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Editorial
A big hello to all of you!
Happiness is when 2 days after Durga Puja
release a mail pops up in the inbox with
subject "My submission for next issue".
Happiness is when after 15 long years you
get her next poem, not to forget the mention
"wrote it for your jhaalmuri". Happiness is
when someone overcomes her writers block
and creates masterpiece. Happiness is when
just before clicking the publish button you
realise there is still one painting left in the
whatsapp folder. Happiness is when all of
these is combined to create yet another
Jhaalmuri mix – “Winter Special 2016”. Yes,
they are “special” – made special by a burst
of colors, warmth of words, lyrics of poetry,
bundle of knowledge.
Hope you will enjoy every page of this
beautiful magazine. Please share your
comments
with
us
at
thejhaalmurigang@gmail.com
Wish you all a very happy and creative year
ahead.
Happy Reading!!
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ন্দঘরাাতা চঙ্গমরয

দভিাফান্দয ওযামম্পয ফুন্দওিংটা দম দময় মামফা,
আা ওন্দযন্দন।এয আমক দঘষ্টা ওময াইন্দন ফহুফায।ীমতয ঙু ন্দটমত
উত্তযফমঙ্গয দওাথা এওটা দফড়ামত মামফা ন্দিও ওমযন্দঙরাভ।ফক্সা-চয়ন্দন্তয
ামথ ন্দঘরাাতায চঙ্গরটা উমবাক ওযমফা বাফরাভ।মই যাভগুয়া
কাঙ,মায কা দথমও যমেয ভত রার য দফয য়।আয আমঙ ান্দতফাইন।এমদয চনযইমতা ন্দঘরাাতা এত ন্দযণভয়।চঙ্গর ভ্রভমণয অন্দবজ্ঞতা
মন্দদ নতু ন নয় তা চঙ্গমর যান্দত্রমান,এয আমক ফহুফায ন্দফপর
ময়মঙ।কবীয চঙ্গমরয পমযস্ট ফািংমরায ফুন্দওিং ায়া আয দল ম্ন্ত দঔামন
ন্দকময় থাওমত াযায দৌবাকয আচ ম্ন্ত ময় মিন্দন।অমনও আা ন্দনময়
প্রময়াচনীয় ন্দচন্দন গুন্দঙময় ন্দডমম্বমযয দল প্তাম দেমন দঘম ফরাভ, মঙ্গ
টুযয প্ল্যানায আভায স্ত্রী শ্রীমরঔা।
ন্দনউ আন্দরুযদুয়ায দষ্টমন দনমভ আমক দথমও ফুও ওময যাঔা কান্দড়য ড্রাইবায
যতনচী এওটা ঔাযা ঔফয দানামরা।―পমযস্ট ন্দডাট্ মভমেয অন্দপামযযা
িাৎ ওময এম মড়মঙন তাই এই অঞ্চমরয দফীযবাক ফনফািংমরায ফুন্দওিং
ফান্দতর ময় মামে,টুন্দযস্টমদয অনয দামটমর ন্দযময় ন্দনময় মামে তাযা‖।শুমনই
দটনন দকর দফমড়। ভারত্র কান্দড়মত তু মর চঙ্গর ভ্রভমণয াযন্দভমটয ফযাাময
ওথাফাত্ া ফমর ন্দনময় কান্দড় স্টাট্ র।এওটু মযই চঙ্গমরয যাস্তায়
ড়রাভ।নীযফ,ন্দনশ্চু,ীমতয ধূযতা দভামনা কামঙয ান্দযয ভাছ ন্দদময়
যাস্তাটা এেঁমওমফেঁমও ঘমর দকমঙ,ওামরা ন্দপমতয ভমতা। যতনচী ফরমরন-―ওার
এই যাস্তায় ান্দতয ার দফন্দযময়ন্দঙর,ওময়ওটা টুন্দযস্টমদয কান্দড় তামদয াভমন
মড়মঙ‖। এইঔামন আভায এওটা ওথা ভমন মড় দকর,মাযা চঙ্গমর দফ
ওময়ওফায দকমঙন তাযা দঔয়ার ওময দদঔমফন এঔান ওায কাইড ফা
ড্রাইবাযমদয ওথা শুমন ভমন য়,চন্তু-চানয়াযগুমরা দমন খমযয ভুযন্দকঙাকমরয ভমতা আচ এঔামন ওার ঔামন ঘময দফড়ায়।অথঘ আভযা মাযা
টুন্দযস্ট তাযা দকমরই আয ন্দওঙু ই দদঔমত াইনা।এওফায করুভাযা পমযমস্টয
দভদরা য়াঘ-টায়ামযয ওামঙ ন্দকময় শুনরাভ দুমটা কণ্ডায নান্দও চঙ্গমরয
াময গ্রামভয ওামঙ এম াতন্দদন ধময রড়াই ওমযন্দঙমরা।মন্দদ আভযা ন্দকময়
য়াঘ-টায়ায দথমও অমনও ওমষ্ট কণ্ডামযয এওটা দরচ ঙাড়া ন্দওঙু দদঔমত
াইন্দন।তমফ এফামযয দফড়ামনা দওান চন্তু দদঔায তাড়নায় নয়।যামতয
চঙ্গরমও ঔুফ ওাঙ দথমও উমবাক ওযায ইোয়।তা দটা প্রায় বণ্ডুর
য়ায দমাকাড়।
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এওটা ওামিয ন্দব্রচ দন্দযময় ওযামম্পয াভমনয কান্দড় দােঁড়ামরা, মঙ্গ মঙ্গই
ঔফয এর ফুন্দওিং ফান্দতর পমযস্ট অন্দপাযমদয দৌচমনয।শ্রীমরঔা আয আমফক
ধময যাঔমত না দময ামতয ফযাকটা ভান্দটমত ধ ওময দপমর,তায য ফম
বযা ওময দওেঁ মদ দপরর।য এই ওাণ্ড দদমঔ ফান্দওমদয ামথ আন্দভ বযাফাঘযাওা
দঔময় দকরাভ।ফাইমও অপ্রস্তুত ওময দান্দফ ওময ফর দওান দামটমর 
থাওমফনা,থাওমত মর চঙ্গমরয দবতমযই দওাথা ফযফস্থা ওময ন্দদমত মফ।য
এই ওান্না আয ফায়না ন্দনময় ফাই মঔন ফযস্ত,আন্দভ দই ুমমামক খুমযখুময
ঘত্বযটা দদঔন্দঙরাভ।িাৎ দঘামঔ ড়র ওযামম্পয এওদভ দল প্রামন্ত এওটা
ওামিয ওমটচ এওটু আরাদা ফায দথমও,তারা ফন্ধ  এওটু ন্দযঘম্ায অবাফ
যময়মঙ।এওচন ওযামম্পয ওভ্ীমও দডমও ন্দচমজ্ঞ ওযরাভ এই খযটা
ম্বমন্ধ।মরাওন্দট চানামরন খযটা ওময়ও ফঙয ধময ন্দযতযে,ওাউমও দদয়া
য়না,ওাযণটা ভযামনচাযফাফু ফরমত াযমফন।আন্দভ ন্দকময় ভযামনচাযমও
ধযরাভ,শ্রীমরঔা াম ঘমর এমমঙ ততক্ষমণ।দুচমন ন্দভমর অমনও
খযানখযানান্দন,যাকাযান্দক, ওথাফাত্ ায য ভযামনচাযফাফু যান্দচ মরন।ঔান্দর
ফরমরন ―আনাযা থাওমফন ম্পূণ্ ন্দনচ দান্দয়মত্ব,ুযমনা খয,ফুছমতই
াযমঙন।তাঙাড়া অন্দপাযমদয দঘামঔ মড় দকমর ভুন্দওর তাই খমযয
ন্দঙমনযয ন্দদমওয ফাযািা িংরগ্ন দযচা ফযফায ওযমফন,দওউ দমন দদঔমত না
ায়‖।আন্দভ ফররাভ ―ন্দনন্দশ্চন্ত থাওু ন এওটা ভাত্র যামতয চনয থাওফ,ওার
ওামরই ফক্সা ঘমর মামফা আভযা‖।
মা ায়া মায় তাই ই, ফযিং এটা আয অযাডমবঞ্চাযা মফ-এই দবমফ খন
খা আয দঘাযওােঁটায ান্দয দন্দযময় ফািংমরায ওভ্ীয ন্দঙু ন্দঙু খযটায ন্দঙন ন্দদও
ন্দদময় দবতময ঢুওরাভ।অমনও ন্দদমনয ফন্ধ খমযয গুমভাট কন্ধ প্রথমভই নামও
এর।তা দভাটাভুন্দট ফযফাযমমাকয ওযমত ফমর আভযা চঙ্গর দদঔমত দফন্দযময়
ড়রাভ।যতনচী াযন্দভট ফান্দনময় দযমঔন্দঙমরন।আভামদয খয ায়ায কল্প
শুমন দওভন কম্ভীয ময় ফরমরন ―না থাওমরই াযমতন ফ ুযমনা
খময,দওাথায় ন্দও দাওা ন্দও া থাওমফ‖।ওথা ফরমত ফরমতই চঙ্গমরয
কবীময প্রমফ ওময দকরাভ।রার ভান্দটয এফমড়া দঔফমড়া যাস্তায ছােঁওুন্দন আয
এওটানা ন্দছন্দেঁ ছযেঁ
মেয ভমধয ন্দদময় ন্দফার ফড়ফড় কামঙয ডারারায
ঘােঁমদায়ায তরা ন্দদময় আভামদয কান্দড় এন্দকময় ঘরর।ছময ড়া শুওমনা াতা
ভান্দড়ময় মায়া ঘাওায অদ্ভুত ভঘভঘ আয়াচ, ভয়ূমযয ডাও ফ ন্দভন্দরময় কা
ঙভঙভ বাফ।প্রন্দত ভুূমত্ য উমত্তচনা এই ফুন্দছ দওান ান্দত ফা ফাইন দফন্দযময়
এর।ন্দওন্তু দওাথায় ন্দও?মথাযীন্দত তাা।এইবামফই এও ভয় দৌেঁমঙ দকরাভ
নর
যাচায
কড়।ধ্বিংস্তূমও
ঙান্দময়,আকাঙায
দরাত
ঙন্দড়ময়
মড়মঙ।মবামফ ন্দওঙুই দদঔায দনই তাই কান্দড়মত উিমত মামফা িাৎ ন্দঙন
দথমও চাভায াতায় টান ড়মরা।মদন্দঔ এওচন স্থানীয় ফৃদ্ধ আন্দদফাী
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ন্দন্দম করায় ন্দচমজ্ঞ ওযর ―যাচায কড়মতা দদঔরযা,যাচায ওথামটা
শুনফযা না ফাফু‖।কমল্পয কমন্ধ শ্রীমরঔা থভমও দকর,-―আো এই ঔামনই দতা
যাভগুয়া কাঙ আমঙনা?ন্দিও দওাথায় আমঙ?‖তাইত আভায ভমন মড়
দকমরা।ফুমড়া ভানুলন্দট ঘওঘমও দঘামঔ ফরর ―কাঙ রয়মকা ভা, কাঙ রয়, উযা
াাযযাদায...‖ এফায অফাও য়ায ারা অন্দবাম ন্দনফিং র যাচায
ফিং;ঔান্দর যাচায ন্দফশ্বস্ত াাযযাদায ময় দকর এভমন এও কাঙ মায কা দথযমও
যে ছময‖... ―মতফ ফামচ কল্প্‖-ন্দফড়ন্দফড় ওযরাভ আন্দভ।মরাওটা শুনমত
দময় ফরর ―নামকা ফাফু,এই ন্দঘরাাতা চঙ্গর যময বযযা দকা,ইঔামন
আচ ইভন খটনা খমট মা তু যা হুময ফাফুযা ন্দফমশ্ব ওযফুন্দন...‖ িাৎ
যতনচী এম ড়মরন ―যয,চরন্দদ আুন,এঔামন আয দােঁড়ামফন
না।মতাযা নদীয য ানমট দদঔমফন ঘরুন‖।তাড়াতান্দড় কান্দড়মত উমি
ােঁপ ঙাড়রাভ,দরাওটা ঔুফই অস্বন্দস্তওয। দতাযায চমর যোব ূমম্য
আমরায দঔরা দদমঔ মন্ধযয ভুমঔ ওযামম্প ন্দপময এরাভ।ন্দঘতা ফামখয ম্ভাফয
উন্দস্থন্দতয চনয যান্দত্র ৮টায য ওযামম্পয ভান্দটমত নাভা ফাযণ।তাই
তাড়াতান্দড় ন্দডনায দময ফাই খময ঢুমও মায়।ভান্দট দথমও ওময়ও পু ট উেঁ ঘু
ওমটচগুমরা অমনওটাই ন্দনযাদ এইন্দদও দথমও।আভামদয খময যামতয ঔাফায
ন্দদমত আা ওভ্ঘাযী ফরযাভ এওটা যাচাও ধযমণয আমরা  দুমটা দভাভফান্দত
ন্দদময় দকর।ফাযফায ওময ফরর দওান অুন্দফধা মর দভাফাইমর দপান ওযমত
এযয আয ন্দওঙু ফরমত ন্দকময় দমন ঘু  ওময ঘমর দকর।ঔায়া দময
ন্দঙমনয ফাযািায় ন্দকময় দােঁড়ারাভ।ঘােঁমদয আমরায় দবম মামে
অযণয,দযাভাঞ্চওয দই অনুবূন্দত।যামতয চঙ্গমরয অদ্ভুত ন্দওঙু ে আয স্বপ্নারু
চকত ন্দখময যইর আভামদয।ভামছভামছ াময দওাদারফন্দস্ত দথমও ন্দন্দি কামনয
আয়াচ দবম আমঙ।বয চকমতয ইটুওু ই দঙােঁয়া যময় দকমঙ এই ভুূমত্ ।
াযান্দদমনয ধওর আয মযয ন্দদন ওামর িায তাড়া থাওায় দফীক্ষণ ফাইময
থাওা দকর না,িাণ্ডা ায়ায প্রমওা ফাড়ন্দঙর।খময ঢুমওই এওটা দধােঁয়া দধােঁয়া
কন্ধ এমরা,আশ্চম্! এতক্ষণমতা ন্দঙমরানা কন্ধটা,যাচাও দথমও আমঙ
ন্দও?শ্রীমরঔা আফায ফ দযচা চানারা ফন্ধ ওযমত শুরু ওমযমঙ িাণ্ডায
বময়।খমযয ঙামদয ওামঙ এওটা খুরখুন্দর আমঙ দটা দঔয়ার ওমযন্দন
দফঘান্দয।আন্দভ ন্দওঙু ফররাভ না।দুমটা ওময ওম্বর আাদ-ভস্তও ভুন্দড় ন্দদময়
খুন্দভময় দকরাভ।খটনাটা খটমরা দল যামত খুমভয ভমধযই।িাৎ দমন ভমন র
নাও জ্বারা ওযমঙ,করাটা দমন ফন্ধ ময় আমঙ।তীব্র শ্বাওমষ্ট ঙটপট ওময
উিরাভ।দখমভ মামে াযা যীয,ন্দওন্তু কাময়য ওম্বর টা দপমর দদয়ায
ক্ষভতাটুওু দমন দনই।অমনও ওমষ্ট া ন্দপময শ্রীমরঔামও ডাওমত
মামফা,াতটা অমনও উময উমি ধ ওময মড় দকর।তান্দওময় দদন্দঔ শ্রীমরঔা
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ন্দফঙানায় া ন্দপময খুমভামে।ডাওায ভমতা করায় দচায াঙন্দঙনা,অথঘ এঔুন্দন উমি
ফাইময মায়া দযওায,খযটায ভমধয দভফন্ধ ময় আমঙ... এওটু ফাতা...এওটু ঔান্দন
দঔারা ফাতা...আআ আআ...শ্রী...শ্রী...ঔও ঔও ওময ওামত ওামত অজ্ঞান
ময় দকরাভ। য ভুূমত্ ই ঘভমও উমি দদন্দঔ,ওামরয আমরা ওমটমচয চানরায ওাঘ
ুেঁ মত ন্দকময় দদঔরাভ ফাযািায় দােঁন্দড়ময় চঙ্গমরয ন্দদমও
ন্দদময় উেঁ ন্দও ন্দদমে।শ্রীমরঔা দও ঔচ
ন্দস্থয দঘামঔ তান্দওময় দ।ওামঙ ন্দকময় ওােঁমধ াত যাঔমতই চন্দড়ময় ধযর দ, পুেঁ ন্দময়
উমি ফরর ―ওার যামত এওটা বয়িয স্বপ্ন দদমঔন্দঙ আন্দভ...ভৃতুযমও এমতা তীব্র বামফ
উরন্দি ময়মঙ আভায...‖ ন্দউময উিরাভ আন্দভ,এন্দও!এত আভান্দয স্বপ্ন...ন্দওওময
ম্ভফ!
ু য ময় উিমঙ তঔন দুচমনয ন্দফহ্বরতায
দবামযয ন্দঘরাাতা ান্দঔমদয ওরতামন ভঔ
ভামছ ফরযাভ দম ওঔন ঘাময়য দে ন্দনময় এম দােঁন্দড়ময়মঙ দঔয়ার ওন্দযন্দন।আভামদয
স্বন্ত্রস্তবাফ দদমঔ ন্দওঙু আিাচ ওমযই দমন থভমও দকমঙ দ।―আনাযা ফুন্দছ স্বপ্নটা
দদঔমরন‖।ামতয দে নান্দভময় ফমর ঘরর দ ... ―ফঙয দমও আমকয ওথা ,অল্পফয়ী
এও বদ্রমরাও স্ত্রী দও ন্দনময় দফড়ামত এমন্দঙমরন ।এই ওমটচটা তঔন দয ফানামনা
ময়মঙ,তমফ electricitr না থাওায় যামত খময রযামম্পয ফযফস্থা থাওমতা। যা
এমন্দঙমরন গ্রীমেয শুরুমত,দাওাভাওমড়য উদ্রফ তঔন এওটু দফন্দ থামও
।বদ্রভন্দরায ন্দঙর দাওায বীন্দত,তাই যামত ভস্ত দযচা-চানারা ফন্ধ ওময দদন।
াযাযাত ই ফন্ধ খময, রযামম্পয আমরায় ...ওামর ওযামম্পয দরাও অমনও
ডাওাডান্দও ওময মঔন াড়া ায়না,দযচা বাঙ্গা য়।স্বাভী-স্ত্রী দুচমনই তঔন
ভৃত।আভায ন্দনমচয দঘামঔ দদঔা যয...ন্দও ফীবৎ দই দৃয... দুচমনয ভুঔ ন্দদময়
ওামরা য ...।না...ময ুন্দরময ওামঙ শুমনন্দঙ ন্দফলাে কযাম াযা খয বময ন্দকময়
খুমভয ভমধযই ভাযা দকন্দঙমরন উনাযা।তাযয দথমওই এই খময মাযা যাত ওাটায় এওটা
দুুঃস্বপ্ন তাড়া ওময াযাযাত ধময।অমনও ন্দযফত্ ন ওযা ময়মঙ এই খমযয।ময
খুরখুন্দর ফানামনা ময়মঙ,দচনামযটমযয াামময এও ভয় আমরায ফযফস্থা ওযা
র।ন্দওন্তু দই স্বমপ্নয ন্দফবীন্দলওা দূয রনা।ফঙযঔামনও য যতরা দথমও আমদ
এর ওমটচ ফন্ধ ওময দদয়ায।এইচনয ভযামনচাযফাফু আনামদয প্রথমভ এই খযটা
ন্দদমত ঘায়ন্দন।আনামদন্দয ভত ঙটপমট ঘনভমন ভানুল দুমটা এই ন্দঘরাাতায চঙ্গমর
ন্দঘযতময ান্দযময় দকর।মন্ধযয য এইন্দদওটায় দওউ আমত ঘায় না।আন্দভ ন্দনমচ
দফ ওময়ওফায যামত পােঁওা খময যাচামওয আমরা জ্বরমত দদমঔন্দঙ।এঔনওায ন্দদমন
দওউ এফ ন্দফশ্বা ওযমফ ফরুন?আনামদয ড্রাইবাযচী খটনাটা চামন।আভায মঙ্গ
মঙ্গ ভমন ড়র দওন যতনচী খযটা ন্দনমত ফাযন ওমযন্দঙমরন।
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এযয ন্দওবামফ দম ন্দপময এরাভ তা আয ভমন যাঔায নয়।যান্দঔন্দন। দুুঃস্বপ্ন
স্মৃন্দত দ্রুত ভুমঙ দপরায দঘষ্টা ওময ফযথ্ রাভ।িাৎ ভাদুময়ও য ফরযামভয
দপান এর... ― খযটা দবমঙ্গ দপরা মে দল ম্ন্ত।ওার দথমওই ওাচ শুরু
মফ।আানাযাই দল যাত ওান্দটময়মঙন ই খময তাই বাফরাভ ঔফযটা
ন্দদই।নভস্কায যয,বামরা থাওমফন।াযমর আমযওফায খুময মান, এফায
আাওন্দয আয দওান অুন্দফধা মফ না‖।
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আভায ―ভত‖
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ন্দওঙু ন্দওঙু

ভানুল থামওন মামদয ান্দন্নমধয এমর ভন আনা দথমওই বামরা ময়
মায়। মাযা ত যাক, দুুঃঔ, দক্ষাব, ওষ্ট ফুমও দঘম দযমঔ অনান্দফর আনমি কা
বান্দময় ন্দদমত ামযন। মযয ন্দদনটা ফােঁঘমে্ন ন্দও না তায ন্দনশ্চয়তা দনই চানা
মে তােঁযা আচমওয ন্দদনন্দটমও প্রাণবময উমবাক ওমযন। এভনই এওচন
ভানুল ন্দঙমরন আভায ওাওা, আভায ভত।
এই ―ভত‖ নামভয দঙমন এওটা ইন্দতা আমঙ। আভায চমেয ময আভামও
তঔমনা আভামও ভাময়য ওামঙ এমন দদয়া য়ন্দন। ওাওা আভামও দদমঔ এম ভামও
ফরমরন, ‗ফউন্দদ, দতাভায দভময় দদঔমত এমওফাময আভায ভত ময়মঙ‘। শুমন
ভাময়য ন্দও ন্দঘন্তা। ওাযণ ওাওায কাময়য যগ ন্দভশ ওামরা। আয বাযতফমল্ দভময়মদয
কাময়য যগ ওামরা য়া ভামন দতা দখায ফ্না। তাই আভায বাযতীয় ভা
ন্দঘন্তান্দেত ময়ন্দঙমরন। যফত্ ীওামর ওাওা ওর ভয় আভামও ফরমতন, ‗তু ই
ফড় ময় আভায ভত ন্দফ‘। শুনমত শুনমত আন্দভ ওাওামও ভত ফমর ডাওমত শুরু
ওন্দয। উমে ওাওা আভামও ভত ফমর ডাওমত শুরু ওমযন এফিং আভযা এমও
অমযয ―ভত‖ ময় উন্দি।
ভত ন্দঙর অম্ভফ প্রাণফন্ত এওটা ভানুল। তায ভাথায় ফভয় ন্দফন্দঘত্র ফ ফুন্দদ্ধয
আনামকানা ত। আমাময দকাভড়াভুমঔা ভানুলগুমরামও ন্দনভ্র আনমি
বান্দময় ন্দদমত ভত দা তৎয থাওমতা। আফারফৃদ্ধফন্দনতা প্রমতযমওয ামথই
এওই বামফ ন্দভত ভত। ওভ্মক্ষমত্র এওই বামফ চনন্দপ্রয় ন্দঙর ভত। আভযা
ু
থাওতাভ এওটা দঙাট াান্দড় ময। দঔামনয ফাগান্দর ভামচ যন্দও ভানল
ন্দমমফ ফাই ভতমও এওডামও ন্দঘনত। প্রঘু য ফন্ধু ফান্ধফ ন্দঙর ভতয।
ভতয দঘামঔয ভন্দণ ন্দঙরাভ আন্দভ। আভায ুমযা দঙাটমফরাটাই ভতয িংস্পম্
দওমটমঙ। অমনও ন্দওঙুই আভায ভতয ওামঙ দঔা। ভত ন্দঙর আভায দঙমরমফরায
ফন্ধু, আভায দঔরায াথী, আভায দুষ্টুন্দভয াকমযদ, আভায আোমযয চায়কা।
আভায ফাফাযা ন্দঙমরন দচন বাইমফান। তাই দম দওান উৎফ অনুষ্ঠামন ফান্দড়মত
প্রঘু য দরাও চভা ত। আভযা ফ ঔুড়তু মতা, চযািতু মতা, ন্দতু মতা বাই
দফামনযা ন্দভমর দ ন্দও হুমিাড় ওযতাভ। আয আভামদয দরন্দত ত এও এফিং
অন্দিতীয় ভত।
আভায ফাফায এওটাই ন্দফরান্দতা ন্দঙর চীফমন। দটা র ঙু ন্দটয ন্দদমনয খুভ। এও
যন্দফফাময দফরা দটা ম্ন্ত ফাফা খুমভামেন আয তােঁয নাও ডাওমঙ। ভত দই
নান্দওা কচ্ন এওঔানা দট দযওড্ াময দযওড্ ওময দযমঔন্দঙর। ময দটা শুমন
ফায ন্দও ান্দ।
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ু ায াশুন্দড় ভৃতুযমযায়। ফাই ন্দফভল্।
আয এওফায আভায চযািতু মতা ন্দদন্দদ ভে
ভত খটনাঘমক্র দঔামন উন্দস্থত ন্দঙর। িাৎ ফমর উির, ‗আভায এঔুন্দন এওটা
ন্দঘন্দি ন্দরঔমত মফ‘। শুমন ফাই ফমর উির, ‗ওামও ন্দঘন্দি ন্দরঔমফ?‘ ভত ফলর,
‗ভুোয াশুন্দড়য ামত ভা ফাফায (অথ্াৎ আভায স্বক্তুঃ দাদু িাওু ভায) চমনয
এওটা াত ন্দঘন্দি ান্দিময় দদফ‘। শুমন ফাই এওমঘাট ার। এই ন্দঙর ভত। তােঁয
আম াম দরাও ঘু  ওময দুুঃঔ দময় ফম থাওমফ, দন্দট ফায নয়।
দমন্দদন আন্দভ প্রথভ স্কুমর বন্দত্ ই, দন্দদন ভাময়য ামথ ভত ন্দকময়ন্দঙর আভামও
ন্দনময়। দপযায মথ আভামদয ফান্দড় দৌেঁমঙ ন্দদময় ভত ফাম দঘম অন্দপম ঘমর
ন্দকময়ন্দঙর। দন্দদন ফাম ভতয মওটভায ময় াতমা টাওা দঔায়া ন্দকময়ন্দঙর। দই
দথমও ভত িাট্টা ওময ফরমতা, ‗দতায ওামঙ আভায াতমা টাওা ানা আমঙ‘।
আভায ন্দফময়য ন্দদন আভায ফযমও ভত দই াতমা টাওায দুুঃঔ শুন্দনময়ন্দঙর।
তঔন আভায ফময় দফাধয় াত ফঙয। এও যন্দফফাময ভতয ঔ র আভায ঘু র
দওমট দদমফ। দই ঘু র ওাটায ফ্ ঘরর খণ্টাঔামনও ধময। ঘু র ওাটা দল ফায য
ভত ফরমরা, ‗ফাুঃ, পাইন ময়মঙ‘। তাযয দওান এও অজ্ঞাত ওাযমণ ফযস্ত ময়
ফান্দড় দথমও দফন্দযময় ঘমর দকর। এন্দদমও আয়না দদমঔ আভায দতা ঘক্ষু ন্দস্থয । এভন
বামফ ঘু র ওাটা ময়মঙ দম, দমই দদঔমঙ ভুঘন্দও দম ঘমর মামে। ঘু র দওাথা
রম্বা, দওাথা দঙাট, দওাথা ফা দরপ ঔান্দর। যামক আগুন ময় আন্দভ ওােঁন্দঘ ামত
ভতয চমনয অমক্ষা ওযমত রাকরাভ। দন্দদন মঔন ভত ন্দপমযন্দঙর, তঔন আন্দভ
ভতয ভাথায় এমরাাথান্দড় ওােঁন্দঘ ঘান্দরময় দকাঙা দকাঙা ঘু র দওমট দপমরন্দঙরাভ। য
ন্দদন ভতয অন্দপ আয আভায স্কুর। দুচমনই টুন্দ ময ফান্দড় দথমও
দফন্দযময়ন্দঙরাভ।
আভায ফই ড়ায অমবযটা ভতয চমনযই বতন্দয ময়ন্দঙর। ভত দযাচ দাফায
আমক আভামও ফই দথমও কল্প মড় দানাত। আয দযাচই কমল্পয ভাছমথ এম
দথমভ ফরমতা, ‗আচ আয নয়, আভায খুভ দময়মঙ‘। ফাধয ময় ফান্দও কল্পটা
আভায ন্দনমচই মড় ন্দনমত ত।
ভত অমনও ওন্দিন ন্দফলয়মও চ ওময দফাছামত াযত। এওটা াভানয উদাযণ
ন্দদন্দে। তঔন আন্দভ অমনও ন্দনঘু ক্লাম ন্দড়। যীক্ষায আমকয ন্দদন lieutenant
ফানানটা ন্দওঙু মতই ন্দঔমত াযন্দঙনা। ভত এম ফরমরা, ‗ দান, এবামফ ভমন
েঁ ড়া, এই ওথাটা ইিংযান্দচমত অনুফাদ ওযমরই ময়
যাঔন্দফ, ন্দভথযা তু ন্দভ দটা ন্দ
মামফ‘। আচ lieutenant ফানানটা আভায এবামফই ভমন যময়মঙ।
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ভত এওফায আভায় ফমরন্দঙর, ‗চান্দন, ভাত্র ৫০ নম্বমযয চমনয ভযান্দেমও আন্দভ
অিংমও দরটায াই ন্দন।‗ এই যওভ দঙাট দঙাট অিংঔয খটনা আভায স্মৃন্দতমত
ন্দবড় ওময আমঙ।
আভায এই প্রাণফন্ত, াযযন্দপ্রয় ভতয যীময ওন্দিন দযাক ফাা দফেঁমধন্দঙর।
দমৌফমন ভাত্রান্দতন্দযে ধূভামনয পমর ভতয পু পু  ন্দদন ন্দদন চীণ্ ময়
ড়ন্দঙর। ঔুফ ওষ্ট দত ভত। শ্বাওষ্ট দরমকই থাওত। ন্দওন্তু এত অুস্থতায
ভমধয এওন্দট ন্দদমনয চমনয ভতয ভুমঔয ান্দ ন্দভন্দরময় মায়ন্দন। মঔনই প্রশ্ন
ওযতাভ, ‗দওভন আঙ?‘, ভত ান্দভুমঔ ফরমতা, ‗ পাইন, পাইন‘।
আচ ভত দনই। দলফায মঔন যীয দফী ঔাযা র, তঔন াাতামর
মাফায ভয় অযাম্বমু রমে আভায ওােঁমধ ভাথা দযমঔ ভত এওটু ফাতা াফায
চমনয ন্দও আওু ন্দর ন্দফওু ন্দর ওযন্দঙর। আওাময ইন্দঙ্গমত আভামও ফরন্দঙর, ‗এফায
আয ন্দপময আমফা না‘। দফায এত ওমষ্টয ভমধয াাতামর থাওাওারীন
ভত আভায চেন্দদন ভমন দযমঔন্দঙর।
ু ঔফ
ু ওভ চোয়। তাযা শুধু অযমও আনি
এই ৃন্দথফীমত ভতয ভত ভানল
ন্দদময়ই মায়। ন্দনমচয ওষ্ট ওাউমও ফুছমত না ন্দদময় ফাইমও ান্দ কমল্প বু ন্দরময়
যামঔ। ন্দফন্দনভময় ওতটা বারফাা দর, তা ন্দনময় তামদয দওান ভাথা ফযথা
থামওনা। ভতয ওামঙ দঔা চীফমনয এই ন্দক্ষা আভামও অমনও ওন্দিন
ন্দযন্দস্থন্দতমত াাময ওমযমঙ।
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আভ াতা দচাড়া দচাড়া
ভাযফ ঘাফুও ঙু টমফ দখাড়া
ময ন্দফন্দফ ময দােঁড়া
আমঙ আভায াকরা দখাড়া
াকরা দখাড়া দঔমমঙ
ফিুও ঙুেঁ মড় দভমযমঙ
অর যাইট দবন্দয গুড
দভভ ঔায় ঘা-ন্দফস্কুট।
এ র দই আকডু ভ ফাকডু ভ ফময়ময ওথা। মাযা দঙামটা দথমও ফমড়া ময়
ফুমড়া র, মাযা দঙামটা দথমও ফমড়া মে ফা মামদয এঔন ফমড়া য়া শুরু
য়ন্দন, তামদয ফায ওথা। এই ধযমনয ঙড়া ফা ওন্দফতায় দওামনান্দদন দওামনা
দরঔও ফা দরন্দঔওায নাভ দরঔা ন্দঙর না। দমটা ন্দঙর, তা র, দল গন্দেয
ডান ন্দদমও প্রথভ ফন্ধনীয ভমধয এওটু দঙামটা যমপ, ―প্রঘন্দরত‖। তাই আভযা
এটুওু দচমন ফা ন্দমঔই ক্ষান্ত ময়ন্দঙ দম দভভ ন্দফস্কুট ন্দদময় ঘা দঔময়ন্দঙমরন। আয
আভায ভমতা ন্দফস্কুট-দপ্রভীযা আয এওটু দমাক ওময ন্দনময়ন্দঙ ন্দনমচ ন্দনমচই—
―ন্দফস্কুট ঙাড়া ঘা দঔমত দনই। ঔায়া মায় না। ানম রামক।―
ন্দফস্কুট র এও অনন্ত ভাওাফয। এ ভাওামফযয অমনও অধযায়। প্রমতযও
অধযাময়য যমত যমত যয, দযাভাঞ্চ। মােঁযা উচ্চাযণ ন্দনময় রড়াই ওমযন,
তােঁযা ইিংমযন্দচ অন্দবধান ঔুমর দফাছামনায দঘষ্টা ওযমফন ―ন্দফস্কুট‖ নয়, ―ন্দফন্দস্কট‖।
ন্দওন্তু, ন্দফস্কুট আভায দবামযয স্বমপ্ন, আয ন্দফন্দস্কট ফাযািা দন্দযময় যান্নাখমযয
তামওয দওানায়।
ন্দথন না দভন্দয? ন্দথন, দভন্দয। ফমড়াযা ফরমফ, দভন্দয নয়, ভান্দয। ন্দশুভন
ফরমফ, আভায দভন্দযই বামরা।
এওটা ন্দথন ন্দফস্কুট ভামন অমনওটা ভনুঃিংমমাক। ওাযণ ুদ্ন ঘমক্রয ভমতা
―ন্দওন্দয ন্দওন্দয‖ ধাযরা এওটা ন্দথন ন্দফস্কুমটয ধায ফযাফয ক্লও য়াইচ ফা অযান্দে
ক্লও য়াইচ এওটু এওটু ওময ওাভমড় ওাভমড় এওটা ন্দনমটার দকার রূ
দদয়ায অক্লান্ত দঘষ্টা। ওঔমনা াপরয, ওঔমনা ফযথ্তা। তাই ন্দথন ন্দফস্কুমটয
দভা চীফন ঙামড় না।
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ু দঙামটামফরায় দভমচাভাভু ফমরন্দঙর, ন্দথন ন্দফস্কুট দঔময়ই চর ঔান্দফ না। অম্বর
ঔফ
মফ। এই ন্দফমল তথযটা দওান ফইময়য ন্দযন্দমষ্ট দরঔা ন্দঙর চান্দন না, আচ
তাই এওটা ন্দফস্কুট দঔময় অমনওটা চর ঔাই।
দটুওযাভ এমওয য এও উরমটাারটা ঔাফায দঔময় দমন্দদন মযাায়ী র,
দুমু য বামতয ামত তায চনয ফযাদ্দ র আরু, দেঁম আয ওােঁঘওরা ন্দদময়
যাভফণ্ দছার দই প্রফর দুুঃমঔয ন্দদমন দটুওযামভয াম দম ফন্ধুন্দট ন্দঙর দ
আয দওউ নয়, তায ামধয ন্দথন ন্দফস্কুট। এও ফান্দট শুওমনা ভুন্দড়য দবতয দথমও
রাইটাউময ভমতা ভাথা তু মরন্দঙর ন্দফস্কুমটয দঙাট্ট দঙাট্ট টুওমযা আয ভুন্দড়য
মঙ্গ অদৃয ময় ন্দভম ন্দঙর ন্দফস্কুমটয গুেঁমড়া। দই দুুঃমঔয ন্দদমন তামওই
দটুওযামভয ভমন ময়ন্দঙর দমন াক্ষাৎ ―দদফন্ধু ন্দভষ্টান্ন বাণ্ডায‖-এয ওােঁমঘয
তামও থময থময াচামনা ওভরা অভৃন্দত।
ন্দথন ন্দফস্কুমটয য ন্দক্রভ ন্দফস্কুট। ন্দটন্দপমন দু-ন্দ যান্ডউইমঘয াময দঙাট্ট
দঔাটায় দু-দচাড়া অমযঞ্জ ন্দক্রভ ন্দফস্কুট উেঁ ন্দও ন্দদমর ভমন আনমিয ছড় ফময়
মায়। আয দওামনাযওমভ যান্ডউইঘ করাধুঃওযণ ওমযই ন্দক্রভ ন্দফস্কুমটয দচাড়
ঔুমর ন্দনময় ন্দচব ন্দদময় দঘমট আমক ন্দক্রমভয স্বাদগ্রণ, তাযয শুওমনা ন্দফস্কুট
ন্দঘন্দফময়ই এও দঢােঁও চর।
আয দই প্রথভ দুমধয দকরাম ঘাময়য ন্দরওায ন্দভন্দময় ঔায়ায ন্দদন?
উমত্তচনায় াত পমও ন্দফস্কুট ডু মফ মায় দুধাকময আয তৎক্ষণাৎ পু মর, দপেঁ ম
এওা। দ আয এও উমত্তচনা।
ফমড়া য়ায মঙ্গ মঙ্গ ঘা-চীফমনয মঙ্গ ন্দফস্কুট-চীফন অন্তযঙ্গবামফ চন্দড়ময়
দকমঙ। তাই ফান্দড়য ঘায দদয়ামরয ভমধযই শুধু নয়, ওামচ দফন্দযময় যাস্তায় মঔন
ঘা-দতষ্টায় প্রাণ ঙটপট, তঔন মথয ধাময ঘা-কান্দড়য াভমনয দফমঞ্চ ফমই
ন্দফস্কুমটয ান্দয ান্দয ফয়ামভয ন্দদমও দরাবাতু য দৃন্দষ্টমত তান্দওময় থাওা আয দ্রুত
ন্দদ্ধান্ত ন্দনমত ঘায়া, ―দওানটা? ই রম্বা, দঘৌমওাটা, দকার ফাদাভ দদয়াটা,
নান্দও, ই এওটা এফমড়ামঔফমড়া ন্দফস্কুট ফ ঘা-দদাওামনই থামও, দইটা?‖ ভূর
ওথাটা র, এও ওা দওন, আণুফীক্ষন্দণও এও বােঁড় ঘা দঔমর মঙ্গ ঘাদদাওামনয এওটা ন্দফস্কুট দঔমতই মফ।
মাযা প্রওৃ ত ন্দফস্কুটমপ্রভী, তাযা ডক-ন্দফস্কুট ভান আনমি, ভান উমত্তচনায়
দঔময় থামও। এ প্রভাণ আভায ওামঙ আমঙ।
ভাওামফযয আয এও অধযায় চুমড় আমঙ দই দকার, দকার নাযমওার ন্দফস্কুট,
মায ন্দিও ভাছঔামন দঔাদাই ওময দরঔা, ―BILL‖। দই ―ন্দফর‖ ন্দফস্কুমটয ন্দঘযন্তন
স্বাদ আয ওামযা ফান্দড়মত ন্দনভন্দন্ত্রত ময় ন্দকময় ন্দভন্দষ্টয দপ্ল্মটয াম এওটা ন্দও
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দুমটা ―ন্দফর‖ ন্দফস্কুট িাৎ আন্দফষ্কামযয আনি (মামও ―ুরও‖ ফরমর ন্দিও ন্দিও
ফরা য়) অনয দওামনা দান্দভ, ওভ দান্দভ, াধাযণ ফা তু ে ন্দফস্কুট আচ ম্ন্ত
ন্দদমত ামযন্দন। এই নাযমওার ন্দফস্কুট আফায দঙাট্ট দঙাট্ট আট আনা ওময়মনয
আওাময ায়া দমত। তমফ তা ন্দওন্তু এওটা ন্দও দুমটা গুমন ঔায়ায নয়।
তায ভা র ―ভুমিা‖। অথ্াৎ, এও ভুমিা, দু-ভুমিা ন্দফস্কুট।
ভাওামফযয আয এও অধযাময় আমঙ ―দনানতা‖ ন্দফস্কুট। দই ভাছান্দয আওামযয
দকার ন্দফস্কুমটয কাময় ঘাযমট পু মটা। দনানতা ন্দফস্কুমটয অন্দস্তমত্বয মঙ্গ নম্বমযয
দমাক ততটা দনই। ওাযণ, এওটা ঔায়ায মযই ভন ফমর মি, আয এওটা।
তায য, আয এওটা. . .এবামফই এওভয় ―এও‖ ময় মায় ফহু।
ন্দফস্কুট মঔন ভাওাফয, তঔন ফযাাযটা দভামট দরামপরায নয়। তায এওটা
ভম্াদা আমঙ, এওটা ম্মান আমঙ। তাই, এওচন প্রওৃ ত ন্দফস্কুটমপ্রভীমও ন্দঘন্দিত
ওযমত মর চানমত মফ, তােঁয বমফ, দওামনা এও শুনান দুমু য ফান্দড়য
ফাই মঔন খুন্দভময়, ন্দতন্দন ন্দও ঘু ন্দ ঘু ন্দ ন্দফ্রচ ঔুমর ভাঔন আয চযামভয ন্দন্দ
দফয ওময দুন্দট ―এওও‖ ন্দফস্কুমটয কাময় ুরু ওময ভান্দঔময়, তামদয দঘম ধময, কা
ন্দদময় উমঘ দফমযামনা ভাঔন ফা চযাভ দু-দঘাঔ ফুমচ ন্দচব ন্দদময় দঘমট দঔময়
দদমঔমঙন?
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ন্দমভর ায়া
ভান্দি টুন্দ

Photograph by the author
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ওরওাতায়

দযওভ ীত ময না শুন্দন আচওার, দযওভ ওময
নান্দও ওাও দবাময ওু য়াা য় না আমকয ভমতা, আমকয ভমতা ভামন ওত দূমযয
ওথা দফ, ই মঔন স্কুমর ড়তাভ দই ফ ন্দদন আয ন্দও, দবামযয স্কুর, ৬
টা ৫ এয দপ্রয়ায, এও গ্লা কযভ দুধ আয ভান্দি টুন্দ। ভমন দনই ন্দভেন এয
য়াটায দফাতর ায়া দমমতা, duckback এয ফযাক, যাস্তায় চুমতায ন্দপমত
ঔুমর দকমর ফাফা ন্দনঘু ময় চুমতায ন্দপমত দফেঁমধ ন্দদমতা, ভুঔ ন্দদময় দধােঁয়া দঙমড়
ফরতাভ আন্দভ দতাভায ভমতা ন্দকমযট ঔান্দে, এই ফ ওত ন্দদন আয আমকয
ওথা, ঙু ন্দটয ন্দদমন আভায এওতরা ফান্দড়য ঙামদ দযামদ দদয়া ফ দর
দতালমওয ভামছ দই শুময় শুময় ওভরামরফু ঔাফায ন্দদন ন্দও তমফ দল ন্দফমওমরয
ীত এয ামথ ন্দভন্দরময় দকর। মতই াময না, এই দতা ন্দওঙু ন্দদন আমক ীত
ড়মর ফান্দড়মত এওটা দনওামপয দঙাট দওৌমটা আত, ফাফা অন্দপ দথমও
দপযায য ভামছ ভামছ আন্দভ বাক দতাভ, ন্দফশ্বা ওরুন এত ামফ
ভমন ত না ন্দনমচমও, দপনা িা দনওামপয দথমও বামরা ন্দওঙু আন্দভ আয এ
চমে দঔময়ন্দঙ নান্দও ভমন ওযমত ান্দয না, মন্দদ আভাযটামত বীলণ দফন্দ দুধ
আয ন্দঘন্দন থাওত, তঔন দথমও দঙমরয ন্দচবটা বতন্দয ময়ন্দঙর ফমরই না দ
আচওার দদম ন্দফমদম খুময দফড়ায়, ওায়দা ওময star bucks এ ন্দকময় ভুঔ
ফদরামত দ আফায নান্দও chai latte ঔামে, দ মঔন চাামন ন্দঙর এওফায
green tea টা দঘষ্টা ওমযন্দঙর, াময ন্দন, ন্দওন্তু দ দময মায় ন্দন, ওরওাতায
ীত ফুমওয দবতয ওড়া নাড়মরই দ এওটা chai latte এ দঔময় দনয়। আচ
দথমও ফঙয ১৫ আমক ভাময়য দম উমরয ারগুমরা দছমড় ময াড়ায় আড্ডা
ন্দদমত দফমযাত, তায কন্ধ দবম এমর দ hood টা ভাথায য দটমন দনয়, তফু
এই হতঙাড়ায দদম িান্ডা ন্দওঙু মত ভময না। আচ ভাময়য ার দথমও এওটু
দুময তায ফইমভরা শুময় থামও, টান টান ভয়দান, ধুমরা ধুমরা আওা।
ফইমভরা টা ন্দদও বু র ওময ধাায ন্দদমও ঘমর দকর, ইন্দতা ময় দকর
চামনন, ন্দরটর ভযাক ামত ওত গুমরা দঙমরয capstan এয যামওট আয ৭
ন্দদমনয া ায়ায ন্দদন, ই াময়য ঙা আয ায়াই ঘন্দটয ন্দদন। ৫ টাওায
খুকন্দন আয আরুয ঘ বাক ওময ঔাফায ন্দদন, ওরওাতায় ন্দও তমফ দযওভ
ীত ময না আচওার।
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ীত ওার ফরমত এওটা অফধান্দযত ন্দওন্দনও ত, দই াড়া ন্দওন্দনও,
দমঔামন দভময়মদয ামথ ফযাডন্দভেন দঔরায ুমমাক ায়া দমত ফঙময
এওফায, ন্দঔঘু যী ত ভাই, দমলয ন্দদমও আভযা মাযা ন্দযমফলণ ওময দঔমত
ফতাভ, এওটা দুমটা িান্ডা দফগুন্দন আয রুদ যমগয ন্দওঙু এওটা চমরয ভমতা,
ন্দঔঘু ন্দড় দবমফ দঔতাভ, তৃন্দপ্ত ন্দঙর ন্দওন্তু, matadorএ উমিই ভাথায় এওটা
ভাপরায এয ুট
েঁ ু ন্দর ওময ন্দনতাভ, ুিয দদঔাত ন্দওন্তু আভামদয, উায়  দতা
ন্দঙর না, ওরওাতায় তঔন ১২ আয ভপস্বমর দতা আমযা ১ ন্দডগ্রী ওভ, মতই
মফ কাঙ ারা ওত ফরুন?
এই ফ দদম আফায ভাইনা ২০-৩০ দটম্পামযঘায য়, ন্দও দফাওা দফাওা না
ফাাযটা, এওটা ন্দঘযন্দযত গ্রীেপ্রধান দদময ভপস্বমরয দঙমর দও আয ওত
আতরামভা না ন্দনমত মফ, ন্দও আয ওযা মামফ, ন্দফমদ ফমর ওথা ফাফা, িান্ডা
ন্দও ওরওাতায ভমতা এত স্তা মফ নান্দও।
ু দঙাটমফরা মঔন ভা আভায দফ াচমকাচ ওযত, আন্দভ
চামনন, দই দম ঔফ
ফাফা আয ভা ীমতয ওামর ভয়দামন দমতাভ, কঙ্গায ধায, outram খাট,
ভাময়য ামতয ফােঁধা রুভামর এঔমনা দফাধয় দন্দদমনয ওভরামরফুয কন্ধ
ামফন, আভায ীতওার ফুন্দছ আচওার দঔামনই থামও, ভয়দামনয ফুও ন্দঘময
দম োভটা ন্দঔন্দদযুমযয ন্দদমও মায় দ ন্দওঙু ীতওার ন্দনময় দকমঙ আভায। ন্দওঙু টা
ক্লা ১২ এ চীফনানি দঔময় ন্দনময়মঙ, ন্দওঙু টা ময আমঙ college - এয
ন্দন্দেঁ ড়মত, দই দমফায নীর ওান্দড্কান, ভুমঔ ীমতয দযাদ, ভুগ্ধতা আয
দফামযান্দরমন ভাঔাভান্দঔ ময় ন্দওঙু ীতওার ময আমঙ দঔামন। ন্দওঙু টা দতা
ফাফা ন্দনময় ঘমর দকর তাযায় বযা আওাময ন্দনমঘ এওা দপমর, ন্দওঙু টা াও্
ন্দিট এয নামভ ন্দরমঔ ন্দদময়ন্দঙ, ন্দওঙু টা ফড়ন্দদমনয দফমঙ দফমঙ ফ দথমও দঙাট
cake টামও ঔাইময়ন্দঙ, ন্দওঙু টা ন্দফন্দরময়ন্দঙ াড়ায ফন্ধুমদয, ফান্দও টুওু শুধু
ন্দনমচয ীত, মায বাক য় না, দমটা অফুছ ওু য়াায ভমতা দনমভ আম আয
অায় দফাছায়, ভন ঔাযাময াময ান্তা ক্লচ থামও, দতাভায দভাচা
উাময বময মামফ এওন্দদন, ছমও ছমও দযাদ উিমফ ঔুফ, ফ ওটা পু টাথ
এয ওু মঘা ওােঁঘায দর cake বাক ওময ঔামফ, াও্ ন্দিমট দন্দদন ন্দফমওর দথমও
আমরা জ্বমর উিমফ, দন্দদন দওউ আয এওা দেঁ মট ফান্দড় ন্দপযমফ না, দন্দদন
আন্দভ আভায ফ ওটা ডাওনাভ ন্দপময াফ আয আভায ফ ান্দযময় মায়া
ফন্ধুযা এও দক দফন্দ ঔামফ আভায নামভ, দও দম ফমর ওরওাতায় নান্দও ীত
ময না আয?
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ারাতায় দতেঁতুরচর

Source: youtube.com
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ামতয ওামঙ এই ভুূমত্ দওামনা ন্দডওনান্দয দনই, ফযাওযণ ফই দঘামঔ ড়মঙ না,
ভাভানয শ্রীগুকরমও ন্দফযে ওযমত ইমে ওযমঙ না। ন্দনমচ এওমা তািং
ন্দনন্দশ্চত ওময ফরমত াযন্দঙ না ―পাউ‖ েটায ঔন্দুেঁ টনান্দট। তমফ এটুওু ফরমত ান্দয,
―পাউ‖ েটামও এওচমনয ামই ভানায়।
পু ঘওা।
ফান্দওমদয মঙ্গ মা ন্দওঙু ফাড়ন্দত ফটাই ―ন্দফ্র‖, দওফর পু ঘওায মঙ্গ পাউ।
মঔন আভামদয ফান্দড়য াভমন দই এও ন্দঘরমত যওটা ন্দঙর, আয যমওয াভমন
াপ দনড়া এওটা ভাি, দই তঔন দথমওই পু ঘওায মঙ্গ এত দভরামভা। দফ
বামরাই ভমন আমঙ, মন্ধ ফ ফ ভময়, দঔরা দমলয এওটু আমক ন্দযন্দঘত
পু ঘওারায ওামঙ চািতু মতা বাইমফামনমদয মঙ্গ ন্দভমর পু ঘওায ছুন্দড়মও দকার ওময
ন্দখময এও টাওায় ঙ-টা পু ঘওা ঔায়া। ফ দমল দই পাউময়য দান্দফ। ন্দযন্দঘত
পু ঘওারায ওাঙ দথমও দন্দদন এওান্দধও পাউ ায়া দকমঙ।
আমস্ত আমস্ত পু ঘওায দাভ ফাড়র। ন্দফন্দবন্ন চায়কায পু ঘওারাযা দওভন দমন ভুমঔ
ভুমঔ নাভ ওযর। দওউ ফরর, ঞ্চাননতরা চরটযামিয াভমনয রাটা ুযটা দফ
বামরা ভামঔ দয। দওউ ফরর, দয ফক্সী দরমনয ভুমঔয পু ঘওারামও এওটু দঘম
ধযমর দুমটা পাউ দদয়।
আয ওময়ও ফঙয য, ঔফয ায়া দকর ধভ্তরায় দভমো ন্দমনভায াম দুটাওায় ঘাযমট ময় দকমঙ, ঔুফ দচাযাচুন্দয ওযমর এওটা ন্দঘভম পু ঘওা পাউ।
এওন্দদন দদঔা দকর, দঙামটামফরায় দযন্দডময়ায় দানা দই ন্দফঔযাত ন্দফজ্ঞান
―কন্দড়য়াামটয দভামড়য দাবা দেডা্ অযামম্বন্দর‖ আয এওা ঙন্দড় দখাযামে না,
ওরওাতা আয তায িংরগ্ন এরাওায পু ঘওামপ্রভীমদয ওামঙ কন্দড়য়াামটয ুন্দফার
পু ঘওা এওটা ন্দফমল চায়কা ওময ন্দনময়মঙ।
ন্দভমথয ওথা ফরফ না বাই, পু ঘওা দঔমত ভাযাত্মও বামরাফান্দ। তমফ, এই
বামরাফাাই ওার র, চীফমনয প্রথভ ঘাওন্দযমত ঢুমও আন্দফষ্কায ওযরাভ,
অন্দপময ফাযািায উরমটা ন্দদমওই ন্দফমওর ামড় ন্দতনমটয য দথমও এও
পু ঘওারায বদন্দনও অফস্থান। দযট দফ দফমড় দকমঙ। ােঁঘ টাওায় ন্দতনমট, এওটা
পাউ। ফয, আয ওী! প্তাম ঘায দথমও ােঁঘন্দদন দযাচ ন্দফমওমর অন্দপ ঙু ন্দটয য
দ টাওায পু ঘওা ঙ-ভা ঔায়ায য দট আয ন্দনর না। ফরর, এফায এওটু
যময়ময়।

দই দথমও এওটু দমভ দকরাভ। ন্দওন্তু এমওফাময ন্দও ঙাড়া মায়?
ই দতেঁ তু র চমরয ােঁন্দড়, ই ারাতা, ই ভয়রা কাভঙা, যাস্তায ধুমরায ভায়া
এন্দড়ময় ―ছার ওভ?‖ ন্দচজ্ঞাামও উমক্ষা ওযা অতই চ?
ঈশ্বয ন্দও ন্দনষ্ঠুয মত ামযন?
24
JHAALMURI WINTER 2016

STORY

25
JHAALMURI WINTER 2016

STORY

ীমতয দুমু য ুমযা উিান ছরভমর দযামদ বময আমঙ। আয দই উমিামন ম্রাট
 ুিযী ঙু মট দফড়ামে। এওফায ফাইমযয ফাযািায় দতা এওফায ুওুয াময,
ওঔমনা ফা যান্না খময ঢুওমঙ আয ওঔমনা ন্দভন্দনয দঙমন ঙু টমঙ। ফান্দড়য ফমঘময়
আদমযয তাযা। দচন্দিভা মদয চনয দুধ চার ন্দদমে, ভামঙয দুমটা ফড় ন্দ
মদয চনয ওড়া ওময দবমচ যাঔমঙ। দভছওা মদয চনয ফর ন্দনময় আমঙ।
াযান্দদন দঔরা, দুষ্টুন্দভ আয দদৌমড় দফড়ামনা। ফান্দড়য ওামযা এমত আন্দত্ত ন্দঙর
না। দওফর ভাত্র ছুভছুন্দভ ন্দদদা মদয য ওযমত াযত না। ম্রাট- ুিযী ন্দদদায
াভমন আমরই দঘেঁ ন্দঘময় উিত ‗ধাক্কাঔাউযা দূয !!‘
ছুভছুন্দভ ন্দদদা এ ফান্দড়য বাড়ামট। তায দঙমর দবারায ামথ ুওুয ামযয াম
দুমটা খয ন্দনময় থামও। দযন ওাড্ এ ন্দদদায নাভ যরা ফারা দদফী। ন্দওন্তু দ
ছুভছুন্দভ নামভই ন্দযন্দঘত। ওাযণর তায অদ্ভুত ফান্দতও। দাস্টভযান ন্দদও ার
বু মর বু মর ভান্দন অড্ ায এয ঔাভ টা ামত দিন্দওময় ন্দদমর দ কারাকার ন্দদময় ুওুয
াময ন্দকময় দু ফারন্দট চর ছভ ছভ ওময দঢমর দনমফ কাময়। ওাও ভাথায য
ন্দদময় উমড় দকমর আফায ছভছভ, ুমরভান ভান্দর নাযমওর কাঙ দথমও নাযমওর
দমড় দযমঔ ন্দদময় দকমর আফায ছভছভ – ছভছমভয ন্দরস্ট আয দল য়ায দনই
– দই দথমওই নাভ ময দকর ছুভছুন্দভ ন্দদদা। ম্রাট -ুিযী  ন্দদদায দঙমন
রাকমফ। ন্দদদা ডামরয ফন্দড় উমিামন শুমওামত ন্দদমরই র – মঙ্গ মঙ্গ দদৌমড় ঘমর
মামফ ওু মরায য ন্দদময়। তাযমযই দই ন্দফওট ন্দঘৎওায - ‗ধাক্কাঔাউযা দূয
!!‘ ামতয াভমন মা ন্দওঙু ামফ ন্দদদা ঙু মড় দদমফ মদয উয। এইবামফই
দওমট মান্দের ম্রাট  ুিযী এফিং ছুভছুন্দভ ন্দদদায ীতওার।
দ এও ন্দদমনয খটনা। দবারা ভাময়য ামথ তও্ াতন্দও্ ওময ওামর ফান্দড় দথমও
দফন্দড়ময় যর। এভন ভামছ ভামছই ত। ন্দদদা চানত এ যাক দফীক্ষমণয নয়।
যামত আফায দ ন্দপময আমফ। তাই ন্দদদা গুা বাগানয চনয দবারায ন্দপ্রয়
ওাতরা ভামঙয ছার  ন্দদর ঘাটন্দন ফান্দনময় যাঔর। যামত ন্দদদা দঘামঔ বামরা
দদঔমত ায়না। যান্দযমওন চান্দরময় যান্না খমযয াম ফম িাওু মযয নাভ
চন্দঙর। তঔন্দন দ ুওুয াময ে দর। বাফর দবারা ন্দপমযমঙ। ‗ন্দও দয
বু রা, আই ন্দন?‘ দওান উত্তয দনই। তামর যাক এঔমনা ওমভ ন্দন। যান্না
খমযয দযচা ঔুমর ন্দদময় ন্দদদা অন্ধওাময এওটা ঙায়া ভতন দদঔমত দর। ‗ুওুয
াময ন্দওতা ওযময, আয় খমযা আয়। াত া ধুইয়া ঔাইমত আয়। ‗ ঙায়া ভূন্দত্
বযাফাঘযাওা দঔময় যান্না খমযয ন্দদমও এমকার। দওামণ দকাফয যাঔা ন্দঙর। ফযা,
ধড়াভ ওময যমরন া ন্দঙমর। ন্দদদা দতা দযমক আগুন – ‗দদঔমত ায না ন্দন
– ওানা ন্দন দয?? মা চর ঢাইরযা আয়।‘
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ঘু ঘা দ ুওুময ধুময় খময ঢুওর। ন্দদদা বাত দফমড় দযমঔমঙ। দ ঔায়া শুরু
ওযর। িাৎ ন্দদদায ঔটওা রাকর। দবারা দও দওভন দমন রাকমঙ। ন্দদদা আফায
দঘেঁ ঘার – ‗বু রা, আভায ঘভাটা ন্দনয়া আয়‘ দওান উত্তয দনই। দ দঔমত
ফযস্ত। তাযমযই খটনাটা খটর। হুযভুয ওময ঙু মট এম ম্রাট  ুিযী ঙায়া
ভূন্দত্য য ছান্দময় যর। আয তামও দও ফাঘায়। আেঁঘমড় ওাভমড় অফস্থা
ঔাযা। ছুভছুন্দভ ন্দদদা দতা ুমযা থ। ঘযােঁঘামভন্দঘ শুমন ফান্দড়য ওমর ঙু মট এমরা।
াফু দঘায ধযা যর। ন্দদদা ওামড়য ঔমুেঁ ট দঘাঔ ভুঙমঙন। ম্রাট  ুিযী আফায
দদৌমড় ঘমর দকর ফাইমযয ফাযািায়। ন্দওঙু ক্ষণ য দবারা ন্দপময এমরা।
য ন্দদন ওামর খুভ দথমও উমিই দানা দকর ছুভছুন্দভ ন্দদদায ন্দফওট ডাও ‗ই
ধাক্কাঔাউযা তযা বও দকন্দর দয? এইন্দদমও আয়‘ এও ফান্দট দুধ এমন ন্দদন্দদভা
উমিামন যাঔমরন। ম্রাট  ুিযী গুন্দটুন্দট এম ফান্দটয াম ফর। ন্দদদা নযভ
ুময ফরমরন ‗ আয আভায ফন্দড় ভাযাই না ফুছঙ‘ দুধ ঘাটমত ঘাটমত ন্দভন্দনয
েঁ া‘।
ন্দপ্রয় ন্দফড়ার ঙানা দুন্দট ফরর ‗ন্দভয়
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ম্পও্
অণু কল্প

াঞ্চারী দত্ত
দবায যাত দথমও তু তু মরয আয জ্বয আমন্দন । ঘায যান্দত্তয চাকায য
তু তু মরয ভাময়য দঘামঔ মত যামচযয খুভ দনমভ এমমঙ । তু তু র এই
ভুূমত্ তায খুভন্ত ভামও াচামত ফযস্ত ।
ু য (ুিয) থান্দদময়ন্দঙ ।
-- থান্দম্ম , থান্দম্ম , দদঔ , ভামও আন্দভ ওী থি
ন্দন্দ , ওী ভচা , ওী ভচা । ামত তান্দর ন্দদমত ন্দদমত িান্দম্মমও ন্দনময়
এর দাফায খময ।
--- তু তু র , এ ওী ওমযন্দঙ ? ন্দিংামনয পু রগুমরা তু মর ভাময়য
কাময় , াময় ! িাওু মযয পু র ন্দনময় ভন তাভাা ওযমত য় ফুন্দছ ? ওী
ফােঁদয দঙমরময ফাফা ! দতভন্দন নযাওা আভায দফৌভা । মমভয খুভ ন্দও না !
মমতাফ ।
যামক কটকট ওযমত ওযমত অনুভামদফী বফওান্দরও ঘাময়য উমদ্দময
যান্নাখময া ফাড়ামরন । তু তু র গুন্দটুন্দট দভময ভাময়য কাময় দরমট
শুময় যইর । ভামও দতা ফাই " রক্ষ্মী" ফমর ডামও । তামর িাম্মা
যাক ওযর দওন ?
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CHAPTERS

Shree Chowdhury
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Rina
Rina is little more than a domestic help for Sumana. Rina is
unmarried and may continue this status forever with her ailing
mother to support. She has hardly any life outside her daily work.
She helps in the regular work of Sumana as well as takes her little 2
year old daughter Trisha out in the afternoon to the playground.
Whenever the other kids ask Trisha about Rina, Trisha says, she is
her “Didi”.
Rina never thinks of leaving this job.

Jharna
Jharna & Nilanjan were from the same batch in school. She was
beautiful and was eyed by many boys. But she was comfortable with
her few close friends. While Nilanjan stared at her at every possible
instance, we don‟t know whether she was also staring at him. But
they never talked to each other. Then the school days got over.
Suddenly after 15 years, they discovered each other on Facebook.
Now they chat regularly on Whatsapp about their kids.
And wonder in their mind why they didn‟t talk to each other ever in
school.
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Tiya
Tiya was the youngest one amongst the three sisters. The middle
one, Hiya was going through rehab after their father‟s sudden
demise, but her medication was always done stealthily. On a tiring
day, when Tiya came back from college, she looked for some food in
the fridge, and found a bowl of custard. As she was just about to lick,
Diya, the eldest one realized that it was the medicated one meant for
Hiya and grabbed Tiya‟s hand. Hiya was also in the room.
Hiya suddenly started crying. So did the other two.

Parama
Parama was in two minds since Nitin got the offer from Pune. She
was not able to decide whether she should leave her job and move
with her family to Pune or should she stay back with the current job.
Time was flying fast, only two weeks were left for them to leave
Kolkata. She thought of catching up with Samir, her friend, before
leaving the city. They met at Mocambo on a cold 24th Dec evening.
With few shots down, Samir and Parama came out of the restaurant
for fresh air. Samir is an occasional smoker. While he was throwing
the rings in the air, Parama looked at the rings and asked, as if to
herself, “should I go?”.
Samir touched Parama‟s fingers, held it for a few seconds, and
whispered, “don‟t leave”.
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My Guitar:
Strings and More

Ananya Chatterjee
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Do you remember the first time you wrote A B C D? Probably not.
Neither do I remember. But I bet we all remember the bashings
that came with poor productivity, let‟s say, a too tilted A, a J that
flew too high in the air, an S that nearly became an 8.My point here
is not to delve into how nursery goers write ABCD but more
important is what goes on in their minds when we look into their
efforts from out extremely perfect view of life. I too, like any other
mother, want my little kid to write perfectly, read perfectly, and
draw perfectly....But do we really see how difficult it is for them to
learn the new trait. How very very difficult it is to write a new letter
of any alphabet. Like we all had a dreaded subject in life, do they
have a dreaded letter...say S or M or G...writing which they know
always accompanies an ear twist if not more .I wonder and wonder
but I really have no answers. Seriously, if I were to step into my
kid's shoes one evening and experience it all, the information to you
would have been first hand. But alas it is only my imagination.
Let‟s forget ABCD for a while. It‟s too complicated and I am neither
a child psychologist nor a pediatrician. The other day while we were
out for a weekend trip, we saw some pamphlets being distributed.
It was of an institution that offered courses on dance, painting,
skating and various other extra-curricular activities for an overall
development of a child. We were interested in the dance classes for
our daughter. And one fine day, we decided to go and discuss in
details about schedules, courses et al. While we waited at the
reception, I saw that the wall was filled with different types of
craftwork. One caterpillar made of differently colored cotton balls,
an idol of Ganesh with playdoh and a peacock made of feathers and
little matchsticks. Each one was unique in its own style. I sat there
and pondered on the imaginative power of the human mind and
took mental notes of how my daughter's next project in school
could be developed. At the reception table, there was a guitar but
one string seemed broken. I looked at it carefully but before
another thought could slip from my mind, the receptionist
appeared with a pleasant smile.
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She greeted us and took us through a number of courses that were
available. We opted for the modern dance session for kids. She
then asked if we would like skates, Kathak, Bharatnatyam, Dandiya
or crafts. When we did not show any particular interest in other
courses, she said – „Why don‟t you learn guitar when your daughter
attends the dance classes. The class timing perfectly suits you. I
think you should try that.‟ Suddenly I saw my husband's childhood
passion oozing out of his smiles. He agreed and enrolled. And
needless to say, dragged me into it too. Guitar, of all things!!
The classes however started-dance and guitar both. I never knew
my classes would not be just guitar sessions but a whole world of
enlightenment. Wonder how? Let‟s have a peep into the sessions.
Day 1 was an eye opener. I learned to hold the instrument. Fold this
finger and bend that elbow. This is the guitar's head and that is the
waist. As if it was a human being!!
Day 2 was worse as the homework was incomplete. How could I
ever do the homework? My whole week passed in learning to hold
the guitar tight enough so that it doesn't fall .Playing with strings
seemed a distant affair.
Day3 came with learning chromatic caterpillar and if you learn
guitar you will know how dreaded that caterpillar actually is. After
this session, my nails and arms and fingers almost said goodbye to
the guitar!

Day 4 and I almost confessed to my instructor that it was simply
not happening. He took my guitar and said the strings needed
tuning and the neck needed a bend. Fine. We went to the musical
instrument shop and stood there in the hot afternoon with hopes
that my guitar would perform!
Day5, 6, 7- I cut off all my nails with considerable heartache but
slowly started picking up the tunes. The guitar stopped slipping off
my hands and started loving my lap. With each class however the
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homework was even more difficult. I devoted more time but kept
making mistakes. Breaking a tune here, stopping with a wrong string.
How difficult it all was. I learnt to be patient with my mistakes and gave
myself even more time to learn the new instrument. But believe me, the
difficulty was much more than I can ever describe.
Now let‟s come to the crux of discussion. If learning to play some strings
right was such a mammoth task for a matured brain, how much more
difficult would it be for my toddler to play the strings of ABCD. How she
should be struggling deep beneath with holding the pencil right,
managing the broken tip, erasing wrong strokes and making new moves
again. She is also learning a new trait and the pressure inside her should
be much similar to mine if not less. If I could not learn a new trait with
the blink of an eye, she will and should be given all the time she wants to
climb the ladder, one step at a time. Often we forget small facts and give
in to thinking that our little ones can run any race. But they simply can‟t.
I realized this from my hard times with the guitar. And I am so very glad
that I enrolled. Just as I have now learnt to play new tunes slowly and
steadily, I have also learnt to wait for my child to finish her new letter of
the alphabet. As she writes, I can now see why she makes mistakes, how
she rectifies them and how she learns from the wrong moves. My
patience is her gift and I want to give it to her. So even if I can‟t recall
my own nursery days, my Guitar has taught me more than just the
strings. Next time when I sit with her though her journey of "What
comes after 29?”..... “Twenty”!!!!!" and all other fallacies, I sit in perfect
peace as I am now able to understand how her mind adapts to new
information. And just as I have learnt one string at a time, I allow her to
learn one thing at a time. The flying J‟s, tilted A‟s can no more kill my
peace for I now revel in the journey rather than the destination.

35
JHAALMURI WINTER 2016

FEATURE

Paint the World
By Rongin Sopno

A sit and draw competition was organised by
NGO Rongin Sopno on 25th December with
the street kids in and around Hedua. They are
the little angels who unfortunately call the
street as their home but with the help of
RONGIN SOPNO they were able to showcase
their talent and enjoy the day differently.
The event saw at least 50 overenthusiastic
participants splashing their creativity on the
white sheets and the result was eye catching
as well as something to give a thought. The
RONGIN SOPNO team encouraged them
every sec of the three hours event and even
the youngest members of the team were seen
cheering them dressed in santa costumes.
The event was judged by eminent painter,
blogger and member of RONGIN SOPNO,
Partha Mukherjee. The year finally ended
with an optimistic note for the little angels of
Hedua whose delightful smiles made all the
difference in our lives.
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About Rongin Sopno
It was one of those nights of carefree conversations in a Facebook
chat group when few of them came up with the idea of spreading
Happiness and Smile among the lesser privileged among us. And
the seed of RONGIN SOPNO was thus sown. Though the dream
has only seen 5 years but RONGIN SOPNO is very much
successful in distributing manifold joys and unparalleled
happiness among street children, orphans, street dwellers and
elderly people. With the help and care of 3000 plus members now,
and being a registered NGO it has already undertaken different
projects around many pockets of Kolkata and it's suburbs too.
Organization wise Rongin Sopno is mainly youth based where
mostly are working in various work arena for whom time is really
a matter but we are trying to capitalize the social bend of mind of
our youth to various social issues in different way considering the
time constraint factor.& we don‟t operate via any office set up
rather we use social media platforms hugely for communications &
co-ordination among the members & promote our activities which
youth can relate.
The grand project of RONGIN SOPNO is the "Pujor Upohaar"
where every year during the Durga Puja occasion new clothes are
given to the street kids focusing on different localities of Kolkata.
This project usually caters to 2500 kids in 7 around Kolkata
streets. The funding for these projects are mostly arranged in kind
from the members and their acquaintances and well wishers.
Another flagship project too as it is unique in its own way, is
"OPERATION BLANKET". Here the team members focus on the
street dwellers during the month of December (usually around
25th) who hardly survive through the chill of the winter nights.
Dressed as little Santas the young dreamers pick a particular
locality and they set off on the journey of gifting a new blanket to
each one of them at the tick of midnight.
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This year they successfully gifted 250 blankets in the RashbehariExide stretch. Of course the joys in the faces of the givers as well
as takers makes the journey worthwhile.
Other projects include "Street treat" which is a monthly project
where food packets and chocolates are distributed among the
street kids. RONGIN SOPNO has also actively been involved in
"MEDICAL CAMP" setup in rural sector to address health issues.
We at Rongin Sopno while focusing on kids mostly ,but also we
try to spend some time with elders at Old age homes every year
,arranging various cultural programs as well as sharing precious
time with them.
Every year RS makes it a point to visit Ananda Kendra, a home for
orphans and underprivileged girl children, at Atgarah nrar IndiaBangaladesh Border where the team members happily spend the
whole day with the kids. This year RS has even successfully set up
the library of the Home with books collected as donations from
helpful souls. They have also donated three computers, toys, gifts
and chocolates for the bundle of joys.
Least but most important ,while we are doing these mass scale
projects or initiatives, we cater many instances of education &
medical treatment funding for needy kids whom it matters a lot .
Infact we are trying to establish our own set up where we can
provide education to underprivileged kids,though that matter is at
its nascent stage.
With these projects and many more in the pipeline RONGIN
SOPNO dreams a bigger dream with every rising Sun. With every
stepping stone RS dreams to see a better India where no children
shed tears, where education is for all and where children lives the
meaning of "Happiness" .

41
JHAALMURI WINTER 2016

POETRY

Journey
Sugata Sanyal

I was walking...
Alone in a forest.
Uncharted and darkening path...
Lost the way. Tired...
Suddenly, there was light.
You came and held my hand.
Alone no longer!
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The dancing frock

Digbijay Bandopadhyay
The stage soaked with the thumps…
while the band sung the notes…
loud riffs whizzed through the winds…,
and the noisy remains that travelled like a whispering sound,
echoed down the woods…
making sound like a silent night sea…
coming like the waves…again and again.
Magdalene stood near the fire…
her attention fixed to the aura of the tune that played…
It was the tune from her youth…the riff and the lore…
the sound and the phrase…
Her lips mumbled…her body swayed…
she lit up the candle and looked through the window…
The faraway lights…and the distant dreams awoke…
Big boxes blurted out the words as if sent as flying kisses…
sweet nothings…
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She looked for the keys…rusted and browned…
and opened the cupboard…
stood on the chair to look at the far end of the heap…
yes…there it is…
the dancing frock…
she lived…she danced…she cried…she froze…
she didn‟t look to check for any eyes on her door…
she fell…she rose…she bled…she hurt her toes…
but the smile and her laughter echoed in her home…
she jumped…she stepped…she tripped….
she made her dancing moves…
her hands on her heaps…her hands on the move…
oh…the block of stone fell apart and broke…
oh…the stone that blocked her heart for days…
her dancing frock swayed and swayed…
making it go round and round…
and the riffs…yes…the riffs…
did manage to break a stone….
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Oasis
Digbijay Bandopadhyay

In the deserts of the dark city alleys, lives a dark dark fear.
The fear , which is a sharp toothed enigma that lives without a care.
The streety sandy winds of the dunes, make the people fly,
oasis at the far end , keeps promising a life of hay…
oh…the oasis of the street…never to be found..
It lives its life as a story...in various forms..
getting modified with the hallucination of the spooky narrators…
The creeky lines on their forehead, reveal the untold tales..
A look of proclaim for the sights over the years… and the old men smile
some people flock to the rusty rails…
as a magnet awaits the pull of the enigma…
Still, onlookers outnumber the goers…into the crimson way…
the future of the unknown…
The epitaph of the power within, lies somewhere in the dusty realms!!
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The memory of
a soldier
When the sun rises,
And the men are armed.
When relationships wither,
Soldiers march into battle.

Ayush Ghosh

When the battle starts,
And blood is spilled.
Screams of agony heard.
The ground is littered with bodies.
Bones break and soldiers fall,
Dreams and hope crumbles.
The ground becomes red with blood.
They fought and fought all night.
When the battle was over,
A flower grew from the blood caked ground.
The memory of a soldier

Soon the field was covered with flowers.
Even today we mourn the loss, of these brave men.
Who gave their life to save ours.
Who sacrificed themselves to protect us.

46
JHAALMURI WINTER 2016

POETRY

ফন্ত এমন্দঙর - ফন্ত ন্দপময দকমঙ

অমনওন্দদন আমক ফন্ত এমন্দঙর,
আচ দভমন্তয রুদ ন্দফমওমর দ ফন্ত ছময দকমঙ।

আন্দভ ঔুফ ওামঙ দথমও কবীয ফযান্দপ্ত ন্দনময় --নদীমও ফােঁও ন্দনমত দদমঔন্দঙরাভ।
আচ ফহুন্দদন ফামদ নদীয ঙন্দফ আেঁওমত ন্দকময় দদন্দঔ ,
নদীয ফদমর এেঁমওন্দঙ এও ফ্গ্রাী দঘাঔ,
দ দঘামঔয দবতময দনমঘ দনমঘ ঘমরমঙ চে ,
দনমঘ ঘমরমঙ ভৃতুয।
আয ফাইময দভন্ত ন্দফমওমরয রুদ আমরায়
ছময মামে আভায ফন্ত।
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দই ান্দভুঔ

দুয়ায ঔুমর দােঁড়া মন্দদ ভাছদুমু য,
িাৎ মন্দদ াভমন আম দই ান্দভুঔ ,
ন্দতয এমতা ফায নয় - তা ফাই চামন
আন্দভই দফাওা , ন্দভমথয ফুন্দন ওল্প-অুঔ।
চীফন ঘমর ঙি দভমন আন ঔামত ,
ফাই বামফ, ফ এই দতা ন্দিও ঙমি ফােঁধা
ফুমওয ন্দবতয অনয চীফন পরৄু দরামত
দনই দঔামন আয দতা ফন্ধ ফােঁধা।
এই চীফমন দকমঙ অমনও টানা দামড়ন
ভাওু য টামন ময়মঙ আেঁওা অমনও ঙন্দফ ,
যিং পু যমনায ারা এফায ময়মঙ শুরু ,
ফুমওয দবতয ঘু  ওথামদয আেঁন্দওফুন্দও।
ম চীফন দকাঙা এঔন, গুন্দঙময় আন্দভ যান্দঔ ,
কল্প পু মযায় নমট ভুমড়ায় , দকাঙামনা যয় ফান্দও।
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আত্মচীফনী

অনন্দভত্র যায়
ন্দওঙু টা দযাদ্দুয দথমওই মায়
ন্দওঙু টা দভখ মড় থামও
ন্দওঙু টা ফৃন্দষ্টয দপােঁটায অফমল
ন্দওঙু টা নদীন্দটয ফােঁমও
ন্দওঙু টা ন্দন্দমযয স্বমপ্ন ভগুর
ন্দওঙু টা ধুমরা বাগা ভামি
ন্দওঙু টা ন্দন্দেঁ ড় বাগা অি বু মর ন্দকময়
ন্দওঙু টা দফরা ফয় ামট
ন্দওঙু টা দমমত দমমত আফায ন্দপময এম
ন্দওঙু টা খুভ-দঙােঁয়া আমরা
ন্দওঙু টা দঔারাঔুন্দর, ন্দওঙু টা দযমঔমঢমও
দতাভায কল্পটা ফমরা।
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দচরঔানা

আভায ভন্দস্তষ্ক াাযা দদয়
ন্দদন যাত ঘাফুও ামত
আয ােঁচযায় আটমও থামও
অযাধী।
দঘাঔ তায ফন্ধ যামঔ াতা,
তফু ভন্দণ খুময খুময মায়,
এওটু বু র,
এওটু ঔান্দন বু মরয দঔােঁমচ।
লুমধ আেন্ন খুন্দভময় মড় ভন,
খুভ... খুভ...
ফ দবারামনা, ফ ারামনা খুভ
ন্দখময যামঔ াফধামন।
আয তায ভামছ
ঘু ন্দ ঘু ন্দ,
ঔুফ ঘু ন্দ ঘু ন্দ,
স্বপ্ন দচমক থামও...
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অমক্ষা
দযচাটা ঔুমর যান্দঔ ওঔন দ এম মায়,
এমরামভমরা খুময খুময
থ ঔমুেঁ চ দদাময দদাময,
ন্দওঙু মতই দওান বামফ ন্দপময দমন দ না মায়।
দযচাটা ঔুমর যান্দঔ ওঔন দ এম মায়।
বু মর দকন্দঙ দওান মুমক দল দদঔা ময়ন্দঙর,
দওমট দকমঙ ওত ওার
ওত ঋতু ওত ার
তাযা বযা এও যামত দুন্দট দঘাঔ ন্দভমরন্দঙর।
এঔন আয ভনবাময রাব ন্দওঙু দনই আয।
ভুমঔ ান্দ ধময যান্দঔ,
দুই দঘামঔ ঔুন্দ আেঁন্দও,
দঢমও যান্দঔ ফযাথা মত ুযমনা এ ােঁচযায়।
ভৃদ ু াময় ধীময ধীময আমফ দ এ খময,
এওটা ন্দও দুমটা ওথা,
ঘু  ওময দঘময় থাওা,
ূণযতা দঙময় মামফ অদ্ভুত এ ফাময।
তফু এ াদা-ওামরা বময যমগ দমন মায়
দাও ন্দভমঙ এই চােঁও,
তায ফুও বময মাও।
এই টুওু আা শুধু ন্দপময দমন দ না মায়।
দযচাটা ঔুমর যান্দঔ ওঔন দ এম মায়...
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নতু ন ফঙয প্রন্দতফায!

আমযওটা ফঙয এবামফই ওান্দটময় ন্দদরাভ- দফরা দমলয কামন।
অমনওগুমরা চানারা ধময দােঁড়ামনা – এওই দলাকামন।
ফৃন্দষ্টযা প্রন্দতন্দদন এওই কান কায়, এওগুেঁময়ন্দভ মত!
এওই দ্া ন্দনমচয ভত এন্দদও ন্দদও ন্দযময় - আমরা ঙায়াযা দঔমর,
ফঙয দমল ওু য়াা ফ ন্দবন্দচময় দদয়; প্রন্দতফামযয ভত!
আমযওটা ফঙয এবামফই ওান্দটময় ন্দদরাভ- দফরা দমলয কামন।
ওান্দটময় ন্দদরাভ ওামরা শু আয াদা াট্ ময,
াতওাটা ন্দকামযট অায় প্রন্দতন্দদন!
আঙ্গুরগুমরা ন্দনন্দ ওময ঔান্দর াময় দভাচা ময,
ফঙয দমল ওু য়াা ফ ন্দবন্দচময় দদয়; ফযাফমযয ভত!
আমযওটা ফঙয এবামফই ওান্দটময় ন্দদরাভ- দফরা দমলয কামন।
অফাধয ময়; তন্দল্পতল্পা গুন্দটময় এওা এওা দথমও।
এওরাই ঔুন্দ ই কান শুমন ; এওরা দযচা ঔুন্দর !
অন্ধওায খময আেঁটমও ন্দড় ন্দভীতর যীমদয ামথ,
ফঙয দমল ওু য়াা ফ ন্দবন্দচময় দদয়; ওল্পনায যমঙ্গ।
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ফঙযগুমরা এবামফই ওান্দটময় এমন্দঙ, এবামফই ওাটামফা!
ীমতয আমভচ দনফ, দযামদ ুড়ফ।
নতু ন চানারা ঔুরমফা; নতু ন ওময দদঔমফা।
বারফামফা দতাভামদয; দমভন দফমন্দঙ ফঙযগুমরা!
ভাদুময ভদ ড়মর ময; ন্দনমচয ামত ভুঙমফা!
ফঙয দমল আফায নতু ন ওময বাফমফা।
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আওা মঔন দঔারা!

আওা তু ই ফান্দড় মা, ওু য়াা ঢাওা ীমত।
চানরা দঔারা, দ্া টানা, ীত খুভ- ফন্ধ খময।
খুমভয দখাময স্বপ্ন দদন্দঔ আমফার তামফার,
আওা দতামও বার রামক, দ্া এফায ন্দযময় দদফ।
আওা দতামও দঢমও ন্দনময়মঙ ওু য়াা ঢাওা দবায।
ন্দন্দয দবচা, ক্লান্ত মথ, খুভ দখায- স্বমপ্ন ন্দফমবায।
মঔন তঔন স্বপ্ন দদন্দঔ রারমঘ নীর,
চর দতামও বার রামক, দভখ এফায ন্দযময় দদফ।
আওা দতামও দফমঘ ন্দদময়ন্দঙ, ‗দতাভায‘ ওামঙ।
আদময দযঔ, বারমফমা- ন্দনমচয ভত ওময।
েযান্দপও চযামভ কা দবচাই, ওু য়াামত কা ঢান্দও,
বারফাা মা- ঘমর, দপ্রভ দতামও ভারা যাফ।
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ীতওথা

ওু য়াা দবচা দবায, ন্দভমি দযাদ্দুয
ু
যীক্ষা দমলয অর দুয
াডুডুডু, ওাফান্দড
খাভাে দদ, ছকড়াছােঁন্দট
মন্ধযমফরা খময ন্দপময
কযভ ঘা আয ছারভুন্দড়।
ঘাদয দাময়টায, ওােঁথা ওম্বর
ভাতু মতা বাই, ন্দতু মতা দফান
রুদ আমরা, নীর রণ্ঠন
বূ মতয কল্প, ন্দদদায আেঁঘর।
ওভরা দরফু ছুন্দড় ছুন্দড়
দৌলাফ্ণ ন্দমিুন্দর
আভায বফ আভায যরতা
আভায আনি আভায ীতওথা
ফর না ঔী, আফায আন্দভ াই দওাথা?
এঔন শুধু ফােঁঘায রড়াই
অন্দপ, ওন্দরক, ফযস্ততা
দওাথায় দমন ান্দযময় দকমঙ
আভায দই আন্দভ-টা।
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আভায ামথ ন্দদওশুণযুয
কাইমত কাইমত ান্দযময় মায়ায ূয
বযফ ফযামক ন্দঘরমত ঔুন্দ
এও টুওমযা দুুঃঔ স্মৃন্দত
এওটু াকর ভন্দত কন্দত।
ন্দবচফ দুচন, ন্দবচফ বীলণ
উষ্ণ দিােঁমট, ইমে ময়
ামতয য াত ফান্দড়ময়।
ভমনয মত ভন-দওভন
আফ দযমঔ, মথয ফােঁমও
ান্দযময় মাফ, ইমেদানায ছােঁমও!
মান্দফ?
ূ ?
আভায ামথ ুদয
ঔুমেঁ চ দফড়ামত,
ন্দদওশুণযুয?
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The Story of
Quarks
Dr. S. K. Bhattacharjee

Particles of fractional charge

Introduction
With rapid progress of theoretical physics and improvement of
experimental instruments many old concepts of physics are frequently
changing. Elementary particles such as proton, neutron, lambda
hyperon(all called hadron) etc are no longer elementary but
composite. A new class of elementary particles were discovered in
recent past which are called Quarks. Quarks carry fractional electric
charge whereas proton, electron etc possess integral value of electric
charge. The concept of fractional electric charge was never imagined
in the past. in addition to electric charge, quarks also possess a new
kind of charge called colour charge. The color charge of elementary
particles is a quantum mechanical concept. All these concepts were
developed in the second half of 20th century. This article is an
introduction to the concept and characteristics of quarks.
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Hadrons are revealed to be composite particles:
There are large number of stable and unstable particles called hadrons
which were known to be elementary particles. Hadrons are classified
into two main classes: (a) baryons and (b) mesons. Baryons include
nucleons (proton and neutron), hyperons and resonant states of
hyperons. All baryons have half integral spin and obey Fermi-Dirac
statistics. Hence these are called fermions. Mesons include pions,
kaons, eta meson and meson resonant states. They possess integral
spin and obey Bose-Einstein statistics. Hence they are called bosons.
In the sixties of the last century, it was clearly understood that the
hadrons are no longer elementary like leptons. Leptons are a group of
light weight fundamental particles which include electron, muon,
neutrinos and their antiparticles.

Due to a steady advancement of theoretical physics and construction
of more and more powerful particle accelerators along with highly
improved modern particle detectors, it was learnt that hadrons are no
longer elementary particles like leptons which are truly fundamental.
Earlier in 1956, Stoichi Sakata (1911-1970), a Japanese theoretical
physicist proposed a model for hadrons which may be regarded as the
predecessor of quark model, developed later in 1964. According to
Sakata model the fundamental building blocks of all hadrons are a
triplet of particles – proton, neutron and lambda hyperon (together
with their antiparticles). The members of the Sakata triplets are called
„Sakatons‟ which are in some respect identical to three initially
proposed quarks. According to the Sakata model pion plus (π+) is a
bound state of proton and an anti-neutron, whereas according to the
quark model (yet to be discussed) pion plus is a bound state of an up
quark and a down anti quark.
The concepts of up, down and strange quarks:
In 1964 Murray Gell-Mann (b 1929) of USA and George Zweig (b
1937) of CERN, Geneva independently proposed a model for the
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sub-hadronic particles called quarks. According to this quark model,
all hadrons could be constructed from a triplet of quarks and
antiquarks, which would correspond to the fundamental
representation of Special Unitary group of rank three, called SU(3).
This model was a result of Gell-Mann‟s formulation of particle
classification in a process known as Eight-fold-way or in SU(3) flavor
symmetry developed in 1961.
Later in 1969 at Stanford Linear Accelerator Centre (SLAC), an
experiment was performed known as „deep inelastic scattering of high
energy electrons by protons‟. In that experiment the SLAC group first
observed the evidence of three point-like constituents within a
proton. At first there was a doubt whether those constituents were
actually the proposed quarks or something else. After a thorough
experimental verification it was confirmed that the finding of SLAC
experiment was correct and it confirmed the theoretical prediction
regarding the existence of quarks.
In Gell-Mann‟s model these constituents of proton were named
„quarks‟. On the other hand in Zweig‟s model such point-like
constituents were called „aces‟. Another group of physicists liked to
name these constituents of proton as „partons‟, taking the name from
Richard Feynman‟s (1918-1988) „parton model‟. But now these subprotonic (more correctly, sub-hadronic) particles are recognized by
the scientific community as quarks. However the term „parton‟
remains in use to represent collectively all the constituents of
hadrons namely quarks, antiquarks and gluons. Gluons are strong
(colour) field quanta.
According to Gell-Mann and Zweig‟s quark model, proton and
neutron are the bound states of two different quarks namely the up
quark the down quark. These quarks are symbolically represented as
u and d respectively. However the words up and down are simply
names and carry no special significance. Proton is made up of two up
quarks and one down quark and is represented as uud. Similarly
neutron is a bound state of one up quark and two down quarks, udd.
On the other hand pion plus is a bound state of an up quark and a
down anti quark, ud and pion minus is another bound state of a down
quark and an up anti quark, du.
JHAALMURI WINTER 2016
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The third quark that Gell-Mann and Zweig conceived to describe other
hadrons those include strange particles, is called strange quark. It is
symbolically represented as „s‟ quark. The lambda hyperon is a bound
state of all three initially conceived quarks and is represented as uds.
Similarly all baryons are bound states of a combination of three quarks.
All mesons are bound states of a quark and an anti quark. As for
example kaon plus, kaon minus and kaon not are all quark-anti quark
bound states. Almost all known hadrons could be expressed as the
bound states of three initially proposed quarks u, d and s. Some (a)
baryons, (b) mesons and their resonant states which contain u, d, and s
quarks are given below:

(a) Baryon
Proton
Neutron
lambda hyperon
sigma plus
sigma minus
sigma not
xi not
xi minus
-------------

(b) Meson
Pion plus
Pion minus
Kaon plus
Kaon minus
Kaon not
Kaon not bar
-------------

Baryon resonant state
delta plus
delta not
------------sigma star plus
sigma star minus
sigma star not
xi star not
xi star minus
omega minus hyperon

Quark content
uud
udd
uds
uus
dds
uds
uss
dss
sss

Meson resonant state

Quark content

rho plus
rho minus
kaon star plus
kaon star minus
kaon star not
kaon not star bar
phi meson not

ud
du
us
su
ds
sd
ss
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Fig - Schematic diagram of proton, neutron and lambda hyperon.
A wavy line between two quarks indicates gluon binding

About the charm quark:
The concept of the charm quark (c):
Just after the formulation of Gell-Mann and Zweig‟s model of three
quarks in 1964, several authors speculated the existence of a fourth
quark. In 1967 when the theory of the electroweak force was developed
unifying the electromagnetic force and the weak nuclear force by weak
neutral current, then it was anticipated that there may be a fourth
quark.
Subsequently in 1970 an extension of the original three quarks model
was proposed by Sheldon Lee Glashow (b 1932), John Iliopoulos (b 1940
) and Luciano Maiani (b 1941) by introducing a fourth quark. The
extension of the quark model by Glashow, Iliopoulos and Maiani is often
known as GIM mechanism. The fourth quark was so proposed because
it will give a better description of the electroweak force and equalize the
number of four quarks with the number of then known four leptons.
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The four leptons known in those days are electron, muon, electron
neutrino and muon neutrino. As the up quark has a partner the down
quark so also the strange quark finds a partner in the fourth quark.
While up quark and the down quark are the first generation of matter,
the strange quark and the fourth quark are the second generation of
matter.
The discovery of the charm quark:
The fourth quark was experimentally discovered on 11 November, 1974,
simultaneously by two teams, one at the Brookhaven National
Laboratory (BNL), MIT under Samuel Chao Chung Ting (b 1932) and
other at the Stanford Linear Accelerator Centre (SLAC) led by Burton
Richter (b 1931).
At BNL a high energy proton beam from Alternate Gradient Accelerator
was allowed to focus upon a beryllium target. A high energy interaction
occurred between incident protons and protons of the target beryllium
nuclei. From the energy of interaction a new resonant state was formed
which decayed immediately into a correlated pair of electron and
positron. A sharp peak was produced by the correlated pairs of electron
and positron which were the decay products of the unknown resonant
state over a smooth curve plotted between the number of electronpositron pairs and the mass of the electron-positron pairs produced
either directly or through the decay of the resonant state. Ting et al
named that resonant state as J meson.
Simultaneously Burton Richter et al at SLAC discovered exactly a
similar resonant state which he called ψ meson. The average rest mass
(3.1 GeV), the average lifetime (7.2x10-21 s) and other properties of both
mesons were found to be identical. Hence that new meson was named as
J/ψ meson to honour both Ting and Richter.
This meson is very massive and possesses unexpectedly long lifetime.
Such a massive meson should have so many decay modes and should
not exit for such a long period. The unexpected long lifetime of this
heavy meson is supposed to be the result of a special property called
„charm‟. Since the meson can‟t get rid of the charm-property so it is
unexpectedly stable and possesses a long lifetime. It is concluded that
such „charm‟ character is carried by a new quark called the charm quark
(c) .The antiparticle of charm quark is charm anti quark (c).
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The J/ψ meson is a bound state of a charm quark (c) and a charm
antiquark (c) and is represented as
J/ψ= cc.
In general all bound states of charm quark and charm anti quark are
called charmoniums. The first exited state of J/ψ meson is also a
charmonium. It was discovered by Richter et al in 1975 and is called ψ‟.
Particles (baryons and mesons) containing a charm quark are called
charmed particles. The family members of some charmed particles were
theoretically predicted and within a few years of prediction those were
experimentally discovered. These are (a) charmed baryons and (b)
charmed mesons.

The quark content of (a) charmed baryons and (b) charmed mesons are
given below:
(a) Charmed baryon
charmed sigma plus plus
charmed xi not
charmed xi plus
charmed sigma plus

Quark content
Uuc
Dsc
Usc
Udc

(b) Charmed meson
dee plus, D+
dee minus, Ddee not, D0
dee not bar, 𝐃0

Quark content
cd
dc
cu
uc
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About the bottom quark and the top quark:
The concepts of the bottom quark and the top quark:
In 1973 the existence of the fifth and the sixth quarks was predicted by
Makoto Kobayashi (b 1944) and Toshihide Maskawa (b 1940) to explain
the observed CP violation in kaon decay. But after discovery of the
charm quark in 1974 physicists were satisfied with the number
symmetry existing between the four leptons and four quarks and they
showed less interest about the fifth and the sixth quarks. Again in July
1975 during electron-positron collision experiment at SLAC, Martin
Lewis Perl (1927-2014) et al discovered a new lepton, called the tau
lepton and were convinced about the existence of an associated
neutrino, the tau neutrino. Thus after 1975 six quarks concept was
revived, because there were six leptons and four quarks and equality
between the number of leptons and the number of quarks was lost.
Haim Harari (b1940) first made a complete statement of standard six
quarks six leptons Model of Particle Physics at Stanford 1975 LeptonPhoton Conference. Harari first named the fifth and sixth quarks as the
bottom quark and the top quark respectively.
The discovery of the Upsilon meson and the bottom quark:
The Upsilon meson was discovered in a proton-proton interaction
through the search for di muons (muon plus and muon minus)
production, which were the decay products of the Upsilon. It was known
as E288 experiment, performed during 1975-77. That experiment was
conducted by Columbia-Fermilab-Stony Brook Collaboration under the
leadership of Leon Max Lederman (b1922). That collaboration detected
a resonant state which produced a sharp peak by the correlated pairs of
di muons over a smooth distribution of mass of uncorrelated muon
pairs. The correlated muon pairs were the decay products of the Upsilon
meson whereas uncorrelated muon pairs were produced directly.
It was observed that the Upsilon possesses a surprisingly long lifetime
(1.22x10-20s) and a heavy mass (about 9.4603 GeV). This type of heavy
particle should not live for a long time. To explain its long lifetime
physicists thought that a special property should be linked with the
Upsilon which was the cause of its long lifetime. This special property
attributed to the Upsilon is called „beauty‟ or „bottom‟.
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„The particle that carries this special property is called the
beauty‟ or „bottom‟ quark. The Upsilon is the bound state of the bottom
quark (b) and the bottom antiquark (b). It is represented as
Upsilon, Υ=bb
All bound states of bottom quark and bottom antiquark are called
„bottomium‟s.
Experimentally discovered particles namely (a) baryons and (b) mesons
which contain bottom quark along with other quarks are given below:
(a) Baryon
bottom lambda not
bottom xi not
bottom xi minus
bottom omega minus

Quark content of baryon
Udb
Usb
Dsb
Ssb

(b) Meson
B plus meson
strange B not meson
charmed B plus meson

Quark content of meson
ub
sb
cb

The discovery of the top quark:
After the discovery of the Upsilon, several proposals were appeared in
different journals to extend the quark model as a group of six quarks,
including the top quark. Physicists firmly believed that the bottom
quark should have a partner namely the top quark, like all other pairs of
quarks. But the experimental discovery of the top quark could not be
made possible for a long period. Finally it was discovered at the
Tevatron Accelerator on March 2, 1995.
The Tevatron was the then world‟s most powerful accelerator, built at
Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois in 1983. It was
a 6.3 km long circular ring accelerator. Protons and antiprotons moving
nearly at the speed of light collided with each other creating about 2
Tera electron Volt (TeV) energy. The accelerator was associated with two
super sophisticated detectors named CDF and DO which were
technological wonders of highest rank.
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During proton-antiproton collisions a highly energetic gluon may be
produced which may decay immediately into a pair of a top quark and a
top antiquark. The top quark may decay into a bottom quark and a
positive weak boson, whereas the top antiquark may decay immediately
into a bottom antiquark and a negative weak boson. Further the positive
weak boson may decay into a positron and a neutrino.
A classic top quark event was identified by CDF collaboration in 1995
containing all these decay products and the report of that finding was
published in Physical Review Letters.
The lifetime of the top quark is about 20 times shorter than the time
scale of the strong interaction. So the top quark can‟t form baryons and
mesons, whereas all other quarks can form such particles. That is why
no baryon and meson involving a top quark is observed yet.
Characteristics of quarks:
There are six varieties of quarks which are called flavours. These are up,
down, strange, charm, bottom and top. Each quark has an antiquark.
The most important characteristic of quarks is that quarks possess
fractional electrical charges. The electric charge of the up quark is
positive and is 2/3 times the charge of an electron. Same is the charge of
the charm quark and the top quark. On the other hand the charge of the
down quark, the strange quark and the bottom quark is negative and
each is 1/3 times the charge of an electron. All the initially proposed
quarks namely up, down and strange are light weight quarks. Whereas
the charm, the bottom and the top quarks are heavy weight quarks. The
top quark is the heaviest elementary particle known currently. It is as
massive as a tungsten atom. There are three generations of quarks. The
up quark and the down quark are the first generation of matter. The
strange quark and the charm quark are the second generation of matter.
The bottom quark and the top quark are the third generation of matter.
According to the theory of Quantum Chromodynamics (QCD) quarks
possess an additional quantum number called „colour charge‟. There are
three colour charges for each quark as against one electric charge. These
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colour charges are „red‟, „green‟ and „blue‟. According to QCD quarks are
kept bound inside hadrons by the exchange of quantum field particles,
called „gluons‟. The emission and absorption of gluons are accompanied
by the change in quark colour. There are eight varieties of gluons. Like
quarks a gluon also carries colour charge.
The quark colour in strong (colour) interaction takes a similar role as
electric charge in electromagnetic interaction. In QCD there is a
phenomenon called „colour confinement‟ which explains why a quark
remains confined inside a parent hadron and can‟t be removed from that
hadron. All the first five quarks can form hadrons. But the top quark
can‟t form any hadron, because the lifetime of the top quark is about 20
times shorter than the time scale of strong (colour) interaction by which
process hadrons are formed out of quarks.
Important characteristics of quarks are given in the following table
Table: Characteristics of quarks
Flavour
down (d)
up (u)
strange (s)
charm (c)
bottom (b)
top (t)

Rest mass
4.8 MeV
2.4 MeV
1.04 MeV
1.29 GeV
4.18 GeV
173.34 GeV

Electric charge
-1/3
2/3
-1/3
2/3
-1/3
2/3

Generation
1
1
2
2
3
3
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Cakes and Bakes
Sayantani Mahapatra

Photographs by the author
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Winter is here. With the nip in the air and a happy heart we look
forward to the most colourful cheerful time of all. They say 'tis the
season' and depending on our preferences we all decode it in
different ways. For me 'tis the season of eating cakes. So how about
baking some yourself this year. Trust me it's easy and am sure the
expensive Microwave of yours that is only been used to reheat the
leftovers would be happy too.
So here is the deal lets learn how to bake some easy cakes in your
microwave. I have been associated with baking and supplying my
home baked goodies for years, and these recipes are the ones which I
use all the time. So trust me on this and these recipes will never fail
you.
Be open to experimentation and always remember there is nothing
like homemade food. The aroma of a freshly baked cake is a great
mood uplifter and serving a just out of the oven warm cake to your
family could bring great joy. Try it once and am sure you would be
hooked.
For any queries you can mail me to ahomemakersdiary@yahoo.in
1.

Know your Microwave:

Microwaves generally come in 2-3 varieties. Some has only microwave
function. Some has microwave, convection and grill, and some only has
micro and grill mode. Today we will learn how to bake in convection. You
also bake a small cake in micro mode which we will learn in our next post.
The recipe I am sharing today is only be baked in Convection mode. DO
NOT BAKE THIS IN MICROWAVE MODE.
To Bake in your microwave Convection mode you have to follow the
following steps
1. Switch on the Power.
2. Press the convection mode
3. By pressing the up and down button adjust the temperature. Select
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4. The screen will show Pre-heat, press start. Once the oven is pre heated
the micro will stop automatically. It takes 5-10 minutes depending on the
model.
5. Open the door and place your tin with the batter. Close and again by
pressing the up-down button select the time. Press start.
6. Done

2. Baking Ingredients:
You would be needing a cake pan which are available in various sizes. You
can buy steel, aluminium, Silicon moulds, oven proof glass (like borosil)
even paper pans. The aluminium take away boxes are also good to bake
in Convection mode.
You will also need the measuring cups and spoons and a balloon whisk
and a spatula You can also buy silicon moulds available in various
shapes. Paper liners are good for baking cupcakes
To decorate you might buy a set of piping nozzle and a piping bag. Or can
pour your icing in a ziplock bag, cut a hole and design on your cake.
3. Baking supply shops(Kolkata, WB):
Apna Dukan in Hogg Market, Babar Ali (very expensive though) in Hogg
Market. Shops in Jaggu bazar, Shops in Gariahaat market all sell essential
baking needs from pans to baking powder, chocolates etc. You can also
try Metro Cash and carry for the basic items
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Now lets talk about the recipe.
Here I am sharing a basic butter cake recipe which could be baked in a
cake tin, paper cupcake liners or foil takeaway boxes. The baking time
will vary which I have mentioned in the recipe section.
Ingredients:
Flour: 1 and 1/4 cups
Baking powder: 1 tsp
Castor Sugar: 1 cup
Butter: 100 gms (room temp.)Amul butter
Oil: 2 tbsp
eggs: 2
Vanilla essence: 1 tsp
Milk: 1/3 cup
Dry fruits and nuts: 1/2 cup
(almonds, cashews, walnuts, raisins,
sultanas, tutti fruity, cherries use whatever you have, cut in small pieces)
Method:
Decide on the shape of the cake. The recipe is good for one 8” round
cake, one 8” square cake, 12 cupcakes or 24 very mini cupcakes.
If you are using cake tin then place the tin on a piece of white paper and
draw the circle or square of the bottom by running a pencil by it's side.
Cut it off and line the inside of the tin. Grease the paper and sides with
some white oil or butter. Keep aside.
Powder the sugar in your mixer and place in a big bowl with the softened
butter and vanilla. Start whisking with a balloon whisk or a fork. Whisk
till it looks light and no visible grain of sugar is in sight. Now add one egg
and whisk again to make it smooth. Break the other one and mix in too.
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Sift the flour and baking powder together. And add half of it to the
butter egg mixture. Use a spatula and very gently mix it in. Try to mix
the flour in one direction and be very gentle. Do not mix it vigorously.
Now add the milk and do the same, mix only in one direction with soft
small strokes. Finally add in the rest of the flour and mix in.
Add 1 tbsp of flour to your dry fruits and nuts and mix. Pour in the
batter and again mix very gently. Now pour all the batter in the greased
cake tin and bake.)
For 8” round or square pan: bake for 30-45 minutes (check at 30
minutes
for cupcakes: bake for 15-20 minutes (check at 15 minutes)
for mini cupcakes: bake for 9-12 minutes (check at 9 minutes)
Always check for the doneness at the said point in time. Oven
temperature varies widely and it might even take less or more time as I
have mentioned.
To check open the door and insert a toothpick in the center and take out.
If it's clean then it's done. Just take it out.
If batter is stuck to it then it needs more time in the oven.
Once done take out the pan cool the cake in the oven for 5 minutes.
Loosen the sides with a knife and then invert on a wire rack, even a
clean wire trivet works well. Carefully peel the paper lining and cool
completely.
You can decorate the cakes with cream or chocolate.
Whipping cream under the brand Tropolite, Rich's etc are available in
the shops in New Market or Metro Cash and carry.
To make ganache take 1 cup chopped chocolate and keep aside. Heat 1/2
cup cream (Amul cream works fine) and pour on top of the chocolate.
Let it sit for 5 minutes then mix in. The chocolate will melt. Cool and
spread on your cake.
You can decorate with Gems or chopped white and milk chocolate. Even
shops in new market sell colourful sprinkles.
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Chinese Fish
Ankita Chatterjee

Being a due hard fan of chinese cuisine. I do keep on trying my hands
with various chinese dishes. I am fascinated by the variety of sauces
used in chinese cuisine. One of them is Teriyaki sauce. It is not readily
available in the supermarket so have tried to make it by mixing some
other flavored sauces
So quickly jumping to the recipe.
Preparation time: 10 mins
Cooking time: 25 mins
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Ingredients:
For fish marinating:
500gm boneless fish fillets (cube cut), 1 tsp garlic paste, 1/2 tsp white
pepper, 1 egg, 1 tbsp cornflour, 1 tbsp all purpose flour, Salt.
For sauce:
1/2 cup soy sauce, 1/4 cup water, 2 tbsp sweet rice wine, 2 tbsp
powdered jaggery, 1/4 cup sugar, 1 1/2 teaspoons minced garlic, 1 1/2
teaspoons minced ginger,
For Glaze:
1/2 tbsp cornstarch
1/4 cup water
Process:
Marinate the fish fillets with all above ingredients. Keep aside for
10mins.
Heat oil in a wok fry the fish pieces as pakoras, check the doneness.
Keep aside.
Same oil sauté 2 big onions (cube cut).
On the other hand in a sauce pan mix all ingredients of sauce. Mix till
sugar melts.
Put the gas on, bring the sauce to boil.
Prepare the glaze by mixing water and cornstarch and mix with sauce.
Add the fried fish and onions. Mix all with sauce.
Serve with any rice or noodles.
Happy cooking!!
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এগ ফ্রাইড যাই
Photograph by the author
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উওযণ:
দকান্দফি দবাক ঘার – ২ ওা(দঙাট),
দদ্ধ ন্দডভ – ৩ টা,
রার দফর দায ওু ন্দঘ – ২ দটন্দফর ঘাভঘ,
ওান্দিওাভ ওু ন্দঘ – ২ দটন্দফর ঘাভঘ,
৫ – ৬ দওায়া যুন ওু ন্দঘ,
১ ঘা ঘাভঘ আদা ওু ন্দঘ,
ন্দখ – ১ দটন্দফর ঘাভঘ,
ভািংময ন্দভক্স ভরা – ১ দটন্দফর ঘাভঘ,
নুন আিাচ ভত,
ন্দঘন্দন – ১/২ ঘা ঘাভঘ,
দকার ভন্দযঘ গুমড়া – ১/৪ ঘাভঘ,
দায়া  – ১/৪ ঘাভঘ,
Worcestershire Sauce– ১/৪ ঘাভঘ,
চর - ঘামরয ন্দিগুণ
প্রণারী:






প্রথমভ এওন্দট ামত্র ন্দখ কযভ ওরুন, তামত যুন ওু ন্দঘ  আদা ওু ন্দঘ ন্দদময়
ন্দভন্দময় ন্দনময় তামত ওান্দিওাভ  রার দফর দায ন্দদন |
বামরা ওময ন্দভন্দময় ১৫-২০ দমওন্ড দনমড় চর ছযামনা দকান্দফি দবাক
ঘার তামত ন্দদময় ন্দদন |
বামরা ওময নারুন প্রায় ১ ন্দভন্দনট | ঘার ারওা ারওা বাচা মর দায়া
 ,মযমস্তয দায়া , ভািংময ন্দভক্স ভরা , নুন, ন্দঘন্দন , দকার ভন্দযঘ
ন্দদময় ন্দভন্দময় তামত ঘামরয ডাফর চর ন্দদময় ন্দদন |
চর পু মট উিমর ধীমভ আেঁমঘ ঢাওা ন্দদময় ঘার দদ্ধ মত ন্দদন |
১০-১৫ ন্দভন্দনট য ঘার দদ্ধ ময় দকমর দদ্ধ ন্দডভ ন্দদময় ৫ ন্দভন্দনট ষ্টান্দন্ডিং
টাইভ ন্দদময় কযভা কযভ াব্ ওরুন |
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‘JULLEY’
দরহ রাদাঔ

Source: holidyiq.com
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ু াই,
ন্দফময়য আমক দফড়ামত মায়া ভামনই ফাঙ্গামরায , ন্দদিী , দওাদাইওানার, ভম্ব
অমনও ন্দিং, ন্দওঙু াইট ীইিং ওময ফান্দড় ন্দপময আা । ঐ ওন্দদন দনা স্কুর দনা
ড়ামানা । আর দফড়ামনা শুরু ওমযন্দঙ ন্দফময়য য । আভায ফয ঔুফ খুযমত
বারফাম , ইন্দন্ডয়া য ভযান্দক্সভাভ চায়কাই য অমনওফায ওময দদঔা । আন্দভ দম
দফড়ামত বারফান্দ, দটা আন্দফষ্কায ওমযন্দঙ য ামথ দফড়ামত মায়া শুরু য়ায
য । আভযা দুচমন দদম ন্দফমদময অমনও চায়কা এক্সমপ্ল্ায ওমযন্দঙ , তায ভামছ
দফ ন্দওঙু দখাযামও অযাডমবনঘায ফরা দমমত াময ।
দওউ মন্দদ আভামও ন্দচমজ্ঞ ওময দম দওান চায়কাটা আভায এঔন ম্ন্ত ফমঘময়
বার দরমকমঙ, আন্দভ ফরফ – দরহ , রাদাঔ , ওাশ্মীয । আচ আন্দভ আনামদয দও
আভায ামথ দরহ, রাদামও ন্দনময় মামফা । স্বক্ ফমর ন্দওঙু মন্দদ দথমও থামও , আভায
ওামঙ দটা র রাদাঔ।
২০০৯ এয ১৫ই দভ। ওার ামড় ৬টায দচট এয়াযময়মচয ফ্লাইমট আভযা ৩
চন দরহ এয মথ যনা ন্দদরাভ । ুমযা ন্দফভামন ভাত্র ১৫ চন মাত্রী । আভায
মতটুওু ভমন য়, তঔন দরাওচন ঔুফ এওটা রাদাঔ খুযমত দমত না । াইরট
অযানাউে ওযমরন দম ন্দনমঘ ন্দভারয় দদঔা মামে, মাত্রীমদয ইমে দামর পমটা
তু রমত াময । তাযয আয দও দযামঔ , ভমন ন্দেমরা ামও্ দদৌড়ামদৌন্দড় ওযমঙ
ফাই - ওঔমনা ডান , ওঔমনা ফাভন্দদমও I ন্দনমঘ ফযমপয টুী ড়া দযৌদ্রস্নাত স্বণ্ারী
ন্দভারয় ।

Photographs by the author
ন্দওঙু ক্ষন য দপ্ল্ন রযান্ড ওযমরা দরহ ময। দঙাট্ট এওটা এয়াযমাট্ , ঘান্দযন্দদমও
াাড়। দফন্দযময় আমতই রাকমরা ন্দভীতর ায়া। ন্দদিীয দভ ভাময আগুমনয
রৃা দথমও এম দমন যীযটা ফােঁঘর। দওাথা খুযমত মায়ায আমক, আভায ফয ফ

87
JHAALMURI WINTER 2016

TRAVEL

দাভ য়াও্ ওময যামঔ। আভামদয দামটর ফুও ওযা ন্দঙর – ন্দস্পও অযান্ড স্পযান। ছােঁ
ঘওঘমও ুিয এওটা দামটর , দরহ মযয াামড়য দওামর অফন্দস্থত । ঔুন্দ ঔুন্দ
ভমন য ন্দদমও তান্দওময় এওটু দেঁ ম দফাছারাভ – প্রথভ যীক্ষা দত ১০ এ ১০
দময়মঙ । দামটর এয ভযামনচায আভামদয ডু  অযান্ড দডাে গুমরা ফমর ন্দদমরা ।
টা আভামদয ন্দমরফামই ন্দঙর , তা আমযওফায ভন ন্দদময় শুনরাভ।
১, প্রথভ ন্দদন দযস্ট ন্দনমত মফ , আমক্লমভটাইচ ওযায চনয ।
২ , ন্দনুঃশ্বা ন্দনমত ওষ্ট দামর দামটমরয ন্দযমমন চানামত মফ । দযওায দামর
যা ডাোয ডাওমফ ।
৩ , দমঔামনই মামফন , আমস্ত আমস্ত ােঁটমত, তাড়া হুমড়া না ওময ইতযান্দদ ইতযান্দদ ।
দামটমরয নানা যওভ পভ্ান্দরন্দট দল ওময রুভ এয ঘান্দফ টা ামত ন্দনময় রামকচ রুমভ
দযমঔইএওটু ময উমি দকরাভ দামটমরয ঙামদ, দদমঔ ভমন ন্দেমরা নীর আওাটামও
াত ন্দদময় দঙােঁয়া মামফ, দভখ গুমরা দমন ামতয ওামঙ । যওভ নীর যগ আচ
আন্দভ দওাথা দদন্দঔন্দন । ন্দভারয় দমন াত ন্দদময় আভামদয ডাওন্দঙর । ঙাদ দথমও
ফযমপয ঘাদময দভাড়া াাড়টা ন্দযষ্কায দদঔা মান্দেমরা ।
ু টাই উজ্জ্বর, দমন ঘান্দযন্দদমওয দৌিম্ টা আভযা দুমঘাঔ বময
আভামদয ন্দতনচমনয ভঔ
ন্দকরন্দঙ । আভযা প্রথভ ন্দদনটা দরহ য আয আাটা দদঔায চনযই দযমঔন্দঙরাভ ।
আভযা দফরুরাভ দভন ভামও্ মটয ন্দদমও, রাঞ্চ ওযমফা দওাথা । ঔুফ ুিয এওটা
াান্দড় ফাচায। প্রধানত ন্দতব্বন্দত ন্দচন্দনল, নানান যওভ কয়না , ভুমঔা, টী দট ,
দাভী াথয , মযও যওমভয ন্দচন্দনল । আভামদয ওত্ া – ন্দকন্নীয খুযমত ন্দকময় নানান
যওভ ন্দচন্দনল দওনায এওটা ঔ আমঙ । এত ন্দওঙু এওামথ ামতয ওামঙ দময়,
দওানটা ন্দওন্দন দওানটা ঙান্দড় মঔন বাফন্দঙ , তঔন শুনমত দরাভ – ভান্দম্ম আভায ন্দঔমদ
দময়মঙ । টা আভামদয দঙমর , দম ই ফয়মই ফুছমত দমযন্দঙর , ই ওথাটা না
ফরমর আভামদয দও নড়ামনা মামফ না । য চনযই ফ দঙমড় আভযা আফায
দযমস্তাযােঁয ন্দদমও দকরাভ । ড়ামানায ভমধয পু ডটা এওটা important chapter
ন্দঙর । আভযা ঔুফ বার ওময টা research ওমযন্দঙরাভ । ন্দটমফটান পু ড োই ওযমফা
ন্দিওই ন্দঙর । ন্দওন্তু মত বার দবমফন্দঙরাভ তমতা বামরা রামক ন্দন । ঔায়া দায়ায
ফ্ দল ওময আভযা ন্দতন চন কান্দড়মত ঘারাভ । ফাই দমন excitement e
াফুডুফু ঔান্দে । ওারুয ভুমঔ দওান ওথা দনই , শুধু ওযামভযায ন্দক্লও-এয ে ।
আভামদয াত ফঙমযয দুষ্টু দঙমরটা দঘামঔয াতা না দপমর ফ ন্দওঙু উমবাক
ওযন্দঙমরা । প্রথমভই দকরাভ দরহ যামর , ভান্দট ন্দদময় ফানামনা ৯তারায এওটা
যামর , দমটা ১৬ তােীমত King Sengge Namgyal ফান্দনময় ন্দঙমরন ।
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যামর টায় দেঁ মট িায ভয় ফুছমত াযন্দঙরাভ দম ন্দনুঃশ্বা ন্দনমত এওটু দমন ওষ্ট
মে ন্দওন্তু উমত্তচনা এমতা দফন্দ ন্দঙর দম দওান ন্দওঙুমওই াত্তা ন্দদন্দেরাভ না ।
যামরময য আভামদয ঘারও মযয এওটু ফাইমযয ন্দদমও ন্দনময় দকমরা – তান্দড়ময়
তান্দড়ময় উমবাক ওযরাভ চায়কা গুমরা। ন্দফমওর দফরা আফায ভামও্ টএ দকরাভ
মথান্দযন্দত উইমন্ডা ন্দিং  ওযরাভ ।নানা যওমভয ন্দচন্দনমলয ামথ দম ন্দচন্দনলটা
ফমঘময় দফন্দ দঘামঔ ড়ন্দঙর টা র অন্দক্সমচন ন্দন্দরন্ডায ।
Dinner টা দামটমরই ন্দঙর। ফুমপ ন্দডনায , নানান যওভ ঔাফায ন্দঙর , কযভ কযভ
ন্দৎচা ন্দদন্দের মবন দথমও দফয ওময । দঙমরমতা ঔুফ ঔুন্দ । দদাওানাট ফ ফন্ধ
ময় মায় ঔুফ তাড়াতান্দড় এঔামন। তাই দামটমর থাওা ঙাড়া আয দওান উায় দনই ।
দরহ দত আন্দভ্ দফ আমঙ আয ঔুফ strategic location আভামদয দদময ুযক্ষায
ন্দদও দথমও। তাই এঔামন ইোযমনট , দভাফাইর দপান ওামনক্সান ঔুফ এওটা বামরা না,
প্রায় দনই ফরমরই ঘমর। ৃন্দথফীয দথমও ন্দওঙু টা ন্দফন্দেন্ন ময় থাওা, দমটা এওন্দদও
দথমও বামরা ওাযণ ুমযা ভয়টাই প্রওৃ ন্দতয
দৌিম্ উমবাক ওযা মায়
ন্দনন্দযন্দফন্দরমত।
দামটমরয ওভন রুমভ নানা যওভ ইমন্ডায দকভ ন্দঙর। দঙমর মথাযীন্দত তা ন্দনময় ফযস্ত
ময় দকমরা । আভযা দুচন এন্দদও ন্দদও ােঁটমত রাকরাভ। আন্দভ ন্দযমামন
ন্দচমজ্ঞ ওযরাভ , এঔামন ন্দডমস্কা আমঙ। বদ্রমরাও মাযযনাই অফাও ময় ফরমরন
– ভযাভ আন্দন দফাধয় চামনন না দম এঔামন নাঘমত দকমর ভময দমমত ামযন ।
ওন্দযনা ওাুয থ্রী ইন্দডয়টএ যাঙ্গিং দরমও ন্দও ওময নাঘর দটাই এঔন রাঔ টাওায
প্রশ্ন আভায ওামঙ। রুমভ ন্দপময এম শুময় ড়রাভ । প্রথভ ন্দদনটা এবামফই দল
দার।
ন্দিতীয় ন্দদন । ওার দফরা আভযা ন্দতনচনই দযন্দড
। আভামদয ফান্ডর অপ চয়  এন্দদও ন্দদও
রান্দপময় ঘমরমঙ ।
আচ আভামদয দরহ মযয ফাইমযয ন্দদমও দখাযায
দপ্রাগ্রাভ । কাড়ীমত ওময দফযরাভ। প্রথভ দকরাভ
দরহ য দথমও ৫ ন্দওন্দভুঃ দূময ান্দন্ত স্তু, ভুদ্র
ৃষ্ঠ দথমও ৪২৬৭ ন্দভটায উেঁ ঘুমত। এঔানওায
আওল্ণ র, উেুে নীর আওাময তরায়
ন্দফারওায় দকামেন ফুদ্ধ্ ভূন্দত্। ুমযা দরহ
যটামও এঔান দথমও দদঔা মায় । ঘাযন্দদমও শুধু
ান্দন্তয ফাতাফযণ । চায়কাটা দঙমড় আমত ভন
ঘাইন্দঙর না। কান্দড়মত উমি দনক্সট দডন্দটমনান –
ভযাকমনন্দটও ন্দর ।
89
JHAALMURI WINTER 2016

TRAVEL

আভামদয ড্রাইবায ওাভ কাইড অমনও যওভ কল্প দানান্দের । ঐ াাড় টামত নান্দও
ঘু ম্বও আমঙ , তাই ফন্ধ কান্দড় গুমরা ন্দনমচয দথমওই ঐ াাড়টায ন্দদমও এমকামত
থামও । ড়ামানাটা ওমযই এমন্দঙরাভ , ন্দওন্তু য কল্পগুমরা ভুূত্ গুমরামও আয
দযাভাঞ্চওয ওময তু রন্দঙর। ওারুয ভুমঔ ওথা দনই। কান্দড় ঘরমঙ তায দফমক ।
ঘাযন্দদমওয দৌিম্ উমবাক ওযন্দঙ আভযা।
ভমনয ওামভযামত ঙন্দফ তু মর যাঔন্দঙরাভ । ছােঁ ঘও ঘমও যাস্তায াম আন্দভ্ স্কুর, আন্দভ্
ওযাম্প । মদয দও দদমঔ ন্দতয ঔুফ কফ্ ন্দের। এঔামন আন্দভয
্ এক্সাযাইচ ওযাটা
ফাধযতাভূরও নয় , এঔানওায উচ্চতায চনয। ঘাযন্দদমওয দভাম মঔন আভযা
অন্দববু ত, িাৎ কান্দড়টা দােঁন্দড়ময় ড়র । াভমন এওটা ন্দফার নযাড়া াাড়।
ড্রাইবায কান্দড়টা ফন্ধ ওময দনমভ দকমরন, ন্দওন্তু কান্দড় টা াভমনয াামড়য ন্দদমও
কড়ামত থাওর । দটাই ন্দঙর ন্দফঔযাত ভযাকমনন্দটও ন্দর । ন্দওঙু ক্ষন য আভযা আফায
স্টাট্ ওযরাভ, এফায মাফ ন্দন্ধু নদীয াময। ন্দন্ধু নদী ন্দদময় আভামদয ন্দিতীয় ন্দদমনয
দখাযা দল র ।

তৃতীয় ন্দদন। ওার ােঁঘটা। আচ মামফা ঐ ন্দফঔযাত যাঙ্গিং দরও মায কল্প অমনও
ন্দদন ধমযই শুমন আন্দঙ। দরহ দথমও াঙ্গিং দমমত প্রায় খণ্টা ােঁমঘও রামক। ভামছ
ু ৃষ্ঠ
ড়র াগরা । Pangong Tso, Tso ভামন দরও , ন্দতব্বতী বালায়। ভদ্র
দথমও ১৪২৭০ পু ট ময ন্দভারময়য ফুমও এই দনানা চমরয দরও এও অদ্ভুত
ভমনাযভ স্বক্ীয় দৃয । বাযত আয ঘীন দু দদম ই আমঙ এই ১৩৪ ন্দওন্দভ রম্বা দরও।
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বাযমতয ন্দদমও আমঙ ৪০% আয ফান্দওটা ন্দতব্বত ফা ঘীন এয ন্দদমও । উময নীর
আওা , তামত গুন্দট ওময়ও দভখ , ঘান্দযন্দদও াথুময াামড় দখযা, াামড়য ভাথায়
ফযমপয টুন্দ আয ভাছ ঔামন যাচন্দও যাঙ্গিং – দওাথা নীর চর , দওাথা ফুচ ,
দওাথা আফায ারৃা রার, দমন যাভধনু রুমওাঘু ন্দয দঔরমঙ দরমওয চমর । দদ
ন্দফমদময পমটাগ্রাপাযযা াযান্দদন ধময, খণ্টায য খণ্টা ফম থামওন ঐ যমগয
দঔরামও ওযামভযাফন্দি ওযায চনয । দরমওয আমাম মড় থাওা াথয গুমরায 
অদ্ভুত ফাাযী যগ । স্বমপ্নয স্মৃন্দত দঘামঔ ন্দনময় ন্দপময আরাভ । প্রওৃ ন্দত ওত
অনান্দফর , ওত উদায । আফায আন্দফ ন্দপময দতাভাযই তীময ।
ঘতু থ্ ন্দদন । আচ ন্দফশ্রামভয ারা । এওটু ন্দফশ্রামভয চনয দযমঔন্দঙরাভ আভযা।
ারৃা দখাযা দপযা ওময ওাটারাভ। মাযা দরহ ফা রাদাঔ খুযমত মামফন বাফমঙন , এও
ফা দুন্দদনামত দযমঔ মামফন । এঔামন ন্দওন্তু যাওড দপ্রাগ্রাভ ওযাটা উন্দঘত নয় ওাযণ
এঔামন অন্দক্সমচন এয ভাত্রা ঔুফ ওভ, তাই দফন্দ ধওর দনয়া ন্দিও না। াাড়ী
ভানুলমদয ওথা অফয আরাদা , ওাযণ তাযা এই ন্দযমফমই চোন  ফড় ন ।
ু া বযান্দর আয দঔামন
ঞ্চভ ন্দদন । আভামদয দপ্রাগ্রাভ ঔাযদুিংরা ময় ঘমর মামফা নব্র
ওাটাফ এও যান্দত্র । িান্ডাটা দফ চভম মড়মঙ। ন্দওন্ত ঘাযন্দদমও উজ্জ্বর দযাদ্দুয।
এওটু য যই, যাস্তায় ভযীন্দঘওা দদঔা মামে। আেঁওা ফােঁওা যাস্তায়, াামড়য
আনামঘ ওানামঘ ন্দদময় আভযা দৌমঙারাভ ঔাযদুিংরা ।ুমযা চায়কা টাই ফযমপ
ঢাওা।ৃন্দথফীয ফমঘময় উচ্চতভ motorable road । চায়কা টা দদঔমত এভন ন্দওঙু
ন্দঙর না, ন্দওন্ত ফাই ঔামন দান্দড়ময় ঙন্দফ দতারায চমনয ফযস্ত ময় মড়ন্দঙর ,আভযা
 ই মথযই ন্দথও ন্দঙরাভ।
আভযা আফায যনা ন্দদরাভ ।আভামদয last but not the least destination র
Nubra Valley ।ঔানওায দরামওযা ফমর Nubra Valley য আর নাভ Ldumra
(the valley of flowers)।Leh য দথমও 150 km দূময অফন্দস্থত Nubra ।
Shayok নদীটা ফময় মামে Nubrar কা দখেঁম । Nubra valley য আর
আওল্ণ র Cold desert । আয ঔামনয shaggy double humped
bactrain camels। দু খোয ভমধযই আভযা দৌমঙ দকরাভ। ঘাযন্দদও টাই ফুমচ
দখযা। চনন্দফীন এওটা দঙাট্ট য।াযাক্ষণ ওর ওর ওময নদীয চমরয
আয়াচ।দুমটাই দামটর ন্দঙর তঔন। ওার ঙটা দথমও যাত দটা অফন্দধ
দচনামযটায ন্দদময় ন্দফদুযৎ এয ফযফস্থা। যাত দটায য দভাভফান্দতই এওভাত্র ম্বর। ন্দও
ূ
ভচায অনুবূন্দত দমন যওথায চকমত দৌমঙ দকন্দঙ আভযা।াময় দমটই দফ ন্দওঙু দয
ু দফরা অমনওন্দদন য কযভ কযভ পু রমওা রুন্দট আয
খুময এরাভ ন্দতন চমন । দুয
ফন্দচ। এফায মাফ cold desert দদঔমত।
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White sand ফা াদা ফান্দরয াাড় । মত দূয দঘাঔ মান্দের ফান্দরয াাড় ঙাড়া
আয ন্দওঙু ই দনই। ভরুবূ ন্দভয চাাচ ই ন্দফঔযাত double hump উট গুমরায উয
দঘম দরামওযা খুময দফড়ামঙ। চায়কাগুমরা এত ুিয দম বালায় প্রওা ওযা মায় না।
Monastery দত দকরাভ। ন্দও ান্দন্তয ন্দযমফ । Monasteryটা দদমঔ ওরওাতায
টানা দেঁ ঘড়া ওযা ওান্দরখামটয ওথা ঔুফ ভমন ড়ন্দঙর। দরামও ফমর ঔামন নান্দও
wish ওযমর তা fulfill য়ই য়।ভমন ভমন দফ ওটা wish ওময ন্দনরাভ।তায ভমধয
আফায রাদাঔ আায ওথাটা ন্দঙর । যাত ময় দকর, দটায় দামটমরয আমরা ফন্ধ
মফ। ঔায়া দায়ায য ন্দফঙানায় শুমতই ঘমর দকরাভ খুমভয যাচমত্ব। াযান্দদমনয
ক্লান্দন্তই তায ওাযণ। যন্দদন breakfast দময যয়ানা ন্দদরাভ lehয মথ।ন্দফমওর
দফরা leh দৌমঙাফ। অম্ভফ snow fall এয চমনয কান্দড় দফ ন্দওঙু ক্ষন যাস্তায়
আটমও ন্দঙর।মযয ন্দদন ওারমফরাই ন্দপময দমমত মফ ন্দনমচয নীড়-এ।
Monastery দত ওযা wish টা ন্দনশ্চয়ই এওন্দদন ূণ্ মফ।
―JULLEY‖ Leh and Ladakh!
Most important word in Ladakh is julley (pronounced as joo-lay) meaning Hello
/welcome/Thank you/Goodbye/Good day and so on.All those injust one word !!!
That‟s what the Ladakh is …
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ন্দদন্দি
ডাময়ন্দয
প্রথভ ঔণ্ড

অমেলা দনগুপ্ত

Photographs by the author
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যাইটা্ ব্লও ওাময ওয়?

উইন্দওন্দন্দডয়া চানামে, এ এভন এও
অফস্থা, দমঔামন দরঔমওয ওরভ দথমও ন্দওঙু মতই নতু ন দরঔা দফমযায় না, ফা নতু ন
দরঔা বাফমত, ন্দরঔমত অ-দনও ভয় রামক| ―ব্লযািংও দচ ন্দনড্রভ‖ ফমর দরঔওমদয
আমযওন্দট ভযায ওথা ড়া দকর| এয ন্দনট পর দই এওই| ন্দওযওভ ফরুন দতা?
ছারভুন্দড়মত দরঔা দদয়ায তান্দযঔ দন্দযময় মামে, ভাথা ুমযা দবােঁ দবােঁ অমনও দঘষ্টা
ওময দদড় রাইমনয দফন্দ দবমফ উিমত াযন্দঙ না, দরঔা দতা দওান ঙায| ন্দরঔমত
ফফ ফফ বাফন্দঙ, ন্দওন্তু ফমত দকমরই য় ভমন ড়মঙ কত এও ফঙময ওাচওমম্ময
অফস্থা বয়ানও, নয়মতা ইমে ওযমঙ ইউন্দটউমফ আমযওটা ন্দবন্দড দদমঔ দপন্দর|
ইোযমনট দখেঁমট দদঔরাভ, বান্দচন্দ্ নয়া উরপ, আমন্স্ট দন্দভিংময়, এভন ন্দও তরস্তয়
ম্ন্ত দওামনা না দওামনা ভময় এই দরঔা আটমও মায়ায ভযায় বু মকমঙন|
(আভামদয ান্দন্তন্দনমওতমনয দান্দড়য়ারা বদ্রমরাও বু মকন্দঙমরন ন্দনশ্চয়, তমফ ন্দতন্দন
ওায়দা ওময দই ফ ভময় ঙন্দফটন্দফ এেঁমওমঙন, আভযা ধযমত ান্দযন্দন|)
যাইটা্ ব্লও ওান্দটময় িায উায় ন্দমমফ দদন্দফমদময দরঔওযা মা চানামেন,
তায াযভভ্ র, ন্দরঔমত থামওা| দ া ফযািং মাই দাও, দটা ন্দনময় দবমফা না,
ওরভ ঘান্দরময় মা, ভয় রাকমর বামরা দরঔা এওন্দদন দফমযামফই, দমভনন্দট তু ন্দভ
ঘাইঙ, দমভনন্দট মে না ফমর ভনঔাযা ওযঙ| Maya Angelou ফরমঙন, “What I
try to do is write. I may write for two weeks „the cat sat on the mat, that is that,
not a rat.‟ And it might be just the most boring and awful stuff. But I try. When
I‟m writing, I write. And then it‟s as if the muse is convinced that I‟m serious and
says, „Okay. Okay. I‟ll come.‟”
(তথযূত্র:http://flavorwire.com/343207/13-famous-writers-on-overcoming-writers-block)

দভাদ্দা ওথা র, ওমফ দতাভায দবতময বামফয ফনযা ফইমফ, ওমফ আওাম দভখ ওময
(ফা দযাদ উমি)দরঔায অনুওূর ন্দযমফ বতন্দয মফ, দই বযায় ফম দথমওা না|
গুমরা দওামনা ওাযণ নয়, দরপ অচুাত, অতএফ দটন্দফর দছমড় ওরমভ ওান্দর বময
ওাকচ ফান্দকময় ফম ড়|(ান্দন্তন্দনমওতমনয দচাব্বাধাযী ন্দিওই চানমতন| দযাচ
দবাযমফরা উমি ন্দরঔমত না ফমর ৩০ ঔন্ড যঘনাফরী ন্দনময় আয আন্দদমঔযতা ওযমত
ত না আভামদয!)
তা দ মাওমক, মােঁযা দফ দমযমঙন তােঁযা নভয ফযন্দে, ন্দওন্তু আন্দভ ওন্দয ন্দও? ন্দও
দরঔা মায়? দঙাটকল্প? রূওথা? দকাময়িাকল্প? ওন্দফতা? দুোই, এয ভমধয আফায
ওনপামযে, তায চমনয দাস্টায ফানা, দফড়ামত মায়া, তায চমনয ুটমও
দকাঙা, ন্দও আদ দয ফাফা!
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বু েমবাকীযা ফরমঙন, দরঔা এমওফামযই না এমর ফযিং ভনটামও এওটু অনযন্দদমও
দখাযা| ফই ড়, দেঁ মট এ, কান দামনা, ঔান্দনও দদৌড়ছােঁ ওমযা, আইন্দডয়া এমর
আমত াময|দটা দম ন্দভমথয নয় দটা ফুছরাভ ন্দদন্দি মায়ায দপ্ল্মন উমি, মঔন
চানারা ন্দদময় ওামরয দযামদ ছরভর ওময িা ন্দভারয় দঘামঔ ড়র|
নয় নয় ওময দফ ওময়ওফায ন্দদন্দি দকরাভ| ২০০৬-এ এওফায এমন্দঙরাভ ফমট,
ন্দদন্দি দথমও আগ্রা, চয়ুয দখাযা ময়ন্দঙর, ন্দওন্তু দম দওামনা ওাযমণই দাও দই
দফড়ামনাটা আভায দবতয ন্দফমল দাক ওাটমত ামযন্দন| চয়ুময ন্দও ন্দও দদমঔন্দঙ দটা
দফভারুভ বু মর দভময ন্দদময়ন্দঙ, এভন ন্দও, তাচভর দদমঔ ঔুফ এওটা উচ্ছ্বন্দত ইন্দন
ু খন খন ন্দদন্দি মায়া ময়মঙ| ২০১১য় এওন্দট
ভমন আমঙ| ২০১১ দথমও অফয ঔফ
ইোযন্দবউ (দমটায় ন্দনমচয াযপযভযান ভমন ওযমর এঔন ভান্দটমত ন্দভম দমমত
ইমে ওময), ২০১৩  ২০১৪য় ওনপামযে| এয ভমধয ২০১১  ২০১৪য় আয
দুফায তাচ দদমঔন্দঙ, এফিং ফুমছন্দঙ দওন াযা ৃন্দথফীয দরাও এই ভামফ্র াথমযয
ফান্দড়টামও দদঔমত আম| তাই ২০১৫য় ভাময়য ওামচয ূমত্র মঔন আমযওফায ন্দদন্দি
মায়ায ুমমাক র, ভমন ভমন দবমফই ন্দনময়ন্দঙরাভ দম এফাময দওানযওভ ওময ভয়
দফয ওময তাচ দদঔমত দমমতই মফ| ২৭-৩০দ ন্দডমম্বয চযরার দনমরু
ন্দফশ্বন্দফদযারময় ওনপামযমে মামফন ভা, আন্দভ আয ফাফা দরচুড়| ২৪-২৫-য ঙু ন্দটটা
চুমড় ন্দনময় ২৪দ ন্দডমম্বয ওামরয ন্দটন্দওট ওাটা র|
ু বামফ এও, য় আয| ওার ঙটা য়তান্দিম দপ্ল্ন, এয়াযমাট্ মায়ায
ভানল
কান্দড় ফমর যাঔা ময়ন্দঙর আমকই, ন্দওন্তু ড্রাইবাযামমফয ফদানযতায় আভযা
দৌেঁঙরাভ দৌমন ঙটায়| দকমট দােঁড়ামনা ন্দন্দওউন্দযন্দটয দরাওমও ন্দটন্দওট আয আই-ওাড্
দদন্দঔময় দবতময ঢুওমত আয ােঁঘ ন্দভন্দনট| এয়ায ইন্দন্ডয়ায দরাওচন তঔন ওাউোয
ফন্ধ ওযফায দতাড়মচাড় ওযমঙন|
আময দযাওমও, দযাওমও! আভযা মাফ এই দপ্ল্মন! দওানযওমভ রটফয ন্দনময় ঙু মট
ওাউোময দৌেঁঙরাভ, ন্দফযফদন ন্দফভানফান্দরওা ামত দফান্দড্িং া ধন্দযময় ন্দদমরন,
ভারত্তয াদা ন্দস্টওায মমামক দপ্ল্মনয দমট ঘারান ময় দকর| ন্দন্দওউন্দযন্দটয দফড়া
দন্দযময়, ওাম্টাতা যামচ দফময় মঔন দপ্ল্মনয অিময া যাঔরাভ, তঔন
ফুওটা ধড়পড় ওযমঙ, করা শুন্দওময় ওাি|
ন্দদন্দি মায়ায দপ্ল্ন দথমও ন্দভারয় দদঔা মায়, এটা এও ফন্ধুয ভুমঔ দানায ময
তামও ফাই ন্দভমর প্রাণবময কারাকান্দর ওমযন্দঙরাভ| ন্দওন্তু তাযয মঔন চানরাভ দম
দটা দ দপরুদায কমল্প মড়মঙ, এফিং তায ময মঔন দ প্রভাণ ন্দমমফ দপ্ল্ন দথমও
দতারা ন্দভারময়য ঙন্দফ দদঔার, তঔন ফুছরাভ এটা ইয়ান্দও্ নয়, এফিং ময়ফ দঘও ইন
ওময দপ্ল্মনয ডানন্দদমওয ন্দতনন্দট ন্দমটয ফযফস্থা ওযরাভ|
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যামত খুভ য়ন্দন ফরমরই ঘমর, দপ্ল্মন উমিই দঘাঔটা দরমক এমন্দঙর| মফ খুন্দভময়
ড়ফ-ড়ফ ওযন্দঙ, ফাফা দিরা দভময চান্দকময় ন্দদমরন| চানারায ফাইময দঘাঔ দঘময়
দদন্দঔ, দভখ ময মামে, ওামরয আমরায় ধীময ধীময দচমক উিমঙ ন্দভারয়,
ঘু মড়াগুমরা ন্দছওন্দভও ওযমঙ নযভ দযামদ| আভায ওামঙ মা ওযামভযা ন্দঙর তামত ই
ঙন্দফ দতারা ম্ভফ ন্দঙর না, দতারায দঘষ্টা ওন্দয ন্দন| মন্দদ তু রমত ঘান তামর মমথষ্ট
বামরা ওযামভযা ন্দনময় মামফন, এফিং যা, ওযামভযা ফরমত দওফরভাত্র ন্দড এ এর
আয–ই দফাছামনা মে| দপ্ল্ন উড়মত রাকর, ডানন্দদমও চানারায় ন্দভারয় ছওভও
ওযমত রাকর, আভযা ন্দঘচ অভমরট আয ওন্দপ দঔমত দঔমত ন্দদন্দিয ন্দদমও ঘররাভ|
দযওাযী তথয: ময়ফ দঘও-ইন তঔন্দন ুন্দফমধচনও, মন্দদ আনায দঘও-ইন রটফয না থামও| মন্দদ
থামও, তামর ঔুফ ুন্দফধা মফ না, ন্দনমচয ঙিভত আন ায়া ঙাড়া|
দপ্ল্মনয চানারা ন্দদময় ন্দভারয় দদঔমত ঘাইমর ওামরয (ঔুফ দবামযয নয়) ফ্লাইট ধরুন এফিং
ডানন্দদমও (অথ্াত দমন্দদমও ন্দড, ই, এপ দরঔা থামও) দন্দদমও আন ন্দনন| ফান্দওটা ওার|

ু ময় দকর| ন্দও ুিয ওাম্ট, আফায দেঁ মট মাফায
ন্দদন্দি এয়াযমাট্ -এ দনমভ ভন ঔ
চমনয ঘরমনয়ারা প্ল্যাটপভ্| ফাুঃ!
দফন্দযবাক বামরারাকায ভতই, এই বাফটা দফন্দক্ষণ ন্দটওর না| মঔন ুটমও
দনয়ায দফমেয ওামঙ ন্দকময় দৌেঁঙরাভ, তঔন দঔামন িাািান্দ বীড়| এওটা দওাণ
দফমঙ দােঁন্দড়ময় ড়া দকর|ীতওার, স্বাবান্দফওবামফই ভারত্তয দফন্দ, ন্দদন্দিয িান্ডায
ওথা দবমফই দাময়টায দিম দনয়া ময়মঙ, অতএফ ুটমওময িংঔযা দফমড়মঙ|
দােঁন্দড়ময় আন্দঙ দতা আন্দঙই, ওমর ফযাকত্তয ন্দেঁঘমড় তু মর দযচায ন্দদমও ােঁটা
রাকার, দল ুটমওন্দট আয আম না| দমল এয়ায ইন্দন্ডয়ায অন্দপম দঔােঁচ ওযমত
মায়া র|ন্দওন্দঞ্চত দপানাপু ন্দন ওময রার ন্দরন্দস্টও-যা ন্দফভানফান্দরওা চানামরন,
ুটমও আমঙ ন্দিওই, তমফ ন্দওনা দটা মযয দপ্ল্মন ন্দদন্দি আমঙ, আাভাত্র ান্দিময়
দদয়া মফ।
আভামদয তঔন আয দঘেঁ ঘামভন্দঘ ওযায ভতন ন্দে ন্দঙর না, তাই ন্দদন্দিমত দমঔামন
থাওফ তায ন্দিওানা ন্দদময় দওাস্টা ওন্দপয স্টমর ওামপ রামত আয ভান্দপন দঔময় কাময়
ুেঁ মত দফমযারাভ|
দচায ওময ন্দনময় ড্রাইবায বাইাফমও ঔচ
ফাইময দফন্দযময় দদন্দঔ, মতটা িান্ডা মফ দবমফ ওরওাতা দথমও এমন্দঙরাভ, তায দঘময়
িান্ডা দফ ঔান্দনওটা ওভ| ারওা দযাদ উমিমঙ, এওটা ন্দছভধযা ওু য়াা দঙময় যময়মঙ
ঘাযন্দদমও|ফন্ধ কান্দড়মত ফ্াঙ্গ দঢমওঢুমও ফম ামতয ওন্দপমত ঘু ভুও ন্দদমত ন্দদমত
চানারা ন্দদময় ন্দদন্দিয যাস্তা দদঔমত রাকরাভ, কান্দড় ঘরর দগ্রটায বওরা-এয ন্দদমও|
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কযভ কযভ পু রওা, ডার, ফন্দচ আয টও দই ন্দদময় দুমু যয ঔায়া দল ওময ঔুফ খুভ
ু তু ন্দফ দযমঔ দফমযামনায
ান্দের, ন্দওন্তু আভযা ন্দওনা দফড়ামত এমন্দঙ, তাই খুভ ভর
দতাড়মচাড় ওযমত রাকরাভ| কান্দড় এম ন্দকময়ন্দঙর, ন্দওন্তু ুটমওময চমনয দপান
ওযমত ন্দকময় দফরা কন্দড়ময় দকর|দ ন্দও জ্বারা, এয়াযমামট্ দপান ওযমর দওউ ধময
না, দমল এয়ায ইন্দন্ডয়ায দল্পরাইমন দপান ওময চানা দকর দম ফাক্সন্দট এম
দৌেঁমঙমঙ, ওু যন্দযয়ামযয দরাও দটা ন্দনময় দফন্দযময় মড়মঙ, দন্দদন যামত ফা যন্দদন
ওামর দওানভময় ায়ায আা আমঙ| ভনঔাযা ওময আভযা যাষ্ট্রন্দত বফন
দদঔমত দকরাভ|
মঔন দৌেঁঙরাভ তঔন দযাদ ভময
এমমঙ, ভামছ ভামছ িান্ডা ায়ায
ছরও রাকমঙ, ভমন মে ভাপরাযঔানা
চুত ওময চন্দড়ময় ন্দনমর দফ
য়|কম্ভীযভুমঔ ন্দনযাত্তাওভ্ীযা অস্ত্র
ামত দােঁন্দড়ময়, ফযাচাযভুমঔ আভরাযা
ঢুওমঙন দফমযামেন, দদয়ামরয ধাময
ায়যা দেঁ মট দফড়ামে, দকাটাওময়ও
ফােঁদয এ-া -া রাপ ন্দদমে|
যাষ্ট্রন্দত এত ফড় এওটা ফান্দড়মত
থামওন ন্দও ওময, ান্দযময় মান না দওন,
এফ বাফমত বাফমত কান্দড়মত উিরাভ|
মযান্দচনী নকয ভামও্ ট মাফ, ন্দিং
ওযমত মফ|
দযওাযী তথয: যাষ্ট্রন্দত বফমনয াভমন,
স্বাবান্দফও ন্দনয়মভই, ান্দও্িং-এয ফযফস্থা দনই|
ঔান্দনওটা দূময কান্দড় দযমঔ দেঁ মট আমত য়|
যাস্তা দঢউমঔরামনা| ফয়স্ক ফা ঔুফ দঙাট ফাচ্চা
ন্দনময় এমর াফধান|

নথ্ ফা াউথ ব্লমওয ভমধয দওামনা এওটা, দওানটা
বু মর দকন্দঙ|

নথ্ আয াউথ ব্লও দুাম দযমঔ যাষ্ট্রন্দতয
থাওফায ফান্দড়য ন্দদমও ন্দঙন ওময দােঁড়ামর যাস্তায
উমোন্দদমও ইন্দন্ডয়া দকট দদঔা মায় | এবামফ |
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মযান্দচনী নকয ভামও্ মট িাািান্দ বীড়| ার, দাময়টায, ওম্বর দতা আমঙই, ফযাক,
ওন্দস্টউভ চুময়রাযী, চুমতা, স্তায ানগ্লাময ওভন্দত দনই| দকাটা ন্দদন্দি দমন
ছােঁন্দময় মড়মঙ দওনাওাটা ওযমত| বীমড়য গুেঁমতা দঔময় ভাময়য ফাচায ওযায
ইমেন্দটমে ভময দকর, আভযা ভামও্ মটয ন্দঙমনয ন্দঙভঙাভ ন্দিং ভমর রন্দদযামভ ফম
ঘা আয আরু ন্দটন্দক্ক দঔরাভ|
দযওাযী তথয: মােঁমদয কন্দড়য়াামটয পু টাথ ফা
ন্দনউভামও্ মট দযাদন্দয ওযায অমবয আমঙ
তােঁমদয চমনয এ চায়কা স্বক্| ার/ দাময়টায/
ফযামক ঔুফ দফন্দ দযাদন্দয ঘমর না, তমফ দদমঔ
দফমঙ ন্দওনমর িওায ম্ভাফনা ওভ|ওন্দস্টউভ
চুময়রাযীয দাভ ফুমছ দযাদন্দয ওযমফন| আয
রন্দদযামভ মন্দদ দঔমত য়, ঘা না ঔায়াই
বামরা| ওরওাতায ভস্ত বােঁমড়য ঘাময়য
ন্দদন্দফয, কযভ দুমধ দাযন্দঘন্দনয কন্ধয়ারা ন্দটফযামকয দঘময় চখনয ফযাায আয দনই|তমফ
আরু ন্দটন্দক্ক ঘভৎওায।

যন্দদন ওামর দর দথমও দফন্দযময় স্নান
ইতযান্দদ াযমত দফ ঔান্দনওটা দদযী ময়
দকর| দটা অফন্দধ অমক্ষা ওময মঔন
ফাক্স এর না, তঔন দযমকমভমক দফন্দযময়
ড়রাভ| নায় ওারমওয চাভা মযই
খুযফ, তামত ময়মঙ ন্দও?
আভামদয ইমে ন্দঙর ুযানা ন্দওরায়
মায়া, ন্দওন্তু ড্রাইবাযচী বু র ওময
ন্দিং ভমরয দদাতরা দথমও দতারা, মযান্দচনী
দমঔামন এমন দপরমরন, দটামও আয
ভামও্ মটয বীড়|
মাই দাও ুযানা ন্দওরা ফমর না| দটা
এওফায াচাযফায রার দওিা - দযড দপাট্ , দমটা ন্দওনা কত দুফায ন্দদন্দি এম দদঔা
য়ন্দন|নামওয ফদর নরুন দরাভ টাও ডু ভা ডু ভ ডু ভ, অতুঃয ন্দটন্দওট িংগ্র 
দওিায় প্রমফ|
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রার দওিা বতযী য় াচাামনয আভমর, ১৬৪৮ ামর| তায য দথমও ১৮৫৭
ার ম্ন্ত এই দওিায় ভুখর ম্রামটয আফা ন্দঙর, ভুখর াম্রামচযয আনুষ্ঠান্দনও
 যাচননন্দতও ওভ্ওামন্ডয দওমে ন্দঙর এই দওিা| যঙ্গমচমফয ময ভুখর
াম্রামচযয ক্রভাফনভমনয াক্ষী এই রার দওিাই| ১৭৩৯ ামর এঔান দথমও
ন্দফঔযাত ভয়ূয ন্দিংান রুট ওময ন্দনময় মান নান্দদয া, এই দওিামতই ১৮৫৭ ামর
ন্দফমদ্রাী ন্দাীযা এওমচাট ন দল ভুখর ম্রাট ফাাদুয া চাপমযয দনতৃমত্ব
ন্দব্রন্দটময ন্দফরুমদ্ধ রড়াই ওযমফন ফমর|
তায মযয ইন্দতা ন্দনযফন্দেন্ন রজ্জায|১৮৫৭-য দমেম্বময যান্দচত বগ্নস্বাস্থয
ফাাদুয া ান্দরময় আশ্রয় ন্দনমরন হুভায়ুমনয ভান্দধমক্ষমত্র, দরপমটনযাে ডন
ন্দতন ুত্র ম্রাটমও দগ্রপতায ওময ন্দনময় এমরন রার দওিায়| ১৮৫৮ ামর
―ন্দফঘায‖-এয য ফৃদ্ধ ফাাদুয া ঘারান ময় দকমরন দযঙ্গুমন, দওিা ন্দব্রন্দটময
স্তকত র| তাযয ঘরর তান্ডফ, আফাফ দবমঙ্গঘু ময, ামযভ, ফাকান তঙনঙ ওময
ান্দয ান্দয াথমযয ফযাযাও ফানামনা র| ফান্দড়খযমদামযয দুই-তৃতীয়ািং গুেঁন্দড়ময়
দদয়া র, দওফরভাত্র ূফন্দদমওয ওময়ওন্দট ভামফ্মরয প্রাাদ যক্ষা দর| দমল রড্
ওাচ্মনয আভমর দওিায দদয়ার  ফাকান দভযাভত য়| এই দওিামতই ফত্ ভামন
বাযমতয প্রধানভন্ত্রী স্বাধীনতা ন্দদফম তাওা দতামরন  চান্দতয উমদ্দময ফেফয
যামঔন|
দমঔান ন্দদময় রার দওিায় ঢুওমত য়, দটামও ফমর রামান্দয দকট| দকট ায ময়
দাচা এন্দকময় এম ঙাত্তা দঘৌও ফা ফাচায| দদাতরা এই ফাচামযয আইন্দডয়াটা
াচাান নান্দও দময়ন্দঙমরন দমায়াময দদঔা এওন্দট ফাচায দথমও| ফাচামযয
রামান্দয দকট|
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উযটা ঢাওা থাওায় দক্রতান্দফমক্রতা দওউই ওঔমনা কযমভ ওষ্ট দমতন না| ভুখর
আভমর উয-নীঘ দু-তরামতই ফাচায ফত, ফহুভূরয ন্দরৃ, দবরমবট,
দানারুমায ন্দচন্দন, কয়নাকােঁন্দট, ফহুভূরয যত্ন ইতযান্দদ দওনামফঘা ত, এঔন দওফর
নীমঘয তরায় ফাচায ফম, কয়নাকােঁন্দট, ফযাক, াথমযয ন্দচন্দনত্র ায়া মায়|

ন্দও ন্দওন্দন, ন্দও ন্দওন্দন..... ঙাত্তা দঘৌও

ফাচায ায ময় নফৎঔানা| ন্দতনতরা এই ফান্দড়ন্দটয াভমনয অিংম রার দফমরাথময
ঙায়া, দানায চমর ঙন্দফ আেঁওা ন্দঙর দদয়ামর| ভুখর াম্রামচযয যভযভায ন্দদমন
এঔান দথমও ম্রাট অথফা অনয কণযভানয ফযন্দেমদয আকভন দখালণা ওযা ত, ন্দদমন
ােঁঘফায ফাচনা ফাচত| আন্দও্রন্দচওার ামব্ য পরও চানামে, ভুখর ম্রাট
চাািায া এফিং পারুওন্দয়যমও এই নফৎঔানামতই তযা ওযা য়|
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ফত্ ভামন নফতঔানায দদাতরায় এওন্দট
ন্দভউন্দচয়াভ যময়মঙ| নানা ধযমনয তমযায়ার,
ফিুও, দগ্রমনমডয দঔার, প্রথভ ন্দফশ্বমমু দ্ধ
ফযফহৃত দযন্দড ইতযান্দদ াচামনা যময়মঙ| টুও
ওময দদমঔ ন্দনমত ামযন| রামান্দয দকট ন্দদময়
ঢুমও ফােঁন্দদমও ন্দব্রন্দট আভমরয ফান্দড়, দঔামন
―স্বতন্ত্রতা িংগ্রাভ িংগ্ারয়‖ নামভ বাযমতয
স্বাধীনতা িংগ্রামভয ইন্দতা িংক্রান্ত এওন্দট
ন্দভউন্দচয়াভ আমঙ| ন্দবতময ভুভতাচ ভমর
যময়মঙ আমযওন্দট িংগ্রারা| এঔামন ভুখর
আভমরয ন্দভন্দনময়ঘায, ান্ডুন্দরন্দ, াথময
দঔাদাই ওযা ন্দরন্দ, পযভান ইতযান্দদ যময়মঙ|

নফতঔানা |

যময়মঙ দান্দ্রীন, দরাডন  দচড াথমযয বতযী ন্দচন্দনত্র(দমভন তমরায়ায না
দঙাযায ফােঁট)| ওাম্ট, ওু ন, চাভাওাড়, ফই যময়মঙ এই ন্দভউন্দচয়ামভয িংগ্রম|
ফাাদুয া চাপয কযারান্দযমত দল ভুখর ফাদা  তােঁয স্ত্রী ন্দচনত ভমরয ফযফায
ওযা দাাও, ম্রামটয ন্দনমচয ামত দরঔা কচর, যান্দন ন্দবমটান্দযয়ামও দরঔা তােঁয
ন্দঘন্দি, তােঁয দদায়াত, ওরভদান্দন ইতযান্দদ যাঔা আমঙ| যময়মঙ দযঙ্গুমন ফিী ফৃদ্ধ ম্রামটয
দলচীফমনয এওন্দট পমটাগ্রাপ|

এতযওভ দঙাযাঙু ন্দয য়, চানমতন ??
ফােঁন্দদমওযটায নাভ আফায চুরন্দপওয!
শুধু াত ঢাওমরই ঘরমফ?
ন্দি ঘু রমওামত মফ ফই ন্দও !

নফতঔানায ময দঔারা চায়কা অমনওঔান্দন, আয উমোন্দদমও দদয়ান-এ-আভ|
এঔামন ভামফ্র াথমযয ছমযাওায় ফম ম্রাট প্রচামদয দ্ন ন্দদমতন, তামদয
অবাফ-অন্দবমমামকয ওথা শুনমতন| তােঁয াময়য ওামঙ আমযওন্দট ভামফ্মরয
াটাতমন ফমতন প্রধানভন্ত্রী, ম্রামটয ওামঙ প্রচামদয দওামনা দযঔাস্ত থাওমর
তােঁমওই তা চভা ন্দদমত ত|ইদানীিং অতু যত্াী দ্নাথ্ীমদয ওফর দথমও ফােঁঘামত
ছমযাওায ঘাযাম ওােঁমঘয ফাক্স ফানামনা ময়মঙ|
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ছমযাওা, দদয়ান-এ-আভ |

দদয়ান-এ-আভ দথমও ফােঁন্দদমও দভাড়
ন্দনমর প্রথমভ ান ভণ্ড, তাযময ায়াত
ফক্স ফাক| ফামকয ভন্দধযঔামন ফাাদুয া
চাপমযয আভমর বতযী চাপয ভর, অনয
প্রামন্ত বামদা ভণ্ড|ফাকামনয এাম চাপয
ভমরয ভুমঔাভুন্দঔ া ফুচ ্ আয ীযা ভর|
দদয়ান-এ-আভ-এয াভমনয ফাকান
ায মর ফােঁন্দদও দথমও য য াভাভ,
দদয়ান-এ-ঔা, ঔা ভর, যিং
ভর|ফাকামনয এমওফাময দওাণ দখেঁম
ভুভতাচ ভর| ান ভন্ডময ন্দিও কাময়
দভান্দত ভন্দচদ| ফান্দকঘা আয ফান্দড়গুন্দরয
ন্দবতয ন্দদময় ফময় দমত চরমরাত – ―নযএ-দফমত‖ – স্বমক্য চরথ, ীতাত
ন্দনয়ন্ত্রমণয ওাচটা তামতই ময় দমত|

ফােঁন্দদও দথমও দভান্দত ভন্দচদ, াভাভ, দদয়ান-এ-ঔা, ঔা ভর, যিং ভর |

দদয়ান-এ-ঔা ম্রামটয ন্দনচস্ব
দযফায, দওফর ফাঙাইওযা বাদ এফিং
ন্দফন্দষ্ট
অন্দতন্দথযাই
এঔামন
প্রমফান্দধওায দমতন| দদয়ান-এঔা দথমওই রুট ময় মায় ভয়ূয
ন্দিংান, এঔামন দরঔা আন্দভয
ঔরুয ফহুঘন্দঘ্ত দুন্দট রাইন –
―ৃন্দথফীয ফুমও মন্দদ দওাথা স্বক্ থামও,
তমফ তা এইঔামন, এইঔামন, এইঔামন‖
– অকয ন্দপযমদৌ ফয রু-এ চন্দভন
অস্ত, ভীন অস্ত, ভীন অস্ত, ভীন
অস্ত|

দদয়ান-এ-ঔা |
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ঔাভর ম্রামটয ফযন্দেকত প্রাাদ,
ন্দতনন্দট
বামক
ন্দফবে|
তন্দফঔানা
(প্রাথ্নাওক্ষ), দঔায়াফকা (য়নকৃ) 
দতালঔানা (দাাও ন্দযফত্ ন ওক্ষ) ফা
বফিওঔানা| ঔাভমরয এও দওাণ-এ
ভুথাম্মন ফুচ,্ এঔামনই ম্রাট প্রতয
দওিায ফাইময চমড়া য়া দরাওচনমও
দ্ন ন্দদমতন|
ঔা ভমরয চান্দরয ওারুওাচ |
ন্দনঘ ন্দদময় ফময় ঘমরমঙ নয-এদফমত |

যিংমচমফয াচায দদামলয ভমধয এওটা গুণ, ইরামভ তােঁয বন্দে ন্দঙর ঔােঁন্দট|
তােঁয আভমরই কমড় দতারা য় দভান্দত ভন্দচদ, মামত ম্রাট মঔন ঔুন্দ তােঁয
য়নকৃ দথমও অল্প এওটু দেঁ মট দৌেঁমঙ দমমত ামযন দঔামন| ামযমভয
ভন্দরাযা এঔামনই প্রাথ্না ওযমতন, তােঁমদয চমনয অনয দযচায ফযফস্থা|
ু র ফাদামদয বাযী ন্দপ্রয় ন্দঙর| ন্দফচমন
াম্মাভ ফা স্নানখমযয আযাভটুওু ভখ
উইথ দপ্ল্চায, অথ্াৎ নানান্দফধ গুরুত্বূণ্ ফান্দণন্দচযও ন্দদ্ধান্ত এঔামন ফমই
ন্দনমতন তােঁযা| াভামভয দভমছয ভামফ্র াথময নওা ওযা ময়ন্দঙর ফহুভূরয
াথয ফন্দময়| াভামভ িান্ডা  কযভ দুযওভ চমরযই ফযফস্থা ন্দঙর, ন্দঙর
দকারা চমরয দপায়াযা| ন্দফরান্দতায ঘূ ড়ান্ত আয ওামও ফমর!

াম্মাভ |
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বামদা ভণ্ড |

চাপয ভর |

দযওাযী তথয: রার দওিা দাভফায ফন্ধ
থামও| ন্দনওটতভ দভমো দস্টন ঘােঁদনী
ঘও|দওিা বামরা ওময খুময দদঔমত অন্তত
খো ন্দতমনও ামত ন্দনময় মামফন|

ভুভতাচ ভর| ফত্ ভামন এন্দট ন্দভউন্দচয়াভ ন্দমমফ ফযফায য়|

অন্দতন্দযে তথয:
http://asi.nic.in/asi_museums_delhi_indianwar.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Fort_Archaeological_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Fort
http://www.delhitourism.gov.in/delhitourism/tourist_place/red_fort.jsp
http://asi.nic.in/asi_monu_tktd_delhi_redfort.asp
http://www.redfortdelhi.co.in
http://whc.unesco.org/en/list/231
https://yatidharmananda.wordpress.com/2010/11/26/agar-firdaus-bar-roo-ezameen-ast-hameen-ast-o-hameen-ast-o-hameen-ast/
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দমন্দদন দৌেঁঙরাভ তায যন্দদনই আগ্রা মাফ এযওভ এওটা প্ল্যান ন্দঙর| ন্দদন্দি দথমও
আগ্রা মাফ, তাচভর, আওফমযয ভান্দধ, আগ্রায দওিা দদমঔ যাতটা আগ্রামতই
দথমও মাফ, মযয ন্দদন পমতুয ন্দন্দক্র দদমঔ ন্দদন্দি ন্দপযফ| মথ ম্ভফ মর ভথুযা
ফৃিাফমন ঢু দভময মাফ|এফ দবমফমটমফ ন্দদন্দি আায য ফুছরাভ প্ল্যান ফান্দতর
ওযমত মফ, ওাযণ ুটমও দপযত আমন্দন, আয ওমফ আমফ তায দওামনা
ন্দিওন্দিওানা দনই| অতএফ দুন্দদমনয প্ল্যান ফযফাদ, আগ্রা ন্দকময় দন্দদনই ন্দপযমত মফ|
ময দচমনন্দঙরাভ বারই ময়মঙ, দকমর ওামর ওােঁঘওরা চুটত, ওাযণ তাচ
শুক্রফাময ফন্ধ থামও|
ু া এক্সমপ্রময় ধময আগ্রা দমমত খণ্টান্দতমনমওয দফন্দ রামক না|ীমতয ওামর
মভন
ু দবাময দফমযামনা ম্ভফ নয়, দফমযামত দফমযামত অন্তত াতটা
ওু য়াা থামও, ঔফ
ফাচমফ| আগ্রা দথমও পমতুয ন্দন্দক্র দমমত রামক খণ্টা দদমড়ও| তামর ফযাাযটা মা
দােঁড়ার, তাচ, আগ্রা দওিা আয পমতুয ন্দন্দক্রয ভমধয দম দওামনা দুমটায় মায়া
মামফ| আভামদয ন্দতনচমনয দবাট ফায আমক তামচয ন্দদমও ড়র| তাচ না দদমঔ
ন্দপময মাফ, াকর না দট ঔাযা? আয দুনম্বযটা? আগ্রা দওিা দফ ওময়ওফায
দদঔা ময়মঙ, তামর পমতুয ন্দন্দক্রই দাও|
চীফমন দম ওময়ওটা ধাযণায় অভ্রান্ত প্রভান্দণত ময়ন্দঙ, তায ভমধয এওটা র,
দওামনা চায়কায আফায়া ফা দঔামন দুমটা চায়কায ভমধয দূযত্ব ওঔন এভন
দরাওমও ন্দচকমক ওযমত দনই, দম দঔামন ফহুওার ধময যময়মঙ| মন্দদ ন্দদন্দিয দরাও
ফমর ―এফাময ফড় এওটা িান্ডা মড় ন্দন, এওটা চযামওট আনমরই মফ‖ তামর
অন্দত অফয দকাটাওময়ও বাযী দাময়টায ফযামক দঢাওামফন|মন্দদ ওরওাতায দরাও
ফমর, ―আময দফন্দ দূয না দাদা, এই ন্দভন্দনট ােঁমঘও ােঁটমরই দৌেঁমঙ মামফন‖ তামর
ছাড়া মনয ন্দভন্দনট ােঁটায চমনয বতযী থাওু ন| ন্দিতীয় ধাযণাটায মঙ্গ এই দরঔায
ম্পও্ দনই, তফু ফমর যান্দঔ, ন্দওম ওতটা ফযথা রাকমফ, দ ফযাাময ডাোযমদয
ফেফয ন্দফশ্বা ওযমত দনই| ডাোযমদয প্রন্দত ম্পূণ্ শ্রদ্ধা দযমঔই ফরন্দঙ, ফ্ক্ষণ
অুঔ ন্দনময় থাওমত থাওমতই দফাধ য়, ফযথায ধাযণাটা তােঁমদয মঙ্গ াধাযণ
ভানমু লয দভমর না, ফযথামফদনায ওথা শুমন তােঁযা অতটা ওাতয ন না| উদাযণ
ঘান? রুট ওযানার য়ায য দােঁমতয ডাোয ফরমরন, ফযথা ―মত াময‖, মর
টযাফমরট দঔমত মফ| মত াময ভামন মত না াময, এই দবমফ টযাফমরট না ন্দওমন
নাঘমত নাঘমত ফান্দড় এরাভ| াযাযাত ধময দােঁমতয ছনছনান্দন ফুন্দছময় ন্দদর, ডাোয
মঔন ফরমঙন ―মত াময‖ তঔন দটামও ―মফই‖ ধময দনয়াই ফুন্দদ্ধভামনয ওাচ,
না মর স্তামত য়|
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প্রথভ ধাযণাটা দম ন্দভমথয নয়, দটা আমযওফায ফুছরাভ আগ্রা মায়ায ন্দদন|
দকস্টাউময ভযামনচাযমও আভামদয প্ল্যানটা চান্দনময় চানমত ঘাইরাভ, ওার
াতটায় দফন্দযময় তাচ আয পমতুয ন্দন্দক্র খুময দভাটাভুন্দট যামতয ঔায়ায আমক
দপযা ম্ভফ ন্দওনা| ন্দতন্দন এও কার দম চফাফ ন্দদমরন, দওাই ন্দদক্কত নী, ওার
াতটায় দফমযামর দটায় দৌেঁঙমফন, ামড় দটা দথমও ফামযাটা অফন্দধ তামচ
ওাটামফন, তাযময দদড়টায ভমধয পমতুয দৌেঁঙমফন| ঘাযমট অফন্দধ দঔামন থাওু ন,
তাযময কান্দড় দঘম মন্ধয াতটায ভমধয ন্দদন্দি ফযাও| বামরা ওময দফাছামনায চমনয
ফযাাযটা ন্দতন্দন এওটুওমযা ওাকমচ ন্দরমঔ ন্দদমরন| (দনাত ওাকচটা দযমকমভমক
ওু ন্দট ওু ন্দট ওময ন্দঙেঁমড় দপমরন্দঙ, নইমর দটায ঙন্দফ ন্দদতাভ)
দ ওাকচ ফুওমওমট, ফ্লামস্ক ঘা আয ফযামক ঔাফায ন্দনময় দফমযামত দফমযামত দায়া
াতটা ফাচর|তঔন মফ মযয খুভ বাগমঙ, দুমটা এওটা কান্দড় যাস্তায় দখাযামপযা
ওযমঙ, যাস্তায় দওউ দওউ ায়যামদয দানা ঔায়ামেন| আভযা আাদভস্তও
ারভুন্দড় ন্দদময় কান্দড়মত আযাভ ওময ফরাভ|

মযয মথ|

আভায ধাযণা, ভযামনচাযামফ দওানওামর কান্দড়মত আগ্রা মান ন্দন| ন্দতন খণ্টা
এওনাকামড় কান্দড়মত মায়া মায় না, ন্দনমচমদয চমনয না দাও, ন্দমন্দন কান্দড়
ঘারামেন তােঁয চমনয এও-আধ ফায থাভমতই য়| ন্দনমচমদয কযভ ঘা এফিং
আনুলন্দঙ্গও অনযানয প্রময়াচন থামও| দফ ন্দভন্দটময় মঔন আগ্রা ময ঢুওরাভ,
খন্দড়য ওােঁটা তঔন ামড় দটা ঙান্দড়ময়মঙ|
ময দঢাওায ভমু ঔই ডানন্দদমও দফামড্ দরঔা, ―ইতভদ-উদ-দদৌরায ভান্দধ|‖ এমত
দওানফায মায়া য়ন্দন, অতএফ রাপ ন্দদময় কান্দড় দথমও দনমভ ড়া দকর|
আগ্রায় দঢাওায ন্দিও ভুমঔ ইতভদ-উদ-দদৌরা| ১৬২২ দথমও ১৬২৫ ামরয ভমধয
নূযচাান এন্দট বতযী ওযান তােঁয ফাফা ভীচ্া ন্দকয়া দফমকয ভান্দধ ন্দমমফ| ভীচ্া
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ন্দকয়া দফক, তােঁয স্ত্রী আভত দফকভ  নূযচাামনয ন্দযফামযয অনযানয অমনমওয
ভান্দধ যময়মঙ এঔামন| ১৬১১ ামর চাাঙ্গীমযয মঙ্গ নূযচাামনয ন্দফময়য য
ন্দকয়া দফক প্রধান ভন্ত্রী ন, তােঁয উান্দধ য় ―ইতভদ-উদ-দদৌরা‖ (যামচযয স্তম্ভ)|

ভূর ভান্দধভন্দিয

তাচ ভমরয মঙ্গ ইতভদ-উদ-দদৌরায ভান্দধয াদৃয রক্ষয ওযায ভমতা| এয
আমক ভুখর ভান্দধগুন্দর বতযী ত রার দফমরাথময(sandstone) ( উদাযণ
ন্দদন্দিমত হুভায়ুমনয  দমওোয় আওফমযয ভান্দধ), এই স্থাতয দথমওই ভান্দধমত
ভামফ্মরয ফযফায শুরু, মা ময ঘযভ উত্ওল্ রাব ওময তাচভমর|তাচভমরয
ভতন এঔামন দদয়ামর pietra dura ফা ান্দর ওযা দঙাট দঙাট যন্দঙ্গন াথমযয
টুওমযা ফন্দময় ঙন্দফ বতযী ওযা আমঙ| ইতভদ-উদ-দদৌরা-য ভান্দধমও তাই ―দঙাট
ু ীন ভান্দধগুন্দরয ভমধয
তাচ‖ ফরা ময় থামও| এন্দট ভুখর আভমরয দশ্রষ্ঠ কম্বচ
অনযতভ|

দদয়ামরয ওা
রুওাচ
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দযওাযী তথয: তাচভর এফিং আগ্রা দওিা, দুইময়যই ন্দটন্দওট ইতভদ-উদ-দদৌরা-দতই ায়া
মায়| ন্দবড় এড়ামত এঔান দথমওই ন্দটন্দওট ওাটু ন|

মযয কন্তফয তাচভর| ভমন দফ আা ন্দনময় ইতভদ-উদ-দদৌরা দথমও কান্দড়মত
উমিন্দঙরাভ, ঔান্দনওদূয এন্দকময়ই দ আা বু  ওময ন্দনমব দকর| আভযা মঔন তাচ
আায প্ল্যান ওমযন্দঙরাভ, আয ভযামনচায মঔন ভময়য ন্দমফ ন্দদময়ন্দঙমরন, তঔন
এটা ভাথায় যাঔা য়ন্দন দম, দন্দদনটা ২৬দ ন্দডমম্বয, এফঙময যয ঘাযন্দদন
ঙু ন্দটয তৃতীয় ন্দদন দটা, আয দন্দদন ন্দনফায, আয তায আমকযন্দদন তাচ ফন্ধ
ন্দঙর|
তামচ দঢাওায চমনয ঘায ন্দদমও ঘাযন্দট দকট আমঙ| ড্রাইবাযামফ এন্দদও ন্দদও
দফেঁমও এ-দকট -দকট ওময অমনও দঘষ্টা ওযমরন, ন্দওন্তু ফন্দদমওই প্রঘন্ড বীড়,
কান্দড়মত কান্দড়মত ঙয়রা|দমল উায় না দদমঔ ন্দশ্চভ দকমটয ন্দদমও কান্দড় দথমও
নাভরাভ| ন্দমফ ওময দদঔরাভ, ন্দদন্দি দথমও আগ্রায় ঢুওমত দরমকমঙ ন্দতন খোয
াভানয দফন্দ, আয ইতভদ-উদ-দদৌরা দথমও তামচয ওাঙাওান্দঙ আমত এও খো
ওাফায| তাড়াতান্দড় া ঘারারাভ|
ান্দও্িং-এয চায়কা দথমও তাচ-এয দূযত্ব এও ন্দওমরান্দভটামযয াভানয দফন্দ|
দমন্ত দমমত ামযন, না মর উমটয কান্দড়, দখাড়ায কান্দড়, াইমওর ন্দযক্সা ইতযান্দদ
আমঙ| উমটয কান্দড়টা দফ ইোমযন্দস্টিং রাকন্দঙর, ন্দওন্তু ভয় দফন্দ রাকমত াময
দবমফ াইমওর ন্দযক্সা ন্দনরাভ|
ন্দফযাট রাইন ায ওময, ন্দন্দওউন্দযন্দটয পযাঘািং ন্দভন্দটময় তামচয দযচা ন্দদময় ঢুওমত
আয আধখোটাও রাকর| দবতময ন্দরন্দর ওযমঙ দরাও, দওউ দেঁ মট ক্লান্ত,
ধা ওময ফম মড়মঙ, দওউ ন্দফার ন্দটন্দপনফমক্স ঔাফাযদাফায ন্দনময় এমমঙ, দটা
ন্দন্দওউন্দযন্দটয দরাওচন আটমও দযমঔমঙ ফমর ছকড়া রান্দকময়মঙ, দওউ ন্দফযাট
ওযামভযা করায় ছুন্দরময় কম্ভীযভুমঔ খুযমঙ, দওামনা ফাচ্চা আওা পান্দটময় ওান্না
চুমড়মঙ| আভযা াময় াময় এমকারাভ|
ন্দশ্চভ দকমটয দযচা ন্দদময় দাচা এন্দকময় এম এওটা দঔারা ঘাতার, তাযয
ডানন্দদমও ন্দফার পটও| দই পটও ন্দদময় এন্দকময় এমর দঘামঔয াভমন দবম মি
দই ফান্দড়, দমটা এওন্দটফায দদঔায চমনয াযা দুন্দনয়ায দরাও মনয ময় বাযমত
আম, মায াভমন ঙন্দফ তরায চমনয হুমড়াহুন্দড় ওময| নীর আওাময তরায় াদা
ভামফ্মর আেঁওা ঙন্দফ, মায নীমঘ াচাান তােঁয ন্দপ্রয়তভা ভুভতামচয াম
ন্দঘযমযায় য়ান|
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এত ন্দদন দম ফম ন্দঙমরভ থ দঘময় আয ওার গুমন..... প্রথভ দদঔা |

ু তামচয ভৃতুয য়, দামও
১৬৩২ ামর তােঁয ঘতু দ্ ন্তামনয চে ন্দদমত ন্দকময় ভভ
ন্দফহ্বর াচাান তােঁয স্ত্রীয স্মৃন্দতমত এই ভান্দধভন্দিয ফান্দনময় দদন, এফ ফাই
চামন| প্রায়্ ওু ন্দড় াচায ওান্দযকমযয ন্দযশ্রমভ ফাই ফঙময বতযী য় এই দৌধ, ভূর
স্থন্দত ন্দঙমরন স্তাদ আভদ রামাযী| ভামফ্র এমন্দঙর যাচস্থামনয ভওযানা
দথমও, রার দফমরাথয আনা য় পমতুয ন্দন্দক্র দথমও| ন্দতব্বত, ঘীন, শ্রীরিা,
াযয  আপকান্দনস্থান দথমও ফহুভূরয াথয ন্দনময় আা য়| ঔযঘ (১৬৫৩
ামর)বাযতীয় ভুদ্রায় ৩২ দওান্দট টাওা|
দুুঃমঔয ন্দফলয়, তামচয ফাইময অষ্টভীয যামত ুরুন্দঘ মেয িাওু য দদঔায বীমড়য
ভতন রম্বা রাইন, দ রাইমন দােঁড়ামর ন্দফমওমরয আমক ঙাড়া ায়ায আা দূয
অস্ত| আভযা যমণ বঙ্গ ন্দদরাভ|তাচ দদমঔ দদমঔ আ দভমট না, ন্দওন্তু খন্দড় ফরমঙ
ু আড়াইমট ফামচ, অতএফ াময় াময় দফন্দযময় ড়া দকর|
দুয
দযওাযী তথয: তাচ শুক্রফায ফন্ধ থামও| অস্ত্রস্ত্র, দকারাফারুদ, ঙুন্দযওােঁন্দঘ, তাভাওচাত দ্রফয,
ঔাফায ন্দচন্দন, দডমপান, দভাফাইমরয ঘাচ্ায ইতযান্দদ ন্দনময় দঢাওা এমওফাময বয়িয ফাযণ, চভা
দযমঔ ঢু ওমত য়| ন্দবন্দড ওযামভযা ফযফায ওযমত মর আরাদা টাওা ন্দদমত মফ| ূন্দণভ
্ া  তায
আমক  ময দুন্দদন যামত তামচ দঢাওা মায়, শুক্রফায , ঙুন্দটয ন্দদন ফা যভচামনয ভয় ফামদ|
ন্দটন্দওট দওাথায় ওাটমত মফ ইতযান্দদ ভস্ত তথয এই ন্দরমি ামফন :
http ://www .tajmahal.gov .in/faq _taj.html
|
এঔামন
দমত
ামযন
:
http ://asi.nic .in/asi_monu _whs _agratajmahal _night.asp
তামচয ন্দবতময পমটাগ্রাপাযযা ঙন্দফ দতারামনায চমনয দছারাছু ন্দর ওযমফ, আধ খোয় ন্দপ্রে ওময
এমন দদমফ দই দরাব দদঔামফ| তাযা ন্দনমচমদয রাইমে দদঔামর এই পােঁমদ া দদমফন না|
দযওায মর ন্দনমচ এওটা বামরা ওযামভযা মঙ্গ ন্দনময় মান| আয মন্দদ ঙন্দফ দতারামত ঔুফ ইমে
ওময, বু মর টাওা য়যাডবান ওযমফন না|
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তাচভর| ―ফ প্রাামদয ভুওুট‖|

তাচ দথমও পমতুয ন্দন্দক্র ওভমফন্দ ৪০ ন্দওমরান্দভটায, দমমত ভয় রাকমফ প্রায়
দদড় খোয ওাঙাওান্দঙ, আফায দঔান দথমও ন্দদন্দি ন্দপযমত মফ, দ ওভ ওময
খো ঘামযমওয ধাক্কা| এফ দবমফমটমফ আগ্রা দওিায় মায়াই ন্দিও র|
এঔন আগ্রা দওিা দমঔামন অফন্দস্থত, দঔামন এওটা দওিা নান্দও এওাদ তােী
দথমওই ন্দঙর| ইেঁমটয বতযী দই দওিায নাভ ন্দঙর ফাদরকড়, দওিায অন্দধন্দত
ন্দঙমরন যাচুত যাচা ফাদর ন্দিং| ন্দদন্দিয াওমদয ভমধয ন্দওিয দরাদীই প্রথভ
তােঁয যাচধানী ন্দদন্দি দথমও আগ্রায় ন্দযময় ন্দনময় মান| ১৫১৭ ামর তােঁয ভৃতুযয য
তােঁয দঙমর ইব্রান্দভ দরাদী ন‖ফঙয এই দওিা ান ওমযন, তােঁয আভমর ওময়ওন্দট
প্রাাদ, ওু ময়া, ভন্দচদ ইতযান্দদ বতযী য়|
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আগ্রা দওিা|

১৫২৬ ামর প্রথভ ান্দনমথয মমু দ্ধ ইব্রান্দভ দরাদী যান্দচত  ন্দনত ন| ন্দফচয়ী
ফাফয এই দওিায় ন্দওঙুওার থামওন, ময ১৫৩০ ামর এঔামনই হুভায়মু নয অন্দবমলও
ু মক্ষত্র দথমও ারামত াাময ওমযন্দঙর,
য়| নচভ নামভ দম ন্দবন্দস্তয়ারা হুভায়ুনমও মদ্ধ
তামও নান্দও অমধ্ও ন্দদমনয চনয ফাদা দখালণা ওযা য়| ১৫৪০ ামর দয দয ওামঙ
মমু দ্ধ দময দওিা হুভায়মু নয াতঙাড়া য়, ন্দতন্দন দপয দওিা চয় ওমযন ১৫৫৫ ামর|
ু মও ান্দযময় আগ্রা দঔর ওমযন্দঙমরন, আওফমযয দনতৃমত্ব
ভামছ ন্দিু যাচা ন্দভু হুভায়ন
ভুখর দনা ১৫৫৬ ামর ন্দিতীয় ান্দনমথয মমু দ্ধ ন্দভুমও ান্দযময় আগ্রা ুনরুদ্ধায
ওময|
আওফয তােঁয যাচধানী আগ্রায় ন্দনময় আমন ১৫৫৮ ামর| দওিা দবমঙ্গঘু ময
ন্দকময়ন্দঙর, আওফয রার দফমরাথয ন্দদময় দওিা দভযাভত ওযান, ১৫৭৩ ামর দওিায
ওাচ ম্পূণ্ য়| চাাঙ্গীয দফন্দযবাক রামায  ওাশ্মীময থাওমর প্রায় ন্দনয়ন্দভতই
আগ্রায় আমতন, দওিায় থাওমতন|
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অভয ন্দিং পটও| দওিায় দঢাওায
ভূর প্রমফথ |

াচাান্দন ভর |

ফাগান্দর ভর| আওফয বতযী ওমযন, এঔামন
ন্দঙর তােঁয ামযভ| প্রায় ৫০০০ ভন্দরা থাওমতন
এঔামন, প্রমতযমওয আরাদা আরাদা ভর|
আফুর পচর ন্দরঔমঙন, এতচনমও াভমর
যাঔাটা দফ স্প্ওাতয ফযাায ন্দঙর | স্বাবান্দফও|

ঔা ভমর ভামফ্মরয দপায়াযা|

াচাান্দন ভর দথমও তাচ
দদঔা মায় | ফিী ম্রাট ম্রাট
এঔান দথমওই দঘময় থাওমতন|
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দওিায মা ফত্ ভান দঘাযা, দটা দভাটাভুন্দট াচাামনয ভময়ই বতযী ময়ন্দঙর| তােঁয
ঙি ন্দঙর াদা ভামফ্মরয ফান্দড়খয, তাই দওিায ভমধযওায ওময়ওটা ফান্দড়টান্দড় দবমঙ্গ
ন্দতন্দন ন্দনমচয ঙমিয ওময়ওটা ফান্দড় ফানান| তােঁয ভময় বতযী য় দভান্দত ভন্দচদ,
নান্দকনা ভন্দচদ, ন্দভনা ভন্দচদ| ১৬৩৮ ামর ন্দদন্দিমত যাচধানী ন্দযময় ন্দনমর ন্দতন্দন
আগ্রা দওিামতই থাওমতন|
চীফমনয দল আট ফঙয াচাান আগ্রা দওিামতই ফিী অফস্থায় ওাটান| ফৃদ্ধ,
ন্দনুঃঙ্গ ম্রাট দঘময় দঘময় দদঔমতন মভুনায াময তাচভর, আয ন্দদন গুনমতন
ওমফ ন্দপ্রয়ায মঙ্গ ন্দভরন মফ তােঁয| তােঁয ভৃতুযয য আগ্রা দওিায গুরুত্ব অমনওটাই
ু ন্দফগ্রম ফযস্ত থাওমতন, মন্দদ ভামছ ভামছ দওিায়
ওমভ মায়| যঙ্গমচফ আঞ্চন্দরও মদ্ধ
দযফায ফত তােঁয| এই আগ্রা দওিামতই ন্দফাচী তােঁয মঙ্গ াক্ষাত ওযমত আমন
১৬৬৬ ামরয ১২ই দভ| যিংমচমফয ন্দনমদ্ম তােঁমও ােঁঘাচাযী ভনফদামযয ান্দযমত
দােঁড়ামত য়| ক্ষু ি অভান্দনত ন্দফাচী যাচদযফায দঙমড় দফন্দযময় মান, তােঁমও
চয়ন্দিংময প্রাামদ ফিী ওময যাঔা য়| দঔান দথমওই ফায দঘামঔ ধুমরা ন্দদময়
ন্দভন্দষ্টয ছুন্দড়মত রুন্দওময় ন্দতন্দন ান্দরময় মান|
অষ্টাদ তােীয প্রথভ বামক দওিা ভাযািামদয স্তকত য়| ভাযািা এফিং তামদয
ন্দফক্ষীয়মদয ভমধয ফাযফায দওিা াতফদর মত রাকর, অফমমল আভদ া
আফদান্দরয ওামঙ দময মায়ায য দওিা ভাযািামদয াতঙাড়া র| ১৭৮৫ ামর
ভাদন্দচ ন্দমি দওিা দঔর ওযমরন ফমট, ন্দওন্তু ১৮০৩ ামর ন্দব্রন্দটময মঙ্গ মমু দ্ধ
ভাযািায ায র, দওিা ন্দব্রন্দটময স্তকত র|
আফুর পচর ন্দরঔমঙন, আগ্রা দওিায় ফাগারী  গুচযান্দত ধােঁমঘ বতযী প্রায় ােঁঘ
ফান্দড় ন্দঙর| তায ন্দওঙু াচাামনয আভমর দবমঙ্গ দপরা য়, ফান্দওগুমরায দকন্দত
েঁ
য় ন্দব্রন্দটমদয ামত| ভুখর আভমরয দভামট ন্দতন্দযন্দটয ভত ফান্দড়খয এঔন ন্দটমও
আমঙ| আগ্রা দওিায উমিঔমমাকয ইভাযতগুন্দরয ভমধয আমঙ দদয়ান-ই-আভ,
দদয়ান-ই-ঔা, ঔা ভর, ন্দভর ইতযান্দদ| যময়মঙ পু মরয ফাকান আঙ্গুন্দয ফাক|
দওিায় ঢুমও ফুছমত াযরাভ আভযা বয়ানও ক্লান্ত| যীয তঔন ঘাইমঙ এওটা
আযাভদায়ও ন্দফঙানা, ন্দচব ঘাইমঙ এও ওা ঘা, ন্দওন্তু ভন ফরমঙ এতদূয এম দওিায
দবতযটা না দদঔমর অনযায় মফ| তাই ওযামভযা খামড় ওময ােঁটা রাকারাভ|
দওিা দথমও মঔন দফমযারাভ তঔন মন্ধ নাভমঙ, যাস্তায আমরা জ্বমর উমিমঙ, দওিায
ফাইময দরাওচন রাইট এন্ড াউন্ড দদঔমফ ফমর অমক্ষা ওযমঙ| কান্দড় মভুনা
এক্সমপ্রময় ধময ঙুটর, অন্ধওাময ফম ওযামভযায় দতারা ঙন্দফগুমরা দদঔমত
রাকরাভ| পু ড প্ল্াচায় কান্দড় থান্দভময় ওন্দপ ঔায়া র| আমযওটা ঙু ন্দটয ন্দদন পু ন্দযময়
দকর|
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অন্দতন্দযে তথয:
https://en.wikipedia.org/wiki/Agra_Fort
http://thinkingparticle.com/articles/agra-fort-history-picturesinformation
http://www.historydiscussion.net/history-of-india/conflict-betweenshivaji-and-aurangzeb/2866
http://www.aurangzeb.info/2008/06/exhibit-no_7893.html
http://asi.nic.in/asi_monu_whs_agrafort.asp
আগ্রা দওিায যওাযী ময়ফাইট : http://www.agrafort.gov.in
আগ্রায যওাযী ময়ফাইট: http://agra.nic.in

ন্দদন্দি ডাময়ন্দয ন্দিতীয় ঔণ্ড প্রওান্দত মফ ছারভুন্দড় ঈ-ভযাক এয
আকান্দভ বফাঔী িংঔযায় ।
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Angshudeep Majumdar
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BOOK REVIEW

The Sinister Silence
Author: Moitrayee Bhaduri
Published: November 2015
Genre: Crime Fiction, Thriller, Detective

About the Book: The Sinister Silence is an edge-of-the-seat murder
mystery that traces ex-supercop Mili Ray‟s journey through her
dangerous first case as a private detective. Centered around the IT
industry, the book is an intriguing tale of friendship, thrill, and deceit.
.
Book Review by Rajeswari Ghosh
An Unputdownable, Fast-paced Thriller
A breathtaking thriller is what defines “The Sinister Silence”. It is
simply „unputdownable‟. The mystery is gripping and the „sinister‟
element in the novel makes it edgy, nerve racking, and undoubtedly
very interesting. The plot has been intricately woven around some
strange events and incidents that take place in the city of Mumbai.
Mili Ray, the tough and intelligent private sleuth with a strong sense
of justice, sets out to solve the puzzle. Her strong will and unwavering
belief in her own capabilities draws this novel to a wonderful nail
biting finish.
This book is a refreshing breakaway from the archetypal male
detective stories. Mili Ray‟s character brings complete freshness to the
novel. The lucid narrative makes for great reading. It is a fantastic
attempt in the „Thriller genre‟ by a first timer. Highly recommended!
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