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editorial
Dear Readers,
Every form of art has a voice & texture of its own. In their own way, they
reflect on the current state of world and often raise their voice when the
need arises.
We are living in an unprecedented time all over the world. The basic tenets
of humanity and civility are being questioned, consistently by voices which
are getting louder every day. The saner voices are getting maimed or
silenced literally. Violence against women and weaker sections, terrorism,
intolerance and imposition of one‘s belief on others have become new
normal. The social media platforms have become a minefield for the hate
mongers. Its not the best time our forefathers could have imagined.
However there is hope, as always. There are saner voices who keep on
giving it back via various mediums of art and literature. Though the balance
is tilted towards the hatemongers, sanity is not all lost yet as seen from the
protests, however meek that may be.
Art and literature have always flourished in majorly two ways – celebrating
the goodness around us and raising questions about the anomalies around
us. There is no exception this time at Jhaalmuri as well. In Jhaalmuri 11th
issue, we have 54 contributors who have penned a mixed bag of verse,
prose, art, photography. We have excellent poems and stories, two very
interesting articles on science on bio-mimicry and dark matter, awesome
art and photographs and beautiful travel stories. And our kids‘ section is as
lovely as it can get this year as well.
In a special section "Her Stories―, we have compiled the works of our
authors and poets who have celebrated womanhood. Bride burning, honor
killing, forced abortion domestic violence are some of the regular
headlines in news pages. The wrath and anger of us have found a place in
this section. You may brand them as feminists, we call them heroes.
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Just like a poetry or a story, Street art is an art form which has gained
immense popularity all over the world. While graffiti is banned in many
places, it has flourished in many countries, including India recently. The
on-the-face messages of street art, mixed with a sense of protest intrigues
many. From Kabul to Vietnam, from Florida to Kolkata this clan has grown
over time trying to depict the truth and fantasies of their life. In this
Jhaalmuri 2017 Puja edition, we decided to celebrate the work of some of
the famous street artists from across the globe which you can find in the
pages of magazine. The cover page design has also been partly inspired by a
street art.
Over the last five years, Mahalaya has become synonymous with Jhaalmuri
Puja edition release for many of us. With the early Puja this year,
unfortunately we had a dozen of friends who were too close to finish their
work but could not make it. We wish we could wait, but we decided to go
ahead with respecting the tradition of releasing on Mahalaya. We would
eagerly wait for them in the next issue coming soon. On the other side, we
have got many new friends this year – they have contributed with their
heart out. Welcome to Jhaalmuri – the team grows every day with all of
your contributions.
Jhaalmuri 2017 Puja edition is special to us. We are excited to share this
edition to you. We pray that you have a wonderful festival ahead and wish
to hear back soon from you.
Share your feedback with our Jhaalmuri bot here
http://m.me/JhaalmuriCorner

Suparna & Subhamoy

Jhaalmuri
Spreading Creativity. Since 2013
www.jhaalmuricorner.com
JHAALMURI PUJA SPECIAL 2017

3
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L to R (1st Row) Indrani Roy, Ritwik Gangopadhyay, Purna Banerjee
(2nd Row) Shreya Majumder, Suswan Mondal, Amrita Sen, Deepsikha Chakraborti Singh
(3rd Row) Deep Bhattacharya, Abhijit Malakar, Sinjini Chakraborti, Sushanta Kumar Bhattacharjee
(4th Row) Mishar Ray, Angshudeep Majumdar, Anupa nandy, Dippratim Dan
(5th Row) Digbijay Bandopadhyay, Sangeeta Misra, Jevis Sharma, Baishali Ganguly
(6th Row) Rakhi Saha, Subhamoy Chakraborti, Debabrata Paul, Somaabha Bhattacharjee
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L to R (1st Row) Rituparna RoyChoudhury Chakraborty, Abirami Das, Anindita Das, Anwesha Sengupta, Rajib Chowdhury
(2nd Row) Alok Das, Tamojit Chakraborty, Sinchan Saha, Vidita Gupta, Prasenjit Sen
(3rd Row) Labdha Bijoy Choudhury, Radharani Bhattacharjee, Anamitra Ray, Shermin Ahmed Iqbal, Sayan Chakrabarti
(4th Row) Debarati Bhattacharjee, Abhigyan and Abhirup, Debapriya Modak, Henna Malakar, Papri Das
(5th Row) Chirag Deb, Rupashree Sensharma Goswami, Chhandasi Chakraborty, Rajdeep Das, Sayan Chakraborty
(6th Row) Sovan Chattopaadhyay, Alapan Roy Choudhury, Supam Roy, Kaberi Bhattacharjee, Haimanti Mukherjee
Chatterjee
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Shamsia Hassani, a fine arts lecturer of Afghani descent, tags the
7
streets of Kabul with her signature depictions of creative women.

চাগকা তু মভ চাগকা
মনমিতা দা

ু মঔন মভগত ঈঠগত
অন্ন াযগদাৎগফয অনগি ভাগচয ফ স্তগযয ভানল
প্রস্তুত,মযাচওায চীফগনয এওগখগেমভ ঔামনওটা মযগে মযগঔ মদফীয অযাধনাে
মনগচগও মনগফমদত ওযগত ঘান ওগর;মঠও মআ ভুূগতে আ ঈগঠ অগ মওঙু
প্রশ্ন।ভূতে রূগ মদফীয ূগচাে ভগ্ন অভযা মতিআ মও াযফ মওানমদন ভৃন্মেী ভাগও
মঘন্মেীরূগ াদগয, ম্মাগন মনগচগদয ভগনয খগয তু রগত?মমদ মগয থামও
তাগর অচ মওন প্রমতমদন মঘাগঔয াভগন ঈগঠ অগঙ নাযী মনমোতগনয
মফমফধ রূ।অধুমনও মমিত ভাগচ মওন খগট মাগে প্রমতমনেত এওটায য
এওটা ফধূ মনমোতন,ফধূ তিা, ধলেণ,শ্লীরতাামন, িামড অক্রভগনয ভগতা
নক্কাযচনও খটনা।শুধু ংঔিা ফৃমিআ নে রজ্জা াোয ভগতা মফলে গরা
গনওগিগেআ তিাঘামযতায ফে মওান ফাধা নে।তাআ ঈ:24যকণায
প্রমতমিত স্কুগরয নাোযী ক্লাগয গফাধ মভগেমট মাও ফা ওৃ ষ্ণনকগযয প্রফীণ
মভনাযী স্কুগরয নান,ওাভদুমনয মনগচয গ্ৰাগভয মযমঘত যাস্তাে প্রওাি মদগনয
অগরাে ফামি মপযায গথ অক্রান্ত ওগরচ তরুণীয াগথ,ফাফা-ভাগেয মঠও
ওগয মদো াগেয গে মফগেগত যামচ গে গয মনগচয াগে দাাঁিাগত
ঘাোয দামফগত প্রমতমনেত মনমোমতত গে মাো মআ িুো ান্ত মভগেমটয
মওাথা মমন মওান  াথেওি মনআ।ফেগিগেআ গনিয ঠওামযতা,
মনভেভতা,গফোময নাযীগও মবাকিফস্তু মগগফ কণি ওযায মিাগন্তয পরাপগরয
ম্মুঔীন গত গেগঙ এফং বমফলিগত গফ।প্রওৃ মতয মনধোমযত মম মফলভতাগও
ওাগচ রামকগে ুরুল ঔুফ গচআ দমভগে যাঔগত মগযগঙ নাযী মও,তা অচ
ভাগচয প্রমতটা মিগেআ মযমিমত নুমােী মবন্ন ভাোে ফতভোন।
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ম্প্রমত দুমট ফধূ-মনমোতগনয খটনাে অভাগদয াভগন মআ তি অফায নতু ন
ওগয ধযা িগরা মম, অচ গনও মযফাগযয ওাগঙ নাযীয স্বাফরম্বী ফায
আো শুধুভাে ভূরিীন নে তায াগথ াগথ কঞ্জনা,রাঞ্ছনায মফলে
ফগট।দভদগভয শ্রাফন্তী ফা যাচাযাগটয তামনো, ঈচ্চমিা রাগবয ফা মনগচয
াগে দাাঁিাগনায নুভমত দুচগনয মিগেআ ভৃতুিয প্রধান ওাযণ।প্রশ্ন চাগক, মমদ
এওমট মভগে মনগচয মফগি ঠায ভভতাভে,স্বােগিয মযগফ মথগও গয এগ
এওমট নতু ন াংামযও মযগয নতু ন মনেগভয(ফ ধযগনয)মফিাচাগর
মনগচগও বিস্ত ওগয তু রগত মঘষ্টা ওগয তগফ,মআ মযফায প্রমতদাগন মভগেমটয
স্বমনবে যতায আো ূযগণয মিগে ফাধা গে দাাঁিাে মওন?
ু
ভাগচয মনম্ন ভধিমফত্ত স্তগযয মভগেগদয মিাদান প্রমক্রোয াগথ দীখেমদন মক্ত
থাওগত মকগে মফগল এও মযফতে ন মফকত ওগেও ফঙগয মযরমিত
ওগযমঙ।াধাযণ মভধায এআ স্তগযয মভগেযা ঈচ্চভাধিমভও যীিায য মঙাট
ু ওগয গ্ৰিাচুগেন মোগেয িাটা
ঔাগটা মওাগনা ওাগচয াগথ মনগচগও মক্ত
মঠও ধগয যাঔগত মগযগঙ।গগিগে ফাফা ভাগেয অমথেও িভতা ফাধা গে
দাাঁিােমন।ভাগচয মমঙগে থাওা মশ্রণীয এআ মববাফওগদয ভগধি ‗অমভ না
াময, অভায মভগে ারুও‘ধযগণয ভানমওতা ধীগয ধীগয কগি ঈঠগঙ মা
মগথষ্ট অাফিঞ্জও।
তাআ ংফাদগে মঔন এআ ধযগণয তবাকি মভধাফী মভগেগদয ওরুণ মযণমতয
ঔফয াআ তঔন স্বাবামফওবাগফআ মিাকত মমাকিতা  মিারাগবয প্রওৃ ত
গথেয ভগধি াভঞ্জি ঔগুাঁ চ াআনা।মধক্কায চানাআ মআ মববাফওগদয মাযা
ওনিা ন্তাগনয মিারাগবয াযদমেতা তথা স্বমনবে যীরতায ম্ভাফনায ওথা
না মবগফ মওগায ফে মথগওআ যমনবে যীর  যীমত-অঘায-মফঘাগযয
মযীভা ফমি এও চীফগনয ওথা বাফগত মঔান। ‗অমভ অয িগফা‘এআ
ভানমওতাগও মযফায মফগযাধী িাঔিা মদোয ভগতা ংওীণেতাগও ভন মথগও
দূয ওযায ওাচ এঔন শুরু না ওযগর েগতা ামযগে মাগফ অয গনও
শ্রাফন্তী-তামনোযা।
অভায ঙােী তামনোয মগ্নদগ্ধ গে ভৃতুিয ভগতা বোফ মযণমত তায
মমিওা ফা নাযী মগগফআ নে,ভানুল মগগফ মভগন মনো ভানমও মন্ত্রণায
চন্ম মদে।গপ্রমগডন্সী আঈমনবামেমটয দেগন পার্স্ে ক্লা াো মভগেমটয
মনো গে প্রমতমিত াগেয াগথ মফগে  মফগেয য ঘাওময ওযগত
মদফায মভথিা প্রমতশ্রুমত এফং মল এও ফঙগযয ওামেত কৃফিীদা ভানমও
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মনমোতনগও মআ মোগে মনগে মাে মমঔান মথগও তায ধধমেি ঘিু মত খগট  তীব্র
প্রমতফাগদ মাচ্চায গে গি।তাগও অত্মতিাে প্রগযাঘনা মদো গেগঙ নামও
মতিআ তিা ওযা গেগঙ তা অদারগত মফঘামে মফলে।মওন্তু ভানমফওতায মফঘাগয এ
শুধু এও নাযীয নে এও মক্তয ধংাধন মম াযগতা নাযীমিা ম্পগওে
কতানুকমতও ধাযণায ভুঔটাগও এওটু খুমযগে মদগত।
এওটা প্রফাদ এআ প্রগে ভগন িগরা।অভযা প্রাে ভে ফগর থামও ‗there is a
woman behind every successful man‘।মওন্তু এঔন ভে গেগঙ ফরায
‗there is a family behind every successful woman‘।মফগেয য দুআ
ন্তাগনয ভা গে তামনো মনগচয স্বপ্নগও মবগগ মদে মন।ফযং প্রমতমনেত ধিাও
স্বাভীগও নুগযাধ ওগয মকগঙ এওটু ুগমাক ওগয মদফায, রুমওগে নে ম্মাগন মনগচয
ফহু ওষ্টামচেত মিায বযাে অমথেও  ভানমও দুআ বাগফআ স্বমনবে য গত।মওন্তু মআ
মঘযুযাতন ামযফামযও মফমধ মনগলধ তাগও মআ ভথেনটুওু মদগত াগযমন।তায ওাযণ
অভাগদয বাযতীে ভাগচয নাযীগদয াথেওতা অচ মনধোমযত ে ংাযগও
মনগচয ুগওাভর ফৃমত্ত মদগে ামচগে গুমঙগে মনো  মযফাগযয দিগদয ভের
ওাভনাে স্বাথে তিাগকয ভাওামঠগত।ফতে ভাগন যভযভ ওগয ঘরা মভকা মমযোর গুগরা
তায জ্বরচিান্ত প্রভাণ।
ু কঠনভূরও ওাগচয ভূর নীমতগত।অচ 
অগর বু রটা যগে মাগে ভাগচয ভানল
অভযা এওটা মঙগর  মভগেগও ৃথও দৃমষ্টবমেগত ফি ওময।দুচনগও মঙাট মথগওআ
মঔাআ তু মভ মঙগর তাআ এটা এটা ওযগত াগযা,অয তু মভ মভগে তাআ এটা এটা ওযগত
াগযানা।ুেন্তাগনয ঈচ্চ মিাগথে গথেয মযওল্পনা ে অয ওনিা ন্তাগনয মফগেয
স্বাগথে।গভগেয মফগেগত াধিাতীত বাগফ ণ াভগ্ৰী মদগে ামচগে গুমঙগে মদগত
অভাগদয ভন বিস্ত মওন্তু তায ফদগর মআ মভগেগও মতায ম্পমত্তয ং প্রদাগন
অভাগদয ভগনয ংওীণেতা প্রওামত গে মাে।মা তায চন্মকত মধওায তা ণ
মগগফ শ্বশুযফামিয মরাগওগদয দামফয রূ মনে।অয মঔান মথগওআ শুরু ে
ণপ্রথায মনদারুণ ভানমও  াযীমযও মন্ত্রণা।
অয এআবাগফআ ফাগয ফামি  শ্বশুযফামিয ভাগছ ামযগে মাে এওচন মভগেয মনগচয
স্বগপ্নয ফামি।গমঔাগন তাগও শুধু নাযীত্তায গুগণ নে ফযং যক্তভাংগয ভানুল রূগ
মভগন মনগফ মযফাগযয ফাআ।অয এভন এও এওমট মযফাগযয কঠগনআ ধতযী গফ
নতু ন ভাগচয মবমত্ত।গ ওাগচ গ্ৰণী গত গফ অধুমনও মমিত নাযীগওআ।তাযা
ু
বমফলিগতয ভা মগগফ ন্তাগনয ভগন ধতযী ওযগফ নাযী-ুরুগলয এগও যগও ভানল
রূগ মঠওবাগফ মফঘায ওযায,ুি বাগফ ফাাঁঘায মধওায প্রদাগনয  প্রওৃ ত বাযাভি
ু অদে ভাচ কঠগনয িভতা।তগফআ তাযা গে ঈঠগফ মতি ওাগযয নাযী মক্ত মক্ত
অভাগদয মদফী ভা।
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ম্পূণে
ু া নিী
ন

শুধু প্রাণ অগঙ অভায
াত মনআ,া মনআ,মঘাঔ মপাগট মন ।
এা া ওযা মমঔমন এঔগনা ।
এওটা অোদগনয ভগধি থাওা গিাযত ভ্রূণ অমভ॥
দু মতনগট ব্দ এয ভগধিআ মগঔমঙ -বু র,া ফদনাভ
মওন্তু মম ব্দটা স্বাবামফও বাগফআ অভায মঔা ঈমঘত মঙগরা .....
মায ন্তযাগর অভায ল্প ল্প ওগয মফগি ঠামআ "ভা" ফরায মওাগনা অমধওায মনআ অভায
ওাযণ মআ ন্তযাগরয ভগধি থাওা গিাযত স্বাবামফও এওমট ভ্রূণ অমভ॥
ঠাৎ ওমঠন মঘৎওাগয বে মগে অমভ চযােুগও অাঁওগি ধময ,
দানগফয ভগতা ওগেওটা াত ঈাঁ মও ভাগয অভায মদগও অভায ওু ভাযী ভা মঔন রাঞ্ছনায দাগে মট অাঁওগি ধগয,
ক্ত ঘাগ অভায দভ ফন্ধ গে অগ।
মযাচ মযাচ নানান যাােমনও মচমন প্রগোক ওযা অভায ঈয।
প্রমতমনেত ঔুন ওযায নানা লিমগন্ত্রয মওায আ অমভ ।
তফু ল্প ল্প ওগয মফগি ঠা গিায ,স্বাবামফও,
প্রতিামত ভ্রূণ অমভ ॥
ভাগছ ভাগছ ঘাযমদও এগওফাগয মনস্তব্দ গে গঠ,
েগতা কবীয যাতভায মঘাগঔয মনানা চগর খুভ বাগে অভায।
মবতয মথগও ান্ত্বনা মদআ
অমভ অমঙ মতাভায াগথ
ভাচ মি অভায ভা
শুনগত াে না অভায
ওরুন অতে নাদ.....
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বগে মগট ফামর ঘাা মদে।
তফু মল অা মনগে গিাযত,স্বাবামফও,
প্রতিামত,ফামঞ্ছত
এওমট ভ্রূণ অমভ॥
ফগগল মআ মফগল মদনমট অন্ন....
ওার মথগও মওান ঔাফায অগ মন অভায ওাগঙ
মওাগনা এও মযমঘত চােকাে মনগে অা গেগঙ অভাগও।
নুবফ ওময মও এওটা মফগলয ভগতা অভায যীগয ঙমিগে িগঙ,
অগস্ত অগস্ত চঘতনি গে ময অমভ।
অমভ অতে নাদ ওময ফাাঁঘা ফাাঁঘা ফাাঁঘা
অভায ফমধয ভা,
অভায মনদেে ভা,
অভায ভাচবীত ভা অভাগও ঈগিা ওগয।
মল ফাগযয ভগতা অমভ মঘৎওায ওগয ফমর অমভ মদঔগফা পু র,মদঔগফা অওা,মদঔগফা ামঔ।
মওঈ মাগন না,মওঈ মাগন মন,মওঈ শুনগফ না মওানমদন
মভমনগটয ভগধি অভায যক্তাক্ত মদগ মবগল মাে াদা ঘাদয ফ গিায ফান খমটগে
অভায ভায মদ মথগও মফমঙন্ন
গিাযত,স্বাবামফও,
প্রতিামত,ফামঞ্ছত,
তবাকি ভৃত
এওমট ভ্রূণ অমভ॥
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বাগরাফাগ ওরমিনী
ধফারী কােুরী

মনগচয ভুগঔ ওরি খমল,
ঘাাঁদ গে মফাঁগঘ অমঙ;
গি মনআ মওান তওে ,
মতমেও ভন্তফি,মমু ক্তয ামচ!
মযাচ এওটু এওটু ুগি,
মনগচয ফুগও দগন জ্বমর,
মগ্নংস্কযগণ মদগঔা মমদ ,
ফাআ অভযা ওাগরা দাকী!
া ওগযমঙ- মনগচয নাভ
বু গর, যমক্তভ প্লাফনগও মডগওমঙ!
মতাভাগও ামযগে, াযাগত ঘােমন
স্বপ্ন মদঔা, মঘাগঔয মচিামত।
মতাভায স্পে, অনি, ুঔগও
াাঁচগয রুমওগে, মগে মযগঔমঙ।
মওাগর,মগঠ, দুচগনয খুভাযা
মঘাগঔয চগর, যাত মচগকমঙ!
প্রাতঃস্মযণীে নআ, মত াধাযনদুঃঔগুগরা মা অগঙ মফনাভী!
অগুগনয যীিাে ফাযফায মফচেী তফু, 'বাকিীনা' প্রামি ঈামধ।
যগতয ঋতু ঘগক্র যমক্তভ মঠাাঁটমানায পর, নওর যীফাস্তফােগন ফণে, কগন্ধ নাযী;
ঈন্মুক্ত, ৃচনী, ত্রু ংাযী।
যগ চাত মাযা তাাঁগদয
ঙামিমন, ভভতাে অমঙ নাযী!
অমভ নআ মদফী, ওামনীা ভুগঔ শুধু ওরমিনী।
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নাযী অচ ভুক্ত
ঋতু ণো যেগঘৌধুযী

অমভ নাযী!
দুযন্ত এআ ধযায ফুগও,
দাাঁমগে মফিাগত াময।
রজ্জা, মখন্না, বে মা মঙর
তিাক মদগেমঙ তাগও।
―অভায ভুমক্ত অগরাে অগরাে‖
মও ঠিাওাগফ ওাগও?
যাগতয মনিু য ছি মঔন,
অভাে নগ্ন ওগয।
মবাগযয মময রজ্জা গে,
অভাে অাঁওগি ধগয।

অমভ নাযী।।
ুরুল অভায গথয াথী।
তগফ ন্ধওাগয মওঈ না থাওগর,
মনগচআ জ্বারাআ ফামত’..
ফায স্বাগথে অমভ অমঙ,
অভায স্বাগথে মও?????
ওাগযায স্ত্রী, ওাগযায ভা,
অফায ওাগযায মভগে।

মও ফরর? দুফর
ে অমভ?
মও ফগর ফরা?
ফ দুঃঔ ফুগওয মবতয,
মােনা ভুগঔ ফরা’’
অচ ম দুঃঔ চগর মদগেমঙ,
মঘাগঔয চগরয াগথ।
াভগন ঈন্মুক্ত চীফন;
ুগযা ৃমথফীটা অচ াগত।
অভাে এফায অয মও াে?
মও াে অভাে ঙু গত???
দুয মাও মত মাঁওর, ফাাঁধন,
ভরুও ফাগযা বু গত।
চকতটা অচ াগতয ভুগঠাে;
ফ মওঙু অচ াময।
মতআ ংগক থাওু ও ামি,
মতআ আনা নাযী।।
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নষ্টভন

মনা ভারাওায
মল প্রগযয মফঙানাে ভন মবগচ মাে মফলাগদ
ভুূগতে াময ভুগঔা মবগগ ে ঔানঔান
ওাগরয প্রবাত মওযণ ফাাঁধ বাগগ চানারাে
মওন্তু াে!এআ ওু মটর ওমঠন ওাগরা গযনা
অমভ মতা মআ নষ্ট মভগে,ভন গে অগঙ মনষ্প্রাণ
ঘরভান গযয মফযীগত ফা,চস্র ওাগরায মবগি
মঘয ধযা এ ফুগওয াাঁচয মওগর ফাধা থাগও
ভন মনআ,বাগফা মফওৃ মত ভমস্তগেয জ্বারা মভটাআ
থঘ মদগনয মগল মনগচযাআ অাঁঙগি গিা এ ফুগও
অমভ মতা মআ নষ্ট মভগে,মআ নষ্ট ফাায ামঔ
মতাভযাআ ওাযণ,তাআ মতা এআ ওাগরা প্রান্তগয থামও
ধমলেত মতা অচ আ,মওন্তু গরা তা ওায বু গর
অচ মমদ আ নষ্ট মভগে,মমদন মও তাআ মঙরাভ?
প্রশ্ন অভায াচায াচায তফু ঈত্তগযয খয ূনি
অমভ মতা অচ নষ্ট মভগে,শুধু ফগরা মও ওগয তা রাভ?
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Italian street artist 'Blu' climbs the facade of a former military
16
barrack as he works on a graffiti piece in Rome

ART

Without Woman, Man is nothing.
All his powers come from his woman

Mishar Ray
Medium: Water Color,
Pastel, Poster Color
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Bleeding Red

Amrita Sen
Medium: Pencil & Charcoal
on paper
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Gaja Gamini

Somaabha Bhattacharjee
Medium: Zentangle with
watercolor background
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Church in Cassone

Haimanti Chatterjee
Medium: Oil on canvas
Inspired by: Kirche in Canvas, Gustav Klint 1913
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Graffiti from Adelaide, source: Pinterest
21

Indrani Roy
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Imitation is indeed the best form of flattery and so Biomimicry is now a
fully fledged discipline in its own right with many people devoting time
energy and resources to look at Nature for ideas that can be translated
into aids and devices that could make human life better.
Another very good reason that makes people turn to nature for
inspiration is, we have moved on from merely cataloguing, classifying,
and studying living systems to appreciating them for their economy
and elegance of design. And now for the first time in the history of
mankind we are increasingly aware of the fact that we are not divinely
ordained to be above and apart from Nature but are a part of the
natural world around us .This has humbled us and made us co opt Nature
in a quest for a better life on Earth along with the other living organisms
that reside here. We have learned that evolution is a great crucible for
testing new ways of adapting on Earth. Evolution tries tests and rejects or
adapts those models that are best suited for their use by organisms that
would help them survive and reproduce with the least energy
expenditure.

To be fair to our ancestors, who were yet to enter the Industrial Age, and
the ancient civilizations that flourished in parts of world not subjected to
the great inventions of the Western world and its ideas of domination of
Nature, she was revered as a Giver of many bounties, including ideas
which could make human life easy.
Here are some examples where Nature was acknowledged to be the First
Author!







Sharkskin and Swimsuit
Bullet trains inspired by Kingfisher birds
Wind turbines modeled after Humpback whales
Harvesting water like the Stenocara beetle
Cephalopod camouflage
Ventilation systems inspired by termites
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Sharkskin = Swimsuit

A tiger shark and Olympic swimmer Michael Phelps
Sharkskin-inspired swimsuits received a lot of media attention during the
2008 Summer Olympics when the spotlight was shining on Michael
Phelps.
Seen under an electron microscope, sharkskin is made up of countless
overlapping scales called dermal denticles (or "little skin teeth"). The
denticles have grooves running down their length in alignment with water
flow. These grooves disrupt the formation of eddies, or turbulent swirls of
slower water, making the water pass by faster. The rough shape also
discourages parasitic growth such as algae and barnacles.
Scientists have been able to replicate dermal denticles in swimsuits
(which are now banned in major competition) and the bottom of boats.
When cargo ships can squeeze out even a single percent in efficiency, they
burn less bunker oil and don't require cleaning chemicals for their hulls.
Scientists are applying the technique to create surfaces in hospitals that
resist bacteria growth — the bacteria can't catch hold on the rough
surface.
24
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Bullet trains inspired by Kingfisher birds

When Japanese engineers took on the daunting task of upgrading their
high-speed bullet trains their design hit one unfortunate snag. The
problem wasn‘t getting this trains up to the desired speeds, but rather the
massive amount of noise created by the displacement of air ahead of the
trains. As the trains entered tunnels, the vehicles would often create a
loud shock wave known as ―tunnel boom.‖ The power of the shock waves
even caused structural damage to several tunnels.
The design team determined the culprit to be the trains rather blunt front
nose cap. To minimize the tunnel boom and increase overall
aerodynamics they would need a more streamlined nose. The engineers
eventually modeled the next model after the beak of the Kingfisher bird.
Kingfisher birds have specialized beaks allowing them to dive into water
to hunt while making a minimal splash. Utilizing this new nose, the next
generation 500 series trains were 10 percent faster, consumed 15 percent
less electricity, and, most importantly, no more ―boom.‖

25
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Wind turbines modeled after Humpback whales

Many of our modern aerodynamic designs rely on rather basic principles.
To obtain optimal lift and minimal drag, sleek edges and clean lines were
believed to be the key. However, throughout the animal kingdom, many
species are capable of exceptional lift. The Humpback whale, for example,
uses bumpy, tubercle fins for propulsion — which seems rather
counterintuitive.
A Harvard led research team determined that these nodules enable the
whales to choose a steeper ―angle of attack.‖ The angle of attack is the
angle between the flow of water and the face of the flipper. With
Humpback whales, this attack angle can be up to 40 percent steeper than
a smooth flipper. Due to these small ridges, sectional stalls occur at
different points along the fin. This makes a full on stall much easier to
avoid.

Tests conducted by the U.S. Naval Academy, using model flippers,
determined these biomimetic fins reduced drag by nearly a third and
improved lift by eight percent overall. Whale Power, a company based in
Toronto, Canada has already capitalized on this latest tubercle tech.
According to MIT, Whale Power‘s biomimetic blades help generate the
―same amount of power at 10 miles per hour that conventional turbines
generate at 17 miles per hour.‖
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Harvesting water like the Stenocara beetle

It‘s really no secret at this juncture: access to water is pivotal to any
sustainable civilization and life on this planet in general. While some
locations on the globe have bountiful water resources such as lakes and
rivers, more arid climates must make do with limited precipitation.
Technology derived from a beetle thriving in one of the harshest
environments on Earth may very well help start the next generation of
clean water harvesting.
The Stenocara beetle lives in the arid African Namib dessert, but the
dime-sized critter has an evolutionary hack to help it literally pull water
out of literal thin air. A pattern of nodes along the beetle‘s back enabling
the creature to collect moisture from the morning fog. The droplets then
slide off the bumps into small channels towards the beetle‘s mouth.
Academics are currently using this research to develop biomimetic
patterns capable of harvesting water from the air.

The WarkaWater tower is an unlikely structure to find jutting from the
Ethiopian landscape.The spindly tower, of latticed bamboo lined with
orange polyester mesh, isn‘t art—though it does kind of look like it.
Rather, the structure is designed to wring water out of the air, providing a
sustainable source of H2O for developing countries.
Created by Arturo Vittori and his team at Architecture and Vision, the
towers harvest water from rain, fog and dew. a basin for collection. The
WarkaWater captures moisture and directs it into hygienic holding tank
accessed via a spout.
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Cephalopod camouflage

Squids, like all cephalopods, are capable of glowing (bioluminescence) as
well as changing their skin color. This camouflaging capacity enables
them to hide from predators while the bioluminescence allows them to
communicate with and/or attract a mate. This complex behavior is
produced by a network specialized skin cells and muscles.
Researchers at the University of Houston have developed a similar device
capable of detecting its surrounds and matching this environment in
mere seconds. This early prototype uses a flexible, pixilated grid utilizing
actuators, light sensors, and reflectors. As the light sensors detect a
change in the surroundings, a signal is sent to the corresponding diode.
This creates heat in the area and the thermochromatic grid then changes
color. This artificial ―skin‖ could have both military and commercial
applications down the road.
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Ventilation systems inspired by termites

Termites often get a bad rap because of their destructive properties.
However, termites are famous for creating some of the most elaborate
ventilation systems for cooling on the planet. Even in some of the hottest
places, these termite mounds remain exceptionally cool inside.
Using an intricate network of intentionally air pockets, the mounds create
a natural ventilation system using convection. The engineering firm Arup
built an entire shopping center in Zimbabwe based on this natural
convection system. Currently the system uses 10 percent less energy than
a traditional air-conditioned facility
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যিাফৃত ওৃষ্ণদাথে

ওৃষ্ণমক্ত
ুান্ত ওুভায বট্টাঘামে

১ ূফও
ে থা: ভামফশ্ব ম্বগন্ধ অভাগদয ধাযনা
যামেগত মভখীন মযোয অওাগয মদগও তাওাগর অভযা
কণন তাযওাযাম জ্বর জ্বর ওযগঙ মদঔগত াআ।অগযা
ূ অওাগয এওমদও মথগও অগযও
কবীযবাগফ তাওাগর ুদয
মদও মেন্ত প্রামযত এও প্রস্ত ভৃদ ু অগরামওত রি মওামট
তাযওাযাময ভমষ্ট মদঔগত াফ। এমটগও ‗ঙাোথ‘ ফগর।
ঙাোথ এও ধযগনয ‗কিারাক্সী‘। এ যওগভয রি রি
কিারাক্সী অভাগদয ‗ভামফগশ্ব‘ ঙমিগে অগঙ। অচওার
ুমফার
দূযফীগনয
াাগমি
ভাওা
মফজ্ঞানীযা
গনওগুগরা কিারাক্সী মদঔগত মগেগঙন। অভযা
―ঙাোথ‖ কিারাক্সীয মধফাী; অভাগদয ফগঘগে ওাগঙয
তাযওা ‖র ূম।
ে
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ূগমেয ঘাযাগ থোৎ ‗মৌযচকগত‘ গনওগুগরা ‗গ্ৰ‘  ‗ঈগ্ৰ‘ অগঙ।
অভাগদয ৃমথফী ূগমেয এওমট তু রনীে গ্ৰ। ভাওা মফজ্ঞানীযা নুভান ওগযন
ম্ভফতঃ রি মওামট তাযওাগদয ভগধি এওভাে ৃমথফীগতআ প্রাগণয ঈৎমত্ত
গেগঙ।দােমনও  ভাওা মফজ্ঞানীগদয প্রথগভ ধাযণা মঙর রি মওামট ভাচাকমতও
গ্ৰ, ঈগ্ৰ, নিে, নিেুঞ্জ, কিারাক্সী, কিারাক্সীুঞ্জ মনগে কমঠত এআ ভামফশ্ব
এওমট মনমদেষ্ট অেতগনয ভগধি ীভাফি মফার চকৎ। তায অেতগনয ফািা-ওভা
মনআ, মবতগয থাওা গ্ৰ, তাযওা, তাযওাুঞ্জ, কিারাক্সীুগঞ্জয ংঔিা  মনমদেষ্ট। এআ
ফািা-ওভাীন ভামফশ্ব তে চাভোন ভামফজ্ঞানী এরফাটে অআনর্স্াআন মফশ্বা
ওযগতন। ১৯১৭ াগর অআনর্স্াআন এওমট ীভাফি, ফািা-ওভা ীন ভামফশ্ব
(Static Universe) তে প্রওা ওগযন। তাযয, ১৯২৭-১৯২৯ াগরয ভগধি
অগভমযওান ভাওা মফজ্ঞানী এডু আন াব্বর (Edwin Hubble), মফরমচোগভয
ভাওা মফজ্ঞানী চচে মনময মরমভগে (George Henry Lemaitre)  নিিানি
মচিামতমফেজ্ঞানীযা ডরাগযয ―ফণোরীয রাগরয মদগও গয মাো‖ (Doppler‖s
Redshift) মযখটনামট যীিা ওগয মদঔগরন মম ভামফগশ্বয অেতন ীভাফি নে,
ভামফগশ্বয অেতন দ্রুতকমতগত ফািগঙ এফং কিারাক্সীগুগরা এওমট মথগও নিমট
প্রঘণ্ড মফগক দূগয গয মাগে। এয পগর ১৯৩১ াগর ―ফ্রীডগভন-অআনর্স্াআন‖ এফং
১৯৩২ াগর ―অআনর্স্াআন-দি ীটায‖ ভামফশ্ব তে প্রওামত ে। এ দুগটাআ
ক্রভফিে ভান ভামফশ্ব (Expanding Universe) তে। মফ্রডগভন চাভোন এফং দি
ীটায মনদাযগরগণ্ডয মফজ্ঞানী।
এআ ভামফশ্ব ধতযী গেগঙ দাথে মদগে। ―দাথে‖ ফরগত অভযা মও ফুমছ? ফামর,
াথয, ওেরা, মরাা, মানা, ফােু, চর আতিামদ ফআ দাথে; এগুগরা চি 
প্রাণীন। এফ দাথে ৃমষ্ট গেগঙ প্রটন, মনঈট্রন, াআাযণ, মভন আতিামদ
―মফমযয়্ন‖ ওণা মনগে। তাআ এফ ―মফমযেমনও‖ দাথে। অফায ―মক্ত‖ ওাগও ফগর?
মওান ওাচ ওযগত গরআ মক্তয প্রগোচন। অভযা াত নািাআ, মাঁ গট মাআ, মদৌগিাআ,
বাময মচমনল ঈগয ঈঠাআ – এফ ম্ভফ াযীমযও মক্তয দ্বাযা। ওেরা, ঔমনচ
মতর, মডগচর, কিা আতিামদ জ্বামরগে মট্রন, মভাটয কামি, মফমবন্ন ধযগনয মামন্ত্রও
মভমন ঘগর। এগফয ভূগর যাােমনও মক্ত। রাআট, াঔা, মফ্রচ, মভাফাআর, মরপ্টপ্
আতিামদ ঘারাগত ধফদুিমতও মক্তয প্রগোচন। যগওট, মচেগর্স্নাযী িাগটরাআট
আতিামদগত তযর  ওমঠন যাােমনও মক্তয গে মৌয মক্ত ফিফহৃত ে।
অভাগদয চানা ভামফশ্বমট দাথে  মক্ত এআ দু ধযগনয মচমনগলয ংমভশ্রগণ কমঠত।
অফায ভামফজ্ঞানী অআনর্স্াআন ―মফগল অগমিওতাফাদ তগে‖ মদমঔগেগঙন মম
দাথেআ মক্ত অয মক্তআ দাথে। এওআ মচমনগলয দুগটা মফমবন্ন রূ। দাথে দন ওগয
ম্পূণরূ
ে গ মনঃগল ওযগর ফটুওু আ মক্তগত রূান্তমযত ে, অফায মক্ত মফযীত
প্রমক্রো দ্বাযা ম্পূণরূ
ে গ দাগথে রূান্তমযত ে।
১ নং ঙমফ: ভাচাকমতও অগরাও জ্জা: নাায অওাগ িামত
―াব্বর মস্প দূযফীণ‖ মথগও।
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অনুভামনও ঔৃষ্ট ূফে ১৩০০ – ৭০০ গব্দ ঋও মফগদয ঋমলযা ঈরমি ওগযমঙগরন
মম এআ ভামফশ্ব ৃমষ্ট গেমঙর এওমট ―ব্রহ্মাণ্ড‖ (Cosmic Egg) মফগফামটত গে।
অচওাগরয মফজ্ঞানীযা নুভান ওগযন অচ মথগও প্রে ১৩৮ মওামট ফৎয অগক
এওমট ওল্পনীে মফার মযভাগনয মক্ত মঙর। মআ প্রঘণ্ড মক্ত মওান এও
চানা ওাযগণ ঠাৎ মফগফামযত ে। এআ খটনামটগও ভাওা মফজ্ঞানীযা ―Big
Bang‖ ফগরন। Big Bang এয গে গে প্রথগভ এগও এগও মওাোওে , প্রটন,
মনঈট্রন আতিামদ ওণাগুগরা ধতযী ে; এআ ভে মশু ভামফশ্বমট কযভ ―প্লাজ্ভা‖
(plasma)  মক্তারী যমিগত ূণে মঙর। তাযয ওণাগুগরা মফমবন্ন ―ফগরয‖
(fundamental forces of nature) াাগমি এগও এগও াআড্রগচন, াআড্রগচন
মথগও মমরোভ (মগল নিানি বাযী যভাণু), তাযওা, তাযওাুঞ্জ, কিারাক্সী,
কিারাক্সীুঞ্জ এফং অভাগদয ভামফশ্ব ৃমষ্ট ওগয।

২ ওৃ ষ্ণদাগথেয ধাযণা মওবাগফ এগরা:
এতটুওু মেন্ত ভামফশ্ব এফং ভামফশ্ব ৃমষ্টয ফিাঔিাগত মওান ফি ধযগনয চমটরতা
মনআ। মওন্তু মফজ্ঞান মতআ এমকগে মাগে তামেও কগফলনাে  মামন্ত্রও ঈন্নেগন, ততআ
এওমদগও ুযগনা ভিা  চমটরতাগুগরা দূয গে অয নিমদগও নতু ন নতু ন
ভিা  ফাধা াভগন এগ দাাঁিাগে। এ যওভ দুগটা জ্বরন্ত ভিা মা দাথে
মফজ্ঞানী  ভাওা মফজ্ঞানীগদয াভগন এগ দাাঁমিগেগঙ তা র ওৃ ষ্ণদাথে এফং
ওৃ ষ্ণমক্তয যি। প্রথগভআ ফগর যাঔা বার মম ওৃ ষ্ণদাথে এওমট ওাল্পমনও এফং
অাতত-ফাস্তফ দাথে; এয মস্তত্ব স্বীওায ওযায ভগতা মওান প্রতিি প্রভাণ
অভাগদয াগত মনআ, অফায এমটগও এগওফাগয স্বীওায ওযায ঈাে মনআ।
ভামফগশ্বয ওতগুগরা প্রতিি ―মযখটনা‖ (phenomenon) মথগও এমটগও
এগওফাগয ওাল্পমনও ফগর ঈমিগে মদো মাে না।
১৯৩২ াগর মনদাযগরগণ্ডয মচিামতে মফজ্ঞানী টে (Jan Henry Ort) দূযফীন
মদগে অওা তথা ঙাোথ মনযীিণ ওযগত মকগে ফেপ্রথগভ ওৃ ষ্ণদাগথেয ংগওত
মগে মকগরন। মতমন মদগঔন ঙাোথ তায ভতগর তায মনচস্ব বযগওগেয
ঘাযমদগও খুযগঙ অয তায মওগেয ওাঙাওামঙ থাওা তাযওাগুগরা প্রঘণ্ডগফগক
খুযগঙ। তাযওাগুগরায এত মফী মফক মফশ্বাি। এত মফকী তাযওাগুগরা ঙাোথ
মথগও মঙটগও মফমযগে মাোয ওথা। প্রঘণ্ড মফগক াআগওর ঘারাগর াআগওগরয
ঘাওা মথগও শুওগনা ওাাঁদা এবাগফ মঙটগও মফমযগে মাে। এগিগে এরূ গর
ঙাোগথয িামেত্ব নষ্ট ত। অফায, বীলণ মফগক খূণন
ে ীর ৃমথফী ৃগষ্ট অভযা
মনমিন্ত ভগন াাঁটাঘরা ওযমঙ, ৃমথফী মথগও মঙটগও মফমযগে মামে না; ওাযণ
ৃমথফীয ভাধিাওলেমণও ফর অভাগদয মটগন মযগঔগঙ। কণনা ওগয মচিামতে মফজ্ঞানী
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টে মদঔগরন মম ঙাোগথয মম ভাধিাওলেমণও ফর, মটুওু ঐ মফকী তাযওাগুগরাগও
ধগয যাঔগত িভ নে। ঙাোগথয ভগধি অগযা প্রঘু য মযভাগণ গদঔা, চানা,
মতমযক্ত দাথে থাওগরআ ঐ মফকী তাযওাযাম ঙাোথ মথগও মফমযগে অগফ না।
মতমযক্ত দাগথেয ফিাঔিা মদগত মকগে টে ফরগরন মম মগুগরা েগতা স্বাবামফও
দাথেআ, শুধু মদঔা মাগেনা নিানি তাযওাগদয অিাগর থাওায চনি; ফা মআ
তাযওাগুগরা ম্ভফতঃ স্পষ্ট (dim), তাআ মদঔা মাগেনা। মওন্তু টে আ
ওৃ ষ্ণদাগথেয ধাযনা প্রথভ মদগরন। তাযয ১৯৩৩ াগর ুআ-অগভমযওান
মচিামতে মফজ্ঞানী চুআমও (Fritz Zwicky) ওৃ ষ্ণদাগথেয মস্তগেয প্রওৃ ত অবাল
মগরন। ঈমন ঐ দাথেগও ―Duncle Materie‖ ফা ―Dark Matter‖ নাভ মদগরন।
এঔন ভাওা মফজ্ঞনীযা ভগন ওগযন ওৃ ষ্ণদাথে শুধু ভাধিাওলেমণও অঠায ভগতা
তাযওা গুগরাগওআ ঙাোগথ মফগধ যাগঔনা, ংঔি মের (spiraling) কিারাক্সী
 কিারাক্সীুঞ্জগদয িামেত্ব ম্ভফ ওগযগঙ এফং িামেীর ভামফশ্ব কিগত াামি
ওগযগঙ। অফায, Big Bang ংখমটত ো ফা ভামফশ্ব ৃমষ্ট ুরু োয প্রাে
মে-ঘমি রি ফঙয য, ভামফগশ্ব ―ামযামশ্বেও ভাচাকমতও ঈত্তা তযে‖
(Cosmic Microwave Background, CMB) ৃমষ্ট ে। এমট এওমট
ভাচাকমতও ফি যওগভয ―মযখটনা‖ (phenomenon)।।এমট মফদুিতঘু ম্বওীে
ঈত্তা তযে (electromagnetic microwave); এমট ঈৎন্ন গে অগরায
কমতগত, ঈৎন্ন িান মথগও মফগশ্বয মল প্রাগন্তয মদগও নফযত ঙুগট ঘরগঙ প্রাে
১৩০ মওামট ফঙয ধগয অয ভামফশ্ব ৃমষ্টয প্রমতমট ধা রিি ওগয মাগে; থোৎ
মদগঔ মাগে মওবাগফ মনঈট্রন, প্রটন মথগও তাযওাগুগরা ৃমষ্ট ‖র, কিারাক্সীগুগরা
 কিারাক্সীুঞ্জগুগরা ৃমষ্ট ‖র এফং ফগগল ভামফশ্ব ৃমষ্ট ‖র। ঈত্তা তযগেয
মপাটন ওণাআ (Cosmic Microwave Background Photon particles)
মফগশ্বয ফগঘগে প্রাঘীন মপাটন ওণা। ভাচাকমতও ঈত্তা তযগেয মপাটন ওণাআ
প্রাে ১৩০ মওামট ফৎয ধগয ধাগ ধাগ ভামফশ্ব-কঠণ প্রমক্রো মদগঔ অগঙ, তাআ
গদয মথগওআ ভামফশ্ব-ৃমষ্টয আমতা বার চানা মাগফ।
ভামফগশ্বয মফীয বাক চােকাআ ঔামর (empty space)। মফার ভুগেয ভাগছ,
িাগন িাগন মমভন মফিুভ দ্বী  দ্বীুঞ্জগুগরা অগঙ, মযওভ বাগফ কিারাক্সী 
কিারাক্সীুঞ্জগুগরা ভামফগশ্বয িাগন, িাগন মফিুভ মদঔা মাে। ভামফগশ্বয ুমফার
ঔামর িাগন (in empty space) ঈত্তা তযগেয মপাটন মাচা গথ কমত ওগয।
অয এআফ কিারাক্সী  কিারাক্সীুগঞ্জয ভাধিাওলেমণও ফগরয টাগন ঈত্তা তযগেয
(microwave) মপাটগনয মাচা কমতথ িাগন িাগন ফাাঁওা (deflected) গে
মাে। এআ মযখটনাগও ―ভাধিাওলেমনও মরমন্সং‖ (gravitational lensing) ফগর।
মওন্তু কিারাক্সী  কিারাক্সীুঞ্জগদয প্রফর টাগন ঈত্তা তযগেয কমতথ মতটুওু
ফাাঁওা ো ঈমঘত,যীিা ওগয মদঔা মকগেগঙ মম তাগদয ফাাঁওা োয মযভাণ
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তায মঘগে গনওগুণ মফী। এটা এওভাে ম্ভফ কিারাক্সীগত  কিারাক্সীুঞ্জগত
অভযা মম মযভাণ স্বাবামফও ―মফমযেমনও‖ দাথে মদমঔ, তায মঘগে গনওগুণ মফী
চানা, গদঔা দাথে কিারাক্সীগত  কিারাক্সীুঞ্জগত অগঙ, মাগও মফজ্ঞানীযা
ওৃ ষ্ণদাথে ফরগঙন। এঔন ভাওা মফজ্ঞানীযা এওমট নতু ন ভাওা তে (Model
of Cosmology) প্রওা ওগযগঙন। এআমট ‗ Lambda Cold Dark Matter
Model of Cosmology (ΛCDM)‘।এআ তেমটয দুগটা ভূর ঈাদান ‖র:
(১) ―াধাযণ অগমিওতাফাদ তে‖  ―ূণি-যমত‖(non-zero)
ভাচাকমতও ধ্রুফও (Λ)‖, (থোৎ রিাম্বডা, Λ >0) এফং (২) ―ীতর
ওৃ ষ্ণদাথে‖। মফজ্ঞানীযা কণনা ওগয মদগঔগঙন মম অভাগদয মদঔা এফং চানা
―মফমযেমনও‖ দাথে মনগে কিা ভামফশ্ব, প্রওৃ ত ভামফগশ্বয (Universe) ম্পূণে
ঈাদাগনয ভাে ৫%। অভাগদয মদঔা তাযওা চকৎ, ংঔি কিারাক্সী 
কিারাক্সীুঞ্জ ঐ ৫% এয ভগধিআ যগেগঙ। ভামফগশ্বয ফামও ২৭% ‖র ওৃ ষ্ণদাথে
এফং ৬৮% ‖র ওৃ ষ্ণমক্ত। থোৎ ভামফগশ্বয মধওাংআ গদঔা, চানা,
ওাল্পমনও  যিাফৃত।

২ নং ঙমফ: মের কিারাক্সী নং NGC ৩৫২১: ESA  নাায
অওাগ িামত ―াব্বর মস্প দূযফীন‖ মথগও।
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৩ ওৃ ষ্ণদাগথেয নুন্ধান:
ৃমথফী চুগি ফিাও াগয মচিামতে মফজ্ঞানী  ওণা-দাথে মফজ্ঞানীযা (particle
physicists)
ওৃ ষ্ণদাগথেয
নুন্ধান ওগয
ঘগরগঙন। ফরা
মাে
মচিামতে মফজ্ঞানীগদয নুন্ধান শুরু গেমঙর ১৯৩২-৩৩ ার মথগও।
মচিামতে মফজ্ঞানীযা তিাধুমনও দূযফীগনয াাগমি ভাওা মনযীিণ ওযগঙন,
দূযফীগন তিাধুমনও CCD মওগভযা রামকগে ংঔি পগটা তু রগঙন, ঔমুাঁ টনামট
মেগফিণ ওযগঙন  ভাওা-চুগি ওৃ ষ্ণদাগথেয ভানমঘে ধতযী ওযগঙন। ২০১৫
াগর ―মপমচগওর মযমবেু ে‖ মেওাে Atacama Cosmology Telescope
collaboration তাগদয ―অটাওাভা ভাচাকমতও দূযফীিণ মারাযমভটায‖ মগন্ত্র
যীিা ঘামরগেগঙন। যা ―ভাচাকমতও ামযামশ্বেও ঈত্তা তযগেয‖ ঈয
ূগমেয বগযয ১০০০০০০০০০০০০০ গুণ বগযয ওৃ ষ্ণদাগথেয ভাধিাওলেমণও
মক্রোয (gravitational lensing) প্রভাণ মদগেগঙন। এমদগও, ―আঈগযামোন
মস্প এগচমন্স‖ (ESA) তাগদয ―প্লাি িাগটরাআট‖ দ্বাযা ―ভাচাকমতও
ামযামশ্বেও ঈত্তা তযগেয‖ (CMB) ভাধিাওলেমণও মক্রো (gravitational
lensing) ভগ্ৰ ভাওা চুগি ফেপ্রথভ নুন্ধান ওযগঙন। ―প্লাি মভগনয‖
নুন্ধাগনয গে ওণা দাথেমফদগদয ―রাচে মড্রণ ওরাআডায‖ (LHC) দ্বাযা
ওৃ ষ্ণদাথে-ধতযীয ওণা অমফোগযয ওাচ ঘরগঙ। অভাগদয চানা প্রটন,
মনঈট্রন আতিামদ ―মফমযেমনও‖ ওণায ফামগয েত চানা মওান ওণাদ্বাযা
ওৃ ষ্ণদাথে কমঠত। ―রাচে মড্রণ ওরাআডায‖ (LHC) এয ―CMS‖  ―ATLAS‖
মকাষ্টীয ওণা দাথে মফজ্ঞানীযা অচ মেন্ত মওান ওৃ ষ্ণদাথে-ওণা ঔুগাঁ চ মগরন না।
অফায, অভাগদয চানা ঘায ধযগণয ফগরয (forces) ফামগয চানা মওান ফর
(force) ওৃ ষ্ণদাগথেয ঈয ওাচ ওযগত াগয; মটা অভযা চামননা। ওণা
দাথে মফজ্ঞানীযা ভগন ওগযন ওাল্পমনও (hypothetical) ―মর্স্যাআর মনঈমট্রগনা‖
(sterile neutrino) ওৃ ষ্ণদাথে কিায ওণা। অফায নি মফজ্ঞানীযা ফরগঙন
ু াগফ মক্রোীর বাযী ওণাগুগরা‖ (Weakly Interacting Heavy
ওাল্পমনও ―ভৃদব
Particles, WIMPs)আ ওৃ ষ্ণদাথে কঠগণয ওণা। মও মও অফায ফরগঙন
―মনঈগট্রমরগনা‖ (neutralino) ফগর এও ধযগনয ঘাযগট ওাল্পমনও ওণা অগঙ,
তাগদয ভগধি ফগঘগে ওভ বগযয ওণামট অফায িে (stable); মআ িে
ওাল্পমনও ওণা মনঈগট্রমরগনাআ ওৃ ষ্ণদাথে-ওণা। মওন্তু অচ মেন্ত ―াণে‖(CERN)
এয LHC মত ফা অগভমযওায ―পামভেগরগফ‖ ফা ওানাডায ―মনাগরফ প্লাগ‖ (Snow
Lab +) ফা আতারী  মস্পগনয তিাধুমনও ―বূ কবে ি ওৃ ষ্ণদাথে কগফলণাকাগয‖
মওান ওৃ ষ্ণদাথে-ওণা অচ মেন্ত অমফেৃ ত েমন; মঘষ্টা ফিআ ঘরগঙ।
ওৃ ষ্ণদাগথেয নুন্ধাগন, ―আঈগযামোন মস্প এগচমন্সয‖ ―প্লাি মভগন‖য ‗ীভ
(infinite) অেতগনয দাথে‘ মনগে ওাচ, অয ―াণে‖ (CERN)  নিানি
কগফলণাকাগযয ‗ূক্ষ্মামতৃক্ষ্ম (infinitesimal) দাথে‘ মনগে ওাচ, এওআ মফিুগত
মভগর মকগেগঙ।
35
JHAALMURI PUJA SPECIAL 2017

SCIENCE

৪ ওৃ ষ্ণমক্তয ধাযনা  নুন্ধান:
ওৃ ষ্ণমক্তয ধাযনা তু রনাভূরও বাগফ অধুমনও। ভামফগশ্বয প্রাযণ মফজ্ঞানীযা
গনও অগকআ রিি ওগযমঙগরন। ১৯৯০ দগওয মল বাগক অধুমনও দূযফীন মদগে
মফজ্ঞানীযা ুস্পষ্টবাগফ মদঔগরন মম কিারাক্সীগুগরায কমত ত্বমযত
(accelerated)। থোৎ, ভগেয গে গে কমতগফক বীলণবাগফ ফািগঙ।
ভামফগশ্ব মমদ শুধু দাথেআ থাগও, তগফ দাগথেয ভাধিাওলেমণও টাগন ভামফগশ্বয
প্রাযগণয ায ওগভ মমত। মওন্তু প্রাযগণয ায ফািগঙ। এআ কমতগফক ফািায ওাযণ
ওী? মনিেআ মওান দৃি, চানা, নন্ত মক্ত বীলণােতন  বীলণবগযয
কিারাক্সীগুগরাগও দূগয দূগয মঠরগঙ। ম্পূণব
ে াগফ চানা, যিাফৃত এআ
ভাচাকমতও মক্তগও ওৃ ষ্ণমক্ত (Dark Energy) ফগর। এয অগক মফজ্ঞানীযা
―বিাওু োভ‖ মক্ত (vacuum energy) ফা ওৃ ষ্ণমক্তয মস্তত্ব নুভান
ওগযমঙগরন।
দমিণ অগভমযওায মঘমর যাগচিয (Chile) ন্তকেত অমিচ ফেতভারাে
১৯৭০ াগর ―মগযা টগরাগটা অন্ত-অগভমযওান ফচাযগবটযী‖ (Cerro
Toloto Inter-American Observatory) িামত ে। মঔাগন ―মবক্টয ব্লাগিা
দূযফীনমট‖ (Victor M. Blanco 4 m Telescope) অগঙ। গয এমটয
ঈন্নমতওযণ ওযা ে ―ওৃ ষ্ণমক্ত মযদেণ মওগভযা‖ (Dark Energy Survey
Camera, DESCam) ফাগনায চনি। ওৃ ষ্ণমক্ত-মযদেণ ‖র অকাভী
প্রচগন্ময ভাওা মেগফিণ। এআ মেগফিগণয গে ওগেওমট গমাকী যীিা র
: দুফর
ে ভাধিাওলেমণও মরমন্সং মক্রো (weak gravitational lensing), কিারাক্সী
গুগেয ংঔিা মনণেে, ুাযগনাবা (Type 1a Supernovae) মেগফিণ এফং
―মফমযেন এগওামষ্টও মসগরন‖ (baryon acoustic oscillation)। এঔন
ুাযগনাবা ফরগত অভযা মও ফুমছ? ুাযগনাবা এওমট তীফ মক্তারী, মত
মফযর ভাচাকমতও খটনা। ুাযগনাবা াধাযনত এও ফঙগযয ভগধি মতন,
ঘাযমটয মফী মদঔা মাে না। কিারাক্সীগত ুাযগনাবাগও ঈজ্জ্বরতভ মদঔাে। এও
চাতীে তাযওা, মাযা ূগমেয মঘগে গনও ফি; তাগদয চীফগনয মল ফিাে এআ
খটনামট খগট; তাযওামট মফগফামযত গে স্বাবামফও মযভাগণয মক্ত মফমওযণ ওগয
মনঃগল গে মাে। ূগমেয ভগতা তাযওা তাগদয াযা চীফগন মম মযভাণ মক্ত
মফমওযণ ওগয, ুাযগনাবায মক্ত মফমওযণ তায মঘগে গনও গুণ মফী। এও
ওথাে ুাযগনাবা ভাওাগয অগরা ছরভগর ―তু ফমি‖।
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১৯৯৮ াগর মচিামতে মফজ্ঞানীযা দূগযয কিারাক্সীগুগরায ন্তকেত ১ও টাআগয
ুাযগনাবাগুগরা মেগফিণ ওগয ভাচাকমতও ত্বযগণয ায মনণেে ওগযন। ঐ
মচিামতে মফজ্ঞানীগদযগও (Saul Perlmutter, USA, Brian P. Schmidt,
Australia-USA এফং Adam G. Riess, USA) ২০১১ াগরয মনাগফর
ুযোয প্রদান ওযা ে।; ওাযণ তাযা দূগযয ১ও টাআগয ―ুাযগনাবা‖ মেগফিণ
ওগয ভামফগশ্বয ত্বমযত-প্রাযণ অমফোয ওগযন। মচিামতে মফজ্ঞানীযা ওৃ ষ্ণমক্ত
মযদেণ মওগভযা (Dark Energy Survey Camera, DESCam) মদগে
ভামফগশ্বয ওৃ ষ্ণদাগথেয ভানমঘে িণ ওগযগঙন। এগত কিারাক্সীগুগরা, তথা
ভামফশ্ব কঠগন ওৃ ষ্ণদাগথেয ফদান ফুছা মাগফ। ―আঈগযামোন মস্প এগচমন্স,
ESA তাগদয ―আঈমক্লড মগটরাআট‖মট ুাযগনাবা (টাআ ১ও) মেগফিণ 
নিানি মেগফিণ মথগও ভামফগশ্বয প্রাযণ, ওৃ ষ্ণমক্তয প্রওৃ মত  মফগশ্ব
ওৃ ষ্ণদাগথেয মফতযণ (distribution) যীিা ওযগঙ। অফায ―দমিণ মভরুয
দূযফীগন‖ (South Pole Telescope) ৫১৩মট ফাঙাআওযা কিারাক্সীুগঞ্জয
তথিভূ মনগে ―ওৃ ষ্ণদাথে‖, ―ভামফগশ্বয ত্বমযত প্রাযণ‖ এফং ―ওৃ ষ্ণমক্তয‖ যি
ঈগন্মাঘগনয মঘষ্টা ঘরগঙ।

৩ নং ঙমফ: ুাযগনাবা: ভৃতুিভুমঔ মফার তাযওায মফগফাযণ।
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Gregory Alan Elliott is a poet and a much loved Toronto street
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An Ode to Jhaalmuri
Debarati Bhattacharjee
Just knowing you was never enough
Had to know your inner self,
And know the soul that resides within,
And also seek the passion that grows each day
Live for you and breathe for you
My words and thoughts solely for you
Under the sky and beneath the sea
Resides your storehouse of literature
It is you, Jhaalmuri, that gave me wings to fly.
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Phoenix
Sangeeta Misra

I want to be free, free like a bird
Travelling to places… heard and not heard..
Riding the rainbow after the rain
A bundle of sunshine-smiles only to gain
Only my heart to serve as the guide,
Less to think, much less to abide..
Maybe when I am gone..
On my ashes, the phoenix will be reborn!
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Submerged
Sinchan Saha
Submerged in the silence
away from the chaos
Submerged in the love
away from the aches
Submerged in the thought
of a better place.
Submerged in the passion
that burns so bright
Submerged in the sin
that can never die.
I submerged in you
as you submerged in me
Submerged in that immense peace
and divine simplicity.
Submerged in the darkness
of which you are the light
Submerged in the promise
that we made for life
I submerged deeper in you
as you submerged deeper in me.
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That Aura
Rupashree (SenSharma) Goswami

That very smell still lingers fresh,
The ‗déjà vu‘ that intoxicates,
Drags me away, the old days,
Merrily I traverse the memory lane!
Today calls me ―Come back!‖
But my soul disagrees to rip apart.
Embracing every part of the lost me,
Wishes many moments to relive!
The aura holding my hands,
Leads me to a different land.
I smile and laugh and cry,
Emotions deep, soar high!
Only familiar faces I see,
As if, they long to be just with me!
I bask in their love and amity,
Oh! How I missed all these!
But, amid the deep woods,
Also, darkness resides,
Engulfing every inch of light,
Fear creeps in from all sides!

42
JHAALMURI PUJA SPECIAL 2017

POETRY

In the darkness of such woods,
Wish I hadn‘t traveled to.
All that I can see not,
Scares me all the through!
When despair ruled over,
That aura lifted the spirit up again,
Life hasn‘t been a bed of roses,
But surely beyond a book of loss and gain!
Mistakes all that I made,
Now in the glory seems fade,
Regrets! Oh no! I have none,
‗Sorry‘, I am not for what I have done!
I fell, I stood, I learnt, I grew!
Every day revealed in me something new.
Ah Life, thou name resonates wonders,
Sometimes cruel yet thoughtful, beautiful and
true!
That very smell, that aura lingers fresh,
Memories pave the way for today.
Yes, in the past lives a part of me,
Strength and solace for today to seek!
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उम्मीदें ….
अननन्ददता दास

कुछ खोया हैं मैंने,
जब आया खयाऱ तो,
ना कभी ऱौटी है ऩहऱे,
समझना तो हैं आसान,
जीवन तो बहता हैं धारा,
मट्ठ
ु ी मे रे त भरो न्जतना,
जो हुआ सो बीती बातें ,
जीने की हर मोड़ ऩे,
खोकर जो ऩाता हैं,
सख
ु द्ु ख जब साथ चऱे,
कुछ ऩाया हैं मैंने ,
जब आया खयाऱ तो,

समय की ताऱमेऱ मैं
आॉसू मे भरे आॉखें,
ना ऱौटे गा कभी
ऩर ददऱ मानता नहीॊ,
हर ऩऱ हैं आना-जाना
उतना ही ऩड़े खोना
नई सब
ु ह नई उम्मीदें ,
चऱते रहना बस आगे
जीना तो उसको आता हैं
हसना रोना दोनो रहे
समय कक ताऱमेऱ मैं
आॉसू मे भरे आॉखें….

44
JHAALMURI PUJA SPECIAL 2017

POETRY

মদফী

মবমচৎ ভারাওায
ভভ ঘন্ডী অগরায কন্ডী
মমন মফদুিৎ মযঔা।
এগা মদফী এগা ম ভাতা
মভর অগরায াঔা।
ওাগরা ভুগঙ মাও, হৃদগে থাও
মতাভায অগরায ফনিা।
ুয মফনা ওগযা ম মদফী
তু মভ মম মভারে ওনিা।
শুব মক্ত মাও মফওমত
শুবয মাও ন্ত।
ধনি ওগযগঙা অভায অাঁমঔ
মদগঔমঙ মতাভাে চীফন্ত।
মিণ ওমট তনু, অগরায নু
তু মভ ভা মদগফয মক্ত।
তু মভ ভাভাো ভানফীয ঙাো
মখাাঁঘা ভগনয অমক্ত।
অগরায তযফাময ঠা ভা
ুয ওগযা মনধন।
নাযীয অন মশ্রি অন
চাময ওগযা এ মফধান।

Art by Mishar Roy
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ু াে
নাযী মক্ত দক
যাঔী াা

যগতয ঐ মঈমর ছযা প্রাগত,
অগিামরত মশ্বত শুভ্র যাম যাম ওা,
নীরাম্বযী, নফ খন বাভান মচভৃত,
মদফী দবু চায অকভগন মস্তমভত ো ।
ৃ েধয মভারে অত্মচা, মবারানাথ অযাধিা ণো,
ভাগদফ বামো াফেতী, তু মভআ অচগওয শ্রীণো ।
অওাগ ফাতাগ মবগ অগঙ- ঢাগওয তার, মতাভায অকভনী ুয
চন্ম মদনা ফেযী অয মনবে োয ,
ধ্বং ওগযা ভানুল রূম ুয।
তু মভ ণো, তু মভ দুকাে , তু মভআ ভমলাুযভমদেনী,
মতাভাগতআ ভা, চাো, ওনিা, তু মভআ ুযদরনী।
নাযী মক্ত চাকমযত অচ মতাভায অহ্বাগন
মফগচ ঈগঠগঙ মদগও মদকগন্ত অগরায মফণু,
ভা! চাকমযত , ভুঔমযত ,
ভুগঙ মাও ফ অাঁধায ভাঔাগনা মযণু ।
প্রফুমটত মাও ওু ুভ মওাভর, ঈদ্ভামত িাভর ওানন,
খুঘুও ওামরভা, ঈগন্মামঘত মাও যর মওাভর ভনন।
দূযীবূ ত ওগযা এ ৃমথফীয ওর চঞ্জার,
েনা, ররনা, মভমন্তনী মদয ফৃমি মাও ুনাভ ।
স্তি ওগযা মাগঘয দাফারন,
ু গর যআগরা তগওামট প্রণাভ ।
ভা! মতাভায দমক
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ভাগেয অফান
যাধাযানী বট্টাঘামে

আঈওিামরটাগয ফগনয গথ াাঁটগত াাঁটগত
ঠাৎ মওাথা মথগও এগ মকগরা মঈমরয কন্ধ,
ফি মঘনা ুগচায কান মবগ এগরা,
অয ওত মওঙু ।
ফি মঘনা মযমঘত অভায ভাগেয ভুঔ।
মাো, মথগেটায, ঞ্জমর, ঢাগওয ব্দ, গেয মননাদ,অযমত, াম,
ঈজ্জর ভাঔা ভুঔ মআ ফ
ওঔন স্মৃমত গে মকগরা।
তফু তু মভ অগঙা, প্রমত ফঙয অগা নতু ন গে,
নতু ন কন্ধ মনগে অভাগদয ভগন,
অভাগদয চীফগন,াযদীোয াতাে।
ভাআগক্রাগেয ভগে মতাভায ধওরাগগত ফা।

যাম যাম মযাফগট দা তু মভ নতু ন প্রাণ,
দ াগত নে ভাগকা রি াগত দা বে।
মতাভায গভাখ স্ত্র মদগে শুবগও দা মল ওগয ।
মনচেীফ,
প্রমতমদগনয মগু ি ক্লান্ত ভানুলগও দা অনি,দা প্রাণ।
অগা ভা।
মফগলয মের াোগত ফি ৃমথফীগও ভুক্ত ওগযা,
মাও শুব মদগনয অকভন।
অীফোদ ওগযা ভাগকা মফশ্বচননী, মাও প্রওৃ ত াযদীোয অফান।
মাও প্রওৃ ত মক্তয অফান,
অগা ভা ।
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ফা
মভয যাে

Art by Mishar Roy
যাত কবীয- অমভ ফামর, ফামর তু মভ
ভাঔা ভামঔখুভ চিাগনা মফঙানা- াদা ভঔভর ঘাদগয মতাভায রা
মকাগন
ভগনয দযচা মঔারা- ভে ফগর অমভ মাআ মাআ
তায মনঃশ্বা ফদগর ফদগর মাে
মদগয অনাগঘ ওানাগঘ
মঘাগঔয নামর- যাত যীগদয নান- ঘায মঠাাঁগটয এও োয ঈন্মাদনা
ঘু গরয চট ছি ঈন্মাদ ঙমিগে গি খযভে
ূনি ফ- অফগতে ঘরভান যীয, যগক্তয দ্রুত খগয মপযায ারা
অমভ তু মভ- তু মভ অমভ থভগও ভেমমের ফ যীৃগয দর
মপমপামন
বেুয ূনিতায মফদােী কান-i
ফৃমষ্টয যাত
মবগচ ফ মপগয অা খুভ চমিগে বাগরাফাা
অয এওা ননতু ন ওাগর নতু ন ফীচ অগফ অফায।
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ভানমও
মশ্রো ভচুভদায

কন্ধটা ঔুফ মঘনা
কন্ধটা ঔুফ মভমষ্ট
কন্ধটা ভৃতুিয!
এ গথ অগক মাঁ গটমঙ
মনাতু য মঘাগঔ ঘভা এাঁগট
ন্ধওাগযয অগরাে ভাঔা
ঙাো ঙাো ঙাো-যীযী গথ
ন্ধওাগযয অমরেগন, অফি?
না না ভমেত প্রাণ অমভ এও ভানী।
চীফগনয পাাঁগদ চমিগে মকগঙ
অটগগেটা, শুাঁ িগুগরা অচ ভাযগঙ গুাঁগতা, এওগুাঁগে ভযীমঘওা! ভযীমঘওা! ভযীমঘওা!
ফ মদও মথগওআ মঘগ ধগয
মস্তত্বীনতা!
ভৃতুি ম মম ভৃতুি -ভ
ম মম ভুমক্তভ।
ু র ভৃগতয স্তূগ বযা যাস্তাগত
অহ্লাগদয অগভাগদ নৃগতি ভগ্ন চীণে দমক
শুনগত াে? দধ্বমন? নাহ্... চীফনগদফতায দছংওায রুি ওগযগঙ
ভৃতুিয অকভনী েীগতয অফভানতা
মফযীগত গুরু গুরু ঙগি মফগচ ঈঠর ভৃতুি-ডিা
ু ! চীফন ফনাভ ভৃতুি!
মি
চে ওায?
চানগত ঘাআ অভায
"অভাগত মফরীন ে ামন্ত
অভাযআ ীতর স্পগে ঈষ্ণতা াে স্বমস্ত
অমভ যাগচে
অমভ ভৃতুি।"
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এঔন
ােন ঘক্রফতে ী

এ যাস্তা ধগয ফহু মভমঙগরযা ঘগর মকগঙ।
এঔন এমদগও-মমদগও আতস্তত ঙিান আগস্তাগযয ওাকচযভ ভভতাে ওু িুমন-ভা ওু মিগে মনগেঅধ-নিাংগটা মঙগরটায চনি।
মআ ওাকচ তু গর মনগে দি তরুণ,
মনাংযা মদোগর মপ্রমভওাগও ফায অন ওগয মদরএওভুগঠা ছরভগর ভুগক্তায মফমনভগে।
রামকগে যাঔা ভাআওটা ঔুগর মনগত মনগত
ঘট ওগয খমি মদগঔ মনে মযাকা মরাওটা,
মফগেয রগগ্নয অগক ভাআওটা মৌাঁঙগফ মওনা?
ছুগর থাওা যগঘগগ তাওাে াত ভুগঙ মনে ফুগিা মযক্সারা,
মভগেমটগও দি মম ফাগ তু গর এর।
এ ফাতাগ ওান াতগর এওটু অগকয,
মঘৎওায মানা মাগেনা এওটু।
মওাথাে মমন াো তাগও াও ঔাআগে,
দূগয মঠগর মদগেগঙ মঘাযাঔাগরয মস্রাগত।
এ ফাতাগ ওান াতগর,
টুওগযা টুওগযা বাগরাফাায ব্দ াো মাে,
ট্রাগভয খমিয ভত াগফও,
ভেদাগনয খাগয ভত মঘযন্তন।
মভমঙগরয ঘগর মাো গথ ধুগরা ধুগরা চুগতাঙা,
াোে াোে মভমরগে মাগে াযা গযয াগথ,
াগে াগে ভানুগলয বীগি াযাে ভানুগলয ওৃ মেভ মস্রাত।
মদগঔা,
দূগয ঔুগর মনো ভাআও,
ভাথা নীঘু ওগয থাওা তাওায পাাঁও মদগে,
এঔন মমটুওু াো নদীয কন্ধ মনগে অগ,
তাগত মবগচ মমগত াগযা তু মভ।
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ঈনুগন মধাাঁোয ফা
নমভে যাে

াতওাগর ুগফয চানরা মদগে
মধাাঁোয কন্ধ নাগও অগ।
ঈাঁ মও মদগে মদমঔ
ফগিাযাস্তায রু নারায াগ
ঈনুগন অাঁঘ মদগেগঙ মফুয ভা।
মধাাঁোয মভনায মভগঙ নগন্তয ওু োাে।
ভাছগথ মতনতরায চানরাে মযগঔ মাগে মস্তগত্বয মঠওানা।
এবাগফআ মযাচ
ওাওডাওা মবাগয
মধাাঁোযা ওু োাে মফরীন ে।
ঈনুগন অাঁঘ ধগয।
মফুয ভা ঙাআগেয অগুগন বাত যাাঁগধ।
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স্বপ্নগবায

ওাগফময বট্টাঘামে

ামযগে মমনা তু মভ ওমঠন ফাস্তগফ
মবাগযয ওাগর অমভ
এও মনচেন-ীতর তরুতর।
নীযফ ীতর স্পগে;
মতাভাগয ফুচ মক্তগতু নুযণগন চাকাফ।
নােঅওাগয ভুঔ ওাগরা মমদ মদঔ
ঈগতার ফাতাগ মনা বেমভখ-িগফ মঙগে থাওা থ
অগরা-নুযাগক বযাফ।
নীযফ অায কাাঁথা ভারাঔামন
মতাভায ওগে দুরাফ,
মঈমর ভাঔা খাগয ঈয
মানা মযাদ্দুয ঙিাফ।
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মতাভাগও ফরা েমন
ুভ যাে (ফুচ ফামিা)

মতাভাগও ফরা েমন ওীবাগফ ওামটগেমঙ এতওার,
ফরা েমন ওীবাগফ এও ভুে অাঁধায মওগট
এাঁগওমঙ ুমনুণ অগরা ।
ফরা েমন বাগরা মঙরাভ মও না !
মনগচগও মবারা চ মঙর গনওটাআ ।
ু ,
বু গর মকগেমঙরাভ দুগটা যাগেয মি
বু গর মকগেমঙরাভ অভায গ্ৰাভ  গযয
ভাছাভামছ চােকাে তু ভুর অনি মফগফাযগণয ওথা ।
অমভ, এত মওঙু বু গর মকরাভ ওী ওগয? চামন না ।
মতাভাগও ফরা েমন ওতটা দুগফোধি চানা গে মনা - এমি মফাডে ভানি ওগযমঙরাভ,
ফরা েমন ওতটা ামস্ত ওু মগে মভগযমঙর মদগনয য মদন ।
ফরা েমন ওতটা বাগরাফাম মতাভাে !
মতাভাগও মবারাগত ামযমন অচ । চামন না, ওতটা দাভ মযগঔঙ অভায ।
তু মভ এআ ভস্ত মফশ্বা ওগযা ফা না ওগযা ।
অমভ ভস্তটাআ ফগর মকরাভ ।
ফগগল মতাভাগও ফরা েমন অভায যিভে আমতাগয ওথা ।
ঔগুাঁ চ মন ।
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ওমফতা

মাবন ঘগট্টাাধিাে

গনও যওভ ংজ্ঞা ঔুগাঁ চ মফিামে চীফগনয ,
তাযাে বযা অওাগয ভগধি মথগও ঔগুাঁ চ মনগত ঘাআমঙ জ্বরজ্বগর
এওটা তাযা ।
মঘাঔ ধাাঁধাগরা, তাযায অগরা মনগব মকগরা খটনাঘগক্র।
অচ ওাগরা অওাগআ অগরা মঔাাঁচায রিাআ,
অওা চীফগনয ংজ্ঞা মদগে ফুগন ঘরগঙ নওমওাাঁথা।
নওমওাাঁথা এয নওা মখগয অফমতে ত অমভ।।
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ভুগঔা

মদফব্রত ার

ূফে ফ ভানুগলযা খুযগঙ ভুগঔা গয!...
ফাআ যওভাময াগচ, অাগয - ফাাগয ।
গদয মবতযটা াচানফ দ্ভুত মবগনতা অয মবগনেী!
প্রওাটা মমভমন মাওমফাছা মাে মবতযটা পাাঁওা।
মমন মফাঁগঘ থাওায রিাআ!
ওঔন যা ফন্ধু, ওঔন ফা মপ্রমভওা।
ওঔন ওথা ফেস্ব, ওঔন মবভান।
মনগচগও ঔগুাঁ চ মগত নানান াচ,
মনগচগও ঔুম ওযগত নানান চুাত!
মওঈ যামচত , মওঈ চেী,
মওন্তু ফাআ ভুগঔাধাময!
ভুগঔাগুগরা যং - মফযেআমওঈ ুিয, মওঈ মাচা,
মওঈ যমগন, মওঈ চমটর।
যক্ত ভাং গুগরা মিয!
ভুগঔাগয অফযগণ শুধু মবনে!
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যম্পযা
দীপ্রমতভ

মওন মতায মঘাগঔয ওাগঙ প্রশ্ন যামঔ
মওন মতায ওাাঁগধয াগ স্বপ্ন ডামও
মওন মতায াগতয অেুর কল্প মরগঔ
মওন মতায মঠাাঁগটয নাভ ফােনা মগঔ
তগফ মতায আগে গর অগুন মফ
তগফ মতায খগযয ফুগও অাঁওগি ফআ
তগফ মতায যাগতয ওাচর অেনা াগ
তগফ মতায মনেভ বাগা চীফন বাগ
মওন মতায াগপযাগনা ঠাৎ ওগয
মওন মতায রুমওগে যাঔা ীগতয মবাগয
মওন মতায ব্দ মনগে মরঔগফা ফগর
মওন মতায ঘু গরয বাগচ নাভটা গর
তগফ মতায মঘফুও চামন মঢঈ মবগগগঙ
তগফ মতায মদগনয মঘমঠ ঔাভ মঘগেগঙ
তগফ মতায ঈমিগে মদো এভমন মঔন
তগফ মতায ুগতায টাগন ফাধগফ শ্রাফণ।।
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মবগভি
মচমব ভো

ক্রভাকত ঘরাগপযা ,
ভানুগলয নে ,ভনুগলিতয প্রাগণয নে
শুধু মনফোও ,মনগফোধ ,মনিু য মামন্ত্রওতায ,
মায ঘরাগপযায মল মফাধে অয মনআ ।
য কমতভে প্রমতেমফ
অগযা মিয ওগয মতাগর দুফর
ে ভুূতেগুগরাগও ।
মনযাত্তাীনতাে মবাগক াগধয প্রাণ
মথগভ থাওাটা ােনা মাবা ,
এগকাগত ে মনযাদ থ ধগয মামন্ত্রওতাগও এমিগে।
ভন ফগর গঠ ,‗ বামকি মঙর থটা ‘ ।

57
JHAALMURI PUJA SPECIAL 2017

POETRY

মতাভাে মানাগফা
ঙগিাী ঘক্রফতে ী (মঈ)

এওঙে মরগঔ বামফ মতাভাে মানাগফা...
মানাগনা গরা না অযঅফায এওঙে মরঔরাভ মওন্তু মানায
ভে মঙর না।
ঙে ঙে ভে চভগত চভগত ফি মওঙু রমনমিন্ত রাভ এফায মতাভাযভগনয ওিানবাগ পু গট ঈঠগফা।
মতাভায অগ্ৰ মফগিগঙ মফস্তযমঘষ্টা ওযমঙ, মতাভায মআ অগকয
স্ববাগফ ফটাআ গরা এভমন ওগযঅমভ অয অমভ রাভ মওাথাে?
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াতটা ফাাঁধা মঙর মও?
অরান যাে মঘৌধুযী

াতটা ফাাঁধা মঙর মও?
ভগন মনআ। মঔারা থাওগত াগয।
তাগত মও এগ মাে?
বাগফা মতা, মআ ভুূতেটা:
মঘাঔ ঔুগর মদঔগর কমণত ভানুল,
না প্রাণী’, মাআ মাও, মতাভায মদগও
ঙু গট অগঙ’! ওী কমত তাগদয!
মওন, চামননা! দ্ভুত মাাও, অয
মরাায ভগতা মী, মা মদঔমঙ!
ওারুয ভাথা করুয, অয া-টা’
মওান াঔীয গফ। ফামওযা’।
তগফ ফাআ অরাদা-অরাদা মদঔগত।
ওী চীফ এযা? ভামরও মও এগদয?
এফ বাফায ওথা বাফগত ামযনা ফি।

াগত ফায রম্বা াদা ফো- ঔুফ রম্বা।
ংঔি ফো অভাে মখগয
মফধাঁ গত রাকর প্রমত millisecond এ!
ঈহ্হ্! ওুাঁ ওগি-ওুাঁ ওগি অমভ, অহ্,
এা-া ওযগত রাকরাভ!
অতে নাদ তঔন অটগও মকগঙ ফিগভআ।
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স্বগপ্নয াতঙামন
ািী দা

মওঙু ধযা স্বপ্ন, তায মঙু টানদভ ফন্ধ ওযা মযগফ
াচায ওাগচয মবগি;
ফ বু গর থাওায ভাগছ
ভুূগতে য ভগধি ফ মপগয াো।
নানা রমচও অয াযগপওগনয ভাগছ,
অফায িমণগওয চনি মফাঁগঘ ঠা,
মনস্তি যাগত, মঔারা অওাগয নীগঘ
মনগচগও মঔাাঁচায মও অপ্রাণ মঘষ্টা,
মক্সগচগনয বাগফ মনশ্বা মনগত ওষ্ট ে তগফ বে মনআ ভৃতুিয, অমটে মপমোগরয মগু ক।
অনভগন অচ মঘনা মওঙু স্বপ্ন ধযা মদগে মাে,
ঘাো অয াোযা অরাদা ভান্তযার নে মফযীত; মভর মনআ তাগদয
ফাস্তগফ নামও ফাাঁঘগত ে, ওল্পনাযা তাৎিমনও
তগফ মল্পীযা মও তাৎিমনও?
অয তাগদয ৃমষ্টযা?
মল্প অয ৃমষ্ট মমদ তাৎিমনও ে, তগফ ভানুল?
প্রগশ্নয মবগি চচেমযত ভনদটা-াাঁঘটায ভে অমভ বীলণ প্রামক্টওিার,
ভিাটা র যাত মনগেনা াো মওঙু ঈত্তগযয মঔাাঁচঅয মআ ম্ভফ ভাোফী াতঙামন।।
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ওমফতা মতাভাে
দী (মৌগক্তে ওুন্ডু)

এও

মওঙু ওার মপগয মদঔা মআ ন্ধওায তীত এয মদগও মওঙু না াোয
ফাস্তফ ওমঠন াথগযয ফুও মঘগি নতু ন মদকন্ত মপগয মদঔা ফি যক্ত
ভাংর যীয ওমফতা, অচ  বু মরমন৷৷
চামননা বু রগত াযফ মওনা৷৷
নতু ন অায মঔাাঁগচ ৃমথফীয যামে ঘাাঁদটা পিাওাগ, াময মফগযাধ
মঘাগঔয চর শুওগনা ঔযা নমদয ফুগওয য শুধুআ ান্তনায প্রওা
ওমফতা, অচ  বু মরমন৷৷
চামননা বু রগত াযফ মওনা৷৷
ক্লান্ত মনেগনয ুগয মবগ থাওা, শুধুআ ফয মফগদী ভগদয ছাাঁছাাঁর
অাঁগঘ ুিগত থাওা মনগওামটগনয স্তূগ ঘাা গি থাওা ফুগওয াাঁচি
ওমফতা, অচ  বু মরমন৷৷
মনটা মথগভ অগঙ, অধ্রা ফৃমষ্টয টুটা অোচ ভনগও
ফুমছগেমঙ, ঘু , এওদভ ঘু  মওন্তু মঘাগঔয চরগও না, এগও মফাছগত
ামযমন শুধু দু াত মদগে ভুগঙ মদগত মগযমঙ আ রফণাক্ত দুঃঔটাগও ক্লান্ত
াাঁচিগুগরা, মনগওামটগনয ঘাাে তমরগে মকগঙ মওঙু ফরগত াযফনা
অয মওঙু মরঔগত াযফনা
শুধু ফরগত াযফ ওমফতা মতাভাে....
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দুআ

‗মতাভায গে পু গরয তু রনা ওযা ফৃথা মভগে গর নাভ মদতাভ ওথা‘৷৷
মতন
মনিুগআ মমমদন ওথাগুগরা ধযা মদগফ মঘাগঔ,
মতাভায গকাঘগয,
েত ফা না ফুগছআ এওটু এমকগে মাগফ া,
খুগয তাওাগতআ অাঁওগি ধযগফ িযগুগরা..
ভনটা ঔগুাঁ চ মফিাগফ আমতা, ন্ধওাগয৷৷
যমদন, ক্লাখগযয এওগখগেমভ মখাঘাগফ রম্বা ফাযািা
অফায াভগন এগরাগভগরা ফণেগুগরায ন্ধওায মটগন মনগফ মনগচয
মদগও থিারাভা এ খটাগফ অেগনয মফমেে গঘনা মঘাযাে
গকাঙগরা, ঙাোটা তফু মঘনা৷৷
ামটা মওমিৎ ঘাা,
ধদখে মচনকত অঘযণ মফওর.....
তৃতীে মদন,
মঘাগঔয মওাণাে বাটা নাগভ ভৃত যীযটাে াত ফুমরগে,
ওাগযা মপগর যাঔা দুঃঔ, অফায বাক ওগয মনগত ঘাে ভাতৃুরব৷
এঔাগন মফজ্ঞান অংমও যামচত
গনওমদন য মদঔা.. মঘাঔ খুমযগেআ ফুমছগে মদর,
‘‖য‘ মভগে... ‘নাভ মও?...‘
‘... ওথা‘
‗ওমফতা‘,
অচ অম.....
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Source: Pinterest
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Shermin Ahmed Iqbal
Purna Banerjee
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Purna Banerjee
Purna Banerjee
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Alok Das

Alok Das
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Sayan Chakrabarti

Sayan Chakrabarti
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Somaabha Bhattacharjee

Alok Das
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Labdha Bijoy Choudhury

Labdha Bijoy Choudhury
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Shermin Ahmed Iqbal
Tamojit Chakraborty
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Debapriya Modak

Debapriya Modak
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Deepsikha Chakraborti Singh
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Deepsikha Chakraborti Singh
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Prasenjit Sen

Labdha Bijoy Choudhury
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Subhamoy Chakraborti

Subhamoy Chakraborti
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Street art from Sao Paulo, Brazil.
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ইশ্বয

নমভে যাে
ইশ্বয অভায মবতয মআ মমদন ঢুগও মকগেমঙগরন মমমদন অমভ মওন্ডাযকাগটে গনয
মদমদভমণয ওান এমিগে ক্লাগয পাাঁগও াগয ফন্ধুগও প্রাে মপ মপ ওগয ফগরমঙরাভ,
―ভা ওারীয মদমফি ফরমঙ।‖ অয ওগেও ফঙয য মা গে মাে, ―ভা-অ-অঅক্কারী‖।

ইশ্বয অভায মবতয মআ মমদন ঢুগও মকগেমঙগরন মম মদনগুগরাে স্কুর ঙু মটয য
ািা ভেদাগন পাাঁমতরায মভাগিয ফআগেয আ মঙাগটা গুভমট মদাওানটা মথগও
আেচার ওমভওগয াাাম ধ্রুফ, প্রহ্লাগদয ―ঙমফগত ওামমন‖ মওগন এগন াতায
পাাঁগও ামযগে মকগেমঙরাভ।
ইশ্বয অভায মবতয মআ মমদন ঢুগও মকগেমঙগরন মমমদন ওাগরা ট্রািটায ভগধি মথগও
মফগযার মদম্মায মঙাগটাগফরায ―মাওাে ল্পস্বল্প ওাটা‖ াতরা ফআ, ―মযণিওমু‖।
ইশ্বয অভায মবতয মআ মমদন ঢুগও মকগেমঙগরন মমমদন অমভ অভায বু র শুধগয
মনগে মঔরাভ, ―মযণি ওমু‖ ফা ―‖মযণিও মু‖ ফগর মওঈ মওাথা মনআ, মমমন
অগঙন মতমন এও টাগন ―মযণিওমু‖।
মআ মমদন অভায ভগধি ইশ্বয তাাঁয চমভ মওগনমঙগরন।
তায য মথগও ধীগয ধীগয ধি অয দ্বগেয শুরু। মতমন অগঙন, না, মনআ?
ভগন থাওায ওথা নে, তফু ভগন গি। মওন্ডাযকাগটে গন তৃতীে মশ্রমণগত ―ফানান‖
যীিায ঔাতাে মরগঔমঙরাভ, ―ূণি‖। িাগ মগেমঙরাভ অটঘমি। ভন ঔাযা
মনগে ফামি মপগয গন্ধগফরা িাগানায য মআ ধ্রুফ-য ওমভওগয ফআ িগত িগত
ঠাৎ এওটা াতাে মদমঔ মরঔা ―ূণি‖। স্পষ্টতআ ঙাায বু র। মওন্তু তৃতীে মশ্রমণগত
িা ―িাগ িা‖- এয মনাগ্ৰস্ত এও ফারগওয গি ―ঙাায বু র‖ চানায ওথা
নে। গযয মদন ―ধ্রুফ‖মও ফিাগক মনগে স্কুগর এফং মদমদভমণয াভগন মআ াতাটা মভগর
ধযা। া মথগও এও ফন্ধু ঈাঁ মও মদগে ফগর, ― ফাফা, এ মতা ঠাওু গযয ফআগত অগঙ!
তগফ মতা যাআট মদগতআ গফ মদমদভমণ।‖ মদমদভমণ ভুগঔ মওঙু না ফগর ভুঘমও মগ মাযা
মাযা িাগ অটঘমি মগেমঙর ফাআগওআ দু-নম্বয ফামিগে িাগ িা মদগে
মদগরন। মআ অভায প্রথভ ইশ্বগযয চুাত।
ততমদগন ইশ্বয তাাঁয চমভটাে এওটা াাঁমঘর তু গরগঙন। ইশ্বগযয ফাঈন্ডাময।
দ্বেটা মওন্তু তঔন চীমফত। মতমন অগঙন, না, মনআ?
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যীিা মদগত মফগযাগনায অগক ঠাওু য প্রণাভ ওগয তায য ভা, ফাফা, ফামিয নি
গুরুচনগদয নভস্কায ওগয মফগযাগনা। গথ এগওয য এও ভমিগযয াভগন ঘট
ওগয ডান াগতয তচেনী ওাগর মঠমওগে ফুগও মঙাাঁোগনা। ―ঠাওু য, অচগওয
যীিাটা মমন বাগরা ে।―
ওগেও ক্লা গয মটক্সট ফআগেয াতাে যাচা যাভগভাগনয গে অয এওটা ব্দ
এর ―মৌত্তমরওতা‖, তঔন মথগও দানা ফাাঁধগত থাগও ঔটওা। মতি অগঙন মতা?
না, ফটাআ ভযীমঘওা?
ইশ্বয অভায মবতয মআ মমদন অফায নতু ন ওগয ঢুগও মকগেমঙগরন মমমদন ফামি
মপযায গথ ফাগয মগটয ঔাাঁগচ এওটা এও টাওায ওগেন ঔগুাঁ চ মগে ভগনয
অনগি গওগট যামঔ অয ফামি মপগয অমফোয ওময িাগিয গওগটয এওটা
মঙাগটা পু গটা মদগে ম-ওগেন মওাথাে মমন গি মকগঙ।
ইশ্বগযয অমভ এওটা বাগরানাভ মদআ—―ুমপ্রভ াোয‖। এয য মথগও অভায
মফশ্বা মআ ―ুমপ্রভ াোয‖-এয মওাগর ঢগর গি। মআ পাাঁগও অভায ভগধি
কগি গঠ ইশ্বগযয প্রথভ নন্ত মস্কাোয মপট ফ্ল্িাটফামি মায মপ্রাগভাটায স্বেং ইশ্বয
যগপ ―অ ুমপ্রভ াোয।‖
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ফৃমষ্টয গয
যাচীফ মঘৌধুযী

কতওার যাত মথগওআ মভখগুগরায মঘাগঔ খুভ মনআ।দরঙু ট ো মওঙু মভখ এগও
গনিয াগথ ঔুনুমট ওযগত ওযগত মবগ ঘগরগঙ।মফগওগরয এআ ভেটাে
ফিারওমনগত ফগ অগরা অয মভগখয মঔরা মদঔগত মদমতয মফ বাগরা
রাগক।ঘারায াাি মখাঁলা ফামিটাগত এভমনগতআ ফৃমষ্ট াযাফঙযআ মনভন্ত্রন ঙািাআ
মনগচগও চাময ওযগত ামচয গে মাে।অয এআ াাগিয ফৃমষ্টয  গনও
রূ। মদমতয চীফন এআ ফহুরূী ফৃমষ্টয াগথ অরা মভরাগ মওগট মাগে
মদগনয য মদন।গওানমদন এআ ফৃমষ্টগও ভগন ে এওদর মওগাযী নদীগত নান ওগয
ঈগঠ এগরাঘু র ছাগট মদর এআ মঙাট্ট ফামিটায য,মওানমদন ফৃমষ্ট মমন ভন
ঈচাি ওযা দূয মথগও মবগ অা ুগযয ভত ছগয গয মনস্তযে
চীফগন।অচগওয ফৃমষ্টটা গনওটা মযওভ।ভনটাগও মমন মআ ুযগনা মদগন
মটগন মনগে ঘগর মকগঙ মনগচয চাগন্তআ।এওফঙয গত ঘরর এআ ঘারাে
এগগঙ ম।মওন্ত এআ াামিো চনগদ ম ঔুফআ এওা, ফযং ফরা বার এওাওীত্ব
মওআ ম মনগচয ফন্ধু ওগয মনগেগঙ।এয অগক ঘারাে ম এওফাযআ
এগমঙর।নীও তঔন গফ পগযর্স্ মডাটে গভগিয ঘাওযীটা মনগে এগগঙ।য
ফাংগরাটা মনগচয ভত ওগয ামচগে মনগতআ এগমঙর ম।
মদমত,নীও অয প্রতিে মতন চনগও স্কুর মথগও ওগরচ ফমধ অরাদা ওযা
মােমন।এযভগধি ওঔন মম মদমত অয নীও মনগচগদয মফগঙ মনগেমঙর ফামও থ
এওাগথ ঘরায তা মদমত এঔন ভগন ওযগত াগযনা।িাগানাে প্রতিে
ফযাফযআ এমকগে মঙর মওন্তু ফন্ধু াগওে গর নীও মঙর ভধিভণী।অয মদমতয
ভাওে ীট ফভেআ রুমওগে যাঔায ভত মঙর দুচগনয মথগও।
ু গত ঔুরগত ফিারওমনয য ঘগর এগগঙ। ফৃমষ্ট
ফৃমষ্টটা অগস্ত অগস্ত ছা ঔর
ু মপ্রে মঙর। ফৃমষ্টি্য ছাটা গুগরা ঘাগেয ওাগ
নীও অয মদমত দুচগনযআ ঔফ
এগ িগত শুরু ওগযগঙ।ফাযািায টামর মফগে ঘু আগে যা চর মরাায মগ্ৰগর
চগরয াাঁগওা ফামনগে মনগেগঙ।মদমতয ভন ছাা গে মাে ুযগনা মদগনয
ওথাে।এযওভ এওটা মদগন গি মপযায ভে অটগও গযমঙর যাস্তাে।গভখগুগরা
এওচন অগযওচনগও ঈগিা ওগয ঙামিগে মমগত ঘাআমঙর নি ওাগযা ভন
মবচাগত।
ফরগতা দুগটা মভখ ওাগন ওাগন মও ফগর মম এত ছকিা ওগয?- ভুঘমও মগ
মচগজ্ঞ ওগয নীও।
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মতায অগচফাগচ প্রগশ্নয চফাফ অমভ মদআনা।গোমর না ওগয ফগর মপরমদমতয ঔুফআ মঘনা নীগওয এআ দ্ভুত প্রশ্নভারা । নীও অরগতা ওগয াতটা
ু া
মটগন ফগরমঙর ওাগন ওাগন ফরমঙ অগে াকরী ।ওাগনয াগ অরগতা ঘু ভট
গদয বারফাায প্রথভ মখালণা মঙর।
মদমত মনগচ প্রস্তুত গে মকমঙর।মনগচগও ঙামিগে মনগে ফগরমঙর -এআ
মতায ওাগন ওাগন চরুময ওথা?
নীও মগ ঈত্তয মদগেমঙর – ভগনয মওঙু ওথা থাগও মমগুগরা এও ওান মথগও
অগযও ওাগন মকগর বায ামযগে মপগর।
ভন না মঘাঔটা মবমচগে মদগে এআ ফৃমষ্টটা । নীও অয মদমতয এআ বাগরা
রাকায ওথা,ওাগঙ অায ওথা চানত শুধু প্রতিে। গদয ফভগেয ফমডকাযড
অয ভুমওর অান।ওগরগচয ভে ক্লা পামও মদগে মভোগত মা মদঔাআ মাও
মওংফা ওমপ াঈগ মনঔাদ অড্ডা, প্রতিে ওগরচ মনাট মথগও ফািীগত ভিাগনচ
ওযা ফ মওঙু গত ঈতগয মদত দুচনগওআ।িা মফাছায পাগও মমদ মদমত অয
নীও ছাগভরা ওযত,প্রতিে ফওা মদগে ঘু  ওযাত-― মতাগদয এআ ফাংরা মগনভায
নিাওামভ ফন্ধ গর অম অভায ওাগঙ িা ফুছগত‖।এঔন এফ ভগন যগর
ভনটা মফমলগে গঠ অগযা মদমতয।
ওগরগচয মগওন্ড আোগযয বাগরিাআন্স মড মত এযওভআ এওটা ফৃমষ্টয মদগন প্রথভ
মকারা মদগেমঙর নীও।এওটা রার,এওটা াদা অয এওটা রুদ মকারা
মদমতয াগত মদগে ফগরমঙর -অকগর যামঔ পু রগুগরাগও। াদা মকারাটা
তু আ াকরী। াযা চীফন এযওভ াম মনগে ফায ভনগও বামগে মদমফ ফুছমর।―
রার মকারাটা রাভ তবাকি অমভ।মভর্স্ায নীও যাে,মওোয প
ভেভনমংগয ফাোর অয মপ্রগি অআগডমিমট বারফাায ওাোর ।―
াগত াগত মদমত মচগজ্ঞ ওগযমঙর ― অয রগদ মকারা টা?‖
রগদ পু র নে ময,এটা রুদ ামঔ। অভাগদয প্রতিে। প্রতিে ঙািা মও অভযা
ম্পূণে তু আ ফর। তাআ  অভাগদয রুদ ামঔ, য ওাচর অমঔ, মপ্রভ
মফগরাফায দাগে ফিাটা মপ্রভগও মদর পামও ।
মদমত ভাগছ ভাগছআ নীগওয এআ মোরীয ভাগন ফুছগতানা।―মও ফরমঙ
ফরমফগতা ঔুগর‖- তফু শুগধাে এওফায মদমত।
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ফগরমঙ মতা অগকআ মওঙু ভগনয ওথা ভগনআ মযঔ চানগত মদনা,মকাগরভাগর
মকাগরভাগর মমযত মওাগযানা।― – ট্টাগি ঈমিগে মদে মদমতয মফমস্মত
মবফিামক্তগও।
াাগি ফৃমষ্ট অয মযাগদয মঔরা ঙািা ফআ ঘগর মনেভ মভগন।মঠও এআ ভে
ামন্তািা মথগও এওটা ফা এগ দাাঁিাে ঘারা র্স্িাগন্ড ।দুগটা মরাও মিয ফস্তা
মনগে নাগভ।অয ভাগছভাগছ দু ঘাযচন খুযগত অা মরাওচন।চের মথগও
ডারাতা ওু মিগে মভগেয দর ফািী মপগয মঠও এআ ভেটাগত। গন্ধগফরা এআ
ভগে ঘিুআামঔ দুগটা মঘগরগওাঠায খগয এগ ঔুনুমট শুরু ওগয।চীফগন ফআ
মঔন মনেভ মভগন ঘরমঙর তঔন শুধু তায চীফন টাআ মওন ফ ফাধন মনগে
মঙগরগঔরা ওযর।
ওগরচ মথগও মফযগনায য নীও ঘাওযী মনগে ঘারা ঘগর এর।ততমদগন গদয
ফিাাযটা ফামিগত চানাচামন গে মকমঙর।ফঙযঔাগনও গয মফগেয ওথা
াওাআ গে মঙর।মদমত এগমঙর মদন মতগনগওয চনি ঘারা।মফগওর গর
নীগওয াগথ মবও ঘগর মমত খুযগত।এওমদন ভেনাগুমিগত চগল্প মফভমিয
মকমঙর।ফুচ চের মঘযা যাস্তাে ম মঙর এও ূফে মবজ্ঞতা।
মদমত ততমদগন মফধান নকগয এওটা প্রাআগবট স্কুগর িাগত শুরু ওগযমঙর।
প্রতিে মমদ মতভন বার মওঙু মমাকাি ওযগত াগযমন তফু তায ঘাওযী াোটা
মম ভগেয গিা তায মওান ংে মঙরনা। মতন ভাগয মফী ভে রাগক মন।
পগযর্স্ মডাটে গভগিয ঘাওযী মগে ঘারাগতআ মামর্স্ং।নীও ঙু মটগত ফামি
এগমঙর।দুআ ফন্ধু এওাগথ মপগয মাগফ ঘারাগত ঙু মট মল গর এযওভআ মঠও
গে মঙর।
মদমতয তঔন ভান মবভাগনয ারা ঘরগঙ –―মতাযা দুচন পমি ওগয
এওমােকাে ঘরমর। অমভ এঔাগন এওা এওা মও ওযফ মটা বাফমর এওফায
।?‖
―মা িাগানা ওগযমঙ তাগত এভমন ঘাওযী মতায গফনা। ঘাআগর ঘা ফাকাগন
াতা মতারায এওটা ফিফিা ওগয মদগত াময‖- নীও মফ কম্ভীযবাগফ প্রস্তাফটা
মদগেমঙর।
ু মদঔাগত গফনা অয মতায‖ – মদমতয স্ববাফমি যাক
তু আ মফগদে  এঔন।ভঔ
পু গট গঠ।
―অচ এভমনগত অভাগদয ভুঔদেন াগফনা। মভাযা দুআ ঔা মাফ স্মৃমতয কমরগত
ুগঔয ভমদযা ঢামরগত ― ।
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যাত তঔন প্রাে একাযটা। নীগওয ফািী মথগও মপান ওগয ঔফযটা মদর মম গদয
ফাআগও অমক্সগডি গেগঙ।মদমতযা াাতার মৌাঁঙাগত মৌাঁঙাগত ফ মল গে
মকমঙর। নীগওয ভাথাে মঘাটটা এতটাআ মফম মঙর মম মওঙু ওযায মঙরনা অয।
প্রতিগেয াগে অয মওাভগয গুরুতয মঘাট মরগকমঙর।মদমত মমদন নীগওয
মনথয মদটায াগ গনওিণ ফগ মঙর।না,ম ওাগদমন এওটুওু।তায ভগন
মের এঔুমন নীও াগত াগত ঈগঠ ফগ মওান কান মকগে ঈঠগফ।নীগওয
াম ভুঔ অয মদঔা েমন মদমতয।
ফঙযঔাগনও মওগট মকমঙর তাযয।মদমত অয নীগওয ফামি মথগওগনও
মচাযাগচাময ওগয মফগেটা মদগে মদগেমঙর মদমতয।গ গয মফী ম্মমত
মদঔােমন।মনগচয চীফগনয প্রমত দােটা মমন ওগভ মকগঙ ুগযাটাআ।মওন্তু ভন মথগও
ম্পওে টাগও মভগন মনগত াগযমন অচ। মগন্ত্রয ভত ম শুধু ারন ওগয মকগঙ
ংাগযয ফ ওাচগুগরাগও।
ফ বাফগত বাফগত ওঔন মম গন্ধি গে মকগঙ মঔোর থাগওনা মদমতয।
মপব্রুোযী ভাগয ঠান্ডা াোয াগথ ফৃমষ্ট তাগও মমন অয মভীতর ওগয
মদগেগঙ।ফিারওমন মথগও ঈগঠ খগয মাে মদমত।অরভাযী ঔুগর ুযগনা িারফাভ
ঔুগর ফগ।নীগওয ূনিিান মওানমদনআ বযাট গফনা তায চীফগন।মওন্তু ম মা
ওযগঙ তাআ মও মঠও?মওঈ মতা মচায ওগয মফগে ওগযমন তাগও?তাগর ম ফা মওন
ফমিত গফ চীফগনয ফ ঘাো াো মথগও?মফগেয য মম ভানুল টা মনমফেওায
বাগফ মওান প্রতিাা ঙািা তাগও াম ভুগঔ মদঔায চনি রগি মাগে তাগও চীফন
মথগও দূগয মও অগদৌ মযগে যাঔগত াযর ম? ভনটা ঈথার াথার গে মাে
মদমতয। মওানমদন স্বাভী গে মপ্রভ মনগফদন ওগযমন ম ফা াযীমযও মধওাযগফাধ
পরাগত অগমন। িারফাভটা ফন্ধ ওগয অরভাযীগত ঢুমওগে যান্নখগয মাে
মদমত। অচ এওটু বার মওঙু যান্না ওযর মদমত। ফ মল ওযগত ওযগত প্রাে
াগি অটটা মফগচ মকর।এত মদযীগতা েনা াধাযনত মপযগত।অনভগন
পু রদানীটা ভুঙগত ভুঙগত ওমরংগফর মফগচ ঈগঠ। কত এও ফঙগয প্রথভফায মমন
ওায অায চনি গিা ওযমঙর ম।মদমত দযচা ঔুগর মদে।
মযাচওায ভত মঠাগটয মওানাে অরগতা াম মযগঔ প্রতিে ফগর – ―িাম
বাগরিাআন্স মড অমদ,মদ আ পয আঈ‖। এওটা মঙাট্ট মকারাগয মতািা এমকগে
মদে। যাংতাে মভািাগনা মতািাে াগত থাগও দুগটা রার মকারা অয এওটা
াদা মকারা।
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ওল্পচকত

ঋমত্বও কগোাধিাে

প্রমতমদগনয বিাগয ভগতা অচগও ওৃ ানু াতটায মাদফুগযয ফাটা ধযগরা।
এআ ফাটাআ ম মযাচ ধগয। এয ওনডাক্টয তায মঘনা,মনতিমােী ওগেওচন মঘনা,
মগওন্ড মরমড মগটয গযয মট তায মঘনা( মমদ মঔাগন প্রাে মওানমদনআ ম
ফগত ােনা) এভনমও ফাগয মঙগনয ডানমদগওয ঘাওায ঈগয ঘরটা ঈগঠ
মাো দাগকয াগথ তায মযঘে অগঙ। মপগপযত চনতায এগরাগভগরা
বীগিয ভগধিআ মওানভগতা চােকা ওগয মনগে ম ওাগন আোযগপান গুাঁগচ মনগরা।
এঔন াগি ঙটা। অওাগ মঙাঁ িা মঙাঁ িা মভখ। মওান াো মনআ। গুগভাট কযভ।
তাযভগধি ফা টিামক্সয মধাাঁো অয নে। মরাওচগনয ওিাাঁগঘাযভিাগঘায । ওাগন
আোযগপান গুাঁগচ মওঙু এওটা মদঔগর ফা শুনগর তফু ভনটা এআ মন্ত্রনা মথগও
মফমিি থাগও। অচ ম ফায চােকা ােমন। তাআ দাাঁমিগে দাাঁমিগেআ মওঙু
ুযগনা ব্লুচ ভার্স্াযগদয ওগম্পামচন শুনমঙগরা। এগত ফি ভগন ওযা মঠও
গফনা মম ওৃ ানু মওানযওভ কান ফাচনায ফিাাগযয াগথ চমিগে অগঙ। ম
এওচন ভছদায োয মঘষ্টা ওগয ভাে। ওগরগচ থাওগত মকটায মনগে
নািাখাাঁটা ওগযমঙগরা এভন মও মওঙু ওগরচ মপগর্স্ ফামচগে মঙগরা। তগফ আ
মেন্তআ। ওগরচ মঙগিআ ঘাওযীয মঔাাঁচ,তাযয দটা াাঁঘটায ভাওু গত
অত্মফমরদান। এঔন মকটাযফাফাচী মনমফেফাগদ খগযয মওাগন শুগে থাগওন অয
ধুগরা মঔগে মদন গুচযান ওগযন।
ব্লুচ শুনগত শুনগত মফ এওটা ফুাঁদবাফ এগগঙ, মখগভা মযগফ মফ এওটু
ভগনাযভ গে এগগঙ,এভন ভগে এওটা ট্রামপও মকনাগর ফা দুভ ওগয ছাাঁওুমন
মদোগত ঘটওা মতা মবগগ মকগরাআ,ফযং াভগনয ওাওা মকাগঙয মরাওটায কাগে
ওৃ ানু হুভমি মঔগে িমঙগরা অগযওটু গর।
মনগচগও াভগর ুভগর ওাওায " ফভগে মভাফাআর মনগে থাওগর গফ" গ্ৰাি
ওগয অফায ফাগয িাগন্ডরটা ধগয মাচা গতআ মঘাঔ ঘগর মকগরা াভগনয মদগও
অয এও মগওগন্ডয চনি মগটয ভগধি ফগরয ভগতা এওটা মওঙু করায ওাগঙ ঈগঠ
অফায মগটয মদগও মনগভ মকগরা। মচমনটা হৃদে গত াগয। াওিরী গত
াগয। মরবায গরআ ফা অটওাগে মও! মভাটওথা, এআ রাপারামপয ওাযণ গে
 মমঔাগন দাাঁমিগে অগঙ, তায মতনগট মট গয ফগ থাওা নীর মচন্স মকারাী
ট গয থাওা এওমট মভগে।
JHAALMURI PUJA SPECIAL 2017

84

STORIES

এআঔাগন দাাঁমিগে অগযওফায মব্রও ভাযগত গফ।এভনটা মও ভগন ওযা গে, মম
যাস্তাখাগট মভগে মদঔগরআ ওৃ ানুয যীগযয মবতয ফগরয রাপারামপ শুরু ে?
বু র, বু র। ুিযীগদয প্রমত ঙামব্ব ফঙগযয মওান মঙগরয স্বাবামফও মা অওলেন
দযওায,ওৃ ানুয মঠও মটুওু আ অগঙ। ভাগন এওটু মভগঠ াোয মঙাাঁো অয
মঘাঔাগঘামঔ গর ার াভানি মফগি মকগে ফকর ারৃা মখগভ মাো - ফি, এআ
মেন্ত। এআভস্ত ফগরয রাপারামপ অয ভাথা টার মঔগে মাো ফেে গত
থাওগর মতা অয যাস্তাখাগট মফগযাগনাআ মাগফনা। মওটা গরা এআ মম মভগেমট
ওৃ ানুয ূফ
ে মযমঘতা। এয গযআ প্রশ্ন অগ মওাথাে মদঔা গেগঙ দুচগনয। স্কুর
ওগরগচ? ঈাঁ হু। রম্বা মট্রন চামনে? না। ফন্ধুয চন্মমদন? ধু। অগয অচওার
এফ চােকাে মরাগও অরামত েনা। অমন ওগরগচ ওভনরুগভ ফুন। মঙগর
মভগে ফাআ মাঁ টভুন্ড। মট্রগন ঘগি মওাথা মাগেন। মওঈ চানারায ফাআগয মদঔগঙ
না। ফায অগু র শুধু ডাগাে ঠা ঘু গনা ভাগঙয ভগতা তু িুও তু িুও ওযগঙ,মঘাঔ
মভমদনী মনফি। ফন্ধুয চন্মমদগন মওঈ মাপাে মওঈ মফঙানাে রিাদ মঔগে মনগচয
চকগত ফুাঁদ। ওল্পচকত। ঘায,াাঁঘ মওম্বা ঙে আমিয মঙাট মঙাট ওল্পচকগত ফাআ
ফিী। ওৃ ানু অয মকারাী টগয অরা মআ ওল্পচকগতআ। দুচগন মভগর ভচা
ওগয বাঘুে োর দুমনোয এআ নাভটাআ মযগঔগঙ। ওল্পচকত। অয মভগেমটয নাভ?
যমঞ্জতা।
যমঞ্জতাগও মদঔায য ওৃ ানু মও ওযগফ মঠও ফুছগত াযমঙগরানা। এআ মভগেমটয
াগথ তায অরা ভা ঙগেও অগক। মওন্ত এআ ওমদগনআ ওাগর গুড ভমনেং অয
যামত্তযগফরা ( মমটা প্রাে মযাচআ এওটায ওাাঁটা মগযাে) এমনগভগন গুড নাআট না
াঠাগর ফমওঙু অরুমন রাগক। িাঔাগনও অগক টুও ওগয যমঞ্জতাগও " ুআটু"
নাগভ গম্বাধন ওগযমঙগরা। যমঞ্জতা অমত্ত ওগযমন। তাযয মথগও আ নাগভআ
ওৃ ানু ডাও মদে তায "ফাঁধু"মও। মঙাটগফরায কল্প, মপ্রগভ িায এফং না িায
মওিা, এওাওীত্ব - ফমওঙু মদগেআ এগও নিগও অরকা বাগফ মঙাাঁো গেগঙ।
তগফ মা গেগঙ ফআ মপাগনয স্ক্রীগনয াগয। মওানমদন াভনাাভমন মদঔা ওযায
প্রস্তাফ এঔগনা গঠমন। তাযগযআ ফাগ এআ দুখট
ে না।

যমঞ্জতা চানরায মট মগেগঙ। মওন্ত তায মঘাঔ ফাআগয মনআ। মভাফাআগর স্ক্রীগনয
মদগও মটা অঠা মদগে অটওাগনা। ওৃ ানুয এওটু ঔাযাআ রাকগরা। এআ ওেভাগ
মওভন মমন এওটা মধওাযগফাধ চগন্ম মকগঙ মভগেটায ঈয।  মভাফাআগর ফিস্ত
ভাগন ওৃ ানুয াগথআ ওথা ফরগফ এযওভআ ধাযনা গে মকমঙগরা। মওন্ত মদঔা মাগে
যমঞ্জতা মভাফাআগর অগু র ঘারাগে ফগট মওন্ত তায ওাগঙ মওান মভগচ অগঙনা।
ফি এআভগে দুচগনআ ফামি মপযায চনি মদৌিে, তাআ ওথা েনা। ফামি মৌাঁগঙ
দুচগন দুচনগও ামচযা মদে। মটাআ ঘগর অগঙ। মওন্ত এঔন যমঞ্জতা ওাগও
মভগচ ওযগঙ? তাঙািা এটা মতা য ফামি মপযায রুট নে। মওটা মও?
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াতাাঁঘ মবগফ ওৃ ানু মঠও ওযগরা এওফায ওিা মনগি মদঔাআ মাও। ফাটা এওটা
মকনাগর গফ দাাঁমিগেগঙ। এঔনআ অদে ভে।নেগতা ঘরন্ত ফাগ ফিাক াভগর
ওল্পচকগত ঢুওগত মকগর ঘা গে মমগত াগয ঔুফ। অগযওফায ওাওায ঈয
হুভমি মঔগে িগর গন্ধগফরা বযগট মঔমস্ত মঔগত গফ।
- মও ওযগঙা ুআটু?
মনা মযপ্লাআ। নট মন মদঔাগে। ওৃ ানু অগযা এওটু ঘা মঔগে মকগরা।
- এআ মমা। ঔুফ ফিস্ত?
মভমনট মতগনও স্তিতায য "অোো!!
মঘটমঠ অমে িাে অমে িাে, মঘটমঠ অআ িাে।
- না না। আ অয মও...। তু মভ এঔন মগ ওযগর? মও মও?
ওৃ ানু মফ মবভাগন েফীবূ ত মওঙু মরঔগত ঘাআমঙগরা, মওন্ত মকনার মঙগি
মদগেগঙ অয ফা হু হু ওগয মস্পড মনগেগঙ তাআ এওটা ওাাঁগদা ওাাঁগদা আগভামচ ঙািা
অয মওঙু াঠাগত াযগরানা।
- অো অো ময। এওটা নি মভগচ ওযমঙরাভ তাআ মদঔগত াআমন। মডাি
ভাআন্ড ( ফগর এওটা মভগঠ াময আগভামচ)।
- মওাথাে এঔন?
এটা মরঔগত মকগে ওাওায ভগু ঔ ারৃা ওগয ফিাগকয মঠানা রাকগরা। ওাওা এভন
ওটভট ওগয তাওাগরা মমন দুফাে া ভুমনয বােযাবাআ। মওন্ত ঈগত্তমচত মমৌফন মও
এআফ মদগও নচয মদগেগঙ মওানমদন? ওু ন্তরাআ আকগনায ওগযমঙগরা মআ
তিমগু ক। অয এগতা ঘাধা ওমরওার। তাআ ওৃ ানু এওটা " মডাি মওোয" বাফ
ওগয ঈাঁ মও মদগে যমঞ্জতায মদগও তাওাগরা।  মও মদঔগত াগে তাগও?
- অচগও এওটু ভাীয ফামি মামে। গন্তালুয।
ফাাঁঘা মকগরা। গুরমট্ট মদগে না তায ভাগন। ফিাাযটা নিক্কাযচনও, তগফ এআ
ক্রগঘমওং মঙগর মভগে মনমফেগগল ফাআ এওটু অধটু ওগয থাগও।

-
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ফা।
- তু মভ মওাথাে?
- ফামিয মদগও।
- এআ,মতাভায ফামি গন্তালুগয না?
এআ ভগে বাকিক্রগভ মঠও ঈগটামদগওআ এওটা মট পাাঁওা গরা। ওৃ ানু টুও ওগয
ফগ িগরা মঔাগন।
- যাআট। অমভ ফামিয মদগওআ মামে।
- ো। অভায ওাঙাওামঙ অগঙা ফুমছ।
ওৃ ানু এয ঈত্তয মও গত াগয মবগফ মগরানা। মমদ ফগর " িাাঁ,অমভ মতাভায মঠও
মতনগট মট াভগন ফাাঁমদগও ফগ অমঙ "তাগর যমঞ্জতা মও ওযগফ? অনগি
রামপগে ঈঠগফ? ঘা মঔগে মাগফ? নামও ওৃ ানু দু মভমনট অগকআ মম ক্রগঘও
ওযমঙগরা মটা ভগন িাে ঔগঘ মফাভ গে মাগফ? তায মঘগে ফযং - অমঙ মতা। ভগনয ওাঙাওামঙ।
মনগচআ মনগচয মঠ ঘািাফায আগে গরা ওৃ ানুয। মও মদগর গুরু,মও মদগর!!!
মওঙু িন নীযফতা। এঔন ভগেয মওাভগয ফাগতয ফিথাটা ঘাকাি মদগে ঈঠগফ অয
ম এভন অগস্ত অগস্ত এগকাগত শুরু ওযগফ মম প্রমতমট ভুূতে ধতময ওযগফ
নীেতায নতু ন মফিভাওে । ফগগল -

- তাআ?
মপাগনয দোে অয ওৃ ানুয হৃদগে এওগে অগরা জ্বগর ঈঠগরা।
- মওান গি অগঙ?
- এ ওথায মওান ঈত্তয েনা।
- ফ ওথায ঈত্তয মদোয দযওায অগঙ মও?
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ফিাাযটা মফ ভাগঔাভাগঔা গে ঈঠমঙগরা মন:গিগ। মওন্ত যমঞ্জতা মঠও এআ
ভগে মভময ভগতা এওটা মড্রফর ওগয ফরগরা :
- The Lowland টা অয টানগত াযরাভ না ফুছগর।
- মওন? প্রথভমদগও মতা মফ ঈগত্তচনায াগথআ শুরু ওগযমঙগর।
- িাাঁ। মওন্ত ম্পগওে য খিানখিান অয বার রাগকনা। তাঙািা নওার
অগিারগনয ভেগও মঠও বাগফ পু মটগে তু রগত াগযন মন...এটা ফি অভায
ভত..ভাগন এআ মমযেডটা মনগে কিিতা ফাগারীয এওটা মঘাযা অগফক অগঙ
মতা।
- হুভভ।
মযাভাগন্সয মযরকামি মফরাআন গে মাোয অিাে  মিাগব ওৃ ানু অয মফম
মওঙু ফরগত াযগরানা।
- মও মকা? ঔামর হুভভ? যাক ওযগর?
- অগয না। মা কযভ, ঈপ। তায য ারা ফাটা এভন মছারাগে..।
- অগয অভায ফাটা বীলন মছারাগে। তু মভ ওদ্দুয মকগর?
- আগে...অমভ আ ুগরঔায ওাঙাওামঙ।
- । পগরা ওযা গে ফুমছ?
এওটা ুযগনা ধঘমনও নীমতফাওি ভগন গি মকগরা ওৃ ানুয। " এওটা মভগথি ঢাওগত
মকগে াচাযটা মভগথিওথা ফরা ে মাে। "
না:। এবাগফ টানা মতিআ ভুমওর। মফগল ওগয মস্পার ওারুয াগথ। এভন ভে
অগ,মঔন ফগঘগে মপ্রে ভানুগলয াগথ নকের মভগথি ফরা মাে। মওন্ত মটা
এঔন নে। এঔাগন নে। এবাগফ নে।
- এওটা ওনগপন ওযায অগঙ ুআটু।
- মও?
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- তু মভ মম ফাটাে অগঙা,অমভ মঠও মঔাগনআ অমঙ। অমভ মতাভাগও মদঔগত
মগেআ মগ ওগযমঙরাভ। ময,অগর... মপাগনয দোে মবগ ঈঠগরা :
- চামন।
ওৃ ানু খাফগি মকগে মপানটা প্রাে াত মথগও মপগরআ মদমেগরা।
- ঘা মঔগে মকগর? তু মভ মতা াভগন দাাঁমিগে মঙগর মতনগট মট অগক। পার্স্ে
মগ ওযগর,অমভ মযপ্লাআ মদরাভ। তাযগয অফায মঔন ভাথা নামভগে মরঔগঙা
তঔনআ অমভ মতাভাে মদগঔমঙ।
- ।
ফাগয মভগছ, মদ্বধা । ওৃ ানু এওটা ওমল্পত মদোগর মনগচয ভাথা ফাযফায
ঠু ওগত রাকগরা। মঙ মঙ মঙ। এগওফাগয ফাভার গভত মগ্ৰিায। মও গফ এফাগয?
মভাফাআগর এওটা মচব বিাগাগনায আগভামচ মবগ ঈঠগরা।
- অগয ফাফা its ok. তু মভ মমভন অভাগও মদগঔ স্বমস্তগত গিগঙা,অমভ মঠও
তাআ। তু মভ মট াোগত ফযং অমভ মনমিন্তআ গেমঙ। মমদ মঘাগঔ মঘাঔ গি
মমগতা? ফুছগর?
- হুভ ।
- অো, এওটা ওথা ফর মতা ওৃ ানু ( যমঞ্জতা এআ প্রথভ নাভ ধগয ডাওগরা
তাগও। মভগেযা এবাগফ ওঔন ডাও মদে?)
তু মভ মঔন অভাগও প্রথভ মদঔগর,I mean in real life... right now... were
you disappointed?
- ভাগন?
- ভাগন অভযা মঔন ওারুয াগথ অরা ওময,তঔন তায ঙমফ মদগঔ মওঙু টা মতা
ওল্পনা ওগয মন মম াভনাাভমন মদঔগর এ মওভন গফ,তাআ না? এআ ওল্পনাটা
নিাঘাযামর মফ যগ ভাঔাগনা ে। তাআ মচগজ্ঞ ওযমঙ, ওল্পনাে মদঔা অভায গে
মও মভর ঔগুাঁ চ মগর?
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- মওন্ত disappointed ওথাটা ফরগর মওন?
- ভাগন অমভ মঠও তন্বী নআ মওনা...।
এআ ওথাটা ফি ওৃ ানু স্বীওায ওযগত াযগরানা। যমঞ্জতায মতগুগরা ঙমফ ম
এঔগনা মব্দ মদগঔগঙ, তা ভূরত মক্লা অ। মভমষ্ট ভুঔশ্রী মদগঔআ ম মপকাযটা
মভাটাভুমট অদে বাআটার র্স্িামটমর্স্গওয ঙাাঁগঘ মপগর মদগেমঙগরা। ফাস্তফ মধওাং
ভগেআ রুঢ়। এঔাগন খটনাটা তাআ। থোৎ যমঞ্জতাগও মভাটাগাটায মদগওআ ফরা
মাে।
- ঈপ। অফায তু মভ ঘা মঔগে মাগো। মতিটা ফরগত এত বে মওগয?
ুাঁ মওন্ত শুধু
িাাঁ,এটা মঠও মম তু মভ এতিন মঠও যাচা মযিে মঙগরনা। তগফ ঔত
অভায মদগওআ অগঙ তা নে। মমদ ফি এআ ভস্তগও তু মভ ঔুত
াঁ ধগযা।
- ভাগন?
- তু মভ মতাভায ঙমফগুগরা ফ low angle মথগও মওন মতাগরা মটা ফুছগত
মগযমঙ এফায। াাঁঘ ঙে? না অগযওটু ওভ?
ওৃ ানুয মঘাগঔয াভগন মবগ ঈঠগরা ভম্মদ অমর। এফং এওটা মচাযাগরা াি।
এফং প্রমতি ধযাােী। এফং মযপামযয ওাঈিডাঈন : োন,টু,মি,মপায...।
- অমভ গযয র্স্গগচ নাভগফা।
করা ফুও মচব ফ মওভন মতগতা মতগতা রাকগঙ ওৃ ানুয। মপানটাগও চানরা
কমরগে মপগর মদগর মওভন ে?
- এটা মও মযিে মভাড, না...।
- চামন না। চানাগনায অগ্ৰ মনআ।
- মযগক মম না মপ্লচ।তু মভ মতা ঙ ভা ধগয মঘগনা অভাগও। এমদ্দগন এটা ফুগছ
ু ঔাযা রাগক,মওন্ত এটা
মকগঙা মম অমভ স্পষ্টফাদী। ভাগছ ভাগছ মনগচযআ ঔফ
অভায িামফট।
- ঈঠরাভ।
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ওৃ ানুয মপাগন তঔগনা মদঔা মামেগরা Ranjita is typing. এফাগয মটা মথগভ
মকগরা। তাযয মস্ক্রগনয ঈয মবগ ঈঠগরা :
- বু র ফুগছানা। তু মভ বু র ফুছগর অভায ঔাযা রাকগফ।
- মতি রাকগফ?
ওৃ ানুয ভাথায ভগধি তঔন মনভেগরিু মঘৌধুযী কাআগঙন :  অভায দযদী/ অগক
চানগর, মতায বাগা মনৌওাে ঘিতাভ না...।
- িাাঁ রাকগফ। যাগত মগ ওযগফা।
- অয মপান মমদ ুআঘ প থাগও?
- তাগর ফুছগফা মতাভায ওাগঙ ওল্পচকতটা ওল্পচকতআ মথগও মকগঙ। মমঔাগন
মপাগটাগয মফ্রগভয ভগধি ফমওঙু আ াযগপক্ট।
ওৃ ানু ফা মথগও মনগভ িগরা। তায ফামি এঔান মথগও অগযা মতনগট র্স্গচ ।
মওন্ত মটা মমদ মতমযটা র্স্গচ অগক গতা, তাগর ম মনগভ িগতা এঔন।
মভাফাআরটা গওগট ুগয নন ওগয মাঁ গট ফামি মৌাঁগঙ, ভাগেয " মও ময এত মখগভ
মকমর মওন " গ্ৰাি ওগয ছাছ ঘান ওগয ঘা টা মঔগে এওটু ধাতি গে মনগচয
খগয ঢুগও অফায মভাফাআগরয দোে মঘাঔ মফারাগরা ওৃ ানু।
এওটা মভগচ এগগঙ। দুমট ব্দ জ্বরজ্বর ওযগঙ স্ক্রীগনয ঈয। তায ভাগন
ুাঁ গত মকগর ভাভগু ে ডু ফ মদগত ে ভুগক্তা াফায অাে। ওঔগনা গঠ।
ঔচ
ওঔগনা গঠনা।
Ranjita ( 7 : 47 pm) :
ােগয ুরুল...
ওৃ ানু ন্ধওায খগযয ধন:ব্দগও ঘাদগযয ভগতা কাগে চমিগে ফগ যআগরা।
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শুও-াযী
গন্বলা মনগুি

ভাগছয খগযয ঔাটটাে অি গে কল্প ওযমঙগরন মভচমমভা অয পু রওামও|
িন্ত মফগওগরয মযাদ ঙমিগে খগযয মভগছে, মতমথযা প্রাে ফাআ ঘগর মকগঙ,
ফামিটা চুগি শুধু শুমওগে-অা যচনীকন্ধা অয রুমঘ বাচায মতগরয ারওা
কন্ধ|

―দাদায ঘগর মাোটা এঔন ভানগত াময না ময‖, বাযী-বাযী করাে ফরমঙগরন
মভচ| ―ফঈমদ মতা তা বু কর ওত মদন, অয দাদা এগওফাগয - ―
―মদমদয ভৃতুিটা মভগন মনগত াগযন মন এওদভ, নআগর মও অয দু ভাগয ভাথাে ..‖
পু র মমাক ওগযন|
―দাদায মম অফায এত টান ম মও অয মফাছা মকমঙর? াযাচীফন ফঈটাগও মতা
এওটা মভমষ্ট ওথা ফরগত শুনরাভ না| ‖ মভচয করা ধাযাগরা গে গঠ|

―মতি, ঈমন এগর মদমদ এগওফাগয তটি গে থাওগতন| ান মথগও ঘু ন ঔগর ম
মও মম্বতমম্ব, ফাগয!‖ পু র চুগি মদন|
―মনগচয দাদায নাগভ ফাগচ ওথা ফরগত মনআ তাআ, মওন্তু রুণুয ভতন ফঈ না গর
এত মওঈ ি ওযত না| িাখ্নায মও মল মঙর? মমঔাগনআ থাগওা ঔাোয ভগে
াভগন ফগত গফ| ঔাোয অফায ফাায ওত! প্রথগভ ঔামনও বাত ডারতযওাময মদগে , তাযগয ভাঙ দা, ঘাটমন দা, দআ দা , ফ অফায এওফাগয
ামচগে মদগর গফ না, য য মদগে মমগত গফ| এও দ ওভ থাওগর ছাগভরা|
অমভ মতা এগ মদগঔমঙ, মফটু মঔন মগট, তঔন ফঈ মখগভগনগে াযা ওার
ধগয যান্না ওযগঙ| ―
―যাগতয দুগধ রুমট অগক মথগও মবচাগনা থাওগর তু রওারাভ ওযগতন| এওফায
মফাধ ে ফামট ঙুাঁ গি মপগরমঙগরন| অিমে মদমদয ধধমে, অফায াধিাধনা ওগয
ঔাোগরন|‖

JHAALMURI PUJA SPECIAL 2017

92

STORIES

―মদমদয ফাগয ফামি মাো মতা খুগঘআ মকমঙর প্রাে| ‖ মঙাটভাম মভগছগত ফগ
ুমু য ওাটমঙগরন| ―মকগর এও মদগনয মফম থাওগত মত না| চাভাআফাফু নামও
ঙি ওযগতন না|‖ ভাম পু রওামওয গে এওাগথ স্কুগর িগতন|
―মলমদগও ভা- াযগতন না অয | ফড্ড মঔটমঔগট গে মকগেমঙগরন, এগও আ
ুঔ তায য - অয ফাফায মতা অভায ওাচ ঙি ত না, তাআ ভাগওআ
ফ’.. ছকিা মরগক মমত মঔন তঔন‖, ফঈমদ ঘাগেয মট্র াগত দো মযগে ঢুওর|
ু মও াম মঔগর মাে|
ফাআগয দাাঁমিগে শুনগত শুনগত আমিযায মঠাাঁগট এওটা ভঘ
কতওারআ ভাগেয ট্রাংও ঔামর ওযগত মকগে এওটা ুযগনা মটগনয ফাগক্স রার ারু
চিাগনা রগদ গে মাো এওগকাঙা মঘমঠ মগেগঙ ম| ―অভায রুণু মানাভমণ...
মতাভাগও মঙগি এগ ঔুফ ভন ঔাযা, মওফর মতাভায ওথাআ ভগন গি ―.....
ফাফাগও ঘাওমযয ূগে প্রােআ ফাআগয মমগত ত|
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Thoughtless..
Digbijay Bandopadhyay
She was dead. It was her fault. She was looking at her phone while
crossing the road. The bus hit her. There was blood around. She was
with me. She was in my car just before being hit. The bus driver tried to
flee. The crowd got him. The driver is dead too. Some people are putting
the bus on fire. The bus did not hit her on its own.
She was cheerful today. She was Zinia and was 26. She used to have ice
cream here with me sometimes. I liked it. We did not have an ice cream
today. I liked to be with her. She told me that she used to have ice
creams here with her father since she was a child.
Zinia did not love me. She told me so. I liked Zinia. I told her so. She
had asked me why? I didn`t know why so I kept quiet. She met me
today at the mall. She purchased two books, these were not storybooks.
These were some motivational stuff. Desire motivates me, desire to own
something. I love books too, but I like story books. She bought two tshirts too. The t shirts were purple and blue in colour. I liked the purple
one. I had many t shirts too. I liked t shirts with messages. Smart
messages. The ones that made people stare. Staring at girls wearing tshirts with messages was tough. They would take you otherwise even if
you were just reading the message.
We had coffee together today. The coffee was good. She had latte
because she liked Latte and I liked cappuccino so I had cappuccino. She
said she wanted to go for an outing. She was planning one with her
family. She liked mountains, she said. She liked the greens and the
quiets, she said. She was going to Sikkim.
I have been to Sikkim. Sikkim is beautiful. I went there two years back
with my parents to Peling. Peling is a nice place. There is a high point
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where helicopters land and there is a very good view. I have once been
inside a helicopter. That was in school. I was scared when I flew. I saw
small houses and trees from up. I decided not to board a helicopter
again. But if I had got into the army I would have had to get into one.
So, I did not sit for the army entrance. My friend Viraj did. He got
through. I was happy for him. I thought he will tell me his stories of
ambush and helicopters. He could not. We did not meet after he joined.
He was busy when he came, he had other friends too, I had onIy him. I
felt bad not seeing him. He had a girlfriend. Her name was Tanu. I had
seen Tanu once, with Viraj on the road. Tanu looked very hifi type. I
don`t like this type. But I wanted to have a girlfriend who would never
fight. Viraj went to Sikkim with his family. I had also decided to go to
Sikkim then.
I walked there in the early mornings. Alone. I felt cold and wore one
sweater and a jacket with my blue jeans. I liked blue jeans. I had a
different shade of blue too and a black one too. I had momo`s there and
noodles. I love noodles. Noodles with gravy and chilly chicken dry. I had
a separate room. I heard Ma and Papa argue one night. I had heard
them argue and had seen them fight since I was a child. Papa wanted to
send me to a hostel. He thought I was very weak and needed to be
strong. Ma did not want that. My father did not give me ice creams
daily. I liked ice creams. He gave me ice creams only during During
Pujas and on my birthdays. I waited for my birthday always. They could
not scold me that day and I also got some cakes and toffees. I liked
cream biscuits too. Pineapple flavour. She liked orange flavour. She
liked brownies. I liked brownies too. We had brownie today with the
coffee. One each.
Her phone is lying by her side, people are running around, I can hear
policemen. The phone still has the message box open. It shows my last
message to her. I sent her a few kisses. My last one`s to her. I never
kissed her really. She did not object to the messages, but never
acknowledged too. She was going through them while crossing the road.
There were messages from others too and she was probably going
through them too. I did not open them. I did not like peering into
someone‘s personal matters. She should have been careful.
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She had put on red lipstick today. She looked pretty. She looked pretty
wearing lipstick of other colours too. She said her sister who lives in US
had brought this for her. No one from my family lived in the US. I wish
someone did. She had also brought her a sunglass and a purse. The
purse was black. The sunglass was brown. It was a Rayban. I had a
sunglass too. A fake Rayban. I got it from New market last month. I
liked sunglasses. They make you look cool. I don`t know if I was cool.
No one told me ever. Two girls said that between them once about me. I
heard it while passing by. I felt my ears going red. That was in a school
fair. I was in class 11 then.
I felt like someone whispering in my head sometimes. There were two
me`s. The other one spoke sometimes, I did not listen to him. I was a
good guy, a cool guy.
I will not tell my name, it`s a secret, you should not be able to find me
out. I will tell you later why. You will understand that I am smart
indeed. There are things you do not know about me yet. Even the name
of my friends and the girl is not true. I am not that fool. You should not
be able to find out by any chance. I do not even have a car. I was lying. I
wish to have a car and I like to tell people that I have one. People get
impressed when I tell them so. Even you were, when you heard that I
was driving a car with a pretty woman with red lipstick. Not many
people do that. Most people look with an awe on their face. I like to be
thought upon like that. It makes you cool. I am cool. I am smart too.
I was on my bike. That‘s real. I work in one of the many malls at one of
the shops. I am in the toys section. These are costly toys. People come
and buy them for their children. The children say which one they want.
Their parents know that the toy will be broken. But they still buy them.
That day a lady was telling her friend while smiling that her son had
broken two toys. She was still giving him one. The other lady said her
son broke three and so she was giving him two. My father did not buy
toys from places like this. He once brought a plastic car. It did not run
on its own, I used to make it run after pushing it hard using speed
through my hands. I once stole a toy car as a kid. I had gone to a
relative`s place with Ma. They had a boy of my age. He was nice to me. I
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placed it outside the door while playing with him and carried it home
while going out. Ma did not find out as I never showed it to her. I hid
that in the small hole I made below the tree on the backside of our
home. I was smart. I still am.
She worked in an earlier store where I worked. I got a good offer with
high salary, so I left and joined here. I need money to save for buying a
good home for Ma. I love Ma. I want to make her feel happy. My father
is no more. Ma is a cook. She cooks in some flats. She asked me not to
buy a bike. She fears for me. She cares for me. She thinks I can`t ride a
bike. But I do ride very well. I wear a helmet too and never ride in high
speed. I am a good biker. Zinia rode with me sometimes. I liked it when
she rode with me. This is true, am not lying. She was nice to me in that
store. She looked sad when I left that store.
I called her sometimes during lunch. Talking on mobile is not permitted
during lunch. My boss is a tough lady. She moves with a keen eye on the
floor. You cannot fool her. I tried once, but was caught. She said I will
lose my job. There are very less jobs around. Being thrown out does not
look good. I come late too sometimes and she stares hard at me. I come
up with some excuse. She does not believe me, she has told me that. I
am good at the shop, so I keep my job. I was in the toys section earlier
too. Zinia was with me there. I liked to speak to her. I liked coming to
work. Then she was put in another floor in a different section. She kept
busy. I too. I did not like it. I went to her floor sometimes, her boss
asked me not to come. Her boss told my boss and my boss warned me.
So I was sad. Then I got chance to move to this store.
We met sometimes after work. Last time, I took her home. She shrieked
looking at the small, deep and dark alleys. She looked shocked looking
at my home and Ma. Our home consisted of a room, a small kitchen and
a small bathroom. They called it restroom in the malls. I had thought
that she would understand and empathise. She did not, she looked
uncomfortable and spoke very artificially to Ma. They were clearly not
comfortable with each other. Ma also gave her some hard stares. She
was in a jeans and a tight top. Ma hushed me to ask if she wore same
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type of clothes always. I told Ma that girls now a days wear all this. I
loved this look of hers. Ma wore a faded sari and spoke little. Ma had a
furrowed brow when we left. She didn`t cling to me on the way back.
I knew, she was not impressed. There was nothing to be impressed. She
sometimes did not take my calls in the lunchtime. I understood. I did
not think much. I never thought much. I went to her store last week and
stood outside. She came out, saw me and then just waved at me. She
then joined some of her colleagues to hop into a bus. As if she just kind
of knew me, not as if she knew me well. I did not like her manner too
much. I did not even have any other wish. I just wanted to be with her.
Her sight made me feel happy. But I did not feel good with this.
This happened the next day too. I felt unwanted. I felt small. She did not
seem like she was ignoring me. As if saying a Hi from far was enough.
But it was not. She was ignoring me. I swapped my head.
I took my bike for a spin sometimes. Alone. I had started doing some
twists on it. I had seen a lot of bike stunts on tv. I saw some new bike
stunts on youtube too. Amazing. I could manage to do a few. This way I
could impress her. I could impress others too. Stunts of riding with one
wheel, of a sudden twist at a sharp turn and the best one, of riding with
hands free and taking a turn. I was managing well.
I met her at the store today and went up to her. I pleaded her for a
coffee. She agreed. She was wearing red lipstick today. She liked latte.
She had latte. I had cappuccino. We had brownies too, one each. We
both liked brownies. She seemed a little more formal than our earlier
meetings. She asked me about Ma. She had nothing else to ask. I felt as
if it was just to show a friendly attitude by asking about my Ma. She
never mentioned our past meetings. She never asked about my current
job. She didn`t seem interested at all. She kept looking at her watch. I
looked at her eyes. She averted my gaze. She knew that she was avoiding
talk, avoiding to tell me that we could not go ahead. I understood. I was
smart. I could read faces. Could read body language. She would not
meet me again. I knew. She was being irritatingly polite. I was going
nuts inside. Why wouldn‘t she talk about us?
She should have been careful.
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She never took me her home. She never talked about it. She had her
black purse with her. It seemed good. She gave me a chocolate. It was
brought by her sister from US. I liked chocolates. I ate it gleefully,
immediately. I will go to the US someday. I need to be able to buy a
ticket. The tickets are very costly. Her sister must be wealthy.
We started our ride after the coffee. I dropped her at her stop. She
waved me a bye half heartedly. She seemed like a stone. How could
times change? How could equations change between two people?
I Went ahead and took a turn, sent her a message. She was crossing the
road, I saw a bus coming. She should have been careful. I told her to be
careful earlier and she had just smiled back. There was a sudden rush of
blood in my head. I started the bike and crossed her from behind
pushing her a little and … sad.
I felt sad. People rushed by. Poor driver of the bus, why did you also
have to go away? I didn`t mean to.

The toys section was becoming crowdy day by day. I was showing the
latest one to the small child and it fell from his hand. I said uff and
asked the child to be careful and saw her mother looking at me. Was she
on the road that day? Why is she looking at me like this? She came
closer and gave me a mouthful. She said I did not know how to deal with
children. The other me snapped inside and I kept my head down. She
went away. I calmed inside.
It was getting difficult to manage the section alone. My boss came over
next day. She asked me to work properly and said that there were some
complaints against me. I nodded. I always nodded in her presence.
Behind her was a girl. Sohini. A new recruit. She looked good. I smiled
and welcomed her. My new mate at the toys section. I felt a swaying and
snapping inside.
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The Old Silk
Route
Suswan Mondal

The eastern part of Sikkim has become popular in the tourism circuit in
recent times nearly since last 5-6 years. Coming across some nice
landscapes from my fellow photographer friends, last year I planned a
trip in Eastern Sikkim just after the Durga Pujo.
The Trip started from a beautiful little village in Darjeeling called Sillery
Gaon.
The name ―Sillery‖ is derived from the name of a plant that grows in
abundance in the region. Enveloped with tranquility, Sillery Gaon is a
picture-perfect Himalayan hamlet, which nestles at a height of around
6000 feet. Sillery is located 96 kms from New Jalpaiguri via Kalimpong.
The scenic beauty of the place is undoubtedly eye appealing. Gorgeous
view of the mighty Mt. Kanchenjungha can be savored from Sillery Gaon.
The music of wilderness, the chirping of the birds and the fragrance of
nature of this pristine hamlet will soothe your senses and refresh your
mind.
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One of the most interesting spots in Sillery Gaon is Ramitey Dara view
point. It is accessible by vehicle or by a 3 km trek from Sillery Gaon. The
view point is one of the vantage locations to view both the
Kanchendzonga above and the Teesta River below.
This view point is also unique as it offers the longest view of the Teesta
meandering through the valley with its 14 bends, a rare sight to behold.
Enjoying the twilight and eventually the sunset at Ramitey view Point was
a memorable experience.
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Our next destination was Zuluk. Zuluk or Dzuluk is situated at around
10000 feet above sea level. Once it was a transit point to the old Silk Route
from Tibet to India. I was absolutely stunned by the sheer beauty of this place.
We stayed at Angel Home stay, a small hut secluded from the chaos of the
entire place.

103
JHAALMURI PUJA SPECIAL 2017

TRAVEL- STORIES

The road through Zuluk makes almost 32 hairpin turns to reach
Lungthung, which makes it a unique engineering feat. The village of
Lunghthung-Dhupidara located at almost 11,500 feet is perched on a
hilltop with panoramic views of Mt. Kanchenjungha on one side and the
winding roads of Zuluk on the other. Thambi View Point which offers
a great bird‘s eye view of Mt. Kanchenjungha and the whole of Eastern
Himalayas.
This time we were unlucky to have the majestic sunrise view from this
point due to cloudy weather, but the clouds created some mesmerizing
beauty. Closing my eyes, I can still hear the sound of the silence of the
cloud covered valley standing from Thambi view Point.
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Finally it was time to bid good bye, my heart getting filled with
precious memories and my lens with some nice landscapes.
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লেন্সের ল োন্সে

ু ভ
ভাফরীয

ংশুদী ভচুভদায

২০১৭ াগরয ভাঘে ভাগ মঘন্নাআ গযয ঈওগে এওমট গম্মরগন মমাক মদগত
মকগেমঙরাভ| চােকাটা ভাফরীুযভ মথগও ভাে ২০ মওগরামভটায| এত ওাগঙ মকগে
এত ুিয এওটা চােকা না খুগয ঘগর এগর মটা ঐমতামও বু র ত| তাআ
গম্মরগনয মল মদন মবাযগফরা ঈগঠ এওা এওাআ িানীে এওমট ফা ধগয ামচয
রাভ িফ যাচফংগয ফিযনকযী ভাফরীুযগভ| াগত ভে মতন মথগও ঘায খিা,
ওাযণ দুগু য ওরওাতা মপযায মফভান ধযগত গফ| এআ ল্প ভগে মা খুগযমঙ, মা
মদগঔমঙ এফং মা ঙমফ তু গরমঙ তাযআ মওঙু মওঙু এঔাগন ামচগে মদরাভ| অা ওযমঙ
াঠওগদয বাগরা রাকগফ|

ান্ডফগদয গুা
ু মঔাদাআ
এআ গুামট ভাি| মংগয ভঔ
ওযা ওগেওমট স্তম্ভ ঙািা মফগল মওঙু
মদঔায মনআ|ান্ডফযা ওঔন এঔাগন
এগমঙগরন ফগর চানা মাে না| ফস্তুত
ভাবাযত মম ভগেয ওামনী, ম ভে
বাযতফগলেয এআ িরগুমরয মস্তত্বআ
চানা মঙর না|

কোফতযণ
ান্ডফগদয গুায মঠও াগ যগেগঙ
এআ বাস্কমেমট| াথগযয কাগে এওমট
প্রাওৃ মতও পাটর মঙর, মটাগও
ফিফায ওগয কোয স্বকে মথগও ভগতে ি
ফতযগণয মফলেমটগও মফাছাগনা
গেগঙ| মওঈ মওঈ ফি এআ
বাস্কমেমটগও চুগে নয তিা ফগর
থাগওন|
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যাোয মকাুযভ
এমট মঙর িফ যাচাগদয
প্রগভাদ
বফন|ওািীুযগভয
যাচধানী মথগও তাাঁযা এঔাগন
অগতন
ফয
ভে
ওাটাগত|

ফযা ভন্ডভ
ভন্ডভ থোৎ গুাভমিয|
ভাফরীুযগভয চস্র গুাভমিগযয
ভগধি ফোগিা ঈগিঔগমাকি মতনমট
গরা ফযা ভন্ডভ, ওৃ ষ্ণ ভন্ডভ এফং
ভমলাুযভমদেনী ভন্ডভ| এআ ঙমফমট
ফযা ভন্ডগভয| মবতগয যগেগঙ
বকফান মফষ্ণুয ফযা ফতায এফং
অয মওঙু ঘভৎওায ভূমতে |

মদফী দূকাে এফং ফাভনাফতায
ফযা ভন্ডগভয ভগধিআ যগেগঙ এআ
দুআঔামন বাস্কমে| গেয ঙমফগত
ফাভমদগওয বাস্কমেমট গরা ফাভন
ফতায এফং ডানমদগওযমট গরা
মদফী দুকাে য ভূমতে | রিি ওরুন, মদফী
দূকাে এঔাগন ষ্টবূ চা|
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কচরক্ষ্মী ভূমতে
এআ ভূমতে মট ফযা ভন্ডগভ
যগেগঙ| কচরিী গরন ঐশ্বগমেয
মদফী| এআ বাস্কগমেয ভমধিঔাগনয
নাযীভূমতে মট গেন কচরিী|
তাাঁয দুআাগ ঘাযচন ঔীগও
মদঔা মাগে| ভাথায য যগেগঙ
দুআঔামন ামত| তাযা মদফীগও নান
ওমযগে মদগে|

ু ভন্ডভ
যাভানচ
ু মওঙু
এআ গুাভমিযমট ম্বগন্ধ ঔফ
চানা মাে না| প্রাঘীন ওাগর ম্ভফত
এঔাগন মফ ভমিয মঙর| গয ধফষ্ণফযা
ু
এটা দঔর ওগয এফং যাভানচ
রক্ষ্মগণয নাগভ এয নাভওযণ ওগয|
মবতগয মওঙু মরামরম যগেগঙ|
মগুমরগত ধফ এফং ধফষ্ণফগদয ভগধি
ংখগলেয ফণেনা যগেগঙ|

ওৃ গষ্ণয ভাঔন
এওমট মফার প্রস্তযঔন্ড াাগিয
কাগে মগর যগেগঙ| কমিগে গি
মাগে
না
মওন,
মটাআ
বূ তামেওগদয ওাগঙ অিগমেয
মফলে|
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ভাফরীুযগভয ফামতস্তম্ভ
এআ ফামতস্তম্ভমট মব্রমট াগওযা
ফামনগেমঙর| ফতে ভাগন এমট গওগচা|
এয গয ঈঠগর ুগযা যটা মদঔা
মাে|

ভাফরীুযগভয প্রাঘীন ফামতস্তম্ভ
ভাফরীুযগভয
এআ
প্রাঘীন
ফামতম্ভমট িফ যাচাযা ধতযী
ওগযমঙগরন| ঈচ্চতাে অধুমনও
ফামতস্তগম্ভয মথগও মওঙু ওভ| মআ
অভগর এআ ফামতস্তম্ভ মঙর ভুগেয
এগওফাগয মওনাযাে| এঔন ভুে
এঔান মথগও ২.৫ মওগরামভটায দুগয
গয মকগঙ|

ওৃ ষ্ণ ভন্ডভ
ান্ডফগদয গুায মঠও াগ যগেগঙ
এআ ওৃ ষ্ণ ভন্ডভ| ভূরত বকফান
শ্রীওৃ গষ্ণয ফারিচীফগনয মফমবন্ন খটনা
এআ গুায মদোগর িাগতিয
অওাগয মঔাদাআ ওযা যগেগঙ|
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ভমলাুযভমদেনী
এমট
ভমলাুযভমদেনী
গুা
ফা
ভমলাুযভমদেনী
ভন্ডগভয
প্রধান
বাস্কমে| ভাফরীুযগভয াগত মকানা মম
ওেমট বাস্কমে এতগুমর তাব্দী গয
িত ফিাে যগেগঙ, তায ভগধি
নিতভ ফগট| এঔাগন মদফী
ষ্টবূ চা|

নন্তোগন মফষ্ণু
ভমলাুযভমদেনী ভন্ডগভয মবতগয
প্রধান
বাস্কগমেয
ঈগটামদগওয
মদোগর এআ বাস্কমেমট যগেগঙ|
এঔাগন মদঔা মাগে বকফান মফষ্ণু
নন্তমিাে শুগে যগেগঙন এফং
মলনাক মফষ্ণুয ভাথাে ঙাতা ধগয
যগেগঙন|মফষ্ণুয ওণেভূগরাচাত ভধু
 ধওটব ুয এঔাগন দৃিভান|

ান্ডফগদয যথ
এওমট মফযাট ঘত্বগযয ভগধি যগেগঙ
প্রস্তযমনমভেত াাঁঘমট ভমিয, প্রগতিওমটয
অওৃ মত যগথয ভতন| এআ যথগুমর
িান্ডফ এফং ভাযানী মেৌদীয
নাগভ নাভামিত| মমু ধমিগযয এওমট,
বীভ এফং চুগে নয এওমট ওগয,
নওু র-গদগফয এওমট এফং মেৌদীয
এওমট, মভাট াাঁঘমট যথ যগেগঙ
এঔাগন|
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বগক্তয অত্মফমরদান
মদফী দুকাে য াভগন এও বক্ত অন
ভস্তও মঙদন ওযগঙন| এআ বাস্কমেমট
যগেগঙ মেৌদী যগথয ভগধি| মানা
মাে, আ ভে আ িগর এআ প্রথা
প্রঘমরত মঙর|

মায মটম্পর
নাভ শুগনআ মফাছা মাগে এআ
ভমিযমট
ভাফরীুযগভয
ভুেচওগত ফমিত| এআ ভমিগযয
দুমট ং যগেগঙ| এওমট মফষ্ণুয
প্রমত এফং এওমট ভাগদগফয প্রমত
ঈৎকেীওৃ ত|

যাফেতী ভূমতে
মায মটম্পগরয মম ংমট ভাগদগফয
প্রমত মনগফমদত, তাযআ ভগধি যগেগঙ
াযাাফেতীয এআ ভূমতে | ভূমতে মট
ওমষ্টাথগয মনমভেত| াফেতীয মওাগর
যগেগঙন তাাঁগদয ুে স্কি|
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ভাফরীুযগভয ভুে
িফ অভগরয মল্পওীমতে ঙািা ভাফমরুযগভ নি মম েষ্টফি ফস্তুমট যগেগঙ, মমট
গে ফিআ ভুে| এযওভ খন নীর চর ুযীগত ফা দীখাে মদঔা মাে না|
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Work of Jody, an aerosol painter from Bristol
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Chirag Deb, Class 4
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Sun, Moon and the Naughty Clouds
Story and Art by Abirami Das, Class 2

One day, the Sun was very happily shining on the village. But suddenly, the
naughty clouds came and disturbed the Sun. The Sun went back home
crying. His friend, the Moon who came to meet him asked – ―Why are you
crying my friend?‖ The Sun said – ―When I was happily shining on the
village, the clouds came and covered my sunshine.‖ The Moon said – ―No
problem. Drink a glass of milk and you will get a lot of energy.‖ The Sun said
– ―Ok, I will drink a glass of milk.‖ After that, it got a lot of power. It went
back to the clouds and said – ―Move or else I will send you back crying to
your house.‖ The clouds started laughing. The Sun got very angry and
showed its power. The clouds got scattered and the Sun shone bright again
on the village.
Moral of the story – Do not fear, be brave and you will Win!
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Joy’s Durga Puja
Story by: Abhigyan Das, Class 7
Art by: Abhirup Das, Class 5

Joy could hardly wait for Durga puja. Everyday when he woke up he used to
ask his mother, "When is Durga Maa going to come?'. His mother used to
answer "She will be coming soon". Soon Mahalaya arrived. Mahalaya is not
just another day for a Bengali; it ushers in the festival of Durga Puja and is
celebrated with much gusto across the community. It is an auspicious
occasion observed seven days before Durga Puja begins. Mahalaya marks
the end of Pitripaksha and the beginning of Devipaksha. Joy woke up very
early in the morning. He waited for fifteen minutes for Mahalaya to start. As
his family was still sleeping, he woke them up and turned on the radio. This
was not the first time he was listening Mahalaya.
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But he listened with such enthusiasm that he looked as though he was
listening to it for the first time. His school was also closed on that day. Joy
thought "Ah! Seven more days to go". But these seven days weren't exactly
boring. They were rather lively and interesting. Huge Pandals were made in
every corner of the city. Joy got many gifts from his parents, relatives and
friends. Samaresh Babu, his father got him a new toy car. Joy was very
happy. Finally the auspicious day of Durga Puja arrived. Happiness filled
the air. In his locality there was a big Durga Puja conducted. His mother
Kajol went to the local pandal. She had many friends there. She wore a pink
saree. Joy wore a brownish orange kurta and a milk white dhoti. He and his
friends played all day. From the first day itself Joy and his friends started
there Puja outing. After all there were so many places to visit. Joy didn't
want to miss a single place. The first day itself was so interesting that he
could not wait for the next day. How long the nights seemed to be! thought
Joy. Morning, first thing he did was to ask his mother about the plans of the
day. Today they planned to go to much more places. He asked his friends
whether they would be coming or not. Three of his friends replied yes. Oh!
What fun. Visiting places to pray to maa Durga and the yummy food. Joy
enjoyed every moment. Joy and his friends celebrated Durga Puja with
much enthusiasm and gusto. Durga Puja is the best time a bengali can have.
All the food that Joy had was super yummy and tasty. His taste buds were
refreshed. The third day was also eventful and happy. Finally the day came
when it was time for maa Durga to depart. Joy was a little sad but at the
same time was happy with the memories he had.
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Rajdeep Das, Class 1
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Chirag Deb
Class 4
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Bidita Gupta, Class 4
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My Stories
Sinjini Chakraborti,Class 1

I went to a park. I
saw my friends
over there playing.
I also joined the
fun. We played in
the slide and the
swing and also in
the
merry-goround.

I
went
to
Bangalore in an
aeroplane.
The
aeroplane‘s name
was Indigo. I saw
clouds in the sky.
The sun shone so
brightly. It was
Independence day
and I saw Indian
flag everywhere.
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Find us @
Website: www.jhaalmuricorner.com
Blog: http://from-the-jhalmuri-corner.blogspot.com
FB: https://www.facebook.com/JhaalmuriCorner
G+: http://goo.gl/qK1ZOn
Mail: thejhaalmurigang@gmail.com

