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Editorial
―When is the release date?‖
―Isn't Boiskahi supposed to be released in April?‖ ―Are you done editing?‖ These are some of the questions I have faced from our readers while
compiling our 8th release - Jhaalmuri Boisakhi 2016. I have mixed feelings
on receiving these messages. First one, quite obvious a sense of alarm ―Am I
lagging behind schedule?‖. But the immediate next one is that of utmost
happiness - that jhaalmuri readers are eagerly waiting for the next shower
of stories, poems, art, and photographs.
Friends, this Spring 2016 issue of Jhaalmuri comes with plentiful of
creativities alongwith a surprise announcement.

What’s special about Spring’16
Ah Spring! But where has it gone? Weather seems have cheated us in some
zones. Finally we are realizing the effects of global warming almost all over
the world. But that doesn‘t stop us from publishing our favorite e-mag
Jhaalmuri‘s Spring edition. Boisakhi 16 has an awesome collection of
stories which take you on a roller coaster ride. We have beautiful
travelogues on Delhi and Kashmir, wonderful poems to read and ponder
upon, a beautiful collection of photographs, and of course our special Kids
Section. The beautiful cover art has been done by one of our contributors Haimanti Mukherjee Chatterjee.

But what is the surprise about?
I often get queries – ―Is there any printed version of the magazine?"
"hardcopy would be better for our parents to read". So finally we have an
answer to that. Yes!! You have guessed that right.
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Jhaalmuri will soon be released in a
brand new avatar - the first print edition
―Jhaalmuri – A collection of Stories and
Poems‖.
The book would be published by Jhaalmuri
Creatives and will have a collection of the best
stories and poems by our favorite Jhaalmuri
authors/poets. We have finished the first draft
of the book and would like to hear your
suggestions regarding the release of this book.

Cover of Jhaalmuri 1st print edition

Do you want to do pre-release review and share your comments
to the world? Would you like to pre-order the book in India or
outside?
Please shoot a mail to thejhaalmurigang@gmail.com
Wish you a fantastic time ahead, reading the beautiful collection in this
Jhaalmuri Boishakhi 2016 edition and continue with our mantra of –
Spread creativity, spread happiness.

30, April 2016

Happy Reading

Suparna
Editor
Jhaalmuri
www.jhaalmuricorner.com
thejhaalmurigang@gmail.com
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ভায এওটা রযাক অছঙ। অমভ চামন না, কছে ওচন ফাগামরয ভছধে এআ
ফোাযটা যছেছঙ, তছফ অভায ভছধে রম তা রখাযতয বাছফ যছেছঙ, র

মফলছে রওাছনা ছে রনআ - ন্তত অভায রনআ।
প্রঘু য এছতার রফছতার মঘন্তা ওযা ছে এআ ভোয ফম:প্রওা। নানাযওভ
ওাযছণওাযছণ, ভাতার পাগুছন, দারুণ মনদাছখ, ঈদা শ্রাফছণ - কাছর াত বাফনা
অভায মফশ্বস্ত ংকী। এআটা রওন ে, রআটা ছর রওভন রাছতা রবছফ রবছফআ মদন
গুচযান - ফাচাছয মকছে রাস্ত অনছত বু ছর মাো।
অো দাাঁোন দাাঁোন।অনাযা মও ুতযাং রবছফ মনছরন রম অমভ এওচন যথী ভাযথী
টাআ? ভাছন যফতত ী রনাছফর অভাছও রদোয চনে াছফুছফাযা ওু ভছোকোকমে
মদছেন? দু:রঔয ওথা, র ফারওফৃে  রেছয মমচমফচমফচ - এ ধাযনা ভ্রান্ত। অমভ
রনাতছে ভাভুমর আনান-  অনছত ঘাঈমভন পু মযছে মাো টাআ। মওন্তু তাছত মও
যছে অছঙ? মঘন্তাভমন অভাে ঙাছেন না। বামফ, রবছফ ওু রমওনাযা াআনা- এছেছয
ডু ফাআমর রয, বাাআমর রয টাআ।
মও মনছে এছতা বামফ? অো, এআ ধরুন না এেু মন ঈদে ো বাফনাটাছওআ ধময।
ফোাযটা রাছরা এযওভ - এআছম অভযা রদঔমঙ শুনমঙ, ওতযওভ ঔাফায ঔামে, পু ছরয
স্পছত ুরমওত মে, অয ওাাঁটায রঔাাঁঘাে রামপছে ঈঠমঙ, এয ীভাছযঔা রওাথাে? ভাছন
ু ফ ওযছত াময, এফং মও নুাছত? বাযী মচমন
ছেমিে মদছে মঠও ওতঔামন নব
রাকছঙ? যর ওছয রফাছাছত রকছর এওটা রঙাট্ট অঔোন রানাছত ছফ। ছও? শুনুন
ুাঁ মঙ রটা রম মও তা েছতা মযষ্কায ছফ।
তছফ। রমটা ফরছত ঘাআমঙ, ফা মায ঈত্তয ঔচ
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রবাছযয রেছন মপযমঙরাভ ওরওাতা। যাঢ়ফছেয ােওাাঁাছনা ীছত খযভুছঔা প্রতোফতত ন।
স্বাবামফও বাছফআ ঘামযমদছওয চানরা এাঁছট ফন্ধ, তফু াত া চছভ মাোয রচাকাে ।
এময ভছধে রওাছনা ক্রছভ এও খুভ মদছে মনছেমঙ - ভাছাময রকাছঙয এওটা রেছন ধীছযুছে
কামে থাভছরা। দযচায ওাছঙআ ফছমঙরাভ। ঈাঁ মও রভছয রদমঔ, ফাআছয রবায ছেছঙ
এঔন, মমদ তায াছথ রল যাছতয মফছল রওাছনা াথতওে রনআ। রেন রথছও
অাদভস্তও ভুমে শুমে মদছে ঈছঠছঙন মওঙু ভানুল। তায াছথ ঈছঠছঙ ফঙয াাঁছঘছওয
এওমট রভছে - ফাফায াত ধছয। রভছেমট ন্ধ। াভছনয ামযয মতনছট দাাঁত রনআ। ভুছঔ
াময রওাছনা বাফ রনআ। রার ভাংমও টুম ছয ( াে! র যং ওাছও ফছর চানছত
াযছফ না)নে াছত মফশ্ব প্রমতফন্ধী মদফছ াো এওটা চাফদা ফোক মনছে র
ঈঠছরা। অমভ চানরায ধাছয ফছমঙরাভ। অভাযআ ঈরছটা মদছও ফছরা কোাঁট ছে।
রভছেমটয রঘাঔ মঠও বাছফ ততময েমন, থতাৎ র চন্মান্ধ। রওাছনা অছরাআ তায রঘাছঔ
রঢাছওমন। মওন্তু প্রাণমিয রওান বাফ রনআ। এময ভছধে ঘটট রভাচা ছয মনছরা।
চাফদা ফোক রথছও এওটা রঙাট্ট াত রফয ওছয ফাফাছও রছারাছুমর ওযছত রাকছরা এওটা
দ টাওায রনাছটয চনে, র চভাছফ। রেন ঘরছত শুরু ওছযছঙ। রভছেটা রদমঔ ঔামর
চানরায ঈয াত রফারাে।
ছনছওআ েছতা চাছনন না, তছফ এআ তথেটা চরুযী, রম রচনাছযর ক্লাছয চানরা
গুছরায মনচস্ব চীফন অছঙ, অয তাযা রঔারা থাওছফ, না ফন্ধ থাওছফ - নামও অছেও
ছে রথছও " চানারা অছেও রঔারা, না অছেও ফন্ধ " রকাছঙয দাতমনও বাফনায চন্ম
রদছফ, রটা এওান্তআ তাছদয ফোায। রভছেমটয াছ রম চানরামট, তায স্বে অফযন
ঈযমদছও রতারা। ওছযাছকছটড মছটয অছযওমট রম অস্তযন - রমট ফন্ধ ে অছঙ।
তায পাাঁও মদছে মনমন ওছয চভাট ঠান্ডা ঢুওছঙ।
স্বে বাযছতয ফোাযটা রমভন অভাছদয ঈছযআ ঈমে ঈমে ছে অছঙ, এআ স্বে
অফযনমট রতভমন ঈর্ধ্তাছন েোঘু , মতআ রওাাঁতওা দা, মওেু ছত নাভছফনা। অমভ
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বাফরাভ রভছেটায ঠান্ডা রাকছঙ ফুমছ। ভানবূ ভ ফাংরাে মও এওটা মফে মফে ওযছঙ - মঠও
ধযা মাছে না।
ফাফাছও ফররাভ - অা, ফাোটায ঠান্ডা রাকছঙ রফাধে। অমন মওঙু ঘাদয ভাদয
চমেছে মদন। নেছতা মনছচ এমদওটা ছয অুন। ফাচ্চাটাছও ভাছঔাছন মদন।
শুছন ফাফায ভুছঔ এওকার াম।
- না,  রভছে ছয অছফও রাআ।
অছফও রাআ? রওন রয ফাু?
- আ চানরাটাছও ঔুরছত ফুরছঙ।
অভায রতা শুছন ভুছঔ এও কার ভামঙ! ফা ফছর মও!
- এআ াোটা ফুছও ফছ রকছর মও ছফ ফুছছত াযছঙন?
আটুওু রভছে। মনছচয রভছেয ফোাছয আোমওত ওযছঙন - অচফ রতা অমন!
ফাফায াছয চন এআফায করা রভরাছরন - না দাদা, রভছেটায স্ববাফআ ভন। চানরা
ফন্ধ যাঔা মাছফও রাআ।
অভায,মওঙু ছতআ ফোাযটা মযষ্কায রাছরা না। এআ ঠান্ডায রতাে, অভযা ফামে রথছও
ওম্বর মনছে অছত াযছর ফাাঁমঘ - থঘ রভছেটা চানরা ঔুছর রদোয ওথা ফরছঙ?
ফাফা তায রভছেছও ারৃা ধভও মদছরন। অমভ অছযওটা ওমঘ খুভ মদছে রনোয চনে
ভাথা এমরছে মদরাভ। অয াছথ াছথআ রঔোর রাছরা - অো, এআ রভছে রতা রঘাছঔ
রদঔছত ােনা। নুবূমতয এওটা দযচা য ওাছঙ ফন্ধ। রআচনে মও নে গুছরাছও
াোয চনে এত অওু মরমফওু মর? রআচনে াো, তা র মতআ ঠান্ডা রাও না রওন -
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রছতআ ছফ? তাওারাভ য ভুছঔয মদছও। ভাথা মনঘু ওছয ফছ অছঙ। ভুছঔয াম রকছঙ
মভমরছে। ফড্ড ওষ্ট ছরা। রমটুওু মনছে য ৃমথফী, তায ভছধে ফাধ াধমঙ অভযা।
রাবাকেফত রেনটা ততেছন ঔেকুয র াঁছঘছঙ। ঢুছও রকমঙ "াাঁপাাঁ ফাছযাভা"
ছেদাছযয ভছধে। ঠান্ডা রেনীে বাছফ ওভ।
ফাফাছও ফররাভ - " এফায চানরাটা ঔুছর মদন। "
- "ঈ থাও থাও। "
অমভ প্রাে ধভছওআ ঈঠরাভ - মা ফরমঙ ওরুন। অনাযা াো নাভছফন রতা?
ফাফা ওনমপঈচড বাছফ ভাথা ঈয নীঘ ওযছরা। অমভ ফোক রথছও রফয ওযরাভ এওটা
ার।
- এটা চমেছে মদন বাছরা ওছয। অমভ াোছত মনছে রনছফা।
ফাফা অভায রভচাচ রদছঔ " ারৃা াকর রকাছঙয ছফ মনখতাত " রবছফ অয ওথা
ফাোছরন না। ারটা কাছে চোছতআ রভছেটা ফাও ে ফাফায াত ধছয রপরছরা।
- আছটা ওায ফাফা?
- তু কাছে চো রওছন।
ত:য চানারা ঔুছর রদোয দামেত্ব অমভআ াছত তু ছর মনরাভ।
াোয প্রথভ ছাটা ভুছঔ রাকছতআ রম ামটা য ভুছঔ পু ছট ঈঠছরা, রটা ফণতনা ওযায
েভতা অভায রনআ। চানরায মও দুছটা ধছয যআর রভছেটা। মওঙু আ রদঔছত াছে
না,মওন্তু মও অনে! ছনও রভমও বাছরারাকা এআযওভ াচ্চা অনছেয ওাছঙ পাটা
রফরুছনয ভছতা ঘু ছ মাে। অভাছদয নুবূমতয ীভানা ছনও অছকআ রমযছে রকছঙ
তায রেন, অয মাত্রা ওছযছঙ রুছয মদছও। অমভ অভায মদছওয চানারা ঔুছর
মদরাভ।তঔন মদকন্তমফস্তৃত ছলত রঔছতয ঈয ওু োায চার মঙাঁছে অছস্ত অছস্ত ঙমেছে
েছঙ ওাছরয অছরা।
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এঔন রম বাফনাটা মনছে াাঁছঘাে াাঁছঘাে ওযমঙ, তায চন্ম এআ খটনা রথছওআ। ফোাযটা
তমরছে রদঔছর এটাআ রফাছা মাে, রম নুবূমত মচমনটা বীলন ফেমিকত, তায ামে
রঔারা এছওওচছনয ওাছঙ এছওও যওভ। এঙাো, রম নুবূমত অভায ওাছঙ তেন্ত
দুোআ, রটাআ েছতা অনাছও মযণ মদছে মাছফ। রভছেমটয নুবূমতয ূক্ষ্মতা ঘভছও
রদোয ভছতা, েছতা র রদঔছত ােনা তাআ। মওন্তু ঘেু স্মান ছে অভযা মও ওঔছনা
ু ূ মতয ঈচাছন রমছত াছয রম ফ ভানুল, শুধু তাযাআ
রআ ঈচ্চতা স্পত ওযছত াময? নব
াছয েছতা। এফ মনছেআ অচছওয অন ফওফও।
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ভাঘ্য
নমভত্র যাে

ফা

ফা, ওাওা, ভাভা, দাদায নযভ মফঙানাছতআ ‘ঙাতা’য ফামর। ও রথছও শুরু
ওছয াভছন এছকাছত এছকাছত ঙ-এ র াঁছঙ মশু রছঔ ঙাতা। ঙাতা রযাদ্দুয
রথছও ভাথা ফাাঁঘাে, ফৃমষ্ট অোর ওছয।

এ র ঙাতায প্রাথমভও মো। এয য মোয ছে মবজ্ঞতায রভরফন্ধন খটছর রদঔা
মাে ঙাতায যামপছরয রমছওাছনা এওমট খছয এওমদন-না-এওমদন ামযছে মাোয
বমফলেদ্বাণী ওযা অছঙ। অয র-ওাযছণআ রওাছনামদন ছটাে, রওাছনামদন োছভ,
রওাছনামদন মনচতন ফােছয ছেভাণ ররাায রঘোছয এওমট রফোময ঙাতায রদঔা
রভছর।
তায যআ রআ ঙাতা তায মঠওানা ফদরাে।
মপ্রেফন্ধুয ফামেছত ফহুমদন য রফ ওছেও খণ্টা প্রাণছঔারা অড্ডা মদছে যাত দটাে
শুবযামত্র চামনছে দছযয রঘ ওাছঠ এছ ভছন রআ ছভাখ প্রশ্নটা ঈাঁ মও রদে, ‘ঙাতা
এছনমঙরাভ মও?’
ঙাতা অভায ফন্ধু ছত াছযমন, েী ছেআ রথছও রকছঙ। ফোছকয এও রওাছণ াতরা
প্লামেছওয এওটা চাভা ছয র খুমভছে থাছও। রযাছদ ুেছত ুেছত অমভ তাছও চাকাআ
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না, ফামে রথছও রফছযাছনায ভুূছতত ফৃমষ্ট শুরু ছর দয রথছও মপছয অম, তফু তায স্বপ্ন
বাগাআ না। ভাো রাছক। ভছন ে, খুছভাছে খুছভাও, ফৃমষ্ট রথছভ মাছফ।
অছর, শুওছনা মদছন ঙাতাছও ভছন ে ভূমতত ভান ঈদ্রফ। াযীমযও বাযাছভে মফঘ্ন
খটাে। অয, চছর রবচা ঙাতা ফাছ, োছভ খটাে তধমতঘুেমত। প্রমত ভুূছতত ‘ দাদা,
ঙাতাটা াভছর’-য ঈত্তছয ওঔছনা ওঔছনা মযমেমত অেছত্তয ফাআছয ঘছর মাে।
ওঔছনা ওঔছনা রওাছনা রওাছনা ঙাতা মফশ্বাখাতওতা ওছয। প্রফর ফৃমষ্টয ভছধে ফােছ
রছডয তরাে দাাঁমেছে। খন ফৃমষ্টয ন্ধওায রবদ ওছয রদঔা রকর অফঙাো ফা। রছডয
তরা রথছও রফমযছে ফাছয ওাছঙ মাো মতন্ত ছনও রঘষ্টা, ছনও খাভ-ছযা মযশ্রভ
ওছয ঙাতা অছদ্দছওয রফম মওঙু ছতআ রঔাছর না। পছর অফায রআ ‘ দাদা, ঙাতাটা
াভছর’।
ওছরয চর, ুওুছযয চর, নদীয চর, ভছু দ্রয চছরয তামরওাে অয এওটা ফহু
মফতমওত ত মফলে র ‘ঙাতায চর’।
প্রফর ফৃমষ্টয ভছধে রওাছনা এও যীোয পভত রওনায রাআছন কাদাকামদ, ঠাাঠাম মবছেয
ভছধে ঙাতা ভাথাে দাাঁমেছে। ট, ট, ট, ট। াভছনয চছনয াছটত য ওরায, মঙছনয
চছনয ব্লাঈছচয াতা মওঙু েছণয ভছধেআ মবছচ ছ। রওাছনা তওত াতমওত নে, শুধু
ভাথা রথছও া দৃমষ্টফাণ মনমেপ্ত ছতআ ঙাতা বাাঁচ ওছয ফোছক।
ু ভছন েছঙ। যফীিচেন্তীয নুষ্ঠান শুছন
রআ যফীিচেন্তীয মদছনয ওারটায ওথা ঔফ
ু এওটাে মঔন যফীিদছনয মমাঁ েয রল ধাছ া রযছঔমঙ অমভ অয রভছচাভাভু,
দুয
মঠও রআভছেআ অঘভওা রচাছয ফৃমষ্ট এর। েী এছরাাতামে াো। তাোতামে ফোক
রথছও ঙাতাটা রফয ওছয ঔুরছত রকমঙ, ভমন ঙাতায ভাথা, ফুও, রট তায া রথছও
অরাদা ছে রকর। পছর ঙাতায া যছে রকর াছত অয ফামও ং রফক াভরাছত না
রছয দভওা াোে রবছ মঙটছও রকর দূছয। ভামট স্পত ওযাভাত্রআ রাকার ঙুট। ঙাতা
ঙু টছঙ, রঙছন রঙছন ঙু টমঙ অভযা। যফীিদছনয রকট রমযছে, পু টাথ রমযছে র
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র াঁছঙার ফাযাস্তাে। প্রফর দুছমতাছক রআ ভুূছতত যাস্তাে ঘরন্ত ফা না থাওাে বাছকেয
রচাছয রমদন র খাছত ভৃতুেয াত রথছও যো াে।
স্ত্র মছছফ ঙাতা এছওফাছয মযমঘত নে। ম্ভফত রআ ওাযছণআ ‘ঙাতায ফামে’
ফাওোংছয চন্ম। ওাছযা ওাছযা চীফছন ঙাতা ‘ভযেী’ ছর অভায এঔন ‘ঙত্রফন্ধু
প্রামপ্ত’ খছটমন।
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যমবানফ ফই তি
নমভত্র যাে
ফআ অয টআ ভামনওছচাে।
টআ টআ ওছয খুছয টুছয ফআ-টআ মওছন মটছন ফামে রপযা।
ফআ মওছন এছনআ েছত আছে ওছয না।
ভছন ে, দে এর, অছক এওটু মচছযাও। াঔা ঘামরছে ভাথায ফামরছ ফআটা শুআছে
যামঔ। ওত মদন, ওত যাত রদাওাছনয তাছও ঠাে দাাঁমেছে রথছও রফরা রওছটছঙ। ওত াত
তাছও মনছে নাোঘাো ওছযছঙ। রফঘাযা ফড্ড রমন ক্লান্ত। অা! অছক এওটু মচছযাও।
ঠান্ডা রাও।
ওাছর খুভ রবছগ ফআটাছও চাকাআ। এয য তাছও নতু ন মদছনয অছরাে রদমঔ। ফা!
রদঔ রদমঔ, রওভন তযতাচা রাকছঙ। এতমদন ঠাে দাাঁমেছে থাওায ক্লামন্ত রওাথাে ামযছে
রকছঙ।
রওাছনা ফআছেযআ ভরাট ঔাযা রাছক না। ভরাট রতা ফআছেয ভুঔ। ভুঔআ মমদ বাছরা না
রাছক, তছফ ভছন অয ওী ওছয ঢুওফ।
রওাছনা ভুঔ বাছরা রাছক, রওাছনা ভুঔ অয বাছরা রাছক, রওাছনা রওাছনা ভুঔ বাছরায
রঘছে বাছরা ররছক মাে।
ভুঔ রদঔাছদমঔয য এফায ভুছঔ অরছতা ওছয াত রফারাআ। ফআটা ঈরছট াত রফারাআ।
অফায ভুছঔয মদছও মদছনয অছরাে অয মওঙু েণ রঘছে থামও।
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এয য প্রথভ াতা রটাআ। নাছওয ওাছঙ মনছে এছ াতায কন্ধ শুাঁ মও। অ! তায য
বূ মভওাে এওটু রথছভ, ূমঘছত্রয ঙাোে মচমযছে মংদযচা ঔুমর।
ঘাযছট রাআন মে, এওটু ঙমফ রদমঔ। ঙমফ রমন নে রওাথা মনছে মাে। নে রওাথা,
এও ছঘনা দূয রদছ। এওটু ছযআ ফআছেয রদছ মপময। ওছেও াতা োয য অয
আছে ওছয না। ভছন ে, ফআটা অফায ক্লান্ত ছে। অফায তাছও ভাথায ফামরছ শুআছে
মদআ। ঔামনও ছয অফায চাকাআ। অফায খুভ ামেছে মদআ।
এবাছফ এওটা ফআছেয খুভ অয চাকযছণয পাাঁছও টুও ওছয ফআটায ছে অভায
াযাচীফছনয ফন্ধুত্ব ছে মাে।
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চক্রফি
ছেলা রনগুপ্ত

- মওছয, খছয বূ ছতয ভত ফছ অমঙ, রচমঠভা ওআ?
- ভা নীছঘয খছয। শুছেছঙ রফাধ ে। রফাছা।
- না, অমভ মাআ ফুছমর। মওফ রওনাওামট ওযছত রফছযাছত ছফ মফছওছর, ভা ফরমঙর।
মিয ফআটা মদছে মামে।
- রুভুমদ, তু মভ ঘছর মাছফ?
- অফায! অভায কীতমফতান রপযত মদমফ ফছর মদরাভ।
- মতে ঘছর মাছফ, রুভুমদ?
- মা মকছে মনয ছে ছকো ওয রক। রওন মনছে মাছে অভাে। ঔোা রওাথাওায!
- রুভুমদ মপ্লচ! অমভ ভছয মাফ।
- াকরামভ ওময না াফছরা। ঙাে।
- রুভুমদ –
- াফছরা! অভায রাকছঙ।

18

JHAALMURI BOISAKHI

STORY

www.jhaalmuricorner.com

- রুভুমদ, মপ্লচ ঘছর রম না। অভাে রঙছে রম না, রুভুমদ।
রুমভয ফুছওয ঔাাঁছচ ারওা ঘেছনয কন্ধ। াফছরা াকছরয ভত ভুঔ খলছত রাকর।

‘রুভুমদ, অভাে রঙছে রম না, মপ্লচ’ – প্রফার াকছরয ভত ভুঔ খলমঙর। দযচাে
দাাঁমেছে এওদৃছষ্ট রমদছও তামওছে মঙছরন ডক্টয মনরুে রঘ ধুযী। রযাচআ থাছওন। যভোমন
রনআ অচ প্রাে ঙ-াত ফঙয ছত ঘরর। ভছন ওযছরআ ফুছওয রবতযটা মঘনমঘন ওছয।
এঔন। রআ ীছতয ছন্ধেে, রুমভ মঔন াকছরয ভত ঙু ছট এছমঙর তাাঁয ওাছঙ, তঔন
মও ওযা ঈমঘত মঙর তাাঁয? এওটু ানুবূমত, এওটু মফশ্বা, অয ছনওটা বাছরাফাা
মদছে রঢছও রদো রমত না, ফ? রমদন মমদ মতমন তটা ফুছ না ছতন রঘাোর ি ছে রকর ডক্টয রঘ ধুযীয। যভোমনয তারছকার াওাছনা রদটা রঘাছঔয
াভছন রবছ ঈঠর, অফায। প্রােমিত্ত তাাঁছও ওযছতআ ছফ। প্রফার মতমদন ফাাঁঘছফ,
ততমদন  এঔাছনআ থাওছফ। এআ োছডত আ। থাওছতআ ছফ ছও, তাাঁয রঘাছঔয াভছন,
আ রকাফদা রটমডছফোযটা চাছট ধছয।
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াওয়া
মনমেতা দা

ভ

রনয ঔঘঔঘামনটা কত দুমদন ধছয যছেআ মাছে। অচ খুভ রথছও ঈছঠআ রঔোর
র ছন্ধেছফরা ফাছোরমচ রওামঘং-এ রমছত ছফ। াছথ াছথ ঔঘঔঘামনটা
দুরুদুরু ঈছত্তচনাে মযণত র। ঔাছটয াছ মদমদ ইানী এঔছনা

খুমভছে,ওার ছনও যাত ফমধ রভাফাআছর ঘোট ওছযছঙ মযত্রদায াছথ। ভাছছ ভাছছ
পোওপোও ওছয ামঙর,অয অেছঘাছঔ ছও রদছঔ মনমের। মদানীয ওাছঙ এফ
অয রও তু ছরয মফলে নে। প্রােমদন মদমদয ওাণ্ডওাযঔানা এযওভআ থাছও।
মফঙানা রথছও ঈছঠ খয রাছকাো ফাথরুছভয মদছও এছকার। খমেছত ঙটা ফাছচ, অচ
মনফায, ভাছেয মপ ঙু মট। তায ভাছন অয খণ্টাঔাছনও য ভা ঈঠছফ। ান্তা ভাম
াছে াতটা নাকাদ অছফ। মদানীছদয এআ রঙাট্ট রদাতরা ফামেটা ফাফায রফাঁছঘ
থাওাওারীন রওনা। য তঔন ফঙয দুছেও ফে ছফ। মাদফুয এরাওায এআ ংছ
ফামেয ংঔো তঔন রফী মঙর। অয এঔন ুযছনা ফামে রবছে ফ ফ্ল্োট ছে মাছে।
ফ্ল্োট বাফছতআ ভছন ছে রকর – যনদীছয ওথা। অফায শুরু র মঢমঢামন। াছয
াোয ফছঘছে ঈাঁ ঘু ফ্ল্োট ফামেটাে থাছও। এওাছথআ ছে যা ফাছোরমচ রওামঘং-এ।
কত ফঙয ভাধেমভও া ওছযছঙ মদানী। বার ভাওত  থাওাে াছেন্স মনছেআ েছঙ। রঙাট
ু বার র। ফাফা ভাযা মাোয য ঠাৎ ততময ো মনযাত্তায
রথছওআ োছানাে ঔফ
বাফ য মনছচয ভছধে এওটা রচছদয চন্ম রদে। মনছচছও রওাথা এওটা দাাঁে
ওযাছনায। রআ প্রথভ এওটা ফঙয ীভাীন ভানমও ওছষ্টয ভধে মদছে ায ওছযমঙর র।
ফা অদুছয রভছে মঙর মদানী। ফাফা তায ফভছেয ফন্ধু। রযাছচয চীফছনয রঙাট ফে
ফ ভোয ভাধানওাময। ভছন অছঙ দে তওছাছয া রদো মদানীছও মওবাছফ
াভছর যাঔত ফাফা।
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মঘন্তাে রঙদ ের খছযয চানারায ধাছয এছ, দমঔছনয এআ চানারাটা য ঔুফ মপ্রে।
াভছনয ওৃ ষ্ণঘূ ো কাঙটায চনে। এঔন মমদ ফ াতা ছছয রকছঙ তাআ দূছযয যাস্তায
রভাে ফমধ ররাওচছনয অনাছকানা রদঔা মাছে। ওোছরন্ডাছযয মছছফ ীত মমদ
অছঙ, মওন্তু ফাতাছ ীছতয কন্ধ ওআ? ওারছও রাছেটায যা মনছে ভাছেয াছথ ওথা
ওাটাওামট ছেছঙ। ফাফা ভাযা মাোয য ভা রমবাছফ রবছে ছেমঙর অচ রঔান রথছও
ছনও খুছয দাাঁমেছেছঙ। এঔন ভাছও রদঔছর রআ অছকয খছযাো ান্ত ভানুলটাছও ঔছুাঁ চ
াো মােনা। ভে অয ফাস্তফ রফাধে ওাঈছও দুফর
ত থাওছত রদে না। রওন রম অচ
ফাযফায ফাফায ওথা ভছন যছঙ।
মওছয তু আ এত তাোতামে ঈছঠ ছেমঙ ...?
ভাছেয দে খুভ বাো রঘাছঔ ঔামনও মফস্মে। ঔুফ স্বাবামফও ওাযণ মন-যমফ ভাছনআ মদমদয
াছথ য াল্লা মদছে খুছভয প্রমতছমামকতা ঘছর। ওাছচয ভামছও ফরা অছঙ এআ দুমদন
ওাছর দটায অছক ছদয খছয ঢুওছফনা ছােছাাঁঙ ওযছত। মওন্তু অচ রওন খুভ
অছমন, ওারছও ত যাত ফমধ রচছক থাওায ছয। ঠাৎ ঔুফ মবভান র
যনদীছয য। মনছচ েছতা এঔন মদমফে খুভছেন অয য ওথা রবছফ রবছফ মনছচয
ভাথা ঔাযা ওযছঙ মদানী। যনদী, রম শুধুআ াঠী, শুধুভাত্র দু খণ্টায চনে প্তাছ
দুমদন ওছয, অয ভাছছ ভাছছ েত এওাছথ রপযা। ফো এআটুওু আ, মওন্তু তা রওন ভছন
ে রযাচ এওাছথ রপছযনা রওন? ঈত্তযটা চাছন মদানী। ওাযন যনদীছয কারতছেন্ড
যমনতা। রম মওনা ছদয াছথআ ছে। ুেযী,স্মাটত , ফেছরাছওয রভছে ‚নোওা‛ যমনতা।
ভছন ভছনআ ঔামনও রবংছঘ মদর ছও। ‘ভাধেমভছও রতা রছেমঙ আ ভাওত , ফাফায টাওায
রচাছয াছেন্স মনছে োয ুছমাক রছে রকমঙ, এঔন ফ প্রোওমটওোছরয ওাচ
ওযা যনদীছও মদছে, রদঔফ অর যীোয মদন রও ায ওছয রতাছও। অয অদছযয
যণছও ফমরাময, ুেুে ওছয ওাচটা ওছয রদে। েয রম চাছননা তা নে, মওন্তু আ
রআ যমনতায ফাফা... চনদায ররাও, ামটত য তযছপ চানাচামন অছঙ, ছও খাাঁটাে
নাছও। যনদীটাআ ফুেু্ু ...মনছচয ভছনআ ফছর ছঠ ‘কছফট এওটা’...
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‘ওাছও কছফট ফরমঙছয’... এআছয মদমদ ওঔন ঈছঠ ছেছঙ রঔোর ওছযমন র। ‘মও
ু ওার যাছত রদঔরাভ খুভমন... ঈঔু ওযমঙমর... অচছও অফায
ফোোয রয ভুনু্...
ওার ওার ঈছঠ রকমর ...’
‘ওআ মওঙু নাছতা’......
‘ঈাঁ হু, কত ওছেওমদন ধছযআ রদঔমি্ রওভন অনভনা ...এওা এওাআ ওাছও চামন ফছও
মা’...
প্রেটা এোছতআ ছফ রবছফ মনছে ছট ওছয ফছর রদে র... ‘মযত্রদা মও পরাআন ছে
রকর রয, রম তু আ অভায চনে এত বাফমঙ...’
মদমদয ঈছে অা মওর টা চাে মভডওর ওছয মদছে ফাথরুছভ ারাে র।
রমদন মফছওছর ফাছোরমচ েছত মকছে কমেোাছটয োনটারুছন্সয াভছন নুস্কায
ছোে মদানী রঔোর ওযছরা এওটু দূছয মবে রঠছর এমকছে অছঙ যনদী। ছও
রদছঔ াত নামেছে দাাঁোছত আাযা ওযর।
মওন্তু  রতা মঠও ওছয রপছরছঙ অচ ছও াত্তা রদছফনা। তাআ না রদঔায বান ওছয টুও
ওছয ঢুছও েছরা াছয কমরয ভছধে রঙাট্ট মকপট টাে। ভা ওছেও অছকয খটনাটা
অফায ভছন ছে রকর। এআ রওামঘং-এ প্রথভ প্রোমক্টওোর ক্লাছয য রদঔা রকর যনদী
অয মদানী ফছঘছে বার ওাচ ওছযছঙ। স্বাবামফওবাছফআ েয দুচছনয এওটু রফম
প্রংা ওযছরন। যমনতা রমদন অছস্ত াছযমন জ্বয োে, তাআ এওটা ‘রকট ছের
ুন’ ওাডত রওনায চনে এআ রদাওানটাে ঢুছওমঙর যনদী অয ছও রচায ওছয
এছনমঙর। রমদন  নুবফ ওছয ফুছওয রবতযটাে রওন চামন জ্বারা ওযছঙ। মওছয
এওটা না াোয ওষ্ট। কমেোাট রথছও মাদফুয ুছযাটা যাস্তা যা রাঁ ছট মপছযমঙর।
মওছম এত কল্প ওছযমঙর, রওাথা রথছও রম তাযা চছো ছেমঙর! তছফ বার ররছকমঙর
মঔন ফামেয ওাছঙ র াঁছঙ টাটা ওযায অছক যনদীছয ফছর রপরা ‘রতায াছথ ওথা ফছর
বারআ রাকছরাছয মদশ্, অফায এওমদন রাঁ ছট মপযছফা’। র ুছমাক অয েমন। যমনতায
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নুমেমতছত রম অরাঘামযতা শুরু ছেমঙছরা, রল োয ঈক্রভ য প্রবাছফআ।
মওঙু মদছনয ভছধেআ খটনাটা রওঈ এওচন যমনতায ওাছন তু ছর রদে। মমছ করাে
যীমতভছতা হুভমওয ুছয মদানীছও াফধান ওছয রদে র। তঔন তটা ভন ঔাযা
েমন য, রবছফমঙর মনছচয াটত নাছযয য রচায ফাআ রদঔাে। মওন্তু ছযয দুভাছ
ঙমফটা এওটু ারছট রকছরা।
‘মওছয রতাছও দাাঁোছত ফররাভনা? রদঔছত ামন অভাছও’ মঙন রথছও যনদীছয করা
শুছন ঘভছও ছঠ মদানী। শুওছনা রছ এমেছে মাে। যমনতায হুভমওয য রথছও কত
মদনগুছরাে অরাদা ওছয ওথা েমন দুচছনয, ফাআ এওাছথ থাওছর রমটুওু নাছরআ
নে তাআ। মওন্তু মছতা এমেছে রমছত রঘছেছঙ রওন চামন আ ঔঘঔঘামনটা জ্বামরছে ভাযছঙ।
প রাোআট যছগয াপ চাছওট অয খন নীর যছগয াটত ছয যনদীছও রদঔছত বার
রাকমঙর য।
‘মওছয বোফরায ভত তামওছে অমঙ রওন? রান্ চরুময ওথা অছঙ, রওমভমিয এওটা
বার প্রোমক্টওোর রোছফয ন্ধান রছেমঙ। প্রাকমট ওযায চনে। বমতত ফ বাফমঙ,তু আ
মফ...’ আো, তীব্র আো, োাঁ ফরায চনে ঙু ছট রফমযছে অছত ঘাআছঙ মওন্তু তাছও
ঘাছত ছফ, রঠছর মদছত ছফ ভছনয কবীয রওাছণ।
ছনও ওছষ্ট ভুঔ মদছে শুধু রফছযার ‘নাু্,ফযং যমনতা রও ফর’।
‘ফছরমঙরাভছয, মওন্তু য রম অচওার মও ছেছঙ,োনাে ভন রনআ। নতু ন ফন্ধুছদয
াছথ খুছয রফযাছনা ঔামর’...
ফামওটা ছও ফরায ুছমাক না মদছেআ ছনও ওছষ্ট রুঢ় বাছফ না ফছর রদাওান রথছও
রফমযছে রাচা রওামঘং রন্টাছযয মদছও াাঁটা শুরু ওযর মদানী।
ওষ্টটা অছক নুবফ ওছযছঙ র। ফাফা ভাযা মাোয য রফ মওঙু মদন মঔন াত
ুাঁ ত, ফাফায পছটায মদছও তামওছে ছছাছয রওাঁ ছদ ঘরছতা ,
ফামেছে খুছভয ভছধে ফাফাছও ঔচ
তঔনআ ঈরমি ওছযমঙর ফ ভানুছলযআ চীফছনয মওঙু মওঙু অনে তায চনে ফযাদ্দ
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থাছওনা, তাছও াোয ফৃথা রঘষ্টা মনছচয চনে মফেু মফেু ওষ্ট েে ঙাো অয মওঙু
নে। অচ রওন চামন ফাফাছও ওাছঙ রছত ঘাআছঙ য ভন। যমনতায প্রমত যনদীছয
বারফাাছও দূয রথছও ঈরমি ওযছত ওযছত ওঔন রমন রআ বারফাায প্রমত টান ততময
ছেছঙ। তায মনছচয চাছন্তআ, রমও যমনতায প্রমত ইলতামেত ছে যছঙ?... যনদীছয
রনাট ততময ওছয রদো, ওাঠপাটা রযাছদ দাাঁমেছে খণ্টায য খণ্টা যমনতায চনে ছো
ওযা, প্রোমক্টছওর ঔাতা ফামনছে রদো... এ ফেম এওটা রঙছর মা মা বাছফ াছ
দাাঁোছত াছয ফআ ওছয ঘছরছঙ...থঘ র চাছনআ না মায চনে এত মওঙু র প্রমতদাছন
ততময ওযছঙ মফশ্বাখাতওতায, মভথোঘাছযয ভাোচার।
মদন ওছেও অছক এআ রওামঘং ক্লাছয ফন্ধুযা মভছর ফামরকছেয এওটা রযেুছযছন্ট প্তছওয
চন্মমদন রমরছব্রট ওযছত রকমঙর। রঔাছনআ রদছঔ রপছর যমনতাছও ছঘনা এওটা
রঙছরয াছথ ফছ থাওছত। প্তওআ ফরর ‘টা য ফাফায ফন্ধুয রঙছর, যমনতায ফামেছত
চন্মমদছনয মদন এছমঙর।এঔাছন থাছওনা, মদমল্লছত ফামে,ফোফায ুছত্র ওরওাতাে
অছ’...
মদানী না মচছজ্ঞ ওছয াযরনা ‘োছয যন মওঙু চাছন?’
প্তও ফরর ‘ফআ চাছন, মওন্তু তা ,’
নুষ্কা ছাাঁমছছে ঈঠর ‘ফাদ রদ রতা, যমনতা ছও নাঘাছে রচছন  তার মদছে মাছে’
মদানী ভমযো ছে ফরর ‘েত ঔুফ বারছফছ রপছরছঙ তাআ’
রাছা ওছয রছ রপছর প্তও... ‘এআছম মমযো রভছে যমনতায ওাছঙ এভন বারফাায
ররাও অছক এছছঙ... এটা য চাে টাআভ া’
রমদছনয য রথছওআ ঔঘঔঘামনটা শুরু ছেছঙ য... যনদীছয চনে...যনদীছয
বারফাায মযনমতয চনে...মওন্তু রওন? রওন য এত ঔাযা রাকছঙ? রওন ভছন ছঙ
যমনতাছও মকছে এওটু রফাছাে রম এআ অখাত যনদীছও ভানমওবাছফ মফমতস্ত ওছয
মদছত াছয... অয ভাত্র এও ফঙয ছযআ পাআনার যীো। য মনছচয মদমদ প্রাে
মওঙু মদন ন্তয ফেছেন্ড াল্টাে... রছেছত্র রওান ছেযআ টান রবাছফ থাছওনা, তাআ
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মদমদ এআ ম্পওত গুছরাছও বারফাা ফরছত নাযাচ, মওন্তু যন... রছতা তা বাছফনা।
মদমদয ঔফযাঔফয ভা মওঙু টা চাছন... ভাছেয ফিফে এআ ফছেছয রপ্রভ নামও ওঘু য াতাে
ফৃমষ্টয চছরয ভত... রমছওাছনা ভছে ছছয রমছত াছয। মওন্তু য ভন ফছর যনদীছয ভত
াটত নায মমদ রত তাছর... মযময ওছয ছঠ রবতযটা। যমনতায চােকাে মনছচছও
বাফছত দভে আো রচছক ঈঠছত ঘাে।
‘োআ রতায রপান ...’ মদমদ রঘাঁ মঘছে ফছর ড্রমেংরুভ রথছও।
‘যাত দটাে রপান? রও ওযছরা’
বাফছত বাফছত মযমবাযটা রতাছর ...
‘োছরা’...
য প্রাছন্ত নুষ্কায ঈছত্তচনাভে করা ‘শুছনমঙ, যনয াছথ যমনতায রমি ছাছভরা
ঘরছঙ... যমনতায ফাফা ওো বালাে নামও ধভছওছঙ যনদীছও... রভছেটা ছও চাে
অঈট প ামবত  ওছয মদর রয...’
ভাথা মছভমছভ ওযছঙ মদশ্-এয, ওাাঁা ওাাঁা করাে মচছজ্ঞ ওযর ‘রওন ওযছঙ এযওভ
চামন?’
নুষ্কায মতব্র চফাফ ‘অছয ডু ছের মভ রও, রআ রম রঙছরটাছও রযস্ত্যেছযছন্ট
রদছঔমঙরাভ, তাছও মনছে। যমনতায ফাফায ঙছেয ররাও। যমনতা রদছঔছঙ রঙছরটা
যনদীছয রথছও ছনও স্মাটত , ছনও টাওা মা ে অয মও? রভাট ওথা যনদীছয
রনটোওত াছাটত অয দযওায রনআ তাআ মভমপ্ল ডাম্প ওযছঙ ছও। তু আ ওার রতা
রওামঘং-এ রওান ওথাআ ফমল্লনা। যনদী রতায রঔাাঁচ ওযমঙর। রতায রপান নম্বয মনছেছঙ...
ওথা ফছর েত ারৃা ছফ... এওটু াছাটত মদছে মদ বাআ,রবছে ছেছঙ ঔুফ’
রঙাট্ট ওছয োাঁ ফছর রপান টা রওছট রদে মদানী।
দুরুদুরু ফুছও শুরু ে ছো। ওঔন অছফ রআ রপান? রওন রম য ভছন ঔুময স্পত
রচছক ঈঠছঙ ফাযফায... নুষ্কায ওথা শুছন ঔাযা রাকায াছথ াছথ রম অনছেয
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অবা াছে মনছচয রবতছয তা রুছওাছত াযছঙ ওআ? ধযা ছয মাছে মনছচয
ভানমওতায ওাছঙ... রম রপ্রছভয াপরে ইলতায চন্ম মদছেমঙর অচ তায ফেথততাে দ্রুত
ততময ছে এওটা অায। এওটা ম্ভাফে ম্ভাফনায।
মওন্তু রপান অছ ওআ? রওাথাে যনদীছয অহ্বান... য মও দযওায রনআ মদানীছও... এআ
ভানমও মন্ত্রণায ওষ্ট মও তু ছর ধযছফনা অভায ওাছঙ... ঘাে না অভাছও াছ থাওছত
মদছত... মঘন্তায ররাত শুধু ফছে মাে ...
অয দুএওচন ফন্ধুয রপান অছ... প্তও ঔফয মদর যমনতা নামও পাআনার যীোয
য মদমল্ল ঘছর মাছফ োনা ওযছত। নুষ্কা অফায রপান ওছয ফরর ‘অমভ যনদীছয
নাম্বাযটা মদমে, তু আ রপান ওয, ওাযন বার রফাছাছত াযমফ তু আ’
মওন্তু রওন চামন রপানটা ওছয ঈঠছত াযরনা মদানী, মতে মও অভাছও প্রছোচন য?
প্রশ্নটা তামেছে রফোর ছও অয দুমদন। রছল ফুধফায রওামঘং ক্লাছ রদঔা র যনয
াছথ... ওায াছথ ওথা ফরছঙ না, যমনতা অছমন অচ... অয অছফ মওনা রও
মাছন! মদানী দূয রথছও যনদীছও ঔামর রদছঔ রকর... এওফায রঘাঔাঘমঔ ছত ম্ান াম
ার ঔামর। ক্লা রল ছতআ নুষ্কা অফায রঘছ ধযর মদানীছও।
‘ওথা ফছরমঙ য ছে? রওন ফরমঙ না‛
ভছনয মবভাছন রপছট ছে র ‘ওায াছথ ওথা ফরফ অমভ, ওায প্রছোচন অভাছও,
মে ওাঈমন্সমরংয চনে যছেমঙ অমভ ঔামর... অভায ভন ফছর মওেু রনআ’
থভছও মাে নুস্কাু্...। ওছেও ভুূতত রও তামওছে থাছও য ভুছঔয মদছও। ঘছর রমছত
মকছে মপছয তাওাে অছযওফায, মপও ওছয রছ রপছর।
‘মনছচয ভনছও রফাছ মদশ্, তু আ মনছচ মও ঘাআমঙ, রফাওা রভছে এঔন ফুছছ ঈঠছত
াযমরনা এওফায ফছরছতা দোঔ’।

26

JHAALMURI BOISAKHI

STORY

www.jhaalmuricorner.com

ওথাগুছরা ফছর মদছে এমকছে মাে নুষ্কা কমরয ভুছঔ ফামও ফন্ধুছদয মদছও। মও ফছর রকর
। মও ফুছছত াযছঙ না মদশ্। মনছচয ভনছও রফাছাে মওওছয। মমদ যনদী বাছফ
যমনতায ঘছর মাোয ুছমাক মনমে অমভ। াযাছনায বছে াোয রঘষ্টাটাআ র ওছয
ঈঠছত াযছঙনা। নাহ্ অচ ফরছফআ যনদীছয াছথ ওথা। মা মা চমটরতা চছভ ঈছঠছঙ
বাফনায রঔাছ।
এঔন রওন রফযছেনা । েছযয াছথ ওথা রল আমন। এওটা টাটা ুছভা ঢুওর
কমরটায ভছধে।া মদছে মাোয ভে ড্রাআবাছযয ভুঔটা রঘনাছঘনা রাকর। আছতা
যনদী রফমযছে অছঙ। কমরটা এওটু ন্ধওায ভছতা, অছস্ত অছস্ত য রাঁ ছট অাটা
রেে ওযছঙ মদানী। মওন্তু মঙছন যা ওাযা। চনা ঘাছযও ররাও টাটা ুছভাটা রথছও
রনছভ ওথা ফরছঙ য াছথ। ছট ওছয ভছন ছে মাে মদশ্-এয ড্রাআবাছযয
ভুঔটা...যমনতায নতু ন ফেছেন্ড। ততঔছন শুরু ছে রকছঙ ি ভুমষ্টফে

াছতয

এছরাাথামে ফলতণ যনদীছয যীছযয য। তীব্র কমতছত ঙু ছট মাে র... ছাাঁমছে ছে
যনয য। ঘীৎওায ওছয ফরছত থাছও ‘রওঈ রতাছও ভাযছত াযছফনা যন...ছওঈ না...’
এওা াছত শুরু রার রোআ ...।
যনদী রম তায ঔুফ মপ্রে, যনদীছও রম র বারফাছ...। অয রওান মদ্বধা রনআ তায
ভছন।
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It‘s Spring
When was the last time you flowered?
Ananya Chatterjee

“Do you know, there‟s a palm which flowers only once in its lifetime,
though it has a life span of seventy years- the talipot palm? It flowers only
once. Now I‟m flowering.”
These are lines from a famous book –Victoria, by Knut Hamson. I read it
many years ago. Simple they may seem but I really could not grasp the
strength and gravity of those words then. As years rolled on and I found
myself getting entangled in many roles a human can play. I held on to some
roles which I loved best and some fell into my basket out of nowhere. I let
go off some roles which were not close to my heart. It was then that I found
the real meaning of the words.
Life is a challenge to us all. Duties bury the heads of dreams, art and
ambitions. Sometimes the hearts gets into a tryst with destiny and pulls up
some dreams with a great effort. As humans, we must all be having similar
experiences. But the beauty of a fulfilling life is to keep those long cherished
dreams very close to the heart and give them a place between your daily,
sometimes mundane chores and not let them fall off. Let them just be
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beside, without you even knowing that they follow you, inspire you. Just
like our hands which are always beside us but never get entangled in
anything we do.
Let the dreams get strong, engulf you wholly and you build a path through
them. Not without them. More often than not life will definitely give an
opportunity to embrace those dreams. An opportunity to do that one thing
which were amongst our wildest desires. Never let that moment go. Cling to
it and build your dreams. That is life‘s gift and cannot be allowed to fade
away. And that is the time you feel you are flowering. Don‘t let that phase
go unnoticed. Hold it, grip it with all your might for who knows when will
be the next time you would be flowering again!
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The Rhododendron blooms
beneath the Pole Star
Debarati Bhattacharjee
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As

I hurried through the stairs out of my home, my mother called
out behind me, ―All the best Diya‖. I waved my hand at her and
moved on. Today is an important day of life. It is the first day of
my first job. I cannot afford to get late. Just when I reached the last stair
and was about to open the small wooden gate that lay beneath the hedge
creeper with some unnamed wild flower adorning the inter wined green
leaves, I saw him. He was already there with a broad smile on his face and a
bunch of Rhododendron flowers in his hands.
His full name is Hopeful Bhattacharyya Lyngdoh. Hopeful is half Bengali
Half Khasi. That explains his middle name ‗Bhattacharyya‘ which was the
only thing that he inherited from his Bengali father. Hopeful and I were
friends since when we could barely talk. We were neighbors staying in
adjacent houses in this part of the city of Shillong which was largely
inhabited by indigenous Khasi people. My father worked as a Government
Doctor and was largely respected and loved by the people here. Hopeful‘s
mother, Aunt Angela, ran a book shop in Police Bazar. In our childhood,
Hopeful and I would spend hours flipping through the pages of children
books in the bookshop. My mother was working in a State Government
Office. During my winter holidays, she would drop me at Aunt Angela‘s
bookshop on the way to office and would pick me up in the evening after
office hours. Hopeful and I would play in our favorite corner in the
bookshop. Whenever customers were not around, Aunt Angela would buy
pastries and chocolates for us. Thus we would be happily fed and looked
after until my mother returned and then the two ladies would have a little
chit chat over a cup of tea. Then my mother would take me and Hopeful to
our home where he would stay with us until his mother returned home.
Hopeful‘s father did not always stay with the family. He would come once in
a while after months of absence and then stay for a fortnight or so and then
he would leave again. Hopeful once told me that his father was a wildlife
photographer and was working for a project of Discovery Channel in the
jungles of South Africa. But I did not believe half of this as his story telling
talents had always earned him laurels in school and outside.
However, during those short stays, Hopeful‘s father, Samir Uncle would
invariably take me and Hopeful to Lady Hydari Park, Ward‘s lake, Elephant
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Falls and the view point at Shillong peak in his father-in-law‘s old Willys
Jeep. During Samir Uncle‘s stays, Aunt Angela would dress in colorful
Jainsems with laces and bake delicious pastries and cookies at home and
hummed songs. There would be fun and frolic in the neighborhood. On
Sundays, he would visit our home for a hearty breakfast of luchi and alur
dom which he would preorder to my mother beforehand. ―Boudi, kal luchi
khawate hobe‖, he would demand to my mother. My father was a quiet
person. Whenever he was not working, he would be engrossed in books. But
in Samir Uncle‘s presence, even my father would come out of his shell and
join in the Sunday adda. Hopeful and I were the happiest souls whenever
Samir Uncle was around. There would be no studies. On nights with clear
skies, he would take us to their garden at one end of which there was a
telescope set up under a Rhododendron tree. He taught us to identify the
stars – the Polestar, the Orion and many more. On rainy days, he would tell
us stories about ancient India and the world and chapters of history books
would come vivid in front of our eyes. Samir Uncle always left home just the
way he came - without notice. Nobody except Aunt Angela would know
when he left. Me and Hopeful would again go back to our old regime of
school, homework, evening games and holiday story book reading sessions.
Hopeful grew up with both Khasi and Bengali influences. Aunt Angela
helped us with Khasi lesson which was compulsory at school. On Sundays,
Hopeful and I learned Bengali from my mother. Thus Hopeful was
introduced to Bengali poetry and music at my home. Both of our families
celebrated Christmas and Durga Puja with the same frenzy and fun. My
parents bought new clothes for Hopeful as a Durga Puja gift and I joined
Hopeful to decorate a massive Christmas tree in their Living Room. My
mother would also make some handmade stars and motifs and let us put it
in the Christmas tree. In the absence of Samir Uncle, my father would take
the responsibility of decorating both the houses with decorative light
fittings during Diwali and Christmas.
As we came of teen age, I was drawn to literature and Hopeful was drawn to
music. Bryan Adams was our common favorite and Hopeful would sing the
popular numbers in his earthy voice while playing the guitar. Once in a
while, on my father‘s demand, he would sing one or two Rabindra Sangeet
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in his almost perfect pronunciation. I would read and translate to Hopeful
the detective stories of Feluda whom he idolized and loved.
It was the time of Durga Puja and handful of Bengalees in Shillong were
gearing up for the gala festivities that lay ahead. My parents took me and
Hopeful for shopping at Police Bazar one Sunday. After the shopping was
over, we planned to go to Aunt Angela‘s shop. We picked up some snacks
from a popular eatery and made our way to the bookshop. From a distance
we could see Aunt Angela sitting behind the counter and talking to a
customer. As we went closer we recognized the customer as one of the
rouges in the neighborhood. On seeing my father coming towards the shop,
the man made a move. On enquiry, we got to know that he was demanding
money from Aunt Angela and that he left with a promise to return soon.
The Shillong of the Nineties was changing fast. The tribals and non-tribals
looked suspiciously at each other. The majority tribes wanted to throw the
handful of non-tribals out of the city. Retired non-tribals began moving out
of the city to so called safer places. Youths were brain washed and used as a
machinery to create a situation of unrest. There were attacks on tourists.
Once the blooming business of hotels was now running at loss as lesser
people visited the city. Schools, colleges and offices would remain closed for
weeks together as the city would be under curfew. There would be shortage
of food supply during this time. The only vegetable that was available in
abundance was Squash, which grew in large numbers in the backyard of
every house. Hopeful and I spent the afternoons doing our favorite activity,
reading books. My father, though, worked relentlessly at the hospital as
doctors were exempted from curfew. Many incidents of clashes and
bloodsheds were reported in the neighborhood.
During one such spell of curfew, Samir Uncle returned home in the wee
hours of one morning. Aunt Angela came running to our house to call my
father. She could barely speak and her eyes were full of tears. My father
picked up his briefcase which contained necessary first-aid items and his
Stethoscope. I followed my father along with my mother and went to
Hopeful‘s house through the backyard. There was police surveillance in the
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main road and people were forbidden to come out of their homes. In their
living room we found Samir Uncle in a disheveled condition. Someone had
beaten him brutally. All his clothes were torn. There was blood on his
clothes and cut marks on his forehead from which blood was oozing out.
Hopeful was in tears too. My father acted quickly and the rest of us helped
him to tend to Samir Uncle‘s first-aid. In less than an hour, we took Samir
Uncle to bed after all his bruises and injuries were dressed. Even after
preliminary first aid, blood was spilling out from a cut in Samir Uncle‘s
forehead. It needed stitching which could be done only at the hospital. My
father rang the hospital for help but nobody responded. Meanwhile we
heard on the radio that curfew was lifted for six hours. So, my father took
Samir Uncle to our car and started towards the hospital. Aunt Angela
accompanied them while I and Hopeful stayed back with my mother. We
watched the car as it turned around the corner of the zigzag road. Suddenly,
the morning sky turned orange and red and there was a devastating sound.
We watched in disbelief as my father‘s green colored Fiat Padmini blew up
in flames. My mother let out a cry and fell down on the pavement. Hopeful
hugged me and held me back as I wanted to run towards the burning
vehicle. After a minute or two, our neighbors and policemen appeared in
the scene. I heard many voices. Someone called for Fire Brigade and
Ambulance. Someone carried my mother‘s unconscious body inside the
house. Someone uttered the words, petrol bomb. Someone called my name.
Someone called Hopeful. Someone kept his hand on my head. Someone
comforted me and Hopeful. All along Hopeful held me by his strong arm. I
lost my father and he lost both of his parents. We were barely fourteen and
our world had changed. Darkness came over us. My mother lay
unconscious for many hours. So it was me and Hopeful who arranged the
funerals with the help of neighbors and policemen. We went to Shamshan
and did the last rites of our fathers and then we went to the Graveyard for
Aunt Angela‘s funeral. When we came back home, one of the aunties in the
neighborhood gave me the shocking news that was left for me to hear on
that fateful day. My mother had regained her senses but she was under a
state of shock and her speech center had undergone a stroke. She had lost
her voice. The world fell apart in front of my eyes for the second time on
that day.
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Among the people who had accompanied me that day on the last journey of
my father, was Dr. Marbaniang or James Uncle as I used to call him fondly.
He was my father‘s colleague in the Civil Hospital. He took me aside and
cusped my face between his hands. I saw tears in his eyes but I could not
cry. He said to me, ―Your father was a brave man Diya. He never
compromised his duty for anything. He was under threat from many
organizations. He died doing his duty. He was taking an ailing person to the
hospital and that gave the miscreants the opportunity to attack him. You
must not break down. You have to look after your mother. She will recover
with care and treatment. But that will take time. I will stand beside you
whenever you and Hopeful will need me. Samir and Angela were like my
family too.‖
At that moment, I saw Hopeful sitting beside the telescope in the garden
and looking up at the night sky. He was perhaps looking for the Pole Star.
But the sky was full of clouds that night and Pole Star could not be seen.
The sight was unbearable for me. I ran to Hopeful and for the first time
both of us cried together. We held each other in our arms and cried our
heart out. No one dared to stop us. When our tears had dried, we sat
beneath the Rhododendron tree in silence. It occurred to me then that it
was day of Vijaya Dashami, the day of Bisarjan. And our world had
drowned in front of our eyes. I looked up at the sky and saw that the sky
was clear of clouds now. The Pole Star was now visible with bare eyes. I
gestured to Hopeful to look up and he followed my gaze. He held my fingers
firmly and I saw a look of assurance in his eyes. At that instant I knew that
the world that had fallen apart would again make us strong. We would rise
and shine from this state of sorrow.
Life has moved on after that fateful day of Dashami. Hopeful and I had
appeared for our board exams a few months later. I scored among the top
ten and Hopeful scored a First Division. My mother was better now and she
could express herself with hand gestures. Me and Hopeful took turns to
take care of my mother. James Uncle visited us often. He was treating my
mother. He helped us to get my father‘s dues from services and other
official matters. Aunt Angela‘s bookshop was closed after the incident.
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But Hopeful reopened the shop after the results. He looked after the shop
and continued his studies in private. After finishing school, I went to New
Delhi to study English literature. All along Hopeful took care of my mother,
the bookshop, the houses and rest of the things. He always told me, ―Diya,
your success is my success. You must succeed‖.
I finished my masters from a premier university in the capital of the
country. During my stay in mainstream India, the person inside me grew
and enlightened. Every time I said my place of origin to any person in
mainstream India, he or she would ask, ―Where is this place? Are there only
terrorists around?‖ I relentlessly explained to them the geography and
demography of the place to which I belonged. Hopeful wrote to me
occasionally and would always encourage me to fight the odds. I asked
myself sometimes what was it that I wanted from my life. One afternoon I
was returning to my hostel after my classes were over. I saw a large banyan
tree beside the road. It was a hot day and the wind that was blowing only
made it hotter. The sun was up in the sky with all its might. Many people,
girls and boys, students, house wives, ice-cream vendors, had gathered
under the banyan tree to take shelter from the heat of the sun. I also took a
place under the shade of the Banyan tree and sat down on one of its roots.
It was just then I realized that the tree is strong because its roots are strong
enough to hold it upright. The tree can give shade to others because its
strongly rooted to the ground. I made up my mind at that instant. I had to
return to my roots to make it strong.
My final exams were over soon. I returned to Shillong. Meanwhile, Hopeful
had also completed his masters in comparative literature from an open
university. The bookshop had grown bigger. Now there was a coffee lounge
where people can sit and read. In the evenings, local musicians came to sing
and play there. Hopeful also joined them with his earthy voice and his
guitar.
I had rented a room beside the coffee shop with the help of Uncle James
and had set up my startup company, the Rhododendron Travel Agency. It
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was the first day of my first job and Hopeful was right there in time to
accompany me on the path that I had chosen for myself.
Epilogue
Rhododendron Travel Agency has flourished along with the city of
Shillong. I arrange local tours for tourists travelling to Shillong from all
over the world. I take personal care to see that all tourists are looked after
well. I welcome them with a bunch of Rhododendrons. The taxis that I hire
are driven by drivers whom I handpick after two-three rounds of
interview. When the tourists leave the city, they take along pleasant
memories along with a parting gift of local made wooden artifacts. The
hotels are now always full of guests. Many homes in Shillong are now
offering bed and breakfast facility for the visiting tourists. The youth of
Shillong are now walking along with the rest of India in the path of
success. My mother can speak now. The treatment of Uncle James has
worked. I work round the clock. Whenever there is a clear night sky I sit
beneath the Rhododendron tree along with Hopeful and we watch the
Polestar in silence. This year Shillong has been voted as the number one
tourist destination as a hill station in the country. I am a part of this
success story.
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Time spots…
Digbijay Bandopadhyay

www.bigthink.com

Runa - now
Am sitting on my roadside window with coffee, aimlessly looking at the
never ending traffic and the faraway lights coming on and becoming bigger.
Look straight into them and the final blaze before they cross, blinds you for
a moment. Some light fractions travel through the tiny droplets from the
little evening shower, they glitz one moment and go dull the next. Soothing
nothingness. My cell is on silent. It`s like putting the world on hold for a
while. Let all wait. Let me feel the smoky, dusty blowing wind hitting my
face, my insides.
Deep mentioned something like this sometime. Oh, why am I thinking of
him? Not actually thinking, am just making a reference. Two states inside
us – debating as always.
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But then, it was a different context, of sitting on an abandoned mountain
bench or by the secluded beach .Taking in the largeness of the world, the
leftover peace for the day.
It amused me actually, ‗what is leftover peace?‘ I had asked.
He cast his gaze on me and then on the blankness as if to decide the words
which will make me understand.
‗Oh, it`s like there is a certain amount of peace allocated for humans every
day and there are different people soaking it in. As if it is something
definite. At your time of seeking it, you just hope to get some for soaking in
yourself.‘
He had looked at me probably to ascertain if I had taken it in.
I had looked at him in wonder at this thought of his and couldn`t reply for
some time.
And then as an afterthought, ‗So, you make sure that you get your share
every day?‘
‗I try, but I miss it sometimes due to the chores and am sometimes too lazy
for it. But yes, I do not miss this for many days at a stretch.‘
It was getting too philosophical and Deep`s voice changed when he said
things like this. I dismissed the topic, ‗You and your take on things!! So
bloody confusing!!‘
Who`d believe that this same guy was just the opposite of the image he
created for himself when he spoke like this. Restless, confused at times,
messy. But I did miss him. Yes, I did. Six months.
He was a few thousand kms away and I satisfied myself by browsing his FB
profile sometimes. I felt something swapping inside me whenever I saw his
pic.
I consciously tried to focus back on the sights outside.
Something else? Hmm… the gol gappa wala on the street corner. I love this
and can have it daily. When did I last have it by the way? A flash comes and
I sway my head to fend it away, it comes again and I try too hard to put it

39

JHAALMURI BOISAKHI

STORY

www.jhaalmuricorner.com

off. Oh…leave it. I can go down now if I want and have some, who said you
can`t have it alone. My phone remained silent and I left it on the dining
table as I left. It beeped.
Deep – one evening around six months back
The chaos outside on the road and the strong dose of running rock music
calmed my insides as I drove. Some days it so happened, chaos, turbulence
of so many moments where the inner self had been stirred and challenged, I
felt numbed from outside. This state provided me the needed bliss.
The loudness seemed to erase all that to perfection from my bit of head
banging on the beats and through playing my air guitar. I realized I cared
too little for the demons inside. Like medicine doses, administered in small
amounts and they work, right?
Runa added in her own way to all this, why does she have to half say things?
I mean, say it fully if you want to, or better, don`t say it at all. Don`t expect
me to just understand everything. Am not fitted with some antennas to
figure out hidden meanings. Men are not. I also know how I`ll feel once we
are through with our silences and decide to talk it out. She will just state the
events and her expectations in a matter of fact way and there`s no way I
could say that they were wrong. But then, that doesn`t mean that I was
wrong too. If I do not understand subtle hints to expected ways of actions,
is it a fault? Does that mean that I do not care?
I had picked up a Vodka as I returned to my flat. My room was at its worst
self, I mean worst by my own standards, I could have done better on this
front. The dirt was on the bed, the wet towel of the morning had left a stale
smell in the room. To hell with this.
I poured a large one, changed and stood on the small balcony. It was late
and I had decided to get drunk before I slept. I finished a few pegs as I tried
to bring myself to blankness. An occasional crossing car or bike, the corner
late night paan shop and few walkers from time to time brought me back
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again and again. The looming project and my scheduled visit to the U.S for
six months kept knocking me. Will I miss her?
I think being away will help. It will bring me to my true realizations and
what I actually wanted. Did I love Runa?
I slept and I think I dreamt. I felt her face with my cheeks and then with my
nose digging in her cheeks, she felt so close. It was rare even in my dreams.
I looked at her eyes from where my nose touched her cheeks. They were
smiling eyes, occasionally looking at me with a raised eyebrow as if to ask
‗what are you up to?‘ simultaneously moving in her body a little closer to
me in a better snuggle. Felt warm. Felt warm for my mind too. I think I was
smiling…grinning actually.
This way, I felt closer to her thoughts. What was going on there?
In moments like these, I could also feel the bubbling happiness that she
exuded which I always wanted her to exude. All this pushed away a lot of
worldly agony that had accumulated in me even after I woke up.
Runa - now
It`s Deep!! He is coming back. Six months already!! How I wish we had
parted more amicably when he went. It was all so silly. I didn`t mean to
question his will towards me. It`s just…oh leave it.
Let me go see him, he`s landing in a few hours.
Deep – now
It`s been 30 minutes behind schedule already. I can`t wait any longer. Why
do I know that Runa will be there? How do I tell her that I missed her too
much and she was probably right in all she did, she wouldn`t have if she
hadn`t loved me. How our minds pick up on small egos that we nurse…but
then these things do make us realize a lot…yes, they do. Small things, lost
times, realizing each other`s values in our lives. We are finally landing…
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মদমল্ল
ডাছেময
Part 2
অনেলা যনগুপ্ত
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ূফও
ত থা
মছথষ্ট রঠরা না মদছর এ রাো ওরভ মদছে ররঔা রফছযাে না। (ম্পামদওা রটা মফরেণ
চাছনন, এফং ভছে ভছে রভারাছেভ রঔাাঁঘা মদছে থাছওন। স্বীওায ওযছত ফাধা রনআ,
রটা না ছর কপ্পওমফতা মা মরছঔ ছারভুমেয াতা বমযছেমঙ, তায মওুে ত না।) ীত
ংঔোে মরঔছত মকছে রদঔা রকর, ভো কবীয। ওরছভওাকছচ মফরওু র যতার, ভাথা
রফফাও পাাঁওা। এআ যাআটাত ব্লছওয রভাওামফরা ওযছত া ফোং মওঙু এওটা মরঔছতআ ছফ
প্রমতজ্ঞা ওযরুভ, অয রকরুভ রপাঁ ছ। মও মনছে মরমঔ? রূওথা বামগছে অয ঔাো
মাছফ না, অয মনছচয ভাথা রথছও রম মওঙু রফয ওযফ ভাথায রতভন ফোআ নে রভাছট।
রছল ভমযো ছে ভছন র, দে দে মডছম্বয ভাছ মদমল্ল খুছয এছমঙ, ঙমফটমফ ফ
গুমঙছেকামঙছে যাঔা অছঙ, এওটা রঙাটঔাট ভ্রভণওামনী-রকাঙ মরঔছর রওভন ে?রফ
নতু নযওভ ছফ, ররাছও ছে ধনে ধনে ওযছফ, মও ভচা !
এআ ওযরুভ বু র। রবছফমঙরুভ, েোয়্া ররঔা মরঔফ, ররাছও মঈছেন াং, অরমফরুনীয
ছযআ এআ ফাোয নাভ ওযছফ। ররঔা শুরু ওছয রদঔরুভ, ছিানা। এ রম রআ
ভধুূদনদাদায দআছেয বাাঁে, রল োয নাভআ ওছয না! মওন্তু তঔন অয রপযায থ
রনআ, ফে ভুঔ ওছয ফছরমঙ – অমভ োছবছরাক মরঔমঙ(‘ফাাঁ তু মভ রওন ছাছে’ –
আতোমদ), ম্পামদওাআ ফা ঙােছফন রওন? তএফ ফুও ঠু ছও ওাছচ ররছক ো রকর।
ঙমদছনয রফোছনায ওথা মরঔছত মকছে ঙমফছভত লাট াতা ছে মাছে, এফ শুছন
ম্পামদওায মবযমভ ঔাোয রচাকাে। নে রওঈ ছর ‘ধুছত্তায মনওু মঘ ওছযছঙ রতায
ররঔায’ ফছর অভাছও াাঁমওছে মদত, মওন্তু ম্পামদওা মওনা ফড্ড বাছরা, তাআ ভাথা
ঔামটছে যপা ওযছরন, ররঔাটা দুবাছক ঙাা ছফ। প্রথভ বাক ীত ংঔোে, তাছত
যাষ্ট্রমত বফন, রার রওল্লা, আতভদ-ঈদ-রদ রা, তাচভর, অগ্রা রওল্লা মনছে ররঔা
অয ঙমফ। ছযয ং তফাঔীছত, রটাে থাওছফ ওু তু ফমভনায, বু রবু রাআো, ুযানা
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মওরা, পছতুয মমক্রয ওথা। ম্পামদওা মব ঔু, অমভ মনমিন্ত, মাও ফাফা, তফাঔী
ংঔোে অফায নতু ন ওছয ওরভ ওাভোছত ছফ না!

া

তাছ মডছম্বয দুছু য ভাছেয ওনপাছযন্স শুরু, ওার রথছও তায
ু ফাছযাটাে মপযফ, তাযছয রকে
রতােছচাে ঘরছঙ। খমে ধছয দুয
াঈ রথছও রচ এন আঈ রমছত রভাছটআ অধ খন্টায রফম রাকছফ না, এফ

ফুমছছে টুমছছে অমভ অয ফাফা োর োর রফমযছে েরাভ। মপযছত রদযী ওযছর
দুচনছওআ প্রফর ছাে রঔছত ছফ, চানা ওথা।
কন্তফে, হুভােুছনয ভামধ। ফাফছযয ভৃতুেয য ১৫৩০ াছরয মডছম্বয ভাছ ভাত্র ফাআ
ু
ফঙয ফেছ বাযতফছলতয ভুখর ানাধীন েরগুমরয মধওতত া মছছফ হুভােন
মংাছন ফছন। ফাফয তাাঁয াম্রাচে দুআ রঙছর হুভােুন এফং ওাভযান মভচতায ভছধে বাক
ু
ওছয মদছেমঙছরন ফছট, মওন্তু ামন্তয অগুন মবতছয মবতছয জ্বরমঙর। হুভােন
মংাছন ফায ছযআ তাাঁয বাআছেযা তাাঁয মফরুছে মফছদ্রা ওযছত থাছওন। তধমতীর
ু ছর হুভােুন ফাফছযয ভতন ওু রী মে
ু মফাযদ মঙছরন না, ফযং
ামন্তমপ্রে বাছরাভানল
ঔামনওটা বু ছরাভন অয রদারােভানমঘত্ত োয ফদনাভ মঙর তাাঁয। হুভােুছনয রফান
গুরফদন রফকছভয ওথাে, ভানুছলয ঈয মতমন মশুয ভত মফশ্বা ওযছতন, তাাঁয ঘমযত্র
মঙর মওঙু টা ন্তছদয ভত। ামন্তমপ্রে ফেমিত্ব, তধমত এফং প্রছযাঘনাভূরও ওথাফাতত া না
ু )।
ফরায ওাযছণ তাাঁয নাভ ে ‘আনান-আ-ওামভর’ (মনঔুত
াঁ ভানল
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|

এগুছরা তেন্ত দগুণ ছে রনআ, তছফ যাচে ঘারাছত রকছর এগুছরায ফাোফামে
ুমফছধচনও। এওমদছও বাআছেছদয ছঞ্ঝাট, নেমদছও মফাছয রয া এফং গুচযাছত
ুরতান ফাাদুছযয ছে মছু ে চমেছে ছে নাছচার ছে রকছরন হুভােুন। ১৫৪০
াছর মছু ে রয াছয ওাছঙ রছয হুভােুন রওানযওছভ াাঁতছয কো ায ছে অগ্রা
র াঁঙছরন। তনোভন্ত রমাকাে ওছয রপয রয াছয ভুছঔাভুমঔ ছরন ১৫৪০ াছরয রভ
ভাছ, তাাঁয দুআ বাআ অওাময অয মের তাাঁয ছে রমাক মদছরন। রয া শুধু
ু ছও ামযছেআ বূ ত ওযছরন না, তাো ওছয অগ্রা রথছও ারাছত ফাধে ওযছরন।
হুভােন
রফঘাযা হুভােুন যাচোছন খুছয খুছয তনে ংগ্র ওযায রঘষ্টা ওযছরন ফছট, মওন্তু
রঔানওায যাচাযাচোযা দে ছরন না। মেু যাচা ভারছদ যাছঠায রয াছয ছে
ু তাাঁয তনোভন্ত অয ন্তঃত্ত্বা স্ত্রী ামভদা রফকভছও মনছে ঠা ঠা
াত রভরাছরন, হুভােন
রযাছদ থয ভরুবূ মভ ায ছে ঘরছরন মনযাদ অশ্রছেয রঔাাঁছচ।
ঠাাঁআ মভরর মছন্ধয অমভয হুছন ঈভযামনয ওাছঙ|

আমন ফাফছযয যভ নুকত মঙছরন,

ু ছও াদছয োন মদছরন|
হুভােন

ঈভযছওাছট রনা ঙাঈমনছত ১৫৪২ াছরয ১৫আ

ছক্টাফয চন্ম র অওফছযয|

ু এওঔামন
রঙছরয চছন্ময ঔফছয ঈচ্ছ্বমত হুভােন
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অতছযয মম রবছে তায টুওছযাগুমর মফমরছে মদছরন তাাঁয ররাওচনছদয, মাছত তাাঁয
ন্তাছনয মছয র যব আ ুকমন্ধয ভতআ ঘাযমদছও ঙমেছে ছে|

|

বাআ অওামযয মচম্যাে মশু অওফযছও রযছঔ হুভােুন াযছেয মদছও ঘরছরন।
াযছেয া তাাঁছও ঈষ্ণ বেথতনা চানাছরন, ফহুমদন মনছচয ওাছঙ রযছঔ
অমতছথয়্তায ঘূ োন্ত ওযছরন। তাাঁয াামে মনছেআ হুভােুন প্রথছভ ওাোায  ছয
ওাফুর চে ওছযন। রয াছয ফংধযছদয ভছধে তঔন াংখামতও রঔছোছঔমে ঘরছঙ,
ু রআ ুছমাছক রাছায এফং ছয াোছফ মওেয ুযছও ামযছে মদমল্ল  অগ্রা
হুভােন
দঔর ওযছরন। ১৫ ফঙয য বাযতফছলত ভুখর যাচছত্বয ুনঃপ্রমতষ্ঠা র।
রাো ওার হুভােুছনয, রফমমদন ুঔ আর না তাাঁয। ছফ ফহুওার য এওটু অযাভ
ওছয গুমঙছে ফছছঙন, এওমদন মমাঁ ে মদছে কমেছে ছে ভাথাে রঘাট রছরন, র অখাত
অয াযর না। মতন মদন য, ১৫৫৬ াছরয ২৭র চানুোময তাাঁয রদান্ত র।

46

JHAALMURI BOISAKHI

STORY

www.jhaalmuricorner.com

ভৃতুেয ছয হুভােুছনয এও চােকাে থাওা র না। প্রথছভ তাাঁছও মদমল্লয ুযানা
মওরাছতআ ভামধে ওযা ছেমঙর, মওন্তু তঔন মভু মদমল্লছত দামছে রফোছেন, ভুখরছদয
মদমল্ল রঙছে ারাছত র, মওঙু মদছনয চনে মযমছে রকায রদো র ম্রাটছও। ছয
অফায তাাঁয রদ মপমযছে এছন ুযানা মওরাছত ভামত ওযা ে। ফতত ভান ভামধছেছত্র
তাাঁয রদ মনছে অা ে ১৫৬৯ াছর। ভামধছেত্রমট ততযী ওযান তাাঁয স্ত্রী ামভদা ফানু
রফকভ (ভতান্তছয ামচ রফকভ)। ভামধছেছত্রয নওা ততযী ওছযন াযছেয োতেমফদ
ভীযও ভীচতা মকো। ভূর ভামধভমেয রফছরাথয  ভাছফতছরয ভেছে কমঠত, োছতে
াযমও প্রবাফ স্পষ্ট। ঘাযাছ ভুখর ওােদাে ‘ঘাযফাক’ ফা ফামকঘা। ম্রাট মনমিছন্ত
তাাঁয মঘযমোে োন, কবত কৃছয চাপময মদছে ূমাত ছরাও এছ েছঙ, ঘাযমদছও স্বছকতয
ফাকাছনয ায ামন্ত।
ভূর ভামধভমেছযয ঘাযাছ রঙাট রঙাট খছয ভুখর যাচমযফাছযয রফ ওছেওচছনয
ু ীন ধে এঔাছনআ ওফয রদো ে, চাানদায
ভামধ যছেছঙ। তবাকে দাযামছওায ভন্ড
া, পারুওমেয প্রবৃ মত ভুখর ম্রাছটয ওফয এঔাছন।ভামধছেছত্রয ভছধে অয
যছেছঙ ইা ঔাাঁয ভামধ  ংরগ্ন ভমচদ, অপযোরা ভামধ  ভমচদ, ফু-ামরভা
পটও  ফামকঘা আতোমদ।
ডানমদছও ইা ঔাাঁয ভামধ, দূছয ফাাঁমদছও ভমচদ |
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রও এআ ‘অপয’ রটা

চানায রওাছনা ঈাে রনআ ফে|

রফছযাছনায ভুছঔ আনা-আ-নূয ংোয রঙাট্ট ের।মনচাভুমদ্দন ফমস্ত েছরয ভমরাছদয
স্বমনমমু ি প্রওল্প এমট। াো মাে াছতয-ওাচ-ওযা রনাটফুও, ওাছনয কেনা, ফোক,
ু ।
ওু ন ওবায আতোমদ। দাভ ঘো ছর মচমন ঘভৎওায। ফেআ মওনন
দযওাযী তথে: ভামধছেছত্রয ভছধে এওমট মভঈমচোভ অছঙ, হুভােুছনয ভামধয ক্রভমফফতত ন এফং তায ুনরুোয
মফলছে। ভে ওছয রদঔুন।

হু

ভােুছনয ভামধ রথছও রফমযছে মঔন রকে াঈছ মপযরাভ তঔন ফাছযাটা নে,
াছে ফাছযাটা ফাছচ। ফওু মন ঔাফ এযওভ এওটা ভানমও প্রস্ত্যমত মনছেআ
মপছযমঙরাভ, মওন্তু ভা রফাধে ‘ এযা রতা এভমনছতআ রওাছনা ওাছচয না, অয ফছর

মও ছফ’ ভুছড মঙছরন, তাআ রফাঁছঘ রকরাভ। ছটট রঔছেছদছে মভমনট ওু মেয ভছধে অফায
রফমযছে েছত রছযমঙ রদছঔ রফাধ ে এওটু আভছপ্রড ছরন।
ভা ওনপাছযছন্স ঢুওছফন, অভযা অছাছ খুছযটুছয অফায মফছওছর ভা-রও মনছে মপছয
অফ রযওভআ প্লোন মঙর। রওাথাে মাো মাে? অভায মচরমচে ফাফা ভো
রদছঔশুছন রফয ওযছরন, ফছঘছে ওাছঙ ওু তু ফ মভনায। মওন্তু রটা রম মতনফায রদছঔমঙ ?
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তাছত মও? াছে ঘু োত্তয দফায রদছঔমঙ ফছর একাযফাছযয ফায মটমবছত রদঔাছর মও ভুঔ
খুমযছে রনফ ? নামও রফোভছও ফক্সী এও াচায ফায ছে ভুঔে ছে মাোয ছয অয
এওফায াছত তু ছর রনফ না? তএফ ঘছরা ওু তু ফ।
মফছশ্বয ফছঘছে ঈাঁ ঘু আাঁছটয মভনায ওু তু ফ মদমল্লয রভছছয মর এরাওাে ফমেত। ওু তু ছফয
ঈচ্চতা ২৪০ পু ট, ফছঘছে নীছঘয তরায ফো ৪৭ পু ট, ওভছত ওভছত ফছঘছে ঈছযয
তরাে রটা ৯ পু ছট দাাঁমেছেছঙ। প্রথভ মতনমট তরা রার রফছরাথছয ততযী, ফামওগুছরাে
ভাছফতছরয ফেফায রঘাছঔ োয ভত।
রফ ওছেও তাব্দী ধছয ওু তু ছফ বাগাকো ঘছরছঙ। ১১৯২ াছর ভম্যদ রখাযী মদমল্ল চে
ওযায য তায ানবায তু ছর রদন তাাঁয মফশ্বস্ত দা  রনানােও ওু তু ফুমদ্দন অআফছওয
াছত। অআফও দামেত্ব াছত রছেআ নতু ন যাছচে আরাছভয চে রখালণা ওযছত ঈছঠছে
রাছকন। ১২০০ াছর মভনাছযয ওাচ শুরু ে। অআফছওয নাছভআ নামও মভনাছযয নাভ
ওু তু ফমভনায। ওু তু ফ ছব্দয থত দণ্ড, অয ওু তু ফুমদ্দন ভাছন ইশ্বছযয দণ্ড, ুতযাং
ওু তু ফমভনায আরাছভয চছেয ভান স্মাযও। (এ ফোাছয নে এওটা ভত অছঙ।
ওু তু ফমভনাছযয নাভওযণ নামও ছেমঙর ুমপ াধও ওু তু ফুমদ্দন ফঔমতোয ওামওয নাছভ।)
অআফও এওমট তরায রফম রল ওছয রমছত াছযনমন, ১২২০ াছর তাাঁয ঈত্তযামধওাযী
(আমন অআফছওয চাভাআ ফছটন) আরতু তমভ অয মতনছট তরা রমাক ওছযন।
১৩৬৯এ ফাচ ছে ঈছযয তরামট ুছযাুময নষ্ট ছে মাে, মপছযাচ া তু খরও রটা
ু ফান। ১৫০৫
ামযছেুমযছে দুমট তরা রমাক ওছযন এফং মভনাছযয ভাথাে এওমট কম্বচ
াছর রপয বূ মভওছম্প মভনাছযয েমত ে, এফায রভযাভত ওমযছে রদন মওেয ররাদী।
ু মট। রভচয মস্মথ
১৮০২ াছর অফায বূ মভওম্প, এফাছয ঔছ ছে ঈছযয কম্বচ
রটাছও মযছে মভনাছযয ভাথাে এওঔানা ঙমত্র ফান। রটা রভাছটআ মভনাছযয ফামওটুওু য
ছে ভানানআ মের না, ১৮৪৮ াছর রডত ামডত ে রটাছও ঔুমরছে রদন। ঙমত্রটা
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এঔন ওু তু ছফয াভছনয ফাকাছন াচাছনা অছঙ – তায নাভ এঔন ‗Smith‘s Folly‘ মস্মছথয রফাওাছভা!

ফওমট তরায নওা রভাটাভুমট এওআ। প্রমতমট তরাে ওারুওাচ ওযা ফাযাো, ভূর
মভনাছযয কঠন ভধুঘছক্রয ভছতা। প্রমতমট তরাছতআ মফত্র রওাযাছনয ফাণী রঔাদাআ ওযা
অছঙ, তছফ ওারুওাচ অরাদা।
অরাঈমদ্দন মঔরমচয ভাথাে ঠাৎ রঔোর ঘার, মতমন এভন এও মভনায ফানাছফন, মা
অছে-ফছয ওু তু ছফয দু-গুণ ছফ। রম ওথা রআ ওাচ, ুছযাদছভ ওাচ শুরু ছে রকর
অরা-আ মভনাছযয। প্রথভ তরায কাাঁথমন ছফ রল ছেছঙ, মঔরমচয ডাও ের এভন
চােকাে, রমঔাছন মভনাছযয ঈচ্চতা মনছে ছকোছাাঁমট ওযছত রনআ। তাাঁয ফংধছযযা নতু ন
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মভনায মনছে ভাথা খাভাছরন না, অরা-আ মভনায রযাছদ-চছর দাাঁমেছে রথছও েছে রমছত
রাকর।
মভনাছযয দমেণমদছও ওু োত-ঈর-আরাভ ভমচদ। বাযছত ভুমরভ ান ওাছেভ
োয য ততযী প্রথভ ভমচদ এমট, ততযী ছেমঙর অআফছওয অভছরআ, ১১৯২
াছর। ছয আরতু তমভ এফং অরাঈমদ্দন মঔরমচয াছত ভমচছদয মযমধ ঔামনওটা
ফাছে। আ ভমচছদ প্রাথতনা ওযায ডাও নামও ওু তু ফমভনায রথছওআ রদো ত, মমদ
মমমন ডাও মদছতন মতমন মদছন াাঁঘ-াাঁঘ দফায ওছয ৩৭৯ঔানা মমাঁ ে মও ওছয বাগছতন
র প্রশ্ন রথছওআ মাে।

-|
?

অআফও রম এওচন চরচোন্ত ওারাাাে মঙছরন রওথা আমতামফছদযা ফায ফায
ফছরছঙন। আরাছভ রম ফ ধভতছও মবপ্ত ফরা ে রগুছরায প্রমত তাাঁয খৃণা মঙর
াংখামতও। ভমচছদয কাছে রঔাদাআ ওযা মরম চানাছে, রতাভয ফং  ৃথ্বীযাচ
রঘ াছনয ততযী াতামট মেু  তচন ভমেয র্ধ্ং ওছয রগুমরয মফমবন্ন ং মদছেআ
ততযী ে এআ ভমচদ।
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ভমচদ ঙাো ওু তু ফ েছর যছেছঙ অরাঈমদ্দন এফং আরতু তমভছয ভামধ,
অরাঈমদ্দছনয প্রমতমষ্ঠত ভাদ্রাা, অরা-আ মভনায, আভাভ চামভছনয ভামধ,
অরা-আ দযোচা এফং এওমট ররাায স্তম্ভ|

-|

|

|
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দযওাযী তথে: ওু তু ফ বাছরা ওছয খুছয রদঔছত খন্টামতছনও ভে াছত মনছে মাো বাছরা|

ফে অমন মমদ

রওফর ওু তু ছফয নানা চােকাে মনছচয ঙমফ রতারাছত ফা ররমপ তু রছত অগ্রী ন তাছর নে ফোায|
মনওটতভ রভছো রেন ওু তু ফ মভনায|

ওু তু ফ রথছও রফমযছে রদমঔ, ছন্ধে ছত তঔন ঔামনও ফামও|

রপান ওছয চানা রকর,

ভাছেয ঔামনওটা ভে রাকছফ| ফআত্র রখাঁছট মতটুওু ফুছরাভ, ফছঘছে ওাঙাওামঙ
যছেছঙ চাভামর ওাভামর ভমচদ অয বু রবু রাআো| তাছর রদুছটাআ রদছঔ রনো
মাও|

অধা-ন্ধওাছয চাভামর ওাভামর ঔছুাঁ চ াো রকর না, তএফ বু রবু রাআো

মাোআ মঠও র|

অ

দভ ঔাাঁ মঙছরন অওফছযয দুধ-ভা ভাভ ো-য রঙছর|

রভচাচ-বাফবেী

তাাঁয রওানওাছরআ ুমফছধয মঙর না, তছফ মওনা বাআছেয ভতন ফছর ওথা,
রপরছত রতা অয াছযন না, তাআ অওফয তাাঁছও রনামত ছদ ফার

ওছযন এফং `১৫৬১ াছর ীয ভম্যদ ঔাছনয ছেআ ভারছফয মছু েয দামেছত্ব াঠান|
দুআ রনামত মভছর ুরতান ফাচ ফাাদুযছও যাস্ত ওছযন এফং এভন নৃংতা অযম্ভ
ওছযন রম, অওফযছও স্বেং মকছে মযমেমত াভার মদছত ে|

শুধু তাআ নে, অওফযছও
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রকাটাওছেও ভাত্র ামত ামঠছে মদছে অদভ মছু েয ফামও রুছটয ভার ছওটে ওযফায
তাছর মঙছরন, অওফয এছ রফ ফাছচোপ্ত ওছযন, অদভছও ভারফ রথছও মযছে
রদো ে|
এআ মতন্ত ছর অওফয েছতা রভছন মনছতন, মওন্তু ১৫৬২ াছরয ১৬আ রভ অদভ মঔন
াোে মনছে অগ্রা রওল্লায যাচদযফাছযআ ভন্ত্রী অটকা ঔাাঁছও তো ওছয রঔারা
তছযাোর াছত এছওফাছয াছযছভয দযচাে এছ দাাঁোছরন, তঔন মতমন অয ভাথা ঠান্ডা
যাঔছত াযছরন না|

তাাঁয এও খুমলছত অদভ ংজ্ঞা ামযছে রুমটছে েছরন|

অফুর

পচর ‘অওফযনাভা’ে মরঔছঙন, ম্রাছটয অছদছ াত া রফাঁছধ অদভছও অগ্রা
রওল্লায ফছঘছে ঈাঁ ঘু চােকা রথছও নীছঘ ঙুাঁ ছে রপরা র|
মওন্তু অদভ ভযছরন না|
না তাাঁয|

রমাোয চাত, রযাছদ-চছর ি যীয, প্রাণ ছচ রফছযার

অওফছযয রযাঔ রঘছ মকছেমঙর, ধত-ছঘতন অদভছও ঈছয রটছন এছন

মদ্বতীেফায এওআ চােকা রথছও রপছর রদো র|

এফায খাে রবছগ ছে ছে ভৃতুে|

অফুর পচর মরঔছঙন, ‘এভমন ওছযআ রআ যিছরারু দুিমযত্র তায ওু ওছভতয ামস্ত রাব
ওযর| ’

|
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রআ বাগাছঘাযা যিাি রদ ভাভ োছও রদঔছত রদো েমন|

মতমন ভুছঔ ফরছরন

ফছট, তাাঁয মপ্রে চারার মথাথত ওাচআ ওছযছঙন, মওন্তু ন্তাছনয এভন রাঘনীে ভৃতুে তাাঁয
প্রাছণ ফে ফাচর|
আছন্তওার র|

ুে মতমন মঙছরনআ, অদছভয ভৃতুেয ৪০ মদছনয ভাথাে তাাঁয

রাওাতত , নুতপ্ত অওফয দুমট রদ মদমল্লছত াঠাছরন, ওু তু ফমভনাছযয

ওাঙাওামঙ এওমট চােকাে ভা-রঙছরছও ওফয রদো র াাাম, ঈছযয ভামধয
নাভ র বু রবু রাআো|

ফতত ভাছন চােকাটা রভছছয মর ফা েোছন্ডয মঠও ঈছল্টামদছও|

চােকাটা স্বাবামফও মখমে, ঈছল্টামদছও রদাওানাট কামেয নত ঔাফাছযয কন্ধ|
অভযা মঔন র াঁঙরাভ তঔন ছন্ধে নাভছঙ, ভামধভমেছযয মবতয খুটখুছট ন্ধওাছয মওঙু
রদঔা মাে না|

ফাযাোে ওছেওচন ওম্বরভুমে মদছে রাোয রতােছচাে ওযছঙন, দূছয

ওু তু ফ ঘু  ওছয দাাঁমেছে অছঙ|
রযছঔছঙ|

এওটা অরকা ভনঔাযা ুছযা চােকাটাছও মখছয

এভন চােকাে রফমেণ দাাঁোছর ওান্না াে, অভযা গুমট গুমট রনছভ এরাভ|

অঠাছ রাছেয য ভায রায োয ওথা, ওার রথছওআ তাআ এওটা যীো যীো
বাফ ঘরমঙর খছয|

ভা ফআত্র মনছে নাোঘাো ওযছত রাকছরন, ফাফা অয অমভ ুযানা

মওরা রদঔছত ঘররাভ, মপছয এছ ভাছও মনছে রচ এন আঈ মাফ|

ু

যানা মওরা মদমল্লয ফছঘছে ুযছনা রওল্লাগুমরয ভছধে নেতভ|

রওল্লা রমঔাছন,

রঔাছন ম্ভফতঃ ান্ডফছদয যাচধানী আিপ্রে ফমেত মঙর| ১৯১৩ মতন্ত
আিত নাছভ এওটা গ্রাভ নামও মতেআ মঙর রওল্লায ভছধে, ১৯১৪ াছর গ্রাছভয

ু
ররাওচনছও ঈমঠছে রদো ে| ুযানা মওরায রবতছয ঔননওামত ঘামরছে রভ মত মক
রথছও শুরু ওছয শুে, ওু লাণ, গুপ্ত, যাচুত, ুরতান  ভুখর মছু কয প্রত্নতামত্ত্বও
মনদতন াো রকছঙ|

১৯৪৭ াছর রদমফবাছকয ছযয মেয ভছে াচায াচায

যণাথতী এআ রওল্লায মবতছয অশ্রে রনন, তাাঁছদয ভছধে মওঙু লাছটয দছওয শুরুয মদছও
নামও এঔাছন রথছওছঙন|
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ু মদননা (ধামভতছওয অশ্রে) নাছভ এওমট ছযয মবমত্ত োন
১৫৩৩ াছর হুভােন
ওছযন|

গ্রনেত্র াাঁমচুমাঁ থ রদছঔ ফ ওাচ ওযছত ঙে ওযছতন মতমন, য

ফানাছনায চছনে এভন চােকা ফাঙছরন, মা মদমল্লয শ্রছেে ন্ত মনচাভুমদ্দন মরোয
দযকায ওাঙাওামঙ|

ছযয ভছধে এওমট দুকত মঙর, রমটআ ফতত ভাছন ুযানা মওরা নাছভ

মযমঘত|

ু রয াছয ওাছঙ মছু ে রছয
ওাচ ঘরমঙর বাছরাআ, আমতভছধে হুভােন

ফছরন|

রয া ছযয নতু ন নাভ যাঔছরন রযকে, য রবছগঘু ছয রঔাছন মতমন

রওল্লা ফাছরন|

নে ভছত, হুভােুন শুধু রওল্লায ঘাযাছয রদোর ফামনছেমঙছরন,

অয মওঙু ওছয ঠায ুছমাক ান মন|
ততযী|

মবতছযয ফামেখযছদায রয াছয অভছর

অফায রওঈ রওঈ ফছরন, রয া ঔুফ রফম বাগঘু য ওছযন মন, ওছেওমট

আভাযত রমাক ওছযছঙন ভাত্র|
রয াছয ভৃতুেয য তাাঁয রঙছর আরাভ া ঈত্তয বাযছত তাাঁয যাচছত্বয ানবায
তু ছর মনছরন, মনছচয মেু রনামত মভুয াছত মদমল্ল  াোছফয বায মদছে যাচধানী
মযছে মনছরন ছোওৃ ত মনযাদ রকাোমরেছয|

আরাভ াছয ঈত্তযামধওাযী অমদর

া মভুছও রনামত  প্রধানভন্ত্রীয ছদ ফমছে মনছচ ঘু নায দুছকত ফফা ওযছত
রাকছরন|

মভু ূফত বাযছত মফছদ্রা দভন ওযছত ফেস্ত মঙছরন, রআ পাাঁছও হুভােুন এছ

রওল্লা অয মদমল্ল দঔর ওযছরন|
ফাধর|

হুভােুছনয ভৃতুেয য মভুয ছে অওফছযয রোআ

১৫৫৬ াছর ছক্টাফয ভাছ মদমল্লয মছু ে অওফছযয রনামত তাযমদ রফক

ঔানছও ামযছে মভু মংাছন ফছরন, ুযানা মওরাছতআ তাাঁয যাচোমবছলও র,
ঈামধ মনছরন রভঘি মফক্ভামদতে|

তছফ তাাঁয চছেয অনে রফমমদন যআর না, রআ

ফঙছযআ নছবম্বয ভাছ মদ্বতীে ামনছথয মছু ে মতমন রছয রকছরন|

ামতছত ঘছে মতমন

ু ওযমঙছরন, তীয এছ তাাঁয রঘাছঔ রফাঁছধ, অওফছযয রনামত া অরী ওু মর ঔান
মে
মভুছও ফেী ওছযন|

তফযভ ঔান মভুয মযছেদ ওছয ভাথাটা ওাফুছর াঠান, ধেটা

ুযানা মওরায ফাআছয টামগছে যাঔা ে|

তফযভ ঔাছনয মনছদতছ মভুয ররাওচন
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তনোভন্তয ঈয ওথে তোঘায ওযা ে, াচায াচায ভানছু লয ভাথা রওছট ঔুমর
মদছে মভনায ফানাছনা ে|

রফ মভনায নামও খটনায লাট ফঙয ছয রদঔা রমত|

|

|

ু দযোচা  তারামও(মনমলে)
রওল্লায মতনমট পটও – ফো দযোচা, হুভােন
দযোচা|

ফতত ভাছন ফো দযোচা রওল্লায ভূর প্রছফথ|

নামও হুভােুছনয ভামধ রদঔা মাে|
ঈছল্লঔ অছঙ|

হুভােুন দযোচা রথছও

তারামও দযোচাে রঔাদাআ মরমছত হুভােুছনয

ম্ভফতঃ তাাঁয তত্ত্বাফধাছনআ এমট ততযী ে ফা রভযাভত ে|

দযচাআ রফছরাথছয ততযী, দুাছ ধতফৃত্তাওায দুমট ফুরুচ|
ঙত্রীয ঈমেমত যাচোছনয োতেমল্প ভছন মেছে রদে|

ফ ওমট

দযচাে ছছযাঔা অয
ফো দযোচায াভছন

যাস্তায ঈছল্টামদছও রয া রকট, মওন্তু রঔাছন ওাচ ঘরছঙ, রঢাওা ভানা|
ফো দযোচা মদছে ঢুছও ডানমদছও রভাে মনছরআ মভঈমচোভ|

রওল্লায রবতছয াো

ু (৩০০-২০০ খ্রীষ্টূফাত ব্দ)ছথছও শুরু ওছয ভুখর অভর মতন্ত নানা প্রত্নতামত্ত্বও
রভ মত মক
মনদতন মত্ন ওছয াচাছনা অছঙ এঔাছন|

মদমল্লয নানা স্মৃমতস্তছম্ভয রবতছয রম ওমট
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মভঈমচোভ অছঙ, তায ভছধে এমটছতআ মচমনত্র ফছঘছে ুেয ওছয রকাঙাছনা|

তছফ

ঙমফ রতারা এছেফাছয ভানা|

|

রভ মত মছু কয রটযাছওাটায ুমাঁ তয ভারা, গুপ্তমছু কয ওাচররতা, ওু লাণমছু কয রটযাছওাটায
ফমড স্ক্রাফায রদঔছর রমছু কয ভানুলচন রম রওভন পোনদুযস্ত মঙছরন, তায এওটা
অোচ াো মাছফ|

(এয ভছধে ুমাঁ তয ভারাটা রদছঔ ঔামনওটা তা রাভ|

অা,

অভায এভন অছঙ রম রকা, স্তমল্প রভরা রথছও রওনা? ছয ভা শুছন ফরছরন, ‘ ঘামট্ট
ছওছট ওছয মনছে এছর না রওন? ফামেছত চোর ফােত!’) রফ মছু ক ররাছওযা রম
রভাটাভুমট ুছঔামন্তছত (প্রাঘু ছমত ফছট) ফফা ওযত, রটা ঔামনওটা রফাছা মাে|
ু ফা াভরাে ফ ামযছে রপরায বে মায খাছেয
নুন অনছত মায রযাচ ান্তা পু ছযাে, মে
য মদনযামত্তয মনঃশ্বা রপছর, র ওাচররতাে নওা ওাছট না, ঔুছদ ঔুছদ রঔরনাকামে
মত্ন ওছয ফানাে না|
দুঃছঔয মফলে, রওফর মওরা-আ-ওু না ভমচদ এফং রয ভন্ডর ঙাো অয রওাছনা
আভাযতআ অস্ত ফোে রনআ|

ভমচদমট ১৫৪১ াছর ততযী ওছযন রয া, ুরতান
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এফং তাাঁয বাদযা শুক্রফাছয এঔাছন প্রাথতনা ওযছতন|
বাদছদয চনে প্রাথতনায ফেফো মঙর|
রূান্তছযয ঙা স্পষ্ট|

ভমচছদয রদাতরাে ভমরা

ভমচছদয কঠছন ররাদী রথছও ভুখর োছতে

ভমচছদয রবতছয ভাছফতছর রঔাদাআ ওযা অছঙ, ‘ মতমদন

ৃমথফীছত ভানুল থাওছফ, ততমদন রমন এআ আভাযছত ফাআ খন খন অছ, অয ঔুমছত,
অনছে থাছও| ‘ "As long as there are people on the earth, may this edifice be
frequented and people be happy and cheerful in it" ুযানা মওরায ফছঘছে
বাছরাবাছফ ংযমেত আভাযত এমটআ|

- -

|

রয ভণ্ডর ফাফছযয অভছরআ ততযী ে ভূরত ম্রাছটয ফেমিকত ভানভমেয  রাআছব্রযী
মছছফ| হুভােুন মদ্বতীেফায রওল্লা দঔর ওযায ছয এয ওাচ রল ওছযন|
ু রয ভণ্ডছরয মতনতরাে রাআছব্রযীছত োছানা ওযমঙছরন, রনওাছর ভুোমিন
হুভােন
নভাছচয অচান মদছরন|
নাভছত রাকছরন|

ু াছত ফআছেয াাঁচা মনছেআ মমাঁ ে মদছে তাোতামে
হুভােন

ধভতপ্রাণ ম্রাছটয ছবে মঙর, অচান শুনছরআ রমঔাছন অছঙন

রঔাছন াাঁটু রকছে ফায, মমাঁ েছত তাআ ওযছত রকছরন|

এছও াছত ফআ, তাে যছন
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রচািা –া মঙছর কমেছে েছরন, ভাথাটা রাচা এছ রাকর এওঔানা াথছয|

র

চঔভ অয াযর না, মতন মদন য ভাত্র ৪৮ ফঙয ফেছ তাাঁয রদান্ত র|
দযওাযী তথে: মনওটতভ রভছো রেন প্রকমত ভেদান|

ছন্ধেে রাআট এন্ড াঈন্ড রা-য ফেফো অছঙ|

আছে, এঔাছন ঔাছন নানা মুকরছও মফমবন্ন খমনষ্ঠ বমেভাে রদঔছত রছত াছযন|

অয,

মফঘমরত ছফন না|

এই যাতত্র, য াডযভর, যবন আনছ আিুয আনরায়
আকা আবাভাত্র, জর স্থর ফাস্প নয় আনছ
ূ ননযয ূ র্ি
্ া তননয় বনয আনছ ইফাদিখানা –
এই যানত্র ভনন য় স্বপ্ন যদখনর যদাল যনই যকাননা|
একতদন এই যদন – ু জরা ু পরা এই যদন
াথনয াথয যগেঁনথ উেঁচু কনয ফানাফ তভনায
যখানন দােঁতিনয় মাযা তছন্নতবন্ন ক্ষাঘাি যথনক
চন্দ্রগতযভায তদনক ফািানফ অনাক ািগুতর
িাযা যকউ এযা নয় – তিুও না, ভুরভানও নয়,
জজন যফৌদ্ধ তিস্টানও না, জযথুতি নয়, তকন্তু ফই
একাকায যকাননা দীন ইরাতয যগারাফাগানন
উনসয আিয ছু েঁনয় প্রাচীয প্রান্তয বনয যদনফ|
আয এই পনিুয – পনিুয ততক্র মায নাভ
িাযই ভভ্ভূর যথনক এ জাান যনয় মানফ নূ যিখন যকাথায় আতভ, যকাথায় ফা ক্ষত্রফংী িুতভ
ভানু লই িখন গান, ভানু লই িখন ত্রুফাদুয|
- কান্ধফত ওমফতাগুে, ২৫, ঙ্খ রখাল

অ

গ্রা রথছও মপছয ফমধ ভছন ঔঘঔঘ ওযমঙর, পছতুয মমক্রটা মও মতেআ
এফাছয মাো ছফ না? তদূয অফায রমছত ছফ বাফছত মঠও বযা
ামেরাভ না, ঔযছঘয ফোাযটা রতা অছঙআ|

রছল ভছন র দূয ঙাআ,
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ওষ্ট ে রতা ছফ, অফায ওছফ অা ছফ তায রনআ মঠও, ঘছরআ মাআ|

ভোছনচাযাছফ

নানাবাছফ অভাছদয রফাছাছনায রঘষ্টা ওযছরন, রম অগ্রা রমছত মতটা ভে রাছক ততটাআ
রাকছফ, ফযং রফমআ রাকছত াছয, মওন্তু অভযা নাছঙাে|
মাফআ|

পছতুয মমক্র মাফআ মাফআ

কতো ফোচায ভুছঔ মতমন কামেয ফেফো ওছয মদছরন|

অফায রবায রবায খুভ রথছও ঠা , রপয ফ্ল্াছস্ক ঘা এফং ফোছক ঔাফায, রপয অধখুভন্ত
ছযয রবতয মদছম এমকছে মাো| কামেছত ফছ পছতুয মমক্র ম্পছওত দে রওনা
ফআটা নাোঘাো ওযছত রাকরাভ|

পছতুয মমক্রয ভো|

ঙাোটা অভায|

ু আ তাাঁছদয ধোনজ্ঞান, এঔাছন
ভুখরযা াচায রাও ততভুয অয রঘমে ঔাছনয ফংধয, মে
ঔাছন খুছয খুছয রোআ ওছযআ তাাঁছদয মদন রওছট রমত|

এআ ছবেটা প্রথভমদছওয ভুখর

ফাদাছদয মঙর, াওাামও খযছদায ফানাছনাে মফছল অগ্র মঙর না তাাঁছদয|

ফাফয

ুেয রওাছনা ফাকানটাকাছন তাাঁফু ঔামটছে মদছর রঔাছনআ মদমফে রথছও রমছত াযছতন|
ু অছযওটু বমফেমি
ু ছেমঙছরন ফছট, মওন্তু মে
ু মফগ্র ওযছত ওযছতআ তাাঁয চীফন
হুভােন
রওছট রকর, আভাযত ফানাছফন ওঔন? মদননা নাছভ এওঔানা ছযয ত্তন মতমন ওযছত
শুরু ওছযমঙছরন মঠওআ, রয া রঔান রথছও তাাঁছও তামেছে ঙােছরন|

ফহু
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রখাযাখুমযয য মমদফা এওটু মথতু ছরন, দুখট
ত নাে প্রাণটাআ রকর|

তএফ হুভােুছনয

ভে মতন্ত ঈছল্লঔছমাকে ভুখর োতে ফরছত মওঙু রনআ ফরছরআ ঘছর|
অওফছযয ানওার রথছও ভুখর াম্রাচে রভাটাভুমট ুকমঠত ছত শুরু ওছয|
দভন ওছয, নতু ন নতু ন প্রছদ মধওায ওছয অওফয এওটা মেমত অছনন|

মফছদ্রা
মতমন

চানছতন াম্রাচে কঠন ওযছত রকছর নতু ন মনভতাছণয গুরুত্ব ীভ, তাাঁয অভছরআ
ুংফেবাছফ নতু ন নতু ন আভাযত ততযী শুরু ে|

|

|

অগ্রা, রাছায, রচ নুয, অচভীয প্রবৃ মত চােকাে রওল্লা ততযী ওযায য ১৫৭১
াছর অওফছযয ভছন র, এফায এওটা যাচধানী ফানাছর রওভন ে? ভুখরছদয
প্রামনও রওি অগ্রা অয অধোমিও রওি অচভীছযয ভাছাভামছ মমক্র নাছভ এওটা
গ্রাভ তাাঁয ঙে র|

তাঙাো, যাচোন, গুচযাত অয কাছেে ভতরবূ মভ েছর

তঔন অওফছযয াম্রাচেমফস্তাছযয ওাচ ঘরছঙ, ঠাৎ রোআ রাকছর এঔান রথছও রফ
চােকাে র াঁছঙাছনা ছোওৃ ত চ|
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মমক্র চােকাটাছও মফন্ধে ফততভারায প্রামযত ং ফরা রমছত াছয|

প্রাগকমতামও

ু রথছওআ এঔাছন ভানুছলয ফফা মঙর, এঔানওায গুামঘত্র  এঔান রথছও াো
মক
প্রস্তযমছু কয মন্ত্রামত তায প্রভাণ|

চােকাটাে এওটা ফেে হ্রদ মঙর, ঔাফায চর

কাঙকাঙামর রওানমওঙুযআ বাফ মঙর না এঔাছন|
য ফাফয এ চােকাে অছন|
নাছভ মবমত ওছযছঙন|
ধনেফাদজ্ঞান|

১৫২৭ াছর যাণা েছও াযাছনায

তাাঁয অিচীফনীছত মতমন এআ চােকাটাছও ‘মমক্র’

নে ভছত, মতমন এয নাভওযণ ওছযমঙছরন ‘শুমক্র’,

মছু ে চছেয স্মাযও মছছফ মতমন এঔাছন ফাকান, চর-ভর আতোমদ

ফানান|

63

JHAALMURI BOISAKHI

STORY

www.jhaalmuricorner.com

ুমপ ন্ত রঔ ামরভ মঘমত থাওছতন মমক্রছত|

দীখতমদন মনঃন্তান থাওায য অওফয

তাাঁয ওাছঙ ঈমেত ছর মতমন বমফলেদ্বাণী ওছযন, মকমকযআ অওফয ুত্রন্তান রাব
ওযছফন|
বাছফনমন|
ওযছফন|

প্রথভ রঙছর চাােীছযয চছন্ময য ওৃ তজ্ঞ অওফয অয মদ্বতীেফায
রমঔাছন রআ ুণোিা ফা ওছযছঙন, মতমন রঔাছনআ তাাঁয যাচধানী প্রমতষ্ঠা
রআ ছযয নাভআ অচ পছতুয মমক্র|

অওফয পছতুয মমক্রয কঠছন ততভুয, াযমও  বাযতীে যীমত মভমরছেমভমছে এওমট
মফমষ্ট ধাযায প্রঘরন ওছযন|

আভাযতগুমর প্রধানতঃ রার রফছরাথছয ততযী|

কবীয

অগ্রছ মতমন ওাচওভত রদঔছতন, ওঔছনা মনছচআ রঙমন-ফাটামর মনছে ররছক েছতন
াথয রঔাদাআছে| ছনছযা ফঙছযয ভছধেআ য কছে ছঠ, ১৫৭১-৭২ াছর অওফছযয
বা ফছতআ ফেফাফামণচে যভযভ ওছয ঘারু ছে মাে|
ু মাত্রা ওছযন এফং মফচেী ন|
গুচযাছট মে

১৫৭২ াছর অওফয

এআ চে ঈদমান ওযছত অওফয তাাঁয

দেোমত যাচধানীয নাভ যাছঔন পছতুয – মফচছেয য|

চছেয স্মাযও মছছফ

ততযী ে ফুরে দযোচা|
য ততযী োয ১৪ ফঙয ছয, ১৫৮৫ াছর অঘভওাআ অওফয তাাঁয যাচধানী
মযছে মনছে মান রাছাছয|

১৫৯৮ মতন্ত রঔান রথছওআ যাচে ান ওযছতন মতমন,

১৫৯৮ াছর অগ্রাে মপছয মান| ১৬০১ াছর ল্প ওছেওমদন ফাদ মদছর অয ওঔছনা
মতমন পছতুয মমক্রছত মপছয অছনমন|

এওওাছর রম ছযয চনংঔো রণ্ডছনয

ঘাআছত রফম মঙর, তা ছে যআর নাদছয, ঔাাঁ ঔাাঁ ওযছত রাকর এও ভছেয
চভচভাট চনদ|

দযচায ওাট েছে রকর, ফামেখয রবছগঘু ছয রকর, বূ তু ছে ফামেয

ভতন দাাঁমেছে যআর প্রাাদ যত্নাকায প্রছভাদবফন|

ভুখরযা অয মপছয এছরন না|

ছনও ফঙয ছয ভুখর ম্রাট ভম্যদ া ল্প ওছেওমদন এঔাছন ফফা ওছযন, তাাঁয
প্রমতমনমধ তেদ হুছন অরী ঔানছও এঔাছনআ তো ওযা ে|

মদমল্ল চে ওযায য
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পছতুয মমক্রয প্রাাদগুমর ভাযাঠা তনে দঔর ওছয, তাযয পছতুয মমক্র ঘছর মাে
মব্রমটছয াছত|

চােকাটা ফেফায ছত থাছও রনাঙাঈমন মছছফ|

পছতুয মমক্রছত ওছেওমট গুরুত্বূণত বফন র আফাদতঔানা, রমাধাফাআছেয প্রাাদ,
ভমযেভ-ঈ-চাভামনয প্রাাদ, েভর, নফতঔানা, নু তারা প্রবৃ মত|
রদোন-আ-অভ, রদোন-আ-ঔা রতা অছঙআ|

অছঙ াাছঔরায ঙওওাটা মফযাট

ঈছঠান ‘মঘম’, ূফত ওারুওাচ ওযা Astrologer’s Seat ফা রচোমতলীছদয ফফায
চােকা|
পছতুয মমক্রছত া মদছরআ অগ্রা রওল্লায ছে তপাতটা রঘাছঔ ছে|

অগ্রা রওল্লা

ছনওটা রওছচা, ওাঠওাঠ, র তু রনাে পছতুয মমক্র ছনও রফম ‘রাভমর’, ছনও
রফম ফামে-ফামে কন্ধ এছত, অগ্রা রওল্লাে রফছরাথছযয াাাম ওু রীন, স্মাটত
ভাছফতছরয ফেফায ছত্ব|

এওটা মপাো, রমঔাছন করাে টাআ এাঁছট রমছত ে,

নেটা াচাছনা রকাঙাছনা ড্রআংরুভ, রমঔাছন াযামদছনয ওাছচয রছল মনঃশ্বা রপরছত
বাছরা রাছক|
অগ্রা রওল্লাে যয ওছেওচন ভুখর ম্রাট প্রাাদ ফামনছেছঙন ফছর োছতেয
নানাযওভ োআর অছঙ, এআ এওটা ং রার রতা ছযযটা ছওছছও ভাছফতছরয, এআ
এওমটছত রতাাতায ঘূ োন্ত রতা াছযটা এওদভ াদামছধ|
েত দুআ ম্রাছটয অভছর ততযী|
অছঙ ফছর ভছন ে|

এওআ প্রাাছদয দুমট বাক

এআ ওাযছণ রওাথা রওাথা ধাযাফামওতায বাফ

পছতুয মমক্রছত রআ ভো রনআ|

অস্তাফছরয া মদছে ঢুছও

রমাধাফাআছেয প্রাাছদয াভছনয ঈছঠাছন া মদছে ঘাযাছ তাওাছনা ভাত্র ভছন ছফ,
ফআ ভাভছতা, ুভে, রকাঙাছনা|

রআ ছে রম ভুখর ম্রাছটয ফুমে  মযওল্পনাে

এগুছরা কছে ঈছঠমঙর, তাাঁয প্রমত শ্রোে ভাথা মনঘু ছে অছফ|
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ু রম প্রাথতনা ওছযমঙছরন, রঙছরয নাভডাও ছেমঙর তায
ুছত্রয চছন্ময ভছে হুভােন
রঘছে ফহুগুণ রফম|

বাযতফছলতয আমতাছ রম দুচন ম্রাট ‘দে রগ্রট’ মবধাে

মবমত ছেছঙন, তাাঁছদয এওচছনয নাভ চারারঈমদ্দন ভম্যদ অওফয|

‗More

fortunate than his father and his grandfather, more far-sighted, more
original, and …. possessing greater opportunities, he had lived long enough
to convince the diverse races of Hindustan that their safety, their practical
independence, their enjoyment of the religion and the customs of their
forefathers, depended upon their recognition of the paramount authority
which could secure to them these inestimable blessings.‖ (Akbar and the
Rise of Mughal Empire, G.B. Malleson)
ছরনআ ফা মতমন েযজ্ঞানীন, নাআ ফা ছরন মফদগ্ধ মণ্ডত, মষ্ণুতা  ামন্তূণত
াফোছনয ঈয মবমত্ত ওছয রম াম্রাচে মতমন কছে তু ছরমঙছরন, তাাঁয ঈত্তযূযীযা
ততমদনআ তায ুপর রবাক ওছযন, মতমদন না যংছচছফয রকাাঁোমভ অয রচদ ভুখর
াম্রাছচেয ফতনা ওছয ঙাছে|

রম ধেফাছে  ঈদেছভ মতমন ভুখর াম্রাছচেয মবত

ি ওছয ফমছেমঙছরন এছদছয ভামটছত, রতভন মছত্নআ মতমন তাাঁয নতু ন যাচধানী ততযী
ওযান|
পছতুয মমক্রয ংঔে োতেগুমরয এওটা ফে ভো, এগুছরা এভনবাছফ ততযী, রম
ু মওর|
রওানটা রম রওান ওাছচয চছনে রটা মঠওঠাও ফুছছ ঠা ঔুফ ভ

মতে, কল্প,

আমতা, ররাওওথা ফ এঔাছন চমেছেভমেছে রকছঙ| রমভন রমাধাফাআছেয প্রাাদ|
রওঈ ফছরন এআ রমাধাআ ম্রাট চাােীছযয ভা, রওঈ ফছরন আ নাছভ অওফছযয রওাছনা
স্ত্রী মঙছরনআ না, অফায রওঈ ফছরন এটা রভাছট রমাধাফাআছেয এওায প্রাাদ মঙর না,
াছযছভয ছনও ম্মান্ত ভমরাআ এঔাছন ফা ওযছতন|
এওআ ওথা ভমযেছভয প্রাাদ মনছে|

রওঈ ফছর আমন অওফছযয খ্রীষ্টধভতাফরম্বী রফকভ,

অফায রওঈ ফছর এফ ডাা মভছথে|

অওফছযয বাে দুচন ভমরাছও ভমযেভ নাছভ

ডাওা ত – এওচন ভমযেভ ভওামন (ছভযীয ভতু রে) অছযওচন ভমযেভ চভামন
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প্রথভচন অওফছযয ভা, ামভদা ফানু, মমমন াছযছভ  যাচবাে

ীভ শ্রোয াত্রী মঙছরন, নেচন তাাঁয যাচুত স্ত্রী, চাােীছযয চন্মদাত্রী|
ভমযেছভয প্রাাদ রম ামভদাযআ মঙর, তা রভাটাভুমট মনমিতবাছফআ ফরা মাে|

|

|

পছতুয মমক্র রথছও রফমযছে যাস্তা ায ছরআ ফাদাী দযোচা, এটা মদছে ঢুছও
েছর াভছন চামভ ভমচদ, ফাাঁমদছও ফুরে দযোচা|
ভা ১০৯.৬ মভ: ফাআ ১৩৩.৫ মভ:|
ভাঠ নাোছ ঢুছও রমছত াছয|

ভমচছদয াভছনয ঘাতাছরয

রঘাছঔ রদছঔ ভছন ছফ, ন্ততঃ রকাটা দুছেও পু টফর
অভযা মঔন ঢুওরাভ, তঔন ভমচছদয মবতছয ভাদুছয

ওছেওচন মফছওছরয নভাছচয রতােছচাে ওযছঙন, ামরভ মঘমতয ভামধয াভছন
এওচন াযছভামনোভ মনছে কান কাআছঙন|

রল দুছু যয রযাছদ রবছ মাছে চােকাটা|

পছতুয মমক্র রদছঔ রমভন ভছন ে ফাআ রওাথা এওটা রকছঙ, ওঔন মপযছফ ফছর
মােমন, অয ঘাযাছ তাওাছত তাওাছত ভছন কাছে ওাাঁটা রদে, এঔানটা রযওভ নে|
এঔানটা চোন্ত, মনঃশ্বা রপছর, নোঘো ওছয|
মঘমতয ভামধয মবতছয ঢুওছত ছর ভাথা রঢছও অছত ে|
টত  ফা রওময ফাযণ|

এঔাছন এফং ভমচছদ

ছে ভাথা ঢাওায চছনে মওঙু না থাওছর ভো রনআ,
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দযচায াছ দুচন ফছ থাছওন, তাাঁযা রঙাট রঙাট প্লামেছওয ফামট াছত ধমযছে রদছফন,
রগুছরা ঈছল্টা ওছয ভাথাে ঘাাছরআ ঘরছফ|

|

মপছয অছত আছে ওযমঙর না, মওন্তু খমে ফরমঙর াছে মতনছট রফছচ রকছঙ, ন্ততঃ
ঘাযছট াছে ঘাযছটয ভছধে না রফছযাছত াযছর মদমল্ল মপযছত যাত ফাছযাটা ফাচছফ|
তএফ ওোছভযা ফোক গুমঙছে পছতুয মমক্রয াভছন রথছও অগ্রা রডছবরছভন্ট
থমযমটয ফাছ ঘছে ামওত ং রছটয মদছও ঘররাভ|

আমতা মঙছন ছে যআর|
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|

,
,

|

পছতুয মমক্র অয বাছরা ওছয রদঔছত ছর এআ মবমডটা রদঔছত াছযন :
https://www.youtube.com/watch?v= rzcH AJCXc

তাযছযয কল্প ঔুফ রঙাট্ট|
তত ে না|

রওাথা মাোয ভছে মত কল্প ততযী ে, মপযফায ভছে

ামওত ং রছট এছ এওটা তেন্ত ঔাদে রদাা রঔছে অয াথছযয ভারা

মওছন কামেছত ঠা রকর|

গ্রাছভয রবতয মদছে থ, ফাচ্চাযা ছথয ধাছয রঔরছঙ, করুযা

কম্ভীযভুছঔ চাফয ওাটছঙ, রভছেযা খছযয ওাচ াযছঙন|

মদন পু ছযার|
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,

|

ছযযমদন রপযায তাো, ফোক রকাঙাছনায হুছোহুমে|
ওোম্পাটা খুছয রদছঔ অা রকর|

এও পাাঁছও রচ এন আঈ

মফার ঈাঁ ঘু রাআছব্রযী, ক্লারুছভয ফাআছযয রদোছর

গ্রামপমট অাঁওা, ঘাযাছ াথছযয ঙোঙমে|

ফাফা রতা রফ রদছঔ দারুণ ঔুম|

নাভগুছরা ফছরমঙছরন ফছট, মওন্তু ভাফাফায মমঔছে রদো অয দটা বাছরা মচমনছয
ভতআ, রগুছরা অমভ বু ছর রকমঙ|

এঔাছন যাস্তােখাছট ভেূয রদঔছত াো মাে,

অভাছও রদছঔ এওটা রছাছয অোছর রুছওার| অভযা রঔান রথছও রফমযছে
ছযামচনী ভাছওত ট রথছও ফোকটোক মওছন রকে াঈ মপযরাভ|

রপযায রপ্লন মফছওর

াাঁঘটাে|

70

JHAALMURI BOISAKHI

STORY

www.jhaalmuricorner.com

এমছরাক
অয রঙাটছফরাে মঔমন রফোছত রকমঙ, রবছফমঙ মপছয এছআ এওটা ভ্রভণওামনী মরছঔ
রপরফ|

মপছয অায য, স্বাবামফওবাছফআ, চীফছনয নোনে াধু ংওছল্পয ভতন

রগুছরা ভাথা রথছও াো ছে রমত, ওাছচয তাোে নে, ওুাঁ ছেমভয ঘাছ|
মাছত রটা না ে রটা অছত রমছত মনছচছও ভছন ওমযছেমঙ|
রফম, এঔন ভছেয টানাটামন|

এফায

ল্প ফেছ ভে মঙর

তাআ রমভন ওছয মরঔছত রঘছেমঙরাভ রতভনমট েছতা

র না, রম ব্দটা ফেফায ওযছত রঘছেমঙরাভ রতভন রাকআ ব্দ ঔুছাঁ চ ররাভ না|
মদমল্লয আমতা মনছে ররঔা ওমঠন ওভত, র রঘষ্টা অভায নে|

আমতা ভাছন শুধু

ওছেওটা ফামেখয রদাোতওরভ ভামটয ফান নে, রও ওছফ ওাছও মছু ে ামযছে মংাছন
ফছছঙ তা নে, রম ভানুলগুছরা রআ ভে রাঁ ছটছঙ ওথা ফছরছঙ ছকো ওছযছঙ
ু ওছযছঙ রআ ফটুওু মনছেআ আমতা|
বাছরাছফছছঙ রফাঁছঘছঙ ভছযছঙ মে

র আমতা

পছতুয মমক্রয পাাঁওা দারাছন, রারছওল্লায কম্বছু চ, তাচভছরয ভাছফতরাথছয মপ
মপ ওছয ওথা ফছর ঘছরছঙ|

ররঔাটাে মমদ রআ ওথায টুওছযাটাওযা ঙমেছেমঙমটছে

রওাথা রথছও থাছও তাছরআ চানফ এওটা ওাছচয ওাচ র| |
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Kashmir
As we saw in April, 2016

Subhamoy Chakraborti

W

e knew John for last 9 years, the 50+ guy who would appear at our
doorstep every winter with beautiful Kashmiri shawls. The name was
a bit unusual for a Kashmiri, but we didn‘t ask him about it as we
thought that was too personal. When we suddenly planned for a Kashmir
vacation in April 2016, he was the first person we called up. After 9 years of
knowing him, finally we learnt his full name — Jan Mohammad. We had heard
it wrong all the way. We learnt many other things about Kashmir during our
very short stay there.

Prologue
We planned for the 5N/6D Kashmir trip in flat one hour on 13th March, a
hot and humid Sunday. We got our train tickets booked for 31st March.
John (we continued to call him John) helped us work out the entire plan in
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the next 18 days, including accommodation and cab. We did little other than
answering his phone for next 2 weeks.

Day 1 — Srinagar

W

hen we landed at Kashmir on 2nd April at 10AM, it was gloomy.
After a tough winter, Kashmir has its rain till mid-April. When
our flight took off from Delhi, it was a bright day at Palam. As we
were getting closer to Srinagar, the clouds started appearing on the skyline.
The snowy peaks were showing up in between the cloudy stretches.
Manzoor was waiting for us at the airport — our cabbie cum guide for the
next 6 days. John had helped us book his Innova for our entire trip.
As we were coming out of the airport area in our cab, Kashmir suddenly hit
us on the face — there were gun-trotting men in uniform all over the place. It
felt a bit odd, as if we had landed in a war zone — we have never seen such a
high concentration of men in uniform, pointing gun at every passers-by,
anywhere else in the country including North-east. But well, this is Kashmir.
The roads are pretty good in general at Kashmir, except where the new
flyovers are coming up. The network connectivity is superb. In fact we got
3G connectivity consistently in all tourist areas and it was much better than
what you get in the metro cities. The only catch is — prepaid connections
don‘t work in Kashmir. Hence if you are traveling, make sure that you are
carrying postpaid connections, preferably from either BSNL or Airtel.
We negotiated our way through the lanes of Kashmir while Manzoor tried
his best to start getting us acquainted with the various types of trees on the
road — pine, chinar, walnut, safeda. We kept on mixing them up though.
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Jhelum (the old bridge in the pic is also called zero bridge, possibly because that was the
first bridge)

Jhelum flows across the city. As we crossed Jhelum and touched the Dal
lake, the hotel (Sun shine) was just around. John was waiting for us. We had
got a lake facing room. We decided to just drop our luggage and venture out
immediately.
John became our Srinagar city tour guide for the day. Our first stop was
Tulip garden.

Tulip Garden
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The Srinagar Tulip garden is the largest one in Asia, spread over 12 hectares.
It generally opens its gates in mid-April and remains open for a month.
Remember this if you want to visit the garden.
This year the winter was not so harsh — hence the bloom came early and
the garden opened up by mid-March. Lucky us. It was an absolutely
mesmerizing place. With green mountains all around adored by low flying
clouds, the colors of tulips could keep us there for the entire day.
We visited this garden again on 7th before leaving for the airport as we
couldn‘t just get over it. Our next destination was Pari Mahal — the palace
of fairies. As John told us, they used to avoid this place in their childhood
out of fear from fairies.
Locals still believe that fairies roam around this area and avoid coming to
Pari Mahal in the afternoon. Its on top of a hillock, from where a vast part
of Dal lake can be viewed. It is believed that Dara Shuko spent his time
here studying ancient literature, astrology and astronomy and some folks
believe that it used to be a Buddhist library.

The vastness of Dal lake as experienced from Pari Mahal
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It was drizzling and there were hardly a few visitors at that time. The open
lawns, the arches of Pari Mahal, the cloud soaked mountains and the view of
Dal lake made the place more mystic.
It was quite difficult to move out of Pari Mahal. But we had to — so we
moved to Chashme Shahi, the royal fountain. The locals told us that the
water flowing from the fountain has magical powers, power of curing
diseases. The urban us didn‘t touch the water though.
Apparently late Mrs Indira Gandhi, x-Prime Minister of India, used to get
her daily quota of water couriered from Chashme Shahi to Delhi every
day. Talk about royals and their fountains.

Outside Chashme Shahi

Our daughter started making her presence felt by now. So we thought that it
was high time we should go for lunch break. John took us to one of the
restaurants close to Chashme Shahi (don‘t recall the name) and he took it
upon him to impress us with the Kashmiri Wazwan dishes.
If you are a non-vegetarian food lover, Kashmir is heaven for you. Try out
Rishta (meat balls in red sauce), Gustaba (meal balls in white sauce), Tabak
maaz (breast ribs in ghee), Rogan josh and Kebab for sure.
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If you have a local like John with you, he would go to the kitchen of the
restaurant and make sure that they serve the right dishes. After a delightful
meal, we were ready to go for our next stop. Shalimar Bagh.

Water fountains of Shalimar Bagh

Shalimar Bagh is a garden of fountains made by the Mughals. John took us
around the garden. During summer, the garden gets filled up with locals as
they throng here for a picnic. John went nostalgic when he started showing
us the places where he as a kid and his friends used to play around in the
water bodies, when Kashmir didn‘t have the troubles of militancy. If you are
the adventurous sort of tourist traveling with your partner, you would be
able to identify enough ―photo spots‖ around the fountains.
Pretty soon we became freelance photographer at Shalimar Bagh, shooting
photos for couples eager to keep their memory in jpegs. We saluted the
Mughals (Jahangir for Shalimar Bagh), who had the aesthetic senses (and
means) of building such magnificent gardens here in Kashmir.
We went to another Mughal garden — Nishat Bagh which is close to
Shalimar Bagh. This one was built by Asif Khan, brother of Nur Jahan
during the tenure of Shah Jahan. The garden has layers in various floors —
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you need to climb up the steps to get inside the garden. If you go to the
upper steps, you can get a grand view of the Dal lake.

Nishat Bagh

By now, we were a bit tired. We had started early in the morning from Delhi
and by 5PM, we had visited most of the famous gardens of Srinagar. While
coming down the stairs of Nishat Bagh, I casually asked John about how far
Hazratbal Dargah would be from the garden. By the time we came outside
the garden, John was planning to take us to Hazratbal.
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Hazratbal Dargah

As per believers, this Dargah has a hair strand of the prophet. When we
reached the dargah, it was Namaz time and believers were inside. There is
a separate enclosure within Hazratbal for the women to pray. We took a
walk around the dargah, trying hard not to remember the gory histories of
not-so-recent past during the insurgencies. The pigeons were circling
around the dome when we were leaving.
When we came back to our hotel, the rain had stopped. The beautiful Dal
lake was getting gorgeous with the reflections of the houseboats. Day 1 was
coming to an end slowly.

Day 2 — Gulmarg

A

typical day in Kashmir starts at 9AM. When we started for Gulmarg,
it was already 930. The road took us past Lal Chowk Ghanta ghar
and its surroundings. We learnt that this area sees regular stone
pelting by the locals on the security forces on almost every Friday.
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Lal Chawk Ghanta-ghar

As we veered away from the Dal lake and posh areas of Srinagar, the nontouristy parts of the city started appearing to us. Though the roads are
mostly good as we told earlier, we found most of the buses plying in
Kashmir to be in a rickety state. The buses would remind you of a latest
Bollywood flick (Bajrangi Bhaijan — more on it on Pahalgam day). But
surprisingly, we heard that there is no movie theatre in Srinagar. The only
one that was there earlier has been converted into a CRPF camp long ago!
As soon as we moved outside the city limits, the landscape changed
dramatically. Yellow mustard fields were dotting both sides of the road.
Apparently Kashmiris don‘t use Ghee much in their food. Rather they use
mustard oil to a large extent. As our Kashmiri friend in Duranta express told
us — typically Kashmiris hate yellow pale curries. They prefer it red and oily.
And they prefer rice on both meals.
Tangmarg is the first pitstop towards Gulmarg. As we got closer to it, the
snowy peaks started coming out of the clouds quietly. We kept our eyes
glued to the window pane.
At Tangmarg, you need to get the snow boots and additional jackets on
rent (350/- per set). We also got our guide Faiyaz (600/-) from here who
was known to Manzoor beforehand. Guide is not mandatory in the
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summer, but it helps in winter and monsoon to find the roads towards
Gondola.
During winter, the road from Tangmarg to Gulmarg remains covered with
snow. During that period, local cars with chains on their wheels need to be
arranged to reach Gulmarg. We didn‘t need those cars as the road was
cleaned up by now.

As our car was going through the winding roads, the anticipation was
building up with every turn. Snows started appearing on either side of the
road. When we finally reached Gulmarg taxi stand, we suddenly found
ourselves engulfed with snow all around.
We realized later that there are two roads towards the Gondola point. If you
stay back at night at Gulmarg, your car would take you right at the Gondola
point. Otherwise it would take you to the taxi stand, from where you can
either take a sledge (when the meadow is covered with snow) or take horses
to reach the Gondola point. Walking always remains the other option unless
you have a little kid with you.
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We decided to take the plunge and get into a sledge (800/- per sledge with
myself and my daughter on one while my wife occupying the other sledge).
And what a fun it was. After a rollercoaster ride of almost half an hour (or
more? we stopped checking time) through the snow and light hailstorm, we
reached the Gondola point. In between we played with snow, and did some
funny stuff, which we can‘t share here :) Once you reach Gulmarg Gondola
station, a long queue would welcome you. However don‘t worry if you have a
guide with you — he would help you get the tickets out of turn irrespective of
the long queue.
There are two phases of Gondola ride. The first ride takes you to 9000 feet
level (Kangdoor — ticket 700/- per head) while the second step takes you to
12000 feet (Khilan-marg — ticket 900/- per head).
We decided to stop at the first base only and spend next couple of hours
learning the tips and tricks of skiing. It‘s not at all an easy sport. We learnt it
the hard way! There are enough trainers out there — but you need to again
bargain a lot.

The skiing enthusiasts
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When we started our descent from Gulmarg, we were damn tired. The hour
long skiing was taking its toll on us. The weather at Gulmarg changes every
second — the locals would keep saying that the weather at Gulmarg changes
as fast as fashion at Mumbai. When we came down from Gondola ride, we
heard the public address system announcing that the Gondola ride is
stopped for a while anticipating bad weather. We just got lucky.
For the record, Gulmarg has the second highest cable car in the world, and
attracts a lot of tourists from Europe during winter season while having a lot
of tourists from other parts of India during summer. The guests in winter
venture out in the hard snow for skiing at higher altitude.
Looking back, it seemed Gulmarg to be a bit too commercialized. The
guides, sledges, helpers, their agents, skiing trainers — you had to bargain
hard at every place. The entire network reminded us that we have reached
a prime tourist destination. We didn‟t stay overnight at Gulmarg as 1) we
had a very tight schedule and 2) we thought there is nothing much to do
there apart from the Gondola ride, which can be done over a day.
As we reached Srinagar back, it was 6PM. Another day at the valley came to
an end. On the way, we had stopped at a cooperative shop, initially planning
to do window shopping. But as usual, we ended up swiping the credit card
for a tangible amount.

Day 3 — To Pahalgam

B

y 9AM, we checked out of our hotel at Srinagar and started for
Pahalgam. We had our breakfast on the way at a veg restaurant
(surprise surprise, there are many veg restaurants in Kashmir,
possibly to cater to the tourists from various corners of India. Locals prefer
meat in every possible meal though). The distance from Srinagar to
Pahalgam is approx 100 km, which can easily be covered in 3 hours.
However we made it in 4.5 hours, blame it on our awestruck moments and
multiple pitstops — planned and unplanned, during the journey.
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Somewhere near Pampore — it was drizzling

As you cross Srinagar city, the road takes you through a cantonment area
(Badami Bagh). You may locate a tank, captured from Pakistan in some
earlier wars, displayed right on the road which may boost the nationalist in
you. Jhelum continues flowing along with you on your journey for a while,
till you meet Lidder — the river from Pahalgam. This route goes via JammuKashmir highway. Lot of road expansion work is going on in this stretch.
The road is heavily guarded by security forces. We could locate armored
vehicles quite frequently on our way.
And you would definitely not miss the vast yellow mustard fields. We took
couple of pit-stops to take few clicks. Then Manzoor took us to a dry fruits
shop on the highway.
You can get all sorts of dry fruits in these road side shops — almonds,
walnuts, blackberry, figs and most importantly Kesar (Zaffran/Saffron).
Apparently the Kesar sold on Dal lake in shikaras are of inferior quality.
Judge yourself and take your call.
Militancy
On the way, we noticed a charred multi-storied building on our right side.
When asked, Manzoor casually narrated that the EDI building (he forgot the
name of the building, we later Google-ed) was occupied by militants and
they had a 2-day-long battle with the security forces. The fight ensued
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casualties on both sides (earlier media reports here). When we realized that
this had happened just a month ago, a chilling sense creeped in our mind.
Manzoor however continued to talk about the strength of the building —
how it survived the security forces‟ bullets and had only succumbed to the
mortar shells. Later we learnt that the locals had sided with the militants
during the operation and were pelting stones on the security forces all
throughout the two days. Kashmir is a strange place indeed.

EDI building still having the scars of the recent militant attacks

The building put a little unease on our mind. When we talked to locals or
friends from Kashmir or those who have served /are connected to Kashmir
on various capacities, be it in security forces or intelligence departments, we
always felt a sense of suspicion everywhere. Unfortunately most of the
beautiful parts of India are troubled zones these days.
During our stay, we traveled around 350km crossing many small towns,
hamlets and villages. Whenever our car crossed any such small towns, we
could see security force deployments everywhere, alert with their fingers on
trigger.
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The sights of lone sepoys — deployed in front of a busy grocery shop, or on
the corrugated roof of a vegetable store or just like anywhere else, were
not very soothing ones. It constantly reminded us about the brewing
tension and conflicts that constructs Kashmir. While many in the lower
rung of forces dread their posting at Kashmir, the local people also didn‟t
seem to see the security forces in positive ways.

Avantipura temple ruins

Avantiswami temple ruins
When we reached Avantiswami temple (in Avantipura), it was almost 12
Noon. However the clouds were keeping the sun away. A Sardar was
voluntarily guiding the handful tourists around the ruins. We skipped that
intro bit and explored the ruins ourselves for some time. We met another
middle-aged gentleman from Kolkata who was traveling with his wife and
sister in Kashmir. They were also heading towards Pahalgam. They were on
a 15 day long tour.
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Kashmiris love Bengalees. I have not seen more concentration of Bengalee
anywhere else other than Gariahat, Kolkata. Even the hawkers,
photowallahs and shikarawallahs can speak in bengali and everyone would
tell you that he was in Kolkata atleast once in the last 25 years. I have since
derived a theory: Kashmiris make some of the best Salespersons in the
world, and Bengalees make some of the best shoppers in the world. That
may be the reason behind this strong bonding.

Cricket
There are multiple willow factories in Kashmir, which manufacture cricket
bats. Woods are cut in shapes of cricket bat and kept outside for weathering
along the Jammu-Srinagar highway. These cricket bats go to all corners of
India from Kashmir. We could realize that later, when we were doing
security-check-in at Srinagar airport — young kids were carrying dozens of
cricket bats along with them and checking them in. The association of
cricket with Kashmir goes beyond the willow factories.
There is only one international cricket stadium in Kashmir, which is in
Srinagar. But that stadium has been converted into a CRPF camp these
days. Wiki says that only two cricket matches have been played in
Srinagar stadium, both in early 80s(vs West Indies and vs Australia), both
of which saw a lot of anti-India protests and unfortunately India lost both
the matches. Since then, no match has been hosted here in this stadium.
While we were in Srinagar, another cricket related controversy erupted in
Kashmir, though we only came to know about it from NDTV tickers.
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We met Jesus at Kashmir

While cruising past Anantnag, somewhere our car was stopped by a
gentleman in civil dress. Manzoor spoke with him briefly in Kashmiri and
then switched off the engine. Before he was getting out of the car, I asked
him about what was the issue. He told that these are policewallahs doing
paper check. While he went out, from my front seat I could see this
shepherd, the Good Shepherd, from a distance. Assuming our driver would
take some time, I jumped out of the car and went to the other side of the
road from where I could make an eye contact with the shepherd. As I raised
my hand, he also acknowledged and raised his hand, holding his stick. I
clicked couple of photos while he was busy keeping the flock together.
Later when we came back to home, many of my friends said this photo
reminded them of “The Good Shepherd”. When Manzoor was back, he told
that it was about a bribe of 100 bucks which was the reason for stopping
the car. As someone quipped— corruption helps at times :)
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Apple (flower) garden
We took a turn to go through the Apple valley, where we stopped at a
restaurant to have our lunch. The restaurant was right within an apple
garden, with lines of Apple trees. The trees were full of beautiful pink
flowers at this time of the year.

Apple flowers

As we wanted to take a photo of our kid within the Apple garden, we asked
an old man sitting on the other side of the road, if we could get inside his
garden. He obliged smilingly, requesting not to pluck any flowers. We were
more than happy.
While we went past the gardens on either side of the road, we could only
imagine on how it would look like when all these trees would be full with
Apple in the month of May-June.
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We crossed beautiful roads, rivers (Lidder, which meets with Jhelum
somewhere on the Jammu-Srinagar highway), with snowy mountains on the
horizon. The journey was getting more enticing with every corner of the
roads. We wished to travel forever on this journey.
As we crossed the Pahalgam checkpost, suddenly a hailstorm started. It
came all of a sudden and was a different experience. The road started
changing its color with the snow. The windshield corners were getting
bright. It was snowing here after a week.
We had our booking at Paradise hotel. It is located just where the market
area begins on Pahalgam main road. The roofs and roads were getting white
with the fresh snowfall. And so were the windshields and bonnets of the cars
parked on the road. We jumped into the hotel‘s warmth.
We have reached Pahalgam.
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Day 4 — At Pahalgam

W

e woke up to a beautiful sunny day. The snow laced peaks were
just outside our window or so did they appear. Manzoor
suggested that we should first go for the Aru, Chandanwari,
Betab sight seeing and then later depending on time, we may plan Baiseran.

Aru, Chandanwari, Betab
There are plenty of cabs available in Pahalgam.
Apparently the rates are fixed by Govt, though we didn‟t try to validate.
You can ask your hotel manager to get a cab. We had told Manzoor to get
one — he charged us 1750/- for visiting these 3 spots.
Our first destination was Aru valley. The roads are absolutely stunning. If
you are a photography enthusiast, you would be tempted to stop the car at
every bend of the road.
Aru is a green valley, with a stream flowing in between, just like you could
have imagined in your childhood drawing classes. You may take a pony to
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take a stroll around the valley. They would take you to a river point and
some other places. The locals will tell you about the numerous Bollywood
movies which have covered this valley, including Bajrangi Bhaijan.

Pony for a ride

Our next destination was Chandanwari. Amarnath yatra starts from here. To
reach this place, the road takes you through a quaint village. There was a
large avalanche out there. We were flocked by local lads posing as guide as
soon as we landed there. They were trying to sell their service as a guide or
sledge. We ignored them and went ahead to the avalanche. We rented the
snow-boots though and did a little expedition.
We went next to Betab valley, made famous by the Bollywood movie Betab.
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Betab valley

This is one of the more famous parks. You can spend an entire day here,
leisurely moving around the stream and gazing at the mountains and
greens. However we spent hardly half an hour and decided to head towards
the hotel as we had plans to go to Baiseran. We liked Aru more than Betab —
but its a personal choice as most of the people who have visited Pahalgam
talks about Betab valley as the best possible spot.
After a quick lunch, we came out of the hotel. It was a bright day still. We
checked with Manzoor whether it was okay to go to Baiseran, also known as
mini Switzerland. He was a bit hesitant, but we insisted that we would like
to go there. He whispered to us to bargain a lot when talking to the ponywallahs. So did we. The pony guy quoted 1200/- per person to start with. We
countered it with 600/-. Finally we settled at 800/- :-)
And then realized why Manzoor was hesitant about our Baiseran plan. We
had no idea about how scary the road was from Pahalgam to Baiseran. Due
to rain (and possibly the tendencies of the ponywallahs to take short-cuts),
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the road was quite an experience for us. We experienced what is meant by
living on the edge! :)
After almost 45 minutes of ride, we reached Baiseran. The view was
absolutely out of the world. A vast green valley, surrounded by pine forest
and snow-capped mountains. This is what the philosophers and poets
could dream about as the heaven. Heaven can‟t be better than this.

Baiseran

We just wished we could spend more time there. But the clouds were
coming down fast. We wanted to rush back as the scary road that we need to
trudge again was still on our mind.
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End of day at Pahalgam

A fantastic day was coming to an end at Pahalgam amidst the blue shades of
the mountains.

Day 5 — Srinagar

W

e kept on hearing about Salman Khan & Bajrangi Bhaijaan during
our entire stay at Pahalgam. A significant portion of the movie was
shot in and around Pahalgam, including Aru, Chandanwari,
Baiseran. The dargah song was shot in Ashmuqam dargah, which we saw on
our way back from Pahalgam to Srinagar. This is quite famous and BB was
the first movie which was allowed to shoot inside the dargah, where Adnan
Sami is seen singing a song.
BB has been a boon for Kashmir and Pahalgam tourism. The valley got
something to talk about Bollywood after a long break. It also signalled a
welcome sign to the tourists.
On our way back, we took a different route to visit the Martand temple
(locally known as Mattan mandir). This is a heavily guarded Hindu temple.
It has a nice water body full of fishes and pigeons flying around. Pigeons
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seem to always prefer areas where peace is missing. This was one of the
Kashmiri Pandit strongholds years ago. Some deserted houses can still be
seen around reminding the gory history of Kashmiri Pandit exodus.
When we reached Srinagar, it was a lovely sunny day.

John told us that it rained heavily in the morning. We had our plans to stay
at a Houseboat overnight. So we grabbed our lunch, moved our luggage to
the houseboat and went out for a shikara ride. The shikarawallah had a bad
day so far, due to the heavy morning rain. He was happy to get a customer
for a full ride. We floated around the lake, went to the market (apparently
the shikarawallahs get some commission from these shops), roamed around
the floating garden and checked few nooks and corners of the Dal lake
before coming back to the Houseboat.
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Market on the lake

We had a fabulous caretaker in the houseboat. The decor was fantastic.
Interestingly it also had a small collection of books and found couple of
Japanese books there. The houseboats are pretty costly to make — it costs
around 2Cr to 3Cr to make a decent houseboat. Also the houseboat
caretaker claimed that the authorities are not allowing any repairing work to
the existing houseboats or introduce any new houseboat — they think that
the authorities are trying to get rid of the houseboats from the lake and they
are getting worried about their livelihood.

Day 6 — time to say bye

W

e had gone to the Tulip garden on Day 6 again, before we started
off for the airport. Srinagar is a funny airport. Our hand luggage
was checked 5 times (if not more) before we could reach our seat
in the aircraft. Even before entering the airport complex, one round of bag
checking is done by the security forces. The sense of suspicion looms large
everywhere in the airport. We had a flight in the afternoon. We kept the
window shutter open till we could see the snowy peaks of Kashmir. As we
left the valley and the views of the peaks went behind us, we pulled down
our windows and tried to give some rest to our eyes.
Or did we start dreaming about our next visit to the valley?
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বানরাফাায যাভধনু
ঋিুর্্া চক্রফি্ী যায়নচৌধুযী
বাছরাফাায যাভধনু
াতমট যছগ অাঁওা
বাছরাফাায নদী
রমন অাঁওাফাাঁওা

বাছরাফাায যগ

বাছরাফাায মদন

ফছর ফাআ রার

ূমভ
ত ুঔী যাক

রআ যছগয অবাে

বাছরাফাায যাত

ঢাওর রম ওার

ােুানায রাাক

বাছরাফাায ঙমফ

বাছরাফাায রঘাছঔ

রকর ঠাৎ মঙছয

স্বপ্ন ত ত

রঘনা ভছনয ভানুল

বাছরাফাায রঠাাঁছট

ামযছে রকর বীছয

রপ্রছভয ওথা ওত

বাছরাফাায রভখ

বাছরাফাায ামঔ

ঠাৎ র ওাছরা

ঙমেছে ফছ ডানা

ুছে রকর ভন

ধযা রম র রদে, ওাযণ

মনছব রকর অছরা

ো রম তায ভানা

বারফাা রওাথাে?
রওাথাে র াযার?
যআর ছয ফাা
ামযছে রকর... বাছরা..
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তফয কথা যানখ
অযাতজিা দা
স্বাবামফও রঙছে দাো
াত না ধছয যাঔছত াযা াল্টা াোে
ৃমথফীয ঈাঁ ঘুতভ মভনায রথছও মপ্রেতভায মনছটার ডান াত,
মওংফা াো ফদর ওযা াাে ঘূ োছত
তঔন রঙছে দাো চ ে
দামম্ভও রপ্রছভয রঘাঔ রচায ওছয ফছরমঙর মওঙু ফেেনধভতী ওথা- রফদচাতীে- শ্রুমতওথা
রদোছর রদোছর ছব্দ রঔাদাআ-প্রমতফাযআ ব্দ ছেআ মপছয অছ ফাযফায-রপ্রভ ে না!
াােঘূ ো রথছও ৃমথফী রদঔছত রকছর ফুমছ প্রমতশ্রুমত যাঔা মাে না!
তাআ“ অচ াত রঙছে দাোআ মাও!
াাছেয প্রামন্তও রেছনয রযমরং– য ওাছঙ জ্বছর ছঠ াামেো রচানামও যঅয দূছয রভখফছন ওমফছদয রবচা ফাময
‚র ঙাো শুধু মপ্রে অছঙ ওাছঙ!
রদঔছর ভছয রমছত আছে ওছয না?‛
রঠছর রপছর দাোআ বাছরা!
প্রথভ ধাো রাছক যীছয
রপ্রমভও-ুরুল ধাো মদছে াত রুছপ রনে
রপ্রমভওা তাওাে রপ্রমভছওয মদছও- মওঙু রনআ রঘাছঔ শুধু ওাচর ঙাো
রপ্রমভও ধছয যাছঔ- রল ফাছযয ভছতা ছর রছত ঘাে তাছও!
ক্রভ এও এওটা অেুর রল ফাছযয ভছতা ঙুাঁ ছে মাে কমত, এওও ভে ভাছ
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তু লাযাত চাছন রঠাাঁট ঈত্তা রভছমঙর রওাছনা প্রকাঢ় ভে
ফহু ফহুফলতচীফী পু র পু ছটমঙর যীছযয রম প্রান্তছয পু র রপাছট না- রআ ভযা কাছগ ।
দূয রথছও রপ্রমভও রদছঔ ভৃত রপ্রমভওায যীছয পু ছট ছঠ চর রার পু র ভযা- রচোৎোয
ভছতা রাছক!
মাছও াে মন র রওাছনা ভে
ঘু ম্বছন ভছযছঙ র ফায ফায
রপ্রভ ছম্যাছন!
ওফয রভছছঙ রআ রার পু র
ভুূতত ওথা শ্রুমতভারা ভছয মাে
ঘু ম্বছনয দাভ রাও অয এওটা চীফন!
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এক রা ফৃতি
িভতজি চক্রফি্ী
এও রা ফৃমষ্ট ভাথাে মনছে রমদন যাস্তাে রফমযছেমঙরাভ,
ওছরচ িীছটয ুযছনা ফআছেয রদাওাছনয াভছন
ুাঁ মঙরাভ ছনওগুছরা ামযছে মাো স্মৃমত।
ছনওেণ দাাঁমেছে ঔচ
ভছন র
রমদন মবছচমঙরাভ এও রা ফৃমষ্টছত,
তু মভ ফছরমঙছর অভায স্ববাছফ নামও ফড্ড রফম রঙছরভানুমল।
অমভ াযামদন ধছয ছোে মঙরাভ রতাভায ভছেয,
ভছেয ছয ভে রতাভাছও অোর ওছযমঙর
তদনমেন চীফছনয ে এওছখছেমভ রথছও।
অমভ চানতাভ ফমওঙু মভমরছে মাে ীছভয রঙাাঁোে,
মওন্তু তা থাছও মপছয অায ওরুণ অছফদন।
রমদন মবছচমঙরাভ এও রা ফৃমষ্টছত,
ূছচায ঢাও ফাচমঙছরা, অয তু মভ ফছরমঙছর,
ু নআ।
অমভ নামও রওারওাতায ূছচায ঈমি
রতাভায ঐ চীফন রঙাাঁো রঘাছঔয অছরাে
মযূণত
ত া মঙর, মঙর এও স্বপ্ন।
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রমদন মবছচমঙরাভ এও রা ফৃমষ্টছত,
রতাভায ফামেয টানা ফাযাোে এওছখছে খয খয ছব্দ
মদনটাছও ফড্ড ঙেীন রাকমঙর।
তু মভ এছর - ুছয, তাছর,
ফরছর, ‘অমভ ৃমষ্টয দূত’।
অচ মবচমঙ ওছরচ িীছটয কমরছত,
তু মভ অচ অ ভছেয ছকাঘছয।
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িন
ায়ন চক্রফি্ী
ফ্ল্াআবাছযয রম ংটা রবছে ের,
রটা মনছে ফায ঔুফ ভাতাভামত।
এ য মদছও এওটা ওছয অেুর তু ছর,
রকাছন মতনছট ওছয মনছচয মদছওআ যাঔছঙ।
রওঈ রতা চানছত ঘােমন,
রবছে োয অছক মদছন মদছন েছে অা যীয,
বায মনছত াযত মও অয?
তায স্ক্রু, চছেছন্টয ভযছঘভাঔা যীছয
নতু ন ওছয ভাথা রতারা ম্ভফ মঙর মও?
অভযা চানছত ঘাআ না।
রমভন অিতোয অছক ফমধ
রওঈ রভছেমটছও রফাছাছত ঘাআনা
মাছঘয ছয ৃমথফী থাছও।
রফওায রঙছরটা রযর রাআছনয মদছও এমকছে মাোয অছক,
রওঈ াত রটছন ফমরনা, ‚াছ অমঙ।‛
অভযা চানছত ঘাআনা।
ভাংছয ভত ঘনীর ভাচ,
মমামতয ভত যীযছচাো চযা মনছে
দু-রঘাঔ বযমত ররাব মনছে তামওছে অছঙ।
ভাথায য ফ্ল্াআবায থাও ফা না থাও,
রমঔান মদছেআ রম রাঁ ছট মাও,
ভাথা ঈাঁ ঘু ওছয অওা রদঔছত াযফ মও?
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য চুছে ভানুছলয ভযছঘভাঔা যীয,
রবছে মাো ফ্ল্াআবাছযয ভাছছয ূনেতাটুওু য ভত,
ূছমতাদছেয ছোে াত রছত ফছ অছঙ।

৩১ ৩ ২০১৬ তামযছঔ ওরওাতায রাস্তা েছর ঈোরুর রবছে ো প্রছে।
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আফর িাফর গদয
যদফব্রি ার
দ্ভুত মওঙু নুবূমত মমদ রপ্রভ নাভ াে;
তছফ তাআ রাও,
অমভ রপ্রছভ ছেমঙ।
কীটায অমভ ফাচাছত চামন না,
তছফ ফাচাফ রবছফমঙ রতাভায চনে!
অমভ রতা ভৃত ভানুছলয ভছতা ভানমও মফওাযগ্রে;
রতাভায ভছতা চরচোন্ত স্বাবামফও না!
অমভ দুঃমঔত ফ রফমামফ ওাছচয চনে।
বার ওাঈছও ফামমন, তাআ
অওাছয যং নীর না াদা ফুছছত াময মন!
অভায ওাছঙ ওল্পনাআ ছনও দূয রদ ছে রমছত াছযবারফাা রম াছয তা চানা মঙর না।
ওঔন কবীয যাছত খুভ রবছে ফছ থামও
ন্ধওাছযয মদছও তামওছে।
অিমত ছে রদমঔ অভায াছত রর রপান!
ঔছুাঁ চ রফোে রতাভায ভোছচ, ঙমফ ফা নাম্বায!
যাস্তাে ভাছছ ভছধেআ বু র ওছয নে ওাঈছও রদমঔ
তু মভ রবছফ!
াযা মদছনয ওাছচয ফেস্ততা রতাভাছও রবারাে না,
এটাআ রফাধে রপ্রভ।
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মায চনে এত ফ কান অয ওমফতা
অভাছদয ভছন ুেুমে রদে প্রমতমদন!
তু মভ রতা অয তা ফুছছফ না,
তু মভ াধাযছণয রভােছও রাযা াধাযন এওটা নাযী,
রম ফুছছ না রফাছায বান ওযাটাছও অটত মছছফ রনে!
োাঁ,
বু র রতা অমভ ওছযআমঙনা ছর রচছনশুছন রওঈ ীছতয যাছত
কোে ছাাঁ রদে,াাঁতায না রচছনআ?
তছফ মছে অভায ছেছঙ,
দাাঁমে-রকাাঁপ রযছঔ বাফুও রছচ ওমফ োটাআ ায।
অভাছদয তথাওমথত স্বাবামফও ভাচ
অয রতাভায ভছতা স্বাবামফও ভানুলগুছরা
এগুছরাছও ফামিত ফছর খছযয রওানাে তু ছর যাঔছফ।
ভাছছ ভছধে ছাাঁটা মদছে ধুর যাছফ বু র ওছয...
না! মতেআ অমভ মফওাযগ্রস্ত!
ভন তফু ামন্ত রঔাাঁছচ
মফছওছরয ঘাছে, ফৃমষ্টয ঠাণ্ডা াোে াছত াত রযছঔ,
াাাম দাাঁোছত, অওা রদঔছত ফা ফৃমষ্টয চছর এওাছথ াত রবচাছত!!!!!
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এনরা যভনরা
তদতিজয় ফনিযাাধযায়
রআ ওানভরা... অয ওত থ... অয ওত মও...
ব্দ গুছরা ঙন্নঙাো... েমত মও
ভাছন রম থাওছফআ... ভাছন মও?
মঠও অছঙ ঘছরা ফম দুছটা ওথা তছফ ফমর
রআ মদন মঔন অমভ ছনও রবছফ মঠও ওময
তু মভ অছর মওঙু ফরফ না রপ্রভ নে এওদভ আ নে নে ওথা
ফযং াো এওটু অয এওটু যগ ফুচ টা... না না নীর
টাটওা রমন াম টা ভন প্রাছণয ঔুম টা
ঔুম রমন ফছে মাে রঙাাঁোঘ রাছক
যাস্তায ঘাছেয রদাওাছনয রঙছরটা ঘা মদছত মকছে রছ মাে
স্মাটত রপাছনয ওাছঙ রখাঁছল রকভ অছঙ রদঔাছফ?
দুছটা ওথা অয ছনও াম এওটু রিা প্রাণফন্ত
ভামরছওয তাো... অছয মদছও ঘাযছট
দাভ ওত? রও চাছন দাভ ঘাছেয না াময
ঔুময রওান ওাযণ রনআ চাে বাছরা রাকছঙ এওটু এওা এওটা ফআ
এওটা কান ুযছনা এওটা ওথা রঠাাঁছট াম কীটাছযয রযল রআ ছন্ধে টা রল
অমভ াাঁটমঙ পু টাথ যাস্তা ফাচায াাঁট এওটু ফুচ অছযওটা কান
োছভয টন টন রফাঁছও মাো রাআন এওটু পু টফর মদছও মক্রছওট
মফছওছরয ূমত ফছর মাআ তছফ রযল রযল রওছট মাছফ
ঙে রনআ মওন্তু তাছত মও
এছরা রভছরা াো মওঙু াতা ছে থাওা রআ কাছঙয তরাে াতায াাে
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চাছনা কমদ মও অযাভ
ফৃমষ্ট ধুছরা ভামট চছর রবচা এটা ুবা
ওত মদন য ঈপ রওাথাে মঙর
স্মাটত রপান এত স্মাটত রচছনা এওটা দৃে রমাক এওটা তায
ৃমথফী রত রপযায ভছে মপমযছে মনছে অায
াাঁটমঙ অছস্ত অছস্ত
রপান টা তু রছফা না এওটু ফাচুও এওটা মযংছটান
অছযওটু ফাচুও।
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ধৃিযাষ্ট্র
যদফব্রি ার
রঙাট রঙাট চানারাগুছরা ফে এওা!
ল্প রফদনা অয কবীয দৃমষ্ট।
চর ছে ট ট
মওংফা ঠাণ্ডাে অাঁওছে ধযা মনছচছওআ।
এওছখছে বাছফ প্রমতমদছনয ফোস্ততা রদঔা
ছকো ফা রপ্রভ দুছটাআ রঘাছঔ ছে।
নীে ভানমও টানাছেন
অয ভানমও মফফাদ যা ভুঔ ফুছছ ে ওছয।
ছদয রথছও ফাাঁঘছত নতু ন দতা রাকান ছেছঙ।
এঔন দতাগুছরা ওাাঁছদ এওাছন্ত চানারায াত ধছযঅয চানারাগুছরা মনযছফ মনবৃ ছত থাছও,
শুধু শুনছত াে; ধযছত াছয না,
ঘর ধৃতযাষ্ট্র!!
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আভগাছ
আরান যায় যচৌধুযী
ন’টা ফাছচ; অয এওটু ফাছদ ঈঠছফা।
ছয ঈঠরাভ, এওী! ন’টাআ ফাছচ।
খমে রকছঙ।
মও রধাাঁো!
মওঙু আ রদঔা মাছে না। অঃ!
চানারা ঔুমর...। চানারা রতা রঔারা।
ফাআছয রধাাঁো রনআ এওটু।
অভ কাছঙয ডার গুমর এমকছে অছঙ
অঃ! এওী! এফ মও? ঢুছও ের
অভায মদছও। দযচাটা রওাথাে?
এআ রতা ! থাও!
দযচাটা রঘছ রাকারাভ।
এটা রওান খছয এরাভ রয ফাফা? অছক এছমঙ?
অছরাে অছরা। াো রঔরছঙ ুেয
ফাল্ব মডছটম্পায রদোছর ওত মেওায !
রুদ দুরন্ত দতা, চানারায রেভ।
পাাঁও মদছে রদঔা মাছে এওটা
এওটা ঔুছদ অভকাঙ!
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The Secret of the Mountains
Ananya Chatterjee
Towards the tall mountains I stare and stare
Is that where life stores all its mirth, is that where...
For all I see underneath is pain and pity
That which is so close why is it so far up there
The sun shines, the days smile,
The moon beams , the stars wink
All but is left underneath is darkness and ghastly shadows
All that‘s beautiful, is it only up there?
The paths uphill are strewn with pebbles so small
One might prick ones toes, one might even fall
But does it still keep one from taking the scary path
Yes it does for some, but someone embraces the path
What the lonesome traveller finds uphill
I know not a bit, yet I keep pondering still
Whether its mirth, or pain or ecstasy or freedom up there
I know not a bit, but I do not stop my stare
The mountains sway with glee
Their secrets still not with me
Yet I stare and stare till the eyes are tired with the glare
Is that where life stores all its revelations, is that where....
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The Stone of Time
Digbijay Bandopadhyay
A bubble of sand…a plethora of sound…
A wave of raiders from the land of the lost dawn…
Dusted robes, fastened belts, surging blades…
Pharaohs on the altar with their never ending gaze…
The fates…the laughs…the cries and the lives
The passion…the sadness…the cheers and the times….
Some centuries pass…the ravines remain…
The sounds of now bury the echoes from past …
A little girl touches the beard of the stone…
Nothing happens on surface…only the times inside churn …
An old wave of air tries to touch the „now‟
There`s no time machine…no traveller of time
A wince and wonder loom over the face of the girl…
The stirred and touched air goes through in time…
A soul of past somewhere greets in smile…
The past feels now and now feels the past
The stone of the time stands amidst it all…
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Kids Corner

Shreya Biswas

Abhirup Das
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Abhigyan Das

Shreya Biswas
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Swapnaneel Dey
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Through My Lenses – 1
Writi Roy Mukherjee

116

JHAALMURI BOISAKHI 2016

PHOTOGRAPHY

www.jhaalmuricorner.com

Through My Lenses – 2
Alok Das
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Through My Lenses – 3
Prasenjit Sen
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Through My Lenses – 4
Prarthana Chakraborty
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Through My Lenses – 5
Angshudeep Mazumdar
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Canvas (Cover Art)
Haimanti Chatterjee Mukherjee
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