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Ed’s Corner
Barsha. Bristi. Rains. Monsoon.
From Bristi Pore Tapur Tupur to Megh Peoner Dista to Meghdutam.
Clouds and rains are poets favorite muse. Through the lyrics the drizzles
always find a special place in our heart, in our murmurs.
We find romance in rains, just as Rahul – the name that you must have
heard of, and Tina find their love in the rains. The same rain creates the
melancholic strain as Anjali looses her love. We find ourselves lost in the
strums of the drizzle just like Nargis Dutt and Raj Kapoor did. Oh Rains!
- the epitome of eternal romance. Hardly there is any better time than the
monsoon to compile the outburst of creativity of our friends. And that‟s
the perfect time for Jhaalmuri too.
Barsha has got varied interpretations – it changes over the years and
places and persons. Everyone of us have a story about Barsha. Or more
than one. The stories had started from our childhood. I remember a
about a story of little boy. He perched on his little window and used to
pray for rains to continue unabated. He didn‟t want his tutor to come and
wanted the rain to help him. Possibly he never thought of any other
consequences of the incessant rains. On our adulthood, the interpretation
got changed – often the melancholic tune ran over other emotions

কফপকাপ ধধাোঁয়া, ফবপজ ধযফরিং-য ধায- or ফৃফি ধাযায় কান্না াযায় ধযা
পে না ফযথা or আফভ শুধু ধচপয় ধদফি ফৃফিয ধিরা-জানরায ধাপয ফপ
ধকপে মায় ধফরা। ;

2

Monsoon has a rhythm of its own. And when
you add a few drops of the rain in any form
of creativity, be it poetry or art or
photography or food, you get insane
creativity with an aroma of the Barasha. You
may discover those strains of romanticism in
every section of this Barsha special issue of
Jhaalmuri, where the contributors have pour
their heart out to create beautiful poems, art,
photography, recipes and stories of varied
genres including Satire, Street-lit, Essay,
Micro-stories.

Be ready to get drenched in the outpouring of creativity by the
Jhaalmuri gang.

Happy Reading!
PS: Two years ago, on a similar rainy day, Jhaalmuri had come into digital existence
and had set sail the paper-boats of creativity. If you like to see a glimpse of the
publications made so far, do check the Section “Our Journey So Far”.

Jhaalmuri
Spreading Creativity. Since 2013
www.jhaalmuricorner.com

Our Journey So Far
17th July 2013
Jhaalmuri started off as a group of 2 with its first
blog post A Piece of Heaven

03th Oct 2013
Our 8 member core team launches their first
digital magazine, Jhaalmuri Durga Puja Special
2013 and got featured in a Durga Puja app.

26th Apr 2014
Jhaalmuri first online art competition “Color of
Life”.

28th July 2014
Jhaalmuri organise s a short story contest
“Kolom”.

23rd Sep 2014
Jhaalmuri Puja Special 2014 released by a much
bigger jhaalmuri team
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th

Oct 201

Jhaalmuri KabboKotha – the collection of
wonderful poems released

th

Jhaalmuri Winter Special
E-magazine released

Jan 201

, the winter special

th

Mar 201

Jhaalmuri Website launched with the Colorz Photo
26th Apr 2014
Fiesta – the online photography fair

th

Apr 201

Jhaalmuri Boisakhi – the Spring special digital
magazine published

th

Jul 201

Jhaalmuri Barsha – the monsoon special emagazine published
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অপমাধযায়

আজ ািংঘাফতক ধাযপগার। যাভ-ীতা আজ

ফনফাপ মাপিন। াযা অপমাধযায ভানুল আজ যাজফােীয দুয়াপয ধবপে পেপছ যাভীতায ধই ধল ভুহুপতষ য াক্ষী পয় থাকপত। কার ধথপক যাপভয ঘপযয দযজা ফন্ধ।
ধদফী ধকৌরযা ঠাকু যঘপয দযজা ফদপয়পছন কার যাত ধথপকই, এিপনা ধফপযানফন।
ককপকয়ী ফনপজয ভপর কো াাযা ফফপয়পছন। দযথপক ই ভপরই ঢুকপত ধদিা
ধগপছ ধলফায। ভন্থযাপক কার ধথপক ধকউ ঢুকপত ধদপিফন যাজফাফেপত। বপয় গাঢাকা ফদপয়পছ য়ত! ুফভত্রা ফাফক ফতন ধছপরয জরিাফায পরা ফকনা ধদিপত
যান্নাঘপয ানা ফদপয়পছন। তাোঁয ফনপজয গযাফিপকয ভযা। এফদপক স্বাভী না ধিপর
েকাপয ধিপত াযপছন না, তাই জরিাফায ধকভন পি ধো তদাযফক কযায জনয
ফতফন মষাপ্ত ফযভাপণ আরুযদভ পমাপগ পযাো 'ধচপি' চপরপছন। যাজফাফেয ঠাকু য
ফ ফুপঝ একেু ভপন ভপন াপর ধ জাপন, ফাফেয ভপধয একভাত্র দয়াভায়া কযায
ধরাক এই ধছােযানীভা-ই। ধগর‖ফায তায ধছপরয অুপিয ভয় এই ধছােযানীভা
তাপক কত অথষাাময কপযফছপরন। ছু ফে ফদপয়ফছপরন। তাছাো ধ জাপন, ই
ফেযানী ধদফী ধকৌরযা পরন দুপয়াযানী। আজকারকায ফদপনয ভত াজপত-গুজপত
ু পক ভুগ্ধ কযপর ফুপো যাজায ভন
জাপনন না। নায ধচাযায ভাতৃবাফ ধদপয ভানল
পত েপরনা। আয ধভজ ককপকয়ী পরন স্টাইফর, াযাক্ষণ ভুপি যাক ধভপি রূচচষ া
কপযন। নায দাী ই কুোঁ ফজ ভন্থযা, াযাফদন িাফর াফাো, কু ভপোয য, আরুয
ধিাাফাো, ধোঁপ চেকাপনা - এইফ কযপত যান্নাঘপয এপ তাপকই হুকু ভ কপয। ফ
মায় ই ধভজযানীয যাপক। িংাপযয ধকানফদপক ধভজযানীয ধকাপনা হুোঁ  ধনই। আয
ফুপো যাজায- বীভযফত, ই ধভজযানীপকই ভাথায় তু পর ধযপিপছ। ধফদক ধথপক
ু ! ধকভন
ধদিপত ধগপর এই ধছােযানীভা-ই একভাত্র রক্ষ্মীভন্ত, যানী-ভা ফায উমক্ত
ু যানী ীতা, ভান্ডফী, শ্রুতকীফতষ আয ঊফভষরাপক আন কপয ফনপয়পছন!
ফদফফয মফ
াকা-ভাথা ঠাকু পযয ভন শ্রদ্ধায় েরভর কপয উঠপরা ধছােযানীভায জনয। চাইফায
আপগই একাতা ফ্রু ে-কাস্টার্ষ তু পর ফদর যানীভায াপত।

ধদপিা জান, একো
কথা ফফর। াফফরক
ভাফন ফদপয় াফনভুন
কযপত মাফি। ফুঝপতই
ধতা াযছ, অফজন
জানপত াযপর ধক
ফদপয় ধদপফ !

যাজোাপদয ফাইপয দু'যকভ জনতায ফবে। একদর 'জয়
যাভ' 'এই ফনফা ভানফছ-না ভানফ-না' 'যাজা দযথ ফনাত
মা' ফপর ধাফর্ষ িং আয যাভচপেয ছফফরা ধাস্টায ফনপয়
কতযী। বাফিানা ধমন যাজা দযথপক ধপর আয ছােপফ
না। আপযকদর 'জয় যাজা দযপথয জয়, পতযয জয়,
নযাপয়য জয়' ধলাগান ফদপি। ফযফিফত ধফ জফের।
ভাভন্ত্রী যকভ-কভ ধদপি ভুপি কু রু এোঁপেপছন। ধনাত
ধপেয দাপয় চাকফয কযপত পফ ফপর আজ ফতফন গফদ
আোঁকপে ফপ আপছন বায়। ধয়াদাপদয ফরা আপছ ধমন
তাযা ধকানযকভ ধগারভার ধদিপরই কাোঁদাপন গযা আয
জরকাভাপনয ফযফায কপয। ভন্ত্রী বাফপছন ফুপো যাজায
JHAALMURI BARSHA
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ফনপজয যাজয াভরাফায ক্ষভতা ধনই, াোঁানী আয াপেষ য ফযাপভায় এভফনপতই কাফু,
তায় আফায ফেপছপরপক ফদপয়পছ ফনফা! ফতয ফাফা, এই জনযই ফপর কুোঁ পজায াধ
য় ফচত পয় ধাফায, আয গাভছায ভন চায় ধধাা-ফােী মাফায। মতফ!
এইফ কান্ডকাযিানা মিন চরপছ তিন যাভ আয ীতা অন্দযভপর ফক কযপছন ধো
জানপত আগ্রী ফাই। মফদ ই ফফার ধভফগফন কাপঠয দযজা ধবদ কযায উায়
কাপযায জানা ধনই, তফু ফকছু ফকছু দাী আপছ মাযা যাপতয আোঁধাপয ফায ধচাি এফেপয়
ভাযাপজয অন্দপয ধঢাকায গুপ্তথ জাপন। এযা ফিংযম্পযায় যাজ-অন্দপয ―ধফা‖
কপয আপছ। ধকান যাজা ফঠক ফক জাতীয় ধফা ধনন আয ধক ধক ত্নীফনষ্ঠ পয় ধথপক
মান, ধফা ধনন না, ধো জানা এই ভুূপতষ ফনষ্প্রপয়াজন। ীতায েধান দাী যফেনীয
ফছন ফছন আজ গুপ্তপথয ফন্ধকযা ধারায দযজায ফছপন অন্তত জনাদপক দাী
রাইন কপয দাোঁফেপয়। কান ধপত তাযা শুনপত রাগপরা যাভ-ীতায ফফদায়পফরায
ফযফক্তগত িংরা।
যাভ: ীতা,  ীতা
ীতা: ফক পরা যাভ?
যাভ: ধই তিন ধথপক ফরফছ যাক কপয না, রাস্ট োইভ য়াকষ ফভপয়ই াফযর্
য়াকষ য়, জাননা? এযয ধতা ফরপফ 'গ্রীন স্কােষ ো ফনপত বু পর ধগফছ, াপায়য
ধনরাফরো ধনয়া রনা, ফরপভা ধঘাযা' । নয়-নয় কপয কভ ফদন ধতা রনা
ধতাভায াপথ ঘয কযফছ! ধকান ধভাপভপে ফক ফরপত ায তায ফকছু ো আন্দাজ ধতা
পয়পছ নাফক?
ীতা: ভাপন? তু ফভ ফক ফরপত চা আফভ শুধু ধভক-আ ফনপয়ই ফদার্ষ ! অনয ধকাপনা
ফদপক আভায ধকাপনা হুোঁ  ধনই? ফফর ধদযী পরা ফকপ আভায, াোঁ ! ধতাভায আয
রক্ষ্মপণয ই গাদা গাদা ােষ -যাে চু ফচু ফ আয়যন কফযফন! ধতাভাপদয উর্রযাপন্ডয
জুপতা, ফাোয জুপতা আরাদা আরাদা কপয াফর কফযফন! াোঁ ফিকাষো রক্ষ্মন
ফযষ্কায কপয ফদপয়ছ ফঠক-ই, ফকন্তু তাপত ফক িােফন কপভ? জুপয়রাযী মা ফনপয়ছ তাপত
ধতা ফাপ্পী রাফফে রজ্জা াপফ। ধরাপক ধতা জাপন ফপন ফগপয় আভযা নাফক ফরৃর পয
থাকফ, তাই ধতা ফ কাজ ফনপজ ফনপজ কযপত পরা। ধকাপনা দা-দাীপক ফদপয় ফকিু
কযাপত াযরাভ না।
ু কযপত মাফি।
যাভ: ধদপিা জান, একো কথা ফফর। াফফরক ভাফন ফদপয় াফনভন
ফুঝপতই ধতা াযছ, অফজন জানপত াযপর ধক ফদপয় ধদপফ। ধভজ-ভা ধতা িুফ
ফুফদ্ধ কপয ফনফা-েনফা ফপর আভাপদয াফনভুন কযায একো ধস্কা কপয ফদর !
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ীতা : মাই ফর, ধতাভায ধভজভা ফকন্তু ধঘাপের ভফরা। মা এক ফ প্ল্যান ফদর, মাপক
ফপর ইস্ট-পয়স্ট প্ল্যান। এপকফাপয ইস্টানষ ঘাে ধথপক স্টােষ কপয পু র ছফতগে অন্ধ্র
ফফায ভধযেপদ ভাপন ধছাে কপয ফরপর দন্ডকাযণয ধথপক এপকফাপয নাফক পয়
পয়স্টানষ ঘাে ভাপন ধই ঞ্চফফে অফফধ! িাফর ঊফভষরাোপক াপথ ফনপত ফদপর
াযত‖, তাপর রক্ষ্মপণয- একা রাগত না!
যাভ : ঊফভষরা ধতা ফপফজপেয ধভপয়, ধতাভায ভত ফরফেকার াপয়ন্স-এয স্টুপর্ে না।
এত যাজনীফত ফক  ধফাপঝ! ধকাথায় যর ভপন পাোঁ কপয ধদপফ এফ কথা, পু র
ধকপরা পয় মাপফ। তপফ াোঁ, ধভজভায ফফউফেফয়ান ই ভন্থযায ধফাপনয ফপযয ট্রাপবর
ধকাম্পাফনয ফর্কাউেো না ায়া ধগপর াযা ধমত না এত রিং েুপয মায়া। যাই
ধতা ফো অগষানাইজ কপয ফদপি। নইপর জানকী, আভায জান, ফফপয়পত ধম ধরপবপর
িযচা পরা আয াফনভুন কযা ধমত না!
ীতা : ধক? ই কুোঁ জী ভন্থযা ?  ধতা ফঠক কপয বু রু প্ল্াক কযপত জাপননা! ধভজভা
ধম ফক কপয পক ফদপয় ধপফয়ার কযায়! তপফ চু রো বাপরা স্টাইর কযপত জাপন
ধকাপনা পন্দ ধনই। ধদপিা আভায এই াইরাইে-ো  কপয ফদপয়পছ।
যাভ : জানকী, তু ফভ ধম ধকন য়া ফদপয় এফ কযা? আই ভীন তু ফভ ধতা এভফনপতই
ফঝনচযাক (ফজব ধকপে) .. ভাপন ফফউফেপু র! ধতাভায স্বয়ম্বয বা ধম চযাপনর রাইব
ধেফরকাস্ট কযফছর, তাপদয একজন কযাপভযাভযান ধতা কনস্টযাে ধতাভায য
কযাপভযা ফপে কপয ধযপি ফদপয়ফছর। একো ফেফব স্ক্রীন ধতা িাফর ধতাভাপকই
ু আফভ ধতা ধতাভায ফফগ থাই (আফায ফজব ধকপে)..... আই ভীন
ধদিাফিপরা জান।
ফফগ আই ধদপিই ফ্ল্যাে।
ীতা : যাভ র্াফরষিং, তু ফভ এত নফে তা ফকন্তু আপগ ফুঝপত াফযফন। তপফ ধতাভাপক
ধদপি আভায ফকন্তু ধফ ধরপগফছর। ধতাভায আই-ফকউ ধেস্ট ফনপয়ই ফুপঝফছরাভ ধম
তু ফভ ফুফদ্ধভান। নাপর ঐফদন ফাফকগুপরা মা‖ফ এপফছর, ধকানো াপত ধদয়ায ভত
না! াোঁ শ্রীরঙ্কায যাজা ফকন্তু ধফ যান্ডাভ। তপফ ই ফভয় চাযাপ দজন
কভাপন্ডা ফনপয় ধঘাপয ফপর আভায ধালায়ফন। ফনপজয য ধকাপনা কনফপপর্ন্স
ধনই! জাফন যা ফেপরাক, ফকন্তু তাই ফপর এত ফফকউফযফে!! তাছাো য ধতা
শুপনফছ আপগয পক্ষয ধফৌো ধফি ুন্দযী! দযাপিা আভায ধাজা কথা। আফভ ধতভন
ধরাপকয ফউ ফ ধম আভায পযান পয় থাকপফ। ই ধয়াফযিং আভায ছন্দ না। মফদ
কযপতই য় ধতা ফপের্ ফর্পাফজে, ফভউচু য়ার পাপে আফভ ফফশ্বাী নই। তাই ধতা
ু ো ধতাভায় ফদপত। ফতয
আফভ ফপরফছরাভ যধনুো াপে ধভ ধদিপত অনয ধনক
ফরপত ফক আর যধনু বাোয ক্ষভতা ...(উয ধথপক নীচ অফফধ যাভপক একফায
ধভপ ফনপয়)...ধতাভায.... পয়র......
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ু কথা থাক না এিন। চর না
যাভ : (গরা িাোঁকাফয ফদপয়) ছাে না জানু ,যধনয
যাফকিং কভফপ্ল্ে কপয ধনপফ। আফভ ধতাভায় ধল্প কপয ফদফি।
ীতা : াোঁ চর।
এই আপরাচনা ধানায পয তফুফদ্ধ যফেনী  তায াথীপদয ফক য় আভযা জাফননা,
তপফ যাপভয এই ফনফা (অথফা াফনভুন) ফকন্তু িুফ পর পয়ফছর।
েথভত, শ্রীরঙ্কায যাজা যাফপণয ীতাপক ইপরা কপয ধকপে যায পপর ুন্দযী ীতা
ফফনা াপােষ -এ ফফপদ ভ্রভন কযায একো ুপমাগ ান। াফনভুপন পপযন েুযয ধক না
চায়! তাই ীতা ধফরকপ্টাপয ধমপত ধমপত াযা যাস্তা যাভপক এ এভ এ কযপত
কযপত মান মাপত যাভ তাোঁপক উদ্ধায কযপত আপ। উদ্ধায কযপত এপর এভফনপতই
জনগপনয য়ায় াপােষ -ফবা-িযচাাফতয ফপন্দাফস্ত পয় মাপফ, ধকউ
ফযাাযোপক স্বজনপালপনয ধদাাই ফদপয় দৃফিকেু ফপর ভপন কযপতই াযপফ না।
ফিতীয়ত, কনষােক-এয (মাপক ফপর ফকফষ্কন্ধযা) যাজা ফারীপক ফযপয় ুগ্রীফ ধক
ফিংান ায়াপনায প্ল্যান কপয যাভ ধপােষ ভযানপদয ধবাে ুযফক্ষত কযপত াপযন।
জপর ধাক িপর ধাক ফা অন্তযীপক্ষ, ফানযপনাপদয ধিরাধুরায েফতবা ধতা ধকউ
অস্বীকায কযপতই াযপফ না। বাফগয ধ ভপয় ধভগা ফফযয়ার পতানা, নাপর
ধফচাযা যাভ ধক ধফদপক ফকফঞ্চত তা' ফদপয় আপত ত। শুধু তাই-না, ধিাপন
ধকান াাপে ফক কফঠপক ধক কাপক কত োকা ফদর, ধ িফয ধতা আজ ইফতা।
ফ.ফফ.আই-ধক ফুফদ্ধভতী ীতা ধপন্দ ধপপর ধদন এই ফপর ধম, ফতফন নাফক শ্রীরঙ্কা
মাফায ভয় ধফরকপ্টায ধথপক গয়না ছুোঁ পে ধপপরফছপরন আয এগুপরা নাফক ধই
গয়না ফফফি কপয ায়া োকা। তৃতীয়ত, শ্রীরঙ্কায যাজায ধালা ধানায ফযণপক
বাফগয যাভ িুপোঁ জ ানফন। ধফদন তাপক ধভপয ধপরপর অফরা োণীতযায দাপয় ফক
ত, তা আভযা আভাপদয রভন িানপক ধদপিই ফুঝপত াফয। ধজায ধফোঁপচ
ফগপয়ফছপরন যাভ ! ফপপল ধভঘ-না-চাইপত-জপরয ভত মভজ ুত্ররাব!
িাফর ধলযক্ষা রনা। যাজনীফত বাপরা, কূ েনীফত কিনিন বাপরা, তপফ
অফত-কূ েনীফত ধম বাপরা না, তায েভাণ এই যাভ-ই। ই যাক্ষু প কভাপন্ডা ফাফনীয
াভপন যাপভয ধনাযা ছাতু পয় ধমত। াযা অপমাধযা জানপরা যাফণফপধয িফয 
যাপভয ফভপথয ধগৌযফ। আপর ধতা ভযপরা যাফপণয ই দজন কভাপন্ডায একো, মাযা
যাফপণয চূ োন্ততভ াই ফফকউফযফেয ধঘযাপো কতযী কযায জনয ফনপজযা প্ল্াফস্টক
াজষাযী কপয যাফপনয ভত ভুি ফাফনপয়ফছর! আর যাফণ ধতা ভপযফন! ীতায
ুযাভষ ছাো যাফণ কক্ষপনা যাপভয াপথ ফন্ধ কপয ধফাপযয ভত ধছপে ফদপত
চাইপতন না। ফনষ্করঙ্ক ীতাপক করফঙ্কনী আিযা ফদপয় ‗যাভযাজয‘ চারাপত ফগপয়
ফচযকাপরয ভত তাোঁপক াযাপরন ফতফন। বাফগয ফতন-াশুফে াাময কপযফছপরন
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ীতাপক, তাই জনযই ধতা ফতফন অফিকু পন্ডয ফছপনয ুেেপথ ফিপভ অনয
ধদপ ারাপত ধপযফছপরন। অফয তাোঁয ধই ুপযাপনা াতাপনাুত্র নুভাপনয াাময
ফতফন ফনপয়ফছপরন, তফু এই ুপযা ছকো ধতা তাোঁয-ই।
ধনয ধৌরুল! ধনয ইপগা! ধনয যাভযাজয!

HOME
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এক ধম ফছর যাজা, এক ধম ফছর যানী আয এক ধম ফছর যাজুতুয ।

ু কপযপছন, ধঘাোয়
যাজাভায় ফপয়কাপর াট্টাকাট্টা ধজায়ান ফছপরন, ধদপফফপদপ মদ্ধ
চপে যাপজযয এ-ভুপো -ভুপো চপলপছন, ধচায-র্াকাত-ফদভা ধপয যাভ-ঠযাঙান
ধঠফঙপয়পছন । যানী জভকাপরা াফে পয, এক-গা গয়না ঝরভফরপয় কাপর ঠাকু যফাফে,
ফফপকপর অফতফথারায় াক ধভপযপছন, যাজোাপদয দাী-চাকয-িুফে-নাফে-ফবতযফাফয-ারাফষণ াভপরপছন, অফপয-ফপয যাজাভায়পক ফুফদ্ধ জুফগপয়পছন । এিন
দুজপনফয চু পর রুপারী ফঝফরক, কাগজ েপত চভা রাপগ, ফফোঁ ে চেপত াোঁ ধপয,
উঠপত ফপত াোঁেু ঝনঝন ধকাভয েনেন াত-া কনকন। যাজপবাগ ধিপর ফুকজ্বারা
ধপয, যাতপবায ায়া রাগপরই কাপর যাপচা যাপচা । দুজপনফয ফপয় পি।
যাজাভাপয়য বাযী ইপি, যাজুতুযপক ফিংাপন ফফপয় ফযোয়ায কপযন। অপনক পয়পছ
যাজকাজ, এফায আপয় কপয নাপক চভা এোঁপে গপল্পয ফই েপফন আয তীথষধভষ কযপফন।
তপফ তায আপগ একো কাজ ফাফক| তাোঁপদয ফিংপ অপনক ুরুপলয ধযয়াজ, অফবপলপকয
আপগ যাজুতপু যয ফফপয় ধদয়া য়|তাোঁয ঠাকু যদায ফাফা াত-তাোতাফে ধছপরপক
ফিংাপন ফফপয় ফদপয়ফছপরন, ভািাপনপকয ভপধয ধঘাো ধথপক পে ভাথায় ধচাে ধরপগ
ভাযা মায় ধ ধছপর| ধই ধথপক কু রগুরুয কো হুকু ভ, ধছপরয ভাথায় ভুকুে যাপত চা
বাপরা, আপগ ধোয যা| যাজাভায় অফফফয এফ িুফ একো ভাপনন-োপনন না, তপফ
ফকনা একফে ভাতয ধছপর, তায বারভন্দ ফকছু পফ শুনপর ভা-ফাপয ফুক দুযদুয কপযই,
তাই ফনভযাফজ পয়পছন| যানীভা- কফদন ধথপক ফায়না ধপযপছন, এফায ধছপরয ফফপয়
দা।
তা ফাু, ধছপরয জপনয েুকেুপক ফউ আনপত াধ না মায় কায? নতু ন ফউ ভর ঝভঝফভপয়
ু পফরা চাফট্ট াকাচু র তু পর ধদপফ, ধছপর-ফউপত ফভফি-ফভফি
াযা ফাফে ছু পে ধফোপফ, দুয
ঝগো-িুনুফে পফ, নাফতনাতফন েরভপর াপয় াোঁেপফ আয আপধা-আপধা ফুফরপত কথা
ফরপফ – ফুপো ফপয়প এফ ধদিপত ধকভন ুি ফপরা ধদফি!
তা যাজাযাজোয ফযাায, ধমভন বাফা ধতভফন কাজ|
দা ঘেক রাফগপয়| ধফফ ফকছু নয়, একফে গুণী, বাপরা
ধভপয় চাই, ঝকঝপক ফুফদ্ধভতী ফভফি স্ববাফ|আয যাজায
আয এত ধম যািনা
ধছপর মিন, তিন যাজকপনয পরই বাপরা য়|
জুেফছ, ফফর ফনপজ
ঘেক কত যাজকপনযয ধিাোঁজ আপন, ধকাথা কুোঁ চফযণ
কপনয তায ধভঘফযণ চু র, ধকান যাজায ধভপয় গানাএকিানা ধভপয় ছন্দ
ফাজনায় তু পিাে, গরায় াতুয ফপয় মায় ধমন বযা
কপয ধদিা ধদফি? ধ
ফলষায নদী, ধকান যাজকু ভাযী ধরিাোয় স্তাদ, তপকষ
গুপে
ধতা
ধস্মপ
অপনক ফেপতয কান ধকপে ফনপত াপয, ধকউ ফা
ফাফর!
তপরায়ায ধিরা, ধনুক চারাপনায় দে, ধরাপক ফপর ধচাি
ফুপজ তীয ছুোঁ েপর ধ ধফোঁপধ ফগপয় ফঠক জায়গায়।
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ফকন্তু যাজুতুপযয ছন্দ আয য় না! কাউপক ফপর াোঁকচু ফন্ন, কাউপক ফপর দাোঁত উোঁ চু,
কারুয গরায় ফযািং র্াকপছ, কারুয াত-াপয়য গেন াফতয ভতন। তায ফায়না, তায
ফতযকাপযয যাজকপনয চাই।
যাজাভায় েথভো ধছপরয আফদায ধভপনফছপরন, তাযয ফফযক্ত পয় উঠপরন| ধথপক
ধথপক ধিপ রার পয় পঠন, উঠপত ফপত ধছপরপক গারাগার কপযন। ধকন ধয
ফাু, তু ই ধকান কন্দপষয ছা ধম ফকোপক ফাফতর কফয? যাোঁ ভানফছ, ধচাযািানা
ু েুদ্ধ জাফন, ভাথাো ফদফফযই
যাজায ধছপরয ভতই, ধরিাো ফপিফছ ভন্দ নয়, মদ্ধ
ধিপর, ফকন্তু এতগুপরা ধভপয়পক দুভদাভ ফাফতর কফয ফক ফপর?এপত আভায ভানো
ধকাথায় থাপক শুফন? এভন গাধা, এো জাফন না ধম ক্তপাক্ত শ্বশুযফাফে থাকপর
যাজাপদয করপজয ধজায ধফপে মায়? আপাপয যাজাযা কথায় কথায় তাপদয পে
ু ফাধাপত বয় ায়? আয এত ধম যািনা জুেফছ, ফফর ফনপজ একিানা ধভপয়
মদ্ধ
ছন্দ কপয ধদিা ধদফি? ধ গুপে ধতা ধস্মপ ফাফর!
ুোঁ পত পনয পয় ধগপরন, ধছপরয ফকন্তু ধরপদার ধনই। ধ ঘাে ধগাোঁজ
ফা-ভা ধভপয় িজ
কপয ধাপন, তাযয ফ ফদপত ফদপত ফকাপয ধফফযপয় পে।এফিং অফত অফযই পযয
ম্বন্ধফে নাকচ কপয ধদয়| তায এক ধজদ, ফতযকাপযয যাজকনযা না পর ধ ফফপয়
কযপফ না|তাপর ফতযকাপযয যাজকনযা তু ই ফফর কাপক? না, ধো ধ জাপন না,
তপফ ধম কফে ধভপয়য কথা পয়পছ তাযা ধকউ ধযকভ নয়|
ভাছপয়ক য যাজাভায় এপকফাপয ধতপরপফগুপন জ্বপর উঠপরন| তপফ ধয তিাো!
ফফপয় কযফফ না! ফপে! ধতায ঘাে ফফপয় কযপফ! কারপফরা যাজবায় মায়ায পথ
ধছপরয ঘপয উোঁ ফক ফদপয় জাফনপয় ফদপরন, এফায ধম ধভপয়পক ধদপি ছন্দ পফ তাপকই
ধছপরয ফউ কযপফন| ―ঘুোঁপেকু েুফনই ধাক আয যাজায ধভপয়ই ধাক, তাপকই ফফপয় কযফফ
তু ই, নুভান ধকাথাকায!‖ ধছপর ভন ফদপয় ধগাোঁপ ছাোঁেফছর, জফাফ ফদর না|

ু ফৃফি, কোত কোত
ধফদন ফফপকর ধথপক আকা অন্ধকায কপয এর, পে তু ভর
ফাজ আয ধা ধা ঝে|যাজফাফেয দযজা জানারা দোভ দোভ আছপে েপত
ু | ভপয়য আপগ
রাগর, ঘপযয ফবতয ধুপরা, শুকপনা াতা উপে এপকফাপয হুরুেথুরে
যাজবা ফর্ফভ পয় ধগর| দাদাী ধছাোছু ফে কপয ধ ফ ফন্ধ কযপত কযপতই
জপরয ছাোঁপে ফফছানায আধিানা ফবপজ উঠর, যাজবায কাপষপে জর থইথই| ধ
ফ ারপে, ঘযপদায ফযষ্কায কযপত কযপত যাত র| ফ াপুতপযা কপয, জর
ভুপছ, ফবপজ কােপচাে শুকু পত ফদপয়, ঝােু রাফগপয় কপর নাপজার, ধকানযকপভ
শুপয় েপত াযপর ফাোঁপচ| যান্নাফান্নায কথা কারুয ভপনই ফছর না এতক্ষণ, চাপর
র্াপর ফিচু ফে ফফপয় ধদয়া র, ধিপয় কপর রম্বা ধদপফ| ুদষন ঠাকু য ভপন কপয
চাফট্ট ফর্ভ ধবপজ ধপরর|
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িায়া ধল কপয উপঠ যাজাভায় পফ জপরয ধগরাফে ভপু ি তু পরপছন, যানীভা
াপনয ফাো ফনপয় জুৎ কপয ফপপছন, যাোঁধুফন-ধমাগাপেয দর ধিপয়পদপয় াোঁফেধোঁ পর তু পর যান্নাঘয ধধায়াপভাছা কযপছ, এভন ভপয় ফিংদযজায ধরাায কোো
বয়ানক ধজাপয নপে উঠর| ধ ফক আয়াজ! ধমন িযাা াফত ধাক্কা ফদপি,
দযজাো উপে না ধপরা মষন্ত াফন্ত ধনই| যাজায াত ধথপক ধগরাো পে ঝনঝন
কপয গফেপয় ধগর, যানী ফফলভ ধিপরন, যাজুতুয ফফোঁ ে ধফপয় ধদাতরায় ফনপজয ঘপয
মাফির, দোভ কপয এক আছাে ধির| ধম ধমিাপন ফছর উঠপত-েপত াোঁাপত
াোঁাপত এপ দযজায াভপন জে র| দযজায় ধাক্কাো তিন ভাপন চরপছ – দুভ
দুভ দুভ !
ু ফদ ক্তপাক্ত ধরাক, োপণ বয়র্য কভ| একিানা িুফন্ত ফাফগপয় ধপয
যাোঁধুফন ফাভন
ধোঁ পক ফরর – ―ধক ?‖
ফাইপয ধথপক াো এর, ―আফভ-ই|‖ গরাো ধভপয়ফর|
কপর ভুি চায়াচাফয় কযপত রাগর| এই ধঘায ফলষায় ফয়ারকু কু য অফি পথ
ু এপ দযজা ফেপছ? ফরপরই র? ধকাপনা র্াকাতোকাত
ধফপযায় না, ধভপয়ভানল
এভন গরা কপয কথা ফরপছ না ধতা? দযজা িুরপরই া ধয ধয ধয কপয রাফপপয় পে
কচু কাো কযপফ?নাফক – ফরপত ধনই যাভ যাভ যাভ যাভ – ধই ধতনাযা এপ ভকযা
কযপছন?
ধভাোভুফে ফঠক র, আপযকফায াো ফনপয় ধদিা মাক| ধতভন ফুঝপর দযজা না
িুরপরই চরপফ| এ-দযজা াফত এপন বাঙপত পফ, দযজা না িুরপর ফাইপয ধথপক
ধকউ ফকিু ফে কযপত াযপফ না| ফাভুনফদ ধপয াোঁকর, ― আফভ ধক? নাভ ফর তপফ ধদায
িুরফ|‖
এফায া ধথপক একো ানাপনা গরা ঝিংকায ফদপয় উঠর|‖ আ ধভাপরা ! একরা
ু ফবপজ ান্তাবাত পয় ধগর তায হুোঁ  ধনই, উফন নাভ ফজপে
একো ধভপয়ভানল
কযপত ধরপগপছন!ফফর, ধজযা কযপফ না ধদায িুরপফ? অফতফথপক দাোঁে কফযপয়
যাপিা, এ ধকভনধাযা বদ্রতা ধতাভাপদয ফাু?‖
ধ গরায দাপে িাফনকো ধবফপে ফগপয়ই ধফাধয়, কচতফিং দাপযায়ান দযজায
ফিরো িুপর ধপরর| কপর অফাক পয় ধদির, ফাইপয ধছােিাে ধচাযায একফে
ধভপয় দাোঁফেপয়, কাোঁপধ একো ধঝারা, ভাথায় ধোকা, গা ধফপয় েে কপয জর েপছ|
ফছপন একফে ফনযী িচয চু চা দাোঁফেপয় ফবজপছ|
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িাফনকক্ষণ কাপযা ভপু ি কথা যর না| যানী ফায আপগ াভপর ফনপয় শুপধাপরন,
―ধক ফাছা তু ফভ, এভন ঝপেয যাপত পথ ধফফযপয়ছ?‖
ধভপয়ো ধফাধয় কেকে কপয কথা ধানাপনায জপনযই কতফয ফছর, আচভকা এভন
ফভফি কথায় এপকফাপয বযা কপয ধকোঁ পদ ধপপর ফরর, ― ফে ফফপদ পে আনাপদয
কাপছ এরাভ| ফে অভপয় এরাভ, অযাধ ধনপফন না ভা ধগা|‖
যানী ধদিপরন, জপর ফবপজ ধভপয়ো ফ ফ কপয কাোঁপছ, এবাপফ ধফফক্ষণ থাকপর
জ্বপয েপফ, ফনভুফনয়া য়া আিমষ নয়| ফতফন র্াকপরন, ― ফ পয পফ,
আপগ তু ফভ ঘপয এপা ধদফি|ই, ফবপজ এপকফাপয জর পয় ধগছ ধম – আপগ
শুকপনা জাভাকাে য, ফকছু ভুপি দা, তাযয ধতাভায ফ কথা শুনফ|ধগাপশ্বয,
মা ফাফা িচযোপক আস্তাফপর ফনপয় ফগপয় চাফট্ট ঘাজর ধদ|‖ ফপর ফতফন তাোঁয
ভপরয ফদপক া ফাোপতই, তাোঁয িা দাী ধগারাী আয থাকপত না ধপয ফপর
ধপরর, ―ধদাল ফন না ভা, ধভপয়োপক ধম ঘপয তু রছ, ধকাপেপক না ধকাপেপক এপপছ
ধক জাপন! একো ফফদ পত কতক্ষণ ! তায ধচপয় ফফর ফক ভা, আজপকয যাতো
ফযিং ভফন্দপযয চাতাপর শুপয় থাকু ক, ছাদোদ আপছ, গাপয় জর রাগপফ না, কার
কাপর পয়ারা পফ‖িন|‖ যানী তাপক ধভক ধদয়ায আপগই ধভপয়ো এপকফাপয
পুোঁ প উপঠ ফরর, ―ইফি আয ফক!! চাতাপর ধাপফ ! জাফন আফভ যাজায ধভপয়
??‖
ু ফদফদ, ফানভাজুফন ধভাক্ষদা, ভানদাভাফ, ানাজুফন ফফফন্তয ভা,
ধমই না ফরা, ফাভন
কপর ধপ এ য গাপয় গফেপয় ের|পরা ধদি ধদি, ফপর ফকনা যাজকপনয !
কাপর কাপর কতই র, আযপারায ািা গজার ! তা ফাছা, যিংিানা ধতা ধকপর
কাপঠয ভতন, যভয়দায ফদপর ফক আরকাতযা ধভপিফছপর? আফায এপপছ িচপয
চপে! ধা ধা, ছযা ছযা, ফ ফ ফ! াফ আয থাভপত চায় না| তাপদয অফয ধদাল
ধদয়া মায় না| ধভপয়োয যিং এভন আাভফয ফকছু নয়, াপয়য জুপতায় একুরু
কাদা, চু র চু পো কপয ফাোঁধা, গরায় একিাফন েফীপজয ভারা, াত িাফর| মা পয
আপছ তায ধচপয় ফাভুনফদয াফেো বাপরা|
ধভপয়ো এফাপয ধকাভপয াত ফদপয় রুপি দাোঁোর| ―তা যা ধগা বাপরাভানপু লয ফাছাযা,
ধকভন ফে ফাফেপত কাজ কয শুফন? ফপক্ষ ফত কাপক ফপর ধি ফন? আয
আনাপক ফফর ফাু যাজাভায়, কু ফে ফছয আপগ ধম আনায োণো যপক্ষ কযর,
জিংফর বূ ত ফপর তাপক এপকফাপয বু পর ধভপয ফদপরন? াপধ আফভ আপত চাই ফন!
ু ো ফফছানাপতই পে
ফাফা ধনাত অপনক কপয ফরর, তাই - আা, ফুপো ভানল
আপছ, ধকানফদন ধচাি ফুজপফ আয কাকা আভাপদয দূয দূয কপয তাোপফ নয়ত ধভপয
ুপোঁ ত ধদপফ| তাই ধতা ফাফা ফরর, আফন নাফক ফাফায িুফ ধচনা, আনাপক এপ ফ
জানাপত, তা পরই নাফক আফন ধরাকরস্কয ফনপয় এপ করপক ফপধ কপয
ধদপফন?
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তাই না আফভ এত দূয ধথপক এত থ ধঠফঙপয় আনায কাপছ এরুভ! উঃ, দুফদন
ধপয না নায়া না িায়া, যীপয আভায আয ফকছু ধনই ধগা!‖ ধা কপয ধ
আফায ধভপঝয উপয ফপ ের|
যাজাভাপয়য ভাথায় তিন ঝে ফইপছ| ফক ফরপছ এই ধভপয়? জিংফর বূ ত – োণ
ফাোঁচাপনা, তপফ ফক – তপফ ফক – ফকন্তু তাই মফদ য়, তপফ এতফদন এ কথা ফতফন বু পর
থাকপরন ফক কপয? ধযা ধযা গরায় ফতফন ফপর উঠপরন – ― তু ফভ ভিংরুয ধভপয়?‖
ধভপয়ো ভয়রা কাপেয িপুোঁ ে নাক ভুপছ তোক কপয রাফপপয় উপঠ ফরর, ―তপফ?‖

যাজাভাপয়য যীয থযথয কপয কাোঁফছর, অপনক ফদপনয ুযপনা কথা ভপন েফছর|
ু যাজ, ফিংাপন তাোঁয ফা, ফুপো যাজা ফপ| ফকাপযয েচন্ড ধনা
তিন ফতফন মফ
ফছর তাোঁয, ভাপঝভাপঝই দরফর জুফেপয় ধফফযপয় েপতন| একফদন একো ফফযাে
ফনফযাপক তাো কযপত কযপত গবীয ফপন ঢুপক পেন| ধগাোঁ ধপয জাপনায়াযোয
ফছপন ধঘাো ছু ফেপয়ফছপরন, পেয ধরাকজন কিন ফফছপয় পেপছ ধিয়ার কপযন
ফন| মিন ধিয়ার র, তিন ফফপকর গফেপয় পন্ধ য় য়, ঘন ফপনয ভপধয ফতফন
একা| জন্তুোপক ধদিা মাফির না| ধঘাো ধথপক ধনপভ চাযা ধদিপত ফগপয়ই ফফফত,
ধকাথায় ফছর ফযাো, এক ঢুপায় তাোঁপক ভাফেপত ধপপর কাোঁপধ াভপনয দাোঁত ফফফোঁ ধপয়
ফদর| াপতয ফিভো ধগোঁপথ ফতফন জাপনায়াযোপক িতভ কযপরন ফঠকই, ফকন্তু কাোঁপধয
জিভো ফফফলপয় উঠর, ধই পে জ্বয| ফপনয ভপধয ধাচে ধিপয়, ফায ফায যাস্তা
াফযপয়, ফৃফিপত ফবপজ, ভায কাভে ধিপয় মিন ফপনয ফাইপয ধফপযাপরন, তিন
তাোঁয যীয ধবপে আপছ, পন্ধ ধফযপয় যাত ধনপভপছ| চাোঁপদয আপরায় চাযা ধদপি
ফুঝপরন, একো গ্রাপভ এপ পেপছন, ধছাে ধছাে ভাফেয ফাফে, িপেয চার,
ধদয়াপর রতাাতা আোঁকা| দূপয ধকাথা ভাদর ফাজপছ| তাোঁয আয ফকছু ধফাঝায
ফক্ত ফছর না, একো ঘপযয দায়ায় উপঠ ফতফন অোন পয় পে ধগপরন|
আফছা োন ফপযপত ধদিপরন, ফতফন একো ফনচু িাফেয়ায় শুপয়, গাপয় েচন্ড ফযথা|
াভপন ধছাট্ট জানারা ফদপয় ধযাদ আপছ, আয একো কাপনয-াপ-পু র-ধগাোঁজা
ফযাকু র ভুি িাপেয াপ ফপ তাোঁয ভুপিয ফদপক তাফকপয় আপছ|শ্রাফন্তপত ফতফন আফায
ধচাি ফুজপরন| পযয ফায ঘুভ বাঙপত ফুঝপরন, কাোঁপধ একো ধপফট্ট ফাোঁধা, যীয
দুফর
ষ ফকন্তু গাপয়য ফযথাো ধনই| চাযাপ তাফকপয় ধদিপরন, ভাফেয ধদয়ার, ঘয
ফযষ্কায কপয ফনপকাপনা, একাপ একো কুোঁ পজা| উপঠ ফপত মাপফন, দযজায ঝাোঁ
ধঠপর একফে কাপরাকু পরা ধভপয় উোঁ ফক ফদপয় তাোঁপক এক ঝরক ধদপিই এক গার ধপ
ধকাথায় ধমন ধদৌপে ারার| ফকছু ক্ষণ পয াপত একো ঘফে ফনপয় ফপপয এর ধ,
তায ফছু ফছু এক ধজায়ান, ধতরচকচপক গা, াপত াপয় ধফয ধঢউ ধিরপছ,
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একো রার ধুফত ভারপকাোঁচা ধভপয যা, ঝুোঁফে কপয ফাোঁধা চু র| এক গার ধপ ধ
শুপধার, ―ধকভন আফছ?‖ ধপ ঘাে নােপত ধ ফফছানায াপ ফপ ফজপে
ু ু কফয?‖ ধই ভিংরু দষাপযয পে তাোঁয
কযর, ―তু যাজা ফফে? ধঘাো চফে? মদ্ধ
েথভ ধদিা|
ু যাজ, ধো ধফাঝাপত ধফ ধফগ ধপত পয়ফছর তাোঁপক|
ফতফন ধম যাজা নন, মফ
অপনকক্ষণ ধফাঝাপনায য ভাথা ধনপে ভিংরু ফপরফছর, ―উ, তু ধছাে যাজা ফফে?‖
ভিংরু গ্রাপভয দষায, আাপয াোঁচিানা গ্রাপভয ধরাপক তাপক ভাপন|ধমফদন ফতফন
তাপদয গ্রাপভ এপ পেন ধফদন তাপদয যফ ফছর| নাচগান ধপয অপনক যাপত
ফপপয তাোঁপক দায়ায় পে থাকপত ধদপি ধ ঘপয তু পর আপন| ধম কপয়ক ফদন ফতফন
অোন পয় ফছপরন, ভিংরু আয তায ফউ তাোঁয ধফা কপয, যাত ধজপগ লুধফফলুধ
রাগায়, তাোঁপক ফাোঁফচপয় ধতাপর| তাোঁয োন ফপপয আায পয কপয়কফদন ধফফ
াোঁোাোঁফে কযায ক্ষভতা ফছর না তাোঁয, কার ফফপকর দায়ায় চাোই ধপত ফপতন,
ভিংরু তাোঁপক গ্রাপভয ারফদ শুনাত| তায বাযী ইপি ফছর, ধছাে যাজা তাপদয
গ্রাপভ ধথপক মান|‖আজকার ফাই পয চপর মায় ধয ধছাে যাজা, আভাপদয াপথ
আয ধকউ থাপক না|‖
ফপপয আায ভপয় ভিংরু তাোঁয ধঝারা বপয ফদপয়ফছর চাকবাো ভধু, পথ ধিপত
ফদপয়ফছর ঘপয ফানাপনা চাপরয ফপঠ| ফতফন ফজপে কপযফছপরন, ―আফভ ধতা ফকছু
ফনপয় আফফন, এত কযপর ধতাভযা আভায, ফপরা ফক াঠাফ ধতাভায জপনয?
ধতাভায় াাময কযপত াযপর আভায বাপরা রাগপফ|‖ াধাযণতঃ যাজাযাজোয
কাপছ কপর ধানাদানা, জফভজভা চায়, ধো ধবপফই ফতফন কথাো ফপরফছপরন|
ভিংরু ধ পফয ধায ফদপয় ধগর না, ফযিং ফরর, ―ইিাপন াকা যাস্তা নাই, ফলষায়
জর য়, াকাফেপত ধরাক ভপয| একপো যাস্তা ফাফনপয় ফদ ধয| আয ফমিানফিান ধথপক জর ধিপয় অুি য়, ধছরযাযা ভপয, কু য়া কাফেপয় ফদ একপো|আয
তু আফায আফ, তু পক বাপরা ধরপগপছ ধভায|‖

ু যাজ ফাপঘয ধপে ধগপছন, ফতফন ফপপয আপত
যাজধানীপত ফাই ধবপফফছর মফ
উৎফ ধরপগ মায় আয ফক! ফুপো যাজা মযা ফনপয়ফছপরন, ধছপরয ভুপি ফ শুপন
াতফদপনয ভপধয ধরাকজন াফঠপয় গ্রাপভয যাস্তা ফাোঁফধপয় ধদন, ফে ফে কু পয়া কাোন
অপনকগুপরা| শুধু তাই নয়, গ্রাপভ াঠারা িুপর ধদন, লুধফফলুধ র্াক্তাযফফদয
াঠান|
তায য ধথপক অপনকফায ধবপফপছন ভিংরুয গ্রাপভ মাপফন, ফকন্তু যাজকাপজয
াপকচপি এত ফছয ধো পয় পঠ ফন| ধই ভিংরুয ধভপয় এপপছ এতফদন পয!
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তাোঁয ফুপকয ভপধয ঝে ফইফছর, ফতফন শুধু বাযী গরায় যানীপক ফরপরন, ― ধভপয়ো
অপনক দূয ধথপক এপপছ, ফকছু িাফাযদাফাপযয ফযফিা কপয দা| আয শুকপনা ফকছু
যপত দা, মা ফবপজপছ, অুি কযপফ|‖ যানী তাোঁয ভুি ধদপি ফুপঝফছপরন তাোঁয ধবতপয
ফকছু একো চরপছ| ফতফন ফুফদ্ধভতী, ধিাোঁচািুফোঁ চ কযপরন না, ধভপয়োপক ফনপয় ফনপজয
ভপর া ফাোপরন| তাোঁয ভাথায় তিন অনয একো ভতরফ ধঘাযাপপযা কযপছ|
আেপচাপি ফতফন ধদপি ধপপরপছন, ধভপয়োয কাপর ধমিাপন দু-এক কু ফচ চু র ধরপপ্ট
যপয়পছ, কান ধফপয় ধপাোঁো ধপাোঁো জর েপছ, গুণধয ধছপর তাোঁয ধফদপক াোঁ কপয
তাফকপয় আপছ, ধমভন তাকায় ুরুল তায ফেয়তভা নাযীফেয ফদপক| ধমপত ধমপত ভপন
ভপন একপচাে ধপ ফনপরন ফতফন, পথ এপা ফাছাধন! ধকাপনা ধভপয়ই ছন্দ য় না,
ধকভন? ধযাপা, ধতাভায় ধদিাফছ ভজা!
াতভুি ধুপয়, কােপচাে ারপে, চু র আোঁচপে ধভপয়ো মিন এপ ধিপত ফর,
তিন ফাভুনফদফদয দর ফপফপ কপয ফরপত ফাধয র, মতো যাক থু কযা পয়পছ
ততো নয়| যিংিানা চাা ফপে, ফকন্তু নাক ভুি ধচািা ধচািা, োনা োনা ঝকঝপক ধচাি,
িাফেপয়-ফফেপয় াত-া| মিন ঝগো কপয তিন অনয কথা, এভফনপত গরায
আয়াজফে ফভপঠ|
ফিচু ফে ধল পয় ধগফছর, ফচপোঁ ে দই করা ফদপয় ধভপয়োপক ধিপত ধদয়া র| েুকোক
কথা ফরপত ফরপত াত ধচপে ধচপে ধির, ভাপঝ একফায ফপক কপয ধপ ফরর, ―
ফফরাফয মাই আনাপদয ফ ধরাকজনপক|ঘয ফযষ্কায কযপত এভন ফযস্ত ধম বাপতবাত কযায ভয় ধর না?‖ যানী কাপছ ফপ িায়াপত িায়াপত ধেয ধপরন,
ধছপর িাফায ঘপযয আপাপ অফিয পয় ঘুযঘুয কযপছ| ধভপয়ো ধপফ আভরই ফদর
না|
ধভপয়ো িায়া ধল কপয ধিাপনই ক্লাফন্তপত ধনফতপয় পেপছ| তাপক ধকাথায় শুপত
ধদয়া মায় বাফপত বাফপত যানীয ভপন র, এই ধভপয়োয পে ধছপরয ফফপয় পত
াপয ফক? যাজায ভুি ধদপি, কথা শুপন ফতফন ফুপঝপছন, এ ধভপয়য ফাফা ফনিয় তাোঁয
ফফপল ফযফচত| ধছপরয ধম ছন্দ, ধ তায ভুি ধদিপরই ধফাঝা মায়| এই দুপমষাপগয
যাপত ধম অতো থ উফজপয় আপত াপয, তায াো ধপপর ধদয়ায ভত নয়|
িায়ায ভয় কথাফাতষ া শুপন ভপন পয়পছ ধরিাো কপযপছ, াত-া ধদপি ভপন য়
ফযশ্রভী ফপে| আয ফক চাই? শুধু একো জায়গাপতই আেকাপি| এ ধভপয় ধই ―ফতয
যাজকপনয‖ ধতা? একফায যীক্ষা কপয ধদিপফন? ক্ষফত ফক? ধদিাই মাক না|
যানীয হুকু পভ তাোঁয ভপরই একো ঘয িুপর ধদয়া র| যানীভায হুকু পভ ধগারাী,
ধানাফরযা গজগজ কযপত কযপত িাপেয উয চাার কু ফেিানা গফদ আয ধগাো
পনপযা ধতালক|তায উয ঢাকা ের নযভ চাদয, কুোঁ ফচ-ধদয়া য়াে যাপনা তু পরায
ফাফর, যাপনা র ফভফ জাপরয ভাফয| ধ পফয নীপচ যানী ফনপজয াপত যািপরন
একফে ধছাট্ট ভেযদানা|
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ফাই ধফদভ ক্লান্ত ফছর, ধফদন যাপত ঘুভ র জিয| কপর মিন ফফছানা ছাের,
তিন ধফ ধফরা পয়পছ, ধভঘ ধকপে ফগপয় ধযাদ উপঠপছ| ভুি ধুপয় চাপয়য কা ফনপয়
কপর িাফায ঘপয গুফছপয় ফপপছ, যাজাভায় যাজবায় মাপফন ফপর ধকাভপয ধফে
আোঁেপছন, যানী ভানদাপক ফপর ফদপিন ফক কু েপনা কু েপত পফ, এভন ভপয় ধভপয়ো
ধচাি যগোপত যগোপত এপ দযজায় দাোঁোর|
যানী তাপক র্াকপরন, ― এপা| ফাইপয দাোঁফেপয় ধকন?‖ ধ এপ একো ধচয়ায ধেপন
গার পু ফরপয় ফর| তায চু র উপস্কািুপস্কা, ধচাপিয নীপচ কাফর|
―কার যাপত ঘুভ পয়ফছর? তু ফভ ফক চা িা, না দুধ ফদপত ফরফ?‖
েশ্নেুকু কযায মা অপক্ষা, পে পে তেফে কপয ধভপয়ো ফরপত রাগর, ― ঘুভ পয়পছ
না ছাই ! াযাযাত িাফর এা আয া! ভাথাো ধপয ধগপছ, ভাপগা!‖
―তা গফদ-ধতাপক ধায়ায অপবয না থাকপর ফক আয ঘুভ আপ ফাছা, কু কু পযয ধপে
ফঘ ফই ধতা নয় !‖ পু ে কাের ভানদা|
―তাই নাফক? তা মা না,  ফফছানায় একফায শুপয় ধদি না! াযা যাত ধপয ফপঠয
ফনপচ ফক ধমন পু পেপছ, ফাপয! এই নাফক যাজায ফাফেয ফফছানা!যাভ যাভ!‖
ভানদা নাক কুোঁ চপকার ফপে, ফকন্তু যানীভা ভপন ভপন বাযী িুফ পয় উঠপরন| মাক
ফনফিফন্ত, এই ধভপয় একদভ িাোঁফে যাজকপনয| অনয ধকউ পর ধকউ ই ভেযদানায কথা
ফুঝপতই াযত না|
এফায ফগফগয যাজাভায়পক ফদপয় য ফাফেপত িফয াঠাপত পফ| ধছপরয অভত পফ
না ফতফন জাপনন, মফদ ধফগেফাই কপয, ফতফন কপল কানভরা ধদপফন| ধভপয়োপক
ফজপে কযপত পফ ফই ফক| আফত কযপফ ফক? ভপন য় না, ফাফকো নায় ধছপর ফুপঝ
ধনপফ, এভফনপতই ধতা ধচাপি াযাপি! ধভপয়ো একেু িযিফয েযেফয আপছ, তা
ধাক|তাোঁয ধগাোঁয়াযপগাফফন্দ ধছপরয জপনয এভফন একফে ধভপয়যই বা-ফয দযকায ফছর|
(ফগ্রভ বাইপদয ―The Princess and the Pea‖ অফরম্বপন)
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ফৃফিয ফদন।ধন ধদয ফাফেয চাতাপর ফপ ফপ ধফগুফন ধিপত ধিপত ফহু

ুযপনা ফদপনয কথা ভপন পে মায়।প অপনক ফদন আপগয কথা।এক ফছয ফক 
ধদপেক ধতা পফই। আফভ তিন জীফফত ফছরাভ।িপয়য ঘলা দাোঁত গুপরা ধন ধদয
ফাফেয াথপযয ভত চকচক কযত।গ্রাভোয নাভ এফক ফছর।ফকন্তু আয ফে ফছর
গ্রাভো।তাপয ধগাজা পযান আপফন।ফফদপভয আপরায় আয ফঝফঝ ধাকায
ঘযানঘযানাফনপত ঘুফভপয় যতাভ।েফত প্তাপ ধভােরপদয ফনপয় গ্রাপভ শুনাফন
ত।ুফর েুফর পফ দুপো গ্রাপভয ীভানায় একো চারা িাফেপয় ফপত শুরু
কপযপছ।তপফ গ্রাপভয ধকউই তাপদয ধতভন ভানযগণয কযতনা।আয তাযা তাপদয
যকাযী ফাফুফগফয ধদিাপনায ুপমাগ ধপর অতযাচায কযত ফনযী ধরাকজপনয
য।পযন ধদাকানোপক ফঘপয প্তাপ দুপো াে ফত।গরু ছাগর ধথপক গাজা ফই
ায়া ধমত।পযন ধদাকাপনয াপই দুই চারা ঘয ফছর পনী ফােুপজযয।পরাকোয
নাভ পনী ফােুপজয ধম ফদপয়ফছর তাপক ায়া ধগপর মথামথ বাপফই একো ুযস্কায
ধদয়া ধমত। পনী ফােুপজয গ্রাপভয ধম থ ফদপয় ধমত আপগ ধথপক জানা থাকপর ধ
থ াযপত ধকউ ভাোত না ।না ধরাকো অয়া ফছরনা ধভাপেই।ভায়াজার আয
কু দৃফি ফদপয় কাপযা ক্ষফত কযায াত্রফে ফতফন ফছপরন না।কাপর ঘুভ ধথপক ঠায য
যাপত আফপভ ধেপন ঘুভাপত মাফায আপগ অফফধ কাপযা ক্ষফত কযপত না াযপর তায
ধনাই চেতনা।
আানাযা বাফপছন ফক আফায কযত ধ। ধম ধরাকো
ভযায এক ফছয পয আফভ তায ফনন্দা কপয
ধফযাফি।গযীফ চালা কানাই ভেপরয কথাই ধরুন।ফতন
পাফর জফভ ফছর।ফযলায ভযুপভ জফভপত রাের ধদপফ
ফপর ফরদ গরুোপক ফনপয় ভাপঠ ধগফছর।পফচাযা গরুয
ধছপন ফগপয় মত ফাযই ার ফাধপত মায় ফরদ ভাপয
পনী ফােুপজয গ্রাপভয
রাফথ।াত া ধকপে একাকায কান্ড।এইবাপফ াত ফদন
ধম থ ফদপয় ধমত
ধকপে ধগর।ভযশুপভয েথভ ফলষা োপক ধযপত াযরনা
গফযফ চালা।তাযয এক ফাচা ধছপর এপ আর
আপগ ধথপক জানা
ফযাায ো িুপর ফরর।ার ফদপত মাফায আপগয ফদন
থাকপর ধ থ
পনী ফােুপজয তায আর কাজো কপয ধযপিফছর তা
াযপত ধকউ ভাোত
আয ধক জানপফ।ুকুয ধথপক ধগাো দুই ফফে ভাছ তু পর
না
ফরদ োয ধরপজয নীপচ ধফপধ ফদপয়ফছর।পফচাযা ফরদ
ধরজ আয ভাছ ফনপয় াযা ভাঠ ধদৌে।ধরজ নাোপরই
ভাছ আচোয়।আয তায বপয় ফরদো কাউপক ধছপন
ধদিপরই িযাা লাোঁে পয় উঠফছর।
JHAALMURI BARSHA

27

এভনই ফছর পনী ফােুপজয।তায কান্ড কাযািানায় ফাফক ধরাক াপর একভাত্র
বু ক্তপবাগীই ফুঝত পনী ফােুপজযয ধছাফপরয ফফল কতিাফন।াযাফদন এভফনপত
ধকাপনা কাজকম্ম ফছরনা তায।এয ধথপক য ধথপক ধচপয়ফচপন্ত ফদফফয ফদন গুজযান
পয় ধমত। আয পনী ফােুপজয চাইপর গ্রাপভয ভানুলজন ধফফ না ঘাফেপয় ফদপয়
ধদয়াই ধশ্রয় ভপন কযত।পতভন ই এক বু র কপযফছর চযন দাপয ফউ তী।চযন
দা তিন গ্রাপভয ফাইপয।মপু দ্ধয ভয়।চযনদা ধকান এক যকাযী ধনায়
ফছর।মপু দ্ধ ধগপছ োয় ফছয ফতপনক।তায মপু দ্ধ মায়ায প্তা িাপনক পযই ধযা
যর তায ফউ তী ধায়াতী।একো ুন্দয ধছপর র ভয় ভতন।ফকন্তু তীয
িংায অবাপফয তােনায় ধুকপত রাগর।এপক চযনদাপয াঠাপনা োকা ফতন চায
ভা য য এপ ধৌোঁছাত,আয তায য ফছর মপু দ্ধয ফাজাপয ফজফনপত্রয
আগুপন দাভ।ফাগাপনয ফফজ ভাঠ ধথপক কু পোপনা াক বাত ফদপয় ধকান ভপত
রেফছর ধভপয়ো।এযকভই এক ভপয় পনী ফােুপজযয কু নজয ফগপয় যর চযনদাপয
ফাফেয চাপরয কু ভপোদুপোপত।পমই ধদিা ধই তায চাই।ান ধিপয় আেুরদুপো ফদপয়
দাোঁত ধিাোঁচাপত ধিাোঁচাপত াফজয পয় ধগর চযন দাপয ফােী। উপঠান ধথপক তী তী
কপয ুপযা ফােী ভাথায়কপয তু রর ফনপভপলই।
তী ন্তদন্ত পয় ছু পে এপ জর আয ফাতাা ফদপয় ধকানভপত ান্ত কযপত চাইর
দুফাষ া ভুফনপক। ‗ দাপয ঘপয জর ধিপয় জাত ধিায়াফ নাফকপয।ঘপয ফযাোপছপর ধনই
আয উফন ফাভুপনয ধছপর ধদপিই ফাতাা ফনপয় যে কযপত এপপছন।অতই মিন ি
ধতা মা ধদফি চার ধথপক কু ভপো দুপো ধপে আন ফদফিফন ‗ – পনী ফােুপজয ধপা
ধপা কযপত কযপত তায দাফীো ধপে ধপরপরন।
ু য়
তীয অবাপফয িংাপয অই কু ভপোদুপোযই দাভ ফছর অপনক।অপনক অনন
ফফনপয়য াপথ তী ধফাঝানয ধচিা কযফছর ধম ই কু ভপোদুপো ফদপয় ফদপর তাযা
িাপফ ফক।ই দুপো ধফপচ ফফক য়ায বযাপতই আপছ ধ। তীয কথা আয মুফক্ত
ধকাপনাো ধানায ভতই ইপি পনী ফােুপজযয ফছরনা।আয এই না‖ ো ধ আা
কপযফন শুনপফ তীয ভত এক ছাপালা ধভপয়ভানুপলয কাছ ধথপক।তাই মা ফায তাই
র।পতপর ধফগুপন জ্বপর উঠর ফােুপজয।

ু ধদভাক ধফপেপছ না ধতায ভাগী। ই কু ভপো মফদ ধতায ফপঠ না ফানাই ধতা
-িফ
জানফফ এই পনী আপর জরপঢাো ফছর ‗ – এই ফপর পনী ফােুপজয চপর ধগর
তিনকায ভত।
এয ভা িাপনপকয ভপধযই যাস্তায় ফােুপজযয াপথ চযনদাপয ধদিা।াক্কা াপে ফতন
ফছয য গ্রাপভ ফপযপছ।ফউপয়য জনয ােী,াপত ফে পাতনা কাো কাতরা ভাছ
ধফপধ কান অফফধ াফ ফনপয় আফছর চযনদা।েফফ ধতা েফফ ে পনী
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ফােুপজযয াভপন।কু র ফফফনভপয়য পযই কথাো ােপরন ফােুপজয – ‗জাফন ধতা
ধতায ঘপয ফযাো পয়পছ? ‗
তিনকায ফদপন মপু দ্ধ ফগপয় ধমাগাপমাগ কযায ভপতা ধকাপনা উায়ই ফছরনা।আয
ফনযক্ষয তীয ফচফঠ ধরিায ধকান অফকা না য়াই স্বাবাফফক।তাই ুত্র িংফাদ
রাপবয িফযো চযনদাপয অজানাই ফছর।এপক ধতা ধদপ ধপযা তায য এভন
জফয িফপয আহ্লাপদ আেিানা পয় পনী ফােুপজযপক েনাভ ঠু পক ধ ফাফেয ফদপক
যনা ফদপত মাফির।পনী ফােুপজয শুধু ধছন ধথপক ফপর ফদপরন ধম গত ভাপ তায
ধছপরয অন্নোপনয িায়াো ধফ জপম্পই পয়ফছর।ফতন ফছয চযন দা ফাফেয
ফাইপয আয ভা িাপনক আপগ তায ধছপরয অন্নোন !!!চযনদাপয ফ আনন্দ
উপতজনা ফনফভপল উধা কপয ধদয়ায জনয এই মপথি ফছর। ধিাপধ উন্মত অফিায়
ফাফে ফগপয় চযনদা তীপক চযভ অতযাচায কপযফছর ধম গ্রাপভয ধরাকজন ফভপর
তাপক থাভাপত াপযফন ।েকৃ ত অপথষ ফাোঁপয ধচরাকাপঠয ভাপয তীয ফপঠ কু ভপোয
ধথপক ফফদৃ ফকছুই ভপন ফিরনা । তায ফতন ফছপযয ধছপর মফদ ভা ভা কপয এপ না
দাোত তাপর চযণ দাপয বু র বাঙপত আয ভয় রাগত য়ত।
ফঠক এভফন ফছর পণী ফােুপজয।গ্রাপভয ধভােরযা ফকছু কপয উঠপত াপযফন নায
াপথ। নাপক াফস্ত ধদফায ধচিা ধমই কপযপছ আপিপে ফনপজফয ধকাপনা না ধকাপনা
ক্ষফত ধর্পক এপনপছ।তাই াপক ফগরদাফা কপয ফাচায ভতই ফদন কাোফির
গ্রাভো।এবাপফই ফদন কােপত রাগপরা।পণী ফােুপজযয ফয় ফােপত রাগর।এপক
ফয়পয বায,তায য ফেফফ ধযাগী।গ্রাভো অফপপল াফন্তপত থাকায ফদন
গুনফছর।এয ভপধয পণী ফােুপজয গ্রাপভয ফ কতষ াপদয ধর্পক াঠাপরন। ফাই ফকছু ো
বপয় ফকছু ো িংপয় াফজয র পণী ফােুপজযয ফাফে। ফাফেয উঠাপন একো
চাযায়াপত পণী ফােুপজয শুপয়। অপনকোই ঝযফত স্বািয। ফনপজই শুরু কযপরন
কথা।
‗ পণী ফােুপজযয ফাফে এপছ ধতাভযা, আফভ িুফ িুফ। াযাজীফন ধতা এয ফাফে
ধথপক য ফাফে চপে ধফফেপয়ফছ। আভায উপঠান অফি ধকউ ভাোফন ধতাভযা।
মতফদন দুাপয় ধপে ধফফেপয়ফছ ধতাভাপদয ক্ষফত ছাো ফকিু বাফফফন, আয
কফযফন। িংাপয অাফন্ত ধথপক অথষনা ফফকছু ই ধদপিছ ধতাভযা আভায জনয। এই
ফাভুপনয ফযাো জীফপন আফভল ভুপি ধতাপরফন। ঠাকু যপক জর না ফদপয় ভুপি দানা
তু ফরফন ধকানফদন। আভায এই ুনয ফই ধল পয় মাপফ মা আনযাপয়য বায আপছ
আভায ভাথায য। আফভ চাই আভায াযা জীফপনয াপয োয়ফিত ধাক।‘
উফিত ফাই এপক অপযয ভুি চায়াচাফয় কযপত রাগর। ধভােরযা বাফপত
রাগর, ফাঃ ধফ ধতা, ধভাো িাপনক োকা জফযভানা ধচপয় ধনয়া মাপফ। বু ক্তপবাগীযা
ফনজাপত ধফত্রাঘাপতয ুপমাগ োথষনা কযপত রাগর।
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- আফভ চাই আভাপক ূপর চোপনা ধাক। কার ফাপদ যশু অভাফযায পন্ধযপফরা
াপেয ভাপঠ আভাপক ূপর চো। আফভ চাই গ্রাপভয ফ ফযাোপছপর এপ এতেুকু
কপয আভায াপয ধফাঝা কভাক, ফকপগা এতেুকু কথা যািপত াযপফনা?
ফাই ধতা ফফস্ভপয় ভুি া কপয দাফেপয়। অপনপক ভপনভপন ভুচফক ধপ আফত
জানাপরা। ফকন্তু পণী ফাফু পণা ধদিাপনায বয় ধদফিপয় অফপপল যাফজ কফযপয়
ফনপরন ফাইপক।
অফপপল এপরা ধই ফদন। গ্রাপভ ধফদন ুপযা ধভরায ধয। ভাপঠ ভযাযা ফাধা
র। চাদা তু পর ফিচু ফে আয রাফো যান্না র। পণী ফােুপজযয জনয ধভাের ফগফন্ন
ফনজ াপত যান্না কপয াঠাপরন। ূমষ ধর্াফায য ফাই এপক এপক এপ পণী
ফােুপজয ধক েণাভ ঠু পক গরায় ভারা ফদপয় ধগর। ভাপঠয ভাঝিাপন একো ধফফদয
ভপতা ফানাপনা পয়ফছর, তায য ধাযাপরা ধরাায ফত্রূর ফাপনা র, তাপত
কারী ভাতায ফদোঁ যু , পু র ফদপয় যাঙাপনা র। ফপপল ফাই এপ পণী ফােুপজয
ধক ধকাপর তু পর ফনর। আয ঐ ফত্রূপরয কাপছ ফনপয় ধগর। পণী ফােুপজয ততক্ষণ
ধফপচ ফছর ফকনা জাফননা। ফকযকভ ফনপস্তজ পয় পেফছর আপগই। মাই ধাক
গ্রাপভয ত্রাপক ধমই ূপর চোপনায উপদযাগ ধনয়া র, ধকাপেপক গাদািাপনক
ুফর এপ উফিত। যীফতভপতা হুরুিুর পে ধগফছর াপেয ভাপঠ। ধম াযপছ
ফেভফে ছু ে। ুফর ফাফনী ুপযা গ্রাভপক াপয়স্তা কযায এভন ুপমাগ ছােফায
ু পক দফে ধফোঁপধ ফনপয় ধগর। আে পণী
াত্র নয়। এপক এপক গ্রাপভয ফ ুরুল ভানল
ফােুপজয? ফতফন ধতা আপগই গাদা িাপনক আফপভ ধেপন গত পয়পছন। ুপযা ফতন
ফদন থানায় আেপক ধযপি তাযয ছাো র ফাইপক। পণী ফােুপজয ভপয েভাণ
কপয ধগপরন ফতফন ভপযন নাই।
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আভযা, মাযা বাযতীয়,

আভাপদয জীফপন, আভাপদয

িাদযতাফরকায় ভুফেয একো গুরুত্বূণষ জায়গা আপছ। আভাপদয অপনপকযই জীফন
ভুফেভয়। ভুফে শুধু একা নয়। তায অপনক াপোাে।
ফপনভা ধদিপত ফগপয় ফা ফফপকপর ফন্ধুফান্ধপফয পে াপকষ ধঘাযায ভয় কাোঁচারঙ্কা,
ধোঁয়াজ, াকু পচা, ফাদাভ, চানাচু য আয ধতর পমাপগ ঝারভুফে। ধকাপনা ধকাপনা
ভয় ঝারভুফে ফফপিতাপক নীচু স্বপয ফনপদষ ধদয়া, ―দাদা, ঝার ধদপফন না, পে
জর ধনই।―
ঝার ছাো ঝারভুফে!

ফাফেপত অফপয এক ফাফে ভফু েপত ফাদাভ, চানাচু য, আভপতর। ধযাফফায কাপর
োঁয়তাফি ফভফনে রাইপন দাোঁফেপয় ―আভাপক ছ-ো চ, চাযপে ফঙাো, াোঁচো
আরুফো‖ অজষন কপয চ-ভুফে। অথষাৎ, ভুফে-ধতপরবাজায যফফফাযীয় কার।
েচে গযপভ রু-ফয়া দুপু যয য বযপে ফফপয়ফাফে। যফদন ধে-ফফপদ্রা। তাই
কার ধথপক পন্ধ জর-ভুফে-ই আশ্রয়।
ভুফে ায়, ভুফেই িরনায়ক। এক ফফপকর উদ্দাভ ধিরায য ভাঠ ধথপক ফপপয পন্ধয়
েপত ফা। াপ এক ফপোফাফে ভুফে। নজপয েপতই ফাফায কো ধভক কাপন
আপ, ―চেে ভুফে ধল কপয ২৩-এয উাদয—কু ইক। কার ধথপক পন্ধয
জরিাফাপয ভুফে ফচপফাপনা ফন্ধ।―
দাদুয ফয় পয়পছ। দৃফি ঝাা, শ্রফণ ক্ষীণ। ভুপিয ধবতয ধজায়ান দাোঁপতয দর
অদৃয। তাই দাদুয িাদযতাফরকায় ধগাপফচাযা, বাপরাভানুল ভুফেয জায়গা ধনই। দাদু
ভুফে-ফাদ-ই।
এপন ভুফেয পে তপনয অফনফামষ ম্পকষ । ফাফে ধথপক ভুপঠায ভুফে ভুপিয ভপধয
চারান য়ায আপগ অফত াফধানীয কফনষ্ঠা, অনাফভকা, ভধযভা, তজষনী,
ফৃদ্ধােুষ্ঠয পাোঁক গপর দু-চাযজন ভাননীয় ভুফে ভাফেপত ফা ফফছানায চাদপয েপফনই।
ািা মফদ চপর, মফদ ায়া ফয় তপফ ধ-ভুফেদপরয তিন এক রাতক জীফন। ঘয
ধনািংযা, হুরুিুর, ইচই শুরু।
ফকন্তু াফরপয় মায়া মায ভজ্জাগত তাপক রুিপফ ধক?
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এক ফাতাায় অপনক কথা, অপনক স্ভৃফত।

ধগাো ফফপকর ই এক পাফর ভাঠোয় হুপোহুফে কপয ধিরায য পন্ধয ভপু ি এক
দের ধছপরপভপয়য র্াক ের ধছােনপদয ফাফে। ধছােপনয ঠাকু ভা র্াকপছন। ফযয
রুঠ পফ।
এই ফয়পই রুঠতযাপজ ভন? মাই ধাক, গুরুজপনয র্াক অভানয কযায ধকাপনা
েশ্নই পঠ না।
ধছােনপদয ফাফেয দারাপন ফাফে াপত ঠাকু ভা, াভপনয ধছাট্ট উপঠাপন ধঘোঁলাপঘোঁফল,
ধাক্কাধাফক্ক কযপত কযপত এক ার ধছপরপভপয় ধকউ দাোঁফেপয়, ধকউ উফু পয়, ধকউফা ফা-দাোঁোপনায ভাঝাভাফঝ পয় উন্মুি।
কীফ ভন্ত্র উচাযপণয পযই ধৌযাফণক ুষ্পফৃফিয ভপতা ধছাপো, ফপো, ভাঝাফয
ফাতাাযা এফদক, ফদক, ধফদপক পু রঝুফযয পু রফকয ভপতা ঝপয েপত রাগর।
এক ভাইপিা ধপকন্ড ধদফয না কপয ধম মতগুপরা াপয োে ভুপঠায ধবতয। ধকউ
যাফয ভুপি।

ভাভায ফাফেপত ফদফদভায ঠাকু পযয আপনয াভপন যািা ধছাট্ট থারা ধথপক চু ফয কযা
ছাো এবাপফ ফাতাা িায়া মায়। াত ধধায়ায ফযাায ধনই, অত ভয় ধদয়া
মাপফ না। আয তা ছাো, ফযয রুপঠয ফাতাায় দূলণ রাপগ না।
াোয ধদাকান ধথপক ১০০গ্রাভ ফচফনয ফা গুপেয ফাতাা ফকপন আনায আপদ
জাফয পর আায পথ কীবাপফ ধমন ১০০গ্রাভ ফাতাা ৭৫ গ্রাভ পয় মায়।
েিয গ্রীপে, বযদুপু য আচভকা অফতফথ এপর চেজরফদ আয ফকছু না ধাক, দুপো
ফাতাা আয এক ধগরা জর-ই ই।
কফফ  াফফতযক এফিং িাদযযফক তাযাদ যায় তাোঁয পে আরাপয তৃতীয় ফদপনই
মা ফপরফছপরন, শুপন একেু অফাকই পয়ফছরাভ।
'ফুঝপর অনফভত্র, ফাতাা র ৃফথফীয অনযতভ এক আিমষ। ফাতাা এ জগপতয
ফষপশ্রষ্ঠ ফভফি।'
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কুকুয

―

একফে গৃাফরত, চতু ষ্পদ োণী। কু কু পযয দুফে কান, দুফে ধচাি, চাযফে

া  একফে ধরজ থাপক। এপদয স্ভৃফতফক্ত েিয। এযা ফদপন ঘুপভায়  যাপত াাযা
ধদয়। কু কু য একফে ফফশ্বস্ত  েবু বক্ত জীফ।‖
এই কু কু যফে যচনা ফইপয় থাপক। ফপোপজায অন্তু, ন্তু ফা ফঝভফর, ফউফরপদয
ফাগাপন ফা ফায ঘপযয ধাপায নীপচ তায ঘুভ  জাগযণ। এযা ধকউ পথয কু কু য
নয়। যচনা ফইপয় পথয কু কু পযয জনয ধকাপনাফদন ধকাপনা আরাদা অনুপিদ ফছর না।
ধবারায ধদাকাপনয ফত্রপরয ছায়ায় ধম এক কান কাপরা, এক কান াদা কু কু যো শুপয়
ু জপনয ছু পে ধদয়া ফফস্কুপেয
থাপক ফফকাদায চাপয়য ধদাকাপন চা ধিপত আা ভানল
েুকপযায় তায অর ক্ষু ধামান। একা।
ূপমষয ছু ফেয ঘণ্টা ফাজায পে পে এক এক কপয আনাচকানাচ ধথপক তায
েীাথীযা াফজয। এফায শুরু গারগপল্প এক ান্ধয আড্ডা।
ধফরা ফপয় মায়। পন্ধ যাপতয ফদপক গোয়।
অভর, কভর, ফফভরকাকু যা অফপ ধথপক ধপপয। ধরাইপয়য ধদাকান ধথপক ধপপয
যাভরী ভাফ, ফুকুপনয জাভাযাে ফকপন ফপপয আপ আযফত কাফকভা। ―কাকফর ফুক
ফর্পা‖য ঝাোঁ ধপপর ফপপয আপ অঞ্জফর ফদফদ।
এক কান কাপরা, এক কান াদা আয তায াপোাে তিন ধছপনয দু-াপয়
দাোঁফেপয়, াভপনয দু-া ছফেপয় ফদপয় ফজব ধফয কপয আেপভাো বাপঙ। দাদা, ফদফদ,
ভাফ, ফফ, কাকু , কাফকভা, ধজঠু , ধজফঠভা ফাইপক যা ধচপন। তিন ফফস্কুে ছু পে
ফদপর আহ্লাপদ ছু পে মায়। ফফস্কুে ভুপি ফপপয এপ এোঁপোভুপি আফায চাইপত থাপক। আয
একেু পয দু-গফর পযয ফািংরা যাপযয ধকাফচিং ধথপক ধপপয ফফু। গফরয ভুপি এপ
দু-ফভফনে দাোঁোয়। উোঁ ফকঝুোঁফক ধভপয এফদক-ফদক ধদপি। তাযয া ফেপ ফেপ এক
ফুক উৎকণ্ঠা ফনপয় ধবারায ধদাকান ধপযায়।
ধদাকাপনয আপরায ীভানা ধফযপয় পযয অন্ধকাপযয কাপছ এপ ফফু ধদপি
কাযিানায ধগপেয গাপয় জ্বরজ্বপর ধচাি ফনপয় শুপয় এক কান কাপরা, এক কান াদা।
ফফশুয াপয়য পি গা ঝাো ফদপয় পঠ।
ভা অন্নূণাষ য নাভ জপত জপত ফাফেয দযজায় ধৌোঁপছায় ফফু। াতভুি ধুপয় যচনা
ফই িুপর ধনফর ফদপয় ফতয়াতয াতায তরায ভাফজষপন পু েফক ফদপয় ধরপি, ―পথয
কু কু য যাপতয ধফরায় ফচনপত াপয না।―
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 ফদফদ...ফযাগো যান ধতা!‘

-‗

ু ফপফযপয় ভিায ধদির এক
আচভকা ―ফদফদ‖ পম্বাধপন অফাক পয় জানরায ধথপক ভি
ভধযফয়স্কা ভফরা ান ফচফাপত ফচফাপত ফফায ধতােপজাে কযপছ তায াপয ফপে।
ভিায তায াফন্তফনপকতপনয কাজ কযা কাপেয ফযাগো ধকাপর তু পর ফনপয় জানরায
ফদপক ভুি ধপযাপরা।
ফাইপয ধভঘরা, ফঝযফঝপয ফৃফি েপছ ধই কার ধথপক। আয এভনফদপন ধভাফাইর
ধযফর্পত ‗এভন ফদপন তাপয ফরা মায়‘ গান শুনপত শুনপত ধ াফযপয় ধগফছপরা
ধফফকছু ফদন ফছপনয কথায়- মিন ধ তায দয ায়া চাকফযয াপথ াপথ ফনপজয
জীফপন দয আা ধেভ ফনপয় আত্মাযা পয় থাকত। যা, ধ ধেপভ পেফছর
ভীপযয, ভীয তায কভষী। ভিাপযয ভপন েফছর ধই েথভ ফদনগুপরায কথা,
ধমিাপন ধ ফনপজই ফনপজয অনুবূফতপক অনুবফ কপয াত, গুনগুন কযপতা
আনপন্দ। একেু আপগ ধই ধয ধ আফায অনুবফ কযফছর ধভপঘপদয েী ক‖ধয।
ফকন্তু িুফ ীঘ্রই ধ আনপন্দয ধয ধকপে ধগপরা এ বদ্রভফরায ফাজিাই গরা শুপন।
এিন ধভাফাইর এ ভন ফদপয় শুনপরা ‗কযা ইপয় ফ ফয়ায যায়‘ গান পি। ধক্টয
পাইব ধথপক ধভষতরা মাপি...অপনকো থ। আফায ভিায আনভনা পয় ধগপরা,
ফতয ফক ভীপযয াপথ ধেভ ফছর? নাফক শুধুই ফনপজয বাপরা রাগা? যা, ভীয
একো ফনপবষ জার আত্মপবারা ধছপর ফছর,মায ফনবষ ীক দৃঢ় চফযত্র ধদপি ভিায ধেপভ
পেফছর, ফকন্তু ধ কথা েকাপয য ভীপযয ধম ধভরুদেীন রূ ধ ধদপিফছর তা
আফায ভপন পে ধগপরা আয ফাইপযয আকপয ধভপঘয ধচপয় ধফফ কাপরা পয়
ধগপরা ভনো।
-‗বাপরা
ধয়াযা
আপছ
োকা...ধনপফন নাফক?‘

‗আফভ ধতা ফনছক
ফন্ধু‘, ‗তু ই আভায
িুফ বাপরা ফন্ধু‘,
‗আফভ ফুফঝফন আভায
ভজাগুপরাপক তু ই
ফফযয়াফর ফনফফ‘

ফদফদ...ধজাো

দ

আফায জানরা ধথপক ভুি ধঘাযাপরা ভিায। ভীপযয কথা
বাফপরই তায ভপন এই কাপরা পয় মায়ায অনুবূফতোই
গত দুফছয ধপয পয় এপপছ। ফাযফায কপয়কো রাইন মা
ধ ভীপযয গরায় ধলফাপযয ভত শুপনফছর ধমভন
‗আফভ ধতা ফনছক ফন্ধু‘, ‗তু ই আভায িুফ বাপরা ফন্ধু‘,
‗আফভ ফুফঝফন আভায ভজাগুপরাপক তু ই ফফযয়াফর
ফনফফ‘, ‗আফভ ধতাপক বারফাফনা‘ ভপনয ভপধয ঘুযাক
ধিপয়পছ!
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কতফায ধ ভপন ভপন দুজপনয িংরা ধবপফ কপথাকথপনয ধচিা কপযপছ একা। ফক
ত অই কথাগুপরা না ফরপর? ভিায ফক এতোই বু র ফুপঝফছর ভীযপক। ভীপযয
ভজায ভপধয ধকানো ভপনয কথা ধফক ফকছু ই ধফাপঝফন? ফ ধফাঝােুকুই ফক বু র
ফছর?আয ভীয ফক না ফরা অফফধ ফনপজ ফকছু ধফাপঝফন?
-‗এই ধম দাদা একেু ধাজা পয় দাোঁোন ধতা!‘ ফছনফদক ধথপক এক ভফরা কন্ঠ
ফপর উঠপরা। ফাপ ফবে ফােপত শুরু কপযপছ। ভীয এইফ ভয় িুফ ুন্দয
ফনযাতা ফদত ভিাযপক। দুজপন একাপথ ভাপঝ াপঝ মিন ফপযত অফপ ধথপক।
অথচ মিন াযাজীফপনয ফনযতা ধচপয়ফছর ধ, ফক এক অদ্ভুত রূ েকা
ধপয়ফছর তায। ভিাপযয ফেুকু পক ফভথযা েভাণ কপয যীফতভপতা পয দাোঁফেপয়ফছর
ধ। ভিায আয তায াপথ ধমাগাপমাগ যাপিফন। ফযিং ভীযই গত দুফছয ধপয
নানাবাপফ ধচিা চাফরপয় ধগপছ আফায ধমাগাপমাগ কযায।
অফপপল কারযাপত্র মিন ধফ ফকছু ফদপনয গুপভাে গযপভয য ফৃফি এপরা, ভনো
এভফনপতই ঠান্ডা পয় ধগফছর,ভীপযয ধপান এর।ভিায মতো ম্ভফ গম্ভীয গরায়
ফরর,

-যাোঁ ফর। ফক ভপন ক‖ধয?
-ধকভন আফছ? কাজকভষ ধকভন চরপছ?
-বাপরা। তু ই আফছ ধকভন? ফাফেয ফ?
-বাপরা। আভায উয ধতায যাগ কপভপছ?
-প্ল্ীজ এফদ্দন য এফ কথা বাপরা রাগপছ না। আভাপক আভায ভত থাকপত ধদ
না। আফভ ধতা ধতাপক আয ফফযক্ত কফযফন। আভাপক বু পর ফনপজয ভত থাকপগ না
মা!
-াযরাভ না ধতা থাকপত। এফদ্দন ধতা ধচিা কযরাভ। প্ল্ীজ আভাপক ফকছু ফরপত
ধদ?
-ধফ ফর। ভা ধিপত র্াকপর আফভ ধপান ধযপি ধদফ।
-ধতায ভত বাপরা ফন্ধুপক ধছপে থাকা ফতয কফঠন। তু ই ধমবাপফ আভাপক ফুঝফত
আয ধকউ ধফাপঝফন। তিন আফভ েস্তুত ফছরাভ না। এিন ভপন য় আফভ একফায
ধচিা কযপত চাই। তু ই প্ল্ীজ ধদিা কয কার?
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-ফকন্তু আফভ আয ফকছু চাই না। ভা র্াকপছ ধিপত।
-প্ল্ীজ প্ল্ীজ একফায ধদিা কয। আয ধকাপনা অনুপযাধ কিন কযফ না।
-ধফ। কার ফফর ধকাথায় ধদিা কযপত চা। আভায পর আফ। এিন যাফি।
ভিায জাপননা ধ ফঠক কপযপছ ফকনা। আয একফায দুঃি ধপত না ফদপত চপরপছ
ধ। ধভষতরায় ফকছু কাজ আপছ ফপর ধ ভীযপক ফপরপছ িাপন আপত। তাছাো
অফপ াোপত তাপদয একাপথ ধকউ আয ধদিুক ধ চায় না।
-‗ফেফকে...ফেফকে...ফদফদ একফদপক ফেফকেো কােপফন‘। কন্ডাক্টপযয ফদপক তাফকপয়
ভিায ইয়াযপপানো িুপর ফনর। চাভোয ফযাগ ধফয কপয ফেফকপেয োকা ধফয কযপত
মাপফ, ফছন ধথপক ভীপযয গরা। ‗দাোঁো। আফভ ফদফি‘। ভিায একদভ আকা
ধথপক ের। ধ ফক! ভীয কিন উঠপরা এ ফাপ? ধ ফক এতোই আনভনা ফছপরা
ধম তাপক ধদিপত ায়ফন? ফকছু ধবপফ ফরায আপগই ভীয কন্ডাক্টপযয ফদপক োকা
ফাফেপয় ফদপয় ফরপরা ‗দুপো ধভষতরা!‘
ভিায ভাথা ফনচু কপয ফযাগো কাপেয ফযাগ এ যািপত যািপত ফুঝপরা তায হৃৎকম্প
ধফপেপছ। ভীয একই আপছ। এই দু ফছপয ধই ধচাযাোপক ধবপে একায কপযপছ।
অপনক ম্বন্ধ এপ ধবপে ধগপছ তায ধচাযায কাযপণ। মা ধাক। ভীপযয াপথ
কপয়ক ভুূপতষ য ধচািাপচাফিপত ভপনয ভপধয অদ্ভুত ফ ফফফিয়া শুরু পয় ধগর
ভিাপযয। ঠাৎ তায ফনপজয উয যাগ র। ধকন ধ মাপি, ফক ফরপফ ফগপয়।
ইতযাফদ ইতযাফদ।
ধভাফাইর এ অযার্ চরপছ ফপর ধ ফন্ধ কপয ফদর ধযফর্ো।াপয ফপে বদ্রভফরা
কিন ফদপর ধগপছ ধ ধদপিফন। একো অল্পফয়ফ ধভপয় াপরায়ায পয ফপ আপছ।
ভিায ফনপজ একো ফজন পযপছ কাপরা যপঙয। আয উপয ারৃা রুদ আয
াদায় কাজ কযা ুফতয কু ফতষ । জাভা ধদিপত ফগপয় ধিয়ার র অফপপয েযাগো ধ
িুরপত বু পর ধগপছ। তাোতাফে কপয িুপর ফযাগ ঢুফকপয় ভীপযয ফদপক তাকার ধ
পয আপছ ফকনা ধদিপত। দুজপনয কথা ফন্ধ ফায য ভীয চাকফয ফদরায়। তপফ
ধমিাপনই মাক, কম্পাফনয তকভা ধতা গরায় ধঝারাপতই পফ। ভীয তায ফদপক
তাফকপয়ফছর। ঈাযায় উঠপত ফরপরা। ধভষতরা পযয ফা স্ট।
ু কবাপফ একেু পাোঁকা। দুজপনই চু চা ােফছর।
ফলষায ফফপকপর ধভষতরা তু রনাভর
ভিায জাপন ধ শুরু কযপফ না আজ। ভীয ধফাধ য় একেু চাপ। নীযফতা ধবপে
ধ ফরর অফপপল – ধকাথায় ফা মায় ফরত?
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-ধমিাপন িুফ।
-পক। চর ধভাপভা িাই। াভপনই একো ফচপন ধযপস্তাযা আপছ।
ভীয চায়না িাফায ছন্দ কপয ধ জাপন। তফু ধকাপনা যফকতা না কপয ভিায ভাথা
ধনপে ম্মফত জানাপরা।
দুজপন ভুপিাভুফি ফপর ভিায ধযপস্তাযায ধদয়ারফচপত্র ধচাি যািপরা। ড্রাগন, ফুদ্ধ
ভঙ্ক, চায়না ধভপয় ািা াপত এফ নানা যঙ ধফযপেয ছফফ নানা জাগায় রাগাপনা।
ভীয ২ ধপ্ল্ে ধদ্ধ ধভাপভায অর্ষ ায ফদপয় ধদয়াপরই তাকাপরা। ফকন্তু ছফফপত ভনফনপফ
কযপত াযর না। ভিাপযয ফদপক তাকার। ধভপয়োয ধচাযা এই দুফছপয আপদ্ধষ ক পয়
ধগপছ।
-তু ই অপনক ধযাগা পয় ধগফছ।
ভিায ারৃা তাকার ভীপযয ফদপক। তাযয ধেফফপর যািা পু রদাফনোয ফদপক তাফকপয়
ফরপরা
-কই না ধতা! জন একই আপছ। তু ই ফর ফক ফরফফ।
-হুভ! দুফছয আপগ ধতায েকাফত ইিাপক আফভ ফাস্তফাফয়ত কযপত চাই।
‗ধতায ইিা!‘ ভিাপযয গা জ্বরপরা। ধ আপগ ফপরফছর এই ভাত্র! নানা ইয়াযফক
ভজা, াফ-বাপফ ধ ফনফিত ফছর ভীপযয ইিা এক। তফু ধ চু  কপযই যইপরা।
-তু ই আভাপক একো ুপমাগ ধদ এফায। তপফ এিুফন আফভ ফফপয় কযপত াযফ না।
একাপথ ধোঁ পে ধদিপত চাই। আভাপদয ফাফেপত এভফনপত ধকান অুফফধা ফায কথা
নয়। ধচাযা ফনপয় আফত পর আফভ াভপর ফনপত াযফ মফদ এিাপন থাফক।
আভাপদয ফাফেপত ধচাযায োধানয ধফফ ধতা!

ভিায আয চু  থাকপত াযর না। ম্বন্ধগুপরা অপনকফায তায ধচাযায কাযপণ
নাকচ পয় ধগপছ। ফাফা ভা চু চা অভাফনত পয়পছ শুধু ধভপয় কাপরা ফপর। ধ
ধিাপন ধফফ েফতফাদ কযায ুপমাগ ায় ফন। একো ভয় তায ভপন ত তায ফন্ধু
ফফপলত ভীপযয কাপছ ধচাযা নয়, তায ভপনয দাভই েধান। তাই ফনপজ াত্র ধফপছ
ধনয়াোই ফাঞ্ছনীয়। ফকন্তু ভীপযয দুফছয আপগয েফতফিয়ায য ধ ফফশ্বা ধক আয
ধফফ আভর ধদয় ফন। ফকন্তু আজ যাফয এবাপফ ফরায় ভিায আয ফনপত াযর না।
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আভায় এিন ফফপয় কযপত াযফফ না। আভায ধচাযা ফনপয় ধতাপদয ফাফেপত ঝাপভরা
পফ। এফ কথা ফরায জনয এফদ্দন য তু ই আভায় ধর্পক এপনফছ? ধতাপক আফভ
ধকানফদন ফফপয় কযায স্বপ্ন ধদফিফন ধয। বাপরা ফন্ধু ফাপফ ধতায কাপছ ফনযাতায
ধরাব পয়ফছর। ধবপফফছরাভ, এই ধছপরো আভায় াযাজীফন এবাপফ ফুঝপফ, অনয
ফ ফকছু ই তায কাপছ অথষীন। আজ বাফফ আফভ কতো বু র ফছরাভ। আভায ভপনয
ু পে ধপরফর? আয াোঁচো
ভপধয ধপাো ধই দযজাত পু রোপক এবাপফ দপর ভচ
ধছপরপদয দপর ফনপজপক ধপপর ফদপয় আভায ফ আা ফফশ্বা নি কপয ফদপয় ধতায
য় ফন। আজ আফায এবাপফ আভাপক অভান কযফছ? আভায় ফফশ্বা কযাফি
এবাপফ আফায ফপত যাফজ য়াো আভায আয একফাপযয ভুিাষ ফভ?

ভিায ফযাগ ধেপন উঠফায ধতােপজাে কযপরা। ভীয অয ধচয়ায ধছপে ভিাপযয
াপ এপ াতদুপো ধপয ফরর,
-প্ল্ীজ থাভ। আভাপক এবাপফ বু র ফুফঝ না। আফভ এযকভ ফকছু ফরপত চাই ফন।
ধতায ফন্ধুত্ব আভায কাপছ কতো দাভী আফভ তা ধফাঝাপত াযফ না। প্ল্ীজ আভাপক
একো ুপমাগ ধদ। এবাপফ এিান ধথপক চপর মা না।
ধফয়াযা দু ধপ্ল্ে ধভাপভা ফনপয় াফজয র। ভীয াত যাপরা। ভিায এই গাপয় াত
ধদয়া একদভ ছন্দ কপয না। তা কিন ভীয াত ফদপয়পছ তায কাোঁপধ, তায াপত
ধ অনুবফ কপযফন। দুজপন ধপ্ল্ে ধেপন চেে িায়া ধল কযপরা। ভীয ফফর ফদপত
ফরর ধফয়াযাপক।
িায়া ধপয দুজপন ােফছর ফা স্টযাপন্ডয ফদপক। ভিায আয একো কথা ফপর
ফন।োয় মিন ফা স্টযাপন্ড ধৌোঁপছ ধগপছ, একেু ফনফযফফফর গফর ধদপি ধ ভিাযপক
ধেপন ধযপরা ফনপজয ফুপক।ফা াত ভিাপযয ধকাভপয আয র্ানাত ফদপয় ভিাপযয
ফচফুক ধপয তু রর
-তাকা আভায ফদপক।
ভিায তায ধচাি তু রর। এই এতফদপনয এত অভান ফ ধমন ফৃফিয জর পয়
তায দুপচাি ফদপয় ঝপয েপরা। ধবপে ের ধ ভীপযয ফুপক।
-আয ধকানফদন ধকান ধভপয়পক এত কি ফদ না।
ভীয নযভ গরায় ফরর,
- আয ধকান ধভপয়য াপথ ফভপর তপফ ধতা। তু ই আভায একভাত্র াগরী। ধতাপক
ফনপয়ই আফভ ফাফকো থ ােপত চাই। আভায় ক্ষভা কপয ধদ প্ল্ীজ।
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ভিায তায ফুপকই ভুি গুপজ চু  কপয যইর। াপ একো াপনয ধদাকাপন গান ফাজপছ
শুনর, ‗ফৃফি থাভায ধপল ধানারী আপরায় ধবপ যাজায কু ভায এপ ধানায কাফঠ
ধছাোঁয়ার।‘
ভীয ধদির ফৃফিপধায়া আকাো র্ু ফন্ত ূময
ষ ধানাফর আপরায় আপরাকভয় পয়
ধগপছ।
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Narad Narad
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Uneasy lies the head that wears the crown, Narad heard. But he did not
have to wear a crown, though, everybody knew, he was the undisputed
King of brokering a quarrel. So he was unable to reason for the unease
with which he woke up this morning. Even splashing the face with
double toned Ganga water had failed to cleanse that feel of unease.
Yes, there was a gala party last night at Kailash and the buffet dinner
was sumptuous. Narad had … well… a good time there. No, over
enjoying the meal is not the cause of this unease.
While returning, his vahan dhenki caused some problem. It simply
refused to start. Narad‟ s deputy Upa-narad failed to make the Satya Yug
model move. He had urged Narayana many times to arrange for him a
modern dhenki, but everytime he asked him to visit the purchase
department. There he was told to choose one from the Chinese models
available. Why Chinese? Budget constraints, the tight jawed purchase
department official said. Alas! Those were the days, when you can glide
through the clouds with a brand new US branded dhenki. You just buy
it, Chitragupta would show the cost in this sector or that. Now the time
has changed and this is the result: the Heavenly Bard had to prod Nandi,
Bhringi and others to push the dhekni for a distance before it was ready
to move on its own. But, no. It was no reason for the singular unease he
has since waking up.
“Aha, now I realise,” Narad exclaimed after a
long deep thought. It is the Internet that‟s
giving him this feeling.

What you will
look for is Indra‟s
SMSs that
infuriated Sachi
the other day.
Understood?”

Premier Indra was bragging last night that he
launched Internet in heaven. The Trinity (a.k.a.
High Command) of Mahadeva, Brahma and
Narayana had sometime back had a trip to India
and learned about the Internet mania there.
The Heaven already has mobile phones and
PCs, but no Net connection. Indra was asked by
the Trinity to introduce Internet in the high
abode. Indra took help from some computer
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engineers lodged in the Heaven and Hell and came up with it. “He may
be the Devaraj but was speaking in a way as if it‟s only his credit,”
thought Narad. “He should be cut to size.”
Narad remembered Indra‟s embarrassment when his wife Sachi Devi
found in her husband's Touch-me-not (an exclusive mobile set by Nokia
made only for the high and mighty in the Heaven) all the SMSs sent to
Rambha, Urvashi, Menaka and other beauties. All those SMSs were saved
in a folder which was not encrypted. Like most earthly wives, Sachi Devi
too has a keen interest in her husband's mobile, and thankfully, she is
well versed in this technology. She has done a crash course over these
things in Kolkata. Alas! Nobody knows what exactly those juicy SMSs
were.
Narad got a hint of how to deflate Indra‟s bulging ego. He gave it a little
thought and called for his deputy. Upa-Narad rushed in. “Yes, my lord.”
“Upu, you have a job. Go and mingle with the Premier‟s men. Find out
what they don't know about the Information Technology. And also pay a
visit to Viswakarma‟s ministry to find out the experts in mobile phone
technology. What you will look for is Indra‟s SMSs that infuriated Sachi
the other day. Understood?” “Yes, prabhu. But… my apology… you don't
give me time to go to the loo. How will I do these kinds of things.” “You
work shirker! Are you an employee of government of West Bengal? Go,
this is your only duty now. Beg, borrow or steal…fetch the SMSs. And a
fine incentive awaits you. Now leave.” “Yes sir, your wish is my order.”
Upa-Narad rushed out.
After Upa-Narad left, his boss thought of doing a postal course on
Internet. But he rejected the idea thinking about his own age and
seniority. Though he offered a hefty incentive, he had some doubt about
the success of his deputy.
Engrossed in such deep thoughts, Narad started strolling on the road.
The good side was this was not Kolkata and no reckless driver would run
you over. But the bad side was you may bump into a sage with a very
short fuse, like Durbasha. Then there would be a bane, followed by some
begging for its antidote. Trouble.
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Finding no way out, Narad remembered Narayana (actually he fished his
mobile from the side bag and dialed the number). The second one of the
High-Command had just given the first sip in his morning cuppa, in
order to shake away the hang over of last night's party. It's a sin to be a
big god, he thought, someone or the other was always on the line.
“What's up, Narad?” he answered the phone. “What happened in such an
early hour? I am yet to see the headlines of The Times of Heaven. Is it a
curse, or what?” Narayana did not try to hide his irritation. “Prabhu, we
chant your name in times of crisis, don't we?” Narad was apologetic.
“Now it's time to change the habit, Naru. I am bearing you for ages. You
have a habit of creating trouble at the slightest pretext. I may be a part of
the Trinity, but I too have my limitations, you get it? Now tell me, what's
it this time? “Prabhu, I apologise. But isn't this Internet thing of the
Premier an insult to our collective thinking ability?” “See Narad, this is a
policy decision and presently I don't have time to talk about it. I
understand you have something to do with Indra. Use your creativity and
spare me.” Narayana snapped the line and switched off the cell.
The cleanly shaven bard realised what he would do he had to do it
himself. He returned to his cottage and started playing his Veena. He
desperately needed idea, some new idea. After sometime, he got up and
switched on his PC. Whatever his vices were, Indra was quick at things,
Narad thought.
Narad opened Gmail.com to check his mails. All spams from Hell. He
deleted all and suddenly noticed a series of links in the upper part of the
screen. “Gmail Calendar Documents Web Reader more.” What are these?
Till now, he used to just open the inbox and checked for mails and did
not bother to look at what other services it has to offer. Narad thought he
would open each of these to find out if there was anything useful to hit
Indra with. After visiting Calendar, Documents, Web and Reader, he
clicked on „more‟ and bingo! He got what he had wanted – blog. It took
only some minutes for him to understand what it was. From now on, this
would be weapon to attack Indra. When he was young, Narayana had
made him an assistant of Chitragupta. His job to write pages after pages
after pages. So writing blog posts would not be any problem for him.
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He asked for one more cup of strong liquor tea from Upa-Narad‟s wife
Ratnabali. For quite sometime Kamdhenu was nagging about being
exploited. So Narad started taking tea without milk.
So he started to open a blog account. When a username was sought, the
Bard of Paradise typed Narad in both first name and last name. Now
password. Cautious Narad chose a difficult one. He patiently keyed in all the
108 names of Devi Durga one by one in reverse direction and placed two
underscores after each name. He also picked up this photo for the profile
picture.
The moment he was thinking about the topic of his first post, UpaNarad
returned with an unbelievable result. He brought copies of Indra‟s SMSs to
the apsaras, by bribing the IT department personnel. “Wow Upu, you did a
splendid job. Many many thanks.” Upa-Narad beamed and whispered: “My
lord, what about that incentive?” “Oh… you will get it. Now go and let me
work, will you,” Narad dismissed him.
Now Narad started writing his post. Topic: Juicy tidbits of last night's party,
with some of the choicest SMSs of Indra taking pride of place. The famous
smile of Narad returned on his face as he made the post on-line and sent its
link to everybody.
And lo and behold! What a ripple that piece created. Everybody knows
uttering Narad‟s name twice (i.e, Narad Narad) starts a quarrel. Altercation
started at every household in Heaven the moment that blog post was
opened. The worst affected home was Indra‟s. After a long and crisp episode
which bordered on what newspapers in India call “domestic violence”, Sachi
Devi took a kitchen knife and started thinking what to commit – a murder
or a suicide. But soon she realised neither would do – they were in Heaven,
so none would die. Besides, Ashwini Kumar brothers were genuinely good
doctors. So she started doing what was left. She hurled abuses to her hubby
and his bunch of dear apsaras and lodged a complaint to the Trinity.
The three gods had already had known the situation. It was gradually getting
out of hands and could pose a security threat. They summoned Premier
Indra.
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“What is this, Indra? You had been told to behave a number of times,”
Narayana admonished. Five heads (four of Brahma and one of Shiva)
nodded in acceptance. Cornered, Indra admitted he should have
controlled his feelings and would be careful in future. He was let go and
Narad was summoned.
Watching the result of his explosive creativity, Narad was basking in glory
when the call from High-command reached him. He had to suspend the
celebration. He kick-started his dhenki and reached the high office soon
(The beautiful creation of traffic jam was not known in Heaven).
“You have crossed your limits, Narad. See what you have done. Everybody
in Heaven is quarrelling with everybody. The total system is at stake, do
you understand? Even the security of the abode could be breached. Who
will be responsible if such a thing occur?” Narayana thundered at Narad,
with the other two staring at him.
Narad was listening with his head down. Really, he had not realised. He
was a bard, not an administrator or a politician. He had sought to jibe
about Indra‟s bragging. He started weeping.
Shiva was a soft hearted god. He urged others to find a solution that could
be acceptable to everybody. Brahma came out with one. He directed the
accused to change the name his blog to “Narad_Narad”.The underscore
was enough to stop that quarrel caused by uttering “Narad Narad” which
was earlier the name of his blog.
Narad agreed readily. He had not thought he would be spared so easily.
However, to be on the safe side, Narayana applied a mantra by which
everybody would see good things about his own family in the blog,
irrespective of what was written. Besides, senior gods would got to know
the secret things about juniors but not the other way round. „Confidential
Report‟ has its origin this way.
So far as last known, Narad was still using his old dhenki and UpaNarad
was yet to receive his incentive. If there was any change in the scenario,
we will let you know.
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That Day of
Love
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The drops of water caressed her little brightened face which went red some
moments back, it showed relief writ across at the chance of getting to the
verandah , supposedly to pick up the clothes in the rope out for drying. It
was the third day in succession that it rained around this time. Joy had just
come and was murmuring his daily ranting about his new job, new boss, this
new city , snobby colleagues and his seat. All mundane stuff. He almost lied
on the sofa and kept ranting. She wondered if it ever crossed Joy`s mind if
anyone was hearing him!! As if it was the listener`s responsibility to listen,
as if you miss something big if you miss hearing. A professor!! Huh!! She
smiled at this. Joy was unmindful of many small things and she kind of
preferred it that way. She couldn`t place him as someone who was mindful
and conscious about everything. He was agile in office and one of the most
keen and attentive people around. She wondered how a person could be two
different people in different settings. Maybe he relaxed in her company and
let go of his usual alert , agile form. It was sort of a compliment, the unsaid
type. Maybe her presence gave him the room for being himself. Unshaven,
sleepy looking, a sandal lying near the door, a tee not properly ironed and
the same jeans he wore last Sunday which he wouldn`t even remember. She
liked him this way. She made coffee while Joy kept chattering, going
through the Sunday magazine, pulling the cushions, biting his nails. As she
came back with the cups, he straightened up, checked his poise, fingered his
hair and gazed slowly looking up. Unlike Joy, she thought and knew
something was up. Joy then did something unthinkable, he suddenly picked
up her hand amidst the small talk and fumbled.

Do I fit into
your definition
of “Yess, the
one!!”

She looked at him straight, with a
question mark on her forehead, Joy
fumbled again, looked unsure and a
little stressed out, probably the
anticipation and possible outcomes
had all silenced him. He was pensive.
He loved her and he wasn`t sure if she
did. He knew she`d stand by him for
whatever he would do in life. But love,
not really sure.
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Have you thought about it? Do you think I have earned the right? Do I fit
into your definition of “Yess, the one!!”
Joy finished in one go!! As if he gulped a tequila shot. They did 3 shots last
week in that new crazy bar called „Calypso‟. She went red due to the
suddenness of Joy`s submission, looked away and heard the splashing rains.
She thanked heavens for the sudden showers and rushed out to the
verandah , stealing moments to settle. Very rare for her. She was not a
typical goody, shy type girl who`ll flush at these words. She was the girl of
„Now‟, practical to core, the no nonsense and „oh, stop that drama‟ type. But
it was not anybody and the words came from a depth and hit her
somewhere. She understood it , felt happy and helpless at the same time.
She stole a few moments pretending to take a little longer to pick up the
clothes, her way of taking a little time out to think and on how should she
respond.
Ronnie, yes that`s what they called her , had known Joy for long, they had
gone to the same college and now after she was in this job for some years or
so, Joy had joined her firm and moved to her city. Though Joy was in a
different department and sat in a different floor, they met during their
lunches and travelled back together in the evenings. The lost times seemed
to have come back slowly but steadily. She didn`t know if this was love or
something. Actually she didn`t want to think about it, but yes, for sure,
there was a lot of affection and want for company with this wonderful guy.
She knew she had to handle this carefully, he could not be hurt. She had her
own thoughts on relationships and was actually a little scared of getting into
a commitment. She sensed it would change the equations, the carefree
times, the „no bother‟ thing. Actually she wanted a little more of her own
self.
She was on her own for last 3 years after leaving home for this job in
Hyderabad. Her home was a plain simple reflection of her, messy, a little
imperfect and yes, livable . Books placed in almost every corner of the room,
some dresses dumped for a planned wash later, newspapers, a small table
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with her cups and laptop. The side rack with the electronic album showing
the rolling pictures of her family. She`d just get fixed sometimes with the
sudden images it showed. Some old moments would just flash by. And her
bean bag, her favourite place in the room, she`d drop on it with her book
and the coffee mug placed by her side. She would exchange anything in the
world to get this piece of her life. Her TV, DVD player and rack of cd`s and
dvd`s with must watch movies. Her proud collection of corrs , Denver, Billy
Joel and Cliff Richards‟s apart from the many more. She was just too fond
of all this and feared separation from this world for any serious relationship
commitment. How would someone else understand all this, for others this
would simply mean a chaotic room with stuff thrown all over. But this
room was not for someone else, this was her own little world. She had
allowed Joy only a small access to her flat but barring a sneak peek, even
this room was a foreign territory for him.
Now, she thought she`d say - Look, Joy, I don`t know if you are thinking
about this love shove stupid stuff, but yes, I`m game for going out with
you, am game for having a blast, I care for you and want your company.
But yaar, c`mon, don`t be so senti. Now give me a smile and cheer up!!

Instead, she just came back and looked quietly at him, picked up her cup
and sat. He sat straight, all attention to her. As if expecting her to break the
silence. She just picked his hand , made him stand and gave a warm hug.
Then looked into his eyes and said “can we give this some time? I mean I
am not saying a yes or a no, am only saying that you mean a lot to me,
but it`s just that I`m not ready for a commitment yet”. She half expected
Joy to shrug off and say something. Joy did nothing, he looked at her and
then just nodded. The atmosphere lightened and both smiled.
Let`s go out, she said.
Where?
Just like that, it`s rained and the weather is just fine. Our usual, Necklace
road?
Ok!!
She always liked going to necklace road. The breeze of the hussainsagar
lake and the lovely view always charmed her. They would go and sit on the
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lovely green lawns, a lot of people around, some hawkers. It felt so
peaceful. Joy had his bike. They hopped and started out. The evening after
the rains was fresh and there were still some odd water droplets waiting to
fall on her and her hands. She just lifted her arms on both sides as they
passed through the streets and tried to feel the watery air.
Joy wondered about her and her responses. Some made sense and some
didn‟t. It seemed complex to him. Why can`t girls keep things simple.
What`s “I need time”? Cmon, you`re going around with me, we are
comfortable with each other and when I talk about taking it further you just
blow it away. If I pursue, I would look aggressive, if I don`t it may show
lack of initiative !@#$&^#@. Anyways, he felt happy just being with her.
He loved the feeling of being together, small touches, fragrances, smiles ,
wide eyes and the endless talks.
The other day, while out for lunch, he was transfixed while crossing the
road, she wore a pink kurta with a white legging and she never looked as
beautiful. They were standing in the middle of the road to cross when he
could see cars from both sides slowing down to take a good look. He would
have done the same, it`s a respect to beauty after all!! She kept chattering
while his mind registered a blank on whatever she said. How could they go
on normally? Did it happen to them also? Not sure, probably not.
They dropped on the greens and rolled, like kids playing in a park suddenly
released from the parents. Like a sudden independence and a rush to taste
the freedom!! How it matters!! As kids, the emotions are so uninhibited, so
real, so spontaneous. As adults, we just lose them. We become machines,
slaves of watches and bosses and most importantly , of our own thinking.
Yes, it`s all in the mind, Joy would say, perceive a situation as a tense one
and it kind of spookily wires you up with its tenseness. Just shake it and it
breaks.
They rolled and shouted at each other, raising a few eyebrows nearby.
Some people had a civilised kind of a look expecting you to behave as they
expected , their problem!! to hell with them!!
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They had started running after Joy had parked his bike, this was not the
first time. They had sprinted since they had started coming here. The first
time, it happened on impulse, Joy was walking fast and she was not able
to keep pace, she went ahead running and teased Joy looking back, Joy
went after her to catch hold and both shot to a run. In all the next visits
here, they had maintained the ritual.
The heavy moments back in the evening were forgotten and they broke
into their routine just after coming here. Pounding and huffing , both
reached the greens while Joy had got hold of her tightly before landing. A
look was exchanged and the tangle was broken. They were laughing while
rolling and huffing along.
Ronnie blurted while finally managing to sit up –
You remember Kuntal? Was always late for the lectures and had to run
the last few metres?
Oh , yes, he was a little fat and used to huff on the entrance before he
could ask in his girlish tone “may I come in”…hahaha, what a scene!!

Hahaha , Mr Dutta had given up and simply motioned him to come in
after the first few times , possibly out of pity!! Hahaha…Kuntal`s face
was something to be seen, embarrassed and managing a shy smile
while he locked eyes with anyone on his way to the seat.
Hahaha, you know, our Joydip aka Sanu, the one who broke into all the
new Shanu songs starting with the typical …he he...Manoj met him a
few days back….he is a govt employee in some department, wears a
shirt without tucking and looks over his specs like some uncle. The guy
has married and even has a kid!! Imagine!! Manoj asked him about his
songs and got a weary look of exhaustion and nothing for reply. Sad na,
how people just lose their streaks. Why can`t people just continue to do
something that they love. I mean, not that I expected Sanu to just go on
singing, but yaar, even after your jobs and family, you can still find
some time for your basic passions. I mean, you just can`t have a „weary
and surrendered to daily life‟ kind of a scene.
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Hmm, right, I`ve also seen this in many people, I mean you don`t
have to be so worked up with your life, they can take it easy and relax
a bit. Ok, cmon, am hungry, let`s have something.
Ok, panipuri? Or Pizza!! Wink, wink..
Ronnie now laughed again … you don`t know na!!??
Nope J
She hit him on his back now and he ducked…usual!!
It was the panipuri and then the pizza with extra cheese – usual!!
They sat in silence with ice creams after their food routine on the
walking route. Eyeing each other mildly from time to time . It was a
nice evening with a lot of chatting. She wondered why couldn`t days be
spent like this, fun filled and nice. How they became better without any
hint of questions on relationship commitments, social pressures. Just
some unadulterated times . She also felt a warm feeling of gratitude for
Joy for these times and held his hand. Joy looked a little surprised but
held on and wrapped her by her side. Nice, both thought, the moments
when passing are so nice. Soaking in these times always brought
happiness from within. Moments will pass but what happened during
these moments will remain. Always.
Joy suddenly felt a little sorry, for his pressing her for commitments
back in the evening. Here she was with him in these moments, almost
cuddled up to him holding his hand, what more could he ask for now,
nothing actually, this is what mattered. This is the best way these times
could be spent. Why waste your thoughts about future in the passing
moments which will not come back. Who knows what`s in
store tomorrow. Who knows if these moments could be recreated later.
He felt easy now and full of gratitude for Ronnie, she had reacted
calmly and changed gears to suggest going out. He thanked her silently
and looked at her. She had closed her eyes and he could see the moon
on the lake. For once, he wished a freezing of time.
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If I could
Speak…
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Barsha tumi jhoro na go emon jore. This was what every living-soul
was chanting on that fateful night when the monsoons had hit hard
and torrential rains were playing havoc in a secluded serene turf, off
the beaten tracks. Following was the day I was born. No one knows for
sure when or where. My origin is at an obscure location. I found
myself in the rocks in a desolate terrain. Just after my birth, I had a
terrible course; ups and downs of my life seemed so rude and
unbearable... No one pampered me and I was just in tears and tears.
In the uneven terrain, often I had bruises & scratches. A baby doesn‟t
know what is giving up, but probably I had. To my surprise, one day I
saw a ray of hope. Bright sun light peeped into when sweet music of
chirping birds enthralled me. Dew drops dazzle on the leaves, flowers
make color-ornate-branches, the Sun sparkle on my shoulder, when I
make my first laughter in glee. Life seems to be beautiful and I start to
love it, when…! aah, who is that so rude now again? I fell-down from
an ugly height - unarmed, ignorant, helpless, and innocent!!
How have the Sun‟s rays in my heart
Entered this morning! How have the songs
Of morning birds into the dark cave broken into!
Who knows why, after long, my soul has woken!

Aji e prabhate Robir kor
Kemane pashila praner par
Kemane pashila guhar andhare,
Prabhat pakhir gan.
Na jani kenore etadin pare
Jagiya uthilo pran.
~
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You have now almost guessed who I am, Yes, I am a river!! I fall from
the heights to the Great Plain and start to enjoy my days. As I crawl
over, I amaze over the marvels of Nature, over the intricacies of
mankind. The wide expanse around me stands like a baffling mystery. I
harvest a bunch of untold stories as I move. I have seen many
civilizations prosper, many cities grow. Small children play on my
banks, dive in my water. I wonder with awe, how fast human race has
progressed. Man started to tame and rein upon the forces of Nature to
his own advantage. Sadly, they became so callously egoistic, they forgot
to notice when their best friend has died. Yes I am speaking about their
soul mate „Common Sense‟. He was always with Man, many a times
although, unnoticed. His was a silent character. Used to speak when an
intellectual idea was needed, otherwise was a good listener. No one
knew how old he was, since his birth records were long lost when
societies started getting modern. His health began to worsen when, wellintentioned but over bearing regulations were set in place. I saw an
accident victim on my banks, who was breathing perhaps the last few
breaths. She was left alone with me for she needs a police report before
she can be touched by the doctors.
He almost lost his base, when parents marched like an army to the
school and gheraoed the teacher for going that extra mile which they
themselves couldn't and failed in disciplining their unruly wards. He
lived by sound financial policy: spend less than you earn, and an
immortal political policy: be the last one to be involved in a fight. No one
came to his funeral as most of the people even didn‟t notice he was dead.
Humans were then left without their best friend whom I now christen as
„Rare Sense‟, and it was a cause of big worry for me. They forgot about
the about the sweet water I feed them, they forgot about the little fishes
whom I nurture. A huge dark pipe lay ahead of me, and I rush in like a
whirlpool, fall on the gigantic looking cruel blades of destiny, which they
call „Iron‟. My fishes get severe back pain some get cuts and I make the
turbines go round. I am let to be out in the open again where I meet with
the untreated sewage and my tiny friends can‟t breathe anymore.
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When you call me the Seine, I saw the built up of the oldest City (that you
still recognize). It‟s Paris. In the same time, far away, in the land of the
Holy Saints, when you worshiped me with the name Ganga, I witnessed
the foundation of Varanasi. Two of the oldest cities of the world with
continued habitation, has many beautiful and jaw dropping histories that
perished with TIME. Interestingly enough, WE (me and Time)
often ridicule each other. We both are good erasers– Facts and histories
get erased from memory with Time, and Facts and histories get erased
from the world with my (flood) waters. But, I always win the argument
over Time. You guess why…
When I was the Mississippi, one day I was passing by the turn to see a
young boy Tom Sawyer narrating his adventures to Mark Twain. The
later almost became world famous by plotting this evening stroll onto the
screen. Mark Twain said: “Varanasi is older than history, older than
tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put
together.” I quote him here, because he has told you something, that
Time allowed you to forget. This city was founded by Lord Shiva in 3000
BC. I am being honest here. There are moments when Time wins over
me, and in that case it‟s irreversible. The oldest city as far as I know, was
founded in 7500BC, on my banks, but alas, a big natural event changed
everything. I was flowing in a place, a highly civilized and developed area;
you call it now The Indian Ocean. The Ocean waters engulfed me, and I
went underground, Time wins.., and no one today knows for sure about
that era. Although I died in India centuries ago, some postmortems are
still done by many like Michael A. Cremo in the USA, and reports are
known as „forbidden archaeology‟.
Sometimes enough is enough; I cannot anymore take the pains you give
me. You bend my back putting loaded ships, discharge all the waste and
stall me in the dam just to await my turn to face the blades again. What
harm my little fishes have done to thee? How cheerfully you seem to grin,
how neatly you lay your traps, and welcome my tiny angels in, with gently
smiling jaws.
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At times I lose patience and become furious, and get my dander up. I
flood and flood to my heart‟s content and enjoy your sufferings. But,
when I see the innocent children leave their homes, cry and take shelter
in trees my heart goes out to them and I realize I cannot be so cruel to my
own. But how do I compensate the harm I already did? When going, I
leave alluvial soils for your crops.
Wait, I have to tell you something important than giggling around, that
no one will ever know. No one will hymn this song ever. TIME has wiped
it off, but History is the witness to what I want to …, Aah, wait, what‟s
this ahead of me? What is that?
At the rise of the day,
I hear a song far away, from the vales on the inhabited blues.
When the growing sounds I hear,
I know it‟s the confluence dear.
Who knows! What the birds did tweet today
That the Sun has finally taxed upon me...

Dur hote shuni jeno mohashagorer gaan.
Ore chari dike mor
E ki karagar ghorBhang Bhang Bhang kara, Aghate aghat kor.
Ore aaj kee gaan geyeche pakhi,
Esheche robir kar.
TIME has not given me enough of it to talk to you. The mystery remains.
I to die, you to live…
Disclaimer: Own ideas on the thoughts of a river, and translation of a few poetic notes
does in no way intend to harm the feelings of anyone.
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Untamed
Thoughts

HOME

Writi Roy Mukherjee
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I remember I was writing a love story the other day. I knew the
words that would fit in perfectly , almost like a glove, and then
there were these pauses which had to be there, there were smiles,
rarely said.. as if crudely put . There was reflection that showed the
poet, bruised and pensive with erratic strokes . I paused, 'who
would read these lines .'This rumbling mass of feelings set into
motion like inked ants on paper. I whispered. What use are all my
words , if they never reach you!
Denver was an old time favorite , remember how we sang 'Leaving
On A Jet Plane' in those lonely afternoons while we silently washed
those dishes after lunch and you complained about me being lazy!
You told me a story, how you love calling it 'calcutta' added 'ei
naam ta jeno amay kache taane..amar school,amar
para,phuchka, maidan er tanga gari..calcutta jeno inseperable'.

How you loved the smell of the Monsoon soil. Well, its JULY again.
Monsoon is here, though I no more sail on paper boats, and outside
the rain fell dark and slow, while I took a heavenly ride through our
silence. I somewhere read, some songs take you back to the corners
of memories you shouldn't visit anymore. Eyes are damp for no
reason.
The movie was rather depressing, but it had touched us at the right
place perhaps. Funnily I remember laughing at the name, some old
school swag.
Did we kiss after the movie ended or while we were at it?
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Sometimes we forget to remember or remember to forget. Sooner
or later these days add up to one of those days i puff out my
breadth upon. Somehow we just add up to those million faces,
lost in the crowd. And may be, just may be you forgot how to read
between the lines!
Remember if we ever meet, i would speak anything between
MohunBagan and Mitra Cafe, yet i would fail to say, I go to bed
thinking about Rainbows, Unicorns and some miracles that
would never happen. Remember if i love you, I will love you as
me to cherish, love and regain.
So wishing to get the 'wedding ring' was a promise or a lie??May
be something in between. And just like everyone else who
promised of love, you would too soon fly away with your JET
PLANE.
The story was about JULY - the story was about the paper-planes,
about the red balloons, about the evening walks..
The story was about Kolkata which silently remained
'CALCUTTA' to me.
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Tweety
Tales
A story told in 140 characters
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He looked left, & right.No one is
around. Now is the time.He jumped into
the puddle and the water splashed. Ye!
Every monsoon. Last 31 yrs.
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Bday gift w/o sender's name! Who's it?
Unwrapped. Only 1 piece of
Jhumka?Where is the other 1? Wait, so
he kept this all the while wth him?
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Black - blue. Patterns - solids. Disc rooftop. Tequila - Whiskey. Art Politics. Monsoon - Winter. You - Me.
And our love story.
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It was the sound of drizzle, the crack in
the mirror and the pale pink petals.
The brown diary unlocked the lost room
in the memory lane.
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They danced.
The music got blurred.
She still blushed. He still winked.
15 yrs, and their eyes still found each other in
the crowd.
Words failed them again.
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A Tribute
to the innocent children killed
mercilessly by Taliban in Dec 2014.

Sandipan Bhattacharjee
Oft in this silent night
Ere dozing chain descends
In the comfort of my might,Sad memory darkens the night
of the other days around me!
One step at a time, two steps then,
five often,The innocent souls went to school.
Ponder over and think of the mothers
Who in the morning dressed them up,
Of the fathers who rode them
into the valley of knowledge
Not tho' the children knew
Someone had plotted.
The smiles, the tears,
Of boyhood yearsThe eyes that shone,
Now dimmed and gone.
The child who jumped
now slept and dumped.
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Guns to the right of them,
Guns to the left of them,
Guns in front of them
Volley'd and thundered...!
Flashed as they turned in the air;
With nothing but faith in despair.
Charged the dreaded terrorists -Whose brains are radicalized,
Whose garlands are kills.!
WhileAll the world wondered.
When can their sin fade?
O wild the mind they made!
O the fanaticism explained..,
that No Heaven shall forgive.
While,
All the world wondered.
Honor the child who laid
Noble the child who laid!
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Small Old
Toys
Small old toys
Few torn pieces
Reminds the baby smell of your hair

Sugata Sanyal

First few steps
Of a tentative toddler
Giant steps in the proud parents' lair
Happiness galore
Listening to your first utterances
Everlasting memories that stay
When the nest is empty
And when the memory rules supreme
Makes the dull days bright and gay
We know the rules
Don't you worry ?
About the modern living and all that stuff
We are modern
In our ancient ways
We know the "Letting Go" without a huff
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I worry for you
My darling child
Will you be as bold then ?
I pray for you
That you get strength
To bear the possible pain

As the rules day
As old as are they
Whatever goes up comes down
When you reach our age
And when your nest becomes empty
Will you be able to bear it without a frown ?
I got a thought
For all the parents
Here it is, two pennies worth in all
Stay close to the child
And the toys
Bright memories of these days will keep you tall.
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The Death
„Long live the King‟
And then the King dies.
The King dies
The Kingdom remains.
Unlit;
The courtiers become strangers
The prajas unknown
No one to stand before the throne
No one to hold the sceptre.
The wind blows between the walls:
Await the new dawn
Let the King live in death
Let the King live in peace.
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ঘন্বর মিমর চন্বা
ধফরা ধপল ঘপয ফপফয চপরা
অপনক ধতা পরা ধিরা ধভপঘপদয ধদপ।
আকাপয নীপর ধরপগপছ ফদোঁ পু যয ধছাোঁয়া
ধগারাফ, রার, রুদ, আফফপযয যঙ
ধক ধমন ফদপয়পছ ছফেপয় আকাপয গাপয়।
শুভ্র ফারুকাযাফয চাদয ফফছাপনা ভুদ্রতপে,
ফদগন্ত ফফস্তৃত নীর জপরয দৃযপে,
আোঁধায নাভপত আয ধফফ ফাফক ধনই।
জপরয যঙ নীর নাফক আকাপয যঙ নীর?
েশ্ন কফঠন ফে, তায ধচপয় উতযো কফঠন।
ফদপনয ধপল ফনপে ফপপয মায় ািীযা,
আভযা ঘপয ফপফয চপরা।
আোঁকা ফাোঁকা াদা কাপরা যাস্তায়
ফেভ ফেভ জ্বপর ফাফত, এই আপছ, এই ধনই
ৃফথফীয ফ ি ফনঃস্তব্ধ পয়পছ আজ
আোঁধাপযয কাপরা যপঙ ভপনয যঙ বপয ফদই।
ভাপঝ ভাপঝ জনফফতয ায়া মায় াো
আপরা ফকছু ধফফ য়, আফায ফভফরপয় মায়
পথয ধাপয ঘাপু র একরাফে যপয় মায়।
তু ফভ আফভ দুজনায থ চরা শুরু য়
থ বু পর চপর মাই, ফঠকানা াফযপয় মায়।
কিপনা ফৃফি নাপভ, কিপনা ফা ঝে পঠ
াগর ায়া কিপনা নাভ ধপয ধর্পক মায়।
ধভপঘ ধভপঘ আপরায ধযিায় থ ধদিা মায় এফায ধতা ফপফয চপরা, ধফরা ধপল ঘপয ফপফয চপরা।
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বৃমি- গাাঁথা
ফৃফি ধাযায় কান্না াযায়
ধযা পে না ফযথা ;
স্ভৃফতয ধবরায় ভপন পে মায় ,
বু পর মায়া কত কথা ।
কাগপজয ধনৌপকা ধবপ চপর মায়,
াপথ ফনপয় ধছপরপফরা’

অমনমিিা দা

ছাপদয ধকাণাপত জপভ থাকা জপর,
কাপরা ধভপঘয ছায়া।
ফৃফি ভািা ফকপায াোঁপঝ ,
াত ধপয ফেউন ধপযা’
চাা যপল , থযথয কাোঁপ ,
অস্ফুে বাপরারাগা ।
ধভঘ গজষন ধানা মায় মত ,
চভপক পঠ ধ ঘুপভ,
আোঁকপে ধপয ধছাে ধছাে াত,
―ভা‖ ফপর ধকোঁ পদ উপঠ ।
ফৃফি আভায যক্ত ধাযায় ,
ফৃফি ভপনয ধকাপণ ’
াফ কান্নায গল্প গাোঁথায় ,
উোঁ ফক ধদয় েফত ক্ষপণ ।
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িারাফু
কার যাতবয ঝে পয়ফছর িুফ ,
ধভঘ ধঢপকফছর আকাপয চফেভা
পু রগুফর শুধু ঝপয ফগপয়ফছপরা ফ ,
ধবপ ফগপয়ফছর তাযাপু র াপথ ফনপয় াযাযাত ধপয ফাতাপয াাকাপয
ফুপকয গবীপয ধকোঁ পদ ফপপযফছর ধকউ
কার যাতবয ঝে পয়ফছর িুফ
ঝে ফনপয় ধগপছ হৃদপয়য ফযকু রতা।

কৃষ্ণা দত্ত

আজ ধবাপয ধনই ধভপঘপদয আকু রতা
গাছগুপরা ফ ান্ত ুফনভষর ,
নদীজর শুধু ছরাত ছরাত ছর,
ধুপয় ধগপছ ফ হৃদপয়য ধকারার ,
কার যাতবয ঝে পয়ফছর িুফ ,
ঝে ফনপয় ধগপছ তাযাপু র ভুপঠা কপয।
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অন্বপক্ষা
আজ ধকভন ফনপজয পে একা থাকা ,
ঘুভীন যাত আেপক থাপক জানরা ফঘপয
ফাইপয এিন ফৃফি ঝপয ফভফন ুপয ,
একরা আভায একরা কথা ফন্ধ ঘপয ,

কৃষ্ণা দত্ত

উদা ধচাপি যাস্তা জুপে ফছর আপরা ,
ফেপ্ ফেপ্ ফেপ্ ফৃফি ঝপয ধচাপিয াতায় ,
ঘুভীন এক ধঘাপযয ধবতয ভপন পে মায় ,
ধকউ ফছর না , ফকছু ই ধনই , ফৃফি পে।

ু পস্মাত জানরা জুপে ঝাো ভাপয ,
ভদ্র
চরপক পঠ নীরপচ আপরা ফাজ -ফফদুযত
এক্ষু ফণ ফক ভয় পরা কাপছ মাফায ,
জানরা জুপে দাোঁফেপয় আপছ উদগ্রীফ ভুি।
যইপরা পে অপনক কাজ , তা থাকু ক পে
জরযিং ফ মাপি ধুপয় , জপরযই ধস্মাপত
াত ফাফেপয় আপছ ধম জন েতীক্ষাপত ,
ফ বাফপয় মাফ ধম আজ দূয েফাপ।
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অপক
আভায গফর জুপে ফকু পরয পু র র্াক
য়ায কাপর কাপর চেুইবাফত ধর্পক মায় ,
ীপতয ফদন ফপর ধরপয ভ জুপে ধযাদ ,
আভায ধছপরপফরা ধদয়াপর ধদয়াপর ধরিা থাক।

অম্লান দত্ত

আভায র্াকনাভ , আভায ধযরগাফে ধবায ,
িাপনয জর জুপে যারা ীতঘুপভ ফিয
আভায াযাো কার অকার ফপন্তয ধঘায
আভায ায়াযা আপভাপদ আপভাপদ অফিয।
আভায ফৃফি , আভায ধকাফচিং ক্লা ,
আভায গাপন গাপন একান্ত হৃদপযাগ ,
কাপু র পে াপয় াপয় ফাফর ঘা ,
ফন্ধ াফষ ধফযপয় ফগপয়পছ ধচাি।
আভায ফদন জুপে ধজপগ থাপক ধঘায জ্বয ,
পন্ধয নাভপর কপরয জপরপত িান ,
ফুপকয ফবতপয অরক ফাফর চয ,
ফপপয ফপপয আপ ুপে মায়া ফছু োন।
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নী পন্বের
কল্পনা!!
সদবব্রি পা
কল্পনাপত অপনকদূয মায়া মায়
মায় ধতাভায় ফনপয় াত ভুদ্র াফে ধদয়া ।
বারফাায কপফ ফপপয মায়া মায়,
আয মায় কি ায়া ফকছু না ায়ায অফবভাপন!
কাফিত ফৃফি আয স্বপ্ন একই ধভােপক ফাোঁধা,
ধভপঘয অপক্ষায় থাপক না, এই আপ এই চপর মায়,
ফৃফিপত তু ফভ আফভ আয ফযারকফন ধমন কল্পনা!
অপনকো বাফায পয মিন না ায়াোই াযঅনফধকায চচষ া ভপন য়,
ভপন য় ফক বু রোই না কপযফছ!
া ফপপয তাকাপনায াফফক ধচিা।
ঠাৎ কপয উরফব্ধ –
আভায কপয়কো নীর ে াফযপয় ধপপরফছ ধতাভায কাপছ।।
নীর পেয ূনযতা ফনপয় কাোপত পফ ফাফকো জীফন।
য়ত ধকান ভায়াফী অপ্সযা নীর ে াপত আভায অপক্ষায়!!
ধ ধতা তু ফভ পত ায?
আফায কল্পনা? কল্পনায চিফূযপ –
চপিয ভপতা ঘুযফছ’
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সমঘ সিামায় মদাম
স াট্ট একটা ছুটি!
ধভঘ ধতাভায় ফদরাভ ছু ফে,
ফদইফন এিপনা; বাফফছ ধদফ ধছাট্ট একো ছু ফে!
ধবপ ধফো তু ফভ; যীয ধথপক যীপয
মা তু ফভ আকা ধথপক আকাপ।
ক্ষফণপকয আা আয বারফাা
ধপাো ধপাো ফৃফি পয় ঝপযপয।।

সদবব্রি পা

ধভঘ ধতাভায় ফদরাভ ছু ফে,
ফদইফন এিপনা; বাফফছ ধদফ ধছাট্ট একো ছু ফে!
আকা ধদিফ ফপর ; অপনক ফদন পয
ধিারা জানারায় ফপ আফছ একা একা!
তু ফভ ধভঘ; আছপে ে অফফযত ফৃফি পয়,
ক্ষফণপকয ছফেপয় ধদয়া ফযপণ ফবফজপয় দা ভুূতষ,
ভুূপতষ ই শুফকপয় মায় আনভনা ভন।।
ধভঘ ধতাভায় ফদরাভ ছু ফে,
তু ফভ চপর মা; ধস্বিায় ফনপয় না ছু ফে!
ধদাাই ধতাভায; তু ফভ ঝপে ে না আয ধকান াাপেয গায়।
ফৃফি পয় ধরিনা আয কাপযা ইফতা!
তু ফভ রুফকপয় ে ধকান াাপেয আোপরধকান াােপক যীয কপয।।
আফভ আোপর আফর্াপর ফপ,
ধদিফ ধতাভায় ভাপঝ ভাপঝ।।
ধভঘ ধতাভায় ফদরাভ ছু ফে
ধছাট্ট একেু অফনিাকৃ ত ছু ফে!!
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মভন্বজ-স্মৃমি
সেয়ী মুন্সী
কফপকাপ ধধাোঁয়া, ফবপজ ধযফরিং-য ধাযযাস্তায ধাপয ফবপজ মায়া গাপছয াতায তাথথ-তাথথ নাচ –
কথ কথ জর পু োথফবপজ ধফপঞ্চয উয ধঝাপো কাক আয
ফক্ত কাোঁপচয ফবতয ফদপয় উদা চায়ায়
ফছন ফদপক ভপনয ছু পে চরাভপন ধবপ আা গল্প কত,
ফকছু জানা আয ফকছু ধকাপনাফদন না ফরা!!
ককপাপযয ধই একরা ঘয আয আভায একায ভয়আজ ধবপ আপ েুকপযা স্ভৃফত ফলষায আদ্রষ ায়ায়।
জানরায াপ একা দাোঁফেপয় থাকা ধই াকু ে গাছ
াক্ষী ধথপকপছ কত একান্ত ভুূপতষ যধদপিপছ কত ধগান াফ-কান্না,
আয আফভ ধফদক াপন ধচপয় ধচপয় কাফেপয় ফদপয়ফছ
অরতায় ম্পৃক্ত কত অগফণত ভপয়য কণা!!
াজায াজায াতায় াতায় চ‖ধর ধগপছ
কত গ্রীে-ফলষা-ীত।
ফদপনয আপরায় ািীপদয নাচ আয যাপত
ধজযাৎিা ধধায়া ায়া ফঝযফঝযকিন ফাইপয ধথপকপছ দাোঁফেপয়,
কিন েপফ কপযপছ ঘপযকিন একরা কপযপছ আপযা,
কিন ভন ফদপয়পছ ব‖ধয।
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ফলষা তিন ফবফজপয় ফদত ভন
জয়জয়ন্তী ফকিংফা ধভঘভিায ুপযকিন ফক্ত তাভ একা ফফছানায়
কিন ধচৌযাফয়ায ফাোঁফয ধূপন
ধনপচ উঠতাভ আভায আোঁধায ঘপয!!
আরপগাপছ কত কফফতা ফরপিফছ,
ধবপফফছ কত আকা-কু ুভ গল্পকত জরছফফ এোঁপক বফযপয়ফছ কযানবা,
ফদপন-যাপত ধদপিফছ যিংপফযপঙয স্বপ্ন।
আজ াফযপয় ধগপছ ধফ ুয-কফফতাযা,
ঝাা পয়পছ ছফফ
ফকছু স্বপ্ন পয়পছ ুযণ,
ফকছু াফযপয় ধপপরপছ দাফফ।
ধথপক ধগপছ শুধু অনুবূফত-বযা
না-ছুোঁ পত-াযা স্ভৃফতফলষায জরপবজা ফফপকরপফরায়কফপকা ধথপক উপঠ আা ধধাোঁয়ায়ভপনয ধকাপণ আজ শুধুই তাযা উোঁ ফক ভাপয ইফত-উফত!!
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বৃমি বৃমি
চু ফচু ফ এপ যা ফঝযফঝয কপয জানরায কাোঁপচ ধোকা ধদয় ধীপয ধীপয ।
ঘুভ ঘুভ বাঙা ধচাপি আফভ ধচপয় থাফক;
ভুচফক ধপ পদয দুিুফভ ধিরা ধদফি।

সদবশ্রী ভট্টাচার্য্য

ধমই না আস্কাযা ায়ছু পে আপ উন্মততায়,
ছু পে আপ ঝমঝম কপয।
ফৃফিয ধপাোঁোযা ফে অফাধয;
ফৃফিয ধপাোঁোযা ফে অান্ত।
গাপছয ফুজ াতা ফনপয় ধিরা কপয,
িাপরয জপরয ভাপঝ র্ু ফ ফদপয় ভপয।
এপরাপভপরা ছপন্দ থই থই নাপচ তাযাফকপয আনপন্দ েরপয় ধভপতপছ যা?
ভাফনপ্ল্যাপেয াপথ ধছাোঁয়াছুোঁ ফয় ধিপর,
ঘা পু র েশ্রয় ধদয় দুপর দুপর।
আকাপয ফুক ফচপয ধধপয় আপ ফাফযপনা;
ধঝাপো ফাতাপয াপথ ফাপে ধম উন্মাদনা।
অায় ফথপকয ছাতা ধগর উপে;
ফফদুযৎ ঝরকায় আকাো জুপে।
আফভ শুধু ধচপয় ধদফি ফৃফিয ধিরাজানরায ধাপয ফপ ধকপে মায় ধফরা।
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এখান্বন এখন বৃমি
সনন্বমম 
এিাপন এিন ফৃফি ধনপভফছর।
ফৃফি না য়ায ফে দীঘষ ভপয়,
চাতপকযা গুফেপয় ফনপয়পছ ািা,
গাপছয াতায় ফৃপদ্ধয াপতয ভত বাোঁজো দাগ,
পযয দীঘষশ্বা ধভঘ পয় যপক ফঘপয ধপযপছ।
এিন ধ ধভঘ ভাফেয কাছাকাফছ,
ধচাপিয াতায় গপর ো তায আদপয,
আফভ একা াোঁফে ধবজা থ ধপয।
ফচফঠ ফরিফছ ফনরুপদ্দপ,
এিাপন এিন ফৃফি ধনপভফছর।
ধতাভায কাপছ িগুপরা মাপফনা,
ধমপত ধমপত শুফকপয় মাপফ ধবজা পিযা।
অপনক দূপয, ফহু ফৃফিয াপয,
া ধপপর চপর ধগছ এক ৃফথফী ফনজষনতা ফদপয়।
আভায হৃদয় অভপয় তফু ফপর,
এিাপন এিন ফৃফি ধনপভফছর।
ধতাভায কাপছ নুইপয় ভাথা,
আকা আপ ফাযান্দায় ধযা ফদপত,
ধতাভায কফপকাপ ধযাদ্দুয ধধাোঁয়া পয় পঠ।
তফু আজ মিন ফবপজ ধগপছ ভাফে,
চাতক আফায ধভরপত ধপযপছ ািা,
একো েশ্ন ঝপয পে ায়া ধপর,
িাপন এিন ফৃফি ধনপভফছর?
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আমম নারী
ঋতুপর্য া রায়ন্বচৌধুরী চক্রবিী
আফভ নাযী
আভায ফযচয়ীন জীফন
আভায অেকাফত ফাণী
আভায ধাো জীণষ ভন
আভায ফযচয় আফভ নাযী
আভায ঘপযয জানারা ধিারা
তপফ ফদ্ধ ভপনয িায
আফভ াযাফদন কথা ফফর
তপফ ভপনয কথা ছাো
আফভ কাপযায ঘপযয ধভপয়
আফভ স্ত্রী কাপযায ঘপযয
আভায় ভা ফপর ধকউ র্াপক
আফভ কঙ্কার ধযাজ ধবাপযয
আফভ ঘয কন্না কফয
ধযোঁপধ ধফপে ফদ
কপরয চাফদা আভায কাপছ
আভায চাফদা ফক??
ধছাে ধফরায় ভা ফরপতন
যাগ কযপর পয
যাগ কযনা যাগুফন
ফয এই এপ পয

ফফপয় র ফাজর ি
উরুধ্বফন ানাই
আরতা াপয় এরাভ অরক্ষ্মী
নতু ন ফফন্দ িানায়
রজ্জা ফস্ত্র ভাথায় ধযপি
ফদোঁ যু পযফছরাভ
ধই রজ্জা ধকাথায় ধগর?
ফস্ত্র ফফদায় ফদরাভ
েফত যাপতয যম্ভা আফভ
আফায ফদপনয ধফরায চাকা
িংাপযয বায ফইফছ কাোঁপধ
আয য়না যািা

ভা ফরপতন ধছােপফরায়
যাজ যানী ফফ তু ই
ফক্ষ যাপজয যাজকু ভায
আয তপফ এপরা কক ?
রূ কথায গল্প গুপরা
যইর ফইপয়য ভাপঝ
ধই গপল্পয স্বপ্ন ধদিা
নাযী ধদয ফক াপজ?
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বাপতয গযভ ভাপেয াপথ
ধযাজ ধযাজ আফভ গফর
ধদ না ুেুক ভন ধতা ুপে
ধই জ্বারা কাপয ফফর?
মতই বাপরা কফযনা ধকন
ভন্দ তা ধই আফভ
আভায দাপভয ধচপয়
গফরয ফততা অপনক দাফভ

আভায কথা ধগারা কাোঁো
কপরয ধচাপিয ফাফর
আভায দুঃি াফয ধিাযাক
আভায কি জাফর
চাকফচপক্কয এই জগপত
আভায জীফন কাপরা
ূনয হৃদয় ভাপঝ
এক ফচরপত ফিা জ্বাপরা

আভায ধদ ভন অফস্তত্ব
পফ ফফজষন
ধফপচ ধথপক ভৃত ফ
মফদ না াই আপরায কণ
আফভ নাযী পয ভানুল আপগ
যক্ত ভািংপয গো
আভায হৃদয় জুপে আপছ
কত স্বপ্ন আা বযা
আভায ফস্ত্র আভায রজ্জাবূ লণ
তাই অপে আভায াফে
তাই ফপরফক অন্ধকায
জীফন আভায??
কাযণ আভায ফযচয়
আফভ নাযী???
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সেম াড়া
ধফদন যাপত ঝে এপফছর ফুফঝ
ধভপঘয যপত ধতাভায েুি
ভপনয গবীপয ভন ফবপজফছর একা
ধদপিফন ফৃফি আদপযয ধবজা ফুক।
যাপত ধফদন চাোঁদ পযফছর ঢাকা
ফক জাফন ধ রজ্জা ধর ধকন
ধতাভায আভায বারফাায ভাপঝ
ফভফেফভফে ধচপয় তাযাযা জ্বরর ধমন।
ঘুফভপয় পেফছ কিন ধতাভায াপ
জানপত াফযফন কিন ধম চপর ধগপর
ধদফি চপর ধগছ জপো কপয িফুোঁ েনাফে
ফাফরপয নীপচ ধিারা িাপভ ফচফঠ ধপপর।
ধদফি ধরিা আপছ 'বারফাফ'
ধদফি ধরিা 'বাপরা ধথপকা'
ফাফক াতা জুপে না ফরা কথায়
ফপর ধগপর 'ভপন ধযপিা'।
ধফদন যাপত ঝে এপনফছপর তু ফভ
ধবাপযয আপরায় ধকাথায় াফযপয় ধগপর
ভপন যািা আয শুধু ধচপয় থাকা ফাোঁপচ
আজ ফৃফিপত ফবজফ ধতাভায় ধপপর।
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মদদুভাই
মিন তু ফভ পে ফছপর
তিন আফভ বাফফফন ধম
একফদন তু ফভ মাপফ চপর
আপফ না আয ফপপয
াপয়র ফপর র্াকপত মিন
তিন আফভ ফুফঝফন ধম
এত আদয এত ধি
কযপফ আভায় আয ধকউ না ধম
এিন মিন ফে পয়
ধতাভায কথা ভপন পয
ভন চায় ফপফযপয় আফন ধতাভায় আফায কপয
ফফর আভায ফদদুবাই তু ফভ আভায ফেয় তাই
পে থাক তু ফভ আভায াযা জীফন ধপয
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োক্তনী
অপরামজিা দা
মাযা ম্পপকষ য চাোঁপদায়া াপত- ধযাজ যাপতয স্বপ্ন ভাপি
ফেয় ভানুপলয , াফাফর জফেপয় ধপয ,
তাযা অফনপভপল বাপরাফাাপক াযাপয় !

এতক্ষপণয ুযপনা ধেভ
কদনফন্দন ট্রাভ  ধট্রন ,
ফপনভায মত রুপকাপনা ফেফকে –,
াপত ধচাি যািা ফযাাযী ধেফভক
থভপক ধদপি ভানগয.
ইফতা ধমবাপফ ভাপ ভয় -তা াভফয়ক ,
ফনয়ভ কপয ধেপভয দফরর , ফচফঠত্র আয াপতয ধছাোঁয়াচ
জভাে ফাোঁপধ হৃদপয় ,ফনদয় তিন ধেভ -ফফযী !
আভায কপরজ , ধতায অকাজ !
ফ াফরপয় পয ছু ফে !
ধফাফা য পি জি
ভহুয়ায গন্ধ ছোপনা ধস্টনচত্বয !
ফন্ত - ফলষা - যত - ীত ’ য য ’
কাপরা চভা - য ভাপ
াতা ফভফরপয় ফভফরপয় যিং ধচনাপনায ফদন ,
ধুপরাপত উফেপয় ধদয়া ধতায মত াফক্ষক নাফর !
াপত ফগাপযে, ভপন আপছ!দুজপন ফভপর, ভুহুপতষ ‗ফাফযপয ফফন্দ‘!
ধবপজ যাগ ছোপনা দীঘষ -ীণষ ভন , আয হৃদয় যীয ...
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কতোই ফা ধদপিফছরাভ, তাপক ফা ধতাপক ?
দীঘষ পথয শ্রান্ত ধদিা পয় পঠফন ধকানফদন !
ধেফভক-ুরব ফকছু কপযফছফর?
ভপন যািা ধনই আয. ধভঘ-ভািা ধচাপি চু ম্ববপন ধেভ ফফফনভয় !
ভভভ..
এক ফফক , আধ ফায !
ধফ ফকছু াযাফায .. য...
বারফাা জ ফছর ..
বারফাা পজ ফছর ?
তফু বারই ধফপ ধমপত য় ’
(ঘৃণা কযা ধফভানান)
জপন্ম অজপন্ম ..
এিপনা ধই ফবপেয ধবজা ফফপকপরয স্তা ধগারায়ারাভুিো ভপন আপছ ,
গপেয ভাপঠয ারকা ফুজ যিং , আয একো াদা ঘয ঝাা য ছফফ ,
ুযপনা াযাপয় , জাফন,
ঠাৎ ভপনফজপে কফয ,  ধকান যাইফকপাযী ?
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নীামরকা
সমৌমমিা সঘা ব
নীাফযকা আভায াপয ফাফেয ধভপয়, অপনকো ‗ধভফয াভপন য়াফর ফিেকী‖য ভপতা।
আভায জীফপন তিন শুধুই নীাফযকাধমভন কাপর চাপয়য উষ্ণ পপষ,
ফঠক ধতভফন যাপতয ধজযাৎিা-য ভাধুপমষ।
ু ক,
আফভ তিন স্কুপরয গফে ধফযপয় কপরপজ া যািা এক োণচঞ্চর মফ
আয নীাফযকা? ধ তিন দয েস্ফুফেত পু পরয ভপতা এক ধলােী।।

আভায ঘপযয জানারা ফদপয় নীাফযকা‖য দয দযজাো ধদিা ধমত।
আভাপদয দারাপনয ঘফেো মিন ঢিং ঢিং কপয দফায ফফকে আয়াজ কপয থাভত,
নীাফযকা ধই ফিংদুয়ায িুপর যাস্তায় া যািপতা, স্কুপরয পথ।
ঘাে ঘুফযপয়  ফক ধদিত একফায, আভায জানারায ফদপক?
'না’ো আভায ভপনয বু র কফ আয ফকছু না।।
এইবাপফই ফদন কােফছর, ফরফ ফরফ কপয ভপনয কথা ফরা ফির না নীাফযকাপক।
একফদন কপরজ ধপয ফাফে ধপযায ভয়, াোো একেু থভথপভ রাগপরা।
পন্ধয পয় ধগপছ, অথচ’ নীাফযকা‖য ফাফে ধকন অন্ধকায?
ধকৌতূ র ফত ফজোা কযায় জানপত াযরাভ,
াপয ফফস্তয একো ধছপর, ফনপজয ফফকৃ ত কাভাতষ রারা ধভোপত না ধপয
অযাফর্ ছু পে ফদপয় ধগপছ নীাফযকা‖য ভুপি।।
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কপরজ ধথপক ফাফে ফপযফছর নীাফযকা,
মন্ত্রণায় কাতযাপত কাতযাপত যাস্তায় রুফেপয় পে ধ।
াোয গুরুজনযা ফরপছন, ধদাল নাফক নীাফযকায‖ই,
নাপর াোয় এত ধভপয় থাকপত নীাফযকা ধকন?
আফভ তীব্র েফতফাদ কযপত চাইরাভ, ফচৎকায কপয ফরপত চাইরাভ,
নাআআ, নীাফযকা িাযা নয়।
ফকন্তু আভায গরা ফদপয় আয়াজ ধফয ধার না,
ধস্মাপতয ফফফযপত ফগপয় নীাফযকা‖ধক করঙ্ক ভুক্ত কযপত াযরাভ না।।
ধই দুঘে
ষ নায য অপনক া ঞ্চয় কপয, ভাপজয কোক্ষ উপক্ষা কপয,
নাফষিংপাপভ ফগপয় মিন নীাফযকা‖য াপ দাোঁোরাভ,
নীাফযকা য কুোঁ কপে দুভপে মায়া ভুিো ফনপয়, আয কুোঁ কপে ধগর।
আভায াত ধপয, য ধচাপিয জর আয ফাোঁধ ভানর না।
ফররাভ –‗বয় ফক? আফভ আফছ ধতা’‘,
ফুঝরাভ, আভায ভপনয বু রো বু র ফছর না।
এযয অপনকগুপরা ফছয ধকপে ধগপছ, নীাফযকা‖য ফােীপত আয ধকউ থাপক না।
ফনপজপদয ন্মান ফাোঁচাপত যা এই াো ধছপে চপর মায়।
ফকন্তু ন্মান াফন র কায???
নীাফযকা‖য ফযফাপযয নাফক নাযীপক তায ভমষাদা ফদপত না াযা এক অকভষণয ভাপজয?
ধম ফনপজয দায় এোপত ধদাপলয বাগী কযর ধই নাযীপকই???
আভায দারাপনয ঘফেো ঢিং ঢিং আয়াজ কপয ভধযযাফত্র ধঘালণা কযপরা।
ানাপইয ুয ধথপভ ধগপছ,
আভায ঘপযয জানারা ফদপয়, নীাফযকা‖য ুযপনা ফাফেয ফদপক তাফকপয় আফছ দুজপন,
আফভ আয নীাফযকা।
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A Magic of
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Monsoon is the most beautiful and desired season for us
Indians. Not only it provides a respite after the dreaded
summer months but it also brings our appetite back. After
months of eating light bland watery food and all types of
gourds, the first sound of the dark monsoon clouds invariably
makes an Indian hungry for her share of deep fried goodies.
Yes Telebhaja, pakora, bhajia we give these different names but
these little bites when deep fried to golden perfection brings
back some crunch and punch in our life.
So Telebhaja it is that I will share with you. But not our regular
fare, the kind dipped in chickpea flour (besan) batter and fried.
Rather I will share something which we can call Bhindeshi
Telebhaja or the delicious counterpart of our deep fried
goodies from other countries. Yes these lipsmacking goodies
are enjoyed by almost every country but definitely by other
names and sometimes the techniques are little different. So
while the English people enjoy their fish and chips, The
Americans love their fried chicken and onion rings, Spain on
the other hand relishes their Mejillones fritos and Mexico
brings to the table the Camarones rebozados.
That is the magic of food. If you look closely you will find a
thin thread of familiarity that runs through different places
and times. It makes the World seems like a smaller place, a
much friendlier one where everyone is united through taste,
flavour and texture.
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Tempura is a very light and airy fritter of seafood and vegetables. These
Japanese delicacies have a flour based crisp outer layer. I have patiently
waited and watched the chefs in my favourite Japanese restaurant
making 'light like air' tempura batter and learned a few tricks. Here is my
recipe with all the ingredients easily found in your kitchen. Make it with
the freshest vegetables you can lay your hands on and enjoy the pitter
patter of raindrops outside..

Ingredients:
Fresh vegetables like Ladies Fingers, Carrots, Potato, Sweet Potato,
Thin long Brinjals, White Radish, Beans, Cauliflower, Pumpkin etc. You
can also use snowpeas, asparagus, shisho leaves, Shitake Mushrooms
etc.
Eggs: 1 or 2 per person
For the batter: Egg: 1 Flour: 3/4 cup Chilled water: 1 cup salt Oil for
deep frying
For the rice bowl sauce: (my recipe) Vinegar: 3 tbsp Light Soy
sauce: 2 tbsp Sugar: 1 tbsp
For the pickled Radish vinegar: 1/4 cup Sugar: 2 tbs salt White
Radish: 1/2
Roasted sesame seeds to sprinkle on the rice bowl

Method:
Rice
If you can get some Japanese short grain rice Cook it as per package
instruction and keep aside. Keep it warm.
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Pickled Radish
Peel and cut the radish lengthwise. Slice it finely. Mix the rest of the
ingredients together till the sugar melts. Check the taste and if needed
adjust the sugar and salt. Place the radish in it. cover and keep aside for
couple of hours. It will soften and absorb the sweet sour taste from the
vinegar mix.
Sauce
Mix everything together till the sugar melts. Keep aside till needed.
Make the Tempura
First prepare the vegetables by thoroughly washing them under running
water. Dry them properly and then with a clean and dry knife prepare
them as mentioned below.

Potato: peel (I prefer skin on) and slice them thinly.
Radish: peel and slice diagonally.
Okra: cut off the stem end and keep aside.
Pumpkin: Clean the seeds and piths and slice thinly with skin on.
Cauliflower: separate medium size florets and cook them in salted water
for 3-4 minutes. Shake the excess water and dry them out with absorbent
paper.
Brinjal: Cut in half lengthwise, try to keep half of the stem. Place the cut
side down on your chopping board and slice thinly on one side of the
brinjal (dont cut through all the way to the stem) in the shape of fan.
Using your palm press it down lightly to fan out the slices.
Carrot: Peel and thinly slice.
Beans: cut of the stems on both parts and diagonally cut in half. If needed
you can steam them.

JHAALMURI BARSHA

101

Egg
Bring a pan of salted water to boil. Submerge the eggs in it and cook
exactly for 5 minutes. Take out and place them in a bowl of iced water. Let
them cool down completely for at least 10 minutes. Carefully peel and
keep aside.
Once all your veggies are prepared sprinkle them with All purpose flour.
This will help the batter to cling to the veggies. Make sure all your
vegetables are dry before doing this step.
Place enough oil (I used white oil) for deep frying in a heavy bottom pan.
As per many website the oil should be between 160-180C. In my case I just
check by dropping few drops of batter into it. If it sizzles and immediately
comes up on the surface, I know my oil is ready.
While the oil is heating make the batter, Mix salt, egg and water and
lightly whisk to mix it together. Add the flour using a sieve and mix to
incorporate together. Do not whisk it vigorously as that will activate the
gluten in the flour and you will end up with heavy oily tempura.
Now Pick a slice of vegetable coat it in the batter and immediately place in
the hot simmering oil. It will sizzle. Repeat the same with few more pieces
of veggies, but do not over crowd the pan. Once the side is light golden in
colour flip it. I use chopsticks to do this job, you can use a small spatula.
Once both the sides are golden take it out and shake off the excess oil.
Place on few layers of absorbent paper. Using a slotted spatula take out
the fried batter bits and place them on absorbent paper too.
Repeat with all the vegetables in a similar manner. To fry the egg use your
hand. Sprinkle flour on it and then dip the whole egg in the batter. Scoop
out and place in the hot oil. Fry till golden and place on the rice.
Serve hot with some dipping sauce or on a bed of steamed white rice
drizzled with The sauce. Place the pickled radish, tenkasu bits, roasted
sesame and sauce in different bowls. Let everyone adjust the
accompaniments as per their likings.
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Nippatu or Karnatak's onion Cracker
Nippatu could very easily termed as Peyanji or onion pakora
made healthy by baking. These addictive crackers are a
speciality of Iyenger bakeries in Bangalore. If you have an oven
make a batch and enjoy them just out of the oven. These are
delicious in itself but when served with some tomato onion
chutney these becomes addictive and the best part is they are
guilt free.
Ingredients:
Flour: ½ cup Whole wheat flour: 1 cup Onions: 2 (medium) Green chillies: 2
Curd: 2 tbsp Olive oil: 4 tbsp Baking powder: 1/3 tsp Soda-bi-carb: a pinch
Seasame seeds: 11/2 tsp Sugar: 1/3 tsp
Salt
Method:
Slice the onion very fine in half moon shape. Chop the chillies as fine as
possible.
Mix flours, salt, sugar, baking powder, soda, sesame seeds, chillies and half of
the chopped onions in a big bowl. Add the curd and oil. Mix and make a
dough (if required add water. Do this very carefully by adding a spoonful
everytime).
The dough would be thick. Knead for a couple of minutes. Cover and keep
aside for 30 minutes.

Preheat the oven at 170 C and line a baking tray with greased foil.
Pinch small balls from the dough and place on the foil. Flatten with the back
of a bowl. Poke a few holes with fork. You can also roll it out as a thin sheet
and cut round disks with cookies cutters.
Bake for 30 minutes or till the sides turn light golden brown.

*Photographs by the author
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আঃ াঃ !! বযা
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ধফগুনী
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ধভঘরা আকা ,ধভপঘয ধছাে ধছাে গুেগুোফন ,ফাইপয অফফযাভ ফৃফি।
ফৃফিয জপরয ফছপে গুপরা ফাযান্দায ফগ্রপরয পাোঁক ফদপয় গাপয় এপ রাগফছর ।
ধফ ভজা রাগফছর। ধছােপফরায় ফৃফি ধবজায যফঙন ফদনগুপরা উফক ফদপয়
মাফছর।
ভয় আয ফয়পয এফগপয় চরা ধমন কাপজয গফত েকৃ ফতপক কীবাপফ ফদপর
ফদপয়পছ। কপফয োন ফছর ভাপয়য নজয এফেপয় ফৃফিপত ধবজা , ভাফে ঘাো।
ফৃফিয ধাদা ভাফেয গন্ধ ভপন কফযপয় ফদত যপথয ধভরা ,ভাফেয ুতুর ধকনা।আয
তায াপথ াে,ফনভকী,ধতপরবাজা, ধফগুনী ধতা আপছই। যপথয ধভরা
ধদিায জনয দ োকা কপয ফভরত ফাফেয ফেপদয ধথপক.আয তায ধথপক মা
ফাচাতাভ ,ধইেুকু জভত আভায আদপযয ফনর যপঙয ভাছ বায-এ ।আজ
ধফ কথা বাফপর বাযী অফাক রাপগ।
ফলষায ফদপন গযভ গযভ ধফগুনী আয চাপয়য কা ফনপয় আড্ডায আনন্দ ই
আরাদা

উকযণ
াতরা লাই কপয কাো ধফগুন – ৭ ফ, ধফন – ৪ ফে চাভচ,
ু
চাপরয গুোঁপো – ১ ফে চাভচ, কনষফ্ল্ায়ায – ১ ফে চাভচ, নন
ু ায, ধফফকিং াউর্ায – এক চু েফক, রুদ গুোঁপো – ১/৪ ধছাে
স্বাদান
ু – ১/৪
চাভচ, ধাস্ত – ১ চাভচ, কাপরা ফজপয – ১/৮ চাভচ, ফফে নন
চাভচ, রঙ্কা গুোঁপো – ১/৪ চাভচ, বাজায জনয াদা ধতর, পলষয
ধতর – ১/২ চাভচ
েণারী
ু  রঙ্কা গুোঁপো
ধফগুন েুকপযা গুপরা একো ছোপনা াপত্র ধযপি নন
ভাফিপয় ৫ ফভফনে ধযপি ফদন।
ফাফক ফ উকযণ াভনয পলষয ধতর ফদপয় বাপরা কপয ফভফপয়
ফযাোয কতফয করুন
েুকপযা গুপরা ফযাোয এ চু ফফপয় ধর্াফা ধতপর বাজুন
ু ছফেপয় গযভ গযভ চাপয়য াপথ ফযপফন
বাজা পয় ধগপর ফফে নন
করুন
JHAALMURI BARSHA
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ভুচভুপচ ফনভকী
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কফ ধক ধছপন ধপপর আজ আফভ িংাযী ফউ ,আফভ ভা। ভা এই ধছাট্ট একো ি
ধফাধয় েফতো ভানুপলয কাপছ ফ ফকছু যই াপথ অোেী বাপফ জফেত। ভা ধক ধদফি
ভয় ধপরই অপনক ফনভকী কপয ধযপি ধদয়। ধকানো ফভফি ফনভকী ধতা ধকানো ধনানতা
ফনভকী। ফৃফিভুিয ফদপন আজ ধই ফনভফকয কথা ভপন পয মাপচছ। ফফপয়য পয
াশুফে ভা ধক ধদপিফছ ফাফেপত ধকউ এপর ফনভকী ফাফনপয় চা এয াপথ ফদপতন।
তাপদয াপতয ফনভফকয স্বাদ-ই আরাদা। এই ফনভকী ো আভায তায কাপছই ধিা

উকযণ: ভয়দা (১ কা),ুফজ (৩ ধেফফর চাভচ) ,ভয়াভ (৩ চা
ু , াভানয কাপরা ফজপয,
চাভচ),াভানয নন
ফযভান ভত বাজায জনয াদা ধতর
েণারী : একফে াপত্র ফ উকযণ গুপরা ফনপয় বাপরা কপয ফভফপয়
ফনন। এযয ফভশ্রন ফেপত অল্প অল্প জর ফভফপয় বপরা কপয ধঠপ ভয়দায
তার ধভপি ফনন। এইফায ঐ ভয়দায তার ধথপক ধছাে ধছাে ধরফচ ধকপে
ফনন। একেু রম্বাপে রুফচয আকাপয ধফপর ফনন ,এফাপয রুফচয ভাপঝ ছু ফয
ফদপয় ফচপয ফনন,এভন বাপফ ফচরুন মাপত ধল ধায গুপরা ুপযা ধকপে না
মায়। এইফায আঙু র ফদপয় ধাপযয দুই োন্ত জপো কপয
ফেপ াভানয ধোঁফচপয় ফদপরই ফনভকী কতফয। াদা ধতপর ফাদাফভ কপয
ধবপজ তু রুন।

*Photographs by the author
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The Rains
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Pitcher
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The Little Girl
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A Fortunate Survivor
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Dream
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Loner
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Violet

As they Flew
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From the Urban
Window
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The Showers
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Cloud Drama 1

Cloud Drama 2
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Waves

Angshudeep Majumdar
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Peace at
Mountain
- A Photo Feature
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Mountain and religion have a deep connect. The thin air at the high
altitude possibly brings out the loneliness deep in our mind and pushes
to search for deeper meaning of life. There are numerous Buddhist
Monasteries in and around North Bengal, Sikkim. The silence and the
people there often intrigued me. This is a short photo feature about those
known/unknown Monasteries.
Some people have found their solace, too.
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Photos in this feature are from various monasteries at
Darjeeling, Tinchuley (West Bengal) & Pelling (Sikkim).
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