু র দপাবট। পর ধবয। াা ফ।
ফফাআ চানারা টুজও জদব মা।
দদবঔ, ারু কান কা। জঠও ুবয। জঠও তাবর।
যা ফরাফজর ওবয, ারু ঔুফ বাবরা কা। এওজদন ঔুফ ফবড়া বফ।
ারু দঘাঔ ফুবচ কান দকব মা।
দবাবযয কান।
অবরা াায কান।
জঠও ুবয। জঠও তাবর।
এওজদন ারু জঠও ফবড়া বফ।
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৬
ফবন ফবন পু র দপাবট।
কাবঙ কাবঙ াা ফ।
যজফ ভাভা দবাবয বঠ।
ঘাজযজদও অবরা ।
কাবঙ কাবঙ াজঔ নাবঘ।
াবঔ াবঔ ওরতান।
জজবযয ভুবঔ ভুবঔ।
খাববদয াভকান।

নদীচবর দনৌওাবত
ভাজছ ফব কান কা।
চার দপবর জফশু দচবর
ভাঙ ধবয দজযা।
াঠাবর দঔাওাঔুওু
এও ুবয ড়া ওবয।
দফাববদয ফাকাবনবত
টুটা াতা ছবয।

৭
জতজন্নয বঙ্গ ঔুফ বাফ র অচ।
জতজন্ন ক্লা পাআবব বড়। জফজযাজন দঔবত ঔুফ বাবরাফাব। অয বাবরাফাব
জটজববত ওাটু ন দদঔবত।
জতজন্নয এওটা ঔযবকা অবঙ। াদা। বাত ঔা। কভ ঔা। অয ঔা রার কাচয।
জতজন্ন ফা জতজন্নয ভা ধাবযওাবঙ না থাওবর জতজন্নয জফঙানা রাজপব ঈবঠ চাভাওাড়
ফা ওাকচ দঔবত বাবরাফাব।
জতজন্নবদয ফাজড়বযজত ফআ। তাআ জতজন্ন ব া, দও চাবন ফাফা, ওঔন দ দওান
দযওাজয ওাকচ দঔব দপবর!
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জতজন্ন ফরর য ঔযবকাবয নাভ ―ওু ট্টু‖।
জতজন্নয ভা চানাবরন, দ তায এওটা নয নাভ দযবঔবঙ। ফাআবও দআ নাভটা
ফরবত তায নাজও রজ্জা ওবয।
অবর জতজন্নয ভবতা তায এওটা ―আওু বরয নাভ‖ ঘাআ দতা, দম নাবভ তাবও তায
ফন্ধুযা ডাওবফ।
বনও দববফজঘবে তাআ জতজন্ন তায নাভ দযবঔবঙ ―ওাদম্বযী‖।

৮

ঠা ঠা দযাদদুবযয য এফায থআ থআ চর। ওাবরা ওাবরা দভবখয দর অওাবয এ
ভাথা দথবও  ভাথা দজযব দওাথা দমন ঘবর মা। অফায খুবয-টুবয জপবয অব।
মাযা ঘবর দকজঙর তাযাআ, না, নতু ন দভবখয দর, দও ফরবফ? দভবখবদয কাব নাভ
দরঔা থাবও না। দভবখবদয দজফ দনআ।
টআ টআ ওবয খুবয দফড়াবনা নাভীন এআফ দভবখযা এওজদন জঠওানা ফদরা। নতু ন
চাকায দনা তাযা তাবদয ওাবরা চাভা দঙবড় নতু ন াদা চাভা বয। তাযয
াায যবথ দঘব দৌেঁবঙ মা তাবদয নতু ন ফাা।
দবর দবর দভবখযা ফাা ফদর ওবয।
ঠা ঠা দযাদদুয দজযব ঘাজযজদও চবর থআথআ ওবয।
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৯

নতু ন অয নন দুআ বাআ। নতু ন ফবড়া, নন দঙাবটা। দুআ বাআব ঔুফ বাফ। নতু ন মা
ওবয, নন ভন জদব দদবঔ। ওঔবনা ওঔবনা দাদাবও াাময ওবয।
নতু ন ঔুফ াজঔ বাবরাফাব। কযবভয দুবু য ঘু জ ঘু জ ঙাবদ ঈবঠ নতু ন এও ফাজট চর
দযবঔ দদ। অয অবকয জদন দদাওান দথবও ফাফায জওবন অনা ওাঠফাদাভ।
কযবভ ঈড়বত ঈড়বত াজঔবদয করা শুজওব ওাঠ ব দকবর তাযা অরবয ধাবয
যাঔা ফাজট দথবও চর ঔাবফ। অয এওটানা ডানা ছাটাবত ছাটাবত জঔবদ দব
দকবর ঔাবফ ওাঠফাদাভ।
ু দযাবদ ঘু জ ঘু জ ঙাবদ ঈবঠ অব।
এআ ওথা দববফ নতু ন দুয
াজঔযা নতু নবও দঘবন। তাবও বাবরাফাব। াজঔযা ননবও দঘবন। তাবও ঔুফ
বাবরাফাব।
তাযা চাবন ননবও ঙাড়া নতু বনয ঘবর না। অফায নন নতু নবও দঙবড় থাওবত
াবয না।
এওজদন নতু ন ফাচাবযয থবর দথবও এওঔানা জডভ দফয ওবয তায জটবনয ুটবওব
দযবঔ দদ। জফবওবর ড়া ব দকবর এও পােঁবও তু জর জদব জডবভয কাব নীর যং
ওবয। দআ নীর জডভ তায ুটবওব ওাড় ঘাা জদব যাবঔ।
ু জক দফবযাবফ। তায বনও নাভ বফ।
নতু ন বাবফ, এয য আ জডভ পু বট নীর ভয
দদব দদব ফাআ তাবও জঘনবফ। ওাযণ এতজদন দওঈ ওঔবনা নীর ভুযজক দদবঔজন।
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দ-আ এও দূযবদব এও জঙর ঘালী, অয জঙর তায ফঈ| ঘালী ওার ওার দুজট
ভুবঔ জদব রাগর ওােঁবধ ভাবঠ মা, দুবু য দযাদ ভাথায ঈবয কনকন ওবয ঈঠবর
ঘালীফঈ ঔাফায জনব অব| কাবঙয ঙাা ফব দুচবন ঔা| বন্ধ নাভায অবক
ঘালী খবয দপবয, াতভুঔ দধা| ওার-ওার যান্নাঔাা দবয দাা ফব
দুচবন ঔাজনও অবফার-তাবফার ফবও|
―খবযয জঙবন রঙ্কায জফজঘ দপবরজঙরুভ, কাঙ ঈবঠবঙ অচ|‖
―ধানকাঙগুবরা ফড় দাওা বে, লুধ জদবত বফ, ফুছবর|‖
―বযয াবট এওটা নতু ন জজেঁ ড় জওনবত বফআ জওন্তু|‖
―শুধু জজেঁ ড়? ওােঁবঘয ঘু জড়, দফরনঘাজও, কযভ জচজরজ?‖
―মা!‖
মঔন দূবয চজভদাযফাজড়বত দটা খজড়বত ঢং ঢং ওবয নটা ফাবচ, ঘাযাবয
জছজেঁ ছয ডাওটা ওাবন রাবক, তঔন ঘু ঘা ভাদুয গুজটব শুবত মা দুচবন|
দুচবনআ| অয দওঈ অবজন তাবদয খবয|
প্রথভ প্রথভ দুচবনআ বাফত,  জঘোয জওঙু দনআ, ফ জঠও ব মাবফ| তাযয এও
এও ওবয তাজফচ-ওফঘ-ভাদুজর, ভজেবয বতয দদা, ুবচা ভানজও এটা-টাদটা, জওন্তু দওাথা জও! খয দম পােঁওা দআ পােঁওাআ যআর| ঘালীফঈ দঙাট-দঙাট ওােঁথা
ফাজনবজঙর, দফ জেুবও ফন্ধআ যআর| ঘালী দদারনা ফানাবফ ফবর ওাঠ টুওবযা ওবয
দযবঔজঙর, দ ওাঠ দাা বড় বঘ দকর| দুচবনযআ ভাথা এওজট দুজট ওবয
রুবাজর দযঔা দদঔা জদর, তফু তাবদয খবয দওঈ এর না|
দবল এওজদন ভজযা ব ঘালীফঈ ফবরআ দপরর, ―এওফায অরতাফুজড়য ওাবঙ
দকবর  না?‖
গ্রাবভয ীভানায ফাআবয এওঔানা ড়-ড় খবয অরতাফুজড়য ফা| চজড়ফুজট এটাটায ওাযফায ওবয, দঙাট দঙবরবভববদয তড়ওা বর, ুবযাবনা জ্বয বর,
দাাজতয খা না শুবওাবর লুধারা দদ| দরাবও জপজপ ওবয ফবর, ফুজড় নাজও
ঘারড়া-চরড়া-ফাজট ঘারাঘাজরবত স্তাদ, ওারুয য যাক বর ফাণ দভবয
তায ফুনা ওবয ঙাবড়| দচাবয ফবর না প্রভাবণয বাবফ, অয ফুজড়য ওাবন দকবর
যক্ষা দনআ, কারাকার জদব দঘৌদ্দুরুল ঈদ্ধায ওবয দদবফ|
ফুজড়য ওাবঙ দমবত ঘালীয এওটু আবে জঙর না, জওন্তু ফঈবয ভুবঔয জদবও তাজওব
তায ভাা র| অা, এতআ মঔন র তবফ এটা দাও, ভবন াজে াও দফঘাযী!
দওােঁঘবড় ভুজড় ফাতাা দফেঁবধ দবায-দবায দফজযব ােঁটবত ােঁটবত ফুজড়য ফাজড় মঔন
ু -| ফুজড় ফাযাো ফব ঘারবাচা জঘবফাজের|
দৌেঁঙর তঔন দুয
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―জও দকা বাবরাভানুবলয ফাঙাযা, এজদওাবন জও ভবন ওবয? জও ঘাআ? ফীওযণ?
নাজও ত্তুবযয ভযণ? াযার ফুজছ দানাদানা? নাজও ওাবচ-ওাবভ ভন ফব না?
ব-াাবনা স্বন দদজঔ যাবত? তাআ ফুজছ ওত্তা-জকজন্ন এওাবথ?‖
ঘালীফঈ বযা ওবয দওেঁ বদ দপরর|
―ফ জওঙু ন দকা, অী!পােঁওা খবয অয ভন ফব না|এওটা জওঙু ফযফিা ওবযা
অী, দঙবরুবর জওঙু এওটা দাও!‖
ফুজড়য জনদে ভুবঔ াজ ঙজড়ব মা|
―তাআ ফবরা ! এ দম নয জভবয দদজঔ! অয অজভ বাজফ জও না জও – অ
দদজঔ অভায খবয, জও অনবত াজয দফয ওবয, দওারাফযাগ নাজও ওু বনয ঠযাং!‖
ফুজড়য খবয এওঔানা ফড় জেুও, তায য দনাংযা চাভাওাড়, এওাব
এওটা দতরজঘবট জফঙানা, তাবত খুবভাবে এওটা দকাফদা দফড়ার| াব ায
ায জজবফাতর, দওৌবটা, দঙাট দঙাট ুট
েঁ জর, াভানজদস্তা| তায াব ডাআ ওযা
গুবেয জওড়ফাওড়, ওবওটা ভারা| খবয ঢুবও ফুজড় এজদও ােঁটওা জদও
াতড়া, জজয ভুঔ ঔবু র ঔুবর দদবঔ, ুট
েঁ জর নাবড়| দবল দওাথা দথবও দটবন দফয
ওযর জওবয-জও-চাজন জফজঘ| ঘালীফঈবয াবত জদব ফরবর, ―এজটবও ভাজটবত
ুবেঁ ত জদ দকা দভব, ওজদন জবক্ষ দওাবযা, ঘাযা ঈঠবফ খবযয কা দফব| মত্ন
দওাবযা মজদ্দন তাবত পর না ধবয|পরজট ড়বর জনব দম খবয| াফধান, দটবন
জঙড়বত দম না, এআ জনবদ্দ ষ্ট| অয এঔন মা জদজও ফাঙাযা, বনও ওাচ
অবঙ, ওার ওার ভ নষ্ট!‖

ঘালীফঈ অেঁঘবর দফেঁবধ অনর দআ জফজঘ, যান্নাখবযয জঙবন এওটুওু চাকা দদবঔ
ুবেঁ ত জদর দজট| জদবন দফায ওবয দদবঔ, দফবযার জওনা ঘাযা| দফবঔাবর যান্না
নুন ওভ বড়, ফাজর দযাবদ জদবর অনবত বু র ব মা| ঘালী ওার ওার
জপবযআ দদৌড় কাঙ দফজযববঙ জওনা দদঔবত, তাআ যান্না নুন ওভবফজ দটয া
না|
জদনবনবযা য দদঔা দকর, দঙাট্ট এওজট ঘাযা ভাজট পুেঁ বড় ভাথা তু বরবঙ| ঘালী অয
তায ফঈবয অনে অয ধবয না| যান্নাফান্না চর দতারা ভাবঠয ওাচ ফ ঘু বরা
দকর, অনবে রাপাবত রাকর জতজড়ংজফজড়ং| দদঔবত দদঔবত দ ঘাযা রওরজওব
ঈঠর, ঙুেঁ ব দপরর খবযয ঘার| ঘাযায যং খন ফুচ, ওাবরয দযাবদ ছওছও
ওবয| দঘব দঘব ঘালী অয তায ফঈবয অ দভবট না|
কাঙ দতা র, পর ওআ? তবফ জও অী ফুজড় জভবথয ফরর? দওাবর তায এর না
দওঈ? বাবফ ঘালীফঈ, অয জনঃশ্বা দপবর| ঘালীয ভন ঔাযা, দ যাবত
এওকার জঘেঁবড়-গুড় দঔব শুব ড়র দুচবন, যান্নাঔাা ওযবত ভন ঈঠর না|
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ু
যজদন দফরায জদবও যান্নাখবযয জঙনটা ছােঁট জদবত জকব জও ভবন বত ঘালীফঈ ভঔ
তু বর ঘাবরয জদবও তাওার, অয তক্ষু জণ তায দঘাবঔ ড়র, ঘাবরয কাব কাবঙয
াতায অড়াবর এওজট দঙাট্ট ফুচ যবগয পর ধবযবঙ| ছােঁটা দপবর ঘালীবও ঔফয
জদবত ভাবঠ ঙু টর দ|
এওজট ওবয জদন মা, পরজট ফড় , যং ধবয| ঘালী অয তায ফঈ জদনযাত এও ওবয
াাযা দদ, দমন দঘাবয না দন, ফানবয না ঔা, াজঔবত না দঠাওযা|
প্রজতবফজনীযা াাাজ ওবয, ফবর, ―জওবয কাঙ ুবেঁ তজঙ, এত াাযা জদবত
? দানা পরবফ নাজও দরা?‖ তাযা ভবন ভবন ফবর ― দানায দঘব ওভ ন, দদবঔ
জন দতাভযা|‖
ীত দবলয ভুবঔ দােঁতা বজঙর ফীচ, ফলুা এব দকর প্রা| ভাবছ ভাবছআ জফবওবরয
ু দথবওআ
জদবও অওা ওাবরা ওবয ছুছা দু-এও রা ফৃজষ্ট নাভবঙ| এওজদন দুয
দভখরা ওবযবঙ, ঘালীফঈ দঔববদব ঈবঠ ভাদুযটা দবত এওটু কড়াবত মাবফ, এভন
ভ এওটা অাচ র – টু! ঘালীফঈ ঈঠবত-ড়বত ঙু বট এব দদবঔ, ভাজটবত
বড় অবঙ পর| রার টুওটুবও যং তায, দফাটাজট তঔবনা দরবক অবঙ| াফধাবন
দুাবত ধবয পরজট খবয জনব এবর দ, এওজট ফড় ফাজটবত ওবয জবেঁ ড়য ঈয
যাঔবর|
জওন্তু পরটা জনব জও ওযা মা? অী দতা জওঙু ফবরজন| ঘালী জপবয এবর দুচবন
মজু ি ওবয জঠও ওযর, যজদন ফুজড়য ওাবঙ জকব শুবধাবফ, পর জনব জও ওযা
ঈজঘত|দওবট দঔবত বফ, না খবয যাঔবরআ ঘরবফ?
যজদন ওাবর, মঔন বফ ূমু ঈবঠবঙ, াজঔযা ওরওর ওযবঙ, ারওা ঠান্ডা
াা ফআবঙ, দ ভ ঘালীয ফঈ জও এওটা অাবচ খুভ দববগ ঈবঠ দদবঔ,
ফাজটয ভবধয পরটা অধাঅজধ দপবট দকবঙ, অয তায ভবধয বখাবয খুবভাবে এওজট
দঙাট্ট ঔুওী!অয দঙাট্ট ফবর দঙাট্ট, এবওফাবয ফুবড়া অগু বরয ভা| ুঘ
েঁ জও ুঘ
েঁ জও াত
া, এআটুওু –টুওু নাও ভুঔ দঘাঔ, ভাথা দওাওড়াবনা ঘু র, দমন দভরায ুতুরজট|
ু ী দচবক ঈবঠ অড়বভাড়া দববগ তায জদবও ঘাআর,
ঘালীফঈ ােঁ ওবয দদঔজঙর, ঔও
ফরর, ―ভা!‖
ঘালী খুভ দববঙ্গ ঈবঠ দভব দদবঔ দব দওেঁ বদ এওাওায| দভবয নাভ যাঔা র
ঙ্গুরীনা|দভবয ভা ফবর, ত ওজঠন নাভ ভবন যাঔবত াজয না ফাু, অজভ দভববও
ডাওফ যানী ফবর| ঘওভবও ওাড় দওবট দঙাবটা দঙাবটা ততযী ওবয ভা, ফা এও
ুতুবরয ঔাবট তু বরায জফঙানা দবত তায য ঙজড়ব দদ পু বরয াজড়| এওটা
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ফড় চাভফাজটবত চর ববয দদ ভা-ফাফা, তায ভবধয এওজট জঈজরাতা ঘবড়, দুজট
ওাজঠ দুাবত ধবয দভব দনৌবওা ঘারা অয জভবঠ ুবয কান কা| ভা যান্না ওবয দদ
দঔরনাফাজটয থারা এওটু-এওটু বাত, ওু বঘা-ওু বঘা অরুবাচা, ওু জট্ট-ওু জট্ট
নাযবওার নাড়ু| দভব ভা-ফাবয ভাথায ওাবঙ খুবভা তায দঙাট্ট জফঙানা| ভা-ফা
যাবত ঈবঠ ঈবঠ দদবঔ, দভব বখাবয খুবভাবে, চানারা জদব ঘােঁবদয অবরা তায
টুরটুবর ভুবঔ বড়বঙ| দদবঔ দদবঔ তাবদয অ দভবট না, ভবন ভবন ফবর, ―লাট,
লাট!‖
জদন মা, ভা মা, ফঙয দখাবয| ীবতয জদবন দভব কাব দদ এওঔানা তু বরায
দর, ভা ভাছযাবত ঈবঠ দদবঔ দভবয দর বয দকর জও না| ফাআবয ওাচ ওযবর
দভববও দওােঁঘবড় দফেঁবধ বঙ্গ জনব মা| ঈবঠান জযস্কায ওবয, চর দতাবর, ফাকান
ছােঁট দদ, অয দভব ভাবয কাবয বঙ্গ দরবে দথবও দযাদ দাা| তা ফবর দভব
জও শুধু শুবফব থাবও? দভাবটআ না, বাজয ওাবচয দভব ঙ্গুরীনা| ভা রুজট ওযবত
ফবর দ দঙাট দঙাট াবত দরজঘ াওা, খুভ দথবও ঈবঠ জনবচয জফঙানা দতাবর,
জনবচয ওাড়চাভা জনবচআ বােঁচ ওবয গুজঙব যাবঔ|
দফায ফলুা র দচায| জদনযাত অওা ওাবরা ওবয থাবও, ফরা দনআ ওা দনআ
ছাু ছুু ফৃজষ্ট নাবভ, বথখাবট এওােঁটু ওাদা, খবয-দদাবয যােঁতযােঁবত কন্ধ|
অঘায-ওাুজেবত ঙাতা ড়বঙ, দযাদ না দব চাভাওাবড় কন্ধ| তবফ যাজত্তবয
ঠান্ডা ঠান্ডা খুভঔানা জের চব্বয|
এওজদন খয ঈবঠান জযস্কায ওবয দুবু য এওটু শুববঙ, চানারাটা ফন্ধ ওযবত
বু বরজঙর ঘালীয ফঈ| দঔান জদব রাজপব খবয ঢুওর দভাটওা ওাবরাবওাবরা
ফযাগজকজন্ন| ওাবরা ওু ঘওু বঘ কা, ডযাফা ডযাফা দুআ দঘাঔ| ঢুবওআ দদবঔ, ুতুবরয
জফঙানা খুবভাবে ঙ্গুরীনা|
―ফা ফা, দফবড় দভবজট দতা ! অা,
অভায দঔাওবনয াবথ জদজফয ভানাবফ –
ওযয, ওযয! জওন্তু য ভা-ফাফা মজদ জফব না
দদ? এও ওাচ ওজয, এবওফাবয দভব জনব
জকব জফবটা জদব জদআ| দভবচাভাআবও জও
অয দপরবফ ফা-ভা?‖
দমভন ফরা, ভজন ওাচ| দঙাট্ট ঙ্গুরীনাবও
ফকরদাফা ওবয ফযাগজকন্নী রাপ জদব ফাআবয
ড়বরন, অয ফড় ফড় রাবপ যাস্তা
দজযব, দছাছাড় ফােঁজঘব, ঔানাঔে
টজওব ঘরবরন ফাজড়য জদবও|
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গ্রাবভয এও দওাণা অধভযা নদী, তাবত জতযজতয ওবয ফআবঙ এআ এওটুঔাজন
চর|আ চবর গ্রাবভয দরাবওয ঘান-ান জওঙু আ  না, করু-দভাল ভাবছাবছ করা
দবচাবত অব| ফযাগজকজন্ন দভবটাবও নাজভব জদবরন এওটা দ্মাতায য, াড়
দথবও দফ ঔাজনও দূবয| হু হু ফাফা, এঔান দথবও অয ারাবত বে না! তাযয
দারুন ঔুজ ব দঙবরবও ঔফযটা জদবত ঘরবরন| ঙ্গুরীনা বখাবয খুবভাজের, দ
জওঙু আ দটয দর না|
ােঁাবত ােঁাবত ফাজড় দৌেঁবঙ ফযাগজকন্নী ােঁওাােঁজও ওযবত থাবওন|
― ভাজনও অভায, দানায ঘােঁদ অভায, দদঔ এব – দতাভায চবনয দওভন টুওটুবও
ফঈ এবনজঙ!‖
ফযাগজকজন্নয দঙবর দফঙ্গু - দভাটা, ওাবরা, ওভুায দঢেঁজও| াযাজদন অওাাবন দঘব
ফব থাবও, ফযাগজকন্নী ঔাফায জদব মান তাআ ঔা|
দফজযব এব দদবঔ, দ্মাতায ঈবয খুবভাবে দঙাট্ট ঙ্গুরীনা| কাব দকারাী
চাভা, াতদুজট ভুজঠ ওযা, ভুঔঔানা ল্প পােঁও ব অবঙ| দদবঔ দফঙ্গুয দঘাঔ টযাযা
ব দকর| ভা শুবধাবরন, ―ফঈ ঙে ববঙ, দঔাওন?‖ দফঙ্গু ফরর, ―ওযয-যক্রযাং!‖
ফযাগজকন্নী ঔুজ ব জফবয দমাকাড় ওযবত দকবরন, যাবতআ ঘাযাত এও ওযবফন,
াড়া-প্রজতবফী ফাআবও ফরবত বফ, ওাচ জও ওভ?
দদঔবত দদঔবত জফবওর কড়ার, ূমু দডাবফ-দডাবফ, ঠান্ডা-ঠান্ডা রাকবত ঙ্গুরীনা
খুভ দববঙ্গ ঈবঠ ফর| দদবঔ, ঘাজযজদবও শুধু চর অয চর, ন্ধওায ব অবঙ,
অয দ এওা| বব দ ওােঁদবত রাকর দবঈ দবঈ ওবয|
―অজভ ফাজড় মাফ !  ভা দকা--!‖
চবরয নীবঘ ঘক্কয ওাটজঙর ভাবঙয ছােঁও, ওান্না শুবন তাযা ঙু বট এর|
―ওােঁবদা দওন দভব? দঘাঔ দভাবঙা, ফযাবগয দঙবর দফঙ্গুয াবথ দতাভায দম জফব! ভা
অয ঙা দকবঙ ফযণডারা দকাঙাবত, অচ যাবতআ জফব, দফজ ভ দনআবওা াবত!‖

ঙ্গুরীনা এফায কড়াকজড় জদব ওােঁদবত থাবও|
―বকা, ভা দকা! অজভ আ দভাটওা ফযাগবও জফব ওযফ না দভাবটআ!অভাবও এঔান
দথবও জনব মা, দদাাআ দতাভাবদয!‖
ভাবঙবদয দা র|
―এআ দতা জফবদ দপরবর ঔুজও, ফযাগজকজন্ন চানবত াযবর অস্ত যাঔবফ না, তফু জও
ওযবত াজয দদজঔ! দঘষ্টা অভযা ওযফ, তবফ জও চাবনা, বনওদূয দমবত বফ, ফুবও
া অবনা!‖
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এআ ফবর ভাবঙয দর াতায ডােঁজটজট ওাটবত রাকর দােঁত জদব| ওু ট ওু ট ওু ট ওু ট –
ডােঁজট অরকা ব এর, ফযাগজকজন্ন দচাকাড়মন্ত্র দবয জপবয দমআ দ্মাতায ওাবঙ
এববঙন, ভজন দকর দকর দকর – াতা দবব ঘরর নদীয দস্মাবত| ফযাগজকজন্ন া
া ওবয ঈঠবরন, ঙ্গুরীনায াতায দনৌবওা দবব ঘরর জনরুবদ্দব|
বন্ধ নাভর, যাত র| ঙ্গুরীনা দবব ঘবরবঙ দতা ঘবরআবঙ|নদীয দুাব খন
ন্ধওায, ভাথায ঈয জভটজভট ওবয তাযা জ্বরবঙ| জঔবদ-দতষ্টা-বব দভব
এবওফাবয অধঔানা, খুবভ দঘাঔ ঢুবর অবঙ| দ অয বাফবত াযবঙ না, নদী
তাবও দমঔাবন জনব মা দ মাবফ, তাযয –
দ্মাতায ঈবযআ শুব বড়জঙর দ, এভন ভ জভজ করা দও দমন ফরর –
―খুজভব ড়বর নাজও দকা, দভব?‖
তঔন দলযাত, দুজট এওজট াজঔ ডাওবঙ, ঘাযাব অফঙা ন্ধওায| দঘাঔ যকবড়
এজদও জদও তাওা ঙ্গুরীনা, জওন্তু দদঔবত অয া না দও ওথা ও| বব বব
জচবকয ওবয –
―তু জভ দও দকা? দওাথা দথবও ওথা ফরঙ?‖
ু রুদফন্ন, অজভ পু বর
―এআ ওআজঙ দতাভায ভাথায ঈয দথবও|অভায নাভ শ্রীমি
পু বর ভধু ঔাআ|‖
―, তু জভ ফুজছ দবাভযা?‖
―দূয! অজভ জও ভন ওাবরা? তায অবঙ অভায ভতন এভন জপনজপবন াঔনা?‖
―তাবর প্রচাজত ফুজছ?‖
―এআফাবয জঠও ধবযঙ! তা মাে দওাথা তু জভ ফাঙা?এওা এওা?‖
ঙ্গুরীনা ফ ফরবর তাবও, দওভন ওবয ফযাগজকজন্নয াল্লা বড়জঙর দ, দওভন
ওবয ভাবঙযা তাবও ারাবনায ফযফিা ওবয জদববঙ| ― চাজন না এফায দওাথা মাফ,
রুদ, জও অবঙ অভায ওাবর!‖

―অাবয! অভায াঔা দ দচায থাওবর দতাভা তু বর জনব ফাজড় দৌেঁবঙ জদতু ভ,
তা দতা অয াযফ না, তবফ এও ওাচ ওযা মাও, তু জভ দতাভায আ ঘু বরয
জপবতঔানা ঔুবর দা, অজভ দফেঁবধ জনআ অভায াঔনা| াায টাবন চরজদ
দৌেঁঙবফ দমঔাবন ভানুল অবঙ দআঔাবন|‖
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ঙ্গুরীনায ঘু বর জফনুজনবত ফােঁধা জঙর এওজট রার জপবত, দ দজট ঔবু র ফাজড়ব
ধযবর, রুদ ওবল দটাবও ফােঁধবর তায াঔনা| রুদ ঈবড় ঘরর াা দওবট,
ঙ্গুরীনায দনৌবওা ঘরর ছবড়য দফবক| দবায র, ূজমযভাভা অওাব ঈেঁ জওছুেঁজও জদবত
রাকবরন, নদীয চবর দানাজর যং ধযর| াজঔযা দর দফেঁবধ ওাবচ দফবযাজের,
ঙ্গুরীনায দনৌবওায ঈয জদব ঈবড় দমবত দমবত ফরাফজর ওযবত রাকর,
―জও জভজষ্ট ঔুজও! দওভন টুরটুবর ভুঔঔানা! ওাবদয দভব দকা?‖ তাবদয াঔা
অাচ ঈঠর –―ঘর, ঘর, ঘর, ঘর!‖
এওটু এওটু ওবয দযাদ ঈঠর এফায| নদীয দুাব দওাথা ভাবঠ ফুচ খা জছরজভর
ওযবঙ, দওাথা দঙাট দঙবরবভব চবর দনবভ রাপারাজপ ওযবঙ, দওাথা ফঈ-জছযা
চর বযবত এব দুদন্ড ভবনয ওথা ফবর জনবে| দওাথা ঔােঁ ঔােঁ ভাঠ, দওাথা
ুবযাবনা চজভদাযফাজড় দববগ দবর বড়বঙ, কাব ফটকাঙ কজচববঙ| দওাথা ধূ ধূ
শ্মান, দওাথা দঙাট দঙাট ফাজড়|
ফাও ব এফআ দদঔজঙর ঙ্গুরীনা, ঠাৎ ওথা দনআ ফাতু া দনআ এও গুফবয দাওা
দওাবেবও এব ঔাত ওবয তায দওাভয চজড়ব ধযর, ঈজড়ব জনব দপরর তাবও
এও কাবঙয কাব|জনবচ চুত ওবয ফর এও াতা, ঙ্গুরীনাবও ফাবর জনবচয
াব| াতাটা াা দুরজঙর, ভাথা খুযবত রাকর ঙ্গুরীনায| শুধু ভবন বত
রাকর, রুদ ফােঁধা যববঙ তায দআ দনৌবওাটায াবথ, তাবও দতা ঔুবর দদা র
না!
গুফবযয কাব রাবরয য ওাবরা জঙট জঙট, দকার দকার ফড় ফড় দঘাঔ| ঙ্গুরীনায
জদবও যাট যাট ওবয দঘব দ ফরর, ―ভযা হু কব্বযরার দঘৌবফ| তু আ দতা বাযী
ঔুফুযত অজঙ! দরজওন াভবরাবকােঁবও ভাজপও দনা| ভধু জজফ?‖ ফবর াতা
ওবয ঔাজনওটা ভধু এবন গুেঁবচ জদর ঙ্গুরীনায াবত| জঔবদ দবজঙর ঔুফ, ফটা
দঘবটুবট দঔব দপরর দ| অয দদঔবত দদঔবত কব্বযরাবরয ভাজ-জজ-দফৌজদযা
এব বীড় চভার অবাব|
―ফবাত দুফজর অবঙ|‖ ফরর দওঈ|
―ঈয জপু দদা টাং| অজচফ চানফায যা|‖
পু ট ওাটর অবযওচন|
―জপু াজি ঈয ওু েু দনআ|‖ ঙ্গুরীনায াত
া জটব ভাথা নাড়র দু-জতন চন| তাযয
ব্বাআ জভবর ভাথা নাড়বত রাকর, ―দনজ,
দনজ, দনজ|‖
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ু ুযত দতা যা‖ জওন্তু তায
কব্বয দফঘাযা জভনজভন ওবয ফরায দঘষ্টা ওবযজঙর ―ঔফ
দাআ ভা মঔন শুেঁ ড় দুজরব ছংওায জদবরন, ―অবয আ দতা আনানবরাক মযাা
যা, া যঔবও অ ঈল্লু –‖ তঔন দ দফঘাযায অয ঈা যআর না| ভুঔঔানা
ঘু ন ওবয ঙ্গুরীনাবও তু বর জনব নাজভব জদর এও ভাবঠয ভবধয|
ভবন বাজয দুঃঔ র ঙ্গুরীনায|দবল এওটা গুফবয দাওা তাবও ওু জেত ফরর?
দুবঘাঔ জদব চর ড়বত রাকর তায, াবতয ঈবটাজঠ জদব দঘাঔ ভুবঙ ভাবঠয ভবধয
জদব নাওফযাফয ােঁটবত রাকর দ|
ঘায জদন ঘায যাত থ ঘরর ঙ্গুরীনা|দঙাট দঙাট খা জদব এও ঘাদয ফুনর, জদবনয
দফরা দফদভ ব ড়বর তাবত ফবআ জচবযার ঔাজনও, যাবত খুবভার দঔানা ভুজড়
জদব| জঔবদ দবর দঔর ফুবনা পু বরয ভধু, দতষ্টা দবর করা ঢারর দবাবযয জজয|
এ ওজদন দভখরা জঙর, ুজফবধ জন| ওজদন য দযাদ ঈঠর ঘড়া, খাবয ঘাদযঔাজন
দকর শুজওব| দফঘাজয ঙ্গুরীনা থ ঘবর অয ােঁপােঁ ওবয| ওু জড়ব দর এওঔাজন
ফড়ড় াতা, অেঁধায নাভবত দঔানাআ চজড়ব গুজটুজট ব শুর| দজদন বন্ধয
দথবও জভ ড়জঙর, যাবত ঠান্ডা ওষ্ট র ঔুফ| যজদন মঔন দ বথ া জদর, তঔন
তায াত া ওােঁবঙ, কাবয চাভাটা দঙেঁ ড়াবঔােঁড়া, াব এও ােঁটু ধুবরা| অধবটা
ঔাা ভাথা জছভ জছভ ওযবঙ| দ দওফর চাবন, তাবও এআ ভাঠ দবযাবত বফ,
তাযয জও বফ দ চাবন না|
ঘবর-ঘবর-ঘবর, বন্ধয ভবু ঔ মঔন া অয ঘবর না, ভাথা অফায জভ ড়বঙ,
ভাবঠয ঈবযআ ধা ওবয ফব ড়র ঙ্গুরীনা| তায ভাথা জটজট ওযবঙ, জ্বয
অবঙ দফাধ , াযাজদন ঔাা জন, ঠান্ডা কাব দদায ভতন জওেু দনআ|
তায ভবন র, এফায দ জনশ্চ ভবয মাবফ| ভবন াভাত্র করায ওাঙটা ফযথা-ফযথা
ওবয ঈঠর, াতদুবটা ঠান্ডা ব এর অয ওাবনয ভবধয দমন জছজেঁ ছবাওা দডবও
ঈঠর| অয ভাবঠয ভবধয ফব ফব াঈ াঈ ওবয দওেঁ বদ দপরর ঙ্গুরীনা|

ওান্নায দভওটা জওঙু টা ওভবত দঔার ওযর, দও দমন তায াব দােঁজড়ব অবঙ|
ু ভুবঙ ভুঔ তু রবত মাবফ, এভন ভ যাকী-যাকী করা প্রশ্ন
দনাংযা চাভাটা নাওভঔ
এর – ― ওােঁদঙ দওন? হু অয আঈ?‖ ফাও ব তাজওব দদবঔ, দওাভবয াত জদব
ু ওবয তাজওব অবঙন যাবাযী শ্রীভতী দভবঠা আেঁদযু | বাযী
দােঁজড়ব, দফ কম্ভীয ভঔ
করা জতজন অফায ফরবরন, ―হু অয আঈ? এঔাবন জও ওযঙ?‖ ঙ্গুরীনা দফঘাজয
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খাফবড় জকব অফায দপােঁাবত শুরু ওবযজঙর, তাবত জতজন এও দল্লা ধভও
জদবরন, ―স্ট আট| অচওারওায দভবগুবরা ববঙ ফ জঙেঁঘওােঁদজু ন অয নযাওা,
অভাবদয ভওায স্ট্রং কারুবদয ভতন ন| মাওবক, দঘাযা মা ওবযঙ তাবত ফাআবয
থাওবর অচআ ভযবফ, অভায বঙ্গ এবা, দদঔা মাও দাাট অআ ওযান ডু পয আঈ|
ফাআ দয ব, অজভ জভ আেুভতী|‖
দমঔানটা ঙ্গুরীনা ফব বড়জঙর, তায দথবও দওানাওু জন এওটু এবকাবরআ
আেুভতীয দডযা| ঙ্গুরীনা ঢুবও ফাও ব দকর| জযাজট ওবয দকাঙাবনা, ছওছবও
দভবছ, এওাব ঔবড়য জফঙানা| ঙ্গুরীনা দআ ফিাবতআ শুব ড়বত মাজের, আেু
তাবও ওড়া ধভও জদব ফজব এওটু রুজট, ল্প গুড় অয এওটা ওাঠফাদাভ দঔবত
জদবরন| দঔবত দঔবত দ প্রা ঢুবর বড় মাজের, আেু তাবও ফবও ফবও ঔাআব, নড়া
ধবয জনব জকব জফঙানা শুআব জদবরন| অয দাাভাত্র কবীয খুবভ তজরব দকর
দ|
ওতক্ষণ খুজভববঙ দ জনবচ চাবন না| খুভ বাগবত প্রথবভ ভবন ড়র না, দ
দওাথা অবঙ|বযাফরায ভতন এজদও জদও তাওাজের, আেুভতী এব দডবও
তু রবরন|
―দদায আঈ অয| অা ওযজঙ এঔন বাবরা রাকবঙ| ঈবঠ দফাবা, ঔাা-দাা
ওবযা, আঈ ঈআর জপর দফটায|দঔবত দঔবত ফযং দতাভায ওথা শুনফ|‖
দথবত ফব ঙ্গুরীনা ফ ফরর, দওভন ওবয ফযাগজকজন্ন তাবও ঘু জয ওবয এবনবঙ,
দওভন ওবয দ কব্বযরাবরয ঔপ্পয দথবও াজরব এববঙ| আেুভতী ঘু ও ঘু ও ব্দ
ওযবরন|
―অ, ুবমায কারু! আঈ ওযান দস্ট ঈআথ জভ, জওন্তু ভবন দযবঔা, খযফাজড় জযস্কাযজযেন্ন যাঔবফ, অয দওানযওভ দফঘার ওযবফ না, তাবর দআ ভুূবতু আ অআ যার
দরা আঈ অঈট| অয যাবত দাায অবক অভা এওটা ওবয কল্প দানাবফ, মাবত
অভায বাবরা খুভ অব| ওবওভা ধবয আনভজনা বু কজঙ|‖
দআ ফযফিাআ র| ঙ্গুরীনা ওাবর ঈবঠ খযবদায ছাড়াছুজড় ওবয, আেুভতী ঔাফাযদাফাবযয ফযফিা ওবযন| আেুভতী যান্না ওবযন, ঙ্গুরীনা দচাকাড়-মেয ওবয দদ|
যাবত ঔাাদাা দল বর আেুভতীয জফঙানা ফব কল্প ফবর, শুরুটা দানায
বযআ আেু নাও ডাওবত থাবওন, ঙ্গুরীনা জপবয অব জনবচয জফঙানা| জদজফয
ফযফিা|
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ফআ বাবরা, জওন্তু ঙ্গুরীনায ফাআবয মাা ভানা| আেুভতীয ওড়া হুওু ভ| ভাবছভবধয
আেুভতী ঔাফায অনবত দফবযান, তঔন দযচা ফাআবয দথবও ফন্ধ ওবয মান. মাবত দ
দফবযাবত না াবয| ঙ্গুরীনায ভবন , ওতজদন দ অওা দদবঔজন, দযাদ
দাাজন, াজঔয ডাও দাবনজন, কাবঙয কন্ধ দাবওজন| ভাবছ ভাবছ বাবফ, াজরব
মাবফ টুও ওবয, তাযবযআ ভবন , াজরব দ মাবফটা দওাথা? মজদ অফায
দওাবনা ফদবরাবওয ঔপ্পবয বড়? তাঙাড়া মতআ দাও আেুভতী ভব অশ্র
জদববঙন, দুবফরা ঔাাযায ফযফিা ওবযবঙন, দফআভাজন ওযাটা জঠও বফ জও ?
এওজদন ওাবর ঘা দঔবত দঔবত আেুভতী ফরবরন, দুবু যয ঔাাদাা তাড়াতাজড়
দবয জনবত| ―জফবওবর এওচন দকস্ট অবফন ঘা দঔবত, ফুছবর| অভায প্রজতবফী,
াবআ থাবওন, বাজয জন্ডত দরাও, াযাজদন দরঔাড়া জনবআ ফযস্ত| অভাবদয
দফান-ঘানায জট-দটটা দফয দওাবযা, ফায খবয দরবয দটজফর-ক্লথটা দবত
জদবা, অয বু বর েঁ য াভবন যাজফ দাাবও দফয বা না, ঈজন দৌজঔন ভানুল|‖
ঙ্গুরীনা জযাজট ওবয ফায খয দকাঙার, দাপা নতু ন ঢাওা যার, জট-দট
ছওছবও ওবয ধুব যাঔর| আেুভতী এ-খয -খয ঔুটঔুট ওবয দফড়ান, যান্নাখবয
জকব দওৌবটায ঢাওা ঔবু র ঔুবর জবফ ওবযন জও দঔবত জদবর মবথষ্ট মত্ন বফ, অয
দথা ঘাদবযয বােঁচ দাথা চানারায দুা দটবন দটবন দদবঔন|
জফবওর ােঁঘটা ফাচায অবকআ ঙ্গুরীনা ভুঔ ধুব ঘু র অেঁঘবড় চাভাওাড় াবট
অয আেুভতী ভস্ত দঔােঁা ওবয, নাবও ঘভা এেঁবট, জনবচয ুযবনা এওঔানা
চভওাবরা কাঈন বয ততযী| যান্নাখবয ঘাবয চর ঘড়াবনা অবঙ, জতজথ এবরআ
পু টবত দদা বফ|
জঠও ােঁঘটা ফাচবতআ দয দযচা দটাওা ড়র, আেুভতী ফযস্ত ব দযচা ঔবু র
জদবরন| ঙ্গুরীনা দঙন দথবও করা ফাজড়ব দদঔর, দযচা জমজন দােঁজড়ব তােঁয
দঘাবঔ ওাবরা ঘভা, কাব ঙাআঙাআ যবগয ঘওঘবও দওাট, ঙুেঁঘবরা ভুবঔ ফড় ফড় দকােঁপ|
রু করা ফরবরন, ―গুড অপটাযনুন| ঙুঙুন্দ্র্ভ যা-অ-ভজরঙ্গভ| দভ অআ ওাভ
আন?‖
দৌজঔন ওাব দানাজরযবগয ঘা এর, ওাচু-জওজভ, দনানতা জফস্কুট অয আেুভতীয
খবয-ফানাবনা দওও এর| আেুভতী অয ঙ্গুরীনা ারা ওবয যান্নাখয অয ফায খয
দঙাটাঙু জট ওযবত রাকবরন| আেুভতী ঙ্গুরীনাবও জযঘ ওজযব জদবরন ―অ দবজয
নাআ কারু‖ ফবর| এটাবটা জনব কল্প চবভ ঈঠর আেুভতী অয যাভজরঙ্গবভ- বাবরা
অঔবযাট দওাথা াা মা, ফ দঘব বাবরা দােঁবতয ভাচন দওানটা, দওান ভব
শুওবনা পর চজভব যাঔবর ফবঘব তাচা থাবও-এআফ| আেুভতী দরাও দবর
ু ঙু ঙুন্দ্র্ভ ভাবছ
ওথা ফরবত বারফাবন, জতজনআ দফজ ফওফও ওযজঙবরন, শ্রীমি
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ভাবছ ভাথা নাড়জঙবরন অয ―আব, আব, প দওাু, অআ এজগ্র‖ আতযাজদ
ফরজঙবরন| ঙ্গুরীনা ভাবছ ভাবছ ফব-দােঁজড়ব শুনজঙর, টুওটাও এটা-টা ঔাজের
অয এজদও জদও ভাথা নাড়জঙর| তায বাজয াজ াজের - জন্ডত না ঙাআ দও
চাবন, দওভন দকােঁপ নাজড়ব নাজড়ব ওথা ফরবঙ দদবঔা!ওাবরা ঘভাটা দওন দঔাবর
না দও চাবন!
তঔন জিতীফাবযয ঘা দল ব দকবঙ, জফস্কুট দল ওবয ওবর দওবওয জদবও াত
ফাজড়ববঙ| ঙ্গুরীনা যান্নাখবয তৃতীফাবযয ঘা ফাবত ফাবত শুনবত দর আেু
যাভজরঙ্গভবও জচবে ওযবঙন, ―দা, অজন এঔন জও জনব ড়াবানা ওযবঙন?‖
যাভজরঙ্গভ নবড়ঘবড় ফবরন|
―বযা-জয আ-নটাবযজস্টং, জভ আেু| অাভ ট্রাজং টু পাআন্ড যাঈ আঈ ওযান দগ্রা ওনু
ঈআদাঈট ানরাআট| ানরাআট আ বযা-জয জডটাজফুং আঈ দনা|আঈ ওযাননট ভুব
অঈট| জডকাজস্টং!‖
অয জও জও ফ ফবর দকবরন যাভজরঙ্গভ, ঙ্গুরীনায ওাবন জওঙু ঢুওজঙর না| দযাদ
বারফাব না, ূমু দদঔবত ঘা না, এ দওভন দরাও? দআ চবনযআ জও ওাবরা ঘভা
বয থাবও? ভাবকা!

অয জওঙু ক্ষণ ফওযফওয ওবয জফদা জনবরন ঙু ঙুন্দ্রভ, অয ফবর দকবরন অচবওয
বন্ধযটা তায বাজয অনবে ওাটর| ভাবছ ভাবছ কল্পল্প ওযবত এবর অজত্ত দনআ
দতা?
তা য য ওবওজদন এবরন জতজন| ঘা-জফস্কুট দঔবরন, কল্পকাঙা ওযবরন,
ঙ্গুরীনা দম দফ বাবরা ঘা ফানা দটা চানাবরন| অয দুচনবও ফায ফায দনভেন্ন
ওবয দকবরন, তােঁয ফাজড় মাায চবনয|
দমবত আেুভতীয জনবে জঙর না, তফু অচ মাফ ওার মাফ ওবয জওঙু বতআ ভ
ওযবত াযজঙবরন না| ফববল এওজদন শ্রীমুি যাভজরঙ্গভ এব চানাবরন, অচ
জতজন তােঁবদয জনব মাবফনআ মাবফন| আেুভতীয ভৃদ ু অজত্ত দধাব জটওর না,
দবচগুবচ দুচন যনা বরন|
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দযচা ঔবু র দদবঔন, দওবরঙ্কাজয! ঙু ঙুন্দ্রভ এওঔানা দল্লা ুড়ঙ্গ ঔবুেঁ ড় দপবরবঙন,
আেুয ফাজড়য দযচা দথবও দা--মা তােঁয ফাজড়য দযচা মুে| ঙু ঙুন্দ্রভ এওঔানা
ওাবঠয টুওবযা জ্বাজরব থ দদজঔব ঘরবরন, ফাজওযা ঘরর জঙন জঙন, অবরাটা
ুড়বঙ্গয দদাবর ওােঁবত ওােঁবত এবকাবত রাকর|
ূ এজকব যাভজরঙ্গভ জঙন জপবয ফরবরন, ―প্লীআচ, দডান্ট দকট এবেড| দদায
জওঙু দয
আচ  দডড ফাডু ন দয ব| দডান্ট দনা দাযায আট দওআভ েভ| ফাডু  অয
জডকাজস্টং!‖
ঙ্গুরীনায ভবন র, দ এও ঙু বট জপবয মা| এওটা াজঔ ভবয দকবঙ, তাবত এওটু
দুঃঔ দনআ, এ ওায ফাজড়বত ঘবরবঙ তাযা?
ুড়ঙ্গটা দমঔাবন এওটা ফােঁও জনববঙ, দঔাবন দৌেঁবঙ ঙু ঙুন্দ্রভ াবতয রাজঠটা জদব
ুড়বঙ্গয ঙাবদ এওটা দঔােঁঘা জদবতআ ঔাজনওটা ভাজট ছযছয ওবয ছবয ড়র| দআ
পু বটা জদব অা অবরা ঙ্গুরীনা দদঔর, ুড়বঙ্গয ধায দখেঁবল দনজতব বড় অবঙ
এওটা াজঔ, ডানাদুবটা ওুেঁ ওবড় অবঙ, াদুবটা দফেঁবও দকবঙ, ভাথাটা ফুবও দকােঁচা,
দঘাঔ ফন্ধ| ঙ্গুরীনায আবে ওযজঙর ঙু বট জকব াজঔটাবও চজড়ব ধবয, ভাথা াত
ফুজরব দদ, জওন্তু যাভজরঙ্গভ াভবন থাওা তায জঠও া জের না| যাভজরঙ্গভ
নাও ওুেঁ ঘবও ফরবরন, ―ুবমায ফাডু ! জ যাং যান্ড যাং, ফাট জ ডাবড প দয
দওাল্ড| ফাডু  দডান্ট দভও এজন দন্স, দ দ দ|‖
আেুভতী াজবত দমাক জদবরন, ―মা ফবরবঙন! আঈ অয াযবপক্টজর যাআট|‖
ঙ্গুরীনা জওন্তু াবত াযর না| ফাজওযা মঔন এজকব দকবঙ, দ টুও ওবয াজঔটায
াব ফব ড়র, াজঔবও চজড়ব ধবয তায ভাথায য ভুঔটা যাঔর| তায দঘাঔ
জদব ওবয হু হু ওবয চর ড়জঙর| তায দওফর ভবন জের, াজঔটা জও জতযআ ভবয
দকবঙ? দওানবাবফআ জওঙু ওযা মা না জও তায চবনয?
ুেঁ াচাবনা
দজদন অিা অয চভর না|যাভজরঙ্গবভয ফাজড়ঔানা দফ ফড়, জনঔত
দকাঙাবনা, জতজন ঔাাবরন প্রঘু য, জওন্তু ঙ্গুরীনা প্রা জওঙু আ ভুবঔ তু রবত াযর
না, কৃস্বাভী প্রঘু য াজঠাট্টা ওযায দঘষ্টা ওযবরন, ভস্তটাআ ভাবঠ ভাযা দকর,
ঙ্গুরীনা ােঁ হু ওবয ওাচ াযর| এভনজও দপযায বথ দ অনভনা বআ যআর,
যাভজরঙ্গভ মঔন তাবদয দৌেঁবঙ জদব দপযায ভব ―গুড নাআট‖ ফরবরন তঔন দ
ঔাজর ল্প দব ভাথা নাড়র|
যাবত জফঙানা শুব দজদন খুভ এর না ঙ্গুরীনায, দঘাঔ ফুচবরআ দওফর ভবন বড়
াজঔটায ওথা| জও াবাবফ ভাথা গুেঁবচ বড় জঙর, আ! অো,  জও জতযআ
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ভবয দকবঙ? খন্টাঔাবনও এা-া ওবয মঔন খুভ এর না, তঔন জফঙানায
ঈয ঈবঠ ফর দ| াজঔটাবও ফােঁঘাবনায এওটা দল দঘষ্টা ওবয দ দদঔবফ, তাযয
াজঔয ওাবর মা থাবও তাআ বফ|
জফঙানা দথবও দনবভ এওটা অবরা জনব দ বােঁড়াযখবয ঢুওর, দঔাবন এওধাবয ঔড়
কাদা ওবয যাঔা থাবও, ীবত জফঙানায তরা াতায চবনয, ঔাজনও ঔড় দটবন এবন
দ এওঔানা ওাচ ঘারাবনায ভতন ঘাটাআ ফুনর, তাযয দযচা ঔুবর অবরা াবত
ুড়বঙ্গ া জদর|

ঈঃ, জও বীলণ ন্ধওায! ঙ্গুরীনায ফুও জঢ জঢ ওযবত রাকর, এওফায ভবন র
জপবয মা, ওার না আেুভতীবও জনবআ অবফ দ| জওন্তু ওার মজদ আেুভতী না
অবত দদন? মজদ-মজদ াজঔটা ভবয মা? ভন ি ওবয াভবন ােঁটবত রাকর দ|
এওাবত অবরা, নযাবত ঘাটাআ – এওটু ওবয ঘবর অয দভ দন
ঙ্গুরীনা|অয ওত দূয দআ চাকাটা, দঔাবন দ দৌেঁঙবত াযবফ দতা?
ঙ্গুরীনা মঔন াজঔয ওাবঙ দৌেঁঙর, তঔন যাত অয দফজ ফাজও দনআ| ঘাটাআঔানা
দ মত্ন ওবয চজড়ব জদর াজঔয কাব, ঘাযজদওটা গুেঁবচ জদর মাবত দওাথা পােঁও
না থাবও| াজঔয ভাথা াত দফারাবত দফারাবত জপ জপ ওবয ফরবত রাকর,
―খুবভা, বাবরা ওবয খুবভা‖ – ওান্না তায করা ফুবচ এর, াজঔয ফুবও ভাথা
দযবঔ দ অওু র ব ওােঁদবত রাকর|
ু
জওন্তু এজও! াজঔয ফুও দম ঈঠবঙ-ড়বঙ! ঙ্গুরীনা ফুবও াত জদব দদঔর, ঔফ
ল্প বর ঠানাভা অবঙ, ওান রাজকব শুনর, াজঔয প্রাণজট ফাচবঙ – ধুওধুও-ধুও! াজঔ তাবর ভবযজন, ীবত ওাফু ববঙ ভাত্র!
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অনবে দ াজঔটাবও চজড়ব ধযর, দঙাবটা দঙাবটা াত খবত রাকর তায কাব
মাবত দ কযভ ব বঠ| অবস্ত অবস্ত াজঔয দদব এওটু এওটু ওবয াড় জপযর,
জনঃশ্বা দচাবয ফআর| ঙ্গুরীনা জনবচয ারজট ঔুবর াজঔয ভাথায ঘাযধাবয দঢবও
জদর, মতটা কযভ ওযা মা অয জও|
জপযজত থ ধযবত মাবফ, এভন ভব াজঔটা দমন এওটু নড়র| বব ঙ্গুরীনায ফুও
শুজওব দকজঙর, তফু া ওবয দ অবরাটা ঈেঁ ঘু ওবয ধযর|
াজঔ এওটা দঘাঔ ল্প ঔবু র দদঔর, ফযাওু র দঘাবঔ দঙাট্ট ভানুল তায জদবও তাজওব
অবঙ! ক্লাে, বাগা-বাগা করা দ ফরর,
―দও দকা দভব তু জভ, অভা এভন ওবয ফােঁঘাবর? ীবত দতা ভবযআ জকবজঙরাভ প্রা,
এঔন এওটু এওটু অযাভ রাকবঙ|‖ ফবর দঘাঔ ফুচর|
ঙ্গুরীনা ফযস্ত ব ঈঠর| াজঔয কাবয দরটা বয দকজঙর, দটা জঠও ওবয জদবত
জদবত জপজপ ওবয দ ফরবত রাকর,
―এঔন ঘু জট ওবয খুবভা দদজঔ! এআ অজভ দতাভা ঘাাঘু জ জদবম দকরাভ, বয
অফায ঔাফায জনব অফ| বাবরা ব মাবফ তু জভ, অফায দভবখয কাব কাব
ঈড়বত াযবফ, দদবঔা!‖ াজঔ দপয খুজভব বড়জঙর, চফাফ জদর না| ীত ওযজঙর,
ঙ্গুরীনা ওােঁবত ওােঁবত জপযজত থ ধযর| আেুভতীবও চানবত দদা মাবফ না দ
এঔাবন এবজঙর|
প্রা দলযাবত শুববঙ, ওাবর তাড়াতাজড় ঈঠবত াযর না ঙ্গুরীনা| খুভ বাগর
তায আেুভতীয জঘত্ওাবয –
―অবয, তু জভ এঔবনা জফঙানা? বঠা জকজকজয, বঠা, বঠা, এওটা দারুণ গুড
জনঈচ অবঙ!‖
ঙ্গুরীনা ধড়ভড় ওবয ঈবঠ ফব দঘাঔ যকড়াবত রাকর, তায ভাথা জওেু ঢুওজঙর
না| আেুভতী দফ দঔারআ ওবযন জন, াত া দনবড় ফবর ঘরবরন –
―অবয অজভ ঔফযটা াায য দথবও দতাভা ফরায চবনয ঙটপট ওযজঙ, তু জভ
দতা ঈঠজঙবরআ না! অআ থট আঈ যায জও, দুফায এব দদবঔ দকজঙ –‖
ঙ্গুরীনা াআ তু বর জচবে ওযর, ―ওী ববঙ?‖
―অফায জচবে ওবয জও ববঙ! আঈ রাজও কারু! জভস্টায যাভজরঙ্গভ দতাভাবও
জফব ওযবত ঘান, জঘজঠ জরবঔ চাজনববঙন| ীত দল বত অয ভাঔাবনবওয দফজ
ফাজও দনআ, কযভ ড়বরআ জফব বফ|  জডায, আঈ ঈআর জফ দা যাজ!‖
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ঙ্গুরীনায ভাথা ফনফন ওবয খুযজঙর| দবল আ দরাওটা? দওাবনাযওবভ দ ফরর –
―জওন্তু, এত তাড়াতাজড় –―
― অবয তাআ দতা অজভ বাফজঙ, এটুওু ভব জওবাবফ জও বফ| অভায জট-দটটা
দতাভাবও দদফ, অয দকাটাদুবও জফঙানায ঘাদয অয দটজফরঢাওা – তবফ জফবয
দাাওটা ফাু দতাভাবওআ ফাজনব জনবত বফ, অজভ এআ ফব ফ জষ্টজঘং ওযবত
াযফ না| নয চাভাওাড় ওবওটা দফজ ওবযআ ফাজন, অজভ না দল্প ওযায
চবনয ওবওচন দচাকাড় ওবয দদফ| অয দকস্ট জরস্টটা ফাজনব দপরবত বফ,
ঈঃ, ওত দম ওাচ‖ – ফরবত ফরবত তড়ফড় ওবয ঘবর দকবরন আেুভতী| অয ধা
ওবয দভবছবতআ ফব ড়র ঙ্গুরীনা|
যাভজরঙ্গবভয বঙ্গ জফব? তাবর অয দওাবনাজদন ফাআবযয দঔারা াা দফবযাবত
াযবফ না দ, ভাজটয নীবঘ এআ ন্ধওাবযআ দওবট মাবফ চীফন? জদন ওাটবফ আ
ওাবরা দওাট যা দরাওটায জচজনব-ঠাা ফআ-দফাছাআ ফাজড়য এখবয খবয?
ন্ধওায ুড়বঙ্গ বড় থাওা আ াজঔটায ভতন?
জওন্তু ভেটাআ ফা জও? অচ আেুভতী অবঙন, ওার জতজন দঘাঔ ফুচবর দ দওাথা
মাবফ? যাভজরঙ্গভ ূবমুয অবরা, াজঔটাজঔ ঙে ওবযন না জঠওআ, জওন্তু না বর
াত্র জববফ ভানুলটা দনাত ঔাযা নন|
াযা ওার ধবয টুওটাও ওাচ ওযবত ওযবত এফআ বাফজঙর ঙ্গুরীনা| আেুভতী
তাবও অয জওঙু ফবরনজন, ধবযআ জনববঙন জফববত তায ভত দনআ| দ জনবচ জওঙু
ফুছবত াযবঙ না তায জও ওযা ঈজঘত| ভা থাওবর জও ফবর জদবত াযত? অো,
ওতজদন ভাবও দদবঔজন দ? ওতদূয ঘবর এববঙ দ ভাবয দথবও? ভাবয ওথা ভবন
বতআ দঘাঔ জদব চর ড়বত রাকর তায|
আেুভতী দফরায জদবও দঔববদব দওাথা দফজযববঙন, ফবর দকবঙন যাবত ঔাায
অবক জপযবফন না| ঙ্গুরীনা এওা এওাআ দঔবত ফবজঙর দুবু য, ঠাৎ ভবন ড়র,
অবয! াজঔটায দঔােঁচ দনা র না দতা? দওানযওবভ নাবও ভুবঔ গুেঁবচ ঔাা
দল ওযর দ, ছাছ এওটা দছারা জওঙু ফাদাভ াঈরুজট শুওবনা পর অয
এওটা চবরয াত্র ববয অবরা াবত ুড়বঙ্গ ােঁটা রাকার|
াজঔয ফিা এআ খন্টা ঔাজনওটা বাবরা ববঙ, া জপযবত াযবঙ, ঔাজনও পর
অয এওটু াঈরুজট চর জদব দঔর| ঈবঠ ফায দঘষ্টা ওযর, জওন্তু দফজক্ষণ দাচা
ব থাওবত াযর না, শুব ড়র অফায| ঙ্গুরীনা তাবও ঔাআবদাআব জপবয
ু ? এআ ন্ধওাবয
অজঙর, াজঔ দডবও ফরর, ―এওটু দথবও মা না, দঙাট ভানল
এওরা বড় অজঙ, দুবটা ওথা ফজর|‖
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―জওন্তু দতাভায যীয ুি, দফজ ওথা ফরবর ঔাযা বফ দম?‖
ু ! অভায ডানা ওােঁটায দঔােঁঘা দরবকজঙর, চাবনা
―তু জভ জও বাবরা দকা, দঙাট ভানল
দতা| ীবতয দদ দথবও কযবভয দদব মাজেরাভ, চঔভ ডানা দফজ দচাবয ঈড়বত
াযরাভ না, ফাআ অভা দঙবড় এজকব দকর| ীত ফাড়র, ঠান্ডা চবভ োন
ব বড় দকরাভ ভাবঠ| তাযয অয জওঙু ভবন দনআ|তু জভ এব অভা না ফােঁঘবর
বতা এঔাবনআ ভবয বড় থাওতাভ|‖
―অাবয!‖ াজঔয কাব াত ফুজরব জদর ঙ্গুরীনা| ―জঘো দওায না, অজভ দযাচআ
এওফায ওবয অফ, াযবর দুবফরাআ| তবফ না ফবর অা দতা, ওঔন অফ ফরা
ভুজওর|‖
―দওন, দতাভা ফওবফ ফুজছ?‖
―যা দতাভা দদঔবত াবয না দম! অজভ দতাভাবও দঔবত জদজে চানবর অভা মজদ
অবত না দদ? মজদ দতাভায ক্ষজত ওবয?‖
―যা ফুজছ ঔাযা দরাও?‖
―না দকা, জওন্তু যা দফাধ  দতাভাবও ঙে ওবয না!‖
―তু জভ এবদয ওাবঙ এবর জও ওবয, দঙাট ভানুল?‖

ঙ্গুরীনা ফ ফবর দকর, দওভন ওবয ফযাগজকজন্ন তাবও তায ফাজড় দথবও জনব
এবজঙর, জওবাবফ দ কব্বযরাবরয াল্লা বড়জঙর, দবল জও ওবয খুযবত খুযবত
দ আেুভতীয ওাবঙ এব বড়বঙ| ―ভা-ফাফাবও অফায ওবফ দদঔবত াফ দও চাবন,
ফড় ভনবওভন ওবয তাবদয চবনয!‖ দপােঁাবত রাকর দ|
―তাবত অয ুজফবধ জও! অয ওবওজদন বক্ষা ওয, অজভ ঈড়বত াযফ জঠও|
তু জভ অভায জবঠ ঈবঠ দফাবা, অজভ দতাভা দৌেঁবঙ দদফ ফাজড়|‖
―না দকা, মাআ জও ওবয, অভায দম জফব!‖
―ভা তাআ নাজও! তাবর দতা বাজয ভচা, াত্রজট দও?‖
―তােঁয নাভ ঙু ঙুন্দ্রভ যাভজরঙ্গভ, ভস্ত দকােঁপ অবঙ অয বনও টাওাওজড়, এআ ুড়বঙ্গয
াবয ভাজটয তরা এওটা ভস্ত ফাজড়বত থাবওন অয প্রঘু য দরঔাড়া ওবযন|‖
―ফাঃ, তাবর দতা াত্র বারআ| দতাভায ঙে ববঙ দতা?‖
ু নীঘু ওবয ুড়বঙ্গয দভবছ অেঁজওফুেঁজও ওাটজঙর|জওঙুক্ষণ ঘু  ওবয দথবও
ঙ্গুরীনা ভঔ
ফরর, ―জও চাজন! অবর জফব ব দকবর দতা অয ভাজটয ঈবয দমবত াযফ না|
দওভন রাকবফ দটা দববফ দদজঔজন|‖
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―দজও, বাবফা, বাবফা, না দববফ ঘট ওবয জওঙু দওাবযা না|‖
দজদন যাবত খুভ এর না ঙ্গুরীনায| এওফায বাফর, াজরব মাবফ াজঔয জবঠ
ঘবড়| থাওু ও বড় ঙু ঙুন্দ্রভ তায ছােঁটা দকােঁপ জনব| তাযবযআ ভবন র, দ মজদ
াজরব মা, ভুঔ ুড়বফ আেুভতীয| তাবও না দঘনা বে জতজন অশ্র জদববঙন,
তােঁবও এভন জফবদ দপরাটা জও জঠও বফ?
যজদন এওকাদা যংবফযবগয দযবভয ুবতা এবন দপরবরন আেু, দবতবযয খবয
এওঔানা ঘযওা ফজব জদবরন| ―তাবর ফাজনব দপবরা দতাভায জফবয দাাও,
জওঙু জডচাআন রাকবর দফাবরা| এফ দল ব দকবর ঈর অয ওােঁটা এবন দদফ, ার
অয দাবটায ফুবন জন ঔানওতও| দওঈ দমন না ফবর জদ ল্ড দভড শুধুাবত
এওটা দভবয জফব জদববঙ| অজভ এওটা ুবরাবায ফুবন দদফ দববফজঙ, দঘাবঔয চবনয
ওবয ঈঠবত াযফ জও না চাজন না|‖ এজদবও ঙ্গুরীনা ঘযওা জও ওবয ঘারাবত 
তাআ চাবন না, ওাড় দফানা দতা দূবযয ওথা| জদন দুবও দঘষ্টা ওযর, তাযয
ওােঁবদাওােঁবদা ভুবঔ আেুভতীবও জকব চানার, তায িাযা  ওাচ বফ না| আেুভতী এব
দদঔবরন এফং বানও দযবক দকবরন|
―অচওারওায দভবগুবরা এবওফাবয দাবর! দওাবনা ওাবচয ন
এবওফাবয!দতাভায জফবয ওাড়বঘাড় জও যাজয দথবও দজচু এব ফানাবফ?‖
ফরবরন ফবট, জওন্তু দজদন জফবওর দথবও দওাবেবও দকাটাঘাবযও ভাওড়া দচাকাড়
ওবয অনবরন| তাযা স্তাদ ফুনুজয, দদঔবত দদঔবত ততজয ব দকর নযভ দযজভ
ওাড়, রার নীর ফুচ যবগ| ঙ্গুরীনায ওাচ দগুবরা দওবটওু বট দরাআ ওবয
চাভা খাকযা ব্লাঈচ ফানাবনা| খাড় গুেঁবচ দ তাআ ওবয, ভন বড় থাবও াজঔয
ওাবঙ|
াজঔ জওন্তু ছটট ুি ব ঈঠর| ঙ্গুরীনা পােঁও ফুবছ দযাচ অব, কল্পল্প ওবয,
ঔাফায, চর দযবঔ মা, ঔড় এবন বাবরা ওবয জফঙানা াবত| প্তাঔাবনবওয ভবধয
াজঔ ঈবঠ ফর, জদনবনবযা ওাটবর ুড়বঙ্গয ভবধয নড়াঘড়া ওবয দফড়াবত রাকর|
আজতভবধয যাভজরঙ্গভ ওবওফায অামাা ওবযবঙন, াজঔ তঔন ভড়ায ভতন বড়
থাবও, যাভজরঙ্গভ দটয ান না| ভাঔাবনও বয াজঔয ডানা দচায এর, ঙটপট
ওযবত রাকর দ দঔারা াা এওজটফায মাবফ ফবর| ঙ্গুরীনা ঔজুেঁ ঘব ঔজুেঁ ঘব
ুড়বঙ্গয ঙাবদ এওটা পু বটা ওযবতআ এওছরও অবরা এব াজঔয ভুবঔ ভাথা
ঙজড়ব ড়র| অয াজঔ দআ পু বটা জদব অওাবয জদবও, ূবমুয জদবও তাজওব
দকব ঈঠর –
এআ অওা অভায, অভায !
আ দভখগুজর অভায, অভায !
আ ূবমুয অবরা অভায, অভায, অভায!
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ু বড় ঈঠজঙর| দ ফুছবত াযজঙর াজঔবও অয ধবয যাঔা মাবফ না,
ঙ্গুরীনায ফুও ভঘ
এফায দ ঘবর মাবফআ| জওন্তু দ জও ওবয থাওবফ?
ু , ীত
ঈচ্ছ্বা জভটবর াজঔ ঙ্গুরীনাবও ফরর, ―এফায তবফ জফদা দা, দঙাট ভানল
ঘবর দকবঙ, দযাদ ঈবঠবঙ, এআবফরা দফজযব জড়, বনও দূবযয থ!অয দাবনা‖,
ঙ্গুরীনাবও ডানায তরা চাবট ফরর দ, ―তু জভ অভা ফােঁজঘবঙ, অজভ
দওানজদন দতাভা বু রফ না|মজদ ওঔবনা দযওায , দঔারা ভাবঠ দােঁজড়ব আ কানটা
দক| অজভ দমঔাবনআ থাজও, অফ দতাভায ওাবঙ!‖ এআ ফবর াজঔ ডানা ছাবট
ঈঠর, ুড়বঙ্গয পু বটা জদব কবর দফজযব াঔা দভরর| ঙ্গুরীনা ঘু জট ওবয দদঔবত
রাকর, াজঔ খুবয খুবয ঈবয ঈঠবঙ, ূবমুয ওাবঙ, অয ওাবঙ – দঙাট বত বত
জভজরব দকর, অয দদঔা মা না| পু বটাটা ফুজচব ঙ্গুরীনা জপযজত থ ধযর, তায
ভবন বত রাকর াজঔয বঙ্গ ঘবর দকবরআ দফাধ  বাবরা ত|
াযাজদন অনভনা ব যআর ঙ্গুরীনা, বাবরা ওবয দঔর না, দরাআ ওযবত জকব
অঙ্গুবর ঙুেঁ ঘ পু জটব যিাযজি ওযর| যাবত দঔবত ফব ঔাফায জনব নাড়াঘাড়া
ওযবঙ, আেু ফরবরন, ―দতাভায ওাড়বঘাড় ওত দূয? জভস্টায যাভজরঙ্গভ জফবটা
অয দদযী ওযবত ঘাআবঙন না, দতাভায মজদ ফ ততজয ব জকব থাবও তাবর
অকাভী প্তাবআ ঈজন ওাচটা দবয দপরবত ঘান|‖ এওটু জভজষ্ট দব দমাক ওযবরন,
―জ আচ টু ভাঘ আন রাব ঈআথ আঈ, অাওজয দটা ফুছবত াযঙ|‖
জও দম র ঙ্গুরীনায, দুভ ওবয ফবর ফর, ―বারফাা না ঙাআ! গুেঁবপা দরাও
এওটা, বও জফব ওযবর াযাচীফন অভাবও এআ ভাজটয তরা বঘ ভযবত বফ|
ওযফ না অজভ বও জফব|‖
আেুভতী ুজডং ঔাজেবরন, ঠওা ওবয ফাজটটা নাজভব যাঔবরন| ঘভায পােঁও জদব
তােঁয দঘাঔদুবটা জ্বরবত রাকর|
―ওী! জফব ওযবফ না! জরন কারু, জফব মজদ তু জভ না ওবযা তাবর দতাভায জও দা
অজভ ওযফ তা বাফবত াযবফ না তু জভ! অভায দােঁতগুবরা পর জটথ ন দটা
অা ওজয তু জভ চাবনা, জফবটা না ওযবর দ দােঁবতয ওাভড় দঔবত দওভন রাবক
দটা চানবফ| নাঈ দকট অ|এও প্তা বয ন, যশুআ যাভজরঙ্গভবও জফব
ওযবফ তু জভ|‖
ভাবছয দুজদন ঙ্গুরীনায দওভন ওাটর তা না ফরবর ঘবর| মবন্ত্রয ভতন ওাচ ওবয
দকর দ, আেুভতী তায য ওড়া নচয যাঔবরন| জদনযাত এও ওবয জফবয অবকয
জদন ওাবর মঔন দরাআবয ওাচ দল ওযর দ, তঔন মন্ত্রণা তায ভাথা জঙেঁবড়
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মাবে|রার টুওটুবও চাভাটা দ াজচব যাঔর ঔাবটয য, ভাওড়াযা এবও এবও
জফদা র|
ফাআ ঘবর দকবর এওফায ঘাযজদবও তাজওব দদঔর ঙ্গুরীনা| অচ এআ ফাজড়বত
তায দল জদন | ওার দথবও দ ঘবর মাবফ যাভজরঙ্গবভয ওাবঙ, অয দওানজদন ভাজটয
বয ঈঠবত াযবফ না – ভবন বতআ দ ঙু বট দকর আেুভতীয ওাবঙ, াবতাব ধবয
ওাওু জতজভনজত ওযবত রাকর, এওজটফায দ দযচা ঔুবর ফাআবয দােঁড়াবফ, ভাবঠয
ভবধয, জদবনয অবরা! দভবটাবও ফওাফজও ওবয আেুভতীয ঔাযা দরবকজঙর,
জতজন ফাযণ ওযবরন না|
ু ওাবরা ব মাবফ,
―জওন্তু দ জভজনবটয দফজ দােঁড়াবফ না ফাআবয, দযাদ দরবক ভঔ
দদঔবত জফজেজয রাকবফ|অয দযচা ঔুবর দঔাবনআ দােঁড়াবফ, দূবয মাবফ না| নাঈ দকা,
পাস্ট!‖
ু জত াাভাত্র রাপাবত রাপাবত দ
ঙ্গুরীনায ওাবন এতজওঙু ঢুওজঙর না, নভ
দযচায জদবও ঘরর| ওতজদন ফাবদ দ ফাআবয মাবফ, ওতজদন!
দযচা ঔুবর জওঙু ক্ষবণয চনয দঘাঔ ধােঁজধব দকর তায| দঘাঔ ব এবর দ দদঔর,
ছওছও ওযবঙ দযাদ, কাবঙয াতা ূবমুয অবরা বড় জঘওজভও ওযবঙ| দ মঔন
এবজঙর, তঔন ীতওার, ভাঠ নযাড়া জঙর, এঔন পর পবরবঙ, তায ভাথাগুজর
াা দুরবঙ| ঙ্গুরীনা বু বর দকর বযযজদন তায জফব, বু বর দকর তায দযচা
দঙবড় দূবয মাা ফাযণ| ভাবঠয ভবধয জদব াব াব এজকব ঘরর দ| ভাবছ ভাবছ
এওটু এওটু পােঁওা চাকা, দঔাবন ওু জঘ ওু জঘ পু র ভাথা তু বরবঙ|দুজট দবাভযা
ড়াঈজড় ওযবঙ, এওাব ডযাফডযাফ ওবয তাজওব অবঙ জকযজকজট| ঙ্গুরীনা
ঘরবত রাকর, অয ঘাযা দথবও ফাআ ফরবত রাকর, ―দওাথা মা? দওাথা
মা?? জপবয মা, জপবয মা!‖ ঙ্গুরীনায হুেঁ  র, দ দপযায থ ধযর| দপযায
অবক পু রগুজরবও চজড়ব ধবয ফরর, ―দতাভযা জও দআ াজঔবও দঘবনা, দম ীবতয
দদ দথবও এবজঙর?‖ পু বরযা ফরর, ―বত াবয, বত াবয, ত জঘজন,
ত জঘজন!‖ ঙ্গুরীনা ফরর, ―তাবর তাবও ফবর জদ, অজভ তাবও ঔবুেঁ চজঙরাভ,
তায বঙ্গ দদঔা বফ না অয !‖ দবাভযা তায ভাথায য ঈবড় ঈবড় ফরবত
রাকর, ― দওান াজঔ? দওান াজঔ? ওী কান তায? ওী কান?‖
ঙ্গুরীনা কাআবত রাকর – ―আ ূবমুয অবরা অভায, অভায, অভায‖ –
ঠাত দানা দকর ডানায ছটট, ফাও ব তাজওব দদঔর ঙ্গুরীনা, এওটা ঙাা
ঈয দথবও খুবয খুবয দনবভ অবঙ| ঙাাটা ফড় বত বত ভাবঠয ঈয এব নাভর,
ুেঁ জঙর, মায কান দ কাআজঙর| াজঔয
ঙ্গুরীনা দদঔর, এ দআ াজঔ, মাবও দ ঔচ
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ারবও াতযং দঢঈ দঔরবঙ, কাব ূবমুয অবরা জঙবর ড়বঙ|
―ফবরা দঙাট ভানুল, তরফ দওন? দওন ডাওবর অভা কান দকব?‖
ু গুেঁবচ ফবর
ঙ্গুরীনা অয থাওবত াযর না| এওবদৌবড় জকব াজঔয ডানা ভঔ
ঈঠর –
―অভা জনব ঘবরা এঔান দথবও, এক্ষু জন, নআবর ওার অভা জফব ওযবত বফ আ
গুেঁবপাটাবও!‖
াজঔ তাবও ফুবও চজড়ব জনর| অদয ওবয ফরর,
ু ! এঔন ঘবরা, দতাভা
―অবকআ দতা ফবরজঙরাভ, তু জভ ওথা শুনবর না, দঙাট ভানল
জনব ারাআ এঔান দথবও| তু জভ শুধু অভায খাবড়য ারও ি ওবয ধবয দফাবা,
ু ফ ুেয চাকা!‖
দতাভা জনব মাফ এওটা ঔাজঔয জবঠ ঘবড় ফর ঙ্গুরীনা, অয াজঔ হু-ঈ- ওবয ঈবড় ঘরর| ঙ্গুরীনা
নীবঘ তাজওব দদঔবত রাকর, দওাথা ফব মাবে জছরজভবর নদী, দওাথা ভাথা
ঈেঁ ঘু ওবয যববঙ াথুবয জটরা, দওাথা ভাঠ চুবড় ভাথা দদারাবে ফুচ খা| জদবনয
দফরা তাযা এজকব ঘবর, জঔবদ দবর পরভূর ঔা, দতষ্টা দবর ছণুায চর| যাবত
দওাবনা কাবঙয ডাবর াজঔ জছবভাবত থাবও, ঙ্গুরীনা অযাবভ খুবভা তায ডানায
তরা গুজটুজট দভবয |

জতন জদন জতন যাত ঘরায বয াজঔ তাবও জনব এওটা ফবন ঢুওর| জফার ফড় ফড়
কাঙ দঔাবন, াজঔ ফরর দগুবরা নাজও ওবও ফঙবযয ুযবনা| ভস্ত চাকাটা
এওটা দােঁদা কন্ধ| ―এ দওাথা জনব এবর অভাবও ?‖ শুবধার ঙ্গুরীনা| াজঔ
চফাফ না জদব ঈবড় ঘরর|
ফবনয ভবধয বনওটা পােঁওা চাকা, দঔাবন এওটা জফযাট াথবযয দওল্লা| এওওাবর
িবাি জঙর, এঔন দববগঘু বয দকবঙ, চাকা চাকা কাঙ কজচববঙ| দওল্লায
দযচা দুবটা থাভ জঙর, এওটা তঔবনা দােঁজড়ব, নযটা দববঙ্গ ভাজটবত বড় পাট
ধবযবঙ, পােঁবও পােঁবও তায খা কজচববঙ, যগবফযবগয পু র ভাথা তু বরবঙ| এওটা
পাটবরয াভবন াজঔ ঙ্গুরীনাবও নাজভব জদর| ঙ্গুরীনা এজদও জদও দদবঔ
পাটবরয ভবধয ভুঔ ফাড়াবতআ দঔান দথবও দফয ব এর অবযওজট দঙাট্ট ভানুল,
ভাথা তাজয ভান ভান, কাব ছরভবর দাাও, দওাভবয তবযাার, ভাথায ভুওুবট
এওজট ীবয, জবঠ দুজট জপনজপবন ডানা| ঙ্গুরীনা ব দব ারাবত মাবফ, ভানুলটা
জভজ করা ফরর, ―দম না, দম না, অজভ দতাভায ক্ষজত ওযফ না!‖
―দও তু জভ?‖
―অভায নাভ দভান, এঔাবন মাযা থাবও অজভ তাবদয যাচা আ!‖
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তায করায অাচ দব এা াবয পাটর দথবও দফজযব এর অয অয
ুেঁ নাওভুঔবঘাঔ, ওবরআ পু টপু বট পুা, ওবরযআ
দঙাট দঙাট ভানুল, ওবরয জনঔত
জবঠ ডানা জছওজভও ওযবঙ| ঙ্গুরীনা ফাও ব দদঔবঙ, াজঔ এব ওাবন ওাবন
ফরর, ―এযা ওবর ফবনয যী, এঔাবনআ এবদয ফা| আজন এবদয যাচা| দতাভাবও
ঙে ববঙ, দদঔঙ?‖ ঙ্গুরীনা রজ্জা রার ব ঈঠর|
যাচা াভবন এব ভাথা ছুেঁজওব ফরবরন, ―এওজট যানী না থাওা অজভ ফড় জফবদ
বড়জঙ , অনায মজদ অজত্ত না থাবও-― ঙ্গুরীনা ভাথাটাবও প্রা ফুবওয বঙ্গ
দঠজওব দপবর, অয রজ্জা রার দথবও দফগুনী ব ঈবঠ, ধীবয ধীবয ভাথা
নাড়র| বঙ্গ বঙ্গ ঘাযা দথবও যীযা ঙু বট এর, অনবে কান দকব াততাজর
জদব নাঘবত রাকর|ফাআ জভবর ঙ্গুরীনাবও াচাবত ফর, দওঈ ভাঔা পু বরয
দযণু, দওঈ ভুঔ ধুআব দদ জজবয| দজদন বন্ধযবফরা রার টুওটুবও চাভা বয,
ভাথা ীবযয ভুওুট বয যাচায করা ভারা জদর ঙ্গুরীনা, যাচা জনবচ াবত তায
জবঠ দুজট ডানা রাজকব জদবরন| তাযয ফাআ জভবর স্ফজটবওয াবত্র পু বরয ভধু
দঔব, াযাযাত ঘােঁবদয অবরা খুবয খুবয নাঘর|াজঔ খুজভব ড়জঙর, ঙ্গুরীনা
দঔােঁঘা জদব চাজকব যাঔর তাবও|
ঙ্গুরীনা অয তায দভান যাচা ফবনআ অবঙ এঔবনা| ূজণুভা এবরআ যাচা অয
যানী দুজটবত াত ধবয দফড়াবত দফবযান, দবাবযয াজঔ ডাওবর তবফ খবয দপবযন| দুএওটা ডাওাফুবওা যাঔার দঙবর, মাযা ফবনয ভবধয খুযবত খুযবত দওল্লায অবাব
দমবত দবযবঙ, তাযা ফবর, ূজণুভায বযয জদন নাজও দওল্লায াভবনয ভাজটবত
ঙজড়ব থাবও যাজ যাজ পু র, কবন্ধ বু য বু য ওবয চাকাটা|
(Hans Christian Andersen-এয ওাজনী ফরম্ববন
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১

ূবচায এওটা কন্ধ ঘাযজদবও ঙজড়ব বড়বঙ।প্তভীয ওার দফরা দমভন দযাদ এব
খুভটা বাজঙ্গব জদব মা দতভজন ছওছবও অবরা কাব এব অঙবড় ড়বত কা
ছাড়া জদব ঈবঠ ফবরন জঔরফাফু।াবত দতভন ওাচ দনআ।ফাংরা জবধান টা
দফজযব দকবঙ ভা জতবনও র।মজদ াবত গুবন দতবযাটা ভাত্র ওজ জফজক্র ববঙ
জওন্তু জঔর ফাফু ফুও জঘজতব দরাও দও ফবর দফড়ান তায জবধাবনয নাজও দতবযাটা
ংস্কযণ প্রওাজত ববঙ।কজনফাফুয দওটায ভাধান ওবয দদায য যাচয
ুজরবয তযপ দথবও ংফধুনা অয ুযস্কৃ ত ওযা ববঙ।অয দআ ুযস্কাবযয এওু 
াচায টাওায এওটা দঘও এব দৌেঁবঙবঙ যশু জফবওর দফরাআ।জঔরফাফু জঠও
ওবযবঙন ঈত্তযফবঙ্গ াাবড়য দওাবর এওটু ভ ওাজটবআ টাওাটায দফযফায
ওযবফন। তৎওাবর জটজওট দওবট জনববঙন বন্ধযবফরায ঈত্তযফঙ্গ এক্সবপ্রব।কজন
ফাফুআ তায দঘনা এও ুজরফাফুবও ধবয ঘারা এওটা ফাজড় জঠও ওবয
জদববঙন।াাবড়য দওাবর দাভ দস্ট ফযাাযটা ভে রাবকজন জঔরফাফুয।জওঙুটা
খাটাখাজট ওবয তায মাত্রাথ টা জঠও ওবয জনববঙন জঔরফাফু।যাজয ঘারা
না দনবভ জনঈ চরাআগুজড় নাভবফন, দঔান দথবও কাজড় বাড়া ওবয দফও খুবয
ভানো ,জখ নদী দজড়ব দরাফাজড় ব ঘারা।
দট্রন অয াাড় জযক্রভা দফ জনজফুবেআ দওবট দকর। প্রা জঠও ভবআ ঔান ওতও
ফআ অয দুবটা দল্লা ুটবও জনব দৌেঁঙবরন জঔরফাফু।ফাজড়য ভাজরও জভঃ জঘত্ত
দন জযটাায ওযায য স্ত্রীও থাবওন ফাজড়জটবত।বা াবজন্টস্ট।এ ঞ্চবর
ডািায ফাফু জববফ দফ নাভডাও অবঙ।ফাংবরা ধযবনয দদাতারা ফাজড়।বওাবনা
অকাভ দনাজট না জদবআ ফৃজষ্ট এব জবজচব জদব মাবে ুবযা
াাড়টাবও।।ওভুচীফন যফতু ী ভব এয দথবও বাবরা অস্তানা দম াা মাবফনা
তা অয ফরায বক্ষা যাবঔনা।দদাতারা দুজট খয।তায এওজটবত জঔরফাফুয
থাওায ফযাফিা ববঙ।জঘত্ত ফাফু খয জি এজকব জদব দকবরন ।ঘাওয ভধু এব
দতাাবর াফান অয কযভ দাজচুজরং ঘা জদব দকবরা।াভানয ঘা াতা অয ঘা
াতায দুবটা ওু জড় জদব ততজয এ ঘাবয দওান তু রনাআ না।যাবত অফায ঔাফায
দটজফবর দদঔা বফ ফবর জঘত্ত ফাফু জফদা জনবরন।
ঔাফায দটজফবর অবযও চন বদ্রবরাবওয াবথ অরা র।ওু রীওযন জভত্র নাভ।
জঘত্ত ফাফুয াবথ জওঙু জদন ওাচ ওবযবঙন।এঔন ফয যফতু ী চীফবন এওটু খুবয
দফড়াবনা ঔ বদ্রবরাবওয।যাভরা ফণু জওন্তু জটবওাবরা নাও অয ােঁঘটা দরাবওয
দথবও অরাদা ওবয দদ জফবনাদফাফুবও। ডার, ওারবফা ভাবঙয ছার অয দফগুন
বাচা জদব যাবতয ঔাা দল র।ওথা ওথা জঔরফাফু দফবভবন্ট জঘত্তফাফুয
দঙাট্ট কবফলনাকায টা দদঔায আবে প্রওা ওযবরন।জঘত্ত ফাফু এওটু জিধা দদঔাবর না
ওযবরন না।শুধু ফরবরন ঘতু যাশ্রভ দদঔায ঔ ভ অবরআ ূযন ।
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ওু রীওযনফাফু অফায ঔাায য এওটু ােঁটবত দফবযান।জঔরফাফু দও বঙ্গ
দমবত ফরজঙবরন জওন্তু াযাজদবনয ধওবরয য অয যীযটাবও দটবন দফয ওযায
আবে চাকরনা জঔরফাফুয।ববাযবফরা ঈবঠ ফযং ােঁটবতআ দফী বাররাবক
জঔরফাফুয, জফবলত এআ াাজড় মাকা।বরাওফজত বনও ওভ এজদওটা
তাআ দরাওচন এবও বযয জযজঘত।যাস্তা দু জতনচবনয াবথ অরা
র।
ু বফরা জঔরফাফু এওতরায খবয জঘত্ত ফাফুবও দফ ঈবত্তজচত ব ওথা
দুয
ফরবত শুনবরন – ‗দঘভচংবও ফবর জদ দম এ ফাজড় অজভ দফঘায চনয
জওজনজন।ওবন য দঘব দফজ দাভ দওাট ওবযআ জওবনজঙ।অয অজভ মতজদন
দফবঘ অজঙ ততজদন বও অয এ প্রস্তাফ জনব এভুবঔা না বত দফাবরা। ‗
ু জটয াবথ দতা ওাবরআ অরা বরা জঔরফাফুয।াভজং
এআ দঘভচং ভানল
অয চরাআগুজড়বত দুবটা ঘা ফাকান অবঙ বদ্রবরাবওয।জনাট বারভানুলআ দতা
ভবন র।জনবচ দতভন ড়াবানা ওবয ঈঠবত াবযনজন তাআ জজক্ষত দরাওবদয
দফ ওদয ওবযন।বনারী বর দফ রম্বা ঘড়া ুদুন ফযাজিে।
বয জঘত্ত ফাফুয দথবও চানবত াযবরন অর ফযাাযটা।মজদ জঘত্তফাফু দফজ
দঔারা ওবয ফ ওথা ফরায াত্র নন। তবফ মা াযভভু দােঁড়া তা র ফঙয
দুবও অবক ওবন এআ ফাজড়টা দওবনন জঘত্তফাফু অয জনরাবভ জিতী নাভ
অব দঘভচং এয।জতজন জনরাবভ যীবয ঈজিত না থাওা এআ ফাংবরাফাজড়টা
াতঙাড়া ব দকবঙ এভজন জবভত দঘভচং এয।অয এআ ফাজড়টায য তায
দরাব বড় দকবঙ ত দওান ওাযবন মা জঘত্তফাফু অয বাঙ্গবরন না।জওঙুটা
নুন জফন অয বযাক্ষ হুভজও জদব তাআ ঘা ৃজষ্ট ওবয ওব্জা ওযবত ঘাআবঙন
ফাজড়টাবত।
এবাবফআ দুজদন ফনভুযজক, ভানোয ভাঙ, দস্কাাবয তযওাযী জদব বূ জযববাচন
ওাবয জদফয দওবট দকর।খটনাটা খটর দুজদন বয প্রা ভাছ যাবতয জদবও। ভাছ
যাবত জঘত্তফাফুয স্ত্রী ততীবদফীয জঘৎওাবয ফাআ জনবঘ জকব চবড়া বরা।
অাচটা দফবভবন্ট জঘত্তফাফুয কবফলণাকায দথবও। দঔাবন জকব দদঔা দকর

ঘতু যাশ্রবভয দদঔা জও
ঘতু য বরআ াা
মা?

জঘত্ত ফাফু দঘায দথবও ঈুড় ব ভাজটবত বয
অবঙন।ঘাযজদবও জওঙু জজ এবরাাথাজড় ঙড়াবনা।
জঔরফাফু অয ওু রীওযনফাফু ধবয নাবও ঠাফায
দঘষ্টা ওযবত দকবর জঘত্তফাফু ভাথাটা বনও ওবষ্ট তু বর
ফরবরন – ‗ঘতু যাশ্রবভয দদঔা জও ঘতু য বরআ াা
মা?‘ ।যক্ষবনআ োন ব দকবরন।তজড়খজড়
াাতাবর জনব মাফায ফযফিা ওযবর জঘত্তফাফুয োন
অয দপবযজন।
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বযযজদন দবায বতআ ুজর ঈজিত র। দরাওার থানায ফড়ফাফু ুওুভাযফাফুয
াবথ জঔরফাফুয অবকআ অরা বজঙবরা কজনফাফু ভাযপত। দডডফজড
ভনাতদবে াজঠব ঈজন ফাআবও এবও এবও জচোাফাদ ওযায চনয
ডাওবরন। জঘত্তফাফুয স্ত্রী এআ অওজস্ভও দুখট
ু না প্রা ফাওরুদ্ধ ব বড়বঙন।
ততীবদফীয ফান নুমাী যাবত ঔাা দাায য নয জদবনয ভতআ এও দক
স্কঘ জনব জঘত্ত ফাফু নীবঘ তায ড়ায খবয ঘবর মান।খন্টা দুবও বয অঘভওা জওঙু
ড়ায বব্দ ততীবদফী নীবঘ দনবভ অবন অয জঘত্তফাফুবও দকাগাবত দদবঔন।
-ফাজড়বত অয দও দও জঙবরা দ ভ?

-ওযনফাফু,জঔরফাফু অয ভধু ভাবন অভাবদয ওাবচয দঙবরজট – ততীবদফী ঈত্তয
দদন।এযয অয জওঙু রুজটন প্রশ্ন ওবয ফড়ফাফু ততীবদফীবও অবত
ফবরন।জঔরফাফু অয ওযনফাফুবও জওঙু প্রশ্ন ওবয দঙবড় জদবরন।ফাজড়য ঘাওয ভধু
দও ডাওা বর চানা মা দম দ ভৃতুযয ভ ফাজড়বত জঙরনা মজদ তায দ জভজনবটয
ভবধয দ ঘবর অব।যাবত ঔাা দাায য দ নাজও প্রাআ তায ফাজড় মা।
মজদ যাবত জপবয অব দফীযবাক ভআ।ততীবদফী ভধুয ওথা ম্মজতূঘও
যােঁ ওবযন।ুওুভাযফাফু বন্ধয ফজধ ভনাতদবেয জযবাটু না অা ফজধ ওাঈবও
চরাআগুজড় না ঙাড়বত নুবযাধ ওবয জফদা জনবরন।অয দযওাবয দম অফায
থানা ডাওা বত াবয দটা ভবন ওজযব জদবরন।
যাবতয জদবও ুওুভায ফাফু ভনা তদবেয ওজ জনব াজচয বরন।ভনাতদবে
দতভন দওাবনা অখাত ফা ঔুন চাতী দওান বেয ওথাআ ঈবল্লঔ ওবযজন।ঠাৎ
রাংগ অয াটু দপর ফায ওথা াদাভাটা বাবফ ফরা অবঙ।জঘত্ত ফাফু ভদযান
ওযবতন অয বঔয ঘু রুবটয দনা জঙর নায।তাআ এআ ভৃতুযবত দওান ফাআবযয
দরাবওয থাওায ম্ভাফনাবও ঈজড়ব জদবরন ুওুভাযফাফু।
াবধয ঙু জটটায ফাবযাটা দফবচ মাা জঔরফাফুয ভন দভচাচ ঔাযা ব
অবঙ।ঈজন বযযজদন ওরওাতা মাফায আবে প্রওা ওযবর ততীবদফী নাবও দল
ওাচ না ব মাা ফজধ দথবও দমবত নুবযাধ ওযবরন।ততীবদফীয এআ া
ভুূবতু নায ওথা দপরবত াযবরন না জঔরফাফু।ওযনফাফু জওঙু জদন দথবও
মাায ভনঃি ওবযবঙন দানা দকর।এভজনবতআ নাবদয ূফু জযজঘত ায
ুফাবদ ফ ছজক্ক াভবর ঘবরবঙন।বদ ৎওায দথবও থানা ুজর ফ জওঙু বতআ
ঈজনআ ত্রাতা।
যাবত খুবভাবত জকব জঔরফাফুয দঘাবঔ খুভ জওঙু বতআ অজঙরনা।এওটা ুি
বতচ দরাও এত বচ জওবাবফ দল ব দকবরন!! রাংগআ ফা জওবাবফ
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ুবযাুজয নষ্ট ব দমবত াবয?মজদ নষ্টআ  দতা এতজদন জঘত্তফাফুয ভবধয দওান
ুিতা দতা দদঔবত াা ঈজঘত জঙর।জঘত্তফাফুয ঘতু যাশ্রবভয ধােঁধা টা তায
ভবন ঔটওা জদজের ফাযফায।নাহ এবাবফ বড় খুবভয জবন ওযা অয দালার
না জঔরফাফুয।ঙাতাটা ফকরদাফা ওবয ফাআবয াঘাযী ওযবত দফজড়ব
ড়বরন।এ ঞ্চবর ফৃজষ্টটা ভৃতুযয ভতআ নাহুত অগুন্তুও।অয যাবতয দফরা
ঙাতাটা ওু ওু য অয ভচাতী দঙাট চন্তুচাবনাাবযয দথবও যক্ষাওফঘ 
ফবট।ােঁটবত ােঁটবত প্রা বনওটা ঘবর দকজঙবরন জঔরফাফু।বপযায ভ
দদঔবরন ভধু নায বনওটা াভবন জদব দেঁ বট জপযবঙ।জওন্তু এ যাস্তা দতা
দখাড়াভাযা ফনফজস্তয ন।তাবর ভধু দওাথা দকজঙর?মাআ দাও অয দফী জঘো
না ফাজড়ব খবয এব শুব ড়বরন জঔরফাফু।
ওাবর খুভ দথবও ঠায য মথাযীজত ভধু তায দোর ঘা জনব খবয ঢুওর।ঘা
জদব ভধু দফজযবআ মাজের দভ জঔরফাফু ডাওবরন ভধুবও।
ু জদবত জদবত
-‗তু জভ ওতজদন ধবয ওাচ ওযঙ এফাজড়বত ‗ –ঘাবয ওাব ঘু ভও
প্রশ্ন ওযবরন জঔরফাফু।
-‗তা যায প্রা ভা অবটও আফ‘ – দুায ঈবযয ছুর ছাড়বত ছাড়বত
ঈত্তয দদ ভধু।
-তায অবক?
-অজভ যায অবক ঘা ফাকাবন ওাচ ওযতাভ।ভাছঔাবন ঘা ফাকান ফন্ধ আা
আড়া অজঙর ঙভাবয ভতন।জবনয ওাচ ওযতাভ।তন এআ ওাচডা াআা
ঘআরযা অজ – ভধুয ওথা এওটা ভীা ফাংরাবদজ টান।
-দওান ঘা ফাকান?দঘভচং এয ফাকান? দ দতা ঔুবর দকবঙ। তা দপবযাজন দওন
ফাকাবনয ওাবচ? – জঔরফাফু দুব দুব ঘায ওযায দঘষ্টা ওযবত থাবওন।
ভধু দমন এআ প্রবশ্নয চনয প্রস্তুত জঙরনা।জওঙু টা আতস্তত ওবয ফবর দম ফাকান
দঔারায য বনও দওআ ওাবচ দপযাবনা জন,দ তাবদয ভবধযআ
এওচন।জঔরফাফু ভধু দও অবত ফবর ঔফবযয ওাকবচ ডু বফ মান।
ওাবর ভজনুংাও ওযবত দফজযব দঘভচং এয াবথ দদঔা ব দকর
জঔরফাফুয।ভবন র বদ্রবরাও এওটু এজড়ব দমবত ঘাআবঙন জঔরফাফুবও।জওন্তু
জঔরফাফুয জনবচয-আ দফজ অগ্র জঙর দজদন দঘভচংবও এওটু যঔ ওবয
দনফায।এওদভ ভুবঔাভুজঔ এব ড়া দঘভচং ঈবক্ষা ওযবত াযবরননা
জঔরফাফুবও।জঔরফাফুআ এওপ্রওায দচায ওবয দঘভচংবও জনব ওাবঠয
দফজঞ্চবত জকব ফবরন।
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-‗জও ভাআ অজন ত জঘনবতআ াযবঙন না।এজদবও শুবনবঙন ত জদওওায ঔফয‗াবত াবত ফবরন জঔরফাফু।
-‗া তা শুবনজঙ।অো রনা এটা।জঘত্তফাফু এফাকান ঞ্চবরয ফবঘব
এডু বওবটড ভানুল জঙর।‗-দঘভচং াবতয দভাটা দানায ফারাটা দখাযাবত দখাযাবত
ঈত্তয দদন।
-‗অনায দতা এওজদও জদব বাবরাআ র। অজভ মতদুয চাজন জঘত্তফাফুয াবথ
অনায ম্পওু দভাবটআ ভধুয জঙরনা।নায ভৃতুয দতা অনায দৌল ভাআ জনব
এর ফরা মা।‗
-‗না ফাফুজচ।অজভ এওভত বত াযরাম্ না অনায াবথ।এআ দঘভচং দরাও টা
জফচবন ভযান,টাওায চনয বনও জওঙু আ ওযবত াবয।জওন্তু জঘত্ত ফাফুবও অজভ
দযবেক্ট ওযতাভ। অভায ফাকান দঔারায ভব অজভ নাবও আনবাআট
ওবযজঙরাভ।জওন্তু ঈজন এওটু নয টাআআবয দরাও জঙবরন।অভায াবথ ম্পজত্ত
জনব ফযাাযটাবও ফি াযবানাজর জনব জনবরন।ফাকান দঔারায জনভন্ত্রন দতা
যাঔবরনআ না ঈরবট ওড়া জঘজঠ াজঠব জদবরন। অজভ কােঁ ায দরাও অজঙ ফাফুজচ।
ত জওঙু ধবয ফব দনআ। অয অনাযা দওঈআ ত চাবনন না ঈজন ফাজড়জফজক্রয
ফযাাবয ওথা ফরবত অভাবও দডবওজঙবরন। জওন্তু দজদন যাবতআ এফ জওঙু ব
দকর অয ফ জওঙু অফায দখবট দকর ফরবত াবযন এওযওভ‗
– জনজরুপ্ত বাবফ ওথা গুর ফবর দকবরন দঘভচং।
-‘অনাবও দডবওজঙবরন জঘত্তফাফু?‘- জঔরফাফু মা শুনবরন তা দমন জফশ্বা
ওযবত াযজঙবরন না।
-‗া ফাফুজচ।বমজদন ঈজন ভাযা মান দজদন বন্ধযবফরা ঈজন অভাবও দপান ওবয
দডবওজঙবরন দদঔা ওযফায চনয।জওে অভায এওটু দরট ব দকজঙর দজদন টাঈন
দকজঙরাভ।ততক্ষবন ফ দল ব দকর ।‘
-‗অনায ফাকাবনআ দতা জঘত্তফাফুয ওাবচয দরাও ভধুআ ওাচ ওযত।বও
দপযাবরন না দওন ওাবচ?‘ – জঘত্তফাফু ফাজচব দদঔবত ঘান দঘভচংবও।
-‗দদঔুন ফাফুজচ অভায ফাকান াভুাবনন্ট অয দডআরী ববচ এ প্রা জতন‖
দরাও ওাচ ওবয।ফাআবও দঘনা অভায বক্ষ ম্ভফ না অয অজভ জঘনবত

47
JHAALMURI PUJA 2015

STORY

ঘাআনা।ফাকান দঔারায য জফ চনবও ওাবচ দপযাবনা জন।ফাফুজচ অজভ
ফযফা ওযবত এবজঙ।রাব ক্ষজতয জবফ তাবও দতা অভাবওআ দদঔবত বফ।
অচ ঈঠরাভ,বয অফায দদঔা বফ‘- জঔরফাফুয এত দওৌতূ রী প্রশ্ন দম তায
বার রাবকজন তা জযষ্কায দঘভচং এয ঈত্তবয।
দঔান দথবও ঘবর অায ভ দঘভচং দঙন দথবও জঔরফাফুবও ফরবরন –
‗এআ দম াাড় দদঔবঙন,এআ াাড় মতটা ুেয ততটাআ জভজস্ট্র রুজওব
যাবঔ,অয দ জভজস্ট্র বনও ভ বংওয । তাআ াাবড়য ুেয জদওটাআ
দদঔুন। জভজস্ট্র টা াাড় অয াাবড়য ভানুবলয চনযআ না দাও দতারা থাও‘।

এআ দঘভচং বদ্রবরাওবও জঠওবাবফ চজয ওবয ঈঠবত াযবঙননা।নাবও দদবঔ
ু দম ঈজন নন তা অয ফরায বক্ষা
মতটা াে ভবন  ততটা বাবরা ভানল
যাবঔনা। ম্পজত্তয ভতন দওান জচজনবয চনয দওান গুরুতয নযা ওযা তায
ভত দরাবওয বক্ষ দভাবটআ ম্ভফ জওঙু না। জঔরফাফু জনবচবও তযাবেজলয
ঘাদবয চজড়ব দপরায দঘষ্টা। জঘত্তফাফুয ভৃতুয মজদ জতয স্বাবাজফও  দঘভচং
দম তায ভূর াবেক্ট তাবত জঔরফাফুয দওান বে দনআ।জওন্তু তায যাবধয
ভূর দভাজটব অয যাবধয অর মুাক্রভটাবও ঔুবেঁ চ দফয ওযাআ দফ
ু ব দকবঙ ফুছবত
ওজঠন।এফ বাফবত বাফবত ওঔন দম দফরা কজড়ব দুয
াবযনজন।দুবু যয ঔাফাবযয চনয ভধু দুফায তাকাদা জদব দকবঙ।ঘটচরজদ স্নান
ওবয নীবঘ ঈজিত বরন জঔরফাফু।
ততীবদফী পরাাযআ ওযবঙন।জঘত্তফাফুয ভৃতুযয য দতভন ওথা ফরবঙন
না।মতটুওু দযওাজয ওথা তা ওযনফাফুয াবথআ ফরবঙন।ওযনফাফু দফ
জববাফবওয ভত মঔন মা দযওায তায তদাযজও ওযবঙন।জঔরফাফু অয ওযন
ফাফুয চনয জনযাজভ তযওাযী ভধুআ যান্না ওবয জদবে।এয ভবধয জন এব জঘত্ত
ফাফুয নাবভ দরঔা এওটা জঘজঠ জদব দকর ।নযানার দওজভওযার রযাফ দথবও
াঠাবনা জঘজঠ।ওযনফাফু জনবচআ জযজব ওযবরন জঘজঠটা।নায াবফবাবফ ভবন
র জঘজঠটা ঈজন প্রতযাাআ ওযজঙবরন। ততীবদফী জওবয জঘজঠ চানবত ঘাআবর
ঈজন াধাযন জপজার জঘজঠ ফবর প্রঙ্গ ারবট জদবরন। জঘত্তফাফুয এভন জও
জঘজঠ দম ওযনফাফুয এত অগ্র অয রুবওাবতআ ফা ঘাায জও ভাবন?এআ যয
জনব বাফবত দকবর ভাথাটা বাযী ব মা।অয াাবড় ভন বাবরা ওযায ফ
দথবও বাবরা ঈা র এওা এওা দফজযব যা।নীবঘ নাভবত জকব শুনবরন
ওযনফাফু অয ততীবদফী দওাবনা এওটা জফল জনব দফ ঈত্তপ্ত অবরাঘনা
ওযবঙন।বনযয অবরাঘনা বতু ও অজড় াতা বাবরা রাকরনা
জঔরফাফুয।তাআ জনবচবও অয এয ভবধয না ঢুজওব ধীবয ধীবয দফজযব দকবরন
ফাড়ী দথবও।
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ফাড়ী জপবয শুনবরন ওযনফাফু দফজযব দকবঙন।জজরগুজড় জকব জটজওট দওবট
ু াবদয য এওটু ভনভযা ব
বযযজদন জপযবফন।ততীবদফী ফাদানফ
অবঙন।ততীবদফী জনবচ দথবওআ ফরবরন ,ওযনফাফু ফাড়ীটা জফজক্রআ ওবয জদবত
ফরবঙন।এওা এওা এআ াাবড় এত ফড় ম্পজত্ত অয দঘভচং দও এজড়ব থাওা
ম্ভফ না।জতজন জনবচ এওথা দফাবছন জওন্তু এত তাড়াহুবড়া ওবয জঘত্তফাফুয এআ
বঔয ফাংবরাটা দঙবড় জদবত তায ভন ঘাআবঙনা।
েত ভা ঙবও মাও তাযয না  দববফ দদঔা মাবফ।জওন্তু ওযনফাফু মত ীঘ্র
ম্ভফ এআ ছাবভরা দভটাবত ফরবঙন ঈনাবও।এভন এওটা ুেয ফাড়ী জফজক্র ব
মাবফ দববফ জঔরফাফুয ভনটা  দভখরা ব দকর।ততীবদফীয াবথ প্রা
বনক্ষন ধবযআ কল্প ঘরর।জঘত্তফাফুয াবথ ওবরবচয জদন দথবও জফজবন্ন স্ভৃজত জনব
ওথা ফরবত ফরবত ঈজন অয ওান্না ধবয যাঔবত াযবরননা।এবওফাবয যাবতয
ঔাা দল ওবয দদাতরা মাায অবক ধীবয ধীবয ওযনফাফুয খবয
ঢুওবরন।বনযয খবয এভন নজধওায প্রবফ চীফবন দওানজদন জতজন ওবযনজন তফু
তদবেয স্বাবথু নায ভবন র এওটু ঢেঁ ু দভবয মাাবত দওাবনা া দনআ।বটজফবরয
য আ যাঔা জঙর জঘজঠটা।বওজভওযার রযাফ এয দরটায দবড দরঔা জঘজঠ। দরঔা
অবঙ জঘত্ত ফাফুয নুবযাধ এঔন ূযন ওযা মাবেনা।জঠও জডাটু বভবন্ট জঠও
পযভাবট অফায অজপ্লবওন চভা জদবত । জঔরফাফু জওঙক্ষন দববফ জঠও ওযবরন
ওার দবায দবায জজরগুজড় মাবফন।
দবাযবফরা ঈবঠ যনা দদফায চনয প্রস্তুত জেবরন জঔরফাফু এভন ভ
তজতবদফী এব ডাওবরন –‗অবত াজয?‘
-জঔরফাফু জওঙু টা প্রস্তুত ব ফরবরন –―ফযআ‘।
-অভায জওঙু চানাবনায জঙর অনাবও।নায ভৃতুযয যাবত অজভ নায জঘৎওায
ঙাড়া অবযওটা অাচ শুবনজঙরাভ।অয বাযী জওঙু ড়ায ব্দ।তা ত
দঘায চাতী জওঙু বড় থাওবত াবয জওন্তু অজভ জনজশ্চত আ জঘৎওাযটা নায
জঙরনা।অজভ দদৌবড় জনবঘ মাফায য ওাঈবও ােঁজঘর টবও মাায এওটা ব্দ
দবজঙরাভ।মথা ুজরজ ছাবভরা জনবচবও চড়াবত ঘাআজন ফবর আন্সবক্টযবও
জওঙু ফবর ঈঠবত াজযজন।জওন্তু ওাঈবও না ফবর জনবচয ভবন াজে াজেরাভ
না।‗
জঔরফাফু জওঙু টা তফাও ব দকবরন ওথাগুবরা শুবন।জঘত্তফাফুয ভৃতুয জনব
চটটা ক্রভআ চজটর বে। তায বে তাজরওাবত জনবচবও ঙাড়া অয ফাজও
ফাআবওআ েবুু ি ওবয দপবরবঙন। ােঁজঘর টবও ওাবযা মাা ভাবন ফাআবযয
দওঈআ এবজঙর দ যাবত।বঘভচং এয ঘজযত্র তায ওাবঙ অয যযভ ব
ঈঠবঙ।এফ বাফবত বাফবতআ জজরগুজড়য ফা ধযবত যনা জদবরন ।
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জজরগুজড়
দৌঙবত
দৌঙবত
দফরা
একাবযাটা দফবচ দকর।জনঈ চরাআগুজড়
দভাবড় দনবভ জযক্সা ধবয দাচা নযানার
দওজভওযার রযাফ।বঔাবন জওঙু ওাচ দবয
চরাআগুজড় দষ্টন।ওরওাতা দপযত মাফায
জটজওট দওবট অফায যনা জদবরন ঘারায
বথ।
এওজদন
বযআ
জঘত্তফাফুয
শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।ওযনফাফুয তত্বাফধাবন মবথষ্ট
ফড়ড় অবাচনআ ওযা বে।জঔরফাফু
দও ততীবদফী অচওার এওটু বযা
ওযবঙন।তায দথবও নানা ফযাাবয
জবভত চানবত ঘান ততীবদফী।ফাড়ী
জপবয ততীবদফীয াবথ দদঔা ওযবরন
ফায অবক।
-‗অজন মজদ অভাবও বযা ওযবত াবযন তাবর এআ ফাজড়টা দঘভচংবও
জফজক্র ওবয দদায ভনিআ ওরুন।অয তা মত ীঘ্র ততআ বার।জঘত্ত ফাফুয ওাচ
জভবট মাফায বয অজন দঘভচং এয াবথ ওথা ফবর ফ জঠও ওবয জনন অয
তায য জদন অাতত অভায াবথ ওরওাতা ঘরুন।অনায ওরওাতায
অত্মী দদয ওাবঙ অাতত জওঙু জদন দথবও অুন । অয অনায এআ জদ্ধাে
মত ীগ্র ম্ভফ ওযনফাফু অয দঘভচংবও চাজনব জদন।‘
-‗এয ভাবন জও জঔরফাফু‘- ততীবদফী এযওভ দওান প্রস্তাফ অা ওবযন
জন।
‗দদঔুন না জও ।বঘভচং মজদ ঘতু যবঙ্গ দল ঙ্ক ফজধ জটবও থাবও দতা !!‘ –
ভুঘজও াজ জঔরফাফুয দঠাবট।অফায ফরবত থাবওন –‗এয ভাবন অভায
ওাবঙ জযস্কায ন।শুধু এততু ওু ফুবছজঙ ঘতু যাশ্রবভ ঘতু যবঙ্গয ভাবছ তবঙ্গয
ভধুঘক্র‘। দাজর বযা ওথাগুবরা ফবর জঔরফাফু দফজযব দকবরন।
দফ বনও যাবতয জদবও জঔরফাফুবও ফাড়ী জপযবত দদঔা দকর।তায জওঙু ক্ষণ
য ভধু ফাজড় ঢুওর।
ফ ফবোফস্ত াওা ফবরআ ভবন বে,এটা দববফ জঔরফাফু দফ অশ্বস্ত
বরন।মতটুওু জিধা অবঙ তা যাবতয দফরা দওবট মাা ঈজঘত।জঔরফাফুয দৃঢ়
জফশ্বা দ অবফ ফযআ ঔুচবত তায অওাজিত জচজনলটাবও।
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২
এওটা ঘায ফযাটাযীয টঘু াবত জনব দফবভবন্টয দওাবণ ঘু  ওবয গুজটব ফব
অবঙন জঔরফাফু।যাত দুবটা দফবচ দকবঙ।এঔন দ অবজন।খজড়য ওােঁটাটা
জটওজটও ওবয খুবয ঘবরবঙ,াবথ জছজেঁ ছবেঁ াওায ব্দ ুবযা জযবফটাবও এওটা
অজধববৌজতও রূ জদববঙ।এযভবধয অবস্ত ওবয দযচা দঔারায ব্দ াা
দকবরা।ভাবন দ এববঙ।া জটব জটব জতজন দৌবঙ দকবরন জঘত্তফাফুয ড়ায
খবয।অগুন্তুও টবঘু য অবরা াতবড় ঘবরবঙ ফজওঙু।দুচবনয ওাবঙআ ভ ঔুফ
ওভ।জঔরফাফু ঠাৎ ওবয খবযয অবরা জ্বাজরব জদবরন।খাফবড় জকব াবতয
দথবও এওটা জজ দপবর জদবরা অগুন্তুও অয খটনায অওজস্ভওতা দযচা জদব
ারাবত দকবরন।জওন্তু ততঔবন ফন্ধ দযচায াভবন ুওুভায ফাফু দঘভচং দও জনব
াজচয ববঙন।
ওযনফাফু জওঙু টা জফব্রত বর প্রওা না ওযায দঘষ্টা ওবয মাবেন।–‗এফ বেটা
জও‘ ফবর জনবচয জফযজি প্রওা ওযবরন।ততক্ষবন ততীবদফী এব ঈজিত
ববঙন।
‗মা খবটবঙ অয খটাবনা ববঙ তা অভায দথবও অনাযা বাবরা ফরবত াযবফন
ফবরআ অভায জফশ্বা। ততীবদফী অনায বে ভূরও ন।জঘত্ত ফাফুয ভৃতুয
স্বাবাজফও ন, নাবও জযওল্পনা ওবযআ ঔুন ওযা ববঙ‘।
জঔরফাফু অফায ফরবত শুরু ওবযন-‗মজদ ঔুন আ  তাবর ঔুনটা ওযর দও?জভঃ
দঘভচং জও? মজদ স্বাথু দদঔা মা তাবর নায আন্টাবযস্ট দতা ফবঘব দফজ া
ঈজঘত ।ফাড়ী াতাফায চনয ঈজন ধীবয ধীবয চার জফজঙববঙন।ফাকান ঔুবর মাফায
য  ভধুবও ওাবচ না দপযাবনা তায এভজন এওটা ঘার।ভধু জনজভত দম এফাজড়য
ঔফয াঘায ওযত তা অজভ বনও অবকআ দটয দবজঙরাভ।জঘত্ত ফাফু চানবতন
দওথা ।দজদন যাবতয দফরা ততীবদফী মাবও ারাবত দদবঔন জতজন অয দওঈ
নন দঘভচং।বজদন যাবত নাবও এফাজড়বত অায চনয ফরা বজঙর।বঘভচংবও
দজদবনয দপানটা দভাবটআ জঘত্ত ফাফু ওবযনজন। জওন্তু এঔাবন দআ এওআ প্রশ্নতাবর দও ফা দওন?এঔাবনআ ওযন ফাফুয ওৃ জতত্ব দাফী ওযবত ।ঈজন দম জভজভজক্র
দত দক্ষ দটা দদঔাফায ুু্বমাক জতজন াতঙাড়া ওবযন জন।ওযন ফাফুয ঈবদ্দয জঙর
জঘত্তফাফুবও ঔুবনয য মজদ দটা ঔুন ফবর প্রভাজনত  দতা দআ দদাল টা দমন
ুযুজয নয ওাবযা য জকব বড়।অয দঘভচংবও অাভী ফানাবনায চনয
দফজ মুজিয প্রবাচন বফনা।জওন্তু ফাধ াধর দঘভচং এয ঘটচরজদ জপবয অা
জজরগুজড় দথবও।ঈজন জজরগুজড় দথবও জপবয দাচা জঘত্তফাফুয াবথ দদঔা ওযবত
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ঘবর অবন জওন্তু এব জনবচয দঘাবঔ ওযনফাফুবও দদবঔ দপবরন।জওন্তু তায ভত
ু  ঠাৎ ওবয ুবযা ফযাাযটা াভবর জনবত াবযনজন অয
ঠান্ডা ভাথায ভানল
দদৌবড় াজরব মান।‗
-ওযনফাফু ঔুন ওযবত মাবফন দওন জঘত্তফাফুবও?‘ –থানায ফড়ফাফু জফস্ভ দঘাবঔ
জচবে ওবযন।
-হুভভ,এআ প্রশ্নটায ঈত্তয দবতআ ফবথবও দফী দফক দবত ববঙ।তবফ তা
চানবত দকবর এওটু দঙবন জপবয দমবত বফ।ক্ষভা ওযবফন ততীবদফী,অনায
ফযাজিকত চীফবনয জওঙু দরাওভবক্ষ জনব অায চনয।ওযনফাফু ,জঘত্তফাফু
অয ততীবদফী এওআ ওবরবচ ড়বতন।ওযনফাফু এও ফঙবযয জজনয
জঙবরন। তবফ জতনচবনয ভবধযআ দফ বাফ কবড় বঠ।এয ভবধয ওযনফাফু
ততীবদফীবও ঙে ওযবত শুরু ওবযন জওন্তু ততজদবন জঘত্তফাফু অয
ততীবদফীয ভবধয দফ খজনষ্ঠতা কবড় ঈবঠজঙর।ওযনফাফু এওফায জঘত্তফাফু করা
নওর ওবয ততীবদফীবও দডবও াঠান জওন্তু ততীবদফী জঠও ভব নায
ঈবদ্দয ফুবছ দপবরন।অয তাযবয জঘত্তফাফু অয ততীবদফীয াবথ ওযন
ফাফুয ফন্ধুে িাী জন।এযয জঘত্তফাফুয াবথ ওযনফাফু দফজওঙুজদন ঘাওযী
ওযবর জত দভধাফী জঘত্তফাফু দঔাবন  তাবও দটক্কা জদব মান।ফয দনফায
অবক দল জওঙু জদন জঘত্তফাফু অয ওযনফাফু ওযান্সাবযয দভজডজবনয য জযাঘু
ওযজঙবরন।জওন্তু ওযনফাফুবও ভাছবথআ ফয জনবত ।াবরজপবর জঘত্তফাফু
তায এআ দঙাট্ট রযাবফযটযীবত ওাচটা প্রা দল ওবয এবনজঙবরন।আজতভবধয
ওযনফাফু জপবয এব দআ দভজডজবন জনবচয ওৃ জতবত্বয বাক দাফী ওবযন ।
জঘত্তফাফু তায জত জপ্র ―ঘতু য‖ প্রবচবক্টয ংীদায ওাঈবও ওযবত ঘানজন।
―ঘতু য – ওাযবফাবনবটড াআায অজজটও টাযবফা জযবক্টায‖ এআ দওজভওযারজট
বজফলযবত দওান াশ্বু প্রজতজক্রা ঙাড়াআ ওযান্সায জনযাভ ওযবত াযবফ ফবর অা
জঙর জঘত্তফাফুয।‗
-‗ভনাতদবে তাবর দতা এআ দওজভওযার াা মাায ওথা।‗- ফড়ফাফু প্রশ্ন
ওবযন।
-জঘত্তফাফুয ভৃতুয তায কবফলণাবও এওটা দঙাটঔাবটা স্বীওৃ জত জদব দকবঙ ফরবত
াবযন।এআ ―ঘতু য ―এয জফবলত্ব র এজট জত ঈিাী।বম ওাযবন এআ লধজটয
াশ্বু প্রজতজক্রা দনআ।বজদন যাবত ওযনফাফু দচায ওবয জঘত্তফাফুবও জতভাত্রা
এআ দভজডজন জট দঔবত ফাধয ওবযন।বফজভাত্রা এজজডও দওজভওযার যীবয
মাফায পবর রাংক অয াটু দপর ওবয।জওন্তু জত ঈিাী এআ দভজডজন জট
খন্টা দবও বয ভনাতদবে াা মানা।‗
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ওযনফাফু ভাথা াত জদব ফব বড়ন।
‗ওযনফাফুয বয অজভ জফেুভাত্র বে ওযবত াজযজন জতয ফরবত।
দওজভওযার রযাবফয জঘজঠ াায য দওৌতু রফত নায খবয জকব দদঔবত
াজয দম জঘত্তফাফুয নাবভ জওঙু যাবম্পবরয পযবভন চানবত জঘজঠ াঠাবনা
ববঙ থঘ তাজযঔটা জঘত্তফাফু ভাযা মাায যজদন।ততী দদফী দজদন ওথা
ওথা তায ওবরচ চীফন,জঘত্তফাফু অয ওযন ফাফুয ওথা না ফরবর বনও
জওঙু আ দভরাবনা ম্ভফ তনা।অয ুওুভাযফাফুয াাময দতা অবঙআ।নায
দযপাবযর ঙাড়া দওজভওযার রযাফ দথবও এত গুরুত্বূণু তথয দফয ওযা দুঃাধয
জঙর।‗
‗তবফ দঘভচং অজন ঔুবনয ফযাাবয তয দচবন এতজদন রুজওব দযবঔবঙন।
ওযনফাফু অনাবও ওথা জদবজঙবরন দম এআ ফাড়ী জফজক্র ওযায ফযাাবয
অনাবও াাময ওযবফন। তাআ ঠাৎ ওবয ফাড়ী জফজক্রয ফযাাবয অগ্র
দদঔাবত থাবওন ওযনফাফু। জওন্তু অজভ জত দুঃজঔত দম অনায দ অাটা
ূযন বঙনা। জঘত্তফাফু ঈআর ওবয এ ফাড়ী দওজভওযার রযাফবও দান ওবয দকবঙন।
ততীবদফীয  চানা জঙরনা এওথা। তবফ নায ফযাবঙ্ক মা টাওা অবঙ তাবত
ততীবদফীয এ ফাড়ী জফজক্রয দওান প্রবাচন অবঙ ফবর ভবন না।‗
―ুওুভায ফাফু ফাজওটা অনায ওাচ।জঘত্ত ফাফু জঠওআ ফরবতন ওু রী ভাবন ঘতু য
বরআ ঘতু যাশ্রবভয দদঔা াা মানা।‖
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িান – জঘত্তযঞ্জন াওু , জনঈজদল্লীয এওটা দদাতারা ফাজড়য প্রধান নওক্ষ
ওার – কত ভাঘু ভাবয দওান এও যাত, ভ াবড় ১১ টায য।
াত্র াত্রী – ভধযফী স্বাভী স্ত্রী
স্ত্রী – মাক, অচ দওান ভা দনআ ভবন বে, অচ অয ভাযী টাগাবফনা জনশ্চআ।
এওটু অযাভ ওবয ঔাবট ফব ঔফবযয ওাকবচয backlog দল ওজয।
স্বাভী – ভা দনআ ভাবন? এআ ভাত্র অভায ওাবনয ওাবঙ এওটা ুন্দ্ ুন্দ্ ওযজঙর।
স্ত্রী – ুন্দ্ ুন্দ্ না জন্দ্ জন্দ্? ভায ঙ্গীতবও জও ফরা ঈজঘত? তা মা দাও, আ
এওটা ভা অভাবদয জও ওযবফ?
স্বাভী – যাবতয খুভ ন্ড ওযবত আ এওটা ভাআ মবথষ্ট। ওাভড়াবফ দতা অভাবও,
অজভ থাওবর দতাভায ওাবঙ দতা দখেঁবলনা। তাঙাড়া খবযয ভবধয অবযা ওত যববঙ
তায জঠও জও?
স্ত্রী – জঠও অবঙ। All Out টা on ওবয জদআ।
স্বাভী – তু জভ দতা জনবচআ ফর অচওার অয All Out‖এ ওাচ না।অো, এআ
ভাযী নাভও ফস্তুজটয য দতাভায এত চাতবক্রাধ দওন ফর দতা?টাগাআ দতা
অজভ। দওান টুযয দথবও যাত দুবটায ভ ফাজড় জপবয দতা দআ অভাবওআ ভাযী
টাগাবত ৷
স্ত্রী – টাগাবফআ দতা৷ মায ভাযীপ্রীজত, দ টাগাবফ৷অজভ ফস্তুজট দওানজদনআ য
ওযবত াজযনা৷ এটা inherited – অভায ভা চীফবন ভাযীয নীবঘ খুবভানজন৷
স্বাভী – এ ধযবনয বার রাকা-না রাকা দম genetic বত াবয, অভায চানা
জঙরনা৷
স্ত্রী – অবর তা ন৷ অজভ দদবঔজঙ দম ভজরাযাআ ভাযী জচজনটা ফযদাস্ত ওযবত
াবযনা৷ তাবদয য দবতয দভফন্ধ রাবক৷ অজভ শুবনজঙ অভায চযাঠা-দচঠী
এওজট ডফর ঔাবট শুবর, চযাঠায জদওটা single ভাযী টাগাবনা , ফড়ভা
ভাযীয ফাআবয দান৷
স্বাভী – ফড়ভা জনঘআ ভায ওাভবড় চচুজযত ন৷ এ ধযবনয দ্ভুত ফযাায দতাভায
ফাবয ফাজড়য অত্মী-স্বচবনয ভবধযআ ম্ভফ৷অজভ অয দওাথা দদজঔজন৷
স্ত্রী – ভজন অভায ফাবয ফাজড় তু বর দঔােঁঘা!
স্বাভী – এটা অফায দঔােঁঘা দওাথা? মা দ্ভুত তাআ ফররাভ৷ মাও বনও যাত
ববঙ – য ভাযীটা টাজগব দপজর৷
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স্ত্রী – ফররাভ দম এওটু ওাকচগুবরা বড় দল ওজয৷
স্বাভী – দতাভায জও এ দযাচ যাত ফাবযাটা ওাকচ জনব না ফবরআ ন?াযাজদবন
ড়ায ভ ানা? য, অভায খুভ দববঙ৷ওার ওাবর ঈবঠ অফায UGC‖য
meeting‖এ দমবত বফ৷ঔাবন াযাজদন বযাচয-বযাচয শুনবত বফ৷
স্ত্রী – দতাভায ওার ভাবন দতা অটটা৷ তায চনয এত তাড়া জওবয? এঔন দতা
ফাবযাটা ফাবচজন৷
স্বাভী – দতাভায দতা াযাযাত না খুবভাবর ঘবর – াবধ জও দতাভাবও নাভ জদবজঙ
‗জনে ওা দুভন‘ - জওন্তু অভায াত দথবও অট খন্টা খুভ না বর যীয ফা ভন
জঠওভত function ওবযনা, দ দতা চাবনাআ৷
স্ত্রী – এআ এও ওথা কত জতজয ফঙয ধবয শুবন অজঙ৷
স্বাভী – দতজত্র ফঙয৷ অবযা শুনবফ, মতফায ফরাবফ৷
স্ত্রী – জতয ফাফা, ুরুল চাতটাআ স্বাথুয – শুধু জনবচবদয ওথা বাবফ৷বআ চনযআ
বনও স্বাভী-স্ত্রী এও ঙাবদয নীবঘ দথবও অরাদা খবয দা৷ অজভ ভাবছ ভাবছ
বাজফ বনয খযটা দতা ঔাজরআ অবঙ – অজভ আ খবয শুবরআ দতা াজয৷
স্বাভী – দ তু জভ ওযবফনা চাজন। তাবর, দতাভায জনবচয জফঙানা দতা দতাভাবও
তু রবত বফ – আ ওাচজটবত দতা দতাভায ঘযভ নীা।
স্ত্রী – ফযস্, ভজন অবযওটা দঔােঁঘা’
(টাৎ বচাবয ঘবটাখাবতয ভত ব্দ। স্বাভী দু‖াবতয তারুয ভবধয এওটা ভা
দভবযবঙ)
স্বাভী – দবজঙ ফাঙাধনবও – বনওক্ষন খুর খুর ওযজঙর। এফায অভায জতযআ
ঔুফ খুভ দববঙ, য।
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১
‗দবাম্ববরয ভা, অচ জও ভাঙ অবঙ?‘
দবাম্ববরয ভা ফ‖দর ওরযানীয ১৪ নম্বয ফাচাবয দওান দদাওাজন দনআ। ভাঙাজরয নাভ
অবর দবারায ভা। ফায ফায ফবর ফবর ঔবদ্দযজটয বু র ংবাধন ওযা মাজন।
কতযা ার দঙবড় জদববঙন দবারায ভা। ভাঙ ঙে ওযায ভব দভাফাআর দফবচ
ঈঠর ঔবদ্দযজটয, শুরু র ওথা। জবেতা দথবও দবারায ভা চাবনন এ দপান
ঘরবতআ থাওবফ। তাআ জতজন জনবচআ এওটা দওজচ ঔাবনবওয রুআ ভাঙ দফবঙ, চন ওবয
ওাটবরন। ওাটা ভাঙ ফযাবক ুবয ফাজড়ব ধযবরন ঔবদ্দবযয জদবও। জতজন তঔবনা ওথা
ভগ্ন।
দবারায ভা অয তায ঔবদ্দবযয বযয ওথাগুবরা এআ যওভ দানাবরা –
‗ব্লযাওফানু-এয দরঔাটা বড়ঙ?‘... ‗ভাঙটা জনন‘... ‗দনঘাবয, অফায
দওাথা?‘... ‗ফযাবক ববয জদবজঙ‘... ‗ভন জচজন দতা া জদব াবফ না‘
... ‗১৪৮ টাওা ববঙ‘... ‗রাআবব্রজযবত অবঙ,‘ ...
‗জও র দাদাফাফু? ভাবঙয ফযাকটা জনন,‘ অয এও ফায ফযাকটা দনফায নুবযাধ
ওযবরন দবারায ভা। মাবও ফরা র জতজন ফয এফাবয শুনবত দবরন ফবর ভবন
র না। দবারায ভা তা ব াব ফযাক নাজভব যাঔবরন। দবারায ভা ফয এআ
ঔবদ্দবযয এভন ফযফাবয বযস্ত। ওঔন জতজন ভাঙ জওবন া না জদব ঘবর মান,
ওঔন া জদব ভাঙ না জনবআ ফাচায ঙাবড়ন। অয ওঔন ওঔন দুবটাআ বু বর
মান। দনাত দাদাফাফুজট ওাবরয ফযস্ত জববড়য ভব ঘযাঘয অবন না, তাআ যবক্ষ।
শুধু দবারায ভা ন, ১৪ নম্বয ফাচাবযয বনও দদাওানদাযআ জঙজঙব দঘাযায এআ
বদ্রবরাবওয ভুঔ দঘবন। অড়াবর তাবও ―জঙবটর‖ ফবর। ওরযানীয নযানার
আনজস্টজটঈট প ফাবাবভজডওযার দচবনাজভও, মা এন.অআ.জফ.এভ.জচ. নাবভ
জযজঘত, তায জঈভান দচবনজটও-এয প্রবপয জচষ্ণু দখাবলয নাভ তাযা চাবন না।
ু , ফঙয ঘজল্লবয বদ্রবরাবওয ওথা ফাতু ায ভবধয এভন জওঙু ব্দ ওাবন
তা নাভ নাআ চানও
এর দবারায ভাবয, দম তাবও ওান ঔাড়া ওযবতআ র।
‗ধভুাফতায!! ভাবন?‘ ... ‗, দাফতায। তা তায বঙ্গ অভাবদয জও ম্পওু ?‘ ...
‗দফ দতা, জফষ্ণু না  ভৎয, ওু ভু, ফযা এফ বরন। তাবত জও র?‘... ‗হুভভভ,
আন্টাবযজস্টং।‘...
নতু ন ঔবদ্দয এব মাা ফাজও ওথাগুবরা দানা র না দবারায ভাবয। পবর জচষ্ণু
দখাল ওঔন দম ভাঙ না জনব, া না জদব ওথা ফরবত ফরবত ঘবর দকবরন দটা
অয দঔার ওবযজন দ। ফাচাবযয পাআপযভা ঔাটা এওটা দঙাওযাবও ভাবঙয ফযাক
জদব ―দাদাফাফুয‖ দঔােঁবচ াঠাবরন জতজন। দওান জদও জদব জতজন দপবযন দটা এ
দঙাওযা চাবন। দম দরাও অয ওাবযায দথবও ভাঙ দওবন না তায চনয এটুওু ওযবতআ
।
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প্রবপয দখাল দপাবন ওথা ফরজঙবরন তােঁয জপ্র জ.এআঘ.জড ঙাত্র শুবব্রতয বঙ্গ।
তাবদয বঙ্গ ফন্ধুয ভত দভবন, তাবদয ভতাভতবও মবথষ্ট গুরুত্ব দদন ফবর ঙাত্রভবর
জতজন দফ চনজপ্র। এআ দমভন এঔন তােঁয ফাজড়বত ফব শুবব্রতয বঙ্গ ঘা দঔবত দঔবত
ওথা ফরবঙন জতজন।
জওঙু ক্ষণ অবকয দপানারাবয দচয দটবন শুবব্রত ফবর, ‗এওটা দরাও - না  দ
বকফানআ র - জও ওবয পভু দঘঞ্জ ওবয? ওঔন ভাঙ, ওঔন ওে, ওঔন ফা নয
জওঙু?‘
জচষ্ণু চানান, ‗দতাভায জও ভবন  ফর। ফাচাবযয ভবধয তঔন জঠও শুনবত াআজন।‘
‗জচবনয স্ট্রাওঘায দঘঞ্জ ও‖দয। দদঔুন যয, ুাযজপজাজর অভযা ফযাাযটা
জভবথারজচ ফবর দববফ জনবত াজয। ফাট আপ ঈআ দটও আট াআজন্টজপওযাজর, তবফ দদঔফ
ুবযাটাআ জচন ফদবরয দঔরা। অভযা চাজন জঈভান দচবনাবভ ২০ দথবও ২৫ াচায
জচন অবঙ। দচবনাভ াআচ দভায য দর ৩.২ জচজফ।‘
‗দফ।‘
‗াপায জপ-এয দক্ষবত্র এটা র ভাত্র ৩৯০ এভ.জফ। শুধু দচবনাভ াআবচআ জফার
াথুওয। প্লা নযানয ‖ঔাবনও যকযাবনয দচবনজটও জডপাবযন্স দতা অবঙআ।
এগুবরা ফ দঘঞ্জ ওযা...‘
‗জফষ্ণু দতা এও ফায ভজরা বজঙবরন না?‘
‗যােঁ যয, জতবরাত্তভা। না না, দভাজনী।‘ শুবব্রত তায জভবথারজচয োন প্রওা
ওযবত দবয ঈেজত ব বঠ।
ঙাবত্রয ঈেঁ ঘু করা জঙ্কত ব বঠন জচষ্ণু। দবতবযয জদবও এওফায অড়বঘাবঔ
তাজওব াবতয আাযা ঙাত্রবও করা নাভাবত ফবরন। শুবব্রত এওটু ফাও , তবফ
জওঙু ফবর না।
‗দটা দতা জচবনয রটাবযন, নাজও? দতাভায জথজয নুমাী?‘ জচবে ওবযন
জচষ্ণু।
‗এওদভ। অভাবদয জভবথারজচবত এভন দপ্লনজট প এক্সাভর াা মাবফ।‘ করা
নাভা শুবব্রত।
খবয দঢাবওন জচষ্ণুত্নী ওৃ ষ্ণওজর। দাপা ফবত ফবত প্রশ্ন ওবযন, ‗দভাজনীটা
অফায দও? দতাভাবদয বঙ্গ জযাঘু ওবয?‘

‗এওটা দরাও - না  দ
বকফানআ র - জও ওবয
পভু দঘঞ্জ ওবয? ওঔন
ভাঙ, ওঔন ওে,
ওঔন ফা নয জওঙু ?‘

প্রশ্নটা ঔুফ যরবাবফ ওযা বর জচষ্ণু চাবনন
ওৃ ষ্ণওজর দফ বেফাজতও। দম ভুহুবতু এও চন
ভজরায নাভ দানা দকর, জতজন এব াজচয। জঠও এআ
অঙ্কাআ ওযজঙবরন জচষ্ণু।
নাভ ওৃ ষ্ণওজর বর শুবব্রতয গুরুত্নী দফ পযা।
জটজব জজযাবরয ঘজযত্রবদয ভত জতজন ফ ভবআ
জপটপাট থাবওন। তােঁবও শুবব্রত চানা দভাজনী বরন
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বকফান জফষ্ণুয এও রূ। জচষ্ণু তাবও ফবরন অয এওটু জফস্তাজযত বাবফ ফযাাযটা
দফাছাবত।
ু , ভাথা জভজরব
শুবব্রত দফাছা ‗ভযাভ, ভুদ্র ভন্থবনয দওটা দতা চাবনন। (ভযাভ ভঔ
এভন এও বজঙ্গ ওবযন মাবত দফাছা মা না জতজন ওতটা চাবনন ফা অবদৌ চাবনন জও
ু ভন্থন ওযবরন। ঐযাফত-তটযাফবতয য ফ দবল
না) ুয অয দদফতাযা জভবর ভদ্র
ঈঠর ভৃত। এআ ভৃত দও াবফ তাআ জনব জট্রবভন্ডা ওযাঘার। মুদ্ধ পু দ্ধ র। দবল
জফষ্ণু দারুণ কচুা এও ভজরা াচবরন, নাভ দভাজনী। তায গ্ল্যাভাবয ুযযা
অঈট। ভৃতয ওযাঘ পবও দকর।‘
ু দদবঔ ভবন র
ঙাত্র ভুঘজও ার, বার ওযাঘ ধবয জপল্ডায দমভন াব। ভযাবভয ভঔ
জতজন এওটা ওযাঘ ধযবফন ফবর অা ওবযজঙবরন, জওন্তু পবও দকর। জচবে
ওযবরন এআ ফ দভাজনী দটাজনীয বঙ্গ তাবদয জযাবঘু য দওান ম্পওু অবঙ জও না।
শুবব্রত চানার, তায ধাযণা দদফতাযা জচন জযফতু ন ওযবত চানবতন। তাআ জফষ্ণু
ুরুল দথবও ভজরা ব দমবত দবযজঙবরন।
‗ুরুল দথবও ভজরা াটা অয এভন জও ফযাায? ওাকচ ঔুরবরআ দতা দদঔা মাবে
এভন ওান্ড বে,‘ ওৃ ষ্ণওজর দতভন াত্তা জদবরন না।
‗ফযাাযটা জঠও এও ন,‘ ঙাত্রয ব ফযাট ধযবরন ধযাও। ‗ওাকবচ তু জভ দম
দচন্ডায দঘঞ্জ-এয ফযাাযগুবরা দদঔ দগুবরা রং ড্রন দভজডওযার প্রব। াচায
দটস্ট, াচায াবযন। বনও ভ রাবক। অয  দমটা ফরবঙ দটা এওটা
আন্সটযান্ট ফযাায।‘
যবযয াবাটু দব দপয ঈৎাজত র ঙাত্র। ‗শুধু তাআ ন ভযাভ। দদঔুন, জফষ্ণু দতা
টর ডাওু যান্ডাভ। এওটা ফতাবয জতজন ফাভন ব দকবরন। দক্স দঘঞ্জ র না
ফয, তবফ দডাাপু াটাআ ফা ওভ জও?‘
ওৃ ষ্ণওজর জচবে ওযবরন জভবথারজচয ফাআবয এভন দওান দৃষ্টাে অবঙ জওনা।
শুবব্রত চানার ―ারৃ‖ নাবভয জরঈড জপবেয ওথা, অয জচষ্ণু ঈবল্লঔ ওযবরন
তােঁয নযতভ জপ্র ফআ - ―ডক্টয দচজওর যান্ড জভস্টায াআড‖। নাভটা ঈচ্চাযণ ওবযআ
এওটা ঈবত্তচনা চাকর তােঁয দবতয।
‗ফআ জপওন,‘ দাপা দঙবড় ঈবঠ ড়বরন ওৃ ষ্ণওজর। জতজন আংযাজচ াজবতযয ঙাত্রী
জঙবরন। জফোবনয ওঘওজঘ তােঁয দফজক্ষণ দালা না।
ধযাও জচষ্ণুয জদন এবাবফআ ওাবট। ওাবর ভজনুং াও, তাযয রযাফ - দঔাবন
থাওবতআ দফজ বার রাবক তােঁয, ফাজড়বত থাওবর ন্ধযা আবজনং াও। কবফলণায
জফলব বনও বাফনা জঘো এআ ফ াবওআ ওবযন জতজন। ―াও দয টও‖-এয
অদবর শুবব্রত এটায নাভ জদববঙ, ―াও দয থট‖। ওৃ ষ্ণওজরয ােঁটবত বার রাবক
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না। বঙ্গ দওঈ থাওবর জচষ্ণুয বাফনা জঘোবত ুজফবধ । ওৃ ষ্ণওজর ভ ওাটান
যান্না জনব এক্সবজযবভন্ট ওবয। দ ফ যান্না দঔবত  জচষ্ণুবও, ভাবছ ভবধয বারআ
রাবক। জপঈন পু ড জনব এওটা ব্লক দরবঔন ওৃ ষ্ণওজর। ব্লবকয নাভ জদববঙন
―জচঞ্জায যান্ড জগ্রন ফযানানা‖। তায পবরাাবযয ংঔযা দফ বার। ফাচ্চা ওাচ্চা
তােঁবদয দনআ।

২

ওবও ভা দওবট দকবঙ।
ওৃ ষ্ণওজর বাফজঙবরন দভবাজনচ জদব াযব ভাবঙয এওটা জপ্রাবযবনয ওথা।
জচষ্ণুবও ফবরজঙবরন ফাচায দথবও দভবাজনচ অনবত। ধযাও স্বাভী মত্ন ওবয জনব
এবজঙবরন দভবজে। এতটা ভবনাবমাকী অবক জঙবরন না বদ্রবরাও। এআ ফব
ুরুল ভানবু লয নযজদবও নচয এওটু দফজআ মা, এনায তাআ ববঙ জওনা দও
চাবন। ুতযাং জওজঞ্চত টও ছার ওথা দানাবত ফাধয বজঙবরন ওৃ ষ্ণওজর। ঘু  ওবয
জওঙু ক্ষণ দানায য ফাজড় দথবও দফজযব াবয ইশ্বয গুপ্ত ঈদযাবন ঘবর দকবরন
জচষ্ণু। এঔাবনআ াধাযণতঃ জতজন তােঁয ―াও দয থট‖ াবযন।
ন্ধযা কজড়ব তঔন যাত বত ঘবরবঙ। দপব্রুাজয ভাবয দল, ঠান্ডা দতভন দনআ,
কযভ বযজন। াবওু অয দওঈ দনআ। জচষ্ণু াঘাজয ওযবঙন, দু-এওফায দফবঞ্চ
ফবঙন। দভবজে, না দভবাজনচ, নাজও নয জওঙু বাফবঙন দটা দফাছা মাবে না।
জদবও দদাতরায খবয যববঙন ওৃ ষ্ণওজর। জতজন দুবটা ওাচ এওবঙ্গ ওযবঙন। এও
জদবও বাফবঙন দভবাজনবচয বঙ্গ দভজথ না ওাবরাজচবয দওানটা বার মাবফ। অয দআ
বঙ্গ দঔার থফা নচয যাঔবঙন জচষ্ণুয জদবও। াবওু য ারওা অবরা ভাবছ ভাবছ
দদঔা মাবে তােঁবও। াবয ফাজড়বত জটজববত ঔফয বে। এবদয ফাজড় াযাজদন ধবয
নানা ঘযাবনবরয জনঈচ ঘবর। ও‖জদন ধবয এও ভুঔবযাঘও ঔফয ঘরবঙ। জজরগুজড়য
এও ওবরচ জক্ষও নাজও দফৌবও ঔুন ওবয ঙাত্রীবও জনব াজরব দকবঙ। তাআ জনব
নানা অবরাঘনা।

ঠাৎ ভ্রূ ওুেঁ ঘবও দকর ওৃ ষ্ণওজরয। এও ভজরা দেঁ বট দকবরন না? জচষ্ণু ওআ? এওটু
অবকআ দতা এজদও দথবও জদবও দকবরন। ফ ওটা অবরা দওন দম জ্ববর না াবওু য?
ওাঈজন্সরযটা এওটা দাথু। চানরায ওাবঙ জকব বার ওবয দদঔায দঘষ্টা ওযবরন।
ডানজদওটা কাবঙ অড়ার ব মাবে। ফােঁজদবও অফায অফায অবরা দনআ। চানরায
জঠও ফাআবয ফয এওটা অবরা অবঙ, দফঞ্চ অবঙ। জচষ্ণু এআ দফঞ্চটা ফবন না
দওন? ডান জদও দথবও দওঈ অবঙ। দআ ভজরা। এবও অবক ওঔন দদবঔনজন
ওৃ ষ্ণওজর। রম্বা ঘু র, এওটু দভাটায জদবও, াবরাায ওাজভচ ড়া, ঘু রটা দঔারা, ফ
দফাছা মাবে না, ভুঔশ্রী ুেয ফবরআ ভবন বে, অয... এওটু দমন ােঁপাবেন।
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চানরায জদবও তাওাবরন ভজরা, ঘট ওবয বয দকবরন ওৃ ষ্ণওজর। তায বযআ দযবক
দকবরন জনবচয য। যবরন জও ওযবত? অফায চানরা জপযবরন। না,
ভজরাবও দদঔা দকর না। জওন্তু জচষ্ণু দকবরন দওাথা? দভাফাআবর দপান ওযবরন, দপান
দফবচ ঈঠর খবয। ভাবন দভাফাআর জনব মাজন। দপান জনবত বু বর মাাটা খবট
প্রাআ, তবফ আোওৃ ত বত াবয। প্রা এও খণ্টা দঔাবনআ দােঁজড়ব যআবরন জতজন।
না, না দদঔা দকর ভজরাবও, না জচষ্ণুবও। ফযাাযটা জও?
বতা ভজরায ােঁটা ব দকবঙ, জতজন জপবয দকবঙন। তাবর দরাওটা ওআ? নাজও
দুচবন এও বঙ্গ...। জওন্তু এও জভজনট, এওটা ঔটওা রাকবঙ ওৃ ষ্ণওজরয। জওঙু এওটা
জঠও দনআ... দটা জও ফুছবত াযবঙন না। জফযজিয ঘূ ড়াে। ফ জভজরব ভাথায ভবধয
এওটা দফাভায রবত অগুন দরবকবঙ দটয দবরন ওৃ ষ্ণওজর।
দফর ফাচর। খবয এবরন জচষ্ণু। রবতয অগুন দল ব এববঙ, দফাভাটা এআফায
পাটবফ, এভন ভব জচষ্ণু দছারা দথবও ফায ওবয এজকব ধযবরন দভবাজনবচয জজ।
এটা অা ওবযনজন ওৃ ষ্ণওজর। রবতয অগুনটা জববচ ফারুবদ দনজতব দকর।
‗দওাথা জঙবর?‘ দফাভা না পাটুও, এওটু পু রজও দতা ঙড়াবতআ ।
‗এআ দতা ােঁটরাভ, তাযয দভবাজনচ অনবত দকরাভ। দদাওাবন মা জবড়। এওটু চর
ঔাা দতা।‘ দাপা ফবন জচষ্ণু।
‗এওা এওাআ ােঁটবর?‘ চবরয দফাতর এবন দদন ওৃ ষ্ণওজর।
‗অয দও ােঁটবফ?‘ ফরজঙ অয দওঈ জঙর াবওু ?‘
ু দভাবঙন ধযাও। ভন জদব
চর ঔাা দল ওবয, াবতয ঈরবটা জঠ জদব ভঔ
দফাতবরয জঙজ অটওাবত অটওাবত ফবরন, ‗এআ ভব অয দও থাওবফ?... না না,
বয এও চন ভজরা এবজঙবরন। অজভ তঔন দফজযব মাজে।‘
াত ফাজড়ব স্বাভীয াত দথবও চবরয দফাতর দপযত দনন স্ত্রী। তােঁয নচয বড় জচষ্ণুয
দাাবওয জদবও। াধাযণ াটু অয যান্ট। এওটু অবকয ঔটওাটা জপবয অব।
‗তু জভ জও এটা বযআ দফজযবজঙবর?‘
‗ভাবন?‘ ফাও ন জচষ্ণু।
ওৃ ষ্ণওজর ফবরন ‗না, জওঙু না‘, মজদ ঔটওাটা ুবযাুজয দকর না। তােঁয ভবন বে
জচষ্ণু াঞ্জাজফ াচাভা বয দফজযবজঙবরন। অয াবওু য আ বঘনা ভজরা জঠও
এওআ ধযবণয াবরাায ওাজভচ বযজঙবরন। ফযাাযটা জও?
ফযাাযটা দম জঠও জও, দটা জতজন ফুছবত াযবতন বযয জদন রযাবফ থাওবর। শুবব্রত
জচষ্ণুবও দদবঔআ ঙু টবত ঙু টবত এর, দঘাবঔভুবঔ এওযা জচোা। াজভুবঔ জতজন
এওটাআ ব্দ ঈচ্চাযণ ওযবরন, ―াওবপু র‖।
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‗আাঅঅ...,‘ প্রা দঘেঁ জঘব বঠ শুবব্রত। তায বযআ দব্রও ওবল ঘু  ওবয মা।
জচষ্ণু দঠােঁবট অগু র যাবঔন। বাজকয এত ওার ওার দওঈ অব না। নয এওটা
জযাবঘু য অড়াবর দচজওর-াআড কবফলণা ঘরবঙ তােঁবদয। দওঈ চাবন না। জডবযক্টয
ফা নয দওঈ দটয দবর দুকজু ত অবঙ ওাবর।
‗জওন্তু...‘ শুবব্রত দদবঔ যবযয ওাবর বােঁচ।
‗অফায জওন্তু দওন যয? দনাবফর আচ ওাজভং...‘
‗দােঁড়া দােঁড়া। ডক্টয দচজওর দথবও জভস্টায াআড দতা র না...‘
ওঘজওব দকর শুবব্রত। ‗তবফ দম ফরবরন াওবপু র?‘
‗জভস্টায াআড দতা র না, ব দকর জভব াআড।‘
‗ভাবন? ভজরা ব দকবরন!‘
জঘজেত ভবু ঔ বয জনবঘ ভাথা নাবড়ন জচষ্ণু। ‗ভাবন এক্সবজযবভন্ট াওবপু র
বর দকারভার এওটা জওঙু ববঙ। রুজওব এক্সবজযবভন্ট বে, জকজনজক-জটবকয
য দটস্ট ওযা দকর না। জচবনয দঘঞ্জটা...‘
‗এওটু জডবটর জদন না যয।‘
‗দদঔ, এও এওটা প্রাণীয দক্রাবভাচবভ এও এও ধযবণয আন্সট্রাওন-এয দট থাবও।
এআ দটআ জঠও ওবয দদ দ জও ধযবণয প্রাণী। দভর জঈভান ফজডবত থাবও এক্স
দক্রাবভাচভ অয াআ দক্রাবভাচভ। ুরুল দম দম ওাযবণ ুরুল  দগুবরা জঠও ওযাআ
র াআ দক্রাবভাচবভয জফবলত্ব। নযজদবও ভজরাবদয থাবও দুবটা এক্স দক্রাবভাচভ।
জওন্তু াআ-এয তু রনা এক্স বনও দফজ আন্সট্রাওন ওযাজয ওযবত াবয। এঔন
জচনগুবরা...‘
‗আ জডবটর ফরজঙ না যয। দাাট যায আবায দঘবঞ্জ দআটা ফরুন।‘
‗ অো। অজভ দতা আবঞ্জওনটা জনব ােঁটা শুরু ওযরাভ। এওটা স্বজস্ত জের...
স্বজস্তটা ফাড়বত রাকর... খাভ জের ঔুফ... জভজনট ওু জড় বয ফি টাাডু জপর
ওযরাভ। ফব ড়রাভ দফবঞ্চ। চাভা ওাবড় ঘা ড়া ফুছরাভ অজভ এওটু দভাটা
ব দকজঙ, অয দআ বঙ্গ দদঔরাভ (করা ঔােঁওড়াবরন জচষ্ণু) ভজরা ব দকজঙ।‘
‗জওঙু ভবন ওযবফন না যয, দওভন দদঔবত বজঙবরন?‘
‗তা দওভন ওবয ফরফ? অনা জঙর নাজও াবওু ? অভায ফয ঔুফ দদঔবত আবে
ওযজঙর।‘
‗প, এওটা দরজপ তু বর দতা যাঔবত াযবতন।‘
‗দভাফাআর জনব দফবযাআজন, ফি জডস্টাজফুং জচজন। তবফ থাওবর বারআ ত ভবন
বে।‘ তা রাকর জচষ্ণুয।
‗ফররাভ অজভ বঙ্গ থাজও। অজন শুনবরন না।‘ জবভান বযা করা শুবব্রতয।
‗অভায জওঙু বর তু জভ দতা জফবদ ড়বত। রযাবফ ওযবত াযবর দতা ছাবভরা জঙরা
না।‘
‗মাওবক, তায য?‘
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‗দপয ােঁটা শুরু ওযরাভ। চন দফবড় মাা এওটু ুজফবধ জের, ােঁজপব
দকরাভ। তফু ােঁটা ঘারাজেরাভ... তাযয চানরা দদজঔ—‘
‗চানরা ভাবন?‘
‗ভাবন... াবওু য াবয ফাজড়গুবরায চানরা জদব মজদ দওঈ ফদরটা দদবঔ দপবর তবফ
দতা ভুজওর। তাআ এওটু অড়াবর ঘবর দকরাভ।‘
‗দভাটা ব দকজঙবরন, দড্র জনব প্রফবরভ জন?‘
‗আ দববফআ দঢারা াঞ্জাজফ াচাভা বযজঙরাভ। মজদ দযওায , তাআ যান্ট াটু 
দছারা ববয জনবজঙরাভ। ফাজড় দপযায ভব ন্ধওাবয দঘঞ্জ ওবয জনরাভ। াঞ্জাজফ
মজদ জঙেঁবড় জকব থাবও।‘
‗যজন্টবডাটটা?‘
‗রাবকজন। ওু জড়/ফাআ জভজনট য জনবচ দথবওআ আ এওআ জপজরং গুবরা জপবয এর।
দতজত্র জভজনট াতা দবওন্ড য অফায দভর ব দকরাভ। ব জের দপয জভব
াআড জপবয অবফন জওনা। তা বর অভাবও াআজডং-এ দমবত ত।‘
‗দদন দয প্রফবরভ আচ...‘
‗দয প্রফবরভ আচ দয জযাভ আচ াজওু ং, ফাট নট অন্ডায ভাআ ওনবট্রার। নাম্বায
ান, জপবভর ব দকরাভ দওন? নাম্বায টু, বটাবভজটওযাজর দভর ব দকরাভ জও
ওবয? দওাথা ভযাটা অবঙ দটা দদঔবত বফ।‘
ু জতও ঘরবত
জচষ্ণু অয শুবব্রতয ওাচ দপয শুরু । ফাজও ফ দমভন জঙর কতানক
থাবও। দওফর জচষ্ণু তােঁয ―াও দয থট‖-এয চাকাটা ধীবয ধীবয ারটাবেন। ফুবছ
দকবঙন খবযয াব তােঁয ওাচ বফ না। তাআ ইশ্বয গুপ্ত াওু দথবও ক্রভঃ দূবয মাবেন
জতজন। ফযাাযটা ঙে বে না ওৃ ষ্ণওজরয, বু চুং বাচুং জদব ভযাবনচ ওযবঙন
জচষ্ণু। জদবও আনজস্টজটঈবট এওটা ছাবভরা ববঙ। তােঁয এওাজধও দপ্রাবচক্ট জনব
জপপা ঘরবঙ। জচষ্ণুয ধাযণা এগুবরা ঙাত্র ভবর তােঁয ুরাজযজটয ভাুর।
াওবপু র বর তঔন অা ওযা মা অয এফ বাফবত বফ না।

৩
অয ওবও ভা ওাটর।
ফলুাওার জপজাজর দল ব দকবঙ, বাদ্র ভা ঘরবঙ। তফু অওা  ওাবরা, ন
দকাভড়াভবু ঔা। জওঙু ক্ষণ অবকআ ফৃজষ্ট জের, এঔন যাঘযাবঘ কযভ অফায জপবয
এববঙ। াত ওাবর াবয ফাজড়য জটজববত দচায বরুযবভ ঔফয বে। দেঁাবচয
দাভ অওা ঙুেঁ ববঙ, শুধু দাভ শুবনআ দরাবওয দঘাবঔ চর অবঙ, তাআ জনব নানা
গুজণয নানা ভত। ওৃ ষ্ণওজর এওটা চানরা ফন্ধ ওবয জদবরন। বরুযভটা এওটু ওভর।
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ফৃজষ্টয চবরয জফবলত্ব জনব জচষ্ণুবও ওার দথবও দচযা ওযজঙবরন ওৃ ষ্ণওজর। ফৃজষ্টয
চর যান্না ফযফায ওযা মা জও না দ জফলব জজযাজর বাফনা জঘো ওযবঙন জতজন।
তােঁয মজু ি র ফৃজষ্টয চর রাকাবর খাভাজঘ াবয, তাআ বনবওআ এ চর দফাতবর ববয
জেবচ দযবঔ দদ। ুতযাং এয এওটা দভজডজনযার বযারু অবঙ। অয তা মঔন
অবঙ, তঔন যান্না তাবও ফযফায ওযবর এওটা বযারু যাজডন বফ। প্রবপয
দাগুপ্তয বঙ্গ এ জফলব অবরাঘনা ওযবফন এআ অশ্বা জদব ঙাড়া দববঙন জচষ্ণু।
অয দবআ ঙু বটবঙন আনজস্টজটঈবটয জদবও। জডবযক্টয অচ দদঔা ওযবত ফবরবঙন।
‗অনায নাবভ ওভবপ্লন অবঙ,‘ জফনা বূ জভওা চানাবরন জডবযক্টয।
ফাও ন না জচষ্ণু। ওভুীবদয ওাবঙ জতজন জপ্র নন। ‗জও ওভবপ্লন যয?‘
‗অজন ওস্টজর রযাফ দভবটজযার ঈআদাঈট াযজভন ফাজড় জনব মাবেন।‘
অওা দথবও ড়বরন জচষ্ণু। ‗রযাফ দভবটজযার ফাজড় জনব মাজে! অজভ! অজন
এটা জফশ্বা ওবযন?‘
জডবযক্টয কম্ভীয বরন। ‗জফশ্বা ওযতাভ না। জওন্তু এটা এভন এওটা দভবটজযার...‘
‗জও জচজন শুজন যয?‘
‗দেঁাচ। অনায দপ্রাবচবক্টয চনয ফস্তা ফস্তা অবঙ, অয অজন নাজও তায দথবও
জওঙু জওঙু দযাচআ ফাজড় জনব মাবেন। এঔন দেঁাবচয মা দাভ। ফুছবতআ াযবঙন।‘
‗দফ দতা। অজন জজওঈজযজট আন-ঘাচুবও ডু ায জদন। অজভ ফাজড় দপযায ভব
জতজন দমন অভা জেস্ক ওবযন।‘
‗অনায এত দেঁাচ রাকবঙ দওন?‘
‗যাবন্টাবথজনও যাজবডয চনয।‘
‗দ দতা জবটাজভন জফ পাআব। াপ্লাায জদবে না?‘ জচবে ওবযন জডবযক্টয।
‗দওাাজরজট বার বে না যয। দেঁাচ দথবও, ভাবন দম ফাবাাে-৭৮০ বযাযাআজটয
দেঁাচ অভযা আঈচ ওযজঙ, দটা দথবও বার দযচাট াজে।‘
জডবযক্টয এওটু বাফবরন। ‗জঠও অবঙ। অজন ওাচ ঘাজরব মান, অজভ দওান দস্ট
জনজে না। তবফ দওান স্টাপ ফা স্টুবডন্ট দেঁাচ জনব মাবে জও না দটা দঔার যাঔুন।
স্টও দভনবটনটা জঠও ভত ওরুন। অয যােঁ, নতু ন ওবয দেঁাবচয ডু ায দদবফন না।
াপ্লাায মা জদবে তা জদবআ ওাচ ঘারান।‘
জচষ্ণু ঘবর এবরন। ফস্তা বযা দেঁাবচয স্টও দভব যাঔায ভত াআ ওযাাজজট দস্কর
রযাবফ দনআ। স্টাপ ফা স্টুবডন্ট দেঁাচ জনব মাবে জও না তা জনব দকাবোজকজয ওযা
তােঁয বক্ষ ম্ভফ ন। তবফ এ ফ ওথা জডবযক্টযবও ফরায দওান ভাবন  না। তায
দঘব জনবচয ওাচ ওযা মাও। দেঁাবচয স্টও দল ায অবকআ ওাচ দল ওযায
দঘষ্টা ওযবত বফ। অয জওঙু ওযায দনআ।
ওবও জদন অবযা দওবট দকর।
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অচ নতু ন জযাভ দটস্ট ওযা বফ। শুবব্রত অয জচষ্ণু ফ ঔজুেঁ টব দদঔবরন। দওান
দকারভার দনআ। জফবওর জফবওর দু-চবন দফজযব ড়বরন। জওঙু দূয মাায য যাস্তা
অরাদা ব দকর। শুবব্রত দপয তায যযবও ফরর দ অচ বঙ্গ থাওবফ। জচষ্ণু
মথাযীজত তায ওথা ঔাজযচ ওবয জদবরন। শুবব্রত ―দফস্ট প রাও‖ চানার, তাযয
দােঁজড়ব থাওর। দ জঠওআ ওবয দযবঔবঙ অচ যযবও পবরা ওযবফ। দটবস্টয দযচাট
জও  তা স্বঘবক্ষ দদঔবত বফ। জদবও ধযাও ঘবরবঙন ফাজড়য বথ। এও ওা ঘা
দঔব, এও দট দাাও অয যাজন্টবডাট দছারা জনব দপয দফবযাবফন। তবফ এফায
অয ইশ্বয গুপ্ত ফা নয দওান ঈদযান ন। জতজন ঘবর মাবফন ওরযানী ীভাে দস্টবনয
জদবও। অবক এও জদন খুবয এববঙন চাকাটা। জদবও দরাওফজত ওভ, এওটা
চঙ্গর ভত অবঙ। দূযত্বটা বারআ, তবফ ােঁটবত বারফাবন জচষ্ণু। তােঁয দওান ুজফবধ
বফ না।
খন্টা দদবড়ও বযয ওথা। ন্ধযা ফ ফ ওযবঙ। ােঁটবঙন জচষ্ণু। যবণ অবকয জদবনয
ভতআ দঢারা াঞ্জাজফ অয াচাভা। জযাভটা আবঞ্জক্ট ওবযবঙন ৩৫ জভজনট অবক।
দটায এবপক্ট শুরু বত এও খন্টা ভত রাকায ওথা। ততক্ষবণ ন্ধযা ব মাবফ।
জচষ্ণু তােঁয ঙবেয চাকা দৌেঁবঙ মাবফন। অব াব য য ওতওগুবরা দঙাট
দঙাট ফাজড়। ঔড় ফা টাজরয ঙাদ, ভাজট জওম্বা ফােঁবয ফাতায দদার। তাযআ ভবধয দুএওটা ফাজড় দফড়া জদব দখযা, দবতবয কাঙ টাঙ অবঙ। ফাচ্চাযা দঔরা ওযবঙ। করু,
ঙাকর দদঔা মাবে। দফ এওটা গ্রাভ গ্রাভ কন্ধ অবঙ চাকাটায। ভে রাকবঙ না
কবফলও ভাআ-এয। ন্ধওায অবযা এওটু কাঢ় ববঙ। াব জও এওটা রাকর। জনবঘ
তাজওব দদবঔন এওটা াদা যবগয প্লাজস্টবওয দঔরায ফর, ভাছাজয াআবচয।
দওাবেবও এর? াবত তু বর দনন ফরটা। ডান জদবও তাজওব দদবঔন এওটা ফঙয
ােঁবঘবওয দঙবর, ঔাজর কা, দওাভবয খুনজ, তায জনবঘ এওটা াপ যান্ট। ঙু বট ফরটা
জনবত এব দােঁজড়ব দকবঙ। দব ফাচ্চাজটয জদবও ফরটা ফাজড়ব ধবযন জচষ্ণু। বঘনা
দরাও দদবঔ এওটু আতস্তত ওবয দ, তায য এও া এও া ওবয এজকব অব ফরটা
জনবত।
অয জঠও দআ ভুূবতু অবকয দঘনা স্বজস্তটা জপবয এর জচষ্ণুয। জযাভটা এওটু
অবকআ ওাচ শুরু ওবয জদর নাজও? স্বজস্তটা এত দ্রুত ফাড়বঙ দওন? অবকয ফায দতা
ভ জনবজঙর দফ জওঙু টা। াঞ্জাজফটা ঘড় ঘড় ওবয ফুবওয ওাবঙ জঙেঁবড় দকর দটয
দবরন জচষ্ণু। থাআ-এয ওাবঙ াচাভাটা দকর। ঘজটটা এেঁবট ফর াব। ভাথায
অওাবয জওঙু এওটা দঘঞ্জ ববঙ। জঠও জও ফদর র বার দফাছা মাবে না এআ
ন্ধওাবয। ক্লাে রাকবঙ, ঔুফ ক্লাে রাকবঙ জচষ্ণুয। এওটা তীব্র জঘৎওাবয জম্বত জপবয
দবরন জতজন। ফর জনবত অা ফাচ্চাজট অতজঙ্কত ভুবঔ দওেঁ বদ ঈবঠবঙ। জচষ্ণু দদঔবরন
তােঁয াবত ফরটা যববঙ। ফাচ্চাজটবও দপযত জদবত মাবফন, দ অয দচাবয দওেঁ বদ ঈবঠ
ফাজড়য জদবও ঙু ট রাকার। ফাজড় দথবও দফজযব এবরন এও ভজরা, দফাধ  ফাচ্চাজটয
66
JHAALMURI PUJA 2015

STORY

ভা। ফাচ্চাজটবও দওাবর তু বর জনবআ ভজরায দঘাঔ ড়র জচষ্ণুয জদবও, জতজন তঔন
ফরটা ফাজড়ব ধবয অবঙন। ভজরা এওটা স্ফুট অতু নাদ ওবযআ খবয ঢুবও দযচা
ফন্ধ ওবয জদবরন। তায বযআ দঔারা চানরা জদব ভজরা ওবেয প্রফর জঘৎওায দবব
এরঃ ‗দঙবরধযা! দঙবরধযা! দাবনা! দাবনা!‘
ফযাাযটা ফুছবত এওটু ভ রাকর জচষ্ণুয। দঙবরজটয জদবও ফর ফাজড়ব ধবযজঙবরন
তাআ ভজরা তােঁবও দঙবরধযা দববফবঙন। জওন্তু ―দাবনা‖! তাবর জও এঔন জতজন ―জভস্টায
াআড‖ ব দকবঙন?‖ তায ভাবন জতজন ―াওবপু র‖। াত দথবও ফরটা বড় দকর।
অনবে দু াত তু বর অজওু জভজডবয ভত ―আঈবযওা‖ ফবর দঘেঁ জঘব ঈঠবরন জচষ্ণু।
অাচটা দমন ােঁজড়য দবতয দথবও দফবযার।
চানরা দথবও ভজরায জঘৎওায অয ফাচ্চায ওান্নায দওান জফযাভ দনআ। দঙন দথবও
―আ দতা‖ ―আ দতা‖ অাবচ জপবয তাওাবরন জচষ্ণু। এও দর দরাও, তােঁয জদবওআ
অগু র দদঔাবে। এআফায জফদটা ফুছবরন ধযাও। ফুনা! দবল জরঞ্চড বত বফ
নাজও! াভবন ঙু টবত শুরু ওযবরন জচষ্ণু। জদও দথবও দরাও অবঙ, তবফ ংঔযা
ওভ। ওাঙাওাজঙ এব ―যাবন্টাবথজনও‖ ফবর দঘেঁ ঘাবরন জতজন। দানফী হুঙ্কাবযয ভতআ
দানার। দরাওগুবরা ব দব বয দকর। জচষ্ণু ঙু বট ঘরবরন, যীয বাজয ব
দকবঙ, ঙুটবত ুজফবধআ বে, ক্লাজেটা ওাটাফায ভ াা মাজন। তফু প্রাবণয
বব ঙু বট ঘবরন, দঙন দথবও দরাওগুবরা ঙু বট অবঙ, ফােঁ াবয ঘজটটা জঙেঁবড়
দকর, দােঁঘট দঔবত দঔবত াভবর জনবরন ―জভস্টায াআড‖, থাভবরন। দঙবনয
দরাওগুবরা দথবভ দকর। ােঁপাবত ােঁপাবত দঙেঁ ড়া ঘজটটা ঙুেঁ বড় দপবরন জচষ্ণু, টানাটাজন
ওবয নয াজটটা দঔাবরন। া-টা দফ জে ভবন । দঙবনয দরাওগুবরা আজতভবধয
এজকব অবঙ ধীবয ধীবয। জচষ্ণুয া ফাবড়। জতজন দু-া এবকান বদয জদবও,
দরাওগুবরা দােঁজড়ব মা। ধযাও দঘেঁ ঘানঃ ―দচবনাভ!‖ দরাওগুবরা জঙটবও মা।
এওটু ােঁপ দনা দকবঙ। দপয এবকান জচষ্ণু, এফায ােঁবটন। এওটু এজকব দঙবন
তাওান। যা দােঁজড়বআ অবঙ, জওঙু ফরাফজর ওযবঙ। অয দফাধ  অবফ না, এফায
এওটু ভ দবরআ যাজন্টবডাটটা জনব জনবত বফ। ঠাৎ ―ঈপ‖ ওবয বঠন জতজন,
জবঠ জওঙু দরবকবঙ। অ া জদব দু-জতনবট জও দমন ঈবড় দকর ভবন র। , যা
জঢর ঙুেঁ ড়বঙ। অফায ঙুট ঙু ট। ডাআবন ফােঁব দমজদবও াযা মা। ঔাজর াব ওষ্ট বে,
ঈরবট বড় দকবরন জচষ্ণু। ঈপপ...! ডান াবয ফুবড়া অগু রটা দফাধ  দকর।
ওাবর এওটা অরু কচার। ত দদঔায ভ দনআ, ঈবঠ দপয ঙু ট। দছারা ফযাকটা
দওান ঘু বরা জকব ড়র দও চাবন। দল অাটা দকর। জও বফ এফায! যীক্ষা
াওবপু র বর দতা ―জভস্টায াআড‖ জনবচ দথবও ―ডক্টয দচজওর‖ বফ না।
যাজন্টবডাট রাকবফআ। না, অয দঙাটা মাবে না, এওটু দভ দনআ, াব াঙ্ঘাজতও
মন্ত্রনা, ওারটা দফদফ ওযবঙ। দতষ্টা ঙাজত দপবট মাবে। এওটা ফােঁও খুবযআ দদবঔন ফােঁ
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জদবওয ফাজড়য ফােঁবয দকট াভানয দঔারা। অব াব ওাঈবও দদঔা মাবে না। ঢুবও
ড়বরন জচষ্ণু। রুজওব ড়বরন এওটা টকয কাবঙয দছাবয ভবধয। অড়ার দথবও
দদঔবরন দরাওগুবরা আ আ ওবয ফাজড়য াভবন জদব ঘবর দকর, ওবও চবনয াবত
এঔন রাজঠ। রাজঠ না ভাঙ ধযায ওােঁটা, দও চাবন। ভা দঙেঁ বও ধবযবঙ জচষ্ণুবও, ভাযায
ঈা দনআ।
আঘআ শুবন এও ভজরা খয দথবও দফজযব এব দকবটয ধাবয অবন। তঔন ওবও
চন ুরুল ভজরা াভবনয দরটায দঙবন দঙবন মাজের। ‗জও ববঙ দকা?‘
জচবে ওবযন খবযয ভজরা। ‗দাবনা দফজযববঙ দকা, দঙবরধযা দাবনা‘... ‗জফনুয
দঙবরবও ধবয জনব মাজের‘... ‗দওাবেবও এর দও চাবন‘... দু-জতন চন এও বঙ্গ
ঈত্তয জদর।
‗দাবনা! দ অফায জও?‘ বীত ভজরা তাড়াতাজড় দকটটা ফন্ধ ওবয দদন। দাা
ঠায অবক তু রীতরা প্রণাভ ওবযন। প্রদীবয অবরা ভজরায ভুঔ দদঔবত ান
জচষ্ণু। জঘনবত াবযন, তাবত এওটু বযা ান। জওন্তু তােঁয এআ ফিা ভজরা জও
জঘনবত াযবফন? তফু ছুেঁজও এওটু জনবতআ বফ।
‗দবাম্ববরয ভা!‘ টকয দছাবয অড়ার দথবওআ করা নাজভব ডাবওন জচষ্ণু।
জপজপজব ফরায চনযআ দফাধ  অাচটা স্বাবাজফও দানা।
‗দও?‘ ঘভবও বঠন ভজরা।
‗অজভ, দতাভায ঔবদ্দয।‘ ঈত্তযটা দকারবভবর ব দকর ফুবছ দপয তাড়াতাজড় ফবরন,
‗দতাভায দথবও ভাঙ জওজন।‘
‗দওান ঔবদ্দয?‘ ওােঁা ওােঁা করা প্রশ্ন এর।
‗অজভ জচষ্ণু দখাল। দাবনা টাবনা নআ, জফশ্বা ওয দবাম্ববরয ভা।‘
জচষ্ণু দখালবও দঘবনন না দবারায ভা। তবফ তাবও ―দবাম্ববরয ভা‖ ফবর দম এওজট ভাত্র
দরাও ডাবও, তাবও দঘবনন। জওঙু টা অশ্বস্ত ন জতজন। ‗অজন ঔাবন দওন? দফজযব
অুন।‘
‗অভা এঔন জঘনবত াযবফ না। জফজেজয দদঔাবে, অভাবওআ যা দাবনা ফরবঙ।‘
‗দ জও? দওন?‘
‗অজভ এও চন জফোনী... ভাবন লুধ দটাুধ জনব ওাচ ওজয...‘ দপয দরাবওয
অাচ াা মা। ‗যা জপযবঙ। অভা ধজযব জদ না দবাম্ববরয ভা, অভা
দভবয দপরবফ।‘ অজতু ছবয বয ধযাবওয করা।
দরাওগুবরা জপবয অবঙ। দবারায ভা দপয দকবটয ওাবঙ মান। জচবে ওবযন,
‗াা দকর?‘

68
JHAALMURI PUJA 2015

STORY

এও চন ফরর, ‗না। দওাথা রুজওব বড়বঙ। চঙ্গবর ঘবর দকবঙ ভবন ।
ন্ধওাবয জদবও মাা জঠও বফ না। তবফ াফধাবন থাওবত বফ।‘ ঘবর দকর
দরাওগুবরা।
দবারায ভা এজদও জদবও দদঔবরন, দওঈ দনআ। টকয কাবঙয ওাবঙ এব ঘাা করা
ফরবরন, ‗দাচা খবয ঢুবও ড়ুন, তাড়াতাজড়।‘
জচষ্ণু দছা দথবও দফজযব ঙু বট খবয ঢুবও বযন। জত াধাযণ খয, এওটা রণ্ঠন
জ্বরবঙ। এজদওটা আবরজকট্রজজট দনআ নাজও? দবারায ভা অবন। এওটা দভাবল্ডড
প্লাজস্টবওয দঘায এজকব দদন। ‗ফুন।‘
জচষ্ণু ফবন। ‗অভা এওটু চর দা।‘
ওােঁায গ্ল্া-এ চর অয জস্টবরয াবত্র ঘাযবট ফাতাা দদন দবারায ভা। ‗ফাতাাটা
দঔব চর ঔান,‘ ফবরন জতজন। ওু ড়ভুজড়ব ফাতাা জঘজফব ঢও ঢও ওবয চর ঔান
জচষ্ণু, অয রেন তু বর ধবয জচষ্ণুয ভুঔ দদবঔ অেঁৎবও বঠন দবারায ভা।
‗অনায এআ ফিা জও ওবয র?‘
‗অজভ এওটা লুধ ফাজনবজঙ, দটা জনবচয য যীক্ষা ওযজঙরাভ। এআ জচজন
ব দকজঙ।‘
‗অনাবও দঙবরধযা ফরবঙ দওন?‘
‗আবঞ্জওন জনব এজদবও এবজঙরাভ। চঙ্গবরয জদবও মাায আবে জঙর। এওটা
ফাচ্চায ফর যাস্তা ঘবর এবজঙর। অজভ াবত ওবয দপযত জদজেরাভ। জঠও তঔনআ
ারবট দকরাভ। ফাচ্চাটা ব দব দওেঁ বদ ঈঠর, অয তায ভা দাবনা, দঙবরধযা এফ
ফবর দঘেঁ জঘব ঈঠর।‘
‗এফায জও ওযবফন?‘
‗অভায বঙ্গ এওটা দছারা ফযাক জঙর, ঙু বটাঙু জটয ভব বড় দকবঙ। তাবত জঠও ব
মাায লুধ জঙর। দটা মজদ ঔবুেঁ চ াা মা...‘
‗দওাথা বড়বঙ?‘ জচবে ওবযন দবারায ভা।
‗তা দতা ফরবত াযফ না। মঔন দমজদবও দবযজঙ ঙু বটজঙ।‘
বাফবত ফবন দবারায ভা। তায য ফবরন, ‗এঔন এঔাবনআ থাওু ন। যাত বর অভায
এওটা ওাড় চজড়ব জপবয মাবফন।‘
ওৃ ষ্ণওজরয ওথা ভবন বড় মা জচষ্ণুয। জচবে ওবযন, ‗দতাভায ফাজড়য দরাও?‘
‗অভায ফয জযক্সা ঘারা। কবুয দকবঙ মাত্রা শুনবত। জপযবত বনও যাত বফ।‘
‗অয দঙবর?‘
‗ওরওাতা জভজষ্টয দদাওাবন ওাচ ওবয। ভাবছ ভাবছ অব।‘...
‗ দবারায ভা...,‘ ফাআবয দথবও ভজরা ওবেয অাচ াা মা।
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দবারায ভা ফাআবয মান। দবতয দথবও ওথা শুনবত ান জচষ্ণু।
‗মাবফ না?‘ ভজরায করা।
‗না, দতাভযাআ মা। যীযটা বার রাকবঙ না,‘ দবারায ভা ফবরন।
‗দাবনায ওথা শুবনঙ দতা?‘
‗শুনরাভ... মা দতাভযা দফজযব ড়। দদজয ব দকবঙ।‘
জপবয অবন দবারায ভা। জচষ্ণু ওু জণ্ঠত করা ফবরন, ‗দতাভায দফাধ  মাত্রা
দদঔবত মাায ওথা জঙর?‘ দবারায ভা ঈত্তয দদন না, দবতবযয খবয ঘবর মান।
জচষ্ণু ফবরন, ‗অভায চনয দতাভায মাা র না...।‘ দবারায ভা জপবয অবন,
াবত এওটা থারা, তাবত ঔাফায। ‗তাবরয ফড়া ওবযজঙরাভ। ঔান। ঔুফ জঔবদ দববঙ
জনশ্চ।‘
জচষ্ণু দটয ান তােঁয জতয জঔবদ দববঙ। দঔবত শুরু ওবযন। বনও জদন বয তাবরয
ফড়া দঔবরন। দারুণ রাকর। ওৃ ষ্ণওজরবও ফরবত বফ তার জদব জপঈন পু ড ফানাবনা
মা জও না দদঔবত।
াধাযণ জওঙু ওথা ফাতু া । তােঁয ফাজড় খবযয ঔফয দনন দবারায ভা। ঠাৎ জচষ্ণু দটয
ান জপবয অবঙ দআ দঘনা স্বজস্ত। তা বর জও জতজন অফায ডক্টয দচজওর ব
মাবেন? যাজন্টবডাট ঙাড়াআ? দ জও ওবয ? যােঁ, দআ দঘনা ক্লাজে। দবারায ভা
ঔবুেঁ চ দদঔজঙবরন দওান াজড়টা দদা মা জচষ্ণুবও। জপবয তাওাবতআ াত দথবও দফবঙ
দনা াজড়টা বড় মা। তােঁয দঘনা ঔবদ্দয ফব অবঙ খবয, দওফর দাাওগুবরা
দঙেঁ ড়া এআ মা।
াবন জচষ্ণু। ‗এফায দঘনা রাকবঙ,
না?... অজভ ফুছরাভ না জও ওবয
র। ভবন , তাবরয ফড়ায চনয।...
তাবরয যানাজরজ ওযবত বফ...
জডবযক্টয তাবত অফায জও ফরবফ দও
চাবন...‘
জঘজেত করা ফবরন
জচষ্ণু। ‗াজড় অয রাকবফ না, ফযং
দতাভায ফবযয এওটা চাভা মজদ
দা...‘
ন দবওন্ড থট, জচষ্ণু দ অআজডা
ারটান। জনবচয চাভা দঙবড় বনযয
চাভা কাব ফাজড় জপযবর ওৃ ষ্ণওজর
থাডু জডজগ্র ঘারাবফ। তায দঘব দঙেঁ ড়া
াঞ্জাজফয তওজপত দদা দাচা।
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ু ধুববঙন, ফুবড়া
দবারায ভায ফাতবর দদা যাস্তা জদব জপযবঙন জচষ্ণু। াত ভঔ
অঙ্গুবরয দঘাবট এওটা ওাড় ফােঁধা ববঙ, এঔন তােঁবও অয দাবনায ভত দদঔাবে
না। যাস্তা অবরা দনআ। শুনবরন ও‖জদন অবকয ছবড় কাঙ বড় তায জঙেঁবড় দকবঙ,
াযাবনা জন। দরাও ঘরাঘর দতভন দনআ, ফ দফাধ  মাত্রা শুনবত দকবঙ। তফু
দরাও দদঔবরআ খাফবড় মাবেন ধযাও।
দভন যাস্তা এব অবরা াা দকর। াা দকর শুবব্রতবও। দ তােঁবও পবরা
ওবয এবজঙর জঠওআ। তবফ দকারভাবরয ভব বব াজরব দকজঙর। বয জপবয এব
এজদও জদও খুবয দদঔাজঙর মজদ যযবও াা মা।
শুবব্রতয াআবওবর জপযবত জপযবত জচষ্ণুয দঔার র দওভন জতজন দদঔবত
বজঙবরন দটা এফায চানা র না।
‗নযাবযা এবও যয,‘ ফ শুবন ফরর শুবব্রত।
‗জচনকত াক্ষ,‘ ফরবরন ধযাও।
‗এফায জও?‘
‗দুবটা তাবরয ফড়া এবনজঙ। যানাজরজ ওযবত বফ। যাজন্টবডাটটা ঔুফ বচআ
বফ ভবন বে। তায য দদঔবত বফ জভস্টায াআবডয দাবনা বাফটাবও ওজভব জঈভান
এজরবভন্ট জও ওবয অনা মা। দটা মজদ ওযা মা, জজওঈজযজট এটযাফজরবভবন্টয
ওাবঙ দারুণ ঘাজদা বফ,‘ বজফলযবতয জযওল্পনা চানান জচষ্ণু।
‗ক্রাআভ জজন্ডবওটগুবরায ওাবঙ,‘ চানার শুবব্রত।
‗হুভভভ... তা ফবট,‘ ফবরন ধযাও।
াআবওর এজকব ঘরর। ফাজড়য এওটু দূবয াআবওর দথবও দনবভ দকবরন জচষ্ণু। ন‖টা
প্রা ফাবচ। অচ দফাভা পাটবত জকব পাটর না। দঙেঁ ড়া চাভা অয াচাভা
জডজপঈচড ব দকর। ওৃ ষ্ণওজর চানবরন চঙ্গবরয ভবধয দােঁঘট দঔব এওটা দছাব
বড় জকবজঙবরন তােঁয স্বাভী, ঘজট জঙেঁড়র, চাভাওাড় জঙেঁড়র, ওার ঠু বও দকর
কাবঙ, বঙ্গ বঙ্গ োন। জভজনট দ বয োন এর, দদঔবরন ঘটী কাবফ, তাযয
যাস্তা াজযব দপবরজঙবরন। যাস্তা ঔবুেঁ চ দব জপযবত জপযবত যাত ব দকর।
ওার ডািায দদঔাবত বফ এফং—এটা এবওফাবয ভাস্ট—দভাফাআর ফ ভব বঙ্গ
যাঔবত বফ এআ ঙ্গীওায ওবয দঔবত ফবরন জচষ্ণু। তাবরয ফড়ায জরযাও ঘবর
দকবঙ শুবব্রতয বঙ্গ, ওার রযাবফ ঘবর অবফ।
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৪
দু-জদন বযয খটনা। খটনাির ১৪ নম্বয ফাচায। ফাচাবযয ভবধয ভাঙ জফজক্র ওযবঙন
লাট ঙুেঁ আ ঙুেঁ আ ভজরা। জচষ্ণু এব দােঁড়াবরন।
‗দবারায ভা,‘ ম্পূণু নতু ন দঘাবঔ দদঔবরন এফং নতু ন নাবভ জফবদয ভবয ফন্ধুবও
ডাওবরন কবফলও।
রুআ ভাঙ ফাঙবত ফাঙবত এওফায তাওাবরন দবারায ভা। তাযয এওটা ভাঙ তু বর
াল্লায এও জদবও যাঔবরন, নয জদবও ঘাাবরন এও দওজচয ফাটঔাযা। ওােঁটায জদবও
দঘাঔ দযবঔ ফরবরন, ‗অভা ―দবাম্ববরয ভা‖ ফবরআ ডাওবফন, দাদাফাফু।‘
জচষ্ণুয দভাফাআর দফবচ ঈঠর।
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১

ফড় ায বনওগুবরা ধা থাবও, বনওগুবরা প্রভাণ। দঙাট দথবও এওটু
এওটু ওবয কাবয চাভা, াবয ঘজট দঙাট বত থাবও। ঘু বরয ঙােঁট ফদরাবত
থাবও। ফাচ্চাযা এওটা এওটা ওবয ক্লা ফড় বত থাবও। নতু ন ফআ-ঔাতা,
আঈজনপভু, ফড় াআবচয দভাচা-চুবতা, এওটু ফড় াআবচয জটজপনফবক্স দফবড়
মাা দটাবস্টয ংঔযা, ওাবযায ওাবযায অফায ঘভায াায-। দঙাটযা
মঔন ফড় , তঔন তাবদয ভবধয দফবড় ঠায এভন তাড়া থাবও, থাবও এভন
ঈবত্তচনা, দম তাযা বু রবতআ ফব দম জফযাভ ফব-মাা ভ তাবদয চীফন
দথবও এভনজও খুবভয দখাবয ঘু জয ওবয ঘবরবঙ দআ এওটা এওটা রভা। এওএয বয দুআ বফআ, এআ ফধাজযত ঙবও দথবওআ নয ব্বাআওায ভত ফড় বে
তু রতু জর। াবনয বয ক্লা টু অবত ায ব মাায ভ দঔারআ
জন। াআ স্কুবরয দাদা-জদজদবদয দদবঔ য আবে ওবয এও রাবপ ফড় ব
দমবত। াড়ায দানাজরজদয দওভন ফড় ফড় দভাটা দভাটা জফনুজন, দরাব 
তু রতু জরয।

আদানীং জও দম ববঙ! ুকত ঔাজর ঙু বতা ওবয তায াবথ
ওথা ফরবত অবত ঘা, দনাট এক্সবঘঞ্জ ওযবত ঘা।
জুতা ফবর তু রতু জর নাজও ুকতবও দদঔবর রার ব
মা।
জওন্তু দ এঔন বফ ক্লা টু। ধুবরা-ফাজর দভবঔ দঔরা ওবযআ দতা জফবওর পু জযব
মা। ঘু র অেঁঘড়াবনায ভত চজটর ওাচ দতা ভা ওবয দদ জদবন দুফায। চুবতায
জপবত ফােঁধা, ভাবঙয ওােঁটা দফবঙ ঔাা - এগুবরা জওঙু আ দতা জঠও ওবয াবযনা !
অয এআফ ওবয ঘু র এওটু ফড় ব খাড় ফজধ জনবটর ফােঁধায ফিা এবরআ
জও ওবয দম ঈওু নগুবরা দফবঙ দফবঙ তায ভাথা ফাা ওবয দ ফুছবত াবযনা।
অয দমআ দটা , ভজন তু রতু জর াযাজদন ঔাজর ভাথা ঘু রওা অয ঙ্ক বু র
ওবয। তাযয যজফফায ভা ধবয ঈওু ন-ভাযা যাম্পু ওজযব ফাফায াবথ দরুবন
াজঠব দদ। দঘাবঔ চর জনব দরুবনয জচত ওাওু য াভবন জকব ফব
তু রতু জর। ঘু বর ওােঁজঘ দঠওাফায অবক এওফায ঔাজর দানাজরজদয দভাটা
জফনুজনগুবরা ভবন বড়, তাযবযআ ভাথা দনবভ অব জচত ওাওু য ওােঁজঘ,
দক্ষাবব দঘাঔ দুবটা ফন্ধ ওবয দপবর তু রতু জর। ট ওবয দুবপােঁটা চর কজড়ব বড়
য তু রতু বর কাবরয য জদব।

"
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২
‗জদজদ, অনাবও এওটু দভট্রন ভযাডাভ ডাওবঙন।‗
জটাবরয অাজট ল্পফী, ওজঘ ওজঘ করা। তায ডাবও ঘভবও ঈঠবরা শ্রী।
ফাফায জদবও তাজওব দদঔর ফাফা তায জদবও জটজট ওবয দদঔবঙ। ভাথাটা কযভ
ওবয দপরর শ্রী। জঘযজদবনয স্ববাফ মাবফ দওাথা? এআ প্রথভ ফাফা জটাবর,
ফােঁ-দঘাবঔয ওযাটাযাক্ট াচুাজযয চনয। জঘযজদবনয যাবাযী, কম্ভীয এফং যাকী
ফাফায স্ববাফ এফং করায স্বয ট্রাজডনার টজরঈড ফা ফজরঈবডয ফাফাবদয ভতআ।
ংাবযয ভস্ত জদবওয অরকা ুবতাগুবরা ফাফা এবওফাবয ি জকটেঁ জদব দফেঁবধ
দযবঔবঙ। জনভজনষ্ঠ ফাফা ওঔবনা জনবচয চনয ডািাবযয ওাবঙ দমবত ঘাজন।
জফ ফঙবযয ুযবনা ঙ্গী ব্লাড ুকাযবও থয  ফযাাবভয দচাবয জঘযজদন
জনজন্ত্রত দযবঔবঙ। এআ দম এফাবয ওযাটাযাক্ট াবযন ওযাবত এববঙ, দ
ফ ফযফিা জনবচ জনবচআ ওবযবঙ। ওবফ প্রথভ দঘও-অ ববঙ, ওবফ ুকায
দটস্ট ববঙ, ওত টাওায দরন্স ফবঙ এবফয জফেুজফকু- ভা চাবন না। দআ
জফবয ভ বতবযা ফঙবযয দভবটাবও ফাফায াবত তু বর জদব দাদু নাজও
ু দভব অভায, তু জভ বও দদবঔা ফাফা।" দআ দথবও ফাফা
ফবরজঙবরন "দঙবরভানল
ফড় ববঙ, শ্রী ফড় ব জফব ব জকব ভা ব দকবঙ, জওন্তু ভা অয ফাফায
দঘাবঔ দওানজদন ফড় রনা। টাওাা-আ দাও, ফাজড়য দদাতরা-আ ঈঠু ও ফা
শ্রী-এয জফব, দম দওাবনা গুরুত্বূণু ওাবচ ফা দদাটানা, জদ্ধাে ফাফাআ জনববঙ।
দনাত াবযবনয জদন াবথ এওচনবও থাওবত  তাআ, নাবর ত
এবওফাবয এওা এওা ববযন ওজযবআ ফাফা ফাজড় জকব ফাআবও াযপ্রাআচ
জদত!
"ড্র দদায বয দঘাঔটা দতা দঔারা ফাযণ ফাফা, নাু ফবর দকবরন, দানজন?
দঘাঔ ফন্ধ ওয, অজভ শুবন অজঙ দভট্রন জও ফরবঙন‘
"দােঁড়া, অজভ মাজে দতায াবথ, তাযয ভন জদব শুনজফ না, অয অভায
ভুজওর বফ" ফাফায ন্ত্রস্ত ঈত্তয।
ফজত্র ফঙয ফী, জফফাজতা, দক্টয পাআববয এও নাভী দওাম্পাজনবত ওভুযতা,
এও োবনয ভা ব মাা দভব ভন জদব শুনবফ না, এআ বব জিয ফাফাবও
ধভও দদবফ, নাজও াবফ, দটা এও ভুূবতু য চনয ফুবছ ঈঠবত াযর না শ্রী।
তবফ শ্রীবও জওঙু ফরবত রনা, ওজঘ ওজঘ করা অাজট ফরর "ওথা শুনুন
দভবাভাআ, দঘাবঔ ড্র জদব এজদও-জদও ওযবর ডািাযফাফু জওন্তু াবযট
ওবযবফন না। জদজদবও দমবত জদন, দওন ঈজন ফুছবফন না ফরুন দতা?"
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ু টা ওরুণ রাকবরা। জনতাে
ড্র-দদা দঘাঔ দুবটা ঙরঙর ওযবঙ, ফাফায ভঔ
জনো দঘাঔ ফন্ধ ওবয ফাফা ভাথাটা নযজদবও দখাযাবরা। দভর াবডু য
ভুবঔাভুজঔ ওবয াচাবনা অটজট ঔুজযবত অটজট ঔাট দজযব দভট্রবনয দওজফবনয
াভবন জকব দােঁজড়ব এওটা জনঃশ্বা দপরর শ্রী।

৩
তু রতু জর এঔন ক্লা আবরববন। দযাকা রম্বা জরজবর দঘাযা। দানারীজদয ভত
দভাটা জফনুজন এঔন তায ভাথা দদাবর। ফাফায াবথ জটঈন দথবও জপযবত তায
দভাবটআ বাবরা রাবক না। ুকতয াবথ জপযবত আবে ওবয তায। আদানীং জও দম
ববঙ! ুকত ঔাজর ঙু বতা ওবয তায াবথ ওথা ফরবত অবত ঘা, দনাট
এক্সবঘঞ্জ ওযবত ঘা। জুতা ফবর তু রতু জর নাজও ুকতবও দদঔবর রার ব
মা। এ দন ভানজও ফিা ফাফা াাযা জদব জনব মাও দটা দভাবটআ ঙে
ন তু রতু জরয। অয ভা- দমন দওভন দকাবো-দকাবো। তু রতু জরয ফাজড়বত
অবকয ফঙয দপান এববঙ। দওাজঘং-এয ঙ্ক যাযবও নম্বয দদফায ভ ওাদা
ওবয ুকতয দঘাবঔয াভবন দবলয ঘাযবট ংঔযা দভবর ধবযজঙর । শুরুয
জতনবট দতা দরাওার দওাড, ফাআ চাবন। দফঘাযা ুকত দপান ওযবরআ ভা দওভন
ূ য
ওবয দমন ফুবছ মা। এজদবও ফাগরায ভযাডাভ দওাজঘং-এ 'ফ
ু াক' ড়াবরআ
দঘাযাবঘাবঔ দদবঔ ুকত জঠও তায জদবওআ তাজওব অবঙ। তু রতু জরয দুজনায ফ
এবরাবভবরা ব মাবে অচওার।

৪
দভট্রন জভব দঘৌধুযীয বনও ফ। দীখুজদন ধবয ফহু জবেতায পবরআ
দফাধ এত কম্ভীয। খবয ঢুবও শ্রী দদঔর ঈজন বক্ষা ওযজঙবরন শ্রীবও জদব
ফবন্ড আ ওযাবনায চনয। ঠাৎ শ্রীয ভবন বড় দকর য জনবচয এবজন্ডাআজট
াবযন-এয জদনটায ওথা। য ভবন ড়র বও জট -দত দঢাওাবনায অবক
ফাফা ভবু ঔ ালাণওাজঠণয ফুজরব ফন্ড দায ড়জঙর। অচ দ্ভূতবাবফ দআ
এও-আ ওাচ ওযবত জকব ঠাৎ দবটয দবতয দওভন এওটা ুযুজযয ভতন
স্বজস্ত নুবফ ওযবরা শ্রী। জঘযজদন ভাথায য ঙাতায ভতন এওটা অশ্র ব
থাওা ফাফা অচ জটাবর। ত ঔুফ ভাআনয াবযন, জওন্তু দটা জনবু য
ু ূ জত দপাবট,
ওবয অবঙ তায এওটা আ-এয বয! ালাণ-ওজঠন ভুবঔ নব
শ্রী-এয াবত াত দযবঔ এওটু ঘা জদব দভট্রন ফরবরন "জঘো ওযবঙন দওন
জভব তভত্র? াভানয ওযাটাযাক্ট াবযন দতা! এগুবরা দতা জনঙও পভুাজরজট,
তাআ ’‘
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াভবর জনব শ্রী ফরর "না না, দতভন জওঙু না, অবর ফাফাবও জটাবর
দদজঔজন দতা ওঔবনা, তাআ অয জও..."
আ ওবয জদব দফজযব এবরা শ্রী। ধীবয ধীবয ফাফায ওাবঙ জকব ফবতআ ফযস্ত ফাফা
ফবর ঈঠবরা "জও ফরর দয?"
ঘট ওবয দযবক ঈঠবত জকব দব দপরর শ্রী। ফাফায যাকী দঘাঔদুবটা এফং তাবও
জখবয থাওা দভাটা দেবভয ঘভায অফযবণ দওানজদন শ্রী দঔার ওবযজন ফাফায
ওারটা জঠও তায দঙবর ফুম্বায ভত। ড্রজদব ফন্ধ-ওযা ঘভাীন দঘাঔ অচ
ফাফায, জঠও ফুম্বায ভতন ওবয ফাফায ওাবর ঔুফ ভভতাববয াত ফুজরব জদব শ্রী
ফরর "টাআভ ববঙ ফাফা, এফায দতাভা জটবত জনব মাবফ।"

৫
অগুবন জখ যবতআ দধােঁা খয ববয দকবঙ। অগুবনয াভবন অয ওতক্ষণ ফব
থাওবত বফ দও চাবন! এভজনবতআ বাযী দফনাযী অয এও কা কনা বয প্রঘন্ড
স্বজস্ত বে, তায ভবধয াযাজদন ঈবা। এআ ভুহুবতু জফবটা তু রতু জরয ওাবঙ
এওটা াজনবভন্ট ফবরআ ভবন বে। ুবযাজত এবওয য এও জনভ ফবর মাবে,
ফাফা অয ুযজচত এবওয য এও ভন্ত্র বয মাবে, এওচন ম্প্রদাবনয অয
এওচন গ্রবণয। দফঘাযী তু রতু জর শুধু দবচগুবচ ফব অবঙ। দঘাঔ জ্বারা ওযবঙ
এভজনবতআ, তায য আ দুবটা পবটাগ্রাপায অয দুবটা জবজড ওযাবভযাভযান জঘবন দচােঁবওয ভত জঙবন বয অবঙ ওার দথবও।
অআফুবড়াবাত ঔাফায ভ ভা দফঘাযী ওােঁদজঙর ফব ফব, তাবও ঙাবড়জন। ভবন
ভবন পবটাগ্রাপায দদয কাজর জদবত জদবত দঔার ওবযজন ওঔন ভন্ত্র দল ব দকবঙ।
ঠাৎ দদবঔ ম্প্রদান দল, অয ফাফায দঘাঔ জদব ছযছয ওবয চর কড়াবে।
স্বাবাজফও, ওর দথবও ঈবা ওবয এতক্ষণ এত দধােঁা য ওবয ফাফায ভতন
যাকী দরাও দম জওওবয ঘু  ওবয জঙর দও চাবন! মাওবক ফাফা, এফায ুযজচত
ঘটট জেুয টা জযব জদবরআ তায ঙু জট! দবটজওয োআ গুবরা ঔাফায চনয দআ
জফবওর দথবওআ ভনটা অওু জর-জফওু জর ওযবঙ। অয জতয-আ াযবঙ না তু রতু জর।

৬
ঙাজন াবযন-এয বয ওাবরা ঘভা বয দম ওাবযাবও এতটা যান্ডাভ রাকবত
াবয, তা দওানজদন দফাবছজন শ্রী। অায াত ধবয ধবয দেঁ বট দেঁ বট ফাফা অবঙ।
দদবঔআ দফাছা মাবে আ াত ধবয থাওাটা এওটু ঙে ন। াবথ
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ডািায- এবরন। ফরবরন "জঘো দনআ, দভবাভাআ এওদভ ১০০% বাবরা
ু বাবরা ববঙ।" তাযয ফাফায ওান ফােঁজঘব জনঘু করা
অবঙন। াবযন ঔফ
ু দতা, প্রঘু য আবকা। জট দত
ফরবরন "এওটু দঘাবঔ দঘাবঔ যাঔবফন, ঔুফ ি ভানল
অভাবও মা ধভও জদববঙন, তাবত অজভ ফুবছজঙ নাবও ফবও ছবও জওঙু ওযা
মাবফ না। জনবচয া ফিাটা দভবন জনবতআ াযবঙন না। এওটু জফবলবাবফ
দঔার যাঔবফন"
এওটা জফযাট দফাছা দমন দনবভ দকর শ্রী -এয ভন দথবও। ফাফায াবযন
বাবরা ববঙ। এওকার দব ডািাবযয ওাবঙ জফদা জনব ফাফাবও জনব
দফবযাবত মাবফ ফবর ওাবঙ অবতআ ফাফা ফরর "তু রতু জর, দপযায বথয টযাজক্সয
বাড়াটা অভায াু দথবও দফয ওবয অভায াবত দদ।"
তু রতু জর, যবপ শ্রী অয না দব থাওবত াযর না। াযাজদন ধবয ফাফায চনয
জটাবর ফব অচ দআ দঙাট্টবফরা দথবও ায ওবয অা এওটা এওটা জদন
দমন জবনভায ভত ওবয পু বট ঈঠজঙর তায দঘাবঔয াভবন। অচ দ ফটা
ফুছবরা, যাবাযী কাম্ভীবমুয অড়াবর ফাফায দাজত্ববফাধ, ফওু জনয অড়াবর
ফাফায দস্ন, বও াাযা জদব দওাজঘং দথবও জপজযব অনায অড়াবর ফাফায
, ম্প্রদান ওযায য ফাফায দঘাঔ জদব ছবয যা চর, ফা অচ এআ
ভুূবতু াবাবফ জনবচয ফাধুওয স্বীওায ওবয টযাজক্স বাড়া জদবত ঘাা ফজওঙু। দঙাট্ট ফুম্বায ভতন ওবয ফাফাবও চজড়ব ধবয অদয ওবয শ্রী ফরর
"অভায ফাফা, অভায দঙাট্ট ফাফা"
তু রতু জর অচ জতয ফড় ব দকর।
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―দতাবও ঙ্গ জদবত াজয, জওন্তু ঔফযদায ঔাায চনয দচায ওযজফ না।‖ মতআ ওজঘ
ঔুজও ফবর রাপারাজপ ওজয না দওন অচওার দটটা ফি দফআভাজন ওযবঙ। াযাক্ষন
তাবও ভবছ ঘরবত ।
দভব রবযজড ঈবটা বথ ােঁটা শুরু ওবয জদববঙ। চাবট ধযরাভ।
―অবয মা দওাথা? দঔব মা। এতদূয এরাভ , নযাওাবভা বে ফুজছ?‖
―জঠও অবঙ ভা। েত দু এওটা দঔবা। ফুছবত দঘষ্টা ওয, াটু নায না থাওবর দঔব
জঠও ভচা দনআ।‖ অচওারওায দভব। ভী ওবয ঘরবত ঘরবত ... ঠযারা াভরা।
রজত দফজট ফবর ওতা। রজত দতা ন , াক্ষাৎ ওঘু ।
পু ঘওাারাবও দফ জযষ্কায , দদঔবত শুনবত বদ্র । তফাবঔয কযবভ টুটা খাভ
এওটু অধটু মা ছযবঙ! আ খাভ না থাওবর স্বাদ জঠও চবভ না। দতেঁ তু র চর দম
কাভরা যববঙ, দদঔরাভ দটা দঔারা l ঢাওনা দনআ দওন জচবে ওযবত, ওনযাবদফী
ওটভট ওবয তাওাবরন ফাযওবও অভায জদবও । , যাধ দতা ফবটআ! অচওার
অীফুাদ যাধ ফ গুজরব দঔবজঙ জও না! অরু ভাঔা মঔন ফযস্ত পু ঘু ফাফু, এও
দচাড়া ওবাত – ওবাতী ... ঈহু , ঈহু ... স্বাভী স্ত্রী  বত াবয ( আ দম ফররাভ
না অচওার ফজওঙু এওটু ওভ ফুজছ )ওাদা দভবয ারাতায ফাজট জনব দােঁজড়ব
যবরন। বাফটা এভন ... আ, ভাআজয অভায ফযটা এঔন থাওবর দদজঔব জদতাভ!
তবফ ফাু, ভাবন আব অয জও, দানা ওথা। ফবযয বঙ্গ আ দযাভান্স টভান্স ফযাায
গুবরা নাজও জঠও চবভ না! আজতভবধয গুজট গুজট াব ফঙয জতবনবওয এওজট দভব
াজচয ভাবয াত ধবয । --- ভা মত দফাছা এবত ছার যববঙ , দভব ততআ ফবর
টা নাজও জভজষ্ট অরু। দাদাবাআবয বঙ্গ দ নাজও ওবফ এওজদন দঔবজঙর।
অরু ভাঔা দল । পু ঘু ফাফু অভাবও ফাজট এবকাবত প্রা দঘেঁ জঘবআ ফররাভ, ―ফাজটয
দযওায দনআ। ঔাফ দতা এওটা অয দুবটা।‖ দভবয ঔান দথবওআ জনব দনফ। এফায
পু ঘু ফাফু দমআ না পু ঘওা জট ফাজটবত দযবঔবঙ, দঙােঁ দভবয বঙ্গবঙ্গ ভবু ঔ। দওটা জও ?
এজদবও দকাটাটা ভুবঔ ুযবত াযজঙ না । এওটা দােঁত বজটং জরস্ট এ যববঙ দম!
দববঙ্গবু বঙ্গ দওানভবত পু ঘওাজট ভুবঔ ুযরাভ। ছাবরয দঘাবট দঘাবঔয চবর নাবওয চবর
এওাওায। পু ঘু ফাফু ত দবআ দপরর । ―জদজদ , অ দওা দুযা অরু দদবঙ্গ?‖ জদবও
দদজঔ ধাজনারঙ্কা ভাবন দআ ুঘওু জদজব্ব ওাঘু ভওু ঘু ভ ওবয দঔব ঘবরবঙ। যাবকয দঠরা
ফররাভ – ―অরু দভ ভুবছ ওআ জদক্কত দনজ।‖ াক্কা দটা পু ঘওা ততক্ষবন াজটবজঙ।
ঠাৎ দদজঔ দচাড়া ওফুতয ফাআবও ঈবঠ অফায দনবভ যবরন। দতনায পাঈজট নাজও
ফাজও যববঙ। ফা, ফ ত অয ওভ ন দয ঙু জড়। জবফ ওযরাভ, ভা দভব ভান
ভান পু ঘওা দঔবজঙ। অচওার ফয অজভ ফজওঙু বতআ দভবয বঙ্গ াল্লা দদআ।
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দজদন দতা দভব ফবরআ দপরর, ‗তু জভ ফাফাবও ভাবছভাবছ ―ফাফা‖ ফবর ডাও দওন দকা?
টা জওন্তু শুধু অভায ফাফা‘ অবয ফাফা, দতায ফাফা দতায আ থাওবফ। ভাবন এওটু
অধটু জং টজং এয চনয ফাফা ফানাবত । বয ফুছজফ। মাআবাও, দবটয ওথা
বাফবত বাফবত াু দথবও টাওা দফয ওযরাভ। বাফজঙ এআ ওটা পু ঘওা ঔাফায চনয
অফায াচায দু এও না ঔব! জনবচয য দথবও বযা ঈবঠ দকবঙ, ভাআজয।
দভব তায পাঈ াজর ওযবতআ অভযা এজকব ঘররাভ ফড় যাস্তা ধবয।
―অো দয, চবন্ট এ দঔবর ফুজছ এওটাআ পাঈ দভবর ?‖
― , দতাভায পাঈ টা দম যব দকর ভা। ঘর, দঔব অবফ।‖
―ভাথা ঔাযা । দফঘাযা কযীফ । জও দযওায ত পাঈ ভাঈ ঔাায ?‖
দরাওটা ততক্ষবন অভায চনয ফাজনব দপবরবঙ ভাারাদায পাঈ-পু ঘওা। ভুবঔ ুবয
দােঁত াভরাবত াভরাবত মঔন একজে , দদঔজঙরাভ ওবাবতয দওাভয ধবয ওবাতী
ফাআও এ ফব । মত ফ অজদবঔযতা !!
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ঘাযবট অভফাকান,জতনবট ুওুয, জফ-জত্রটা নাযবওর কাঙ,দুবটা কাজড়,প্রা দ
ওাঠায য চজভবত দদাতরা ফাজড় ,ততৃও ওাবড়য ফযফা আতযাজদ আতযাজদ, এআ
র অভায শ্বশুযফাড়ীয ম্পজত্ত মা জনব তাবদয ংওাবযয ীভা দনআ।জফবয
য প্রথভ প্রথভ ভবন বতা ফুজছ অভায তথাওজথত ভধযজফত্ত ফাবয ফাজড়য
াতাবও দঠ দদফায চনযআ ফুজছ এআ ফাজড়য দরাওচন রূঢ়বাবফ ওথা
ফবর।বয ক্রভ তা কা া ব দকবঙ।ফযং এআ ওফঙবয ঈরজি ববঙ
বালায আ অক্রভণ ফযজিকত অবক্রা ন অত্মাংওাবযয প্রওা ভাত্র। অজভ
―নুযাধা জভত্র‖ যাফাজড়য ফঈ বজঙ খটনাঘবক্র।তবফ অভায ফয ফবর টা
খটনা ন দুখট
ু না ঘক্র।
খটনা, দুখট
ু না ফা লড়মন্ত্র মাআ দাও দটা খবটজঙর শ্রাফবণয বযা ভাব।জঠওতায
দু ভা অবক তচযষ্ঠয তপ্ত দুবু য অভায তৎওারীন ফু শ্বশুযভাআ জভজয যঞ্জন
যা অভাবও দদঔবত এবরন।এওআ ঞ্চবরয ফাজো ফায ুফাবদ স্বল্প
জযজঘজত অবক দথবওআ জঙর।তবফ,ফড়বরাও শ্বশুযফাজড়য ভধযজফত্ত ―জজক্ষত 
ুেযী‖ ওনযাবও ঙে বর দদনা ানা ফাধা বড় দকর।স্বরূা জঙর অভায
াজঠনী দআ দঙবরবফরা দথবও।বভধা  রূবয ভাওাজঠবত ওবর অভাবদয
দুচবনয তু রনা ওযবতা।অজভ জঙরাভ দভধাফী  ুেযী ,অয স্বরূা জঙর ধনী 
ুেযী।ফ ফাড়ায াবথ াবথ এআ তু রনা অভাবদয ভাবছয দূযত্বটাবও
ফাজড়ব জদবজঙর। এবন স্বরূাবও দম জভজযফাফু তােঁয দঙবরয াত্রী জববফ
ঙে ওবযবঙন তা অভাবদয চানা জঙর। অীফুাদ ফু জভবট দকবর গ্রাবভ
ঔফযটা দ্রুত যবট দকর। বনও প্রবশ্নয ম্মুঔীন  গ্রাভয ভাবরাঘনায ভাবছ বড়
জফধ্বস্ত রাভ অভযা।তীব্র ভানবফাধ  অবক্রা চবভ ঈঠবরা বও দওন্দ্র
ওবয অভায ভবন।জফবয জদন জনজদুষ্ট দার শ্রাফন ভাব।তায জঠও প্তা দুবও
অবক ফধুভান দস্টবন অভায াবথ দদঔা র স্বরূায।অজভ বফ ঘাওজযয
যীক্ষায প্রস্তুজত জনবত শুরু ওযজঙ ীনভনযতায ওােঁটাচার দথবও দফযফায
ঈবদযব।জফকত খটনা যম্পযা ভবনয ভবধয দম জতিতা চভা বজঙর তা
দৌচনযভূরও াক্ষাৎওাবযয ুবমাক ততজয ওবয না।জওন্তু দ্ভুত বাবফ অভাবও
ফাও ওবয জদব  জনবচআ এজকব এবরা ওথা ফরবত,বঙ্গ থাওা অভাবদয
ফী এওজট দঙবরয বঙ্গ অরা ওজযব জদর ফন্ধু জযঘ জদব।নাভ ফরর
অওা।
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দজদন বন্ধয ফাজড় জপবয ঔফযটা অজভ ঙড়ারাভ অয জফবস্ফাযও ওথায
জভশ্রবণ। প্রজতজংা ফা প্রজতবাবধয তাড়না দথবওআ দফাধ অজভ ম্পূণু
জফলটাবও অবযওটু েঁ যজঙ্গন ওবয তু ররাভ াড়ায দরাবওয ওাবঙ,স্বাবাজফওবাবফআ
জফবটা দববঙ্গ দকর।জফফাবেয এআ দুখট
ু না অভায অফায যাফাজড়য ফঈ
ফায ুবমাক এব দকবরা।নতু ন ওবয ফঈভা দঔােঁচায া ফা তথাওজথত ―ভুঔ‖
অয তাবদয জঙবরানা।তাআ শ্রাফবনযআ এও ফৃজষ্টভুঔয যাবত অভায জফবটা ব
দকবরা।জফবয অবয স্বরূায ভুঔাু জভ অয অভায দৌবাবকযয জফলব বনও
গুঞ্জন শুনরাভ।জফচজনীয অনে জনব প্রবফ ওযরাভ চীফবনয নতু ন
ধযাব।
দআ অেন্নবাফ ধীবয ধীবয ওাটবত শুরু ওযবরা ওবও ভাবয ভবধযআ।এ এভন
ু য দনআ,দনআ
এও জযবফব অজভ এরাভ দমঔাবন অভায জনচস্বতায দওান ভর
ম্মান,দনআ স্বাধীনতা, চুটর ―যাফাজড়য ফঈ‖ নাভও চড়বযত দবচ থাওায
স্বীওৃ জত।ফুছরাভ ফড়বরাবওয ফাজড়য ফঈ ায স্ববেয দুা ভবনয ভবধয দথবও
বয মাবে অবস্ত অবস্ত।অভায জক্ষা,দফাধ,জফঘাযক্ষভতা,াজযব দকর
গুজটওতও ভানুবলয তীব্র াজযফাজযও অজবচাতযবফাবধয অড়াবর।বওন চাজন
অভায এফাজড়বত িান াাটা এওটা পােঁজও জদব াায তু রয ব যব
দকর।বাফরাভ জনবচয াব দােঁড়াআ ,তাবত মজদ ফাবড় ম্মান।বনও
রড়াআ,বনও
নুবযাধ-ঈবযাধ
দবল
চুটরনা
ঘাওজয
ওযায
স্বাধীনতা।―ফাজড়য ফঈ য ুরুবলয াব ফব ভ ওাটাবফ‖, ―ুরুল ফন্ধু
চুটবফ‖, ―এওচন অবকআ াজরববঙ ,এফাবয তু জভ ারাবফ‖।খৃণয দঙাট ভবনয
তীব্র দেল ভবনয দচদ অয ফাজড়ব জদর।বআ দচবদয ফবআ ফায চাবেআ
দঘষ্টা ওযরাভ ঘাওযী দবত।মায জযণজত াজেূণু বত াবয দচবন।
তঔন চাজননা চীফবনয ঘযভ বতযয ভুবঔাভুজঔ বত বফ অভাবও।ঘাওজযয
যীক্ষা জদবত দকরাভ ফাফায ুিতায জভথযা ওথা ফবর।ফাবয ফাজড়বত ফুজছব
দযবঔজঙরাভ দআ ভবতা।যীক্ষা দবল দফজযব অায বথ ঠাৎ জঙন দথবও
অভায নাভ ধবয দওঈ ডাওর।স্বন্ত্রস্তবাবফ তাজওব প্রথবভ জঘনবত ওষ্ট বর
ক্ষজনবওয ভবধয জযণ চাকবরা যীবয।স্বরূা,তায নতু ন বূ জভওা।ওভরা যবগয
াজড় অয দঘাবঔ ঘভা য জদজদভজন বাফটা বার পু জটববঙ। বীলণ ঔুজ র
অভাবও দদবঔ।চানার অওাবয াবথআ নাজও য জফব ববঙ,দুচবনআ স্কুবর
ড়া।য জনবচয এওটা াে, ুঔী, স্বাধীন চীফবনয কল্প দানাবরা।ফ দবল
ংঔয ধনযফাদ চানার অভাবও।অভায চনযআ নাজও বদয জফবটা ম্ভফ
ববঙ।যাফাজড়য ফঈ ায দওান আবেআ নাজও য জঙরনা,ফযং অওাবয
াবথ ম্পওু টা ফাজড়বত দভবন জনজের না।
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দ জদন ভাছযাবত অফায ফৃজষ্ট নাভবরা। অবযওটা ফলুাভুঔয যাত। ফাযাো
দােঁজড়ব জবচবত রাকরাভ বনওক্ষণ ধবয।এযওভআ এও শ্রাফবণয যাবত এআ
ফাজড়বত স্বরূায চাকা জনবচবও অনায দৌবাবকযয চনয কফু বজঙবরা
অভায।অচ দআ স্বরূাবও দদবঔ ঈরজি র দম য চাকা দঔর ওযায চ
অবর অভায বু র ধাযণা ভাত্র,য দস্বো দঙবড় মাা বূ জভওা ফতীণু
বজঙ অজভ জঠও নাূ বতয ভতআ।ঠাৎ ভবন ঈেঁ জও জদর অভায এআ জভবথয চ
অচ য চীফবনয াথুওতায ওাযন।াবথ াবথআ কত ওবও ফঙয ধবয ফব
ু
জনব মাা জভথযায গ্ল্াজন ধুব দমবত রাকবরা ফৃজষ্টয চরধাযা।বমন ওরঙ্ক ভি
বত রাকরাভ।
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I

was hovering around the cafe and peering in to settle for a quiet table in a

corner. Mostly empty , occupants of two other tables seemed to be in deep
conversations among themselves. Nice, people should mind their own business
while I do mine!! That side, yes, just fine, dim lights, a nice wall frame over it,
some Tibetan artifacts and the lovely frame of a mountain range. I love it,
reminds me of momos when I am hungry and of Kanchenjungha .Greens and
the deep views. Suddenly the inverse happens…the café furniture gets replaced
by a small wooden bench, eaten by insects and beaten by rains, still moist,
some smaller ones still lurking by, misty air, an endless landscape, some mild
sounds from the monastery and a coffee… just right!! The mountains also
reminded me of Nima in her gift shop with her charming smile and fast
moving hands… .but that`s another story!!
This café and that place…how I wish we could just inverse ourselves sometimes
into frames and see the world reverse. Changing frames as we wished.
She came around faster than expected. I wonder, sometimes they make you
wait for eternity and sometimes you‘re caught off guard. I mean, c‘mon, a few
minutes is given for your …whatever.
Hi… smile...smile...
Hi...
Couldn`t suppress my joy, I was seeing her after almost a week , a big smile
engulfed me and for a moment and I was just lost on words...even the next and
stress less.

She had big eyes
and I loved it
when she rolled
them to express
any emotion, a
surprise, a shock,
little sarcasm, the
―whaat?‖.

moment...and the next. I would have gone
on had Rina not raised her eyebrows as if to
ask ―hey..whaaat?‖ and I would never reply
that it was she… her mere presence . You
don‘t just give away. Do you? Hmm…
nopes!! I just nodded and smiled back.
She wore a white tee and blue jeans...the
classic combo and I thought I could spend
my evening just staring at her...she could
talk ,while I would just smile on and keep
looking. I didn‘t mind myself looking stupid
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sometimes…people don‘t realise… it happens… and moreover… who needs to look
smart always. The sounds could go blurred... the coffee could go cold... the waiter
could wait, ice could melt and… ah leave it… point made. There was no hint of
makeup except for her eyeliner and she looked beautiful...effortlessly. She had big
eyes and I loved it when she rolled them to express any emotion, a surprise, a
shock, little sarcasm, the ―whaat?‖. Her hair was long and almost had the look of
some shampoo ads. I sometimes marveled at the ability of women to look so fresh
Soothing. Yes, she radiated a warmth as if she was all ears for me, as if she could
absorb all the concerns that I had and I felt a strong urge to hold her in my arms,
to hug her.

The waiting time for me seemed to have been well spent!! We slid in that side table
for two. I had seen her earlier in more formal avatars- some chance meeting , a
few moments each time actually… some flashbacks... I had bumped into her at
Park street just after our college days… Rina was a friend of a friend of ours who
was in the same tuition as us. And by then we had met only once in a group when
she had come to meet her friend… err our own… Sush.
I had gone for picking some old books in Park Street and saw her at the same spot,
asking the shopkeeper for a book when we saw each other. There was a moment of
awkwardness which both of us felt, I felt her moving eyes on me but they had left
me by the time I looked again. This was silly and so teen like, but I guess some
teenlike moments keep on appearing from nowhere, unplanned, unforeseen. It‘s
only when the moment passes, that the mind starts picking up the nuances, all the
small moments weaved together with the intent of finding some meaning out of
whatever small the interaction may have been. I don‘t know if she noticed me at
first or as usual it was me who happened to identify another known face, anyway…
doesn‘t matter.
It was just that I was actually too happy to have seen her, but being smart,
wouldn‘t express much. As if it was just another day, just another time and
nothing really mattered. I found it funny, as kids, we would do the opposite,
running with full force to our friend, shouting at the top of voice without a care to
the world. Now that we‘d grown up, we had learnt to hide away those, smart
indeed!!
So, we met, held our thoughts, expressed less. In fact, somehow I felt, she was
doing the same, it was kind of funny as she seemed to have no clue of what I was
making of our little interaction. But we smiled together, and spoke about some
trivial things, the "oh‘s!!" and the "really's!!??" did happen for some words. What
remained was the will to see her again, though not too sure, her looking back while
departing gave me an impression that it was same for her too. It was nothing
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dramatic as the films would show, I just felt it. There was a wish of hanging
around for some more time, of just looking away knowing she would also steal a
stare and somehow it seemed fun to catch her in the act!! I did too, a couple of
times and she smiled away as if it was not me but something else she‘d been
looking at. Times!!
For now, the café played some instrumentals while we chatted about our works,
bosses, of nice and funny colleagues. I was astounded by how much we had to talk
about. We were kind of losing track of topics started and left unfinished while we
had moved to other and yet another. Ha!! My mind took a backseat sometimes to
just lay back and look at her and at times she would just catch me off-guard
looking at her with a raised eyebrow. I love this look Rina!! Wow!! I mean, it was
so nice to be in a company like this!! I hadn`t realised the meaning of ‗flowing
time‘ literally till then. But that was then, this is now, I was flowing.
‗Hey ya!!‘ She texted me that night
‗Hi!!‘ A little surprised, happily of course.
‗So, how much time did you take mulling over asking me out?‘
‗Whoa!!‘ How did she know and how could she come straight to such a specific
point?
‗Ah, no! I mean, yes, you know that day when I visited you, I felt a little stupid, I
just felt you would laugh out and think I was being a nerd. But, believe me, I just
wanted you to smile back and acknowledge me, some mild talks and just that…
nothing more!! I also thought of going out with you. But, it feels silly at times, I
mean it‘s so common, guys wanting to go out and here I was asking you to do the
same. I resisted myself long actually before calling you.‘
I pressed send in the momentum and then stared back at the message, trunng…
delivered.
‗Hmmm, so, Mr.Resist, what does he think now!! Is Mr.Resist through with his
plans?‘

I felt a strange sensation inside, a thud, as if a sudden burst of happy expectance
was about to explode. I flushed actually. Was she showing interest?
‗Relax dude, you are taking things too fast.‘
‗Actually, err, can we go for a movie and a dinner this Saturday?‘
‗Here you are Mr.Resist err Srijoy!! Done!!‘
I did a somersault on my bed!! And lay awake till late. There was a lot of anxiety
over the state of things, over her straightforwardness and frankness. She had
actually nailed the points in my head with one or two sentences. Was she reading
me? I mean, how could she figure out all this?
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Women baffle me at times, sometimes with the most insightful thing they would
say and sometimes with just opposite of what you would be thinking. The flow of
emotions rarely matched. I mean, say you are going through a different frequency
in some loop of thinking, you would find the lady in a completely different zone.
They would quickly find out about your being lost with their words and would
react as if you are insensitive. Crap!! It‘s tough!!
I thought of concentrating elsewhere, but I kept recalling our past chance
meetings and this one deliberate one. I recalled meeting her again for a job
interview later after college. It was really a chance one and I had least expected to
find her there.
I had felt this way before....wanting to get out of something but not trying
enough... leave enough... not trying at all!! Maybe there was a pleasure in being
where I was...may be to see what happens further or how far it lasts. Oh! Someone
will understand this unexplainable misery... as if it were my riches which I did not
want to part with... riches well earned... misery well earned... or well deserved. In
my mind I had wished about it a million times, the situations well thought of,
multiple situations in fact, of this‘s and that‘s... with the share of if‘s. Like an
arrangement of cards, so many ways of making, the anticipated, imagined and
played out scenes. These, in my mind, were kind of endless. Each time, a different
scenario would appear... but as it happens, the real one hardly ever matches with
the thought ones... it happened for me too.
I was in the room with a herd of guys wanting to jump into the wagon of a so
called career. Eager, anxious, a little impatient with every turn of the clock,
expectant with the buzz around .Guys knowing too much and guys knowing too
less. The bunch of know all‘s filling the ones with less and there were these
indifferent ones or rather the ones with a measure of themselves, as if they knew
what was happening, as if in control of everything happening to them. I always
wondered if they were for real. Were they really in control of just everything or just
showed the composure to shrug off their fragility? So here it was, Rina belonged to
the bunch of the knowing too less and the eager know all`s were on the job there
to impress her. Huff... no chance for me.
Looking back , I felt those random moments coming back to me every now and
then...the anxiety ...the wish to tide by and the look on her face as if to plead with
the know all‘s to just excuse her. Rina sat among many that day to await her turn
for the interview, a few would make it, and then she just caught sight of me and
waved...I stood motionless for a while before reacting as if something unexpected
had happened and reacted a little late to show the wish to go forward and talk. It
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was then that I felt my legs won‘t move...too bad. Rina looked on with a little
dismay and then concentrated back on her file to dispense off the crouching pairs
of eyes of so many surprised fellows. They looked at me with disgust and mercy at
the same time. By the time I could gather my wits, Rina had gone inside and I
remained under the ridiculed glued eyes of the chamber. This was possibly the
most embarrassing encounter I had with her. I never thought of seeing her again.
But then, life had other plans.
I really feel, that the events that happen in someone‘s life, are someway linked to
the day to day events preceding it. It‘s kind of spooky, but if you look back later,
you find the links. Have also felt the same way for books, I mean, the book you‘ve
picked now and the situations and feelings that are depicted in the pages now, are
uncannily linked to your current state in some way or the other. I mean, it‘s
possible that you could have picked up some other book but then the same would
have happened… that‘s how I sensed it.
It happened again, here I was thinking hard about Rina and our past unexpected
encounters without any results and here she was, determined to make an entry in
my life possibly without her even realising it. I always thought about the other
side, the other‘s point of view, their take on the same situation that I have. It also
happened quite often that the amount of prominence I would have given to
something may not be getting matched for the other one connected with it, it may
not even be a point to ponder for the person. So, sometimes an overthought on
something really put me off while I found it to be inconsequent from the other`s
side.
There occurred a series of next times and now without me having to do anything
heroic or outstanding, she was comfortably walking and talking with me...these
are mysteries, I mean Rina could have got herself a much better and a know all
kind of a guy and I got lucky... ha!!!

Ok, to be precise, though I didn`t do any great stuff in the next meets, somehow,
just somehow we connected as she had no one else to talk to and I got the benefit
of being a ‗known‘ face.. :). It was in the morning metro amidst the rush of the
office goers and strangely enough she was sitting just opposite to where I got a
place to hold myself. Frankly, I could not believe it, I mean didn`t expect her to be
there at that time and as you just have it sometimes... she smiled… and I got over
my awkwardness of our last meeting.
so….
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Seems like the years in between have just flashed by, from a teen plus guy in love
haze and actually nothing more important to do, here I was, some thousands of
miles away, jostled in a world that had no apparent similarity with the one I had
left behind .The metro journey, my brazen walks to her home, the early job years,
the coffees and the cafes, the smiles resulting into conversations and more. A
hundred miles... a hundred miles... like I missed it all so much.
On a footnote, I didn‘t qualify in that interview and neither did Rina.
That movie too, did happen with the dinner and was one of the best that I
remembered even now. From a few chance meetings and some outings, life had
taken different routes.
No, we did not fall in love, didn‘t get the time for all that, those were some
moments and times, frozen possibly in frames of our hearts. Although there was a
wish to relive those, I did not believe that it could happen. Rina and I kept touch
for sometime, but as it happens, my movement to another city, her wish to pursue
some more academics which took her to Cambridge, came in the way. Don`t
know, for better or for worse. Footnotes do not end ever.
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Professor Prashanta Bose picked up the remote and switched off the TV. I too was
quite exasperated. A news channel had been showing, possibly for the 10th time in
an hour, a story about an octogenarian couple committing suicide in the city,
probably because of old age, illness and to top it all: loneliness.
Our Saturday evening had started with usual delicious snacks prepared by
Narahari – Prashanta‘s everything, barring his philosopher and guide. But what
should have been a cursory glance at the news was now hanging heavily over our
head.

Many of you now know of Prof Prashanta Bose. A physicist by degree, but
Prashanta‘s authority was famous in almost all fields, from Molecular Biology to
Theory of Relativity to Nano-Technology. If he started thinking of a topic, and was
convinced that it could help the mankind in some way, there is no stopping him.
And he is neither bothered about the subject area nor about the toughness of the
issue at hand.

―Kamalesh‖, Prashanta continued in a
somewhat different voice, ―What can we do
to help alleviate such loneliness?‖
I, Kamalesh Mitra, am an ordinary clerk in a small firm, with a B. Com. Degree,
who stay in a mess close to Prashanta‘s home. Would you believe, I am the best
and the only friend of the scientist? I have two qualities: I am almost a silent
listener and apart from some occasional grunts, I do not disturb his thoughtprocess. This low profile scientist hates praise, publicity and people with false
value-system, I am not sure in which order. All his discussions, details of scientific
discoveries, all that he tells me, everything stays with me, this is another quality of
mine, which Prashanta respects.
Over the number of years, we have come closer and dropped the formal salutation
‗Babu‘ to become just ―Prashanta‖ and ―Kamalesh‖ to each other. We are close,
age-wise – both of us have crossed 40. And we both are confirmed bachelors.
Though the TV was off for quite some time, Prashanta was still agitated. I asked
Narahari to bring another round of tea, hoping it would cheer him up.
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According to the news, the children of the deceased couple were all quite well-off,
settled in their career, and lived with their own family in another city and another
country. The aged man and wife were living by themselves only, with not much
support.
―Prashanta, surely you are not solely blaming the children of this poor couple.
They also have right to lead their own lives, and enjoy whatever they are doing. I
empathize with the old couple, but you will gather moss if you don‘t make a move
on,‖ I said, trying to make my friend talk.
―Their children may be living in a different country. But it was also possible that
many years ago this man who killed himself had left his own parents at an obscure
village to be in a big city. There were plenty of such instances in the past and it will
be there in future too. But these are not isolated cases – they have a common
thread. So I was sorry about that common point. I was just thinking about their
loneliness,‖ said Prashanta.
Suddenly he shook himself, picked up the cup Narahari had left for him and took a
swig of the almost cold tea.
―Kamalesh‖, Prashanta continued in a somewhat different voice, ―What can we do
to help alleviate such loneliness?‖
I felt lost but couldn‘t help taking pride in his using ‗we‘ instead of the much
obvious ‗I‘. What could I say, other than ―How could Physics, Molecular Biology or
Computer Science help in this? But one thing I have noticed – all these happen
more in big cities and not in villages or small towns.‖
―You are absolutely right!‖ He shouted, as if I had answered a tricky question in
quiz contest, ―Can you tell me why?‖ Now I kept mum.
Prashanta continued, ―People are getting more and more isolated in this new
world that‘s full of science and technology and gadgets and gizmos to make our life
easier and richer. A couple spends all their life, all their money, their resources,
and their love to bring up their children, and then suddenly one day they are left
alone. The children are abroad, or in other city – may be making their mark in
their chosen field. But the parents start ageing and start getting lonelier.‖
―But,‖ I objected mildly, ―Isn‘t the scenario the same in a village or in a small
town?‖
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―Wrong‖, Prashanta was quite emphatic, ―People in villages or small towns usually
live in one place for a long time. They have neighbors and friends. The social
structure acts as a support system to them – whereas a person or a couple in a big
city is alone and does not have many friends, as everyone is busy making two ends
meet from morning till evening.‖
Attired in his usual white half shirt and trousers, Prashanta stopped for a moment,
as at that time Narahari entered with hot black tea. Recently we have switched
over to black tea and Prashanta is experimenting with mixing various Tibetan
herbs with tea. So, tea in a particular day could be delicious, or it could taste awful.
But today, none of us commented on the taste of the tea offered.
―This is a serious issue. It is bugging our society and we need to do something
about it‖, said the spectacled man of average height.
―I wonder what we can do. This isolation is now prevalent in every society in every
country,‖ I was actually thinking aloud.
―More reason we need to do something about it‖, the scientist smiled. It was the
trademark smile of his, typically bending his big head towards the right. And, as
usual, his sharp facial features became sharper.
After dinner, Prashanta told me he would need to think and he would like to be
left alone for a few days, but also promised to call me the moment he got an
inkling of a solution.
Narahari drove me to my residence in a Santro, a little luxury Prashanta bought
himself a few months back.
Prashanta had tweaked the car a bit. He had added a GPS system, a self-parking
facility, and he had even asked me if he could add a mild levitation system to avoid
occasional road-jam. He stopped short of doing that after I said if he installed that
facility, people would disturb him to know the secret.
About two weeks have passed from that evening and there was no news from
Prashanta. I did not disturb him during these phases I had named ―Intellectual
Hibernation‖. So when the Santro came again with Narahari on the wheel, I was
happy. In came Narahari, and announced that I was summoned by his master
immediately.
Narahari left me at the door of the study room. I knocked softly and Prashanta
opened the door with a big smile, with his deep eyes shining. I felt relieved.
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I saw that Prashanta was engrossed with some big books and also taking some
notes on his Computer. He still uses the same old PC, a very advanced one with
certain interesting modifications he had made. His note taking does not involve
lengthy typing sessions. He switches on the PC, and then enables the ESP (Extra
Sensory Perception) controlled Word Processing software. As the software takes
over, it reads all the thoughts of Prashanta and prepares notes at a mind-boggling
speed. Editing is done in the same way.
I waited for Prashanta to come out of his meditative mood. There was a knock on
the door and Narahari entered with his tray full of snacks and two steaming cups
of tea. The man was fast. There was hardly any time gap between his leaving me in
the study room and bringing that big snacks tray. Perhaps Prashanta had
invented some gadget. But why was he limping a bit?
I was going to ask Narahari about his limping, but by then Prashanta started
talking, a bit louder than his normal voice. ―Kamalesh, it is so good to see you after
a long time. I have been missing you. There are so many points to discuss and so
many issues to share. I was really feeling lonely.‖
Narahari limped out of the room as he talked. Prashanta put a finger on his lips,
indicating me to remain silent. I was curious – what had happened?
I sipped the tea – strong and bitter today. I made a face, but Prashanta insisted
that I must drink this special tea; it has some strange roots, beneficial for the brain
and well-being.
Prashanta whispered me to join him as he was going out of the room. I was taking
my cup with me but the scientist vehemently opposed it. ―Keep it here, there could
be problem.‖ I knew geniuses could be eccentric, but Prashanta had not been of
that type. What‘s the matter here?

I went towards the kitchen, following Prashanta. He peeped inside first and then,
with a sheepish smile, allowed me to have a look. I craned my neck and… I
understood why Prashanta forbade me to take my cup along; I would have
dropped it by now.
What else? I saw two identical Narahari standing side by side, near the cooking
table and discussing something deeply.
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Prashanta was smiling again. I realized there was some breakthrough. My heart was
thumping. I remembered Narahari had badly hurt his toe at my mess while dropping
me there around two weeks ago. That meant the limping one was the original,
Narahari (1) and today‘s driver was Narahari (2), whoever he was.
We went back to the studies.
―Well, Kamalesh‖, said Prashanta, ―There is not much point in letting you remain
baffled; you have had enough of surprises‖.

―Do you remember what we were talking about?‖ he asked. I nodded dumbly.
―Loneliness… and our societies are disintegrating due to this. So, I have come up
with HUGGIES, a new class of Robots who are very close to human beings of today,
may be the closest so far.‖
―No doubt they are close to humans and advanced‖, I said, remembering the
Narahari (1) the cook and Narahari (2) the driver, talking in the kitchen, ―But why do
you put that strange name?‖
―HUGGable EntitIES: HUGGIES‖, Prashanta said, ―HUGGIES are different from
their industrial siblings in the sense that I have developed a high level process. It
hardly takes any effort to create them. They are also endowed with human emotions
and feelings, absent in robots except may be in films.‖
As I tried to say something, Prashanta raised his hand.
―You know Kamalesh‖, started our scientist, ―I had created this mind-controlled
word-processing software, which has eliminated lot of negatives of PC-usage at a
single go. Negatives like sitting in front of the computer for a long time and the
resultant back pain, neck pain, spondylitis, eye problem. Heavy PC users also
develop wrist-pain due to Carpal Syndrome.‖
―The mind-controlled word-processing software has taken all these out. Once I
switch on this software, it locks with my mind, and then takes command directly
from my mind, and only from me. I can sit in front of the PC or I can lie down on my
bed, it will create a soft image of the screen in front of my eyes. I need to wear this
hardware attachment on my pair of spectacles, but I am working on an advanced
version of this software where it will automatically project this image of the screen
through reverse ESP. Yes, I can see what you want to ask – the PC will have ESP like
capabilities where it will be able to connect with other PCs, other devices, or human
being, and all in a highly secure fashion. And this will be distance independent.‖
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―Wow‖, I felt breathless. ―But what connection does it have with HUGGIES?‖
―Loneliness is creating social imbalance and other maladies. I cannot stop people
going out of the country or out of their home town. So instead, I was thinking
about both letting them go out and keeping them home, simultaneously. Thus the
HUGGIES came into the picture. You know about my fascination for Robots,
though I had never really tried creating any.‖
―I have been quite sure about the efficacy of Huggies. The main issue was how to
create them. That too has been solved,‖ he said.
The scientist then explained creation of HUGGIES.
Prashanta said he had studied the creation of Holographic 3-D images. He realized
that he could create, in a complicated process, such images by mental projection.
Next challenge was to create 3-D models from such images. He used a
combination of Protoplasm (taken from the sap of a plant) and projection of a 3-D
image on a drop of SAP. And a body of a Robot was formed. Prashanta offered me
that he would explain the science of how a Robot would take shape of a particular
human being, but I begged off – that was beyond me. I was happy with the result:
two identical Narahari, wow!
―How do you plan to eradicate loneliness by creating such clones?‖ I asked.
―I have contacted Prof. Mitra, a scientist who has retired recently. He stays with
his wife, but he badly misses his grandson, Tiku. Tiku was with them for the first
few years after birth. Now Tiku is a teenager, busy in his own world in another
city, and our scientist misses him. May be a baby Tiku would be a fine companion
for my friend and his wife. Let‘s do it.‖
Prashanta took me to his inner study-cum-laboratory. One wall of this huge room
is a big size monitor of the Super-PC. This machine is connected with all types of
gizmos. I have seen Prashanta looking at far off galaxies when he hooks his
machine with the Hubble Telescope. I have also seen him looking at serious
microbes from John-Hopkins Laboratory; the screen becomes an expanded
microscope.
He took me to one side where the photograph of a child, Tiku, was placed in a
scanner. On the press of a scanner button, the Super-PC took in the image and one
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holographic 3-D image was created. It was then projected on a blob of protoplasm,
and there was a full-blown model of a child in full form. Apparently, this robotic
clone of Tiku gets to inherit all characteristic of the real one. The difference lies in
the fact that it does not need any food and gets its energy from solar power. I was
mesmerized. Prashanta touched the child on the chest and head with two wands;
it came in to life, its artificial life. I was told to keep shut, not to divulge any points;
this was of course not necessary.
Narahari (2) brought the Santro and we all piled up in the car. We were going to
the house of Prof. Mitra in the other part of the city. Tiku (2) was rather silent.
When we reached the grandparents‘ home, it was amazing to see that a 4-year old
child pressing the correct lift button of the exact floor. We had told him nothing.
Prashanta was silent as he did not want to bond emotionally with the child.
It was late at night. It took some time to get an answer for the doorbell. And as
Prof. Mitra, accompanied by his wife, opened the door, Tiku (2) went straight to
the arms of his grand-parents.
We watched the reunion silently for some time. Drops of tears were rolling down
my cheek; even a hard nut like Prashanta was fumbling with his handkerchief,
pretending to clean his spectacles. We left them there and managed to get inside
the lift.
On the way back, Prashanta posed the great question to me, ―Kamalesh, we can
create a Tiku (2) here, one Narahari (2) there, but can we solve the global issue?‖
I had obviously no answer. Prashanta said he would create a highly secured website and will distribute the process to people, who will have to prove their needs
for such robotic-clone support through a computer test and zipped (compressed)
clone will be sent to them. They will have to unzip the robotic-clone and take a 2-D
print out and there will be another program, sent separately, to convert this 2-D
print to a 3-D full blown Robot. Not a bad idea.
After we reached Prashanta‘s home, I was thinking of a situation. What will
happen if the real Tiku and Tiku (2) come face to face? I was going to ask the
question to my friend, when I found him wearing his special mind controlled
binocular we had used to see dinosaurs some months back. He handed me over
the second binocular and whispered: ―Focus on Prof. Mitra‘s house.‖
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I did.
It was quite dark in the room. Prof. Mitra‘s wife was sleeping soundly with Tiku by
her side. Her husband entered the room and touched the soft face of his grandson.
The baby came out with an immediate response, ―Hello, Dadu, will you tell me a
story, please?‖
―Would you like to know how we got you, dear boy?‖
―I would love to, Dadu,‖ said the baby.
―Once upon a time there was a scientist named Prashanta Bose.‖….
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Ek din, Sey din
along the Journey..
Sandipan Bhattacharjee
Jaagoo Sipaahii.., Jaago rono-astra-dharok,
Abhaya Shakti, Driro Sankalpe,
Tumi cholo, sathe loye ekaki.
Jaago Sipaahi, Seemayen bulaye tumhe, Cholo Sipaahi..!
Koi raaha dekhe, bhool na jaana, Laut ke ana, mere Sipaahi.
Jaagoo Sipaahii.., Bal-pradayini tumi jaago..
It was June of 99. Storm water had logged everywhere around the streets on the last
day of school before the summer vacations hoorayed in. The city had been crying all
through last night with uncontrolled downpour and thunderstorm. It was difficult to
reach my school the next morning, when a friend offered me a ride on the only
rickshaw waiting there for quick business on the watery streets. There were gossips
everywhere, for, vacations usher in a speechless joy. Everyone was exchanging holiday
ideas, some were planning a trip of adventure, some a visit to parents, some were
betting illegally and looking forward to the cricket world cup final, some almost giving
a solution to the then popular Y2K problem standing in our class-door corridors, there
were of course some phantom characters still discussing questions from last year‘s IIT
examination. One could hardly imagine what‘s in store ahead of the vacations.

Tumi jaago..
My vacation plan of visiting relatives in and around Karimganj township of Assam
didn't materialize as the rains played havoc in the ghat sections of Shillong Badarpur
highways. I eventually started towards my home near Kokrajhar of Assam— a 6 hours
smooth journey by train, en-route the way to Delhi. When I was reading the morning
news paper in the train, and hoping the train to start bang on time, there was the
traditional picturesque of any Indian Railway station — hawkers doing their
invigorating business, more people than travellers came to bid ―bye‖ to their near and
dear ones, and a platoon of army on relocation or vacation trips. I was deeply
immersed in the front page news that took me to a chilled altitude of 2704 mt, at a
place 204 km East of Srinagar, and 234 Km West of Leh. When I was lost in the news,
a voice of a tender aged girl of 4 yrs broke my concentration. A little cute Punjabi girl

JHAALMURI PUJA 2015

102

STORY

with her mother standing on the railway platform, held her father‘s hand who was
sitting in the seat in front of me. She was crying inconsolably while her mother stood
like a living statue. She looked at me and yelled- ―mere papa ko jaane mat do‖ [Don't
let my dad go]. I could not understand the matter much, when the Railways started the
train to Delhi right on time, a rare occasion for those days. I was happy with the train
departing on time, but the little girl‘s face asks even today if the train could not delay 2
more minutes.

Tumi Chalo..
It was not much later that I started speaking with the person sitting in front - Less
about the person and more about his little daughter. I realized he was going to be one
among those brave people whose story had pulled my attention fully into the
newspaper a few minutes back. More than the news of the war status, the news that
took my nerves off was a headline that read: "He couldn't live to rock the cradle". With
this news in back of my mind, and another courageous soul sitting in front of me, I was
lost in thoughts, thoughts that changed emotions, changed reasoning, changed logic
with the pace of wild fire. I take a glance at him, and then read the next report in the
news paper where the headlines reflect Lord Alfred Tennyson‘s "Home they brought
her warrior dead".

Abhaya Shakti, Driro Sankalpey, Tumi Cholo..
This person, as I understood, was going on an urgent command to join the front line
in the border to fight the deadly and inhuman Pakistani infiltrators who waged a war
against then peaceful India. I recalled how rightly Dwight D. Eisenhower the 34th
president of the USA had once said: ―Every gun that is made, every warship launched,
every rocket fired, signifies, in the final sense, a theft from those who are hungry and
are not fed; those who are in cold and are not clothed‖. We can add a few more to his
observation- Those who are yet infants and made orphan, those who are married and
rendered widow. It‘s because of ugly politics of the politicians in the parliament that a
situation arises quite often to rush human force of flesh & blood to the deadly borders,
rather ironically a border that‘s always a war field. What is the fault of the 4yrs old girl
who was crying in the platform or of her mother who was a living statue? They are to
suffer, for, our leaders blundered! They cannot make a reply, they cannot reason why,
for our leaders played foul for decades in appeasing the ‗wrong‘.

Koi raaha dekhe, bhool na jaana, Laut ke ana, mere Sipaahi.
At this point, you can choose to blame the media for such emotional reporting of
facts, that tend to demoralize the living soul and the family members of those fighting
the war of Kargil or whatever battle it is. But then, it will be hanging a dog and giving it
a bad name. This argument is in line with the popular debate if violence in movies fuels
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social unrest. Whatever you name it, whoever you blame, you have to accept the fact
that only the victim suffers. Many of us still think it‘s only the Soldier‘s duty to
safeguard the nation staying in the remote borders, facing terrorist‘s and enemy‘s
bullets, in a place where you have no communication at all, leaving his entire family
reading the morning newspaper only to ensure that he is still alive. Unless a blood
relation, the common man today hardly feels for a soldier, who gives up his life and
sacrifices the innocent family, either in the battle or in guarding our borders in a bid to
give us peaceful sleeps– they give up their today for our tomorrow. After more than a
decade & a lustrum of the Kargil war, when I am writing this article now, I am
enlightened to know that there are some countries where every common man believes
a soldier to be his own blood, feels for a soldier the same way the soldier‘s family does
and has a sense of being in debt. We have probably lost this feeling in the passage of
time, when we started differentiating ourselves on the lines of caste, religion, social
status and language spoken. We have to again understand, this feeling of
differentiation has penetrated so much in our life style that it has gone above
nationalism. It‘s high time we elect the right candidate, fight for the right amendments,
and start to demand an explanation of in-action by law-makers; otherwise we all have
to pay for mistake of others like this 4yrs old girl. We can only, just only hope that her
father returned back with all glory.
We gained victory, reclaimed our lost peaks, but all these happened at a very heavy
cost – several orphans and several widows! This is how you need to pay when you have
uncivilised and illiterate fanatics in your neighbourhood. After the summer vacation
was over, the schools re-opened. No one discussed the world cup defeat, or the
vacation events. It was only about what Kargil took, and what Kargil gave in return Only sufferings. It didn‘t snap the deal, rather flipped the kart. All that it was, was lost
in Kargil saga.

Tumi cholo, sathe loye ekaki. Tumi Jaago..
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Sara Zamaana
Hasino ka Deewana

Suparna Chakraborti
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Madhabi

It was the summer of 79. Just one week was left for the summer holidays to begin.
Madhabi sat in the courtyard correcting the answer sheets of class 2 Maths,
humming her recent favorite song ―Do Lafzon ki hya dil ki kahaani…‖ Just then
Samir entered. ―Madhabi lets plan for a trip to Calcutta and Puri for the holidays.
Prasun and Kaberi will also join in. We will somehow manage the tickets. Please
don‘t say ‗no‘‖… he went on saying without a single stop.
Madhabi was in her late- s, growing up as a confident lady in the greens of
North-eastern part of India. She loved her new job, as a teacher of a prestigious
government institution. She loved humming Hindi film songs and her pets. Samir
was her colleague. Samir and his wife Jaya were Madhabi’s best buddies with
whom she used to love chatting
Samir went on to share the news to Madhabi‘s brother Mayank. Madhabi got up
from her seat. Her mind drifted to the faint memories of her visit to Calcutta as a
kid. She had crossed Ganga in a boat with her parents and infant brother. It was
raining that day and the boat was hit by a storm. The little boat swayed up and
down with the tides and so did her heart. She had clutched tight to her mother

―Didi, let‘s go‖ Madhabi was startled by Mayank‘s thrilled voice

Calcutta : 1979
So its Calcutta again. A 15 day trip was planned. They took the Saraighat Express
from Guwahati. It was an all–friends team. Madhabi, her brother Mayank, Samir,
his wife Jaya, Prasun and Kaberi – 6 of them It was a packed itinerary: Visit to
Victoria, visiting relatives in and around Calcutta, a short trip to Puri were in their
plan. And the most important of all – carrying back buckets of ganga jal

The Last Day of the trip
It was the last day of their trip. Madhabi got up early in the morning with a pinch
of sadness – they would be leaving tomorrow. She quickly dressed herself up in a
bright pink cotton sari Six of them set out to get the most important thing left
from the trip – with not one not two but
empty jars. Yes it was an order from
their family and friends back home to bring back loads of ganga jal – the sacred
water from the river Ganga A little sprinkle of the sacred water is said to cleanse
you off the daily quota of sins
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They took a boat ride to the Ganga -the howrah bridge looked fantastic in the
morning sunrays
Samir suggested that they can make a trip to the newly built Netaji Indoor stadium,
which they have not visited yet. It was early in the morning – 630AM to be precise,
when they reached the stadium gates. But the guard at the gate was not willing to let
them enter the stadium. On enquiry, they found out that the film ―Yaarana‖ would
be shot in the stadium on that day, and the star of the stars – Mr Amitabh Bacchan
alongwith Neetu Singh were in town for the shooting. It would start at 9.

Samir quickly befriended the guard, and in exchange of a Rs 2 note for chay-paani
they entered the premises to have a look. The now-friendly guard invited them to
view the shooting from the front seats. Madhabi was super excited.
They went out and had tea and biscuit at a nearby tea stall. By 9 they came back to
the stadium gates which was overcrowded by that time. They tried heard to look for
their new friend, the guard, but in vain. So they jostled with the crowd and managed
to get a back seat. And then the wait began.

The Hero
The Hero entered at 11. In a black suit, shining bright with tiny bulbs all over the
dress. Madhabi could spot the twinkling bulbs even from afar. The music started –
―Sara jamana….‖. He tried the first step and then there was a loud ―Cut‖. So the next
take starts with a rewind of music – ―Sara jamana...‖. Oops, again ―Cut‖. The director
was not happy with the steps of Madhabi‘s Hero. This saga continued for quite a
time. Madhabi gasped - for how long would it continue.
Finally the Hero succeeded in getting his steps correct and then entered the Heroine
- Neetu Singh. And the same sequence of Cut and play continued. Madhabi started
feeling sorry for her hero, who was dancing to the tune of the director. By now the
watch showed 3PM. Their stomachs were rumbling – they had had only biscuit and
tea since morning. So finally they got up mid-way of the shooting. They had had
enough of watching their Hero dancing and trying to perfect the steps. Madhabi left
the stadium with mixed feelings – ―awe‖ at watching her hero and ―pity‖ for seeing
him work so hard for making a step correctly.
The train wheezed past Howrah Station. Madhabi sat near the window. In the dusk
she looked into the horizon and hummed ― Sara Zamaana……‖
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Kolkata, October 2015
Madhabi was sitting with her 4 year old granddaughter watching television. Surfing
one channel after another she stopped at 9XM which was airing old Hindi film
songs. She heard a very familiar tune which was very near to heart.
―Sara Zamaana Hasino Ka Deewana‖
The four year old found the black bedazzled suit quite interesting.
―Who is he dida?‖
―He is Amitabh Bacchan dear, the greatest actor of all times. Look… so many people
are watching him dance?‖
―Have you met him dida?‖
Madhabi smiled and pointed to the crowd – ―Yes, there you can find me‖.

108
JHAALMURI PUJA 2015

Pujas
of the good old days
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I look out of my suburban window to see unsmiling concrete structures and turn
my face away. Suddenly something drags me back, say 20 years into the past, and
I look out from another window. And what do I see…the swaying branch of a
coconut tree dragging itself lazily to and fro across the roof .A sweet wind blowing
and only greenery. This is my study room window! The window was very special to
me, not because the wood was oak or the curtains were golden. Special because
the window saw many many dreams with golden wings flowing out of a little girl‘s
eyes, through the panes and into the vastness. Remembrances are so sweet and
when it is the year‘s most special time- Durga Puja- your heart clings onto those
remembrances much more than ever.
Yes, it is that time of the year when the drum beats and the sight of Kans grass
make the youth in you aglow. In our homes, this means time for a little renovation
here and there, nearby trips to near and dear ones, new clothes, new toys, new
dreams. For me it‘s again the time when I get a special opportunity to cook ‗Bhog‘
for Ma Durga in our Residential Apartment and the time when I feel most
connected to the Holy Spirit.
My childhood memories are a bit different though. Puja would literally start from
the Mahalaya in an old and noisy tape recorder at 5 AM in the morning. I
remember how my sister and I have always complained about it but all in vain.
That was how it went and it never changed. Come Saptami and our eyes opened
with sound of Dhak in a nearby Puja Mandap mixed with the clunky sound my
mother‘s sewing machine. She would either be sewing clothes for the idols in our
puja room and or rendering another magical finish to our new frocks. The sound
reverberates in my ears still and Saptami would never be so fresh had it not been
for the hand run sewing machine.
Pujas during those days had another inspiring aspect too….my father‘s paintings.
Every year our drawing room would witness a new masterpiece. My father loves to
paint and an oil-painting demands considerable time and patience. What better
time of the year than three days of Puja – three days of solitude. Oh, how I loved to
put in a few strokes myself when father called us to his room to see how it was
going. Everything starting from the cool breeze, the family visits, new dresses,
balloons, whistles, sweets and rain of toffees from the trucks carrying the idol for
immersion would seem mesmerizing .The purity of those can never be touched by
the commercialized events in today‘s Puja Pandals. I always believe that ―sobche
boro sotti‖ is in peace and harmony and never can the greatest truth be in the
gigantic size of an idol. Happy Puja!
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The Shadow
Chaser
Tamojit Chakraborty
Lights, lights and lights all around. I am sitting at the remotest corner of a huge
auditorium and looking at the stage where I am going to perform in a few days.
But a question loomed in my mind, can I? This thought brought a little pale smile
at the corner of my trembling lips. Trembling not because of fear, but because of
the thought which was going on in my mind. In a few days I was going to be under
the lights in the center stage and my dedication, my patience, my sacrifice - every
bit of my existence was going to be judged.
I belonged to a middle class family where existence was merely a stereotype
procedure. But unfortunately, I grew up to be a dreamer. My dreams were my
friends which touched the stars and glowed under water. I went to bed at night
with dreams of pirates and Princess, spent time in front of the mirror imagining
myself to be the Great Prince of Agrabah. In this tender world of dreams, reality
was the vicious monster, who the Prince had to fight every day. To get stronger
mentally and physically, the Prince had to go to the gym. Training in the gym was
a luxury and having a diet plan for this sport was the menace. But whatever might
be the situation, the Prince had to defeat the monster and had to go ahead and
chase the dream. The dream started taking the shape of reality and this reality was
known as the 55th National Mr. Province Body Building Competition. My gut
feeling was encouraging me to compete and to move ahead to chase the dream.
That was it. This little thought ignited the desperate desire to strive hard and
compete. When I had spilled my wish to my mother for the first time, she was
confused not about the results but about my desires and my wishes. She took a
pause and exhaled a deep breath and let me go ahead. That was by far the most
encouraging thing which happened in my life but still this news was a whispering
truth. For the first time when this was made public, I was designated as the most
exceptional entity of an insane breed.
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As it is said "Infinity, when channeled, creates fire". I took the whole fact of
resistance as a new challenge. I started earning accordingly by working hard to
support my gym. I had four months time before the competition and I had the vision
of a sculpture to tone my body. I continued with my training at the gym.
I was then almost 200 pounds in 3 months. I needed to bring my weight down to
180 pounds without losing muscle mass. In the last month I would chisel my body to
a defined Michelangelo sculpture. I needed to start dieting with more protein and
less carbohydrates. I needed to save more money to spend on diet. Reality was harsh
but I was stubborn. My loved ones questioned my ability of understanding the facts.
I knew this world would never accept me without trying.
I started working hard, started running two miles every morning. I saved most of the
energy for night time work out. There was no running though, on leg days. I liked
this very hard working out. Going to the college in the day and working out at night
was little too hard for me. But as I said, I was a dreamer. It went on this way and
then I was a month before the competition. I needed lots of definition in my body.
It was a leg day and I was feeling a little pricky pain in my toes and ankles. But I still
continued to work out. As time went, things changed to worse and I was feeling little
feverish and the toe started swelling. The pain was unbearable.
The next day I had to visit a doctor. My fortune was not on my side. I was
diagnosed with crystal formation on my toes and joints due to lack of rest and
consumption of too much of protein. The doctor advised full rest and no protein.
Competing in a Body Building Competition seemed to be a faint dream and my heart
was shattered.
But then again, I was The Prince of Agrabah. My sweetheart rest her head on my
shoulder and whispered deep into my ears, ―You can, you have to‖. I woke up next
morning with the pain which had by then subsided a little. I felt that I was OK to go
to the gym. On the way to the gym, I went to a cyber cafe and found out facts about
crystal formation and how to have a high protein meal without getting the
Crystal formation and found out several options. The cheapest one was to have only
fish.
Then I had to rely only on fish as a source of protein – the most essential nutrient in
a body builder‘s diet. I started working out again and stayed focused. Fifteen days
went on without the occurrence of pain. I was chiseled now but I had shrunk due to
the absence of other kind of proteins in my body. But the fact that I was defined, at
last gave me a moral boost.
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Today I have come to see the center stage where we will have pre judging and
optional posing. I am little bit upset as I had an opportunity to meet my
competitors whose preparation could be easily spotted. Today is the day of group
formation and my competitors are tough, very tough. I am in the 170 - 175 pound
category. I was hoping to perform and just perform and expected nothing.
The day has finally come. This is the day of competition. I am competing tonight.
The plot is compelling enough to drive me like a spirit of million dreams. My
princess of dreams extended her deep site on me and believed what I believed.
The show is scheduled to start at 5:30 p.m. At the first call out when I entered the
stage, my focus was brilliant. I was a different person altogether oozing with
confidence and I was not afraid to lose.
‗Front Double Biceps‘ was the first call from the judges. I flexed like an iron
sculpture. To my surprise, I noticed that my competitors are big but I am rock
solid hard and defined. I could hear spectators screaming my trunk number - 57.
Trunk number 57 looked like a creative depiction. I did the call out, front lat
spread with thighs and eventually all seven compulsory routines were called out. I
was feeling great but when I was displaying my back double biceps with calf, I
could feel a pricky pain in my toes and I almost fell.
The judges then called the other groups. It was customery to hold the results for
the optional posing round. After an hour or so, the judges started calling the trunk
numbers for the next round. In the meantime my toes had started swelling and I
was tired and in pain.
The first trunk number was 93 with 140 points, then 62 with 137 points, then 77
with 136 points, then 47 with 130 points and then 57, which is me, with 130
points. It was a tie. I was happy and started ignoring the pain. At last I could make
it to the optional posing round. I went straight to the backstage and wanted to
quickly hit chest and pump little bit. In course of doing that I had a tussle with one
of the competitors and I understood that aggression was in the air and everybody
would try every bit of it to be on the competition.
The stage is ready for us to pose down. My toe is hurting bad but pain is just
another challenge at this point. I started my routine with back double biceps with
calf. This is the one pose which gave me pain but not now. I am trying hard to
show the definition of my back muscles. I showed all muscles with abdomen and
thighs. The crowd was screaming hard and hard by calling my trunk number. I
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was praying for more and more support. Eventually we were asked to relax and
stop. Ten minutes went by. We were waiting for the final results. Only three of us
will be crowned tonight. My heart is beating fast and I can feel the ice cube down
the spine. The pain in my toes was growing but I could not feel it anymore.
The 5th place goes to trunk number 62. A gust of air got released from my lungs.
The fourth place goes to trunk number 77. Now I was relaxed as I knew that I was
among the top three. That is what I wished for and nothing more. The third place
goes to trunk number 47 with 240 points. My heart started beating again and I
could not trust my ears. Then the final announcement came. It was the tradition
of the competition that the next rank number was going to be the winner's trunk
number and the winner is the trunk number 93 with 320 points. And the first
runner up was trunk number 57 with 319 points. I could not hold my tears from
falling. It was a dream come true. I could not win but I was close and I happened
to be the next best physique of the competition. Eventually I was also awarded
with the best optional poser.
Life embraced me with the trophy of success and taught me a very important
lesson of believing in myself and encouraged me to dream and dream more. Body
Building is a lifestyle, a sport which not only improves the physique but also helps
to build the basic foundation of one's life.
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অবঙ ফঙয
অফায এবা

দ ইশ্বয , অফায ূবচা অবঙ। এআ ফুগ্রাী ূবচা ভাবন ফধাজযত বাবফ ভন এত
ঔাযা থাওবফ। দআ ঔুঘবযা ঔুঘবযা জডবপ্রন। দওন দম ফাগাজর ব চবেজঙরাভ দও
চাবন। অয দওনআ ফা চীফবনয এত ুবচা জভ ওবয দপররাভ, তা চাজন না।
শুধু চাজন দমবতু ভুঔ তু বর এও অওা দু‖ফায দদঔা মা না, দপবর অা ূবচা
দু‖ফায জপবয অব না গুরু।
দফঙ্গারুরু দু‖ফায দঔব দপরর ,চাান এওফায, এআফায এআ বাকায দদটা ূবচাটা
দভবয জদর। ফঙয ২৩ এয ুবচা অয ফঙয ৩২ এয ূবচা জও এও ? না। তাআ
মা ঘবর মা তা অয অব না দকা, এআ ফ বাফবর ভবন এওটা াাওায , দমভন
াাওায বজঙর ুযবনা াড়া দঙবড় দদফায ভ। াভবনয াড়ায ূবচাটা দতা
অভবদয ফাজড়য ূবচাআ জঙর, তঔন ূবচায ভ এওটা ারওা াা জদত ভন
দওভবনয, অবর তঔন শুভ্র যৎওার অয দতাভায ওথায িজঘর।
অজভ দঙাটবফরা ফধাজযত বাবফ চানতাভ ূবচা অব কঙ্গায জদও দথবও। অভায
ফাজড় দথবও ১০ জভজনট ােঁটবর কঙ্গা বড়, দম দচজট দত ফব অিা দভবযজঙ ওত (দআ
ফ মজদ কত চবেয ওথা)। ূবচা বাফবরআ অজভ চাজন না অচ দওভন অভায
আ নদীটায ওথা ভবন বড়, জও ঈদাীন ফব মা এআ এওটা জফযজিওয বযয ফুও
জঘবয, তায দবটয দবতয খুবভা ওত চবেয ভা দুকাু য বু িাফবল। এআ এও এওটা
বাান, এও এওটা ূবচা ওত আজতা ব দকর। য ঈদাীন, দ দমন
যওাযী ঘাওজয ওবয, এআ ওজদন াচবত বফ, াবচ, তাযয যং ভুবঙ দঘাার ি
ওবয ফঙবযয ফাজওটা ভ ওাজটব দদ।
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অভযাআ শুধু াযরাভ না, এঔবনা ভারায যাবত জ্বয অব, ফীবযন্দ্র ওৃ ষ্ণ বদ্র-এয
করা জটবত আবে ওবয, জনবচয দঙবন রাজথ ভাযবত আবে ওবয। জওঙু না ওবয ফাজড়
জপবয ঘু  ওবয অয ফান ভাচা ম্ভফ বে না ফস্।
জওঙু আ দতা াজয না তাআ ওজফতা জরজঔ জনবচয বালা। এআ যওভ ওত দরাও অবঙ
বাফবরআ অচওার াজ া। ভাথা তাবদয দঙাটবফরায ূবচা। ওজম্পঈটাবয ওা
পু বরয ারবায। মাযা ফাআবয অবঙন তাযা অফায অেঁতরাবভা ওবয ূবচায জদবন
ভাজনওদায আ ঙজফটা দদঔবফন না জওন্তু। দমঔাবন অজদকে ভাবঠ ওা পু র ঙুেঁ ব দুবটা
দঙবর দভব ঙুটবঙ , "ু দযর কাজড় দদঔজফ‗- ফুবও দকেঁবথ মাবফ, ফহু দক এয য 
আ দনাটা নাবভ না ফস্। দঙাটবফরা দথবও ওত ফরা বরা অভাবও, দবফ না, এত
দবফ না দতা তু জভ। অয অজভ জওনা না দম না দববফ থাওবতআ াযজঙ না।
অবর Coca cola দথবও Cantharidin ফজধ এত জনবভল ূবচা ঢুজওব দদা
বরা না ভাথা অজভ তা ার ব দকরাভ, দঙবর দঢাওাবত না াজয ুবচা ঢুবও
দকর। অয এওচন অভায ভা, ূবচায জদন দথবও এত এত ফায আ চচুদায "যৎ
দতাভায রুন অবরায ঞ্জজর " দানাবরা, দম এওফায বাফবরা না তায দঙবরটা ফড়
ব জফবদ দমবত াবয, তঔন তায দাফায খবয ভাছ যাবত যৎ এয দভখ ঢুবও ড়বফ,
এওদভ খুবভাবত দদবফ না, দযাচ ওাবর দম তাবও ক্লাবন্ট যাদাবত , তায জও এআ
ফ জফরাজতা ভানা?
জফরাজতা না  ওযরাভ না, ফহুদূবযয জনবচয বয ফ দরাও আ জদবন ূবচা ূবচা
ওবয অজদবঔযতা ওযবফ তাআ দদবঔ জও এওটু জংব বফ না? এটা ভানবত াযরাভ
না। তাবর ফুছফ তু জভ অয ভানুল দনআ অশুবতাল যানা ব দকঙ। ভাবছ ভাবছ ভবন 
জও প্রফাী ূবচাবত দতা এত ভচা দনআ, জওন্তু অেজযওতা দতা ওভ থাবও না,
এতগুবরা ভানুল এতজদন ধবয এআ প্রজতওূ রতা ূবচা ওবয, বাান না  নাআ
থাওবরা, অয বাাবন এভন জও ফা াজত দখাড়া অবঙ, দআ দতা াড়ায টু ারওা
ফাগরা দঔব নাঘবফ, অয দপযায বথ ফাজড় জঘনবত াযবফ না, যােঁ, এটা জতয ওথা
প্রথভ ফায দআ জফবওবর ভযাটাবডায এ ঠায ভ দ জওন্তু দতাভায এআ াত ধবযজঙর,
দ ফ ক্লা দটন, এআ ফ পারতু ওথা ূবচায ভ ভাথা না এবরআ বরা।
অয দ ফ ওথা না বাফাআ বাবরা , দঙাটবফরায জফকত ৫ ফঙয যয ঢাওাআ াজড়
ভুঔ তু বর দদঔর না ভাআজয, এ াব ুয অজভ ভূজঙু ত। মাআ দাও এঔন দরববর
দফবড়বঙ , জফবদব থাবও , ডরায ওাভা , এঔন বর দদজঔব জদতাভ এআ ফ দববফ
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অজভ জওন্তু ফস্ াত ওাভড়াআ না ূবচায জদবন। অজভ ঔুফ রজচওার , অভায ভারা
CD অবঙ , অভায ওাবঙ handy ভা দুকাু য ঙজফ অবঙ, অজভ দনট এ ূবচা দদবঔ
দনফ। অচওার জজক্ষত দরাবওযা মা ওবয, অজভ দতা অয গ্রাভ এয দরাও নআ,
ূবচা এবরআ ববঙ, খাবড় াঈডায দভবঔ দফবযা।
শুধু ভাবছ ভাবছ এঔাবন জফবওর টা ূবচা ূবচা । অওাব দঙেঁ ড়া দঙেঁ ড়া দভখ,
ফাতাব নয কন্ধ, ফুবওয ঔুফ দবতবয ূবচা অব, ফন্ধ দঘাবঔয দবতবয এঔবনা ভা
এব ভারায জদন খুভ দথবও দতাবর ঔুফ ওাবর, এঔবনা ফাফা ফাচায দথবও এব
ভাবও ফবর ‗ূবচায জদন এওটু ঘা ঔাাবফ না?‘, অভাবদয ভধযজফত্ত ফাজড়বত এঔবনা
ূবচায জদবন রুজঘ , এঔবনা ফুবওয বনও দবতবয দম ফত ফাজড়য চনয চজভ জওবন
দযবঔজঙ, তায ঘাযজদবও এআ ভ ওাবয ফন, দূবয ঢাবওয অাচ, দটা জওন্তু ভৃতুযয
ায দথবও দানা মা।
অজভ ােঁটবত থাজও এওা, দঙবন জত্রবু চ এয ভবতা দদ বড় থাবও, জত্রঙ্কুয ভবতা
বড় থাবও দঘনা য, ফ দঘনা অয বঘনা কজর গুবরা দত ফযপ বড়, দঘনা ফন্ধু
ডাওনাভ ধবয দডবও দডবও মা, ফাফা াত ফাজড়ব ফবর এআ ফায ূবচা চুবতা জনজফ
ু ভাঔা কঙ্গায চবর বাবঙ , াযা চীফন
না দওন ? দূবয দুরবত থাবও ভাবয ভুঔ, জদেঁ য
চুবড় ঈড়বত থাবও ওাা তু বরায ভবতা দভখ। এআ ফুজছ ূবচা? এআ ফুজছ বাান ?
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Revisiting
Varanasi
Subhamoy Chakraborti
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Of all places, why did you choose Varanasi?
Well, that was the most common question asked by many people after we returned
from Varanasi in an almost unplanned trip. We had a desire to be at Varanasi at
some point of time, but due to the daily drudgery, it got postponed for few years.
When we started looking for train tickets a week before travel, obviously all trains
were booked by the more planned folks. So we casually searched for air ticket, and
voila, we got a damn good rate. So we have our tickets in hand. We pinged our
friends, who had visited recently, to locate a decent hotel and we got. And in
between, I managed to get a leave of 2 days as well from my remote boss. So that was
about the planning.
It was almost after 31 years that I visited Varanasi. Obviously a lot has changed in
between. A very small footprint of memory remained alive from the last visit, when I
was close to my daughter‘s age. But did the core of Varanasi change much in all these
years? I wondered and didn‘t get a strong positive ―Yes‖ to that. While moving
around Varanasi in the hot and humid days of Sept, we also wondered what makes
people come back to this place? Is it the religious fervor? Is it something about the
people? Is it the chaos? The Ganges? Or is there something else, which pulls you to
this place? The next few pages have a series of random photos taken while re-visiting
this old city. And a little bit of story about the city as we saw it.
Tips: Surprisingly App cabs are available in Varanasi, and its far cheaper than the
pre-paid and hotel-booked cabs. In general, the rate goes to around 9/- per km, but
most of the drivers insist on fixed rate for roaming around the city. Try your
negotiation skills with the Bhaiyas of Varanasi.
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The River:
―No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the
same man.‖ And how true is that for Ganga. The face of the river changes every hour,
every minute. If you are passionate about photography, the ghats in Varanasi are the
places to be in, as it offers a fascinating scope to do people and landscape photography
with the ever changing background of the river and her people.
Tips: Book a boat just before the sun sets as that is the best time to take a ride across the
ghats. A typical rate is 50/- per head or 200/- for a boat booked fully.
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TRAVEL
―Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and
reverence.‖ Take your time out and go for an unplanned walk in the lanes and by-lanes
of Varanasi. You may find similarity to the North Kolkata lanes, sans the fast moving
bikes and cows/buffalows. Look out for the graffiti on the wall and the omnipresent
Gods. If you get tired, you would find places to sit in almost all the lanes.
Tips: Remember the landmark near your hotel as its very easy to get lost in the maze
and wondering which way the hotel was, if your phone battery dries up.
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TRAVEL
If you have been to Varanasi once, you know where exactly to go for foods – it‘s not
the swanky restaurants, but the street side shops. The street-side breakfast corners are
a great social equalizer, bringing all sorts of people to the same place. If you have a
sweet tooth, you can pamper yourself to the best. If you are a foodie and wondering
about reasons to visit Varanasi, think no further.
Tips: Head for Viswanath Gali‘s first two shops on the left (Kunj Sau – two brothers
carrying the legacy). Red Pera is famous here. For Rabri & Malai, go to the next shop.
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The Fort:
Ramnagar fort is diagonally opposite to Dashashwamedh ghat, built in 1750.
Apparently the ―Maharaja of Varanasi‖ still reins here (though technically there is no
royal title existing). Find half a day out of your schedule and visit this palace. This is
not one of the best maintained palaces these days, but its still worth a visit to see the
structure and the museum inside. There are hardly any visitors to this fort these days,
possibly due to lack of information and absence of any promotion. That may be a good
reason to visit this place to get some breaking space out of the Varanasi crowd.
Tips: Search for the Vyas temple within the fort – you need to go downstairs from
ground floor past a lowly-lit passage infested with bats, but the view is worth the effort
and adventure.
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The Aarati:
Even if you are not a religious person, you would get moved by the grandiose aarati that
is performed every evening at Dashashwamedh ghat. The smoke, sound, and energy of
the people is surely going to startle you. Its one of those grand events that should figure
in your must-visit list.
Tips: The best place to view the Aarati is just the steps next to where they perform it. Go
half an hour before the show starts and grab a good position with your camera.
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What else:
For the atheists, Varanasi offers its Ganga, its ghats, people, lanes and foods. For the
believers, Varanasi possibly has the maximum concentration of temples anywhere in
the world. Sarnath is also an important place for Buddhist believers. Varanasi has a
large population of Islam believers as well and has famous mosques.
While we made a visit to Viswanath temple, we were surprised to see the huge
security arrangement deployed over there. You need to keep all your belongings
(including Mobile phone) outside the temple. Also there are intrusive body checks
multiple times at various points between the gate and the main temple. Heavily
armed CSF and state policemen and plainclothes IB folks can be seen/felt in every
square inch of the temple lane. These are the costs we need to pay due to the
unfortunate time we live in today and our recent past.
Possibly even God is not safe anymore at Varanasi.
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Australia
It is all about nature
Samar Roy
The land area of Australia is 7 times of India and population is 2.5 crores roughly
India produces Australian population every year. This country is in the Southern
Hemisphere so weathers are just reverse, So we make it a point to visit our son in
Australia during extreme summer months of India when it is deep winter there, thus
for the last 12 years we are enjoying 2 winters every year.
The entry restriction in this country are many, we can not carry wood,plants,seeds,
milk products etc...even soil stuck to the sole of an old shoe is barred. Once you are
in you are safe because people are disciplined and law abiding. Very rarely one
comes across cheat or thieves. All malls having CCTVs and all movements are on
record. We have seen them nabbing shop lifters through camera. All products are
RIFD tagged so gets registered while taken unauthorized.
We go to our son who is in Gold Coast and for that we take flight to Brisbane. Gold
Coast is among the top beaches of the world. Being so near to sea we make it a point
to visit the sea beach by the side of South Pacific Ocean as frequently as possible.
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The Australians are very much outdoorish and they love to bike, surf, head for
family picnic etc. One has to be physically fit if one wants to keep pace with them. I
have not seen any Indian adopting this life style though they have got citizenship. I
love biking so i was merrily cycling around the suburb where my son stays, my 8
years old grandson was the motivator, he is a great biker.
During our stay we made couple of trip to Brisbane which is the nearest biggest city
and Gaba stadium of Brisbane is the venue for international cricket matches. The
river front of Brisbane was spruced up during 1988 World Expo to make it look like
the river front of Thames in London. Yes it has it's own Brisbane eye...a giant Ferris
Wheel. One can take river cruise in Catamarans on river Brisbane.
We sampled international cuisine here as the authentic brand restaurant of those
countries have opened shop.
Now I will let the pictures speak for itself.
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We spent more than 100 days in
Australia and I set a routine of
every day biking and going to the
community centre library where
books, internet, DVDs,Wifi,
newspapers everything is free.
We used to walk down 1 km to
that library....also I had the
fortune of watching full blown
rainbow 3 times..
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Unborn
Nabanita Dutta

Dear Mom,

I am growing up, everyday, bit by bit.
I am now feeling when you are sad, when happy.
I can hear you talking to papa.
Mom, I can now feel my hands and legs. Here everything is dark, but very
comfortable.
When you rub your hand on me from outside, I sleep comfortably. I
cannot wait for the day when I will come out and see you. I think you will
be happy to see me too. I will be a girl, just like you.
Mom, are you unhappy. I do not feel your hand anymore.
Mom, what are you talking about with papa?
Mom, do you not want me? Do you not want me to see?
Mom, they are sucking me out with high pressure.
Mom!!!! I don't want to leave you!!
Mom!!! Stop this pressure.
Save me!!!
Save me!!!
Mom!!!!!
Unborn....
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Peace
When the Sun sets down,
The red blood becomes brown.
Bullets whizz past the soldiers,
Fires and destruction every where.

Aayush Ghosh

Soldiers fall and call for help,
Medics run around and yelp.
Explosions everywhere and deafening sounds,
The moon gets covered with a cloud.
The moment of darkness and confusion,
The battlefield‘s filled with explosions.
When the wind howls,
The sounds of war stop.
The armies realise their mistakes,
And make peace.
Even today people mourn,
The deaths of these brave soldiers.
Who gave their lives to save their countries.
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The Wings of
Light
It was a mid-autumn night,
The world had fallen asleep,
The sky was showing off its stars in full might,
And I was strolling alone on an aimless trip.
Then, at one corner of the sky...
I saw a blaze, like silvery wings of light!
That could give a fallen the courage to fly...
I felt like reaching for it; it was bright!
It was you! flying free; over the sleepy ground;
Into the silent night; under the starry sky,
With you - I dared to spread my wings; spellbound...
By the charm of flying high!
And then; it was you beside me, to rule the
night;
Over the small and tall city homes...
For an endless time; we took our flight,
It was a night that in my dreams still comes!

Subhendu
Chowdhury
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ন্নআ দদফতা
মবশ্বমজৎ ক্রবতী
"ন্নজঘো ঘভৎওাযা"
ওাজরদা ফুজদ্ধাযা
া ন্ন ! া ন্ন ! ব্দ ঘাআ
বু তু বড় াায ভত
ফজস্তবত ফজস্তবত পু টাবত পু টাবত
জনযবন্নয এআ দদব, প্রজত চনবদ
ফাতাব দবব দফড়া।
বু ঔা ভানুবলয জভজঙবর
া ন্ন ! া ন্ন ! ফাবয ফাবয ঈচ্চাজযত 
াভয, তভত্রী, স্বাধীনতা ব্দগুজর
, চীণু, ওু টীবযয িাবয ফযঙ্গ জফ দ
ঈাবয াজ াব
চীফবন ন্ন তয, নয ফজওঙু জভবথয
ন্নআ স্বাধীনতা, ন্নআ এওভাত্র দদফতা ।।
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দওেঁবঘা
ফুবচয নাভ কন্ধীন
নযাড়া াাড় দখযা
যাচধানী য
ঔানাঔবে বযা যাস্তা
জনতয জদবনয থঘরা
থফা
দওাবনা এও ফৃদ্ধ অত্ কাবঙয জনবঘ দােঁজড়ব
ছয ছবয জফফণু ফাবয প্রতীক্ষা
অয
ভাবছ ভাবছ
জবঠ াত ফুজরব দদঔা
দভরুদে টা অবঙ জওনা
দভরুদে না থাওবর ভানুল অয ভানুল থাবওনা
দওেঁ বঘা ব মা
এআ চ তযটা
বনবও ফুবছ ফুবছনা।

মবশ্বমজৎ ক্রবতী
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 ম ফ য র !!
ফ ঘরবঙ এওআ ঔাবত;
দমভন ঘরজঙর- ফ তা জধন জধন।
অজভ-তু জভ;
তু জভ-অজভ জনব এওযা জনঃঙ্গতা!

সদবব্রত পাল

দভখ ঘরবঙ দভবখয ভত;
ফৃজষ্ট বে মঔন তঔন- দুচবনআ স্বাধীন।
অবঙ-মাবে;
মাবে-অবঙ দপ্রবভয দুষ্টু াযকতা!
রাকবঙ বার জনবচয ভত;
ফাজঙ বার বদয ভত- অাতত যাধীন।
মাা-অা;
অা-মাা বফবতআ ফাধ স্বাধীনতা!
এওফায দদঔা অয দপ্রভ  না, এঔন এওটু "কবীবয" মাায ভ!
("কবীয" ভাবন "জবতয"!) এওটু "কবীবয" জকব ফ াজযব মাফায ব জঙু
ঙাবড় না, ফ দঙবড় ফ াযাবনায ব! (অদবত ফআ াযাআ!)
দভখ ঙাড়া দমভন ফৃজষ্ট ফাা ফােঁবধ না,
ফ দব না াাটা "চীফনানবেয" ভৃতুয ক্ষ!
(ফাড়াফাজড় ব দকর!)
এফায এওটু ুবঔয ওজফতা, এওটু ুবঔয ভ!
ফােঁধ দববগজঙ জনবচয ভত;
ফােঁধ দবধজঙ জনবচআ,
যজঙ্গন ওল্পনাগুবরা এঔন দফযজঙ্গবন,ভবন  ভবয ঘ!
যাধীনতা স্বে দদঔা নতু ন জওঙু ওযায,
এফায জওঙু দতাভায চনয অয জওঙু অভায!
দুজনাদাজয দববস্ত দকবঙ ূমু ঠায াবথ,
ূমু অজভ এবন দদফ দতাভা, বধুও দতাভায অয ফাজও অভায!
এফায ঘবরা দুচন জভবর নতু ন জওঙু ওজয,
বনও দতা র এওাবে,
াত ধবয এওটু ফৃজষ্টবত জবজচ,
বনওটা থ, এও নতু ন দদবয প্রাবে!
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ভা াযদীা
সদবব্রত পাল
অভাবও দুবু যয ঔাফায অয ঔাআব জদবত  না!
অচওার দুবু য জঠও ঠাও ঔাাআ  না।
ওাবর খুভ দথবও মঔন ঔুজ ঈজঠ- আবেভত!
"দব্রওপাস্ট" দওঈ ফাজনব দযবঔ মা না।
স্কুবরয বথ; জববড়য ভাবছ; দতাভায ান্ত্বনায দঘাঔ; দঘাবঔ বড় না!
জপ অজভ এওাআ মাআ।
স্কুবর দমভন ব্বাআ ফরবতা, "তু জভ অয বার ওয", জপব তাআ!
জওন্তু দতাভায চনয না; এফায অভায জনবচয চনয।
দুবু যয বাত খুভ এঔন অয  না!
জপ এয ফাআবয জকাবযট ঔাআ, এওা এওা।
জক্রবওবটয ভাবঠ দওঈ রাজঠ জনব তাড়া ওবযনা; ফন্ধুবদয ওাবঙ ভাজনত
বত  না অয!
যােঁ, ভাবছ ভবধয ফ দঔাটা দদ ওজরকবদয াভবন; ফযাাযটা এওআ।
কান জঔবত দওঈ অয জঙবন বড় দনআ!
এঔন অজভ জনবচয ভবন কান ওজয, রজ্জা! ওাঈবও না শুজনব।
পযাজভজর কজ এ অভাবও না যাঔায ফাানাটা এঔন জযষ্কায!
এঔন অজভ এতআ দূবয, দম পযাজভজর কজ অয টাবনআ না।
দস্কর জদব দভবয দওঈ াবতয ােঁঔা বাবঙ্গ না; অয ওােঁবদ না!
অভাবও এঔন দওঈ ভাবয না ; ফবও না, অজভ ঘজর অভায ভত।
বন্ধ যান্নাখবয দতাভা দদবঔ এবতাআ বার রাকবতা জও ফরফ!
অয এঔন? যাবত ফাজড় জপবয জনবচ ঔাফায ফানাআ, জনবচআ ঔাআ।
দরা বরুযবভ জটজব ঘাজরব দওঈ অভায াব আোওৃ ত ফব ফব খুভা না,
মঔন অজভ ড়তাভ!
অজভ এঔন আন্টাযবনবট জড়, মঔন ভ ।
দওান দভবয জদবও া ওবয তাজওব থাওবর; দম দৃজষ্ট দতাভ দতাভায
দথবও!
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এঔন যওভ দৃজষ্টবত দভবযা এট্রাবক্টড , জও ফরবফা?
রুজওব রুজওব জডভ দববচ অয ঘা ফাজনব দঔতাভ, দচবন জওঙু
ফরজন!
তাআ ত ফাআ অভায( ভাবন দতাভায) যান্নায প্রংা ওবয এঔন।
দতাভায ভায দঔব দওানজদন ওােঁজদজন,এঔন ওােঁজদ!
দচাবয কান ঘাজরব ওােঁজদ।
তু জভ প্রজতজদবনয ভত এঔন াব অঙ, অয থাওবফ!
দুআ াচায জওবরাজভটায! দূযত্ব জও বাবফ ফানাবফ?
তু জভ দতা "ভা দুকাু ", দতাভায দটা াত দনআ; জওন্তু দটা ো অবঙ!
তু জভ ফভ াব অবঙা অয দথবওা, ওাযন তু জভআ অভায
"তথাওজথত গুরু"।
এফায ূচা অজভ অফ!!! মজদ ভ াথ দদ!
দতাভায রূবয তবওাজট প্রনাভ।
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মামাফয
ভবন বড় দআ জটবনয ঘাবরয দঙাট্ট ফাজড়
আ আ ওবয ঈঠত ফাজড়য দদার গুবরা।
ওাওা, জজ, দাদু অয ফাআ জভবর,
অধঔানা জডভ াবত, জওন্তু প্রাণ জঙর।
ফলুা বরআ স্কুর ঙু জট , অয ঈবঠান-ুওুয
দনৌবওা জদব চবরয াবথ অভায দঔরা!
াড়ায ুবচা ওযা পাটাবনা, দযার-ঘাঈজভন
াবয ভাবঠ দভরা জঙর নাকযবদারা!
দঘাদ্দ ফঙয ঈবঠান জঙর অভায াথী
ঠাৎ ওবযআ দনৌবওাডু জফ, ঈধা ঈবঠান
ফুছবরানা দওঈ জশু ভবনয স্বেটাবও!
দুআঔানা জডভ াবত তঔন ঔুফ প্রবাচন?
দকরাভ ঈবঠ এওতরায আ বাড়ায খবয
দওঈ জঙরনা জনবত ভবনয বাকীদাযী
ফঙয দবলআ অফায দকরাভ নতু ন ফ্ল্যাট-এ
দফাধ তনা, দওানটা দম জঠও অভায ফাজড়?
জফ ফঙয এআ ফ্ল্যাবটয দদার দদঔবঙ অভা
নীযফ ব জনতযজদবনয রড়াআটাবও
ুদবূ য অচ াকয াবড় অভায ফাজড়
দদবয দদার তীন অভায, দভাদ দকাবন।

মনরভ্র সঘাষ
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প্রফাী
ওা পু র, ঢাও দঢার ফআ অচ জযাব
চীফবনয কজত অচ ফুচ দনাবটবত বাব
ওনচুযভাজযচভ দমৌফন জকবর ঔা
তফ স্ভৃজতগুবরা দবওবরআ যব মা!
ঔুজেঁ ট ূবচা, যাবন্ডর, যবতয নীর অওা,
দবায যাবত ভারা অচ দমন আজতা।
যাত-দবায যাবন্ডবর চভাজট দ কল্প
যজগন দ ৃজথফী, ঘা জঙর ল্প।
নফাবচ ঞ্জজর, ষ্টভী, নফভী
হৃদবয যা দটবন, দঙাবটা ঔাবটা দুষ্টুজভ।
ফআ অচ দপবর অা, ফআ অচ ওাফয
জাবফয ঔাতাটাআ অচ ঈচীফয।
দমবত বফ াত ফাআ জতবনয আ খবযবত
তফু জভবঙ জবন প্রাাবদয-আ দদাবযবত।
বফ জভবর, দল ওবফ প্রানবঔারা দআ াজ?
অজভ অচ রাতও, অজভ দম প্রফাী!

মনরভ্র সঘাষ
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ঘাতও  ানবওৌজড়
পাঞ্চালী দত্ত
জতন ধা জজেঁ ড় দজযব এব
তু জভ মঔন অভা ঙুেঁ বর
ওরওাতা য ভুূবতু ারবট দকর এজদও জদও।
টুওবযা টুওবযা অওা ছুরজঙর কাবঙয ডাবর
ফড় ফড় া দপবর াাড় ডু জফব জদর অভায জফঙানা,
ভাজট াভাগুজড় জদব দৌেঁবঙ দকর
যফীন্দ্র দবনয যাওাবডজভ প পাআন অটু বয দদাবর।
জতজড়ং জফজড়ং রাজপব রার-নীর ভাবঙযা
ফাা দফেঁবধজঙর খাবয ডকা
এবক্কফাবয অরাদীবনয প্রদীজট !
অজভ ঘবড় ফরাভ জববক্টাজযায ঘূ ড়া
নাজফও জেফাদ ব তু জভ বাবত বাবত
দৌেঁঙবর অঈট্রাভ খাবট।
জও জবড়, জও জবড়
তু জভ ফুছবত াবযাজন,
ওরওাতায দফবঔাজরনা দজদন দওঈ-আ দফাবছজন।
দদবঔজঙরাভ শুধু অজভঅফঙা ওু াায ভরাবট দভাড়া ংঔয ওজফতায জবড়
ওু জঘ ওু জঘ ব ঈড়জঙর
"ওথা জদরাভ" দফহুরায টরটবর চবর।
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ু দঔরা
জদেঁ য
জদেঁ যু বযজঙরাভ অজভ
বারফাায াবত
চীফন ববযয প্রজতশ্রুজত
বাত ওাবড়য াবথ
জদেঁ যু বযজঙরাভ অজভ
াযা ওার চুবড়,
দববফজঙরাভ ওার ুড়বর
জদেঁ যু মাবফনা ুবড়
জদেঁ যু দঔবরজঙরাভ অজভ
দজদন ফযণ দফরা
অচ দআ জদেঁ যু ভাজটয াবথ
রুটা ভাজটয দঢরা
যাভ ফণুা দভব অজভ
ভন টা অভায বাবরা
হৃদবয যগ রার অভায
জদেঁ বু যয যগ ওাবরা?
জদেঁ যু অভায জদেঁ যু নবওা
যি জঙর জযায
যাবভয নাবভ দমআ জদেঁ যু
ওাবর জঙর ভীযায
অভায জদেঁ যু ঙজড়ব জদরাভ
াা জদরাভ ঈজড়ব
নদীয দস্মাবত বাজব জদরাভ
জদেঁ যু দকর পু জযব
কাঙ দওৌবটা দযবঔজঙরাভ
ওজড়, জদেঁ যু , ধান
অচ দআ জদেঁ যু েঁবজদরাভ
ওবযজদরাভ দান

ঋতুপর্ম া রায়ন্ব ৌধুরী ক্রবতী
ওাবযায াবতয এও জঘরবত
জদেঁ যু দঘবজঙরাভ
দদজন দ এআ ররাট ববয
স্বে জফদা জদরাভ
অচ এ াযদ ফযণ দফরা
ফাআ জদেঁ যু দঔবর
অজভ াবত ফযণ ডারা
জনব রুওাআ অড়াবর
অচ এ ফযণ দফরা
অজভ দনআবওা জদেঁ যু দঔরা
অভায জদেঁ যু াজযব দকবঙ
অভায ফবরা
তফু অভায স্বে অজভ
ধফা জঘতা মাফ
রার াজড় রার জেুবয
এআ দদ াচাফ
দজদন অভা এও জঘরবত
জদেঁ যু জযব জদ
জফচুন এ মাায অবক
ফযণ ওবয জন
ান, ুজু য অরতা, জদেঁ যু
জভজষ্ট ভুবঔ দদফ
দজদন অজভ প্রাণ ঔুবর
দল জদেঁ যু দঔবর দনফ।।
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দতাভায াবথ
দতাভায বঙ্গ এও াও বাত চীফন ওাটাফ অজভ,
ভস্ত নীর অওাবয জনবঘ ওাঠ ওাঠযা জদব ফানাবফা খয,
রতাাতায ঙাদ, ঘাযাব াও ফুনবফা,

কৃষ্ণা দত্ত

তু জভ ঈদাী যাঔার, দধনু ঘযাবফ ফবন ফবন,
াবত থাওবফ ফােঁজ।
দফরা দবল খবয জপযবফ তু জভ,
কযভ বাত দদফ াবত দঢবর,
ঈবঠাবনয নধয ওােঁঘারংওা, ফুচ টরটবর দরফু।
দুবটা এওটা ননীবকাার অবফ খবয
অভায অেঁঘর ধবয খুযবফ তাযা,
ফবন ফবন াতাযা ছযবফ অফায নতু ন ত্র-ল্লবফ দবচ ঈঠবফ ফনানী।
পু র পু টবফ, পু র ছযবফ,
ঋতু ফদরাবফ, যং ফদরাবফ,
জদন ফদবর ফদবর যাত ফদবর ফদবর মাবফ,
তাযয এওজদন এওটা জযুণু চীফন মাবনয য,
ফানপ্রবি মাফ দযবঔ মাফ ুযবযা ফােঁজজট।
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ভ
দকাবন ফ দফবড় মা
ধীবয ধীবয চবভ বঠ জর  রর ,
নদী তায রূ অয কজত াযা
স্তযাবক কাঢ  জফলন্ন ভ.

কৃষ্ণা দত্ত

স্ভৃজত তায ঈৎভুঔ ঔুবর ঔুবর ধবয
ওত কান কাা বরা এ চীফন ধবয ,
অচ অয স্বয দনআ, শুধু ুয বাব
দকাধুজরয ঙাা ভাঔা জফলন্ন ফাতাব।
অওাবয িজঘর ঈবড় দকবঙ ঘবর
জনব দকবঙ বঙ্গ ওবয দযাবদয ুঘ্রাণ
দও তাবও ধযবত াবয ি ভুবঠা ,
দও অয কাআবত াবয ফাবযয কান।
াা ঔা াঔাট , ফাজর ঢাবও ভাঠ ,
বাাবনয দবল চাবক এওা বাঙ্গা খাট
দআ ফ জদন, দআ ফ যাত ,
চাজন দূবয দকবঙ ঘবর, ফাড়াআ দুাত।
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অভায দঙবর
দম ওার এবজঙর অভায দওাবর ওবয
দ অচ াযা ফাজড় দফড়া দবট ঘবর।
দযাচ-আ জওঙু নতু ন দঔা,
দযাচ-আ জওঙু নতু ন দঔরা,
অবধা অবধা বালা কল্প ফরা।।

দীপমিখা ক্রবতী

দওান জওঙু না জদবর
দ যাক দদজঔব দফড়া।
ওঔবনা অফায ফবও জদবর
তায জবভান ব মা।।
অফায মঔন অদয ওজয
ফ যাক জবভান বু বর,
চজড়ব ধবয অদয ওবয
জভজষ্ট এওটা াজ জদব।।
ডাবও মঔন ভা ফবর
ভন টা অভায মা ববয,
এয দঘব ফড় ঈরজি
অয জও জওঙু ।।
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ছযা জঈজরয কল্প
হৃদবয দারাবন বড় থাওা
এও যৎ জঈজরয ুফাঅচ গ্রীবেয ভাছ যাবত,
খাভ ছযা দভ ঘাা দৃজষ্টীন তাবয
এওবখবজভয ভাবছজপবয এবরা স্ভৃজত জনব,
জপবয এবরা স্বে ব-

মুমনয়া মবশ্বাে মেিং

দআ ওাবর বনও নতু ন চাভায
দাজভ কবন্ধয জনবঘ,
ঘাা বড় জকবজঙবর তু জভদতাভায জস্নগ্ধতা, দতাভায জফত্রতা
অচ দাজযদ্রতায কবন্ধয প্রাঘীয, অযতায ঈবয ঈেঁ জও জদবে
দআ যৎ জঈজরয কাঙটাদমন দুাত জদব ওযবঙ অজরঙ্গন
ফরবঙঅজভ দতাভায চবনয অচ  অজঙদআ জফত্রতা অয জস্নগ্ধতা জনব।।
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The Unknown Lady

Indranil Sarkar
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Holidays Ahead

Debjani Paul
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Mammoth

Haimanti Chatterjee
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The Sword of
Tipu Sultan

Wootz Steel
A token of the great Indian heritage

Indrani Roy

Nanoparticles are generally considered to be a modern scientific invention. However
they have been around for millennia, and in our very own backyard. Carbon black is the
most famous example of a nanoparticulate material that has been produced in quantity
for millennia. It was used to make ―Wootz‖ steel, high-grade steel that was highly prized
and much sought-after across several regions of the world for over nearly two millennia.
Wootz steel is characterized by a pattern of bands or sheets of micro carbides.
It was developed in India around 300 BC. There is archaeological evidence of the
manufacturing process in South India from that time. Wootz steel was widely exported
and traded throughout ancient Europe and the Arab world. It became particularly
famous in the Middle East, where it was known as Damascus steel. Studies have found
existence of carbon nanoparticles in the famous sword of Tipu Sultan and the Ajanta
Paintings.
There are several ancient Tamil, Greek, Chinese and Roman literary references to high
carbon Indian steel since the time of Alexander's India campaign. The crucible steel
production process originated possibly in the sixth century BC, at production sites of
Kodumanal in Tamil Nadu, Golconda in Telangana, Karnataka and Sri Lanka and
exported globally; the Tamils of the Chera Dynasty produced what was termed the finest
steel in the world, Seric Iron to the Romans, Egyptians, Chinese and Arabs by 500 BC
The steel was exported as cakes of steely iron that came to be known as "Wootz." The
word "wootz" appears to have originated as a mis-transcription of wook, an anglicised
version of ukku, the word for steel in the Kannada language. According to one theory,
the word ukku is based on the meaning "melt, dissolve"; other Dravidian languages have
similar sounding words for steel. The Tamil language root word for the alloy is urukku.
Another theory says that the word is a variation of uchcha or ucha ("superior"). When
Benjamin Heyne inspected the Indian steel in Ceded Districts and other Kannadaspeaking areas, he was informed that the steel was ucha kabbina ("superior iron"), also
known as ukku tundu in Mysore.
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The reputation and history of Damascus steel has given rise to many legends, such as
the ability to cut through a rifle barrel or to cut a hair falling across the blade. A research
team in Germany published a report in 2006 revealing nanowires and carbon
nanotubes in a blade forged from Damascus steel. This finding was covered by National
Geographic and the New York Times. Although certain types of modern steel
outperform these swords, chemical reactions in the production process made the blades
extraordinary for their time, as Damascus steel was superplastic and very hard at the
same time. During the smelting process to obtain Wootz steel ingots, woody biomass
and leaves are known to have been used as carburizing additives along with certain
specific types of iron rich in micro-alloying elements. These ingots would then be
further forged and worked into Damascus steel blades, and research now shows that
carbon nanotubes can be derived from plant fibers, suggesting how the nanotubes were
formed in the steel. Some experts expect to discover such nanotubes in more relics as
they are analyzed more closely.
The Tamilakam method was to heat black magnetite ore in the presence of carbon in a
sealed clay crucible inside a charcoal furnace. An alternative was to smelt the ore first to
give wrought iron, then heated and hammered to be rid of slag. The carbon source was
bamboo and leaves from plants such as Avārai(Senna auriculata) In Sri Lanka, this
early steel-making method employed a unique wind furnace, driven by the monsoon
winds, capable of producing high-carbon steel and production sites from antiquity have
emerged, in places such as Anuradhapura, Tissamaharama and Samanalawewa, as well
as imported artifacts of ancient iron and steel from Kodumanal. A 200 BC Tamil trade
guild in Tissamaharama, in the South East of Sri Lanka, brought with them some of the
oldest iron and steel artifacts and production processes to the island from the classical
period.
The Arabs introduced the South Indian/Sri Lankan wootz steel to Damascus, where an
industry developed for making weapons of this steel. The 12th century Arab traveler
Edrisi mentioned the "Hinduwani" or Indian steel as the best in the world. Another sign
of its reputation is seen in a Persian phrase – to give an ―Indian answer‖, meaning ―a cut
with an Indian sword.‖ Wootz steel was widely exported and traded throughout ancient
Europe and the Arab world, and became particularly famous in the Middle East.
The Hindutava brigade need not resort to tall, false and ridiculous claims of ancient
Indian scientific achievements. We have real, substantiated reasons to be proud of a
great scientific/technological heritage and all it takes is to look at sources other than
mythology.
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নতুন গুবড়য
দফকড বে
যবকাল্লা, বে, ান্তুা দরাবও দদাওান দথবও জওবনআ দফী দঔব থাবওন।
জওন্তু তা মজদ খবয ফবআ ফানাবনা মা, তায স্বাদ আ অরাদা।

ঈওযণঃ

ঈওযণঃ
১ ১/২ জরটায দুধ (full cream ফা
toned) ২ দটজফর ঘাভঘ, জবজনকায
 ১/২ ওা চর (ঙানা ওযায
চনয), জভরৃ ঈডায - ১/২ ওা,
বাবরা াটাজর গুড় (টুওবযা ওবয
জনব জভজক্সবত জবল) - ১০০ গ্রাভ,
দআ - ১ দট ঘাভঘ, ুজচ - ১ দট
ঘাভঘ, গুেঁবড়া জঘজন (দফী জভজষ্ট
ঙে বর, নআবর ফাদ জদন) - ২
দট ঘাভঘ।

প্রণারীঃ
দুবধয াবত্র দুধ পু বট ঈঠবর চর দভাবনা জবজনকায জদব ঙানা দওবট দপরুন।
প্রবাচবন অবযওটু জবজনকায দদবফন। জযষ্কায াতরা ওাবড়য ভবধয ঙানা দঙেঁ বও
দপবর খন্টা ঔাবনও টাজগব দযবঔ চর ছযবত জদন। এযয ওাবড়য দথবও দফয
ওবয দপরুন। বাবরা ওবয ঘটবও, এবত ফাজও ফ ঈওযণ জভজব দপরুন।
অনায ববন ১৫০০C এ কযভ ওরুন। এজদবও ৮ আজঞ্চ ফযা এয এওজট oven
proof াবত্র ারৃা ওবয ভাঔন ফা খী ভাজঔব, বযয জভশ্রণজট ভানবাবফ দঢবর
জদন। কযভ বববন ১৫ জভজনট ভত, ফা বয রালবঘ যগ ধবয অা মুে যাঔুন।
দফয ওবয, জেবচ ঠাো ওবয, দঘৌবওানা টুওবযা ওবয দওবট জনন।
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Kolkata style
Mutton Biriyani
Sayantani Mahapatra

Mahalaya is an auspicious day when Goddess Durga is invoked to descend on Earth
and announce the onset of Bengal's biggest festival. At the crack of dawn people wake
up to the magical sound of chanting by BirendraKrishna Bhadra. While his
reverberating voice fills each and every corner of the auspicious morning, the tup tap
hum of Shiuli phool dropping on the grass tries to accompany it. The smell of mellow
morning sun falling on the tiny drops of dew gathered whole night on the grass along
with the delicate scent of seasonal flowers hangs heavy in the air. Bengalis wrap
themselves in a light stole and look at the clear morning sky, look at the pristine white
cotton candy like clouds and thinks to himself Pujo ese gyalo (the Puja has arrived).
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Pujo Ese gyalo...these three words is the most sweetest lyric for any Bengali.
Near or far, this month of October makes every Bengali nostalgic, makes them
yearn to go home and enjoy the puja with their dearest ones. But life does not
oblize always. So while some come back to their childhood abode, some cannot
make it. But as they say you can take a Bengali out of Bengal but you cannot take
Bengal out of a Bengali so wherever they are they will gather and make new
memories for the next generation to give them a taste of their forgotten past. And
when Bengalis and festivities are concerned food cannot be left behind. Unlike
other parts of the country we Bengalis don‘t refrain from eating non veg during
our festivals.
So here is my Kolkata style Mutton Biriyani recipe with the trademark boiled egg
and potato chunks in it. It's little time consuming but if you ever make it you will
never ever miss your biriyani from your favourite restaurant.
Ingredients:
Mutton: 1 Kg 200 gms (the quality of meat is very crucial here. Am no Biryani
expert but what I understand is very tender meat will not hold its shape when
cooked for long. Hubby bought mutton from a 15 –16 Kgs goat, which was
cooked beautifully.)
Basmati Rice: 1 Kg
Marinade: Raw papaya paste: 1/3 cup, Salt
Gravy:
Chopped onion: 11/2 cup, Ginger paste: 5 tbsp, Garlic paste: 2 tbsp, Salt,
Ghee+oil: 200 gms (I used it in1:1 proportion. The dish is traditionally to be
cooked with ghee only), Ghee: 4 tbsp, Curd: 150 gms, Keora water: 1 tsp, Rose
water; 1 tsp, Lemon juice: 3 tsp, Chili powder: 2 tbsp, Garam masala: 1 tsp,
Biryani masala; 2 tsp, Milk: 1 cup, Yellow and red colour: few drops, Potato: 4-5
pieces, Egg: 8-10
Whole spices;
Green cardamom: 3-4 pcs, Cloves; 10 pcs, Cinnamon: 1.5‖ stick. Mace: 1 pc,
White pepper: 10-12 pcs
Chopped onion: 1 cup for Birista
Whole-wheat flour dough for sealing the sides.
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Method:
• Wash the mutton pieces and slit each piece at 2-3 places. Rub some salt and the
papaya paste. Cover and keep aside for min 1 hour to max 2 hrs.
• Beat the curd till smooth and keep aside.
• Heat a big pan, preferably a kadhai with 200 gms fat. Add the whole spices (just
roughly crush to release the aroma). When it splutter and a sweet aroma comes
out add the chopped onion. Fry on medium till golden brown. Add garlic paste
and fry till the raw smell is gone. Drop in the mutton with its juice, curd, ginger
paste. Mix, stir and let it cook for 30 minutes till oil separates at the side. Keep
it covered and from time to time stir it thoroughly.
• Warm ½ liter water and pour this in the mutton. Mix, check the seasoning and
cover. Check if the meat is soft and cooked, if not cook some more. Mine was
done at the end of 40 minutes. If the meat you are using is very hard pressurecook it for 1 or 2 whistles.
• When the mutton is cooked switch off the gas and cover the kadhai. Let it stand
for 10 minutes.

• In the meantime cook the rice with lots of water, 1 cup milk, a pinch of garam
masala and 1 tbsp ghee. Save 1 cup of the rice water. When the rice is ¾ done
drain the water and immediately spread the rice on a flat surface like on plates
or on a clean piece of cloth. With very light hand mix 2 tbsp ghee to save it from
forming lumps. Keep it aside
• Now very carefully take out the oil that settled on the top of the mutton with a
ladle. Mix the rice water to it and Keep this aside.
• To the mutton and gravy add the limejuice, chilli powder, garam masala
powder, keora and rose water, little yellow food colour and if required more
salt.
• Peel and half the potatoes. Boil the eggs and potatoes with little salt. Peel the
eggs. Smear little salt and a pinch of turmeric and fry eggs and potatoes till
golden. Keep aside.
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• Also prepare the birista by frying the onion till brown. Keep aside.

• In a big biryani pot or copper handi or a heavy bottom pan spread the mutton
with the gravy. Spread the rice over it. Slowly pour the saved oil on rice. Make
sure all the rice is soaked with it.
• Add more ghee on top. Pour a few drops of yellow and red food colours at
several places (do not stir) along with some keora and rose water. Sprinkle
biryani masala generously on top along with the prepared birista, place the fried
potatoes on top and cover the pot. Seal the sides with whole-wheat flour dough.
• Place the pot on a tawa or frying pan. On slow flame cook it for 45 minutes.
Give it a good shake once in between.
• Traditionally burnt charcoal is placed on the lid too. If you can manage please
do that.
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Crownie
Nabanita Dutta
You have heard about Brownie. You have heard about Cookie. How about
merging two of these and creating something which is double delicious. Here
goes- "Crownie - looks like cookie , tastes like Brownie.
Ingredients
250gm flour, 200gm chopped dark chocolate, 100gm roasted peanuts
, 100gm brown sugar, 50gm cocoa powder (I like it really dark n bitter), but the
parent recipe says 25gm. Do it according to your taste.), 1tsp baking powder, 1
egg beaten, 200gm butter, room temperature
Method
Line a baking tray with parchment.
Preheat the oven in 180 degree C.
Mix the butter and brown sugar till it becomes creamy and fluffy.
Beat the egg in the mixture.
Mix the cocoa powder, baking powder and flour in it and keep mixing.
Add the chopped chocolates and roasted peanuts in it and form the dough.
Now you can make balls from the dough and can use cookie cutters or you can
give the balls round shape using your hand.
Bake them for 12-14 mins. It will be little squidgy inside and well done outside.
(I have flattened them little for the rustic look).
Enjoy!

Taste Crownies at Just Dessert
CR Park
+91- 9711828721
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Rabri
Baishali Ghosh

Rabri is an Indian and Pakistani sweet dish. Rabri is mostly made in north,
central and western India. Basically rabri is thickened sweetened milk
having layers of malai or sor or cream in it. It‘s flavoured with cardamoms,
saffron with the addition of dry fruits like almonds and pistachios. This
version of rabri is called as Lachha Rabri in Hindi.
The preparation is easy but takes time. Milk is continuously simmered and
evaporated on a low flame till it reaches a semi thick consistency. Rabri is
usually prepared in a kadai as the broad shape of the kadai helps in
evaporation of the milk faster .Preparing rabri is easy but you have to give it
attention. There is no short cut method to this traditional recipe.
Rabri can be served warm or chilled. You can also serve rabri with Gulab
Jamun, Jalebi, Malpua, Baked Rasgullas and Falooda. Rabri tastes good with
pooris too. For the multipurpose use and taste of it, Rabri stands out as the
best dessert for me.
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Ingredients:
Full cream milk – 2 litre , Sugar – 4 tbsp or as per taste , Cardamoms – ½ tsp
powder, Saffron strands -15 ,crushed, Rose water – 1 tsp , Almonds – 15 – 20 ,
Pistachios – 50 gm (optional)

Method:

1. Take 2 litre full cream milk in a thick bottomed kadai .Heat the milk on a low
to medium flame, till the milk starts to froth or form a layer of malai on top.
2. When you will see the malai floating on top, then with a spatula, gently move
the cream layer. Bring it towards the side of the pan and stick it to the pan.
3. Keep simmering the milk and collect the cream layer on the sides.
4. Meanwhile soak almonds and pistachios in hot water for 20 minutes, and
then remove their peels.
5. Slice or chop them and keep aside. Do keep a check on the simmering milk
when soaking as well as slicing the almonds, pistachios.
6. This process of collecting the cream layer has to be done many times.
Continuous simmering of the milk will bring the cream on top and you have to
bring and stick it to the sides. In between also stir the milk gently on occasions,
so that the milk does not get burnt from the bottom. If you do too much
stirring then you won‘t get layers of cream in the rabri
7. Once the milk reduces to half, add 4 tbsp sugar or as per taste.
8. Stir gently after adding saffron, cardamom powder. After adding saffron, a
gradual change of colour to yellow happens, as the milk keeps on reducing.
9. Continue collecting the malai and bringing it to the sides of the pan, also do
stir the milk gently after you bring the cream towards the sides of the pan. To
prevent milk from getting browned or burnt from the bottom, you have to stir
the milk continuously.
10. When the milk gets reduced to 1/3 of its original quantity, switch off the
flame.
11. The cream layer will be collected on the sides‘.
12. Stir gently, add the sliced almonds and pistachios and 1 tsp rose water .Stir
gently again.
13. Garnish with some whole almonds and serve rabri hot or warm.
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My World of Food
My Journey as a ‘Food Blogger’ and ‘Home
Baker’
Urmi Ghosh
I hail from a conservative Bengali joint family. After marriage I started a new life
and shifted to Kolkata. From childhood I had fascinations about cooking which
was quite a common for a girl of that age. I must admit that I got a lot of
inspiration from my mother. My mother is a very good cook and she was always
inspired by my grandfather to cook something special every time some occasion
was there. My grandfather loved to arrange all stuffs from local market and he
never hesitated to visit market multiple times a day. I found the same
enthusiastic nature in my husband who supports me and always inspires me to
do anything of my choice.
After marriage I started my life as a simple house wife. I was too shy at that
time and usually did not involve myself much in outside activities. I was a good
and swift helping hand of my mother-in-law whenever she used to cook. But
when any guest visited our home, the responsibilities of making any new dishes
were on me and I enjoyed it very much.
I was addicted to watching all T.V shows related to foods and cooking and I liked
to note down the recipes and tips in my diaries. I started to read many cook
books and food magazines. YouTube, Social networks and Pinterest also became
my part of daily routine and it helped me a lot to learn from various national and
international sources. I identified a number of good food blogs and food related
sites to follow. I started to recreate many of them with little tweaking or
sometime a whole new experimental dishes and also tried to garnish them well.
The thing which also attracted me was the platting and garnishing . The guinea
pig obviously was my husband and I must say he is a good taster. It gradually led
to taking pictures of my creations using point and shoot SONY camera. Blogging
started at that time without any particular reason but to document them well and
share with the world. Thus my blog ―Ume‘s Kitchen‖ was born. This way my
journey as a food blogging started and now it is an integral part of my life.
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Apart from blogging, what I enjoy most now is Baking. I am obsessed with
baking and cake decoration. In this journey I must share my story of baking
which started way back at the very first Birthday of my little daughter. I decided
to make the Birthday cake for my baby. I was very excited but I failed to come up
with a cake which would be upto the mark. I took it as a challenge to succeed in
the art of baking. Now a days whenever people appreciate my work and trust me
to be a part of their celebrations by giving chance to bake for their near and dear
ones, I feel that I have kept my promise. The appreciations encourage me to do
good work from better to best.
At last I must say that it‘s just the beginning of my journey and I am really in my
learning phase. Wish to bake and cook more and more new dishes and like to live
as a successful ‗Food Blogger‘.
Sharing a very simple apple pie recipe.
Ingredients:
For dough:
Plain flour-140 grams, Butter-75 grams,
Chilled water

For Apple sauce:
Chopped apple-2 medium sizes, Lemon
juice-1 tsp, Lemon jest of one lemon, Sugar1/2 cup, Butter-42-45 grams, Cinnamon
powder-1 pinch, Crashed Clove -2 , Cashew
Nuts (chopped) – 1 tbsp, Walnut (chopped)
–1 tbsp, Brown Sugar – for sprinkling.
Method:
Mix lemon juice with chopped apple to prevent darkening. In a pan caramalise
sugar and add butter to it and mix well. Then add chopped apple, spices and
lemon zest. Let it boil. Remove from heat and add dry fruits. finally cool it to
room temperature. Apple sauce is done.
Mix flour, butter and chilled water into a soft dough and refrigerate for 15-20
minutes. Shape the dough with tart mould. Put the prepared apple sauce over it
and decorate the top with left over dough. Sprinkle brown sugar on top.
Preheat oven at 200 degree C and bake at 180 degree C for 20-25 minutes or till
it becomes golden brown. Pull out freshly baked Apple Pie and de-mould it after
some time.
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Chicken Rezala
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Chicken
Rezala

FOOD

Ankita Chatterjee

Festive season is on. We are all set and ready with our plans and attire and makeup
kit... And where there is durgapuja and bongs ; two things are must; adda and
bhuribhoj.
So its time for some yummilicious recipes to try out and enjoy with our family.
Chicken Rezala is one among them, its a mughal cuisine. It can be paired with paratha
or smoking hot rice. But I bet you will try it again and again.
Preparation time 1hr (with marination)
Cooking time 1 hr
Ingredients
500 gm chicken pcs, 250 gm hung Curd, 4 tbsp Onion paste
1 big Onion (cut into thick rings), 2 tbsp Ginger paste, 3 tbsp Garlic paste, 5-6 Green
Chillies, 1 tsp garam masala powder, 1 tbsp Poppy seeds, 9-10 Cashew nuts, 3 tbsp
Ghee, 1 tbsp white oil, 3 tbsp Sugar, Salt (according to taste) , 4 pcs each Cardamon
and cloves, 2 pcs cinnamon, 8-9 Black Pepper corns, 3 pcs Dry red chili
Instructions
Marinate chicken with hung curd, salt, 2 tbsp onion paste, 1 tbsp ginger, 1 tbsp garlic
paste. Keep aside for 1hr.
Soak poppy seeds and cashew nuts for 30 mins, make thick smooth paste.
Heat ghee in a deep bottom pan. Add whole garam masalas, let them splatter.
Add onion, ginger and garlic paste saute them in a low flame. Keep stirring after every
minute. Don't fry them brown.
After the pungent smell is gone, add the chicken pcs along with the marination. Add
green chillies.
Mix all well. Cover with lid and let it cook in a low flame.
After a while add poppy seeds and cashew nuts paste. Mix and again cover.
Do stir in between. This process will take 40 mins approx.
After the chicken is cooked, add garam masala powder.
On other side in a pan heat white oil, add whole dry red chillies and onion rings,
sprinkle salt. Saute them and add in chicken.
Chicken Rezala is all ready to serve.
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The Art of
Craft
Enabling the craftsmen

Shraboni Datta
―We The Offspring‖ is an NGO working with the aim of not only helping women
and children from underprivileged children to discover their latent talents but also
aims at working with a view to creative economy.
Here women are trained to use their skills at making nakshi kantha to make house
decor items and other furnishings. Young children are painting on umbrellas and
aluminium cups and kettles as well as wooden stools and the finished art products
are making their place in the homes of aesthetically inclined individuals. Kanu a
young idol maker who makes a paltry sum by making idols during the festive
season has been groomed to use his skills to make stools and mirrors out of
bamboo. Therefore the finished products at ―We The Offspring‖ have created its
own demand amidst society. Economic viability of the finished products makes this
effort on our part of immense social value. The art work that goes behind these
products will not only help the children to enhance their skills but will also succeed
in generating some income for them.

Pic top: A aluminium kettle
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CRAFT
This is a stole on
which
tribal
painting is done
and
we
are
highlighting
it
with thread work

An umbrella is being
used as a canvas to
bring to people our art.
Here on this white
umbrella ‗warli‘ art is
reproduced where we
see the daily life of the
people.

A side bag made of
‗gamchha‘ . In offspring
we are trying to bring in
front how our daily use
products can be used to
make wonderful , stylish
things and can be
brought in front of
everyone . This bag is
made with ‗gamchha‘
and kalamkari

Kanu,
the
idol-maker
groomed to use his skills to
make stools and mirrors out
of bamboo.

We, The Offspring
Contact nos. :
+91 9874449397 / +91 9830263128
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This is a bamboo tool which we
have painted to give it a new look
and which will help to give a new
look to any room and brighten
any room instantly.
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Various Shades
Pictures were taken at a small village called 'Mawlynnong',
150 KM away from Shillong

Upamannu Ghosh
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The
Rural
Wedding

Nirmalya Nag
"Place: Village Bado Turigram, Birbhum district. Time: 29 April, 2013.
Character: It was morning and a 20-year-old woman served tea to me in a very casual
salwar-kameez and continued her usual house-hold chores. None would believe at
that time that she is the mainstay of the day‘s all activities. The bride.
Guests assembled at the courtyard in the morning and cut vegetables. Chatting was
an added spice there as some members of the group met after a long time. Neighbours
came in groups and lent a helping hand to the family for every small and big jobs.
Rituals like ‗gaye holud‘, ‗shubha drishti‘ , ‗mala badal‘ are observed in the
traditional manner. A family friend cooked dinner for all the guests while local youths
shouldered the responsibility of serving that. No caterer here. During ‗saat paak‘
ritual, some of those youths took a break and carried the bride around the groom. The
community feeling is the main difference between this and other weddings in the city
I had attended.
The next morning, our ‗gharer meye‘ left for another home to begin a new life."

HOME
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Durga
The nemesis

India is a country where Idol worship and
polytheism has a predominance with seasonal Gods
and Goddesses who bless people timely and year
round making things go by a very apt 'bhagwan
bharosey' (meaning : by God's grace) and hence
when you are in India, you can see stuff happening
on a daily basis, which if happens in any other part
of the world, would surely either attract a huge
world media attention or be ranked somewhere
among some weird Guinness World Record.

Marcus Sam

Hinduism forms one of India's main majority religion. And Hinduism has around
33,000,0000 (33 crore) Gods and Goddesses to be precise. So for Gods you also
need Idols - hence the job of Idol making is a very prospective business in India.
Idols made are not just supplied in India but are also exported outside India. Idols
cost from 10US$ to 100,000US$ depending on size, make and maker.

HOME
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Goddess 'Durga‗, the nemesis of 'Mahishasura‗, or the Devil, is believed to be a symbol
of victory of good over evil. It is also one of the earliest doctrines of women
empowerment in the form of depiction of Goddess being the sole 'Lara Croft' figurine
with powers more outreaching than any simple Hindu God. It is believed that 33
crores Gods & Goddesses of Hindu Mythology had conjured to create Goddess Durga
who had been bequeathed with unmatched power in every form, from every God so
that that one figurine could win over the Evil Guy Mahishasura. The celebration as a
festivity had started as early as 16th century AD and is now celebrated by Indians
specially Bengalis worldwide. It involves Idols of almost all major Gods hence it is also
one of the most important festival in India.
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At first the figures & figurines are made from clay and then crafted, colored, polished,
packed, transported, worshiped and finally dipped in water so that they can be
resurrected again next year.
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The
Mysterious
Power

Suswan Mondal
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The Milky Way
Tarun Sant
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Haunted
Angshudeep
Majumdar

Along the
Way
Debjani Paul
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Happy Times
Alok Das
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ভাতৃরুবন ংজিতা
নতু ন চাভা ওযা ফেুও, খুভ দনআ াযাযাত
জং টজং ফাবকুজনং েভ জরন্ডব টু কজড়াাট
ওাপু র অয চধ্বজন, এফায ভাবয অকভনী

Writi Roy Mukherjee
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Ganges

Puja Choudhury

Shot at Prabhu Ghat, Varanasi. It is the cleanest Ghat of
Varanasi as of now and its heartwarming to know that the
effort of cleaning this Ghat was taken up by a Nagaland Girl.
―Cleanliness is Next to Godliness‖ - The picture proves it and
embraces every bit of ethereal beauty Varanasi offers...
More Information at http://goo.gl/6MD0Pc
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Kid-o-scope

Swapnaneel
Class7

Abhirup
Class 3
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Shreya
Class 7

Ronit
Class 3
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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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