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সম্পাদকীয় 

নতুন বিৰৰ শুষ্ট্ৰিচ্ছা আৰ ুৰঙালী প্ৰবহুৰ ওলগষ্ট্ৰৰ আষ্ট্ৰপানাষ্ট্ৰলাকলল আগবঢাষ্ট্ৰলা গগণাৰ নৱম সংখ্যা । িপ্ৰত বিৰৰ 

দষ্ট্ৰৰ এইবাষ্ট্ৰৰা আপ্ৰম সষ্ট্ৰকাষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ প্ৰমপ্ৰলেপু্ৰল আমাৰ অপ্ৰতলক আদৰৰ ৰঙালী প্ৰবহুৰ সাংসৃ্কপ্ৰতক সন্ধ্যা পাপ্ৰতষ্ট্ৰিা, য’ত 

সষ্ট্ৰকাষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৰ আগত অসমীয়া সংসৃ্কপ্ৰতৰ আিাষ দাপ্ৰঙ ধৰাৰ িয়াস কৰা েয় । অসমীয়া সংসৃ্কপ্ৰতৰ লগষ্ট্ৰত সাপ্ৰেতযৰ 

প্ৰদশষ্ট্ৰটা উদযাপন কৰাৰ মানষ্ট্ৰসষ্ট্ৰৰ আপ্ৰেৰ পৰা ৯ বিৰৰ আগষ্ট্ৰত ‘গগণা’ েন্ম হেপ্ৰিল । ৰাইেৰ মৰম লচষ্ট্ৰনষ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰ 

পাপ্ৰলত হে ‘গগণা’ বৰ্্ত্মানৰ অৱস্থাত উপপ্ৰস্থত হেষ্ট্ৰিপ্ৰে । িপ্ৰবষযষ্ট্ৰত ও ‘গগণা’ এষ্ট্ৰকই মৰম লচষ্ট্ৰনে পাই  থাপ্ৰকব 

বপু্ৰল আশা ৰাপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা । 
প্ৰবহু উদযাপন, প্ৰবহুৰ আষ্ট্ৰলাচনী এইষ্ট্ৰবাৰৰ মােত আপ্ৰম অসমক প্ৰবচাপ্ৰৰ থাষ্ট্ৰকা, এপ্ৰৰ অো সৃ্মপ্ৰতষ্ট্ৰবাৰ সষ্ট্ৰতে কপ্ৰৰব লখ্াষ্ট্ৰো, নতুন 

িেন্মক অসমৰ লগত প্ৰচনাপ্ৰক কপ্ৰৰব প্ৰবচাষ্ট্ৰৰা। আপ্ৰম সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ, অসম ও অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়াৰ বহুোপ্ৰতক, বহুসংসৃ্কপ্ৰতক সমােখ্নৰ এটা এৰাব 

লনাৱাৰা অংগ লোৱাষ্ট্ৰটা প্ৰবচাষ্ট্ৰৰা । েয়তু তাষ্ট্ৰৰ বপ্ৰে্ িকাশ আমৰ এই প্ৰবহুৰ সাংসৃ্কপ্ৰতক সন্ধ্যা অথবা আমৰ এই আষ্ট্ৰলাচনী ‘গ গণা’।  

প্ৰবশ্বত বাপ্ৰঢ আো সংকীণ োতীয়তাবাদ, অসেনশীলতাৰ সন্মখু্ত, অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়াৰ দষ্ট্ৰৰ বহুোপ্ৰতক আৰ ুবহুসংসৃ্কপ্ৰতৰ লদশষ্ট্ৰবাৰ আদ্শ 

প্ৰেচাষ্ট্ৰপ ঠিয় ে’ব পাপ্ৰৰব বপু্ৰল আপ্ৰম আশা ৰাষ্ট্ৰখ্া । সুদৰু অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়াত প্ৰবহুৰ উদযাপষ্ট্ৰনষ্ট্ৰৰ এই িপ্ৰিয়া সুদঢৃ কৰাৰ আমাৰ কু্ষদ্ৰ িষ্ট্ৰচষ্টা । 

 

Editorial  
The ninth edition of Gogona wishes you a very happy New Year and Rongali Bihu.  Like every other 
years, this year too we are celebrating our beloved ‘Rongali Bihu’ here in Sydney, in which a 
multitude of Assamese culture is presented to the greater community. Gogona was born 9 years ago 
as an idea to celebrate the literary side of the Assamese community of NSW/ACT. Community’s love 
has brought Gogona to the present stage. We hope Gogona will enjoy the same love in future too.  
We try to find a little Assam, keep our memory of childhood in Assam alive, and try to introduce 
Assam to the new generation by celebrating the Bihu cultural nite and publishing this magazine.   We 
hope Assamese culture will be an integral part of Australia’s multicultural society.  Our celebration of 
Bihu here in Sydney is probably an effort to achieve this.  
In front of increasing threat of narrow nationalistic ideals and intolerance in the world, we hope that 
countries like Australia, which promote multiculturalism, will be a model of integration and celebration of 
multicultural ethos. Bihu celebration in Sydney is a small step towards achieving this greater goal.  
 
Editorial board: 
Dr Rukmi Dutta 
Snigdha (Luki) Choudhury 
Shrutidhara Kaushik  
 
 
      
        
         

        

             
            
          
                        

             

                                                       

President:  Sanjib Choudhury 
Treasurer: Ankuran Goswami 
Secretary:  Seemanto Nath 

Executive Members: 
Rukmi Dutta 
Snigdha (Luki) Choudhury  
Sushmita Barooah 
 Aditya Shrutikar 
Raja Gogoi     

Subcommittee members: 
Cultural: Sushmita, Seemanto and Dharitri  
 
 ACT coordinator: Luki 
 
 Publication/Communications & Media: Aditya, Rukmi, Luki & Shrutidhara 
                                                                             
 Logistics: Raja & Aditya 
   
Decoration: Ankuran, Chandan, Prabin, Debanka, Rituparna & 
Prerna                
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বৰঢুলীয়া, অসমৰ এটা মৃতপ্ৰায় ললাককলা 
প্ৰিগ্ধা লচৌধুৰী (লপু্ৰক) 

 
অলপষ্ট্ৰত অসমলল যাাঁওষ্ট্ৰত লপান িথম বাৰৰ বাষ্ট্ৰব বৰঢুলীয়া শব্দষ্ট্ৰটা শুপ্ৰনবলল পাষ্ট্ৰলা ৷  কামৰপূ 

প্ৰেলাৰ লক্ষত্ৰীৰ ওচৰত  থকা খ্াললবাৰী  নামৰ গাাঁও এখ্নৰ  ৰােহুৱা নামঘৰ এটাত বৰষ্ট্ৰঢাল 

লদখ্াৰ লগষ্ট্ৰত এগৰাকী প্ৰশল্পীষ্ট্ৰকা লগ লপাৱাৰ লসৌিাগয  ঘটিপ্ৰিল ৷ লতষ্ট্ৰখ্ত ে’ল শ্ৰী মৰুলুীধৰ দাস, 

এই বৰঢুলীয়া দলষ্ট্ৰটাৰ এগৰাকী পপ্ৰৰচালক লগষ্ট্ৰত গাাঁৱৰ এক সন্মানীয় বযপ্ৰি ৷ লতষ্ট্ৰখ্ষ্ট্ৰত এই 
অঞ্চলৰ  ললাকসকলৰ কলা-কৃপ্ৰষ্টৰ প্ৰবষষ্ট্ৰয় বহুত অধযয়ণ কপ্ৰৰ জ্ঞান অে্ন কৰাৰ লগষ্ট্ৰত এই 
প্ৰবষয়ষ্ট্ৰবাৰৰ ওপৰত লতষ্ট্ৰখ্ষ্ট্ৰত প্ৰলখ্া লকইখ্নমান অপ্ৰত মলূযৱান প্ৰকতাপ িকাশ পাইষ্ট্ৰি ৷   লতষ্ট্ৰখ্তৰ 

স্থানীয় েনোপ্ৰত সকলৰ হদনপ্ৰন্দন বযৱোৰৰ, স্বকীয় অপ্ৰত সনু্দৰ সংগৃেীত বয়-বস্তু প্ৰখ্প্ৰন আমাক 

চাবলল অনমুপ্ৰত প্ৰদয়াত কৃতাথ্ ে’ললা ৷  বৰঢুলীয়া অনষু্ঠানটিক লকাষ্ট্ৰনা লকাষ্ট্ৰনা ঠাইত কামৰপূীয়া 
ঢুলীয়া বপু্ৰলও েনা যায়৷ বৰঢুলীয়া ে’ল অসমৰ এষ্ট্ৰন এটা ললাককলা প্ৰযষ্ট্ৰটা  অপ্ৰত কম সংখ্যক 

ললাষ্ট্ৰকষ্ট্ৰে বহু কষ্টৰ মাষ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰ েীয়াই ৰাপ্ৰখ্ষ্ট্ৰি৷ অসমীয়া ৰাইষ্ট্ৰে যপ্ৰদ অপ্ৰত লসানকাষ্ট্ৰল এই ললাককলা 
বষ্ট্ৰচাৱাৰ বযৱস্থা োতত নলয়, বৰঢুলীয়া কলাষ্ট্ৰটা প্ৰচৰকালৰ বাষ্ট্ৰব োাঁে যাবলল লবপ্ৰি প্ৰদন নাই বপু্ৰল 

কষ্ট্ৰলও েয়ষ্ট্ৰটা বৰ িুল কৰা নে’ব ৷ 

বৰঢুলীয়া শব্দষ্ট্ৰটাৰ উৎস ে’ল লঢাল ৷ এই অনষু্ঠানটিত প্ৰতপ্ৰন িকাৰৰ লঢাল  বযৱোৰ কৰা েয়: 

বৰষ্ট্ৰঢাল (দীঘষ্ট্ৰল ১ প্ৰমটাৰ আৰ ুবযাষ্ট্ৰস ১/২ প্ৰমটাৰ), মােষু্ট্ৰঢাল আৰ ুপাপ্ৰতষ্ট্ৰঢাল ৷ লগত মাদল, তাল 

আপ্ৰদ বাদয যন্ত্ৰও বযৱোৰ কৰা েয় ৷ আগৰপ্ৰদনত  অনশুীলন নকৰালকষ্ট্ৰয় এই অনষু্ঠানটি 

পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশন  কৰা  হেপ্ৰিল ৷ বৰঢুলীয়া অনষু্ঠান অপ্ৰতকষ্ট্ৰমও দেেন ললাষ্ট্ৰকষ্ট্ৰৰ গঠন কপ্ৰৰব পাপ্ৰৰ 

যপ্ৰদও ১৫ বা ২০ েন মান ললাক থাপ্ৰকষ্ট্ৰলষ্ট্ৰে সুকলষ্ট্ৰম পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশন  কপ্ৰৰব পৰা যায় ৷  ঘাই ঢুলীয়া, 
খ্ৰমৰা ঢুলীয়া, কুপ্ৰিপ্ৰদয়া ঢুলীয়া, লটষ্ট্ৰমকা, সূত্ৰধাৰ, পাপ্ৰল, ডাইনা ঢুলীয়া, গায়ন-বাা্য়ন আৰ ু

অনযানয িাষ্ট্ৰলমান বযপ্ৰিৰদ্বাৰা ই গঠিত েয়৷ মতা মানষু্ট্ৰেই  মপ্ৰেলাৰ চপ্ৰৰত্ৰ পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশন কষ্ট্ৰৰ৷ তাৰ 

বাষ্ট্ৰব অপ্ৰিনয়ৰ সময়ত মাতষ্ট্ৰটা প্ৰমপ্ৰেলক উপ্ৰলয়াই 
আৰ ুধূপ্ৰতখ্নষ্ট্ৰক শাৰীৰ দষ্ট্ৰৰ প্ৰপষ্ট্ৰন্ধ্ ৷  অপ্ৰিনয়ত িষ্ট্ৰয়ােনীয় লঢাল, কাাঁড়, লাঠি, যাঠি-লোং, 
মখু্া আপ্ৰদ সামগ্ৰীষ্ট্ৰবাৰ প্ৰশল্পী সকষ্ট্ৰল প্ৰনষ্ট্ৰেই হতয়াৰ কপ্ৰৰ লয় ৷  প্ৰবপ্ৰিন্ন ধৰণৰ মখু্া এই 
অনষু্ঠানৰ  এক  অপ্ৰবষ্ট্ৰচ্ছদয অংগ বপু্ৰলষ্ট্ৰয়ই কব পাপ্ৰৰ ৷  িসাধনৰ বাষ্ট্ৰব গি-গিপ্ৰনৰ  পাতৰ  

পৰা হতয়াৰ কপ্ৰৰ ললাৱা ৰং, চাউলৰ  গুপ্ৰড় আপ্ৰদ বযৱোৰ কষ্ট্ৰৰ ৷  বৰঢুলীয়াৰ প্ৰশল্পীসকষ্ট্ৰল 

লতওাঁষ্ট্ৰলাকৰ অপ্ৰিনয় লকৌশল, লিষ্ট্ৰকাাঁিাওনা, িেসন আৰ ু  লকৌতুকৰ েপ্ৰৰয়ষ্ট্ৰত দশ্কক 

মষ্ট্ৰনাৰঞ্জনৰ লখ্াৰাক 

লযাগায় ৷ প্ৰযষ্ট্ৰেতু 

বৰঢুলীয়া এটা 
খ্ুহুতীয়া অনষু্ঠান, 

লতওাঁষ্ট্ৰলাকৰ সাে-

লপািাষ্ট্ৰকা লসই ললখ্ীয়ালক পপ্ৰৰধান  কষ্ট্ৰৰ ৷  অথ্াৎ, লচালাষ্ট্ৰবাৰ  

ৰং-প্ৰবৰঙৰ, বেল বেল পাইোমা  ইতযাপ্ৰদ ৷ িাৱৰীয়াই  লঢাল 

বাই  বাই  খ্ৰবাগৰ মাপ্ৰৰ, বযঙ্গকাৰক সংলাপৰ দ্বাৰা ৰাইেক 

মষ্ট্ৰনাৰঞ্জন লযাষ্ট্ৰগাৱাৰ লগষ্ট্ৰত অনষু্ঠানৰ কাপ্ৰেনী আগবঢাই হল 

যায় ৷  লতওাঁষ্ট্ৰলাকৰ কাপ্ৰেনী  প্ৰলপ্ৰখ্ত ৰপূত লপাৱা নাযায় ৷  

লসষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰে বৰঢুলীয়াৰ িাৱৰীয়া সকষ্ট্ৰল অপ্ৰিনয় লকাষ্ট্ৰনা  প্ৰলপ্ৰখ্ত 

সংলাপৰ পৰা নেয় বৰং পুৰপ্ৰণ আখ্যান, সামাপ্ৰেক বা 
আথ্সামাপ্ৰেক ঘটনা আপ্ৰদক লকন্দ্ৰ কপ্ৰৰ হল ইেষ্ট্ৰন প্ৰসেনৰ লগত উপপ্ৰস্থত বপু্ৰিষ্ট্ৰৰ কষ্ট্ৰথাপ-কথনৰ দ্বাৰা এই অনষু্ঠান পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশন কষ্ট্ৰৰ ৷  

এই সংিািত এটা খ্ুহুতীয়া ঘটনাৰ কথা উষ্ট্ৰেখ্ কপ্ৰৰব পাপ্ৰৰ৷  
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ঘাই ঢুলীয়াক সোয় কপ্ৰৰবলল থাষ্ট্ৰক ডাইনা ঢুলীয়া, পাপ্ৰল আৰ ুসুত্ৰধাৰ ৷  ঘাই ঢুলীয়াই অপ্ৰিনয়ৰ বাষ্ট্ৰব ডাইনা ঢুলীয়া বা পাপ্ৰলতলক 

দগুুণ িাৱ পায় ৷  এবাৰ এেন িাৱৰীয়াই অপ্ৰিনয় কপ্ৰৰ থকা অৱস্থাত েনমুানৰ নামষ্ট্ৰটা েঠাষ্ট্ৰত পােপ্ৰৰ লযাৱাত পাপ্ৰলক অপ্ৰিনয়ৰ 

চষ্ট্ৰলষ্ট্ৰৰ গানৰ সুৰত সুপ্ৰধষ্ট্ৰল:  

“লঙ্কাত  োম্প প্ৰদষ্ট্ৰল / তাৰ নাম প্ৰক?” 

পাপ্ৰলষ্ট্ৰয় ইয়াক  প্ৰনেৰ িাৱ বষ্ট্ৰঢাৱাৰ এটা লসাণালী সুষ্ট্ৰযাগ লযন পাই উৰ্ত্ৰ প্ৰদষ্ট্ৰল 

“এক টাকাৰ আঠানা / আপ্ৰম বেু ুপ্ৰে” 

িাৱৰীয়াই এষ্ট্ৰকা উপায় নাপাই ক’লল 

“আপ্ৰেৰ পৰা সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৰ / িাগ ে’ব সমান” 

পাপ্ৰলষ্ট্ৰয় প্ৰনেৰ কাম োপ্ৰচল লোৱাতষ্ট্ৰে িাৱৰীয়াক েনাষ্ট্ৰল 

“বীৰ েনমুান / বীৰ েনমুান” 

 
 লদৌল উৎসৱ, দগু্া উৎসৱ আপ্ৰদ ধৰ্ম্মীয় অনষু্ঠানত বৰঢুলীয়াৰ কলা পপ্ৰৰষ্ট্ৰবপ্ৰশত লোৱাৰ উপপ্ৰৰও নানান সামাপ্ৰেক অনষু্ঠান লযষ্ট্ৰন প্ৰবহু, 

প্ৰবপ্ৰিন্ন স্থানীয় উৎসৱ ইতযাপ্ৰদত সিাপপ্ৰত অথবা আমন্ত্ৰীত অপ্ৰতপ্ৰথক সসন্মাষ্ট্ৰনষ্ট্ৰৰ আগুৱাই হল যাবললও    বৰঢুলীয়া দলক প্ৰনমন্ত্ৰণ কৰা 
েয় ৷ 

লমােন িাৱৰীয়া কামৰপূীয়া ঢুলীয়া সকলৰ প্ৰিতৰত আটাইতলক প্ৰবখ্যাত৷ এবাৰ লতষ্ট্ৰখ্ষ্ট্ৰত িায় ২৫ ফুট ওখ্ বাাঁে এডাল প্ৰথয়লক পুপ্ৰত 

তাৰ এষ্ট্ৰকবাষ্ট্ৰৰ ওপৰত বপ্ৰে অপ্ৰিনয় কৰাৰ লগষ্ট্ৰত তললল নাপ্ৰম আষ্ট্ৰোাঁষ্ট্ৰত মৰূষ্ট্ৰটা তলমৱুালক ঘূপ্ৰৰ ঘূপ্ৰৰ নাপ্ৰম আপ্ৰে ৰাইেক তবধ 

মনাইপ্ৰিল ৷ 

 

তথ্য সংগ্ৰহ 

মুৰুলীধৰ দাস (বৰঢুলীয়াৰ পপ্ৰৰচালক) - খ্াললবাৰী 
নাৰায়ণ দাস (বৰঢুলীয়াৰ পৃষ্ঠষ্ট্ৰপাষক) - খ্াললবাৰী 
ডা: দীপা লমপ্ৰধ (প্ৰডমৰীয়া কষ্ট্ৰলেৰ অসমীয়া প্ৰবিাগৰ অৱসৰিাপ্ত প্ৰশক্ষয়ত্ৰী) - লক্ষত্ৰী 
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/37059/9/09_chapter%203.pdfhttp://darrang.nic.in/Culture.htm 
https://as.wikipedia.org/wiki/কামৰুপীয়া_ঢুলীয়া 
https://as.wikipedia.org/wiki/হকোটীৰ_ঢুলীয়া 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%B1%E0%A7%B0%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/37059/9/09_chapter%203.pdf
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/37059/9/09_chapter%203.pdf
https://as.wikipedia.org/wiki/কামৰুপীয়া_ঢুলীয়া
https://as.wikipedia.org/wiki/কৈহাটীৰ_ঢুলীয়া
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ফাগুনী পলাশৰ ৰং 
স্বপ্না মেমুদাৰ চন্দ

লিাগালীৰ লিাগৰ অিত মাঘ মাে লশষ হে আষ্ট্ৰে, শীতৰ 
প্ৰমঠা প্ৰমঠা লগা লকামল ৰ'দোক লাষ্ট্ৰে লাষ্ট্ৰে টান ে'বলল 
ধষ্ট্ৰৰ, খ্াল-প্ৰবলৰ পানী শুকাই আষ্ট্ৰে আৰ ুবপ্ৰলবলল ধষ্ট্ৰৰ 
প্ৰৰব্ প্ৰৰব্ মলয়াৰ বা । তাৰ লষ্ট্ৰগ লষ্ট্ৰগ ধৰণী ধূপ্ৰলষ্ট্ৰৰ 
ধূসপ্ৰৰত কপ্ৰৰবলল িকৃপ্ৰতৰ বকুুলল আগমন েয় ৰপূেী 
ফাগুনৰ । পুে-মাঘৰ লঠটুৱা লগা োৰত লঠঙা লোৱা 
গি-প্ৰবপ্ৰৰখ্ৰ ডাষ্ট্ৰল-ডাষ্ট্ৰল পলাশ মদাষ্ট্ৰৰ োাঁষ্ট্ৰে । ডাল িপ্ৰৰ 
িপ্ৰৰ ফুপ্ৰল থকা পলাশ প্ৰশমলৰু ৰঙা ৰষ্ট্ৰঙ িকৃপ্ৰতৰ 
প্ৰবনন্দীয়া ৰপূত ৰেণ চৰায় । ফাগুনী পষ্ট্ৰিাৱাৰ মদৃ ু
ঝংকাৰত ন-কইনাৰ লােৰ উৰপ্ৰণ প্ৰপিপ্ৰল পৰাৰ দষ্ট্ৰৰ 
প্ৰশমলৰু বকুু ফাপ্ৰল কষ্ট্ৰমাৱা তুলাষ্ট্ৰবাষ্ট্ৰৰও গিৰ পৰা সপ্ৰৰ 
বতােত ইফাষ্ট্ৰল প্ৰসফাষ্ট্ৰল উপ্ৰৰ ফুষ্ট্ৰৰ । সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ লযন 
ফাগুনৰ মাদকতািৰা আপ্ৰলঙ্গনত আত্মোৰা হে সুৰৰ 
মচ্ূ্ছনা লতাষ্ট্ৰল----- 

মন লদাষ্ট্ৰল ফাগুনষ্ট্ৰৰ বা 
অ' পলাশ প্ৰশমল ু

প্ৰক ৰং ৰষ্ট্ৰঙ উতলা------। 
"ফাগুন"---- এটি মাষ্ট্ৰথা নাষ্ট্ৰমই নেয় সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৰ পপ্ৰৰপ্ৰচত 
এটি প্ৰিয় মাে । ৰাঙলী-ৰপূেী, চঞ্চলা-চপলা, লাসযময়ী 
দষু্ট ফাগুনৰ আষ্ট্ৰি এক স্বকীয় লসৌন্দৰ্য্, আষ্ট্ৰি এক সুকীয়া 
হবপ্ৰশষ্ট । ফাগুনক হলষ্ট্ৰয় গীপ্ৰতকাৰ-সুৰকাৰ, কপ্ৰব-
সাপ্ৰেপ্ৰতযকৰ ক'ত লয ৰচনা ! লসৌ তাোপ্ৰনষ্ট্ৰত সু্কলত পঢা-
- 

ফাগুন আষ্ট্ৰে            পলাশ ফুষ্ট্ৰল 
পষ্ট্ৰিাৱা বতাে বয় ------। 

-----কপ্ৰবতাটি আপ্ৰেও লযন মনৰ প্ৰনিৃত লকাণত 
উচ্চাপ্ৰৰত েয় । কল্পনা প্ৰবলাসী মনৰ লডউকা লমষ্ট্ৰল 
অতীতৰ লসই এপ্ৰৰ অো লসাণালী প্ৰদনষ্ট্ৰবাৰলল য'ত নাপ্ৰিল 
লপাৱা-লনাষ্ট্ৰপাৱা, সুখ্-দখু্ েীৱনৰ লবদনা । 
এপ্ৰতয়া প্ৰৰপ্ৰণ-প্ৰৰপ্ৰণ মনত পষ্ট্ৰৰ-------ফাগুন মেীয়া 
প্ৰদনত সু্কল িুটীৰ প্ৰপিত আপ্ৰম লগৰ সমনীয়াৰ লগত 
পলাশৰ সৰা পাপপ্ৰৰ প্ৰবচাপ্ৰৰ যাওাঁ, তল সৰা পাপপ্ৰৰষ্ট্ৰবাৰ 
বটুপ্ৰল আপ্ৰন োতৰ আঙুপ্ৰলত প্ৰপপ্ৰন্ধ্ যপ্ৰখ্নী যপ্ৰখ্নী লখ্ষ্ট্ৰলা । 
লকপ্ৰতয়াবা আষ্ট্ৰকৌ বতােত উপ্ৰৰ ফুৰা কষ্ট্ৰমাৱা তুলা 
ধপ্ৰৰবলল প্ৰপষ্ট্ৰি প্ৰপষ্ট্ৰি লদৌপ্ৰৰ ফুষ্ট্ৰৰা নতুবা দপু্ৰখ্লা পাষ্ট্ৰতষ্ট্ৰৰ 
ঘূৰণী সাপ্ৰে বতাে প্ৰদয়াৰ ফাষ্ট্ৰল প্ৰযমান লবষ্ট্ৰগষ্ট্ৰৰ পাষ্ট্ৰৰা 
লদৌষ্ট্ৰৰা । লতষ্ট্ৰন কষ্ট্ৰৰাষ্ট্ৰত ঘূৰণীষ্ট্ৰটা ধুনীয়ালক ঘূপ্ৰৰবলল ধষ্ট্ৰৰ 

লতপ্ৰতয়া লয আমাৰ 
মনত লকষ্ট্ৰন অপাৰ 
আনন্দ লাষ্ট্ৰগ এপ্ৰতয়া 
েয়ষ্ট্ৰতা িাষাষ্ট্ৰৰ বেুাব 
লনাৱাপ্ৰৰম।  
লদৌৰা-ধপৰা কষ্ট্ৰৰাষ্ট্ৰত 
উেপু্ৰত খ্াই পপ্ৰৰ োত-
িপ্ৰৰৰ িাল প্ৰনপ্ৰিগাও নেয় প্ৰপষ্ট্ৰি লসইষ্ট্ৰবাৰলল আমাৰ 
ভ্ৰূষ্ট্ৰক্ষপ নাপ্ৰিল । সপ্ৰন্ধ্য়া োত-িপ্ৰৰ ধুওাঁষ্ট্ৰতষ্ট্ৰে পানী লাপ্ৰগ 
লযপ্ৰতয়া িাল লযাৱা ঠাইষ্ট্ৰবাৰ লচক্ লচকাইপ্ৰিল লতপ্ৰতয়াষ্ট্ৰে 
আমাৰ অনিূুপ্ৰত হেপ্ৰিল-----“আলয় বৰ দখু্ পাইষ্ট্ৰিা” 
বপু্ৰল ।  
ফাগুন মাে এষ্ট্ৰনষ্ট্ৰয় ফৰফৰীয়া শুকান বতৰ তাষ্ট্ৰত 
লকপ্ৰতয়াবা বতােৰ লগত ইমানলক লয ধূপ্ৰল উষ্ট্ৰৰ প্ৰদন-
দপুৰষ্ট্ৰত দৱুাৰ-প্ৰখ্প্ৰৰকী মাপ্ৰৰ ঘৰৰ প্ৰিতৰত লসামাই 
থাপ্ৰকবলগীয়া েয় । প্ৰকন্তু হশশৱত বতাে প্ৰদষ্ট্ৰল বা ধূপ্ৰল 
উপ্ৰৰষ্ট্ৰল বপু্ৰলষ্ট্ৰয়ই প্ৰদনষ্ট্ৰত ঘৰতষ্ট্ৰটা আৰ ু লসামাই থাপ্ৰকব 
লনাৱাপ্ৰৰ । লবাকা-পানী নাই, বতাে বপ্ৰলষ্ট্ৰি, ধূপ্ৰল উপ্ৰৰষ্ট্ৰি 
লসইবাষ্ট্ৰবইষ্ট্ৰটা আপ্ৰম লখ্প্ৰল িাল পাওাঁ ।  
সু্কল বন্ধ্ৰ প্ৰদনা মাষ্ট্ৰয় আষ্ট্ৰকৌ দপুৰীয়া িাত-পানী খ্াই 
শুবলল প্ৰদষ্ট্ৰয়, লবাষ্ট্ৰল--- “এই বতােত ওলাই নাযাপ্ৰব, 
বতােত লখ্প্ৰলবলল গ'লল অসুখ্ ে'ব শুই থাক” । প্ৰপষ্ট্ৰি 
আমাৰ কাণত লসামাষ্ট্ৰলষ্ট্ৰে, ইকাষ্ট্ৰণ লসামাই প্ৰসকাষ্ট্ৰণ ওলাই 
যায় । লটাপপ্ৰন লযাৱাৰ িাও ধপ্ৰৰ লকাষ্ট্ৰনাবা এটা লচগত 
মাষ্ট্ৰয় গম লনাষ্ট্ৰপাৱালক লাষ্ট্ৰেলক দৱুাৰ খ্ুপ্ৰল ওলাই আপ্ৰে 
লগৰ লগৰীয়াৰ লগত লখ্প্ৰল থাষ্ট্ৰকা । লগষ্ট্ৰৰ কাষ্ট্ৰৰাবাৰ 
ঘৰৰ লঢাঁকী-শাল বা তাাঁত-শালৰ চুক এটা প্ৰবচাপ্ৰৰ তাষ্ট্ৰতই 
দৰা-কইনা লখ্ষ্ট্ৰলা, দৰা-কইনা লখ্প্ৰল ে'লল োউ োউ 
লখ্ষ্ট্ৰলা । োউ োউ দৰাচলষ্ট্ৰত কাবাদী লখ্লষ্ট্ৰে, আপ্ৰম 
কাবাদী কাবাদী নবুপু্ৰল---- 

োউ কুত কুত নাগৰা 
প্ৰতপ্ৰনডাল কাষ্ট্ৰটা খ্াগৰা (খ্াগপ্ৰৰ) 

খ্াগৰা কাটি ঘৰত যাওাঁ 
বপ্ৰে বপ্ৰে িাত খ্াওাঁ----- 

 -----------বপু্ৰল প্ৰচঞপ্ৰৰ প্ৰচঞপ্ৰৰ প্ৰবপৰীত পক্ষক 
লখ্প্ৰদ যাওাঁ আৰ ুলশষৰ “বপ্ৰে বপ্ৰে িাত খ্াওাঁ” কথাষাৰষ্ট্ৰক 
উশাে বন্ধ্ লনাষ্ট্ৰোৱাললষ্ট্ৰক হক থাষ্ট্ৰকা । লখ্লৰ মােষ্ট্ৰত 
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আষ্ট্ৰকৌ লকপ্ৰতয়াবা লগৰ সমনীয়াৰ হসষ্ট্ৰত কাপ্ৰেয়া নলগাওাঁ 
নেয়, এই লাষ্ট্ৰগ এই িাষ্ট্ৰগ ।   
এবাৰৰ এটা ঘটনালল মনত পষ্ট্ৰৰ । আপ্ৰম লকইেনীমাষ্ট্ৰন 
লগষ্ট্ৰৰ এেনীৰ ঘৰৰ প্ৰপিফাষ্ট্ৰল দৰা-কইনা লখ্প্ৰল আষ্ট্ৰিা, 
েঠাষ্ট্ৰত লদষ্ট্ৰখ্া কাষ্ট্ৰৰাবাৰ এৰাল প্ৰনপ্ৰদয়া িাগলী এটাই 
ওচৰষ্ট্ৰৰ বাৰীখ্নত ঘাাঁে খ্াই আষ্ট্ৰি । িাগলীষ্ট্ৰটা লদপ্ৰখ্ 
লগষ্ট্ৰৰ এেনীষ্ট্ৰয় ক'লল----“ঐ ব'ল িাগলীষ্ট্ৰটা ধপ্ৰৰ গাখ্ীৰ 
খ্ীৰাও, দৰা-কইনাৰ প্ৰবয়াৰ বাষ্ট্ৰব হদ বনাম”। লযষ্ট্ৰন কথা 
লতষ্ট্ৰন কাম, লৰা ঢপৰা কপ্ৰৰ আপ্ৰম িাগলীষ্ট্ৰটা ধপ্ৰৰ 
লপলাষ্ট্ৰলা। প্ৰপষ্ট্ৰি গাখ্ীৰ খ্ীৰাবলল ে'লল িাগলীষ্ট্ৰটা িাললক 
ধপ্ৰৰব লাপ্ৰগব, লসষ্ট্ৰয় প্ৰযেনীষ্ট্ৰয় বপু্ৰিষ্ট্ৰটা পাপ্ৰঙপ্ৰিল তাইষ্ট্ৰয় 
এেনীক প্ৰদষ্ট্ৰল িাগলীষ্ট্ৰটাৰ আগ লঠং দখু্নত ধপ্ৰৰবলল, 
আনেনীক পাি লঠং দখু্নত আৰ ু লমাক প্ৰদষ্ট্ৰল কাণ 
দখু্নত ধপ্ৰৰবলল ।  
লমাৰ আষ্ট্ৰকৌ োাঁে-পাৰ, গৰ-ুিাগলী, কুকৰ-লমকুৰী োষ্ট্ৰতষ্ট্ৰৰ 
চুবলল বৰ িয় । লসষ্ট্ৰয় ক'ললা----“মই কাণত ধপ্ৰৰব 
লনাৱাষ্ট্ৰৰা, িয় লাষ্ট্ৰগ” । লতপ্ৰতয়া তাই লমাক িাগলীষ্ট্ৰটাৰ 
প্ৰশং দটুাষ্ট্ৰত ধপ্ৰৰবলল প্ৰদষ্ট্ৰল । নধপ্ৰৰষ্ট্ৰলও উপায় নাই 
লখ্প্ৰলবলল প্ৰনপ্ৰদব িাপ্ৰব মই িষ্ট্ৰয় িষ্ট্ৰয় প্ৰশং দটুাত ধপ্ৰৰষ্ট্ৰলা 
আৰ ুতাই ল'লল গাখ্ীৰ খ্ীৰাবলল । এষ্ট্ৰনলক অলপ লদপ্ৰৰ 
লযাৱাৰ প্ৰপিত েঠাষ্ট্ৰত এবাৰ িাগলীষ্ট্ৰটাষ্ট্ৰৱ মৰূষ্ট্ৰটা ইমান 
লোষ্ট্ৰৰ লোকাপ্ৰৰ প্ৰদষ্ট্ৰল মই িয়ষ্ট্ৰত প্ৰশং দটুা এপ্ৰৰ প্ৰদষ্ট্ৰলা । 
প্ৰশং দটুা এৰা পৰাত িাগলীষ্ট্ৰটাৰ িট্-ফটপ্ৰন লবপ্ৰি ে'ল 
ফলত আগ লঠং দখু্নত ধপ্ৰৰ থকা েনীষ্ট্ৰৰা োত দখু্ন 
এৰা পপ্ৰৰ টিকা লথষ্ট্ৰকচা খ্াই মাটিত বপ্ৰে পপ্ৰৰল । 
লতপ্ৰতয়া প্ৰপিফাষ্ট্ৰল থকা েনীষ্ট্ৰয় িাগলীষ্ট্ৰটা ধপ্ৰৰ ৰাপ্ৰখ্ব 
লনাৱাৰা ে'ল আৰ ু ইচাট্-প্ৰবচাট্ কপ্ৰৰ থাষ্ট্ৰকাষ্ট্ৰত গাখ্ীৰ 
খ্ীৰাই থকােনীষ্ট্ৰৰা োতৰ পৰা প্ৰগলাচষ্ট্ৰটা পপ্ৰৰ প্ৰযপ্ৰখ্প্ৰন 
গাখ্ীৰ পাইপ্ৰিল তাষ্ট্ৰকা পপ্ৰৰ মাটিৰ হসষ্ট্ৰত একাকাৰ হে 
গ'ল । লসই প্ৰদনাৰ হদ বষ্ট্ৰনাৱাৰ লোঁপাে আমাৰ তাষ্ট্ৰতই 
পপ্ৰৰসমাপ্ৰপ্ত ঘটিল। “সব এইৰ কাৰষ্ট্ৰণ হেষ্ট্ৰি, িাগলীৰ প্ৰশং 
দটুাষ্ট্ৰতা ধপ্ৰৰব লনাৱাষ্ট্ৰৰ” -----বপু্ৰল বাকী লকইেনীষ্ট্ৰয় 
লমাষ্ট্ৰকই েগৰীয়া কপ্ৰৰষ্ট্ৰল ফলত লকইপ্ৰদনমান কথা লকাৱা-
কুই বন্ধ্ । এপ্ৰতয়া অৱষ্ট্ৰশয নক'ললও ে'ব দপু্ৰদনমান প্ৰপিত 
আগৰ কথা পােপ্ৰৰ আষ্ট্ৰকৌ আগৰ দষ্ট্ৰৰ লখ্প্ৰলবলল ধষ্ট্ৰৰা ।  
এষ্ট্ৰনই বঢুী নাচনী তাষ্ট্ৰতই নাপ্ৰতনীষ্ট্ৰয়কৰ প্ৰবয়াৰ প্ৰনপ্ৰচনা 
ফাগুনৰ পূপ্ৰণ্মাষ্ট্ৰত েয় আষ্ট্ৰকৌ ৰঙৰ উৎসৱ লোলী বা 
ফাকুৱা আৰ ু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লদৌলযাত্ৰা । ফাকুৱা বপু্ৰল 
লকইপ্ৰদনমান আগষ্ট্ৰৰ পৰা আমাৰ গা সাতখ্ন আঠখ্ন । 
লাপ্ৰগবষ্ট্ৰৰ কথা, ফাগুনৰ প্ৰবনন্দীয়া ৰপূত লমাে হগ িগৱান 

শ্ৰীকৃষ্ণইও লেষ্ট্ৰনা বনৃ্দাবনত লগাপীসৱৰ হসষ্ট্ৰত লোলী 
লখ্প্ৰলপ্ৰিল------ 

আপ্ৰে ফাগুনষ্ট্ৰৰ এই মধূৰ লগন 
মন ময়ূৰী নাষ্ট্ৰচ োষ্ট্ৰগ প্ৰত্ৰিুবন 

লখ্ষ্ট্ৰল লোলী কমলষ্ট্ৰলাচন ------। 
-------লতষ্ট্ৰি আপ্ৰমষ্ট্ৰনা লকান কুটা! সুপ্ৰবধা পাষ্ট্ৰলই 
লদউতাক খ্াটপ্ৰন ধষ্ট্ৰৰা বোৰৰ পৰা ফাকু গুপ্ৰৰ আৰ ু
প্ৰপচকাপ্ৰৰ আপ্ৰন প্ৰদবলল, লমষ্ট্ৰেণ্টা (আপ্ৰম প্ৰমনা ৰং বপু্ৰলষ্ট্ৰয় 
হকপ্ৰিষ্ট্ৰলা) ৰষ্ট্ৰঙা যাষ্ট্ৰত আপ্ৰনবলল নাপােষ্ট্ৰৰ তাষ্ট্ৰকা সপ্ৰকয়াই 
প্ৰদপ্ৰিষ্ট্ৰলা । লদউতাইও ফাকুৱাৰ আগ প্ৰদনাষ্ট্ৰে ধুনীয়া ৰঙৰ 
প্ৰপচকাপ্ৰৰ আৰ ুপ্ৰবপ্ৰিন্ন ৰঙৰ ফাকু গুপ্ৰৰ আপ্ৰন প্ৰদষ্ট্ৰয় েয়ষ্ট্ৰতা 
আষ্ট্ৰগষ্ট্ৰয় আপ্ৰন প্ৰদষ্ট্ৰল মাৰ ঘৰ-দৱুাৰ আৰ ুলগষ্ট্ৰত আমাষ্ট্ৰকা 
চাফ্-প্ৰচকুণ কষ্ট্ৰৰাষ্ট্ৰত যাব বপু্ৰল িাপ্ৰব !  
ফাকুৱাৰ প্ৰদনা ৰাপ্ৰতপুৱা লদউতাই এটা ডাঙৰ বাপ্ৰিত 
পানীলল তাত প্ৰমনা ৰং গুপ্ৰল প্ৰপচকাপ্ৰৰত িৰাই আমাক 
লখ্প্ৰলবলল প্ৰদষ্ট্ৰয় । ৰঙা ৰঙৰ পানী িপ্ৰত্ প্ৰপচকাপ্ৰৰষ্ট্ৰটা 
োতত পৰাৰ লষ্ট্ৰগ লষ্ট্ৰগ সু্ফপ্ৰত্ষ্ট্ৰত আপ্ৰম প্ৰপচকাপ্ৰৰৰ িথম 
টিপাষ্ট্ৰতা লদউতাৰ গাষ্ট্ৰতই মাষ্ট্ৰৰা । লদউতাই োাঁপ্ৰে োাঁপ্ৰে 
লযপ্ৰতয়া লমাৰ গাত নামাপ্ৰৰপ্ৰব বপু্ৰল লবগাই আতপ্ৰৰ যায় 
লতপ্ৰতয়া আমাৰ িষ্ট্ৰকাপষ্ট্ৰটা চষ্ট্ৰৰষ্ট্ৰে, লতষ্ট্ৰন কপ্ৰৰ প্ৰক লয 
আনন্দ পাইপ্ৰিষ্ট্ৰলা!  
লকপ্ৰতয়াবা আষ্ট্ৰকৌ কাষ্ট্ৰৰাবাৰ মৰূত ফাকু প্ৰদবলল প্ৰক লয 
আিাণ লচষ্টা, োষ্ট্ৰতষ্ট্ৰৰ ঢুপ্ৰক লনাষ্ট্ৰপাৱা মৰূষ্ট্ৰটা চুবলল 
েপ্ৰপয়াই থাষ্ট্ৰকাষ্ট্ৰত মানেু হগ লকাষ্ট্ৰনাবাপ্ৰখ্প্ৰন পায় । 
লকাষ্ট্ৰনাবােষ্ট্ৰন আষ্ট্ৰকৌ----“ফাকু প্ৰদপ্ৰব লদ প্ৰকমান প্ৰদয়” 
বপু্ৰল লগাষ্ট্ৰটই মৰূষ্ট্ৰটাষ্ট্ৰক পাপ্ৰত প্ৰদষ্ট্ৰয় লতপ্ৰতয়া প্ৰকন্তু িাল 
নালাপ্ৰগপ্ৰিল, ফাকু লশষ ে'ব িাপ্ৰব অকণমানষ্ট্ৰে প্ৰদপ্ৰিষ্ট্ৰলা । 
এইষ্ট্ৰবাষ্ট্ৰৰই আপ্ৰিল আমাৰ ফাগুনৰ বতৰৰ লখ্ল-লধমালী 
যাক লসাাঁৱপ্ৰৰ এপ্ৰতয়াও মনত অপাৰ আনন্দ পাওাঁ । লসষ্ট্ৰয় 
েয়ষ্ট্ৰতা লকাৱা েয় অতীতক লনযাবা পােপ্ৰৰ ।   
ফাগুন মেীয়া প্ৰদনত লয লবমাৰ আোৰ নেয় লতষ্ট্ৰনও 
নেয় । বসি ওলাই আপ্ৰম আই ওষ্ট্ৰলাৱা বপু্ৰলষ্ট্ৰয় কওাঁ----
সৰ ুআই, মাে ুআই । আই ওলাষ্ট্ৰলা লেষ্ট্ৰনা ঔষধ পাপ্ৰত 
খ্াষ্ট্ৰল লবপ্ৰি েয়, লসই বাষ্ট্ৰব আয়তীসকষ্ট্ৰল আইনাম গাই 
িগৱতী আৰ ু শীতলা মাক তুষ্ট কষ্ট্ৰৰ । আই ওলাষ্ট্ৰল 
লগাষ্ট্ৰটই চুবৰুীষ্ট্ৰটা বা গাওাঁখ্ষ্ট্ৰনই প্ৰনেম পষ্ট্ৰৰ লতপ্ৰতয়া আপ্ৰম 
িয়ষ্ট্ৰত ঘৰৰ বাপ্ৰেৰ নলেপ্ৰিষ্ট্ৰলা, টুপুকা মাপ্ৰৰ ঘৰৰ 
প্ৰিতৰষ্ট্ৰত লসামাই থাপ্ৰকপ্ৰিষ্ট্ৰলা ।  
বিৰ বাগষ্ট্ৰৰ, গষ্ট্ৰি পাত সলাই আপ্ৰমও লাষ্ট্ৰে লাষ্ট্ৰে হশশৱ 
এপ্ৰৰ হকষ্ট্ৰশাৰত িপ্ৰৰ প্ৰদষ্ট্ৰলা । লমষ্ট্ৰখ্লা-চাদৰ প্ৰপপ্ৰন্ধ্ সু্কললল 
যাবলল ল'ললা ফাগুনৰ বতৰষ্ট্ৰতই প্ৰকয়ষ্ট্ৰনা নতুন বিৰৰ 
নতুন লেণীষ্ট্ৰবাৰ ফাগুনষ্ট্ৰতই িাললক আৰম্ভ েয় । সু্কলষ্ট্ৰবাৰ 



 
 

8 
 
 

নৱম সংখ্যা, এপ্ৰিল, ২০১৮ 

আগতীয়ালক খ্ুষ্ট্ৰল যপ্ৰদও মাঘৰ প্ৰবহু লনাষ্ট্ৰযাৱালল লেণীষ্ট্ৰবাৰ 
িাললক নেয় । এষ্ট্ৰনষ্ট্ৰয় ফাগুনৰ বতৰত মন উৰ ু উৰ ু
কষ্ট্ৰৰ তাষ্ট্ৰতই লমষ্ট্ৰখ্লা-চাদৰ প্ৰপপ্ৰন্ধ্বলল হলষ্ট্ৰিা, মষ্ট্ৰন লযন 
বাষ্ট্ৰন্ধ্ান নামাষ্ট্ৰন কষ্ট্ৰমাৱা তুলা হে উৰা মাষ্ট্ৰৰ লকাষ্ট্ৰনাবা 
অোন লদশলল । সদযিাতা গািৰৰু প্ৰৰোৰ আাঁচল উৰৱুাই 
ফাগুনী মলয়াই যপ্ৰদ িথম িাটি িণয়ৰ বতাষ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰ লকাবাই 
যায় লতষ্ট্ৰি এষ্ট্ৰন নালাষ্ট্ৰগষ্ট্ৰন বাৰ-ু--- 

মনৰ ফাগুন আপ্ৰেষ্ট্ৰল পলাষ্ট্ৰশা ফুপ্ৰলষ্ট্ৰল 
লদেৰ বনত কুপ্ৰলষ্ট্ৰৰ সুহুপ্ৰৰ কপ্ৰপষ্ট্ৰল--- । 

দষু্ট ফাগুনৰ মপ্ৰেমাৰ লযন অি নাই । লােকুী গািৰৰু 
লদে-মন প্ৰতয়াবলল লকপ্ৰতয়াবা লকপ্ৰতয়াবা বাউপ্ৰল বতােৰ 
লগষ্ট্ৰত হল আষ্ট্ৰে প্ৰৰম্ প্ৰেম্ বৰষুণৰ োক । বৰষুণৰ 
লটাপাল শুকান মাটিত পপ্ৰৰ ওষ্ট্ৰলাৱা অনামী লগান্ধ্ই গািৰ ু
মন পুলপ্ৰকত কপ্ৰৰ লতাষ্ট্ৰল । তাৰ আকষ্ণ উষ্ট্ৰপপ্ৰক্ষত 
কপ্ৰৰব লনাৱাপ্ৰৰ এোষ্ট্ৰত প্ৰকতাপ-বেীৰ লবগ আৰ ুিাপ্ৰত হল 
আন োষ্ট্ৰত লমষ্ট্ৰখ্লা-চাদৰ লকাচাই ে'ললও সু্কললল যাওাঁ । 
লতষ্ট্ৰনলক এপ্ৰদন সু্কলৰ পৰা আষ্ট্ৰোষ্ট্ৰত চাদৰৰ লখ্াাঁচপ্ৰন 
লকপ্ৰতয়া খ্ুপ্ৰল লগাষ্ট্ৰটই ৰািা লচাাঁচৰাই ঘৰ পাষ্ট্ৰলা তাৰ 
গষ্ট্ৰমই নাপাষ্ট্ৰলা ।  

বহুষ্ট্ৰত আষ্ট্ৰকৌ ফাগুনৰ বতৰষ্ট্ৰত যুগ্ম েীৱনৰ পাতপ্ৰন লমষ্ট্ৰল 
। পুৰপু্ৰেতৰ মন্ত্ৰ ধ্বপ্ৰন আৰ ুআয়তীৰ উৰপু্ৰলষ্ট্ৰৰ লযপ্ৰতয়া 
দখু্প্ৰন অিৰ এষ্ট্ৰকখ্প্ৰন হে েীৱনৰ লসন্দৰুীয়া আপ্ৰলত িপ্ৰৰ 
প্ৰদষ্ট্ৰয় লতপ্ৰতয়া ফাগুষ্ট্ৰনই লযন সাক্ষী হে ৰয় িপ্ৰত বিষ্ট্ৰৰ । 
ফাগুনৰ োতত োত ধপ্ৰৰষ্ট্ৰয়ই িকৃপ্ৰতৰ বকুুলল আগমন েয় 
ঋতুৰাে বসিৰ । ফাগুনৰ িথমোক বৰষুণত েীপাল হে 
উষ্ট্ৰঠ ধূপ্ৰলষ্ট্ৰৰ ধূসপ্ৰৰত ধৰণী । িকৃপ্ৰতষ্ট্ৰয় পুৰপ্ৰণ সাে এপ্ৰৰ 
নতুন সাে প্ৰপপ্ৰন্ধ্বলল লয় । েীয়ৰী-লবাৱাৰী সাে ু েয় 
তাাঁত বাপ্ৰত কাপ্ৰৰবলল প্ৰকয়ষ্ট্ৰনা ব’োগ লয সমাগত । প্ৰবহু 
গীষ্ট্ৰতও তাষ্ট্ৰক লসাাঁৱৰাই---- 

ফাগুনৰ লশষষ্ট্ৰত মষ্ট্ৰন কষ্ট্ৰৰ আমপ্ৰন 
ব’োগ অোৰ োনপ্ৰন 

কুপ্ৰলৰ শুপ্ৰনষ্ট্ৰিা মাত----। 
এইদষ্ট্ৰৰ ফাগুন যুষ্ট্ৰগ যুষ্ট্ৰগ আপ্ৰেষ্ট্ৰি আৰ ুআপ্ৰেব । ফাগুষ্ট্ৰন 
নাোষ্ট্ৰন লকাষ্ট্ৰনা লিদ-িাব প্ৰনপ্ৰবচাষ্ট্ৰৰ লকাষ্ট্ৰনা িপ্ৰতদান 
মাষ্ট্ৰথা প্ৰদ যায় বহুষ্ট্ৰতা িাললগা, িালষ্ট্ৰপাৱা আৰ ুআশাৰ 
িপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰত।
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বৰষণু 
  ৰাণু শম্া 
বৰষুণ লমাৰ িাল লাষ্ট্ৰগ,  

িাল লাষ্ট্ৰগ অোৰ আষ্ট্ৰয়ােন 

কেলা লমঘৰ অো লযাৱা,  
প্ৰবেপু্ৰলৰ প্ৰচকপ্ৰমক, লমঘৰ গৰ্জ্ন্ 

িাল লাষ্ট্ৰগ প্ৰেৰ প্ৰেৰ হক নাপ্ৰম অো বৰষুণোক । 
িাল লাষ্ট্ৰগ দেুাত লমপ্ৰল 

ঠিয় েবলল মুকপ্ৰল আকাশৰ তলত,  

ধুই প্ৰনব মনৰ মান অপ্ৰিমান, 

প্ৰনকা ে’ব সকষ্ট্ৰলা দখু্, 

লসষ্ট্ৰয় বৰষুণ লমাৰ িাল লাষ্ট্ৰগ ।  
বৰষুণ চাই মন লমাৰ হে পষ্ট্ৰৰ নষ্টালপ্ৰেক । 

মনত পষ্ট্ৰৰ লসই হশশৱৰ লসাণালী প্ৰদনষ্ট্ৰবাৰ, 

কাগেৰ নাও সাপ্ৰে লদাঙা পানীত কৰা লধমালী,   
প্ৰতপ্ৰতবুপ্ৰৰ লগৰ লগত নাপ্ৰচবাগী মতলীয়া লোৱা, 
লসষ্ট্ৰয় বৰষুণ লমাৰ িাল লাষ্ট্ৰগ । 
িাল লাষ্ট্ৰগ ৰাপ্ৰত িালত পৰা  
বৰষুণৰ লটাপালষ্ট্ৰবাৰ শুপ্ৰন । 
সাৰ পাই, িাবত েওাঁ প্ৰবষ্ট্ৰিাৰ,  

োোকাৰ কপ্ৰৰ উষ্ট্ৰঠ মন, েয় উগুল থুগুল। 

লসষ্ট্ৰয় বৰষুণ িাল লাষ্ট্ৰগ । 

লসই প্ৰখ্প্ৰৰকী মুখ্ৰ ৰঙা ফুল লোপাত  

বৰষুণ পপ্ৰৰ ওলপ্ৰম থকা পানী লবাষ্ট্ৰৰও লযন 

এধাপ্ৰৰ মুকুতাৰ মালা গাাঁঠিষ্ট্ৰি । 
লসইষ্ট্ৰবাৰ চাই লমাৰ বৰ িাল লাষ্ট্ৰগ । 

বৰষুণ প্ৰদষ্ট্ৰল এষ্ট্ৰন লাষ্ট্ৰগ, 

িা্কৃপ্ৰতও লযন আনন্দত আত্মোৰা েয় । 

দেুাত লমপ্ৰল নাপ্ৰচ বাপ্ৰগ আষ্ট্ৰকাৱাপ্ৰল লয় িাণৰ প্ৰিয়েনক 

লসষ্ট্ৰয় বৰষুণ লমাৰ িাল লাষ্ট্ৰগ । 
িাল লাা্ষ্ট্ৰগ নাকত লগা লসই লপাৰা মাটিৰ লগান্ধ্,  

পৃপ্ৰথৱী লযন ে’ল উব্ৰা, 
িাল লাষ্ট্ৰগ চাই কান্ধ্ত নাঙল যুৱলী হল  

ওষ্ট্ৰলাৱা কৃষক দল,  

এখ্প্ৰন লসউেী ধৰণী প্ৰনম্াণৰ বাষ্ট্ৰব । 

লসষ্ট্ৰয় বৰষুণ লমাৰ িাল লাষ্ট্ৰগ 

িাল লাষ্ট্ৰগ লদাকুল পানীষ্ট্ৰৰ ওপচা হন োন েপু্ৰৰ 

আনন্দত লযন মতলীয়া হে দপুাৰ িাপ্ৰঙ 

হগষ্ট্ৰি লযন প্ৰমলনৰ বাষ্ট্ৰব । 
লসষ্ট্ৰয় বৰষুণ লমাৰ িাল লাষ্ট্ৰগ । 
 

=  লহ ব্ৰহ্মপতু্ৰ  = 
     কানন শৰ্্ম্মা 
লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ                                                                          

তুপ্ৰম বপ্ৰিমান 

লেষ্ট্ৰৰ-লেষ্ট্ৰৰ চেষ্ট্ৰৰ-নগষ্ট্ৰৰ 

পপ্ৰঙ্কল আপ্ৰবষ্ট্ৰৰষ্ট্ৰৰ 

কপ্ৰৰিা ম্লান । 

বাষ্ট্ৰন লধাাঁৱা নঙলা মুখ্ত 

নেষ্ট্ৰল প্ৰদপাৱলীৰ চাপ্ৰকটি 

উটি লযাৱা পোাঁটিৰ চালত 

বপ্ৰে ৰ’ল লপানাটি –  

প্ৰকতাপৰ লটাষ্ট্ৰপালা সাৱপ্ৰত ।। 
এবাৰ নেয়, দবুাৰ নেয় 

বিষ্ট্ৰৰ-বিষ্ট্ৰৰ বানৰ উৎসৱ  

প্ৰকিু বস্ত্ৰ দান, প্ৰকিু অন্নদান 

পৰম্পৰা মাষ্ট্ৰথাাঁ সাোযয 
ৰঙা ঘৰৰ লমৰপাকত  

চচ্ছ অপ্ৰিযান  

মুি ৰঙ্গমঞ্চ, মুি িূৱন 

ৰােীয় সংগীতৰ প্ৰবপৰীষ্ট্ৰত  

লবামা বাৰুদৰ ঝংকাৰ  

ৰােপথত নাপ্ৰচষ্ট্ৰি আপ্ৰে  

িূতনাথৰ সেস্ৰ কংঙ্কাল 

লে  ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰন:লশষ কৰা 
কৰা প্ৰন:লশষ িাণেীনোকক  

কম্েীন ধম্েীন প্ৰবষ্ট্ৰিদকামী 
িন্দ লদশষ্ট্ৰদ্ৰােীক । 
ধ্বংস েওক ইপ্ৰতোস  

ধ্বংস েওক িাচীৰ পপ্ৰত্ৰকা 
এচাটি উতলা বতােত 

উৰাই প্ৰদয়া স্বাধীনতাৰ ফটাপ্ৰচতা প্ৰবেয় পতকা 
লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উিটি লযাৱা  
অো গপ্ৰতষ্ট্ৰৰ, পলসুৱা পষ্ট্ৰথষ্ট্ৰৰ  

নতুন িেন্মৰ  বীে প্ৰসাঁপ্ৰচ ।। 
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মত্যৰ নন্দন কানন বিট্বিচ্ 
শ্ৰুপ্ৰতধাৰা লকৌপ্ৰশক 

লযাৱা বিৰ ৰঙালী প্ৰবহুৰ প্ৰপিষ্ট্ৰতই এপ্ৰিলৰ ২৫ তাপ্ৰৰষ্ট্ৰখ্ মই 
আৰ ুঅংকুৰণ  প্ৰিডনীৰ পৰা ইউষ্ট্ৰৰাপ ভ্ৰমণৰ বাষ্ট্ৰব যাত্ৰা 
কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । ইউষ্ট্ৰৰাপৰ গতানগুপ্ৰতক ঠাই লকইখ্নৰ পৰা 
আাঁতপ্ৰৰ সচাৰচৰ সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ ভ্ৰমণ নকৰা লবষ্ট্ৰলগ লকইখ্নমান 
লদশ আমাৰ ভ্ৰমণৰ গিবয স্থান আপ্ৰিল । মধয ইউষ্ট্ৰৰাপ 
আৰ ু দপ্ৰক্ষণ-পূব ইউষ্ট্ৰৰাপৰ ৫ খ্ন লদশ োংষ্ট্ৰগৰী, 
ললাষ্ট্ৰিপ্ৰনয়া, িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়া, বচপ্ৰনয়া আৰ ু োৰষ্ট্ৰযষ্ট্ৰগাপ্ৰিনা, 
ম’নষ্ট্ৰটষ্ট্ৰে্গষ্ট্ৰৰা আমাৰ ভ্ৰমণৰ লক্ষযস্থলী আপ্ৰিল । এই 
লদশষ্ট্ৰকই খ্নৰ লসৌন্দয্তা আৰ ু িাকৃপ্ৰতক পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশৰ তুলনা 
নাপ্ৰিল । প্ৰবষ্ট্ৰশষলক িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললক লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল 
পাক্ৰ লসৌন্দয্ই আমাৰ মনত পােপ্ৰৰব লনাৱাৰা সাাঁচ 
লপলাইপ্ৰিল । 
িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ ৰােধানী যাষ্ট্ৰগ্ৰবৰ পৰা ৩ লম’ৰ প্ৰদনা আপ্ৰম  প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললকচ্ লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ (Plitvice Lakes National 
Park) দশ্নৰ বাষ্ট্ৰব যাত্ৰা কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । যাষ্ট্ৰগ্ৰবৰ পৰা প্ৰিট্প্ৰিচ্হল ২ ঘন্টাৰ বাট । িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ েনপ্ৰিয় লেষ্ট্ৰে্ল এষ্ট্ৰেপ্ৰঞ্চা্  
লপে’চৰ (Petros) লযাষ্ট্ৰগপ্ৰদ আমাৰ প্ৰদনটীয়া ভ্ৰমণ আগতীয়ালক বন্দবি কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । আপ্ৰম ৯ টা মান বোত 
যথাস্থানৰ পৰা যাত্ৰাৰ বাষ্ট্ৰব ৰাওনা হেপ্ৰিষ্ট্ৰলা । আমাৰ লগত যাত্ৰাত আৰ ু ২টা পপ্ৰৰয়াল, িীপ্ৰনঅ’ৰ গাইড দ্ৰাইিাৰ 
প্ৰফপ্ৰি্প আৰ ু ভ্ৰমণষ্ট্ৰটাৰ গাইড টপ্ৰমচ্লাষ্ট্ৰিও সংগ প্ৰদপ্ৰিল । আপ্ৰম কৰা এষ্ট্ৰনকুৱা প্ৰদনটীয়া যাত্ৰা সমেূৰ প্ৰিতৰত এইষ্ট্ৰটা 
সষ্ট্ৰ্্াতম আপ্ৰিল বপু্ৰল ক’ললও িুল ন’েব । প্ৰফপ্ৰলপ আৰ ুটপ্ৰমচ্লািৰ োাঁপ্ৰেমখু্ীয়া, োসযৰপ্ৰসক আৰ ুবনু্ধ্সুলি বযপ্ৰিত্বই 
আমাৰ মনত দগুুণ উৎসাে আৰ ুউদযম লযাগাই তুপ্ৰলপ্ৰিল । যাত্ৰাত আমাৰ লগত আষ্ট্ৰমপ্ৰৰকাত থকা এটা থাই সম্প্ৰদায়ৰ 
পপ্ৰৰয়াল, এটা প্ৰিষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰটনামৰ পপ্ৰৰয়ালও হগপ্ৰিল । অপ্ৰত কম সময়ৰ প্ৰিতৰষ্ট্ৰত আপ্ৰম সকষ্ট্ৰলা যষ্ট্ৰথষ্ট ঘপ্ৰনষ্ট হে পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । 
প্ৰনে-প্ৰনে লদশৰ প্ৰবষষ্ট্ৰয় আপ্ৰম আষ্ট্ৰলাচনা কৰাৰ লগষ্ট্ৰত লিাষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ প্ৰবষষ্ট্ৰয়ও বেল ৰষূ্ট্ৰপ জ্ঞান লাি কপ্ৰৰবলল সক্ষম 
হেপ্ৰিষ্ট্ৰলা । 
বাটত যাাঁওষ্ট্ৰত পাৰ হে লযাৱা অপৰপূ দশৃযৰােীত আপ্ৰম মন্ত্ৰমগু্ধ হে পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । প্ৰবষ্ট্ৰশষলক ধুনীয়া লসউেীয়া বাতাবৰণৰ 
মােত লকইবাটাও েলিপাষ্ট্ৰতষ্ট্ৰৰ পপ্ৰৰপূণ্ ৰাষ্ট্ৰষ্টাষ্ট্ৰক (Rastoke ) নামৰ সৰ ুঐপ্ৰতোপ্ৰসক গাাঁও খ্নৰ লসৌন্দয ্অপ্ৰতশয় 
মষ্ট্ৰনামো আপ্ৰিল । এই কণমাপ্ৰন গাাঁও খ্নক প্ৰিট্প্ৰিচ্ৰ সৰ ুহ্ৰদ বপু্ৰলষ্ট্ৰয়ই গণয কৰা েয় । কাৰণ ই লকাৰানা নদীৰ 
দ্বাৰা প্ৰিট্প্ৰিচ্ লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ৰ হ্ৰদ সমেূৰ লগত সংষ্ট্ৰযাগলে আষ্ট্ৰি ।  
২৯৪.৮২প্ৰকল’প্ৰমটাৰ সু্কৱাৰ তৰল পৃষ্ঠৰ হসষ্ট্ৰত আৱৰা প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললকচ্ লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ ৮খ্ন লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ৰ 
প্ৰিতৰত বেৃৎতম । এই অিয়াৰণযৰ অৱপ্ৰস্থপ্ৰত িায় ১০০০ বিৰষ্ট্ৰৰা আগৰ । বযপ্ৰতিমী আৰ ু স্বপ্নসদশৃ িাকৃপ্ৰতক 
লসৌন্দয্তাৰ বাষ্ট্ৰব এই অঞ্চললল আগষ্ট্ৰৰ পৰা িকৃপ্ৰত লিমী ললাকসকলক আকষ্ণ কপ্ৰৰ আপ্ৰেষ্ট্ৰি । লসষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰে ১৯৪৯ চনৰ ৮ 
এপ্ৰিলত ইয়াক িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ িথম অিয়াৰণয প্ৰেচাষ্ট্ৰপ লঘাষনা কৰা েয়। লগষ্ট্ৰত ই িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ সবাষ্ট্ৰতাতলক পুৰপ্ৰণ 
অিয়াৰণয প্ৰেচাষ্ট্ৰপও স্বীকৃপ্ৰত লাি কপ্ৰৰ সমগ্ৰ প্ৰবশ্বষ্ট্ৰত েনাোত হে পপ্ৰৰল । লতপ্ৰতয়াষ্ট্ৰৰ পৰা ইয়ালল প্ৰবপ্ৰিন্ন িািৰ 
পয্টকৰ আগমন ঘটিষ্ট্ৰি । ১৯৭৯ চনৰ ২৬ অষ্ট্ৰটাবৰত প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললকচ্ লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ক UNESCOৰ ৱল্ড লনচাষ্ট্ৰৰি্ 
লেপ্ৰৰষ্ট্ৰটজ্ িাইটৰ তাপ্ৰলকাত অিিূি কৰা হেপ্ৰিল । 
 
লিৌগপ্ৰলক িাষ্ট্ৰৱ ক’বলল গ’লল লদখ্া যায় লয প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললকচ্ লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাষ্ট্ৰক্ কাি্ (Karst) েলাশয় প্ৰবজ্ঞানৰ 
িপ্ৰিয়াক িদপ্ৰশ্ত কষ্ট্ৰৰ ।এই লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ প্ৰবশ্ব-প্ৰবখ্যাত হেষ্ট্ৰি ইয়াৰ নানান হ্ৰদ আৰ ুখ্লপাষ্ট্ৰবাৰৰ বাষ্ট্ৰব ।বত্মান 
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পৃষ্ঠৰ পৰা ১৬টা হ্ৰদ লদপ্ৰখ্বলল লপাৱা যায় । এই হ্ৰদষ্ট্ৰবাৰ 
প্ৰবপ্ৰিন্ন সৰ ু নদী আৰ ু িূগি্স্থ কাি্ নদীৰ সংগমত 
িপ্ৰতফল স্বৰষূ্ট্ৰপ গপ্ৰঢ উঠিষ্ট্ৰি । লকাষ্ট্ৰনা লদশৰ বা অঞ্চলৰ  
িূ-পৃষ্ঠৰ পাোৰ, হিয়াম, নদ-নদী যপ্ৰদ প্ৰবপ্ৰিন্ন দ্ৰৱণীয় 
প্ৰশল লযষ্ট্ৰন লাইমষ্ট’ন, লডালামাইট আৰ ু প্ৰেপচাম্ৰ দ্ৰৱীিূত 
কায্যৰ পৰা গঠন েয় লতপ্ৰতয়া এই িূ-অবয়বক কাি্ বপু্ৰল 
লকাৱা েয় । অিয়াৰণযৰ িপ্ৰতষ্ট্ৰটা হ্ৰদষ্ট্ৰৰ ইষ্ট্ৰটা প্ৰসষ্ট্ৰটাৰ 
লগত লযাগাষ্ট্ৰযাগ আষ্ট্ৰি । এই হ্ৰদষ্ট্ৰবাৰক োৱাৰটাইে্ 
(Travertine) বা তুফা (Tufa) নামৰ িাকৃপ্ৰতক বাষ্ট্ৰন্ধ্ 
প্ৰবষ্ট্ৰচ্ছদ কপ্ৰৰষ্ট্ৰি, প্ৰয  লশলাই, লবষ্ট্ৰটপ্ৰৰয়া ইতযাপ্ৰদ েমাষ্ট্ৰোৱা 
কায্যৰ দ্বাৰা সৃপ্ৰষ্ট হেষ্ট্ৰি । এই গপ্ৰতশীল হেৱ িপ্ৰিয়া 
পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশ, েলবায়,ু পানী আৰ ুউপ্ৰিদৰ প্ৰমলনৰ প্ৰবপ্ৰনময়ত 

প্ৰবষ্ট্ৰশষ পপ্ৰৰপ্ৰস্থপ্ৰততষ্ট্ৰে ৰপূলল উষ্ট্ৰঠ । লখ্ালাষ্ট্ৰৰ আবতৃ উপ্ৰিদ আৰ ু লবষ্ট্ৰটপ্ৰৰয়া লগাট খ্াই ইষ্ট্ৰটাৰ ওপৰত প্ৰসষ্ট্ৰটা েমালে 
োৱাৰটাইন িাচীৰৰ সৃপ্ৰষ্ট কষ্ট্ৰৰ প্ৰয বিষ্ট্ৰৰ িায় ১লচপ্ৰণ্টপ্ৰমটাৰ লবষ্ট্ৰগষ্ট্ৰৰ বপৃ্ৰিিাপ্ত েয় । 
এই অিয়াৰণযৰ পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশ আৰ ুবাতাবৰণ অনযানয আৰ ুঅপ্ৰদ্বতীয় । ইয়াৰ এক বেৃৎ অংশ ঘন োপ্ৰব, বনৰীয়া ফুল 
আৰ ুঘাাঁষ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰ আগুৰা । লগষ্ট্ৰত  ই প্ৰবপ্ৰিন্ন বণ্াঢয িোপ্ৰতৰ গি আৰ ুেীৱ-েন্তুষ্ট্ৰৰ পূণ্ এক চেকী িাকৃপ্ৰতক আৱাস 
িূপ্ৰম ।  প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললকচ্ লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ৰ চাপ্ৰৰওকাষ প্ৰবপ্ৰিন্ন পাোৰ-পব্ষ্ট্ৰতষ্ট্ৰৰ আগুৰা । ই প্ৰিটচ্প্ৰিচ্ মালিূপ্ৰমত অৱপ্ৰস্থত, 
যাৰ লচৌকাষ প্ৰতপ্ৰনটা পব্তৰ ঠাল-লঠঙুলীষ্ট্ৰৰ আগুপ্ৰৰ আষ্ট্ৰি । ইয়াৰ পপ্ৰিম প্ৰদশ মালা লকষ্ট্ৰপলা (Mala Kapela) পব্ত 
আৰ ুপূব প্ৰদশ লিইষ্ট্ৰচপ্ৰিকা (Pljesevica) পব্ষ্ট্ৰত লবপ্ৰৰ আষ্ট্ৰি । প্ৰযষ্ট্ৰয় বচপ্ৰনয়া আৰ ু োৰষ্ট্ৰচষ্ট্ৰগাপ্ৰিনা (Bosnia and 
Harcegovina) লদশৰ সীমাক দশ্াই । লমডষ্ট্ৰিদাক (Medvedak) পব্ষ্ট্ৰতও ইয়াৰ প্ৰকিু অংশ লবপ্ৰৰ আষ্ট্ৰি ।  
 প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললকৰ অৰণয অঞ্চল িধানলক বীচ্চ (Beech) নামৰ পণ্পাতী (Deciduous) গি আৰ ুফাা্ৰ (Fir) নামৰ 
লদৱদাৰ ুোতীয় প্ৰচৰষ্ট্ৰসউেীয়া (Evergreen)গিসমষূ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰ পূণ্ । িায় ১২৬৭ প্ৰবধ প্ৰবপ্ৰিন্ন িোপ্ৰতৰ উপ্ৰিদ, লগষ্ট্ৰত ৫৫ 
প্ৰবধ সুকীয়া িোপ্ৰতৰ অপ্ৰক্ড আৰ ু ৭৫ প্ৰবধ আন লকাষ্ট্ৰনা ঠাইত উিৱ লনাষ্ট্ৰোৱা লবষ্ট্ৰলগ লবষ্ট্ৰলগ িোপ্ৰতৰ গি এই 
অিয়াৰণযত লপাৱা েয় । ইষ্ট্ৰয় অঞ্চলষ্ট্ৰটাৰ সমেূ গি-গিপ্ৰন, উপ্ৰিদ-কুলৰ সম্পদশালী পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশৰ এক সুন্দৰ িপ্ৰতিপ্ৰ্ 
দাপ্ৰঙ ধপ্ৰৰষ্ট্ৰি । এই অিয়াৰণযৰ ওপৰত কৰা নানান তথয আৰ ুগষ্ট্ৰৱষণাৰ পৰা েনা যায় লয  ইয়াত িায় ৩২১ প্ৰবধ  
প্ৰবপ্ৰচত্ৰ িোপ্ৰতৰ পপ্ৰখ্লা, ১৬১ প্ৰবধ চৰাই আৰ ু২১ প্ৰবধ বাদলুীৰ উপপ্ৰস্থপ্ৰতষ্ট্ৰয় সম্পদশালী িাণীকুলৰ আিাষ প্ৰদষ্ট্ৰয় । প্ৰিট্
প্ৰিচ্ অৰণযৰ িাণী েগতৰ মাংসোৰী েন্তুৰ প্ৰিতৰত সকষ্ট্ৰলাতলক আকষ্নীয় বাপ্ৰসন্দা হেষ্ট্ৰি মাষ্ট্ৰট্ন (Merten ) নামৰ 
মটীয়া ৰঙৰ িালকু । িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ মদু্ৰা কুনাক 
িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়ান িাষাক মাষ্ট্ৰট্ন বপু্ৰলও লকাৱা েয় । কুনা 
নামষ্ট্ৰটাও তাৰ পৰাই ললাৱা হেষ্ট্ৰি । প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললকৰ 
িাকৃপ্ৰতক পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশ ইমাষ্ট্ৰনই অনযনয আৰ ু প্ৰবপ্ৰচত্ৰ লয 
তাৰ লকাষ্ট্ৰনা গি-বন, আনপ্ৰক পানী স্পশ ্ কৰাও 
প্ৰনষ্ট্ৰষধ । 
প্ৰবশ্বাস কৰা যায় লয প্ৰিট্প্ৰিচ্ নামষ্ট্ৰটা হ্ৰদসমেূ সৃপ্ৰষ্ট 
লোৱা িাকৃপ্ৰতক িপ্ৰিয়াৰ পৰা মষ্ট্ৰনানীত কৰা হেষ্ট্ৰি । 
এই অঞ্চলত িকৃপ্ৰতষ্ট্ৰয় তৰাং অৱবাপ্ৰেকা গঠন কপ্ৰৰষ্ট্ৰি 
প্ৰয পানীষ্ট্ৰৰ পপ্ৰৰপূণ্ । িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়ান িাষাত প্ৰিট্িাক 
(Plitviak) বা প্ৰিট্লকা (Plitko) মাষ্ট্ৰন তৰাং বা 
বাম । যুগ যুগ ধপ্ৰৰ পানীষ্ট্ৰয় লাইমষ্ট’ন আৰ ু এই 
অঞ্চলৰ লিৌগপ্ৰলক অৱয়ব সলপ্ৰন কপ্ৰৰ তুপ্ৰলষ্ট্ৰি । 
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োৱাৰটাইন বান্ধ্সমষূ্ট্ৰে িৱাপ্ৰেত পানীৰ গপ্ৰতক হ্ৰাস কপ্ৰৰ ধপ্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰখ্। প্ৰকিুমান প্ৰবজ্ঞানীৰ মষ্ট্ৰত প্ৰিট্প্ৰিচ্ নামষ্ট্ৰটা প্ৰিট্প্ৰিকা 
নদীৰ পৰা আপ্ৰেষ্ট্ৰি । এই সৰ ুনদীখ্ন অিয়াৰণযখ্নৰ তলৰ আৰ ুলশষ অংশলল হব হগষ্ট্ৰি। 
টপ্ৰম আৰ ুপ্ৰফপ্ৰলপৰ পৰা অৰণয খ্নৰ প্ৰবষষ্ট্ৰয় চমলুক প্ৰবৱৰণ আৰ ুপ্ৰদনষ্ট্ৰটাৰ কায্সূচীৰ প্ৰবষষ্ট্ৰয় গপ্ৰম ললাৱাৰ প্ৰপিত আপ্ৰম 
অপূব ্অিয়াৰণয খ্নত ভ্ৰমণৰ বাষ্ট্ৰব সাে ুহেপ্ৰিষ্ট্ৰলা । আপ্ৰম পাক্ত উপপ্ৰস্থত লোৱাৰ প্ৰপিষ্ট্ৰতই টপ্ৰমষ্ট্ৰয় টিষ্ট্ৰকট কাউণ্টাৰৰ 
পৰা টিষ্ট্ৰকট প্ৰকপ্ৰন আপ্ৰন প্ৰদনষ্ট্ৰটাত লয আপ্ৰম ৯ প্ৰকলপ্ৰমটাৰ লখ্াে কঢাৰ উপপ্ৰৰও , ইষ্ট্ৰলকো্ প্ৰনক নাও, বাি ইতযাপ্ৰদ 
লযাগাষ্ট্ৰযাষ্ট্ৰগষ্ট্ৰৰ যাব লাপ্ৰগব লসইয়া পাক্ত থকা লমপত লদখ্ুৱাইপ্ৰিল । 
এই ঘন, ডাঠ োপ্ৰব-বষ্ট্ৰনষ্ট্ৰৰ আগুৰা লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ৰ সীমাত ১৬টা স্ফটিকাকাৰ, অপ্ৰত পপ্ৰৰস্কাৰ হ্ৰদ প্ৰনয়ন্ত্ৰণেীন িাষ্ট্ৰব 
ইষ্ট্ৰটা-প্ৰসষ্ট্ৰটাৰ লগত বাগপ্ৰৰ খ্ুন্দা  খ্াইষ্ট্ৰি অসংখ্য েলিপাতৰ শাৰী আৰ ুইয়াৰ লানী প্ৰনপ্ৰিগা খ্লপাষ্ট্ৰবাৰৰ মাধযষ্ট্ৰমপ্ৰদ । 
িায় ১৮ প্ৰকল’প্ৰমটাৰ আৱৰা কাঠৰ লখ্াে কঢা দলং আৰ ুপদপথ সাষ্ট্ৰপ লমপ্ৰৰউৱাৰ দষ্ট্ৰৰ অেৰে গুমগুমাই থকা পানীৰ 
লচৌকাষ্ট্ৰষ এমৰূ পৰা আনষ্ট্ৰটা মৰূলল হ্ৰদ সমেূৰ দাাঁপ্ৰতত প্ৰবয়প্ৰপ আষ্ট্ৰি । 
িথষ্ট্ৰম অিয়াঅৰণয খ্নত পদ্াপণ কপ্ৰৰষ্ট্ৰয় এটা ডাঙৰ পাোৰ েলিপাতৰ হসষ্ট্ৰত লদপ্ৰখ্প্ৰিষ্ট্ৰলা । েলিপাতষ্ট্ৰটাৰ নাম আপ্ৰিল 
প্ৰবগ্ ললক্ ।পাোৰৰ ঠিক তলষ্ট্ৰতই আপ্ৰিল মষ্ট্ৰনামো হ্ৰদ । এই প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললক লনচষ্ট্ৰনল পাক্ দটুা অংশত প্ৰবিি । তলৰ 
অংশৰ হ্ৰদত লাইমষ্ট’ন আৰ ুওপৰৰ অংশৰ হ্ৰদ ডলামাইষ্ট্ৰটষ্ট্ৰৰ পূণ্ । আপ্ৰম তলৰ অংশৰ পৰা লখ্াে কঢা আৰম্ভ 
কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । ধূপ্ৰল আৰ ুলকাঁ চা লঠক ৰািা আপ্ৰিল যপ্ৰদও পয্টকৰ বাষ্ট্ৰব লখ্ােকাপ্ৰঢবলল অিয়াৰণয কতৃপক্ষই উৰ্ত্ম বযৱস্থা 
গপ্ৰঢ তুপ্ৰলপ্ৰিল । আপ্ৰম প্ৰযমাষ্ট্ৰনই অৰণযৰ প্ৰিতৰলল িষ্ট্ৰবশ কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা, িকৃপ্ৰতৰ যাদকুৰী লসউেীয়া বাতাবৰণ পানী, 
হ্ৰদ,গি-গিপ্ৰন অংসখ্য শাৰী শাৰীলক থকা েলিপাতৰ অপৰপূ বণ্নাতীত ৰপূত মন্ত্ৰমগু্ধ হে পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । হ্ৰদৰ পানীত 
লাইমষ্ট’নৰ পপ্ৰৰমাণ বযাপক আপ্ৰিল বাষ্ট্ৰব পানীৰ ৰঙ লসউেীয়া কপ্ৰৰ িকৃপ্ৰতৰ চমকপদ ৰপূক দগুুণ শুৱপ্ৰন কপ্ৰৰ 
তুপ্ৰলপ্ৰিল । ধুনীয়া কাঠ-বাোঁৰ দলংষ্ট্ৰৰ ওপৰ তল বগাই লখ্াে কাপ্ৰঢ আপ্ৰম আষ্ট্ৰপান পােৰা হে পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা ধপ্ৰৰত্ৰীৰ এই 
প্ৰবষ্ট্ৰতাপন দশৃযাৱলীত । েলিপাতষ্ট্ৰবাৰৰ কাষ্ট্ৰষ কাষ্ট্ৰষ থকা হ্ৰদসমেূত নানান িোপ্ৰতৰ মাি আৰ ুোাঁে চপ্ৰৰ আপ্ৰিল । 
পানী ইমাষ্ট্ৰনই চাফা আৰ ুফটফটীয়া আপ্ৰিল লয হ্ৰদৰ তপ্ৰল অপ্ৰত সুন্দৰলক প্ৰেপ্ৰলপ্ৰক আপ্ৰিল । সমগ্ৰ পাক্ খ্ন গি-বন, 
লকপ্ৰতয়াও লনষ্ট্ৰদখ্া ৰঙ-প্ৰবৰঙৰ বনৰীয়া ফুষ্ট্ৰল োপ্ৰতষ্কাৰ হে আপ্ৰিল । সষ্ট্ৰপানষ্ট্ৰটা সাঁচালকষ্ট্ৰয় িবা নাপ্ৰিষ্ট্ৰলা লয এষ্ট্ৰনকুৱা 
িকৃপ্ৰতৰ প্ৰবষ্ট্ৰতাপন ৰপূ থাপ্ৰকব পাষ্ট্ৰৰ । েলিপাতৰ অেৰে হব অো পানীৰ শব্দ, চৰাইৰ মধুৰ প্ৰমঠা মাত, প্ৰবশুি-মদৃ ু
বতাষ্ট্ৰে প্ৰেয়া-মন শাাঁত লপলাইপ্ৰিল । মই দীঘললক উশােলল অনিুৱ কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা এই প্ৰবশুি বাতাবৰণৰ মাদকতা । 
িকৃপ্ৰতৰ এই মন পৰশা অপূব ্ৰপূত লমাপ্ৰেত হে পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । ৰ’দৰ লপােৰ হ্ৰদৰ পানীত প্ৰতৰ-প্ৰবৰাই উঠিপ্ৰিল । 
পানীত নাপ্ৰমবলল লসইসময়ত লমাৰ মনষ্ট্ৰটা অপ্ৰত চঞ্চললে পপ্ৰৰপ্ৰিল  । প্ৰকন্তু প্ৰিট্প্ৰিচ্ পাক্ত এষ্ট্ৰকা বস্তুষ্ট্ৰৱ স্পশ ্কৰা 
মানা আপ্ৰিল ।  
আপ্ৰম দঘুণ্টা মান লখ্াে কঢাৰ প্ৰপিত এটা বেৃৎ হ্ৰদ লদপ্ৰখ্প্ৰিষ্ট্ৰলা । নাম আপ্ৰিল গ’ট্ ললক (Goat Lake ) । হ্ৰদষ্ট্ৰটাত 
নাও প্ৰকিু সময়ৰ মষূ্ট্ৰৰ- মষূ্ট্ৰৰ অো-লযাৱা কপ্ৰৰ আপ্ৰিল । তাৰ ওচৰত মকুপ্ৰল ঠাইত লৰষ্ট্ৰষ্টাষ্ট্ৰৰন্ট আৰ ুচপ্ৰিষ্ট্ৰে্ওৰ ( 
Souvenir) লদাকাষ্ট্ৰনা আপ্ৰিল । লৰষ্ট্ৰষ্টাষ্ট্ৰৰন্ট খ্ন সম্পূণ্ কাষ্ট্ৰঠষ্ট্ৰৰ বষ্ট্ৰনাৱা । আপ্ৰম লসই ঠাইষ্ট্ৰত ৪৫ প্ৰমপ্ৰনটৰ দপুৰীয়া 
আোৰৰ প্ৰবৰপ্ৰত ল’ললা । িায় ২টা মান বোত আপ্ৰম এখ্ন ডাঙৰ লফৰীত উঠি হ্ৰদষ্ট্ৰটাৰ ইষ্ট্ৰটা পাৰলল ৰাওনা হেপ্ৰিষ্ট্ৰলা 
। লফৰীৰ ঘাটৰ ওচৰৰ ঠাই টুকুৰা অপ্ৰত সুন্দৰলক কাঠৰ দংলৰ দষ্ট্ৰৰ বনাই লথাৱা আপ্ৰিল । নাওত যাত্ৰা কপ্ৰৰ 
থাষ্ট্ৰকাষ্ট্ৰত পানীৰ আৰ ু লচৌপাশৰ লসৌন্দয্ত মন্ত্ৰমগু্ধ হে প্ৰবষ্ট্ৰিাৰ হে পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । লাইমষ্টন থকা নীল-লসউেীয়া পানীৰ 
সুন্দৰতাই লবষ্ট্ৰলগ আপ্ৰিল। তাষ্ট্ৰত লসউেীয়া গি-গিপ্ৰনৰ ৰষূ্ট্ৰপ লসাণত লযন সুৱগা কপ্ৰৰ তুপ্ৰলপ্ৰিল এই ধপ্ৰৰত্ৰীৰ অমলূয 
সৃপ্ৰষ্টক ।  হ্ৰদৰ পানীত মািষ্ট্ৰবাৰ আষ্ট্ৰপান মষ্ট্ৰন প্ৰবচৰণ কপ্ৰৰ আপ্ৰিল । িপ্ৰতেন যাত্ৰীষ্ট্ৰয় হ্ৰদৰ এই শাপ্ৰিময় পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশ 
আৰ ু প্ৰনৰৱতাক লবষ্ট্ৰলগ ধৰষ্ট্ৰণ আষ্ট্ৰমে ললাৱা লদপ্ৰখ্বলল পাইপ্ৰিষ্ট্ৰলা ।  প্ৰকিুমান পয্টষ্ট্ৰক হ্ৰদত অকষ্ট্ৰল লনৌকা প্ৰবোৰ 
কৰাত বযি আপ্ৰিল । প্ৰকিুমাষ্ট্ৰন হ্ৰদৰ পাৰত একাি মষ্ট্ৰন িকৃপ্ৰতৰ অপৰপূ সৃপ্ৰষ্টক প্ৰনদশ্ন কপ্ৰৰপ্ৰিল । আপ্ৰম নাওৰ পৰা 
পাৰত নাপ্ৰম আষ্ট্ৰকৌ লখ্াে কঢা আৰম্ভ কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা এঢলীয়া পাোৰৰ কাষ্ট্ৰষ কাষ্ট্ৰষ আৰ ুতলৰ হ্ৰদৰ ফাষ্ট্ৰল । এইবাৰ আপ্ৰম 
পাৰ ে’ব লগীয়া হেপ্ৰিল, েলিপাতৰ ওপষ্ট্ৰৰপ্ৰদ বষ্ট্ৰনাৱা বাাঁেৰ দলষ্ট্ৰঙপ্ৰদ । এইপ্ৰখ্প্ৰনষ্ট্ৰত িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়াৰ সবাষ্ট্ৰতাতলক দীঘ্তম 
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েলিপাত (৭৮প্ৰমটাৰ) লৱপ্ৰলপ্ৰক চল্প (Veliki Slap)অৱপ্ৰস্থত । দলংষ্ট্ৰবাৰ ইমান ধুনীয়ালক প্ৰনম্াণ কপ্ৰৰষ্ট্ৰি লয লসইয়া 
িূয়ুাঁসী িশংসাৰ লযাগয । এই লঠক বাাঁেৰ দংলষ্ট্ৰবাৰত ওপৰ তল বগাই লখ্াে কাপ্ৰঢ আপ্ৰম মতলীয়া হে পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । ঠিক 
লসই সময়ত িকৃতষ্ট্ৰত ক’বলল গ’লল লমাৰ এষ্ট্ৰনকুৱা অনিুৱ হেপ্ৰিল, মই লযন স্বগ্ৰ ইন্দ্ৰষ্ট্ৰলাকত িষ্ট্ৰবশ কপ্ৰৰষ্ট্ৰিা ।  
চাপ্ৰৰওকাষ্ট্ৰষ অগণন সৰ-ুডাঙৰ েলিপাত, পুখ্ুৰী, হ্ৰষ্ট্ৰদ আৱপ্ৰৰ আষ্ট্ৰি । ধুনীয়া গষ্ট্ৰি-বষ্ট্ৰন িৰা লসউেীয়া মষ্ট্ৰনামো 
পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশ আৰ ুতাত অসংখ্য ৰং-প্ৰবৰঙৰ পপ্ৰখ্লা মিু মষ্ট্ৰন উপ্ৰৰ ফুপ্ৰৰষ্ট্ৰি এক অোন লিমৰ সন্ধ্ানত । অদশৃয ৰপূত 
লযন অপস্বৰাসকষ্ট্ৰল আষ্ট্ৰপানপােৰা হে িান কপ্ৰৰ আষ্ট্ৰি । অপস্বৰা সকলৰ প্ৰখ্ল-প্ৰখ্লপ্ৰন, োাঁপ্ৰে-লধমালীৰ গুঞ্জষ্ট্ৰন লযন 
বাতাবৰণক ৰেন সাপ্ৰন এক লৰামাপ্ৰণ্টক পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশৰ সৃপ্ৰষ্ট কপ্ৰৰষ্ট্ৰি । দৰাচলষ্ট্ৰত পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশষ্ট্ৰটা সম্পূণ্ এষ্ট্ৰনকুৱাই আপ্ৰিল । 
লকৱল নাপ্ৰিল অপস্বৰাসকল োাঁপ্ৰে-লধমালীৰ উোস । মই শাপ্ৰি-প্ৰনিব্ধততাৰ মধুৰ গুণ-গুণপ্ৰনক চকু মপু্ৰড অনিুৱ কপ্ৰৰবলল 
লচষ্টা কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা । লসইসময়ত অংকুৰণ আৰ ু লমাৰ এটাই িশ্ন মনলল আপ্ৰেপ্ৰিল, পৃপ্ৰথৱীত ইমাষ্ট্ৰনা ধুনীয়া ঠাই থাপ্ৰকব 
পাষ্ট্ৰৰষ্ট্ৰন ।  আপ্ৰম স্বগ্পুৰী লন মত্য, বািবষ্ট্ৰন কাল্পপ্ৰনক েগতত আপ্ৰিষ্ট্ৰলা এষ্ট্ৰকা শুংসূত্ৰ লপাৱা নাপ্ৰিষ্ট্ৰলা । িকৃপ্ৰতৰ এই 
নয়নাপ্ৰিৰাম দশৃযত আপ্ৰম লকৱল আপ্লুত হে পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । 
িায় লডৰ ঘন্টা মান লখ্াে কাপ্ৰঢ অোৰ প্ৰপিত আপ্ৰম নাওষ্ট্ৰৰ আষ্ট্ৰকৌ লবষ্ট্ৰলগ এটা মৰূলল ৰাওনা হেপ্ৰিষ্ট্ৰলা । বাটত আপ্ৰম বহুষ্ট্ৰতা িালকু 

বাস কৰা গুো লদপ্ৰখ্বলল পাইপ্ৰিষ্ট্ৰলা । লসই ঠাইৰ পৰা বহুত লকইটা প্ৰচপ্ৰৰ বগাই ওপৰলল উঠি ৰািা পাইপ্ৰিষ্ট্ৰলাপ্ৰে । তাত 
আপ্ৰম লৰইলৰ প্ৰনপ্ৰচনা বািত উঠি  আন এটা অংশত নাপ্ৰমপ্ৰিষ্ট্ৰলা আৰ ুতাৰ পৰা িায় ২৫ প্ৰমপ্ৰনট মান লখ্াে কঢাৰ 
প্ৰপিত য’ৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা লসইঠাইত উপপ্ৰস্থত হেপ্ৰিষ্ট্ৰলা । আপ্ৰম সৰ,ু সৰ ুহ্ৰদ,পুখ্ুৰীসমেূ পাৰ হে আষ্ট্ৰোষ্ট্ৰত 
টপ্ৰমষ্ট্ৰয় লদখ্ুৱাইপ্ৰিল প্ৰক দষ্ট্ৰৰ, শ শ বিৰ ধপ্ৰৰ, গিৰ ডাল-পাত, ঠাল-লঠঙুলী, বন-লতা, লশলাই ইতযাপ্ৰদ েমা হে 
লকলপ্ৰচয়াম লি’প্ৰি্লমণ্টৰ (Calcium Sediment) ৰপূ হল পানীত হেপ্ৰৱক বান্ধ্ৰ সৃপ্ৰষ্ট কপ্ৰৰপ্ৰিল । ই লকইবাটাও তৰপৰ 
লয সৃপ্ৰষ্ট কপ্ৰৰষ্ট্ৰি লসইয়া আপ্ৰম িালদষ্ট্ৰৰ লক্ষয কপ্ৰৰব পাপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা ।  
ইপ্ৰতমষ্ট্ৰধয আমাৰ প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললকচ্ লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ দশ্নৰ ভ্ৰমণ সমাপ্ৰপ্তৰ পথত আগুৱাইপ্ৰিল । আষ্ট্ৰকৌ ২ ঘন্টাৰ উিতপ্ৰন 
যাত্ৰাত টপ্ৰম, প্ৰফপ্ৰলপ আৰ ু সেযাত্ৰী লকইেনৰ লগত আপ্ৰম নানান প্ৰবষয়ত আষ্ট্ৰলাচনা কপ্ৰৰ যাষ্ট্ৰগ্ৰব চেৰত উপপ্ৰস্থত 
হেপ্ৰিষ্ট্ৰলা । টপ্ৰম আৰ ু প্ৰফপ্ৰলপক অষ্ট্ৰশষক ধনযবাদ আৰ ুশুিকামণা েনাষ্ট্ৰলা আমাক পৃপ্ৰথৱীত প্ৰিট্প্ৰিচ্ৰ দষ্ট্ৰৰ স্বগ্পুৰীৰ 
অপ্ৰিজ্ঞতা অে্ন কষ্ট্ৰৰাৱাৰ বাষ্ট্ৰব । আমাৰ এই োাঁপ্ৰে-লধমালীষ্ট্ৰৰ পূণ্ জ্ঞান বিক যাত্ৰাৰ অপ্ৰিজ্ঞতা সৃ্মপ্ৰতৰ মানস পটত 
সদায় প্ৰবষ্ট্ৰশষ িাষ্ট্ৰব সেীব হে ৰ’ব । িষ্ট্ৰৱপ্ৰচয়া ফুপ্ৰৰবলল আপ্ৰে প্ৰিট্প্ৰিচ্ ললক লনষ্ট্ৰচষ্ট্ৰনল পাক্ ভ্ৰমণ নকৰাে’লল েয়ষ্ট্ৰতা 
আপ্ৰম িকৃপ্ৰতৰ এক প্ৰবস্ময়েনক সৃপ্ৰষ্টৰ অপ্ৰিজ্ঞতা ললাৱাৰ পৰা প্ৰনিঃসষ্ট্ৰন্দষ্ট্ৰে বপ্ৰঞ্চত ে’ললা েয় । 

 
 

 
 

  

             সময় –  এটা চুটি গল্প 

-ড. ৰুক্মী দত্ত 
বৰষুণ োকৰ প্ৰপিত উজ্জ্বপ্ৰল উঠা ঘাাঁেপ্ৰন ডৰালল চাই অৰণুা বপ্ৰে আপ্ৰিল। ইমান 
প্ৰনিঃশব্দ!প্ৰকমান বিৰৰ প্ৰপিত আপ্ৰে তাই এষ্ট্ৰনলক বপ্ৰেষ্ট্ৰি বাৰ ু ! এটা যুগ পাৰলে 
গ’ল প্ৰকোপ্ৰন । এইখ্ন ঘৰলল প্ৰবয়া হে অো প্ৰকমান বিৰ ে’ল তাই পােপ্ৰৰষ্ট্ৰয় 
লপলাষ্ট্ৰল । সাঁচাই এটা যুগ পাৰ ে’ল । এটা সময় আপ্ৰিল, লযপ্ৰতয়া এষ্ট্ৰনকুৱা 
প্ৰনিঃশব্দতাৰ বাষ্ট্ৰব তাই োোকাৰ কপ্ৰৰ উঠিপ্ৰিল ।  লমৌোদাৰ বৰৱুাৰ ঘৰৰ িথম 
লবাৱাৰী অৰণুা| তাই প্ৰবয়া হে অো সময়ত, এইখ্ন ঘৰৰ বাপ্ৰেৰ প্ৰিতৰ মানেুষ্ট্ৰৰ 
িপ্ৰৰ থাপ্ৰকপ্ৰিল । িথম প্ৰদনাৰ পৰাই তাই আলেী লসাধা, পাকঘৰ চম্ভালা, শাহু 
আইৰ আললপচান ধৰা কামত ইমাষ্ট্ৰনই বযি হে পপ্ৰৰপ্ৰিল লয, সময় লকষ্ট্ৰনলক পাৰ হে 
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হগপ্ৰিল গষ্ট্ৰমই লনাষ্ট্ৰপাৱা হেপ্ৰিল । তাই লয এটা সষ্ট্ৰপান হল এইখ্ন ঘৰলল আপ্ৰেপ্ৰিল, কথাষ্ট্ৰটা লকপ্ৰতয়া লয পােৰপ্ৰণৰ গি্লল 
গুপ্ৰি হগপ্ৰিল তাই গষ্ট্ৰমই নাপাষ্ট্ৰল । আপ্ৰে প্ৰকয় োষ্ট্ৰনা এই প্ৰনোন পৰত েঠাৎ তাইৰ অতীতৰ কথাষ্ট্ৰবাৰ মনত পপ্ৰৰষ্ট্ৰি । 
আপ্ৰে যপ্ৰদ তাই কাষ্ট্ৰৰাবাক কয় লয তাই বৰক’লা গাাঁৱৰ িথম এমপ্ৰি পাি কৰা লিাৱালী আপ্ৰিল লকাষ্ট্ৰনাবাই প্ৰবশ্বাস 
কপ্ৰৰব লন ? তাইৰ সিানোঁ ষ্ট্ৰতও নকপ্ৰৰব প্ৰকোপ্ৰন । তাই পাি কৰা লদপ্ৰখ্ আই আৰ ুপ্ৰপতাই প্ৰকমান লয গপ্ৰব্ত হেপ্ৰিল । 
প্ৰৰোি ওলাবৰ প্ৰদনাৰ পৰা অৰণুাই সষ্ট্ৰপান লদপ্ৰখ্প্ৰিল, তাই গাাঁৱৰ িথম েনী লমপ্ৰেক পাি কৰা লিাৱালী ে’ব । তাই 
প্ৰপতাকক খ্াপ্ৰতবলল ধপ্ৰৰপ্ৰিল, োইসু্কলৰ লেি্ িাৰৰ লগত কথা পাপ্ৰতবলল । প্ৰসোঁতৰ গাাঁৱৰ সু্কলখ্নত আষ্ট্ৰকৌ অকল 
ল’ৰাষ্ট্ৰে পপ্ৰঢপ্ৰিল, লিাৱালীৰ োইসু্কল নাপ্ৰিষ্ট্ৰলই নেয় । এপ্ৰদন লেি্ িাষ্ট্ৰৰ আপ্ৰে খ্বৰ প্ৰদষ্ট্ৰল লয, চৰকাষ্ট্ৰৰ তাই প্ৰসোঁতৰ 
গাাঁৱৰ সু্কলৰ পৰাই লমপ্ৰেক পৰীক্ষা প্ৰদব পাপ্ৰৰব বপু্ৰলষ্ট্ৰি, লকৱল তাই সু্কললল ক্লাচ কপ্ৰৰবলল আপ্ৰেব লাপ্ৰগব । আন 
লিাৱালী নাই যপ্ৰদও, িাষ্ট্ৰৰ তাইৰ বাষ্ট্ৰব প্ৰবষ্ট্ৰশষ বযৱস্থা কপ্ৰৰ প্ৰদব| অৰণুাৰ প্ৰকমান লয আনন্দ লাপ্ৰগপ্ৰিল লসইপ্ৰদনা । 
লতপ্ৰতয়াষ্ট্ৰতা, িাৰতৰ স্বাধীনতা আষ্ট্ৰন্দালনৰ িৰপক আপ্ৰিল। প্ৰসোঁতৰ গাাঁৱৰ বহুষ্ট্ৰলাক কংষ্ট্ৰগ্ৰচ কমী হেপ্ৰিললগ । প্ৰসোঁতৰ 
এমপ্ৰি সু্কলষ্ট্ৰৰা বহুষ্ট্ৰকইেন প্ৰশক্ষষ্ট্ৰক চাকপ্ৰৰ বাদ প্ৰদ আষ্ট্ৰন্দালনত লাপ্ৰগপ্ৰিল ।  তাই োইসু্কল আৰম্ভ কৰাৰ লকই প্ৰদন মানৰ 
আগষ্ট্ৰত, এপ্ৰদন এমপ্ৰি সু্কলৰ লেডিাৰ আপ্ৰে তাোাঁতৰ ঘৰ ওলাইপ্ৰিলপ্ৰে । লতষ্ট্ৰখ্ষ্ট্ৰত আপ্ৰে প্ৰপতাকক অনষু্ট্ৰৰাধ কপ্ৰৰপ্ৰিলপ্ৰে লয 
তাই অলপপ্ৰদনৰ কাৰষ্ট্ৰণ এমপ্ৰি সু্কলত প্ৰশক্ষয়ত্ৰীৰ কাম কপ্ৰৰ প্ৰদব লাষ্ট্ৰগ । তাইৰ সমান উপযুি িাথী আৰ ুগাাঁওখ্নত 
লকাষ্ট্ৰনা নাই । অৰণুাই আপ্ৰে লিাৱালীোঁতৰ পঢাশুনা চাই প্ৰনপ্ৰদষ্ট্ৰল, সু্কষ্ট্ৰলই বন্ধ্ কপ্ৰৰব লাপ্ৰগব । অৰণুা বৰ লদাষ্ট্ৰমাোত 
পপ্ৰৰপ্ৰিল| এফাষ্ট্ৰল তাইৰ োইসু্কলত পঢাৰ লেপাে আৰ ুআনফাষ্ট্ৰল তাইৰ অপ্ৰতলক েিাৰ লেডিাৰৰ অনষু্ট্ৰৰাধ । লশষত 
ঠিক কৰা ে’ল লয, তাই সু্কলত পষ্ট্ৰঢাৱাব আৰ ুলমপ্ৰেক পৰীক্ষাৰ বাষ্ট্ৰব ঘৰষ্ট্ৰত পঢা-শুনা কপ্ৰৰব । 
সময় পাৰ ে’ল, সু্কলৰ প্ৰশক্ষকতা, আষ্ট্ৰন্দালনৰ বাষ্ট্ৰব গাাঁৱৰ লিাৱালী লবাৱাৰীক সংগঠন কৰা আপ্ৰদ এশ এবপু্ৰৰ কামৰ 

মােত, তাইৰ লমপ্ৰেক পৰীক্ষাৰ বাষ্ট্ৰব ঘৰত পঢাশুনা কপ্ৰৰবললষ্ট্ৰিান সমষ্ট্ৰয় লনাষ্ট্ৰোৱা ে’ল । এপ্ৰদন পৰীক্ষাৰ সময় আপ্ৰেল, 
তাই আধৰৱুা িস্তুপ্ৰতষ্ট্ৰৰ পৰীক্ষাত বপ্ৰেল । সময়ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাল । আৰ ুতাই প্ৰয িয় কপ্ৰৰপ্ৰিল লসষ্ট্ৰয় ে’ল, 
অঙ্কত তাই দইু নম্বৰ বাষ্ট্ৰব পাি নকপ্ৰৰষ্ট্ৰল । অবষ্ট্ৰশয িয়মােৰ প্ৰপিত ে’ব লগা িাপ্প্ৰলষ্ট্ৰমষ্ট্ৰন্টপ্ৰৰ অঙ্ক পৰীক্ষা তাই প্ৰদব 
পাপ্ৰৰব বপু্ৰল খ্বৰ আপ্ৰেল । তাই িাললকষ্ট্ৰয় োপ্ৰনপ্ৰিল অঙ্ক পৰীক্ষাত পাি কপ্ৰৰবলল ে’লল কাষ্ট্ৰৰাবাৰ সোয় ললব লাপ্ৰগব 
। এইবাৰ তাই চেৰত চাকপ্ৰৰ কৰা ককাষ্ট্ৰয়কক খ্াটপ্ৰন ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল, তাইক অঙ্ক প্ৰশষ্ট্ৰকাৱা মাষ্টৰ ধপ্ৰৰ প্ৰদব লাষ্ট্ৰগ । ককাষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰক 
লবাষ্ট্ৰল চেৰৰ অঙ্কৰ মাষ্টৰ আৰ ুতাইক পঢুৱাবলল তাোাঁতৰ গাাঁৱলল আপ্ৰেব লন? তাতলক গৰমৰ বন্ধ্ত তাই যপ্ৰদ চেৰলল 
আপ্ৰে ককাষ্ট্ৰয়কৰ লগত থাষ্ট্ৰকপ্ৰে, লতওাঁ প্ৰকবা এটা বযৱস্থা কপ্ৰৰব পাষ্ট্ৰৰ । তাৰ প্ৰপিত তাই সু্কলৰ গৰম বন্ধ্ৰ বাষ্ট্ৰব 
অষ্ট্ৰপক্ষা কপ্ৰৰবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল । সময়ত গৰমৰ বন্ধ্ আৰম্ভ ে’ল আৰ ুএপ্ৰদন তাই প্ৰপতাকৰ লগত আপ্ৰে ককাষ্ট্ৰয়কৰ চেৰত 
থকা আবাসস্থলীত উপপ্ৰস্থত ে’লপ্ৰে । ককাষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰক চেৰৰ সীমাত থকা পপ্ৰলষ্ট্ৰট’প্ৰিক্ কষ্ট্ৰলে খ্নত কাম কপ্ৰৰপ্ৰিল আৰ ু
কষ্ট্ৰলেৰ লগষ্ট্ৰত থকা কমীৰ আবাসস্থলীত অকলশষ্ট্ৰৰ থাপ্ৰকপ্ৰিল।প্ৰপতাষ্ট্ৰক তাইক হথ দপু্ৰদনৰ প্ৰপিত গাাঁওলল উিপ্ৰত গ’ল ।  
এপ্ৰদন দপু্ৰদন হক সময়ষ্ট্ৰবাৰ যাবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল, প্ৰকন্তু ককাষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰক লদষ্ট্ৰখ্ান তাইৰ বাষ্ট্ৰব অঙ্কৰ প্ৰশক্ষক নাষ্ট্ৰনষ্ট্ৰে নাষ্ট্ৰন । এপ্ৰদন 
তাই অধয্য হে লবাষ্ট্ৰল দাদা প্ৰক কৰ লসানকাষ্ট্ৰল ক’ৰ আষ্ট্ৰকৌ, গৰম বন্ধ্ লশষ্ট্ৰষই ে’ব এপ্ৰতয়া লদষ্ট্ৰখ্ান। ককাষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰক 
োাঁপ্ৰেমাপ্ৰৰ ক’লল ‘ ৰে অ’ এইেনী লতাৰ কাৰষ্ট্ৰণ মাষ্টৰ প্ৰবচৰা ইমান সেে নেয় নেয় । মই বযৱস্থা কপ্ৰৰষ্ট্ৰিা ৰে । 
প্ৰপতাইও আপ্ৰেব কাপ্ৰললল আৰ ু লতাৰ মাষ্টষ্ট্ৰৰা আপ্ৰেব’। সাঁচালক প্ৰপি প্ৰদনা আপ্ৰে প্ৰপতাক ওলালপ্ৰে আৰ ুআষ্ট্ৰবপ্ৰল লবলা 
ওলালপ্ৰে অৰণুাৰ অঙ্কৰ মাষ্টৰ। ককাষ্ট্ৰয়ক আৰ ু প্ৰপতাষ্ট্ৰক বহু সময় ধপ্ৰৰ মাষ্টৰ লগত কথা পাপ্ৰতষ্ট্ৰল । তাৰ প্ৰপিত 
ককাষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰক আপ্ৰে তাইক িাললক চাে পানী প্ৰদ আলেী সুপ্ৰধবলল ক’ললপ্ৰে । সময়ত তাই চােৰ থাপ্ৰললল বাপ্ৰেৰলল আপ্ৰেল । 
মানেুেনক লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰিান মাষ্টৰ লযন নালাপ্ৰগল প্ৰকবা । চেৰৰ মাষ্টৰ কাৰষ্ট্ৰণ প্ৰকোপ্ৰন অৰণুাই িাপ্ৰবষ্ট্ৰল । তাইৰ নাম, 
গাাঁৱত তাই প্ৰক কষ্ট্ৰৰ আপ্ৰদ দইু চাপ্ৰৰ কথা পাপ্ৰত মানেুেষ্ট্ৰন এসময়ত প্ৰবদায় ল’লল। অঙ্কৰ কথাষ্ট্ৰচান নপু্ৰলয়াষ্ট্ৰলই । 
লকপ্ৰতয়াবাৰ পৰা বা পষ্ট্ৰঢাৱাব । তাইৰ মষ্ট্ৰন মষ্ট্ৰন অলপ খ্ষ্ট্ৰঙই উঠিল, আৰ ুএটা প্ৰদন অথষ্ট্ৰল গ’লষ্ট্ৰচান। প্ৰসপ্ৰদনা ৰাপ্ৰত 
িাতৰ পাতত ককাষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰক সুপ্ৰধষ্ট্ৰল অৰণুাই অঙ্কৰ মাষ্টৰক লকষ্ট্ৰন লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰল । তাই লবাষ্ট্ৰল লদখ্া শুনাৰ প্ৰক কথা, আপ্ৰে 
অলপ পঢুৱা ে’ললষ্ট্ৰে লকষ্ট্ৰন মাষ্টৰ গম পাষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰেষ্ট্ৰতন । তাইৰ কথা শুপ্ৰন ককাষ্ট্ৰয়ক োাঁপ্ৰেবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল আৰ ুক’লল ‘ এে এই 
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আাঁকৰী েনীক চা, বৰৱুা লমৌোদাৰৰ পুষ্ট্ৰতষ্ট্ৰকষ্ট্ৰনা আৰ ুলতাক অঙ্ক পঢুৱাব লন’ । কথা শুপ্ৰন অৰণুা অবাক; ককাষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰক 
বেুাষ্ট্ৰল ‘ চা অৰণুা, তই এপ্ৰতয়া বৰ এেনী ে’প্ৰল, আই প্ৰপতাই আৰ ু মই আপ্ৰম প্ৰতপ্ৰনওষ্ট্ৰৱ লতাৰ িপ্ৰৱষযতৰ কথা 
িাপ্ৰবষ্ট্ৰিা । আপ্ৰে লয আপ্ৰেপ্ৰিল লসয়া হেষ্ট্ৰি নন্দন বৰৱুা, লমাৰ হসষ্ট্ৰত এষ্ট্ৰকলষ্ট্ৰগ পপ্ৰলষ্ট্ৰট’প্ৰিক্ কষ্ট্ৰলেত কাম কষ্ট্ৰৰ । 
লতষ্ট্ৰখ্ষ্ট্ৰত লতাক পিন্দ কপ্ৰৰষ্ট্ৰি, তই লমৌোদাৰ বৰৱুা ঘৰৰ লবাৱাৰী ে’প্ৰব । 
তাৰপ্ৰপিত প্ৰকষ্ট্ৰনা ে’ল িাললক তলপ্ৰকব লপাৱাৰ আগষ্ট্ৰতই, অৰণুা আপ্ৰে লমৌেদাৰ বৰৱুাৰ ঘৰৰ লবাৱাৰী ে’লপ্ৰে । 

ঘৰখ্ন মানেুষ্ট্ৰৰ িৰা –শহুৰ, শাহু, ননদ, সৰ ু লদওষ্ট্ৰৰক, বাপ্ৰেৰৰ কাম কৰা মানেু, লমৌো লসাধাবলল অো মানেু । 
অকষ্ট্ৰল থাপ্ৰক িাল লপাৱা অৰণুাই, মানেুৰ প্ৰিৰত প্ৰনেষ্ট্ৰক লেৰৱুাই লপলাষ্ট্ৰল প্ৰকোপ্ৰন । িথষ্ট্ৰম িথষ্ট্ৰম নন্দন বৰৱুা 
মানেুেন তাইৰ বেুাত বহুত অসুপ্ৰবধা হেপ্ৰিল। লকাষ্ট্ৰনা লকানা প্ৰদনা লতওাঁ এষ্ট্ৰন বযৱোৰ কপ্ৰৰপ্ৰিল লযন তাই নে’লল 
লতষ্ট্ৰখ্ত এখ্িষ্ট্ৰকা থাপ্ৰকব লনাৱাষ্ট্ৰৰ, আন লকাষ্ট্ৰনা প্ৰদনা আষ্ট্ৰকৌ তাইৰ িাষ্ট্ৰটা লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলও লখ্ঙ লখ্ঙাই উঠিপ্ৰিল। লাষ্ট্ৰে লাষ্ট্ৰে 
তাই বপু্ৰে উঠিপ্ৰিল, প্ৰযপ্ৰদনা লতওাঁ সুৰাৰ প্ৰনচাত আসি থাষ্ট্ৰক, বৰৱুাই তাই ওচৰলল লযাৱাষ্ট্ৰতা প্ৰনপ্ৰবচাষ্ট্ৰৰ । লসানকাষ্ট্ৰলই 
তাই িথম সিানৰ মাতৃ হেপ্ৰিল । অকমাপ্ৰন ৰমােনীৰ মৰূত োত লথাৱাই তাই নন্দন বৰৱুাক সুৰাৰ পৰা আাঁতৰত 
থাপ্ৰকবলল শপত লখ্াৱাইপ্ৰিল । বৰৱুাই তাইৰ কথা ৰাপ্ৰখ্প্ৰিল, লসইষ্ট্ৰকইবিৰ তাইৰ আটাইতলক সুখ্ৰ প্ৰদন আপ্ৰিল এই 
ঘৰখ্নত । অৰণুা প্ৰদ্বতীয় সিান ৰপূৰ মাক হেপ্ৰিল । শাহু আৰ ুশহুৰ দইু েন স্বগ্বাসী হেপ্ৰিল; আটাইষ্ট্ৰকইগৰাকী 
ননদৰ প্ৰবয়া হে হগপ্ৰিল। প্ৰকন্তু ঘৰখ্নৰ অৱস্থা পপ্ৰৰ আপ্ৰেপ্ৰিল । লদশৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰপিত শহুষ্ট্ৰৰষ্ট্ৰক লমৌোদাৰী বাব 
লেৰৱুাইপ্ৰিল প্ৰকবা টকা পইচাৰ প্ৰেচাপৰ লখ্প্ৰলষ্ট্ৰমপ্ৰলৰ বাষ্ট্ৰব। লসইদখু্ষ্ট্ৰত শহুষ্ট্ৰৰষ্ট্ৰক প্ৰয প্ৰবিনা হলপ্ৰিল আৰ ু তাৰ পৰা 
লতষ্ট্ৰখ্ত নঠুিষ্ট্ৰল । চাপ্ৰৰগৰাকী ননদৰ লমৌোদাৰৰ ঘৰৰ ৰীপ্ৰতমষ্ট্ৰত পতা োকেমকীয়া প্ৰবয়াৰ পািত, ঘৰখ্নৰ আপ্ৰথ্ক 
অৱস্থাৰ আৰ ুঅবনপ্ৰত ঘটিপ্ৰিল । হেতু অৱস্থাৰ আগত লসউ মাপ্ৰনষ্ট্ৰয় নন্দন বৰৱুাই আষ্ট্ৰকৌ সুৰাৰ প্ৰনচাত আসিলে 
থাপ্ৰকবলল িাল লপাৱা হেপ্ৰিল ।এইবাৰ আৰ ুঅৰণুাৰ কাষ্ট্ৰন্দান বা শপষ্ট্ৰত লতওাঁক বলাব পৰা নাপ্ৰিল । অৰণুা ইপ্ৰতমষ্ট্ৰধয 
আৰ ুদটুা সিানৰ মাতৃ হেপ্ৰিল । সৰ ু লদওষ্ট্ৰৰক গুৱাোটী চেৰত পপ্ৰঢবলল আাঁতপ্ৰৰ হগপ্ৰিল| েয়তু িপ্ৰত ৰাপ্ৰত সুৰাসি 
ককাষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰক আপ্ৰে কৰা হুলস্থুলষ্ট্ৰবাৰৰ পৰা পলাই হগপ্ৰিল। অৰণুা বন্দী হে হগপ্ৰিল এই ঘৰখ্নত চাপ্ৰৰটি সিানৰ মখু্লল চাই 
। অকমাপ্ৰন ৰণুৰ দবুিৰীয়া েন্মপ্ৰদনৰ প্ৰদনা, অৰণুাৰ েীবনলল নাপ্ৰম আপ্ৰেপ্ৰিল ধুমেুা । নন্দন বৰৱুাই লতে বপ্ৰম 
কপ্ৰৰবলল আৰম্ভ কপ্ৰৰপ্ৰিল । োপ্ৰস্পটালৰ ডািৰপ্ৰকেষ্ট্ৰন অৰণুাৰ কন্দনামৱুা মখু্লল চাই সান্ত্বনা প্ৰদবলল প্ৰবচাপ্ৰৰপ্ৰিল প্ৰকোপ্ৰন 
‘িাল ে’ব, প্ৰচিা নকপ্ৰৰব’ । এৰা, অৰণুাই প্ৰচিা কপ্ৰৰব লগা লোৱাৰ আগষ্ট্ৰতই, নন্দন বৰৱুই এই খ্ন সংসাৰৰ মায়া 
এপ্ৰৰ গুপ্ৰচ হগপ্ৰিল। তাৰপ্ৰপিৰ প্ৰদন লবাৰ প্ৰকদষ্ট্ৰৰ পাৰ হেপ্ৰিল লসয়া মাষ্ট্ৰথা অৰণুাই লে োষ্ট্ৰন । নন্দন বৰৱুাৰ লকইশমান 
টকাৰ লপঞ্চনৰ পইচাষ্ট্ৰৰ অৰণুাই লকবল তাইৰ সংসাষ্ট্ৰৰই চলাব নালাপ্ৰগব,  সৰ ুলদওষ্ট্ৰৰকৰ পঢা খ্ৰচ আৰ ুলমৌোদাৰৰ 
ঘৰৰ এশ এবপু্ৰৰ ধাষ্ট্ৰৰা মাপ্ৰৰব লাপ্ৰগব । সময় বহুত সলপ্ৰন হেপ্ৰিল, এপ্ৰতয়া আৰ ুতাইক লকাষ্ট্ৰনাষ্ট্ৰৱ প্ৰনমন্ত্ৰন কপ্ৰৰ এমপ্ৰি 
সু্কলৰ চাকপ্ৰৰ নাযাষ্ট্ৰচ । সু্কলত পষ্ট্ৰঢাৱাললষ্ট্ৰতা এপ্ৰতয়া বহুত প্ৰডগ্ৰী লাষ্ট্ৰগ । অৰণুা অসোয় হেপ্ৰিল । প্ৰকন্তু োৰ মনা 
নাপ্ৰিল । কাষ্ট্ৰপাৰ হব, গাষ্ট্ৰমাচাত ফুল তুপ্ৰল, প্ৰনষ্ট্ৰে এসাাঁে নাখ্াই, অৰণুাই তাইৰ সংসাৰ চলাই প্ৰনপ্ৰিল । তাই আশা 
কপ্ৰৰপ্ৰিল সৰ ুলদওষ্ট্ৰৰ পঢা লশষ কপ্ৰৰ তাইক সোয় কপ্ৰৰব । সোয় কপ্ৰৰপ্ৰিলও প্ৰকিু প্ৰদনলল, প্ৰকন্তু প্ৰনেৰ সংসাৰ লোৱাৰ 
প্ৰপিত, লসই সোয় লাষ্ট্ৰে লাষ্ট্ৰে কপ্ৰম আপ্ৰেপ্ৰিল । এটা সময়ত উপায়েীন হে, অৰণুাই প্ৰবশাল ঘৰষ্ট্ৰটাৰ খ্াপ্ৰল লকাঠা লবাৰত 
িাৰাতীয়া ৰখ্া আৰম্ভ কপ্ৰৰপ্ৰিল । অষ্ট্ৰশষ কষ্ট আৰ ুতযাগষ্ট্ৰৰ অৰণুাই তাইৰ চাপ্ৰৰটি সিানক প্ৰনেৰ িপ্ৰৰত ঠিয় প্ৰদব 
পৰা কপ্ৰৰষ্ট্ৰল । এপ্ৰতয়া আটাষ্ট্ৰয় সুিপ্ৰতপ্ৰষ্ঠত, প্ৰকন্তু প্ৰসোঁতৰ তাইৰ বাষ্ট্ৰব সময়ৰ নাটপ্ৰন । তাৰ কাৰষ্ট্ৰন অৱষ্ট্ৰশয অৰণুাই 
বৰ দখু্ বা আপপ্ৰৰ্ত্ নকষ্ট্ৰৰ । এটা মনৰ সন্তুপ্ৰষ্টষ্ট্ৰয় তাইক আবপ্ৰৰ থয় । এই প্ৰনিঃশব্দতা, এই িশাপ্ৰি লদষ্ট্ৰখ্ান তাইৰ 
িাষ্ট্ৰলই লাষ্ট্ৰগ । তাই বাৰ ুলসই তাোপ্ৰনৰ লমপ্ৰেক পৰীক্ষা প্ৰদয়াৰ সষ্ট্ৰপানষ্ট্ৰটাক আষ্ট্ৰকৌ োগ্ৰত কপ্ৰৰব লনপ্ৰক ?   
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অষ্ট্ৰেবলয়া ভ্ৰমণৰ এটি অৱষ্ট্ৰলাকন 
-লগাপাল চন্দ্ৰ লগাস্বামী 

লমাৰ ডাঙৰ ল’ৰা অংকুৰণ আৰ ু লবাৱাৰী শ্ৰুপ্ৰতধাৰা 
কম্সষূ্ট্ৰত্ৰ অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়াৰ প্ৰিডনী মোনগৰত বাস কষ্ট্ৰৰ । 
লতওাঁষ্ট্ৰলাকৰ আমন্ত্ৰণ িষ্ট্ৰম অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়া ভ্ৰমণৰ কাৰষ্ট্ৰণ 
যাৱতীয় কামবন লবাৰ সমাপন কপ্ৰৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা 
। আমাৰ প্ৰবমাষ্ট্ৰন ২০১৭ চনৰ আগষ্ট মােৰ ২০ তাপ্ৰৰষ্ট্ৰখ্ 
পুৱা ৭ বোত আধুপ্ৰনক প্ৰবজ্ঞান আৰ ু িযুপ্ৰিপ্ৰবদযাৰ 
চমৎকাপ্ৰৰত্বত উেপ্ৰল উঠা লমােনীয় প্ৰিডনী মোনগৰীৰ 
মাটি স্পশ ্ কপ্ৰৰষ্ট্ৰললগ । লক্ষয কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা লগাষ্ট্ৰটই 
মোনগৰখ্ন সৰ ু সৰ ু পাতৰ ওখ্ ওখ্ গষ্ট্ৰিষ্ট্ৰৰ আৱৰা । 
নগৰৰ মােষ্ট্ৰতই  সৰ ু সৰ ু লকইবাখ্ষ্ট্ৰনা ৰােীয় উদযান 
আষ্ট্ৰি । চাপ্ৰৰওফাষ্ট্ৰল সম্পূণ্ লসউেীয়া । ক’বলল গষ্ট্ৰল 
প্ৰিডনী খ্ন গিীৰ অৰণযৰ মােত গঢ হল উঠা এখ্ন 
োপ্ৰবতলীয়া মোনগৰ লযনষ্ট্ৰে লাষ্ট্ৰগ ।শব্দ আৰ ুবায়ু িদষূণ 
নাই বপু্ৰল ক’ব পাপ্ৰৰ, ৰািা-পদপূ্ৰল, লেইন-বাি, শ্বপ্ৰপং 
ম’ল, প্ৰবচ্চ আপ্ৰদ সকষ্ট্ৰলা পপ্ৰৰস্কাৰ পপ্ৰৰচিন্ন আৰ ু
সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰত শংৃখ্লাবি পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশ । এষ্ট্ৰন সব্াংগসুন্দৰ 
মোনগৰ লবাধকষ্ট্ৰৰা পৃপ্ৰথৱীত বৰ লবপ্ৰি লনালাব । এই 
লমােময়ী মোনগৰখ্নত আপ্ৰম লডৰমােতলকও লবপ্ৰিপ্ৰদন  
থাপ্ৰক গ’লডষ্ট্ৰকৌষ্ট, প্ৰব্ৰচ্লবন, নচুা, বাইৰন লব’, প্ৰনউকাচ্
ল, লকনষ্ট্ৰবৰা, োন্টাৰ লিলী, ব্লু মাউে্টিন, গচ্ফড্, 
উপপ্ৰৰও প্ৰিডনীৰ প্ৰবখ্যাত অষ্ট্ৰপৰা োউচষ্ট্ৰক আপ্ৰদ কপ্ৰৰ 
িায়ষ্ট্ৰবাৰ চাবলগীয়া ঠাই ভ্ৰমণ কপ্ৰৰ লমাৰ লকষ্ট্ৰনকুৱা 
অপ্ৰিজ্ঞতা ে’ল  আৰ ু আমাৰ লদশৰ লগত ইয়াৰ 
তুলনামলূক অনিুৱৰ লকইটামান কথা িকাশ কপ্ৰৰবলল 
িয়াস কপ্ৰৰষ্ট্ৰিা । 
িপ্ৰতপ্ৰদষ্ট্ৰন িাতিঃভ্ৰমণ কৰাষ্ট্ৰটা লমাৰ পূৰপ্ৰণ অিযাস, প্ৰিডনী 
লপাৱাৰ পািপ্ৰদনা পুৱাই পপ্ৰৰবাৰ অেয়াক  লগত হল 
ওলাই গ’ললা । ইয়াৰ ৰািাষ্ট্ৰবাৰ প্ৰকচ্প্ৰকচীা্য়া ক’লা, 
আেল-বেল আৰ ু প্ৰমপ্ৰে । আমাৰ লদশৰ িগা-প্ৰচগা 
ৰািাষ্ট্ৰবাৰত পপ্ৰৰ থকাৰ দষ্ট্ৰৰ োবৰৰ দ’ম, ফটা কাগে, 
পপ্ৰলথীনৰ লবগ পপ্ৰৰ থকাষ্ট্ৰটা দৰূষ্ট্ৰৰ কথা ক’লতা শুকান 
পাত এটাও পপ্ৰৰ থকা লনষ্ট্ৰদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা । চাপ্ৰৰওফাষ্ট্ৰল পপ্ৰৰস্কাৰ 
পপ্ৰৰচ্ছন । পথৰ কাষত পপ্ৰৰপাটিলক লষ্ট্ৰগাৱা ফুলগিষ্ট্ৰবাৰ 
ফুপ্ৰল োপ্ৰতস্কাৰ হে আষ্ট্ৰি ।  আেল-বেল পদপথত 
দ্ৰুতষ্ট্ৰখ্ােৰ িাতিঃভ্ৰমণ কৰা িায় সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱই আমাক লদপ্ৰখ্ 
প্ৰমপ্ৰচপ্ৰকয়াই োাঁপ্ৰেষ্ট্ৰৰ সুিিাত েনাই আগবপ্ৰঢষ্ট্ৰি । দলূৰত 
লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা এগৰাকী বিৃাই লগত অনা কুকুৰষ্ট্ৰটাষ্ট্ৰৱ ৰািা আৰ ু
পদপথৰ মােত থকা প্ৰমপ্ৰেলক কটা কাষ্ট্ৰপ্ট ঘাাঁেৰ 

দপ্ৰলচাখ্নষ্ট্ৰত মল তযাগ কপ্ৰৰষ্ট্ৰি  আৰ ু বিৃাই বপ্ৰেলল 
কুকুৰষ্ট্ৰটাৰ প্ৰডপ্ৰঙ লমাোপ্ৰৰ লমাোপ্ৰৰ মৰম কপ্ৰৰ আষ্ট্ৰি । 
মলতযাগ ে’লত কুকুৰৰ প্ৰশকপ্ৰলডালত বাপ্ৰন্ধ্ লথাৱা 
লবগষ্ট্ৰটাৰ পৰা এটা পপ্ৰলথীন লবগ উপ্ৰলয়াই এক প্ৰবষ্ট্ৰশষ 
লকৌশলষ্ট্ৰৰ মল প্ৰখ্প্ৰন িৰাই গাাঁঠি এটা প্ৰশকপ্ৰল ডালৰ  
লবগষ্ট্ৰটাত পুণৰ িৰাই লওাঁষ্ট্ৰতই আমাক লদপ্ৰখ্ মৰমলগালক 
সুিিাত েনাই আাঁতপ্ৰৰ গ’ল । আমাৰ বাষ্ট্ৰব প্ৰবৰল এই 
দশৃযষ্ট্ৰবাৰ লদপ্ৰখ্ অপ্ৰিিূত ে’ললা । অসমত ইমান সুন্দৰ 
ৰািা-পদপূ্ৰল নাই । কুকুৰ লপাো সকষ্ট্ৰল পুৱাই কুকুৰ 
ফুৰাবলল আপ্ৰে ললাকৰ েপনামখূ্ত বা ৰািাষ্ট্ৰত মলতযাগ 
কৰাই আাঁতপ্ৰৰ যায় । পুৱা প্ৰবদযালয়লল ওলাই অো কণ 
কণ ল’ৰা-লিাৱালী অথবা আন পথচাৰীৰ লসইষ্ট্ৰবাৰ 
িপ্ৰৰষ্ট্ৰয়, লচষ্ট্ৰেষ্ট্ৰল লাষ্ট্ৰগ । গাড়ী-মটৰৰ চকাই মলষ্ট্ৰবাৰ 
ৰািাত প্ৰপপ্ৰে লপলায়। শুকাষ্ট্ৰল বতােত উপ্ৰৰ উশােত 
শৰীৰৰ প্ৰিতৰলল যায় । এইষ্ট্ৰবাৰ লদপ্ৰখ্ মই সদায় 
মানপ্ৰসক অি্দ্বন্দত িূপ্ৰগ থাষ্ট্ৰকা । অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়াত িপ্ৰৰ হথষ্ট্ৰয়ই 
ইয়াৰ মানেুৰ দাপ্ৰয়ত্বষ্ট্ৰবাধ  আৰ ুসষ্ট্ৰচতনতা লদপ্ৰখ্ িশংসা 
নকপ্ৰৰ লনাৱাপ্ৰৰষ্ট্ৰলা । 
  আন এপ্ৰদন কাপ্ৰেপ্ৰলপুৱাষ্ট্ৰত ওলাই হগ কাষষ্ট্ৰত থকা 
ললেক’ি লনশ্বষ্ট্ৰনল পাক্ৰ প্ৰিতৰলল লসামাই লযাৱা আেল-
বেল ৰািাষ্ট্ৰটাষ্ট্ৰৱপ্ৰদ লসামাই গ’ললা । এই োপ্ৰবখ্নত চৰাই, 
লকষ্ট্ৰক্টুৱা আৰ ু গুই োতীয় িাণীৰ দষ্ট্ৰৰ মাত্ৰ লকইপ্ৰবধ 
মান েীৱষ্ট্ৰে আষ্ট্ৰি । অলপ আগবঢাত লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা মলূ 
ৰািাষ্ট্ৰটাৰ পৰা এটা লঙুলঙুীয়া বাট োপ্ৰবৰ মাষ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰ লসামাই 
হগষ্ট্ৰি । কাষষ্ট্ৰত এখ্ন ফলকত প্ৰলখ্া আষ্ট্ৰি ‘দয লগ্ৰট 
ললেক’ি লেপ্ৰকং’ । মনষ্ট্ৰটা লক্লকাই উঠিল । অৰণযই 
লমাক বৰলক আকষ্ণ  কষ্ট্ৰৰ । বালযকালষ্ট্ৰিাৱাত লবপ্ৰি 
সময় অৰণযষ্ট্ৰত কটাইপ্ৰিষ্ট্ৰলা। প্ৰচটিকা পাটি চৰাই ধপ্ৰৰ, 
োপ্ৰবৰ খ্াল লডাংষ্ট্ৰবাৰত মাি ধপ্ৰৰ ইকৰা প্ৰবপ্ৰৰণানীৰ 
মােত ঘূপ্ৰৰ লফাষ্ট্ৰৰাষ্ট্ৰত সাপ লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰল বা বাঘৰ লগান্ধ্ পাষ্ট্ৰল 
মকুপ্ৰললল ওলাই অোৰ দষ্ট্ৰৰ ঘটনাষ্ট্ৰবাৰ সদাষ্ট্ৰয় ঘটিপ্ৰিল । 
লসইকালত মই আধা ঘৰচীয়া আধা বনৰীয়া আপ্ৰিষ্ট্ৰলা । 
আপ্ৰে িয়-িীত লনাষ্ট্ৰোৱালক লেপ্ৰকঙষ্ট্ৰটাষ্ট্ৰৱপ্ৰদ োপ্ৰবৰ মােলল 
লসামাই হগ গিীৰ অৰণযৰ মােত িষ্ট্ৰবশ কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা । মনৰ 
মােত আলফুষ্ট্ৰল শুই থকা বালযকালৰ লসই বনৰীয়া 
ল’ৰাষ্ট্ৰটা সাৰপাই উঠিল । গিীৰ সষ্ট্ৰিাপ্ৰষ্টত আত্মোৰ হে 
সুহুপ্ৰৰয়াই সুহুপ্ৰৰয়াই নানা চৰাইৰ মাত মাপ্ৰত পাোৰীয়া 
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চপ্ৰৰত্ৰৰ খ্লাবমা পথষ্ট্ৰটাষ্ট্ৰৱপ্ৰদ িায় চাপ্ৰৰ প্ৰকল’প্ৰমটাৰ মান 
হগ অলপ িাগৰ লগাত কাষৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশলষ্ট্ৰত বপ্ৰেষ্ট্ৰলা 
। েঠাৎ পদধ্বপ্ৰন শুপ্ৰন ঘূপ্ৰৰ চাই লদষ্ট্ৰখ্া ওখ্ পাখ্ 
মৰমলগা এেনী ধুনীয়া লিাৱালী লেপ্ৰকঙষ্ট্ৰটাষ্ট্ৰৱপ্ৰদ লমাৰ 
ফাষ্ট্ৰল আগবাপ্ৰঢ আপ্ৰেষ্ট্ৰি । েঠাৎ লমাক লদপ্ৰখ্ ক্ষষ্ট্ৰিক ৰ’ল 
।এটা  িূবনিূষ্ট্ৰলাৱা প্ৰমপ্ৰচপ্ৰকয়া োাঁপ্ৰে মাপ্ৰৰ লমাক প্ৰকবা 
সোয় লাপ্ৰগব লনপ্ৰক সুপ্ৰধষ্ট্ৰল । মই ধনযবাদ েনাই নালাষ্ট্ৰগ 
বপু্ৰল লকাৱাত পুনৰ আগবাপ্ৰঢল । এইষ্ট্ৰটা লেপ্ৰকঙষ্ট্ৰত অলপ 
পািত আৰ ু এেনী  লিাৱালী লগ পাষ্ট্ৰলা । এই গিীৰ 
অৰণযৰ মােত এেনী অকলশৰীয়া লিাৱালীৰ িয়িীত 
লনােৱা চালচলন লকষ্ট্ৰনলক সম্ভৱ ।মই আিয্ত প্ৰবষ্ট্ৰমাৰ, 
মনত অষ্ট্ৰলখ্ িশ্ন । আমাৰ লদশত নাৰীষ্ট্ৰয় সদায় 
প্ৰনৰাপৰ্ত্ােীনতাত  িূপ্ৰগ প্ৰদন পাৰ কষ্ট্ৰৰ । সুপ্ৰবধা পাষ্ট্ৰলই 
িয়-সাতবিৰীয়া লিাৱালীষ্ট্ৰকা ধষ্ণ কপ্ৰৰ েতযা কৰাষ্ট্ৰটা 
এটা সাধাৰণ কথা । ইয়াৰ সমাে বযৱস্থাই নাৰীক 
প্ৰনৰাপৰ্ত্া িদান কপ্ৰৰষ্ট্ৰি ।নাৰীক ইমান সন্মান আৰ ুেিা 
কৰা এই লদশৰ েনতালল েিাৰ মৰূ  লদাাঁ খ্াই গ’ল । 
লে, অষ্ট্ৰেলীয়াবাসী লতামাক নমস্কাৰ । 
দপ্ৰক্ষণ িশাি মোসাগষ্ট্ৰৰ আৱপ্ৰৰ থকা ৰপূেী গ’লডষ্ট্ৰকৌষ্ট 
ভ্ৰমণকাৰীৰ িূস্বগ ্ । লচষ্ট্ৰপ্তম্বৰ মােৰ সাত তাপ্ৰৰষ্ট্ৰখ্ মই, 
অেয়া আৰ ু অংকুৰণ গ’লডষ্ট্ৰকৌষ্ট ভ্ৰমণৰ কাৰষ্ট্ৰণ আপ্ৰে 
‘মাণ্ট্ৰা চাা্নপ্ৰচটি প্ৰৰে’ট্’ নামৰ লোষ্ট্ৰটলখ্নত উঠিষ্ট্ৰলাপ্ৰে । 
লতপ্ৰতয়া পুৱা িয়মান বাপ্ৰেষ্ট্ৰি । সূষ্ট্ৰয্াদয় চাবৰ বাষ্ট্ৰব 
আপ্ৰম সাগৰৰ পাৰলল ওলাই আপ্ৰেষ্ট্ৰলা । ৰািা আৰ ুসাগৰৰ 
মােত প্ৰত্ৰশ প্ৰমটাৰ মান বেল এখ্ন প্ৰমপ্ৰেলক কটা কাষ্ট্ৰপট্ 
ঘাাঁেৰ দপ্ৰলচা, দষু্ট্ৰয়া পাষ্ট্ৰৰ পপ্ৰৰপাটিলক লষ্ট্ৰগাৱা ফুলষ্ট্ৰবাৰ 
ৰমক-েমক হক ফুপ্ৰল আষ্ট্ৰি। এই ঘাাঁেৰ দপ্ৰলচাখ্নৰ 
মাষ্ট্ৰেপ্ৰদ লযাৱা পদপথষ্ট্ৰটাৰ দষু্ট্ৰয়াপাষ্ট্ৰৰ শাৰী শাৰীলক লৰাৱা 
চাপৰ চাপৰ গিষ্ট্ৰবাৰত সৰ ু সৰ ু চৰাইষ্ট্ৰবাষ্ট্ৰৰ প্ৰচপ্ৰৰক 
চাৰাকলক মাপ্ৰত ইষ্ট্ৰোপাৰ পৰা প্ৰসষ্ট্ৰোপালল েপ্ৰপয়াই 
ফুপ্ৰৰপ্ৰিল । ইপ্ৰতমষ্ট্ৰধযই উজ্বল ৰঙা কাাঁেী এখ্নৰ দষ্ট্ৰৰ সূয্ৰ 
ওপৰৰ অংশই পাৰাপাৰেীন সাগৰৰ প্ৰদগিত িূমপু্ৰক 
মাপ্ৰৰষ্ট্ৰি । সাগৰৰ পানীত ৰঙচুৱা আিা । চাপ্ৰৰওফাষ্ট্ৰল 
পপ্ৰৰস্কাৰ পপ্ৰৰিন্ন পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশ । এইয়া লযন সষ্ট্ৰপানপুৰীষ্ট্ৰে । 
বণ্নাতীত িাকৃপ্ৰতক লসৌন্দয ্ লগষ্ট্ৰত িযুপ্ৰিপ্ৰবদযা িষ্ট্ৰয়াগ 
কপ্ৰৰ িকৃপ্ৰতক সোই পৰাই ইয়াৰ মানষু্ট্ৰে মৰমত সৰগ 
ৰপ্ৰচষ্ট্ৰি । 
সাগৰৰ পাৰত প্ৰকিু দৰূত্বৰ বযৱধানত প্ৰনম্াণ কৰা ধুনীয়া 
ধুনীয়া িানাগাৰ আৰ ু লশৌচাগাৰষ্ট্ৰবাৰ মৰম লগা পুতলা 
ঘৰ লযন লাপ্ৰগপ্ৰিল । িষ্ট্ৰয়ােন লোৱাত এটা লশৌচাগাৰত 

লসামাই লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা লশৌচাগাৰষ্ট্ৰটাৰ প্ৰিতৰ ফাষ্ট্ৰল লবৰত পাাঁচ 
ফুট মান ওখ্লক প্ৰচক্প্ৰচপ্ৰকয়া লষ্টইনষ্ট্ৰলচ্ ষ্টীলৰ পাত 
লষ্ট্ৰগাৱা, কষ্ট্ৰমাদ, ওৱাচ্ লবপ্ৰচন আপ্ৰদ সকষ্ট্ৰলা লষ্টইনষ্ট্ৰলচ 
ষ্টীলৰ । এখ্ন লে’ত টয়ষ্ট্ৰলট লপপাৰ আৰ ুকষ্ট্ৰমাদত পাপ্ৰৰ 
ল’বলল ঘূৰণীয়ালক কটা বায়’প্ৰদষ্ট্ৰগ্ৰষ্ট্ৰদষ্ট্ৰবাল  টিচু লপপাৰ, 
োত ধুই শুকুৱাবৰ কাৰষ্ট্ৰণ এটি লমপ্ৰচষ্ট্ৰনা লবৰত লষ্ট্ৰগাৱা 
আষ্ট্ৰি । সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰবাৰ অপ্ৰত পপ্ৰৰস্কাৰ পপ্ৰৰিন্ন । আমাৰ 
লদশত বাি লষ্টচন, লৰল লষ্টচনত থকা ৰােহুৱা 
পুপ্ৰতগন্ধ্ময় লশৌচালয়ষ্ট্ৰবাৰত লসামাওষ্ট্ৰত নাকত এটা োষ্ট্ৰতষ্ট্ৰৰ 
লটপা মাপ্ৰৰ ধপ্ৰৰ লৰালপ্ৰৰলক  ওলাই অোষ্ট্ৰত অিযি লমাৰ 
কাৰষ্ট্ৰণ এই অপ্ৰত পপ্ৰৰস্কাৰ আৰ ু সকষ্ট্ৰলা সুপ্ৰবধা থকা 
ৰােহুৱা লশৌচালয়ষ্ট্ৰটা এক প্ৰবস্ময় । আমাৰ লদশৰ বহু 
আঢযবি মানেুৰ লশৌচাগাষ্ট্ৰৰা ইমান সু-সপ্ৰৰ্জ্ত আৰ ু
পপ্ৰৰস্কাৰ পপ্ৰৰচ্ছন্ন নেয় । 
সূষ্ট্ৰয্াদয় চাই চাই আপ্ৰম বহু দৰূ আগবাপ্ৰঢষ্ট্ৰলা । লিাক 
লগাত পুৱাৰ আোৰ কাৰষ্ট্ৰণ এখ্ন লৰষ্ট্ৰষ্টাষ্ট্ৰৰন্টত লসামাষ্ট্ৰলা । 
দেুনী ধুনীয়া লিাৱালীষ্ট্ৰয় আষ্ট্ৰথ-বাষ্ট্ৰথ আমাক লটবলুত 
বহুৱাষ্ট্ৰল ।আপ্ৰম লযন লতওাঁষ্ট্ৰলাকৰ প্ৰনষ্ট্ৰচই আষ্ট্ৰপান । অড্াৰ 
মষ্ট্ৰত গৰম গৰম সুস্বাদ ু আোৰ পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশন কপ্ৰৰষ্ট্ৰল । 
আমাৰ কাষষ্ট্ৰত থাপ্ৰক ইষ্ট্ৰটা প্ৰসষ্ট্ৰটা বস্তুৰ লযাগান ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল । 
অপ্ৰত পপ্ৰৰস্কাৰ পপ্ৰৰিন্ন লৰষ্ট্ৰষ্টাষ্ট্ৰৰণ্টখ্নৰ পৰা ওলাই আষ্ট্ৰোষ্ট্ৰত 
প্ৰিগ্ধ োাঁপ্ৰেষ্ট্ৰৰ প্ৰবদায় প্ৰদ পুণৰ আপ্ৰেবলল অনষু্ট্ৰৰাধ কপ্ৰৰষ্ট্ৰল । 
এেন িখ্যাত অথ্নীপ্ৰতপ্ৰবষ্ট্ৰদ হকপ্ৰিল লয, “ এখ্ন লদশৰ 
এটা ৰােহুৱা লশৌচাগাৰ আৰ ু এটা পাকঘৰ লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলই  
লসইষ্ট্ৰদশৰ অথ্প্ৰনতী আৰ ুসিযতা আৰ ুসংসৃ্কপ্ৰতৰ কথা হক 
প্ৰদব পাপ্ৰৰ” । এইখ্ন লদশত মই দষু্ট্ৰয়াটাই লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা । 
ইয়াৰ সিযতা আৰ ুসংসৃ্কপ্ৰতৰ পপ্ৰৰশালীত বযৱোপ্ৰৰক ৰপূষ্ট্ৰটা 
লদপ্ৰখ্ এই লদশৰ েনতাক েিা নকপ্ৰৰ লনাৱাপ্ৰৰষ্ট্ৰলা । 
কলম সামৰাৰ আগষ্ট্ৰত প্ৰিডনীবাসী অসমীয়াসকলৰ প্ৰবষষ্ট্ৰয় 
অকণমান প্ৰনপ্ৰলপ্ৰখ্ষ্ট্ৰল লমাৰ ললখ্াষ্ট্ৰটা আধাৰৱুা হে ৰ’ব । 
প্ৰিডনী মোনগৰত বাস কৰা িায়প্ৰখ্প্ৰন মানষু্ট্ৰেই অসমত 
েন্ম লোৱা আৰ ু উচ্চ প্ৰশপ্ৰক্ষত । এওাঁষ্ট্ৰলাকৰ মন িাণ 
অসমৰ বায়ু-পানী আৰ ু িাষা-সংসৃ্কপ্ৰতৰ লগত 
কটকটীয়ালক বান্ধ্ খ্াই আষ্ট্ৰি । সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ প্ৰমপ্ৰল এখ্ন 
সমাে পাপ্ৰত প্ৰবহু অথবা সত্ৰীয়া গীত-নতৃযষ্ট্ৰক আপ্ৰদ কপ্ৰৰ 
অসমীয়া িাষা-সংসৃ্কপ্ৰত চচ্্চাৰ লিটি গপ্ৰঢ তুপ্ৰলষ্ট্ৰি । ‘িাষা 
ঘৰ’ স্থাপন  কপ্ৰৰ অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়াত েন্ম লোৱা নতুন িেন্মক 
অসমীয়া িাষা প্ৰশকাবৰ কাৰষ্ট্ৰণ ললাৱা িষ্ট্ৰচষ্টাষ্ট্ৰটা অপ্ৰতলক 
শলাবলগীয়া । ঘৰত সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ অসমীয়াষ্ট্ৰত কথা-বাত্া 
লোৱাৰ কাৰষ্ট্ৰণ ইয়াত েন্ম লোৱা সকষ্ট্ৰলা ল’ৰা-লিাৱালীষ্ট্ৰয় 
শুি উচ্চাৰষ্ট্ৰণষ্ট্ৰৰ িাল অসমীয়া ক’ব পাষ্ট্ৰৰ । এেন মানেু 
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পৃপ্ৰথৱীৰ য’লতই বাস নকৰক প্ৰকয়, লতওাঁ প্ৰনেৰ িাষা 
সংসৃ্কপ্ৰতষ্ট্ৰৰ প্ৰনেৰ পপ্ৰৰচয় প্ৰদব লখ্াোষ্ট্ৰটা এটা লমৌপ্ৰলক 
অপ্ৰধকাৰ। প্ৰিডনীৰ অসমীয়া সমােখ্ষ্ট্ৰনও অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়াৰ 
িাষা-সংসৃ্কপ্ৰতক েিা কপ্ৰৰও, বকু প্ৰফন্দাই প্ৰনেষ্ট্ৰক 
অসমীয়া অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়ান ৰষূ্ট্ৰপ পপ্ৰৰচয় প্ৰদব লখ্াো িষ্ট্ৰচষ্টাষ্ট্ৰটা 
লদপ্ৰখ্ লগৌৰবষ্ট্ৰবাধ কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা । প্ৰিডনীত থকা লগাষ্ট্ৰটই 
সময়প্ৰখ্প্ৰনত লতওাঁষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰক আমাক প্ৰনষ্ট্ৰচই আষ্ট্ৰপানেনৰ দষ্ট্ৰৰ 
মৰম প্ৰদপ্ৰিল আৰ ু এসাে খ্াবলল প্ৰনমন্ত্ৰষ্ট্ৰণা কপ্ৰৰপ্ৰিল । 
অংকুৰষ্ট্ৰণ বহুপ্ৰদন কামৰ পৰা িুটী হল আমাক অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়াৰ 
িায়ষ্ট্ৰবাৰ নগৰ-চেৰ ফুৰাষ্ট্ৰল । লমাৰ েী-সদশৃ লবাৱাৰী 
শ্ৰুপ্ৰতধাৰাই সপ্তােত বন্ধ্ লপাৱা প্ৰদন দটুাষ্ট্ৰটা প্ৰনেৰ 

বযপ্ৰিগত কাম-বন বাদ প্ৰদ লৰষ্ট্ৰল-মটষ্ট্ৰৰ ওলপ্ৰম  প্ৰিডনী 
আৰ ু ইয়াৰ ওচৰ-পােৰৰ িায়ষ্ট্ৰবাৰ চাবলগীয়া ঠাই 
লদখ্ুওৱাষ্ট্ৰল । লতওাঁষ্ট্ৰলাকৰ লগত থকাৰ সময়ষ্ট্ৰচাৱাত 
আমাক মৰষ্ট্ৰমষ্ট্ৰৰ আৱপ্ৰৰ ৰাপ্ৰখ্প্ৰিল । সকষ্ট্ৰলাললষ্ট্ৰক কৃতজ্ঞতা 
েনাষ্ট্ৰলাাঁ । সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৰ মৰম আৰ ুআত্মীয়তাৰ োলখ্ন ফাপ্ৰল 
উিপ্ৰতবৰ সময়ত লবোষ্ট্ৰৰ বকুুখ্ন লোঁচা মাপ্ৰৰ ধপ্ৰৰপ্ৰিল 
আৰ ু আনোষ্ট্ৰত, মাতৃিূপ্ৰমলল উিতাৰ এক লকামল 
উষ্ট্ৰৰ্ত্েনাও অনিুৱ কপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা । কাৰণ ‘আইৰ সমান ে’ব 
লকান, হনৰ সমান ব’ব লকান’। 
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লমাৰ সষ্ট্ৰপানপৰুীৰ ভ্ৰমণ - *লিলী অৱ ফ্লাৱাৰ্্ ৰােীয় উদযান* 

 

মমী হচয়দ 

 
 

লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ ৰােীয় উদযান িাৰতৰ উৰ্ত্ৰাখ্ে ৰােযত অৱপ্ৰস্থত এক সষ্ট্ৰপানপৰুী ৷ সুউচ্চ প্ৰেমালয়ৰ বুকুত থকা এই 
ৰােীয় উদযানখ্প্ৰন ইউষ্ট্ৰনষ্ট্ৰস্কা প্ৰবশ্ব ঐপ্ৰতযযবােী স্থানসমূেৰ তাপ্ৰলকাত অিি্ুি হে আষ্ট্ৰি ৷ সমগ্ৰ উপতযকােপু্ৰৰ বনৰীয়া 
ফুলৰ মষ্ট্ৰনাৰম সমাোৰ লদখ্া লপাৱা যায়৷ তাষ্ট্ৰৰ প্ৰকিু ফুল অপ্ৰত দল্ুি িোপ্ৰত তথা বিৰত এবাৰষ্ট্ৰে লদখ্া লপাৱা য়ায ৷ 

লমাৰ বহুপ্ৰদনীয়া এক সষ্ট্ৰপান এই সুন্দৰ উদযানখ্প্ৰন লচাৱাৰ লযন প্ৰদঠকলল পপ্ৰৰণত লোৱাৰ প্ৰদন আপ্ৰে পপ্ৰৰপ্ৰিল ৷ অপ্ৰত  দগু্ম 

তথা প্ৰবপদসংকুল পথ অপ্ৰতিম কপ্ৰৰ যাব লগাৰ লেতুষ্ট্ৰকই এই অপ্ৰিনৱ উদযানখ্প্ৰন লচাৱাৰ লেপাে থকাৰ স্বষ্ট্ৰত্বও বাষ্ট্ৰৰ বাষ্ট্ৰৰ 

থমপ্ৰক ৰ'ব লগা হেপ্ৰিল ৷ অৱষ্ট্ৰশষত ২০১১ চনৰ লমাৰ এই সষ্ট্ৰপানপুৰীলল যাম বুপ্ৰল লম' মােৰ পৰা িস্তুপ্ৰত আৰম্ভ কপ্ৰৰ 

অৱষ্ট্ৰশষত আগস্ট মােত ওলাষ্ট্ৰলা। লগত স্বামী, দে-মেীয়া লিাৱালীেনী আৰু দেুন দাদা সদশৃয বনু্ধ্, প্ৰবষ্ট্ৰৱক আৰু ৰাহুল 

িাইয়া ৷ লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ৰ যাত্ৰাক দৰাচলষ্ট্ৰত এটা কঠিন লেপ্ৰকং বুপ্ৰল ক'ললষ্ট্ৰে শুি ে'ৱ ৷ এই লেপ্ৰকংৰ বাষ্ট্ৰব শাৰীপ্ৰৰক 

প্ৰফটষ্ট্ৰনচ অপ্ৰতলক েৰুৰী ৷ মই দে-মেীয়া লকাঁ চুৱা হল অলপ প্ৰচিাত পপ্ৰৰপ্ৰিষ্ট্ৰলা, প্ৰকন্তু স্বামীষ্ট্ৰয় সােস প্ৰদয়াত যাবলল ওলাষ্ট্ৰলা ৷ 

আগষ্ট্ৰতই উষ্ট্ৰেখ্ কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা লয লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ৰ পথ অপ্ৰত দগু্ম লোৱাৰ লগষ্ট্ৰত প্ৰবপদসংকুষ্ট্ৰলা, িপ্ৰত বিৰৰ আগষ্ট মােৰ পৰা 
অষ্ট্ৰটাবৰ মােললষ্ট্ৰক এই উদযানখ্প্ৰন পয্টকৰ বাষ্ট্ৰব মুকপ্ৰল থাষ্ট্ৰক আৰু লসইসময়ষ্ট্ৰত মনচুনৰ িিাৱত সমগ্ৰ উপতযকা ফুলৰ 

এক দপ্ৰলিা সদশৃয হে পষ্ট্ৰৰ প্ৰকন্তু বৰষুণৰ বাষ্ট্ৰব ঠাষ্ট্ৰয় ঠাষ্ট্ৰয় লোৱা িূপ্ৰমস্খলষ্ট্ৰন লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ৰ পথ অপ্ৰত দগু্ম কপ্ৰৰ লতাষ্ট্ৰল৷ 

৷ ২০১১ চনত আপ্ৰম প্ৰদেীত থাষ্ট্ৰকা, ১৩ আগষ্টত অনাগত স্বাধীনতা প্ৰদৱসৰ বন্ধ্ প্ৰমলাই আপ্ৰম লিলী অৱ ফ্লাৱাি্লল যাবলল 

িস্তুত ে'ললা ৷ 

 

লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ উদযান যাবলল িথষ্ট্ৰম আপ্ৰম প্ৰদেী পৰা লডৰাডুন আৰ ুতাৰপািত উৰ্ত্ৰাখ্েৰ হৃষীষ্ট্ৰকশ হে, অপ্ৰত পাোৰীয়া 
আৰু প্ৰবপদসংকুল পষ্ট্ৰথষ্ট্ৰৰ পঞ্চ-িয়াগৰ লদৱিয়াগ, ৰুদ্ৰিয়াগ, কণ্িয়াগ আৰু নন্দিয়াগ অপ্ৰতিম কপ্ৰৰ যাব লাপ্ৰগব ৷ ৷ 
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িকৃপ্ৰতৰ মষ্ট্ৰনাষ্ট্ৰমাো সুন্দৰতাৰ মাষ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰ আপ্ৰে পুৱা ৯ মান বোত আপ্ৰম লডৰাডুন পাষ্ট্ৰলাপ্ৰে ৷ লডৰাডুন পািৰ যাত্ৰা অলপ 

দীঘলীয়া ৷ এইবাৰ আপ্ৰম যাম হৃষীষ্ট্ৰকশ হে লদৱিয়াগ, লপৌড়ীৰ শ্ৰীনগৰ, ৰুদ্ৰিয়াগ, কণ্িয়াগ, নন্দিয়াগ, চাষ্ট্ৰমৌলী আপ্ৰদ পাৰ 

কপ্ৰৰ লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ৰ প্ৰনকটৱতী িধান চেৰ গড়ৱালৰ লযাশীমঠলল ৷ দৰুত্ব লডৰাডুনৰ পৰা িায় ৩০০ প্ৰক.প্ৰম ৷ 

লযাশীমঠষ্ট্ৰয় ে'ব আপ্ৰেৰ আমাৰ যাত্ৰাৰ  গিবযস্থান ৷ যােওক, লডৰাডুন এপ্ৰৰ হৃষীষ্ট্ৰকশ পাৰ লোৱাৰ লষ্ট্ৰগ লষ্ট্ৰগ, পাোৰীয়া 
এষ্ট্ৰক লবকা আৰ ুঘূৰণীয়া ৰািা আৰম্ভ হে গ'ল ৷ এষ্ট্ৰনদষ্ট্ৰৰ আপ্ৰে আপ্ৰম লদৱিয়াগ পাষ্ট্ৰলাপ্ৰে ৷ পঞ্চিয়াগৰ অনযতম লদৱিয়াগ, 

অলকনন্দা আৰ ুিাগীৰথী দইু নদীৰ সঙ্গমস্থল ৷ এই দইু নদী লদৱিয়াগষ্ট্ৰত এখ্ন নদী গংগাৰ ৰূপ পাইষ্ট্ৰি ৷ অলকনন্দাৰ 

কাষ্ট্ৰষ কাষ্ট্ৰষ, পাোৰীয়া পথষ্ট্ৰৰ হগ, আপ্ৰম লপৌড়ীৰ শ্ৰীনগৰ অপ্ৰতিম কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা ৷ লপৌড়ীৰ শ্ৰীনগৰ পাৰ লোৱাৰ লষ্ট্ৰগ লষ্ট্ৰগ পথটি 

অলপ লঠক েবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ অপ্ৰত লবপ্ৰি ঘূৰণীয়া এই পথটি লযন অলপ লবপ্ৰিলকষ্ট্ৰয় প্ৰবপদসংকুল, প্ৰকন্তু অপূ্ৱ মষ্ট্ৰনাৰম 

৷  লতষ্ট্ৰনলকষ্ট্ৰয় অপ্ৰত সাৱধান আপ্ৰে আপ্ৰম ৰুদ্ৰিয়াগ পাষ্ট্ৰলাপ্ৰে ৷ ৰুদ্ৰিয়াগ এপ্ৰৰ িায় এঘন্টা মান হগষ্ট্ৰিা, সময় িায় সপ্ৰন্ধ্য়াৰ 

পাচাঁ  মান বাপ্ৰেষ্ট্ৰি, কণ্িয়াগ পাৰলে আপ্ৰেষ্ট্ৰলা প্ৰকন্তু এপ্ৰতয়াও নন্দিয়াগ লপাৱালগ নাই, এষ্ট্ৰনষ্ট্ৰত লদষ্ট্ৰখ্া আকাশখ্প্ৰন লগামা হে 
আপ্ৰেষ্ট্ৰি৷ অলপপৰ পািত বৰষণু পপ্ৰৰবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷  িয়মান বোত নন্দিয়াগ পাৰ েওাঁ মাষ্ট্ৰন, ধাৰাষাষ্ট্ৰৰ বৰষুণ প্ৰদবলল 

আৰম্ভ কপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ ইফাষ্ট্ৰল আন্ধ্াষ্ট্ৰৰা িাষ্ট্ৰলমান ে'ললগ ৷ লযাশীমঠলল ঐপ্ৰতয়াও ৬০ প্ৰক.প্ৰম.৷ প্ৰক কপ্ৰৰম-নকপ্ৰৰম গুণাগুথা কপ্ৰৰ 

কপ্ৰৰষ্ট্ৰয়ই আপ্ৰম চাষ্ট্ৰমৌলী পাৰ ে'ললা ৷ বৰষুণ আগতলকও বাপ্ৰঢল, সমগ্ৰ পথষ্ট্ৰচাৱাত আমাৰ বাপ্ৰেষ্ট্ৰৰ লবষ্ট্ৰলগ এখ্ষ্ট্ৰনা যান-বােন 

আমাৰ দপৃ্ৰষ্টষ্ট্ৰগাচৰ নেল ৷ বৰষুনৰ মাত্ৰা ইমাষ্ট্ৰনই লবপ্ৰি লয, গাড়ীৰ আগত ৰািা িায় চকুষ্ট্ৰৰ মপ্ৰনব লনাৱাৰৰ দষ্ট্ৰৰ|  

 

প্ৰনশা িায় ১০.১৫ মান বোত আপ্ৰে আপ্ৰম লযাশীমঠৰ টুপ্ৰৰষ্ট বাংষ্ট্ৰলা পাষ্ট্ৰলালগ ৷ লতপ্ৰতয়াললষ্ট্ৰক িাগৰ আৰু লিাকত সকষ্ট্ৰলা 
ললষ্ট্ৰবোন প্ৰদষ্ট্ৰিা ৷ টুপ্ৰৰষ্ট বাংষ্ট্ৰলাৰ সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ খ্াই-বই লকপ্ৰতয়াবাষ্ট্ৰয় আেপ্ৰৰ লোৱাৰ স্বষ্ট্ৰতও, আমাৰ কাৰষ্ট্ৰণ পুণৰাই সকষ্ট্ৰলা 
পপ্ৰৰপাটি িাষ্ট্ৰৱ যুগুতাই প্ৰদষ্ট্ৰল ৷ টুপ্ৰৰষ্ট বাংষ্ট্ৰলাৰ কৰ্ম্মচাৰী সকষ্ট্ৰল আমাক েনাষ্ট্ৰল লয, লগাষ্ট্ৰটই ৰাপ্ৰত যপ্ৰদ এষ্ট্ৰনলকষ্ট্ৰয় বৰষুণ প্ৰদ 

থাষ্ট্ৰক লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ৰ পথ ১৫ প্ৰদন মানৰ কাৰষ্ট্ৰণ বন্ধ্ কপ্ৰৰ প্ৰদয়া ে'ব, িপ্ৰত বিষ্ট্ৰৰ কৰাৰ দষ্ট্ৰৰ ৷ এই কথা শুপ্ৰন আমাৰ 

িাগৰ কৰবালল পলাল ৷ ইমান প্ৰবপদসংকুল পথ অপ্ৰতিম কপ্ৰৰ, মৰণত শৰণ প্ৰদ আপ্ৰে, এপ্ৰতয়া যপ্ৰদ লিলী অৱ ফ্লাৱাি্লল 

যাবলল নাপাও!! ৰাপ্ৰতপৱুালল যপ্ৰদ পথ বন্ধ্ হে যায় ! িাগৰত ললষ্ট্ৰবোন আপ্ৰম সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ প্ৰনে প্ৰনে ৰুমলল গ'ললা অলপ 

প্ৰেৰপ্ৰণ লবলল ৷ অতযাপ্ৰধক িাগৰৰ স্বষ্ট্ৰতও, আপ্ৰেব লগীয়া প্ৰদনষ্ট্ৰটাৰ দপু্ৰচিাৰ বাষ্ট্ৰব আমাৰ কাষ্ট্ৰৰাষ্ট্ৰৰ লসইপ্ৰদনা িাললক লটাপপ্ৰন 

নাপ্ৰেল ৷ ১৪ আগষ্টৰ ৰাপ্ৰতপৱুাল, এটি ফৰকাল আৰু লৰৌদ্ৰেল পুৱা, ৰাপ্ৰতৰ সকষ্ট্ৰলা দপু্ৰচিা লযন পলকষ্ট্ৰত উপ্ৰৰ গ'ল আমাৰ ৷ 

পুৱা ৭ বোত ৰাপ্ৰতপুৱাৰ আোৰ গ্ৰেণ কপ্ৰৰ, প্ৰতপ্ৰনপ্ৰদনৰ বাষ্ট্ৰব িষ্ট্ৰয়ােনীয় কাষ্ট্ৰপাৰ-কাপ্ৰন, গৰম কাষ্ট্ৰপাৰ, লোতা, দৰব-পাপ্ৰত 

আপ্ৰদ কপ্ৰৰ অপ্ৰত আৱশযকীয় সামগ্ৰী সমূে হল আপ্ৰম সাে ুে'ললা ৷ আমাৰ চাপ্ৰৰওটিষ্ট্ৰৰ ওচৰত প্ৰপঠিত ললাৱা এটি এটি লবগৰ  

উপপ্ৰৰও, গাইপপ্ৰত এষ্ট্ৰকাটালক ডাঙৰ লবগ ে'ল ৷ লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ৰ লেপ্ৰকং বাষ্ট্ৰব িথষ্ট্ৰম আপ্ৰম যাম লেপ্ৰকংৰ আৰম্ভনী পইন্ট 

লগৌপ্ৰৱন্দঘাটতলল ৷ লগৌপ্ৰৱন্দঘাট হেষ্ট্ৰি লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ লেপ্ৰকংৰ 'লবইি্  লকম্প' (Base Camp) ৷ লযাশীমঠ ৰ পৰা 
লগৌপ্ৰৱন্দঘাটলল দৰুত্ব িায় ২০ প্ৰক. প্ৰম. ৷ প্ৰযষ্ট্ৰেতু লগৌপ্ৰৱন্দঘাটৰ পৰা আপ্ৰম লেপ্ৰকং কপ্ৰৰব লাপ্ৰগব, গপ্ৰতষ্ট্ৰকই প্ৰনেৰ  গাড়ী আপ্ৰম 

লযাশীমঠৰ টুপ্ৰৰষ্ট বাংষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰত এপ্ৰৰ, এখ্ন িাড়া গাড়ীষ্ট্ৰৰ লগৌপ্ৰৱন্দঘাটললষ্ট্ৰক গ’ললা| লগৌপ্ৰৱন্দঘাটৰ পৰা লিলী অৱ ফ্লাৱািৰ 

লেপ্ৰকং এষ্ট্ৰকপ্ৰদনত কপ্ৰৰব পৰা নাযায় ৷ িথম লেপ্ৰকংত লগৌপ্ৰৱন্দঘাটৰ পৰা ঘাঙ্গপ্ৰৰয়াললষ্ট্ৰক যাব লাষ্ট্ৰগ ৷ ঘাঙ্গপ্ৰৰয়াত ৰাপ্ৰতষ্ট্ৰটা 
কটায় তাৰ প্ৰপিৰপ্ৰদনাষ্ট্ৰে লিলী অৱ ফ্লাৱািলল লেপ্ৰকং কপ্ৰৰব পাপ্ৰৰ ৷ উষ্ট্ৰেখ্ষ্ট্ৰযাগয লয লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ ৰােীয় উদযানত 

আষ্ট্ৰবপ্ৰলৰ ৩ বোৰ পািত িষ্ট্ৰৱশ প্ৰনপ্ৰষি । ঘাঙ্গপ্ৰৰয়া সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা িায় ৩০৫০ প্ৰমটাৰত ওপৰত অৱপ্ৰস্থত এখ্ন পাোৰীয়া 
সৰ ুগাওাঁ ৷ আপ্ৰেৰ লেপ্ৰকংত ঘাঙ্গপ্ৰৰয়াষ্ট্ৰয় ে'ব আমাৰ গিবযস্থান ৷ লগৌপ্ৰৱন্দঘাটৰ পৰা দৰুত্ব ১৩ প্ৰক.প্ৰম ৷ পুৱা ৭.৩০ বোত 

আপ্ৰম সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ লগৌপ্ৰৱন্দঘাটৰ পৰা লেপ্ৰকং কপ্ৰৰবলল সাে ুে'ললা ৷ সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৰ প্ৰপঠিত এটি এটি লবগত পানী, লৰইনষ্ট্ৰকাট, 

গ্লুকুে, চকষ্ট্ৰলট, লকষ্ট্ৰমৰা আপ্ৰদ ল'ললা ৷ বাকী থকা ডাঙৰ চাপ্ৰৰওটা লবগত অনাগত প্ৰতপ্ৰনপ্ৰদনৰ  অপ্ৰত িষ্ট্ৰয়ােনীয় সামগ্ৰী 
সমুে ৷ ডাঙৰ লবগ সমূে লকষ্ট্ৰনদষ্ট্ৰৰ ওপৰৰ ঘাঙ্গপ্ৰৰয়া পয্ি হল লযাৱা যাব এই কথা িাপ্ৰৱ-গুপ্ৰণ থাষ্ট্ৰকাষ্ট্ৰতই লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা, লঘাাঁৰাত 

বস্তু তুপ্ৰল ঘাঙ্গপ্ৰৰয়াললষ্ট্ৰক হল লযাৱাৰ সুপ্ৰবধা আষ্ট্ৰি ৷ আপ্ৰমও এটা লঘাাঁৰা দৰ-দাম কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা, আৰু চাপ্ৰৰওটা ডাঙৰ লবগ 

এষ্ট্ৰনদষ্ট্ৰৰ হল লযাৱাৰ কথা প্ৰসিাি ল’ললা ৷ এষ্ট্ৰনদষ্ট্ৰৰ বস্তু হল লযাৱাত এটাষ্ট্ৰয় চত্ আপ্ৰিল লয, লসই লঘাাঁৰাৰ লগত এেন মানুে 

লগত যাব লাপ্ৰগব ৷ এপ্ৰতয়া  লঘাাঁৰাত উঠি লকান যাব, এইকথালল আপ্ৰম মোপ্ৰচিাত পপ্ৰৰষ্ট্ৰলা, অলপষ্ট্ৰদপ্ৰৰ িাপ্ৰব-প্ৰচপ্ৰি, প্ৰবষ্ট্ৰৱক 

িাইয়াষ্ট্ৰয় ক'লল লয লতওাঁ লঘাাঁৰাত যাব আৰু লগত আপ্ৰনিাষ্ট্ৰকা হল যাব, যাষ্ট্ৰত লমাৰ লেপ্ৰকং কৰাত সুপ্ৰবধা েয় ৷ লফানৰ এষ্ট্ৰকা 
লযাগাষ্ট্ৰযাগ নথকা লসই বাটষ্ট্ৰিাৱাত কষ্ট্ৰমও ৮ ঘন্টা লয আমাৰ আৰু প্ৰবষ্ট্ৰৱক িাইয়া মােত এষ্ট্ৰকা লযাগাষ্ট্ৰযাগ নেয় এই কথা 
েনাৰ স্বষ্ট্ৰতও, লতওাঁৰ ওপৰত থকা অগাধ প্ৰবশ্বাষ্ট্ৰস আমাক এই প্ৰসন্ধ্াি ললাৱাত অলষ্ট্ৰপা বাধা প্ৰনপ্ৰদষ্ট্ৰল ৷ প্ৰযেওক, প্ৰবষ্ট্ৰৱক 
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নৱম সংখ্যা, এপ্ৰিল, ২০১৮ 

িাইয়াষ্ট্ৰয়, আপ্ৰনিাক হল যাবলল আৰম্ভ কৰাৰ িায় আধা ঘন্টাৰ পািত আপ্ৰমও, মাষ্ট্ৰন, মই, লমাৰ স্বামী আৰু ৰাহুল িাইয়াষ্ট্ৰয় 

লেপ্ৰকং আৰম্ভ কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা ৷ সময় লতপ্ৰতয়া পুৱাৰ ৮.৩০ বাপ্ৰেষ্ট্ৰি ৷ লেপ্ৰকং আৰম্ভ কৰাৰ পৰা িায় চপ্ৰেচ প্ৰমপ্ৰনটমান এটি সৰ ু

প্ৰকন্তু লমাটাষ্ট্ৰমাটি িাল পষ্ট্ৰথপ্ৰদষ্ট্ৰয় হগ থাপ্ৰকষ্ট্ৰলা ৷ তাৰ অলপপৰৰ পািষ্ট্ৰৰ পৰা পথৰ লকাষ্ট্ৰনা প্ৰচন-লমাকাম নাইপ্ৰকয়া ে'ল ৷ 

উখ্ুৰা-মুখ্ুৰা  আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ লকৱল মাত্ৰ প্ৰশল, পথৰ নামত | িায় ৩ প্ৰক. প্ৰম লযাৱাৰ পািত পুলনা নামৰ এখ্ন সৰ ুগাওাঁ 
পাষ্ট্ৰলালগ ৷ পুলনা পাৰ লোৱাৰ লষ্ট্ৰগ লষ্ট্ৰগ লেপ্ৰকংৰ পথ অপ্ৰত লঠক তথা দগু্ম েবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ লগত চাপ্ৰৰওফালৰ অপ্ৰত ঘন 

পাোৰীয়া অৰণয ৷ উচ্চৰ পৰা উচ্চ হে পৰা পষ্ট্ৰথ লাষ্ট্ৰে লাষ্ট্ৰে লেপ্ৰকংষ্ট্ৰটা আৰু কঠিন কপ্ৰৰ তুপ্ৰলল ৷ লতষ্ট্ৰনদষ্ট্ৰৰ ২ প্ৰক.প্ৰম লেপ্ৰকং 
কৰাৰ পািত আপ্ৰম েংগল চপ্ৰি নামৰ এটুকুৰা ঠাই পাষ্ট্ৰলাপ্ৰে ৷ এইবাৰ পথ আৰু অপ্ৰধক উচ্চ তথা প্ৰবপদসংকুল ে'বলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল 

৷ দৰাচলষ্ট্ৰত পথ বুপ্ৰল এষ্ট্ৰকা নাপ্ৰিলষ্ট্ৰয়, লকৱল মাত্ৰ প্ৰশল বগাই বগাই ওপৰলল হগ আষ্ট্ৰিা ৷ প্ৰযমাষ্ট্ৰনই হগ আষ্ট্ৰিা প্ৰসমাষ্ট্ৰনই কঠিন 

আৰু উচ্চ হে পপ্ৰৰষ্ট্ৰি পথ ৷ পাোৰত লেপ্ৰকং কপ্ৰৰবলল শাৰীপ্ৰৰক প্ৰফটষ্ট্ৰনচ লয অপ্ৰতলক েৰুৰী  তাত লকাষ্ট্ৰনা সষ্ট্ৰন্দে নাই, প্ৰকন্তু 

শাৰীপ্ৰৰক প্ৰফটষ্ট্ৰনচতলকও মানপ্ৰসক শপ্ৰি অপ্ৰত লবপ্ৰি দৰকাৰী ৷ প্ৰযপ্ৰকনেওক, শাৰীপ্ৰৰক িাষ্ট্ৰৱ িাগপ্ৰৰ ললবোন লোৱাৰ 

স্বষ্ট্ৰতও লেপ্ৰকং কপ্ৰৰ আষ্ট্ৰিা ৷ এষ্ট্ৰনদষ্ট্ৰৰ িায় ৫ প্ৰক.প্ৰম আপ্ৰে আষ্ট্ৰকৌ এখ্ন সৰ ুগাওাঁ পাষ্ট্ৰলাপ্ৰে ৷ ইয়াৰ পৰা ঘাঙ্গপ্ৰৰয়া যপ্ৰদও মাত্ৰ 

৩ প্ৰক.প্ৰম ৰ বাট, এই ৩ প্ৰক.প্ৰম লয় এপ্ৰতয়াললষ্ট্ৰক কৰা লেপ্ৰকংৰ সকষ্ট্ৰলাতলক কঠিনতম পথ ৷ সমগ্ৰ ৩ প্ৰক.প্ৰম ত আষ্ট্ৰি লকৱল 

উচ্চ আষ্ট্ৰৰােন ৷ সময় লতপ্ৰতয়া িায় ৩.৩০ বাপ্ৰেষ্ট্ৰি ৷ পাোৰত অপ্ৰত লসানকাষ্ট্ৰল আন্ধ্াৰ েয়, গপ্ৰতষ্ট্ৰকই আপ্ৰম আৰু প্ৰবলম্ব 

নকপ্ৰৰ লেপ্ৰকং আৰম্ভ  কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা ৷ ইমাষ্ট্ৰনই প্ৰথয়  আৰু ওখ্ এইষ্ট্ৰিাৱা পথ লয, আপ্ৰম িপ্ৰত ১০-১৫ প্ৰমনটৰ অিষ্ট্ৰৰ অিষ্ট্ৰৰ অলপ 

বপ্ৰে প্ৰেৰপ্ৰণ লব লগা হেষ্ট্ৰি ৷ আপ্ৰম িবাতলকও আৰু কঠিন েবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল লাষ্ট্ৰে লাষ্ট্ৰে পথটি ৷ এফাষ্ট্ৰল অটবয অৰণয, য’ত 

প্ৰবপ্ৰিন্ন িকাৰৰ প্ৰেংস্ৰ েীৱ-েন্তুৰ বসপ্ৰত আৰু আনফাষ্ট্ৰল পােৰীয়া খ্ৰষ্ট্ৰস্ৰাতা নদী ৷ 

  

লাষ্ট্ৰে লাষ্ট্ৰে সপ্ৰন্ধ্য়াৰ আন্ধ্াৰ নাপ্ৰমবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ এটা সময়ত লঘাপমৰা আন্ধ্াষ্ট্ৰৰ পাোৰখ্প্ৰন আৱপ্ৰৰ ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ আমাৰ ওচৰত 

থকা সৰ ুটচ্ জ্বলাই, আপ্ৰম আগবাপ্ৰঢ হগ থাপ্ৰকষ্ট্ৰলা, এইদষ্ট্ৰৰ, লকাষ্ট্ৰনামষ্ট্ৰত, িায় আধামৰা হে ৬.৩০ মানত আপ্ৰম ঘাঙ্গপ্ৰৰয়া 
পাষ্ট্ৰলাপ্ৰে ৷ টুপ্ৰৰষ্ট বাংষ্ট্ৰলাত প্ৰবষ্ট্ৰৱক িাইয়া, আপ্ৰনিাৰ লগত আমালল অপ্ৰত উৎকণ্ঠাষ্ট্ৰৰ অষ্ট্ৰপক্ষা কপ্ৰৰ আপ্ৰিল ৷ কালল ১৫ 

আগস্ট, স্বাধীনতা প্ৰদৱস আৰু আমাৰ সষ্ট্ৰপানপুৰীৰ দশ্ন ! অপ্ৰধৰ অষ্ট্ৰপক্ষাষ্ট্ৰৰ ১৪ আগষ্টৰ ৰাপ্ৰত আপ্ৰম ঘাঙ্গপ্ৰৰয়াত ৷ 

পািপ্ৰদনাৰ লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ ৰােীয় উদযানৰ লেপ্ৰকং অপ্ৰত লসানকাষ্ট্ৰল পুৱাষ্ট্ৰতই কপ্ৰৰব লাপ্ৰগব, কাৰণ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰৰ পৰা িায় 

৩৬০০ প্ৰমটাৰ ওপৰত অৱপ্ৰস্থত, লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ত বতৰ লকান সময়ত লকান প্ৰদষ্ট্ৰশ গপ্ৰত লয় তাৰ লকাষ্ট্ৰনা প্ৰস্থৰতা নাই । 
গপ্ৰতষ্ট্ৰকই, ঘড়ীত পুৱা ৪ বোৰ এলাম্ লগাই আপ্ৰম শুৱলল প্ৰনে প্ৰনে ৰুমলল আপ্ৰেষ্ট্ৰলা ৷ অনাগত প্ৰদনষ্ট্ৰটাৰ মধুৰ সষ্ট্ৰপান আগত 

হল লসইৰাপ্ৰত আপ্ৰত সুন্দৰ লটাপপ্ৰন আপ্ৰেল, তাষ্ট্ৰত প্ৰদনষ্ট্ৰযাৰা লেপ্ৰকংৰ বাষ্ট্ৰব যষ্ট্ৰথষ্ট িাগষ্ট্ৰৰা লাপ্ৰগ আপ্ৰিল ৷ পুৱা ৪ বোত 

এলাম্ৰ সংষ্ট্ৰকতত সাৰ পাষ্ট্ৰলা ৷ বতৰৰ উমান হল গম পাষ্ট্ৰলা লয বাপ্ৰেৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণ ৷ বতৰৰ এষ্ট্ৰন ৰূপ লদপ্ৰখ্ আপ্ৰম 

সকষ্ট্ৰলা মো-প্ৰচিাত পপ্ৰৰষ্ট্ৰলা ৷ এইদষ্ট্ৰৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণ প্ৰদ থাপ্ৰকষ্ট্ৰল লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ৰ লেপ্ৰকং কৰা মুষ্ট্ৰঠও সম্ভৱ নেয়, 

তদপুপ্ৰৰ িূপ্ৰমস্খলন হে প্ৰযষ্ট্ৰকাষ্ট্ৰনা মুেূত্ত পথ বন্ধ্ হে লযাৱাৰ িচুৰ সম্ভাৱনা আষ্ট্ৰি । েয়ষ্ট্ৰতা অলপপৰৰ পািত বৰষুণ এপ্ৰৰব, 

এই আশা মনত হলষ্ট্ৰয় গা-পা ধুই সাে ুে'ললা ৷ আপ্ৰে আপ্ৰম লেপ্ৰকং কপ্ৰৰম বহু অষ্ট্ৰপপ্ৰক্ষত পুস্প উপতযকাখ্প্ৰনলল ৷ ঘাঙ্গপ্ৰৰয়াৰ 

পৰা দৰূত্ব মাত্ৰ ৬ প্ৰক.প্ৰম ৷ যপ্ৰদওবা  দৰূত্ব কম প্ৰকন্তু অপ্ৰতলক দগু্ম তথা প্ৰবপদসংকুল এইষ্ট্ৰিাৱা পথ ৷ বিৰষ্ট্ৰতাৰ আধাপ্ৰখ্প্ৰন 

সমষ্ট্ৰয় তুষাৰাবৃত থকা লিলী অৱ ফ্লাৱািৰ প্ৰকিু প্ৰকিু লেপ্ৰকংৰ পথ এইসময়ষ্ট্ৰতা তুষাষ্ট্ৰৰ আবৃত হে থাষ্ট্ৰক ৷ ৬ মান বোত 

বৰষুণ অলপ কপ্ৰমল যপ্ৰদও প্ৰচপপ্ৰচপলক প্ৰদষ্ট্ৰয়ই আপ্ৰিল৷ আপ্ৰম প্ৰচপপ্ৰচপ্ৰপয়া বৰষুণষ্ট্ৰত লেপ্ৰকংৰ বাষ্ট্ৰব সাে ু ে'ললা ৷ প্ৰকন্তু 

আপ্ৰনিাক লকষ্ট্ৰনলক হল যাৱা যায়, এই কথা হল সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ মো-প্ৰচিাত পপ্ৰৰষ্ট্ৰলা ৷ লিলী অৱ ফ্লাৱািলল  লঘাাঁৰা হল 

লযাৱাৰ  অনুমপ্ৰত নাই ৷ এষ্ট্ৰনষ্ট্ৰত লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা লয প"টাৰ এেষ্ট্ৰন  পাাঁপ্ৰচত তুপ্ৰল বস্তু লোষ্ট্ৰটললল আপ্ৰনষ্ট্ৰি ৷ ধুনীয়ালক পপ্ৰলথীষ্ট্ৰনষ্ট্ৰৰ 

আৱৰা পাাঁপ্ৰচষ্ট্ৰটাত বৰষুণ লসাষ্ট্ৰমাৱাৰ লকাষ্ট্ৰনা প্ৰচিা নাই । আপ্ৰম তৎক্ষণাষ্ট্ৰতই লতওাঁৰ লগত কথা পাপ্ৰতষ্ট্ৰলা ৷ পাাঁপ্ৰচত তুপ্ৰল ১০ 

মেীয়া লকাঁ চুৱা হল যাব লাষ্ট্ৰগ বুপ্ৰল লকাৱাত প'টাৰেষ্ট্ৰন িথষ্ট্ৰম থতমত খ্াষ্ট্ৰল আৰ ুলগত অলপ িষ্ট্ৰয়া কপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ প্ৰকন্তু আপ্ৰম 

সােস প্ৰদষ্ট্ৰলা আৰ ুআপ্ৰম চাপ্ৰৰওেন লতওাঁৰ লষ্ট্ৰগ-লষ্ট্ৰগ থাপ্ৰকম বুপ্ৰল লকাৱাত, লতওাঁ মাপ্ৰি ে'ল  ৷ অৱষ্ট্ৰশষত ৬.৩০ টা মান 

বোত, প্ৰকনপ্ৰকপ্ৰনয়া বৰষুণৰ মাষ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰ আপ্ৰম সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰয় লেপ্ৰকং আৰম্ভ কপ্ৰৰ, িায় ৩০ প্ৰমপ্ৰনটমানৰ পািত এখ্ন লচক-লগট 

পাষ্ট্ৰলা ৷ লিলী অৱ ফ্লাৱািৰ লচক-লগটত িষ্ট্ৰৱশ মাচুলৰ উপপ্ৰৰও সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৰ নাম আৰ ুসময় প্ৰলপ্ৰপবি কপ্ৰৰব লাষ্ট্ৰগ, যাষ্ট্ৰত 

আপ্ৰে প্ৰকমান মানুে লেপ্ৰকংত হগষ্ট্ৰি আৰু ঘুপ্ৰৰ আপ্ৰেষ্ট্ৰল লন নাই তাৰ এটা প্ৰেচাব ৰাপ্ৰখ্ব পৰা যায় ৷ এষ্ট্ৰনদষ্ট্ৰৰই আৰু অলপপৰ 

লযাৱাৰ লষ্ট্ৰগ লষ্ট্ৰগ লেপ্ৰকং অপ্ৰত কঠিন েবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ পাোৰৰ আষ্ট্ৰৰােন প্ৰথয় আৰু উচ্চ ে'বলল লষ্ট্ৰল লগত পথৰ প্ৰচন-লমাকাম 
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নথকা পাোৰীয়া ঘন অৰণয ৷ প্ৰযমাষ্ট্ৰনই ওপৰলল লেপ্ৰকং কপ্ৰৰ আষ্ট্ৰিা বৰষুণ আৰ ুধাৰাষাষ্ট্ৰৰ েবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰি, বৰষুণৰ মাষ্ট্ৰেষ্ট্ৰৰই 
হগ আপ্ৰম এটা প্ৰেমবাে (glacier) পাষ্ট্ৰলালগ । দগু্ম তথা প্ৰবপদসংকুল পথ অপ্ৰতিম কপ্ৰৰ িায় ৪ ঘন্টামানত আপ্ৰে আপ্ৰম 

আমাৰ সষ্ট্ৰপানপুৰী "লিলী অৱ ফ্লাৱাি্" ত িষ্ট্ৰৱশ কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা ৷ ইয়াত লকাষ্ট্ৰনা িষ্ট্ৰৱশ দ্বাৰ নাই, প্ৰকন্তু আপ্ৰম লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰয়ই অনুমান 

কপ্ৰৰ হলপ্ৰিষ্ট্ৰলা লয, এয়াষ্ট্ৰয় আমাৰ সষ্ট্ৰপানপৰুী "দযা লিলী অৱ ফ্লাৱাি্" ৷ প্ৰতপ্ৰনটা প্ৰদনৰ পৰা কপ্ৰৰ অো প্ৰবপদেনক যাত্ৰা, 
লেপ্ৰকংৰ িাগৰ, সকষ্ট্ৰলা দখু্-কষ্ট, আমাৰ প্ৰনপ্ৰমষষ্ট্ৰত উপ্ৰৰ গ'ল অপূৱ্ সুন্দৰ উপতযকাখ্প্ৰন িাষাষ্ট্ৰৰ বুোবলল শব্দৰ নাটপ্ৰন হে 
পপ্ৰৰব ! দৰূ-দৰূললষ্ট্ৰয় লসউেীয়া ঘাোঁৰ দপ্ৰলচা আৰু তাত প্ৰবপ্ৰিন্ন ৰং-প্ৰবৰঙৰ সৰ-ুডাঙৰ ফুল ৷ লযপ্ৰনষ্ট্ৰয় চকু যায় লকৱল 

মষ্ট্ৰনাষ্ট্ৰমাো ফুলৰ সমাোৰ! সুদৰু পাোৰৰ বুকুত লযন এয়া স্বগ,্ পাোৰৰ লকালাত ফুলৰ আপ্ৰলংগন !! আপ্ৰম সাঁচালকষ্ট্ৰয় 

অলপপৰৰ বাষ্ট্ৰব সকষ্ট্ৰলা পােপ্ৰৰ গ'ললা, কাষ্ট্ৰৰা মুখ্ৰ মাত নাই ! িকৃপ্ৰতৰ এই মষ্ট্ৰনাষ্ট্ৰমাো ৰূপৰ প্ৰকমান ফষ্ট্ৰটা ল'ম, প্ৰকমান 

লকষ্ট্ৰমৰাত আৱি কপ্ৰৰম, এই ৰূপ লয লকাষ্ট্ৰনা লকষ্ট্ৰমৰাষ্ট্ৰত আৱি কপ্ৰৰব লনাৱাপ্ৰৰ ! লসইপ্ৰদনা অনুিৱ ে'ল িকৃপ্ৰতক লকষ্ট্ৰমৰাত 

আৱি কপ্ৰৰম বুপ্ৰল িৱাষ্ট্ৰতা প্ৰকমান ডাঙৰ মূখ্্তা ৷ চকু পানী হৱ আপ্ৰেল এষ্ট্ৰন সুন্দৰ দশৃয লদপ্ৰখ্|  

 

ইমান লদপ্ৰৰষ্ট্ৰয় আপ্ৰম থৰ লাপ্ৰগ িকৃপ্ৰতৰ লসৌন্দয্ এষ্ট্ৰনদষ্ট্ৰৰ উপষ্ট্ৰিাগ কপ্ৰৰ আপ্ৰিষ্ট্ৰলা লয বৰষুণৰ কথা িায় পােপ্ৰৰষ্ট্ৰয় হগপ্ৰিষ্ট্ৰলা ৷ 

বৰষুণৰ গপ্ৰতষ্ট্ৰয় এইবাৰ ধাৰাষাৰৰ ৰূপ ধাৰণ কপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ এষ্ট্ৰনষ্ট্ৰত দেুন যুৱকক আমাৰ ফাষ্ট্ৰল িায় লদৌৰী অোৰ দষ্ট্ৰৰ লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা 
৷ কথাপাপ্ৰত গম পাষ্ট্ৰলা লতওাঁষ্ট্ৰলাক বনয সুৰক্ষাকমী ৷ লতওাঁষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰক আমাক েনাষ্ট্ৰল লয অপ্ৰত লসানকাষ্ট্ৰল লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ৰ পথ 

বন্ধ্ কপ্ৰৰ প্ৰদয়া ে'ব কাৰণ ইপ্ৰতমধয িূপ্ৰমস্খলন আৰম্ভ হে হগষ্ট্ৰি, লসষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰে লতওাঁষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰক আমাৰ দষ্ট্ৰৰ আৰু দটুামান লেপ্ৰকংৰ দলক 

এক প্ৰনপ্ৰদষ্্ট ঠাইত একপ্ৰত্ৰত কপ্ৰৰষ্ট্ৰি, যাষ্ট্ৰত সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰক এষ্ট্ৰকলষ্ট্ৰগ সুৰপ্ৰক্ষত িাষ্ট্ৰৱ ইয়াৰ পৰা উপ্ৰলয়াই প্ৰনব পাষ্ট্ৰৰ ৷ লতওাঁষ্ট্ৰলাকৰ 

কথা শুপ্ৰনষ্ট্ৰে আপ্ৰম উপলপ্ৰব্ধত কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা আৰু িষ্ট্ৰয়া লাপ্ৰগবলল ধপ্ৰৰষ্ট্ৰল ৷ অলপপৰ পািত বনয সুৰক্ষাকমী দেুষ্ট্ৰন আমাক 

সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰক অপ্ৰত সাৱধাষ্ট্ৰন আগুৱাবলল প্ৰনষ্ট্ৰদ্শ প্ৰদষ্ট্ৰল ৷ প্ৰযমান তললল নাপ্ৰম আষ্ট্ৰিা বৰষুণৰ পপ্ৰৰমান কপ্ৰম আপ্ৰেষ্ট্ৰি ৷ এটা 
সময়ত প্ৰচপপ্ৰচপ্ৰপয়া বৰষুণ এোকৰ লষ্ট্ৰগ লষ্ট্ৰগ 

আপ্ৰম লেপ্ৰকং কপ্ৰৰ হগ থাপ্ৰকষ্ট্ৰলা ৷ কাষ্ট্ৰৰা এষ্ট্ৰকা 
োপ্ৰন-প্ৰবপ্ৰঘপ্ৰন নঘটালক আপ্ৰম সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ এই 
অপ্ৰত প্ৰবপদেনক পথটি সুকলষ্ট্ৰম পাৰ ে'ললা ৷ 

লেপ্ৰকংত প্ৰপচল পথৰ বাষ্ট্ৰব অলপ অসুপ্ৰবধা 
হেপ্ৰিল যপ্ৰদও, প্ৰবষ্ট্ৰশষ ডাঙৰ এষ্ট্ৰকা অঘটন 

লনাষ্ট্ৰোৱালক আপ্ৰে আপ্ৰম লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ 

ৰােীয় উদযানৰ লচক-লগট পাষ্ট্ৰলাপ্ৰে ৷ ইয়াৰ 

পািত ১ প্ৰক.প্ৰম বাট আপ্ৰম সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৱ লসই দগু্ম 

পথষ্ট্ৰিাৱাৰ কথা পাপ্ৰত পাপ্ৰত আপ্ৰেষ্ট্ৰয়ই 
ঘাঙ্গপ্ৰৰয়াৰ লোষ্ট্ৰটল পাষ্ট্ৰলাপ্ৰে ৷ সময় লতপ্ৰতয়া 
আষ্ট্ৰৱপ্ৰলৰ িায় ৪.৩০ টা, লোষ্ট্ৰটলষ্ট্ৰত লিলী অৱ 

ফ্লাৱাি্ৰ সফল লেপ্ৰকংৰ আনন্দকন সৰুলক 

েষ্ট্ৰলও চকষ্ট্ৰলট খ্াই উদযাপন কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা ৷ 

  

এটি অপ্ৰত দ-ুসােপ্ৰসক আৰু কষ্টকৰ যাত্ৰাৰ পপ্ৰৰসমাপ্ৰপ্তত সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৰ মনত অপাৰ আনন্দ আপ্ৰিল ৷ এই যাত্ৰাষ্ট্ৰয় লযন আমাক 

বহুষ্ট্ৰতা অপ্ৰিজ্ঞতাষ্ট্ৰৰ পপ্ৰৰপণ্ূ কপ্ৰৰ তুপ্ৰলষ্ট্ৰল ৷ কঠিন পপ্ৰৰপ্ৰস্থপ্ৰতষ্ট্ৰকা লনওাঁপ্ৰচ, সকষ্ট্ৰলা পপ্ৰৰপ্ৰস্থপ্ৰতৰ লগত যুাঁে কপ্ৰৰব পৰালক লযন 

অপ্ৰিজ্ঞ কপ্ৰৰ তুপ্ৰলষ্ট্ৰল ৷ লমাৰ সষ্ট্ৰপানপুৰী লিলী অৱ ফ্লাৱাি্ ৰােীয় উদযানৰ ভ্ৰমণ, আমাৰ েীৱনৰ এক পােপ্ৰৰব লনাৱাৰা 
অধযায়, দগু্ম পাোৰৰ ওপৰত, েীৱনৰ বহু পােপ্ৰৰব লনাৱাৰা অপ্ৰিজ্ঞতাষ্ট্ৰৰ আপ্ৰম ধনী হে ৰ'ললা ৷  

 
 

*************************************************************** 
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লৰ’বি্ বপ 

 

লেষ্ট্ৰলবপ আৰু লব্ৰড-ৰসমলাই 
 
-মমী হচয়দ 
ঘৰষ্ট্ৰত অপ্ৰত সেেষ্ট্ৰত প্ৰমঠাই বনাবলল বাৰ ুআষ্ট্ৰপানাষ্ট্ৰলাকৰ মন যায় লন ? প্ৰনিয়, সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰৰ মন যায়, নেয়ষ্ট্ৰন ! আেক, লতষ্ট্ৰনেষ্ট্ৰল আপ্ৰে 

ঘৰষ্ট্ৰত সেেষ্ট্ৰত দপু্ৰবধ প্ৰমঠাই বনাও । প্ৰমঠা খ্াই লবয়া লপাৱা সকলৰ বাষ্ট্ৰবও প্ৰিয় এই দপু্ৰবধ ে'ল লেষ্ট্ৰলপ্ৰপ আৰ ু লব্ৰড-ৰসমলাই । এই 
দষু্ট্ৰয়াপ্ৰবধৰ এটি-এটি সেে লৰ’প্ৰি্ প্ৰপ আগবঢাষ্ট্ৰলা ৷  
 

লেষ্ট্ৰলবপ বনাবলল প্ৰষ্ট্ৰয়ােনীয় সামগ্ৰীসমুহ - 

ময়দা - ২ কাপ 

গাখ্ীৰ - ১ কাপ 

লবপ্ৰকং পাউদাৰ - ২ চাে চামচু 

ইলাপ্ৰচৰ গুপ্ৰৰ - এপ্ৰচকুত 

লচপ্ৰন - ২ কাপ 

প্ৰৰফাইন লতল - ২ কাপ  

এটা ডাঙৰ বাপ্ৰতত ময়দা, লবপ্ৰকং পাউদাৰ আৰ ু ইলাপ্ৰচ গুপ্ৰৰ হল িথষ্ট্ৰম ১ কাপ 

গাখ্ীৰ িালদষ্ট্ৰৰ প্ৰমেলাই ল'ব । এপ্ৰতয়া িষ্ট্ৰয়ােন অনসুপ্ৰৰ পানীষ্ট্ৰৰ লগাষ্ট্ৰটইপ্ৰখ্প্ৰন 

সামগ্ৰী প্ৰমপ্ৰস্কত লফটি ল'ব৷ লঘালষ্ট্ৰটা লবপ্ৰি পনীয়া নকপ্ৰৰব, গপ্ৰতষ্ট্ৰক অলপ-অলপলক 

পানী প্ৰদ লফটি যাব ৷ িালদষ্ট্ৰৰ লফটাৰ অিত, লঘালষ্ট্ৰটা ১ ঘন্টা প্ৰিেত থ'ব৷  

লচপ্ৰনপ্ৰচৰাৰ বাষ্ট্ৰব, চাে বষ্ট্ৰনাৱা িি্ লপন এটাত ৩ কাপ পানী আৰ ু২ কাপ লচপ্ৰন প্ৰদ উতপ্ৰলবলল প্ৰদব আৰ ুডাঠ লোৱা লযন লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰল নমাই 
থ'ব ৷  

এপ্ৰতয়া পাইপ্ৰপং লবগ এটাত ময়দাৰ লঘালষ্ট্ৰটা লওক । এখ্ন লকৰােীত প্ৰৰফাইন লতল গৰম কপ্ৰৰ, পাইপ্ৰপং লবগৰ ময়দাষ্ট্ৰৰ লেষ্ট্ৰলপ্ৰপৰ 

আকৃপ্ৰতত লগাল-লগাললক প্ৰৰফাইন লতলত প্ৰদয়ক আৰ ুিালদষ্ট্ৰৰ ৰঙচুৱালক িােক ৷ িোৰ অিত, গৰষ্ট্ৰম-গৰষ্ট্ৰম লচপ্ৰনপ্ৰচৰাত ডুবাই ৫ 

প্ৰমপ্ৰনটমান লচপ্ৰনপ্ৰচৰাত হথ, পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশন কৰক ৷ 

 
লব্ৰড-ৰসমলাই বনাবলল প্ৰষ্ট্ৰয়ােনীয় সামগ্ৰীসমুহ - 

ফুল িীম গাখ্ীৰ - ২ প্ৰলটাৰ 

লব্ৰড - ৫ প্ৰপচ 

লচনী - ১/২ কাপ 

ইলাপ্ৰচ - ৪ টা 
এটা িি্ লপনত ফুল িীম গাখ্ীৰ ২ প্ৰলটাৰ কম েইুত উতলাই, ডাঠ কপ্ৰৰ আধা 
প্ৰলটাৰ কপ্ৰৰ ল'ব ৷ এপ্ৰতয়া গৰম গাখ্ীৰত লচপ্ৰন আৰ ুইলাপ্ৰচ প্ৰদয়ক ৷ লচপ্ৰন গপ্ৰলষ্ট্ৰল 

েইুৰ পৰা িি্ লপনষ্ট্ৰটা নমাই লওক ৷ কুপ্ৰক কাটাৰ বা সৰ ুলটমাৰ ঢাকন এখ্ষ্ট্ৰনষ্ট্ৰৰ 

লব্ৰড লকইপ্ৰপচ সৰলুক ঘূৰণীয়া আকৃপ্ৰতত কাটি, গৰম গাখ্ীৰত ডুবাই প্ৰদয়ক ৷ 

প্ৰিেত ১ ঘন্টামান হথ, ঠাোলক পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশন কৰক ৷ মই লব্ৰড ৰসমলাইক 

স্টষ্ট্ৰবৰীষ্ট্ৰৰ সোইষ্ট্ৰিা ৷ 
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উৰণীয়া মন 

- অমল চন্দ 

চ'কা নথকা গাড়ীৰ যাত্ৰী দেুন 

এেন ‘প্ৰনয়ৰ’ আনেন  ‘প্ৰদয়ন’, 

ক'ত বা কপ্ৰৰষ্ট্ৰি ভ্ৰমণ 

োপ্ৰনবৰ েয় মন । 

গাড়ীত বপ্ৰে যাত্ৰী দেুষ্ট্ৰন 

ইপ্ৰঞ্জন ষ্টাট্ প্ৰদষ্ট্ৰল, 

ৰাওনা লোৱাৰ আগষ্ট্ৰত 

দষুাৰ কথা ক'লল । 

প্ৰতপ্ৰন আৰ ুদইু প্ৰমপ্ৰল পাাঁচ লযষ্ট্ৰনলক েয় 

লসয়া আমাৰ আয়ুৰ লযাগফল েয় । 

‘োষ্ট্ৰো’ত আমাৰ ঘৰ য'ত উৎপাত কষ্ট্ৰৰ বান্দৰ 

গপ্ৰতষ্ট্ৰক ভ্ৰমণ কপ্ৰৰব ওলাইষ্ট্ৰিা প্ৰশৱসাগৰ । 

আপ্ৰম দষু্ট্ৰয়া িাই 
কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা সকষ্ট্ৰলাষ্ট্ৰক তা-তা-বাই-বাই, 
ঘৰত আষ্ট্ৰি মা-লদউতা, ককা-আইতা 
মো-মােী আৰ ুআষ্ট্ৰি বাইষ্ট্ৰদউ এেনী, 

প্ৰেয়া িৰাই লওাঁ মামা-মামীৰ মৰমপ্ৰখ্প্ৰন । 

বাটত পাষ্ট্ৰলা কাপ্ৰেৰঙা েঙ্গল 

প্ৰস্থৰ কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা 'িফাপ্ৰৰ' কপ্ৰৰ লযাৱাষ্ট্ৰে মঙ্গাঁল, 

‘এপ্ৰলষ্ট্ৰফণ্টৰ’ প্ৰপঠিত উঠি আপ্ৰম ‘ৰাইষ্ট্ৰনা’ লদখ্া পাষ্ট্ৰলা 
লগষ্ট্ৰত ‘টাইগাৰ’ আৰ ু‘ডীষ্ট্ৰয়ৰ্ক’ লেষ্ট্ৰো কপ্ৰৰষ্ট্ৰলা । 

খ্ঙষ্ট্ৰত গৰ্জ্ন্ কপ্ৰৰ ‘টাইগাষ্ট্ৰৰ’ ৰঙা চকু লদখ্ুৱাষ্ট্ৰল 

‘ডীষ্ট্ৰয়ষ্ট্ৰৰ্’ চকুটিপ্ৰপ এটা প্ৰমপ্ৰচপ্ৰক োাঁপ্ৰে প্ৰদষ্ট্ৰল, 

‘লঙ্গৰু মাংপ্ৰক’, ‘বাষ্ট্ৰফল’ আৰ ু‘েন্প্ৰবল’ও লদখ্া পাষ্ট্ৰলা 
প্ৰচপচ্, আইচপ্ৰিম, চকষ্ট্ৰলট খ্াই 
প্ৰশৱসাগৰ আপ্ৰে পাষ্ট্ৰলা । 

েয়সাগৰ, লগৌৰীসাগৰ আৰ ুৰদু্ৰসাগৰত সাাঁষ্ট্ৰতাপ্ৰৰষ্ট্ৰলা 
প্ৰশৱষ্ট্ৰদৌল, প্ৰবষু্ণষ্ট্ৰদৌল আৰ ুলদৱীষ্ট্ৰদৌলত লসৱা েনাষ্ট্ৰলাাঁ, 

লদপ্ৰখ্ষ্ট্ৰলা 'ৰংঘৰ', 'কাষ্ট্ৰৰংঘৰ' আৰ ু'তলাতল' 

য'ত আষ্ট্ৰোম ৰোৰ কীপ্ৰত্ প্ৰচি হে আষ্ট্ৰি উজ্জ্বল । 

এইদষ্ট্ৰৰ ে'ল আমাৰ প্ৰশৱসাগৰ ভ্ৰমণ 

অোবাৰলল ককা আৰ ুআইতাক 

হল যাম মথৰুা-বনৃ্দাবন । 

 

 
অবিম বনদ্ৰাৰপৰা 

ড. প্ৰচিনু  শৰ্্ম্মা(লমলবন্,অষ্ট্ৰেপ্ৰলয়া) 
 
শাপভ্ৰষ্ট মই 
এখ্ন মপ্ৰৰশালীৰ বাপ্ৰসন্দা মই 
ইয়াত বীনা, লচতাৰৰ সুা্ৰ মচ্ূ্ছনা নাই 
আষ্ট্ৰি প্ৰনিব্দধতা এক েয়াল পপ্ৰৰষ্ট্ৰবশ; 
মাষ্ট্ৰে মাষ্ট্ৰে িাপ্ৰে আষ্ট্ৰে দইু এক পশু পক্ষীৰ 
হৃদয়ষ্ট্ৰিদী প্ৰচৎকাৰ  
আৰ ুলোনাকী পৰৱুাষ্ট্ৰবাষ্ট্ৰৰ প্ৰবষ্ট্ৰলাৱা 
লপােৰৰ দইু এটি কণা 
আাঁউসীৰ দিুাগ প্ৰনশা 
লযপ্ৰতয়া লমাৰ িয় লাষ্ট্ৰগ 
ইোঁতষ্ট্ৰবাষ্ট্ৰৰ লমাক সােস প্ৰদষ্ট্ৰয় । 
সােস প্ৰদষ্ট্ৰয় লমাক- 
লমাৰ কপ্ৰফনৰ প্ৰিতষ্ট্ৰৰ সাষ্ট্ৰৰ থাপ্ৰকবলল, 
লীন ে’বলল ধৰা পুৰপ্ৰণ সৃ্মপ্ৰতষ্ট্ৰবাৰ লসাাঁৱপ্ৰৰবলল, 
লবদীৰ ওপৰত পপ্ৰৰ থকা ফুলৰ সুবাস লবলল, 
লমাৰ সৃ্মপ্ৰতত কাপ্ৰচৎ জ্বপ্ৰল উঠা বপ্ৰিগপ্ৰিৰ উম লবলল।। 
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অকবণৰ চ’ৰা  (Kids’ section) 
  

Celebration of colours for Fakuwa/Holi by little Jasmine  

Avaneesh, Canberra Jayansh 

Nyra  

Muse & Meek  
Audrie  

Nyra  

Audrie  
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Aarohan Pencil sketch by Anisha  

Paintings by Ishan  

Welcome to the newest member of our 

community, Davyon Kashyap, born on 19 

February, 2018 to proud parents Jharna 

Bhuyan and Chandan Haloi. May Davyon 

be blessed with all the happiness of the 

world. 

  

  

  
 

 

Anurag  

Ady 

  
Congratulation to proud parents 
Kumarika Gohain and Partha 
Chetia of baby Adira Chetia. Adira 
was born on 7 July, 2017.  
A warm welcome to Adira into 
our community and wish her all 
the happiness of the world.  
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লকইটামান োবনবলগীয়া কথ্া 
(Good to know) 
সংগ্ৰেক: ৰূপপ্ৰশখ্া বৰুৱা 
 
িাৰতৰ ৰােীয়  প্ৰতীক আৰ ু পতাকা 
িাৰতৰ ৰােীয় িতীকষ্ট্ৰটা সাৰনাথৰ অষ্ট্ৰশাক 

িম্ভৰ পৰা ললাৱা 
হেষ্ট্ৰি।এই িতীকত প্ৰতপ্ৰনটা প্ৰসংে প্ৰপঠীয়াপ্ৰপঠি
হক 
প্ৰথয় হে থাষ্ট্ৰক, প্ৰসংেষ্ট্ৰকইটা ঠিয় প্ৰদ থকা পৃষ্ঠৰ 
মােত  
অষ্ট্ৰশাক চি আৰ ুতাৰ বাওাঁফাষ্ট্ৰল এটা লঘাাঁৰা 
আৰ ুলসাাঁফাষ্ট্ৰল এটা ষাাঁড় গৰৰু প্ৰচি আষ্ট্ৰি|  
িাৰতৰ ৰােীয় পতাকাত ২৪ডাল দেসপ্ৰেষ্ট্ৰত গাঢ নীলালক থকা 
অষ্ট্ৰশাক চিষ্ট্ৰটা ইয়াৰ আপ্ৰে্ষ্ট্ৰত  সপ্ৰন্নপ্ৰবষ্ট কৰা হেষ্ট্ৰি। 
ৰােীয় িতীকৰ অংশ ৰষূ্ট্ৰপ এই প্ৰচিৰ তলত 
লদৱনাগৰী প্ৰলপ্ৰপত “সতযষ্ট্ৰমৱ েয়ষ্ট্ৰত” বপু্ৰল প্ৰলখ্া থাষ্ট্ৰক । ৰােীয় 

পতাকাৰ প্ৰতপ্ৰনটা ৰং ওপৰৰপৰা তললল িষ্ট্ৰম:  
- লগৰৱুা (সােস আৰ ুতযাগ) 
- বগা (শাপ্ৰি আৰ ুসতয) 
- লসউেীয়া (আস্থা আৰ ুবীৰত্ব) 
মলূ িম্ভত চাপ্ৰৰটা প্ৰসংে এপাে ওষ্ট্ৰলাটাই লথাৱা পদমু ফুলৰ এখ্ন 

লগালাকাৰ পৃষ্ঠত প্ৰপঠীয়া-প্ৰপঠিলক প্ৰথয় হে থাষ্ট্ৰক । লগালাকাৰ পৃষ্ঠখ্নৰ 

আনষ্ট্ৰটা ফাষ্ট্ৰল এটা প্ৰসংে আৰ ুএটা োতীৰ প্ৰচি আষ্ট্ৰি। 
 

িাৰতৰ ৰােীয়  েন্তু: লঢকীয়াপতীয়া বাঘ 
িাৰতৰ ৰােীয় চৰাই: ম’ৰা 
িাৰতৰ ৰােীয় ফুল: পদমু 

অসমৰ ৰাবেযক েন্তু: এটা খ্গ্ থকা গাঁড় 
অসমৰ ৰাবেযক চৰাই:লদও োাঁে 
অসমৰ ৰাবেযক ফুল: কষ্ট্ৰপৌ ফুল 

 

িাৰতৰ ধ্ৰুপদী নৃতয: িাৰতনতৃযম্ , কথকপ্ৰল, কথক, কুপ্ৰচ্ছপূড়ী, 
ওপ্ৰডিী, সত্ৰীয়া, মপ্ৰণপূৰী, লমাপ্ৰেনীয়ৰ্ত্ম্ 

 

িাৰতৰ আিঃৰােীয় চাবৰসীমা: 
উত্তষ্ট্ৰৰ: আফগাপ্ৰনিান, চীন, লনপাল আৰ ুিূটান 

পষূ্ট্ৰব: বাংলাষ্ট্ৰদশ, মযানমাৰ, থাইষ্ট্ৰলে 

দবিষ্ট্ৰণ: শ্ৰীলঙ্কা, ইষ্ট্ৰোষ্ট্ৰনপ্ৰচয়া, মালদ্বীপ 

পবিষ্ট্ৰম: পাপ্ৰকিান 

 

National emblem & flag of India 
The National emblem of India is adapted from 
the Lion Capital of Ashoka in Sarnath. In this 
symbol, three Asiatic Lions are standing back-
to-back showing a Horse on the left and a 
Bull on the right of the AshokaC hakra in the 
circular base. The motto “Satyameva Jayate” 
(meaning: Truth Alone Triumphs) is inscribed 
below this symbol in Devanagari script forming 
national symbol of India. The wheel with 24 
spokes, AKA Ashok Chakra has been placed 
as a navy blue wheel in the middle (white) 
band of the Indian National Flag.  
The three colors of Indian national flag from 
top to bottom are: Saffron (courage and 
sacrifice), White (peace and truth), Green 
(faith and chivalry) 
In the original Lion Capital, four Asiatic Lions 
are standing back-to-back on an inverted 
bell-shaped lotus flower. On the far side there 
is an Elephant and a Lion. 

 
 
 
 
 
 

National animal of India: Royal Bengal Tiger 
National Bird of India: Indian peacock 
National flower of India: Lotus 
State animal of Assam: One-horned Rhinoceros 
State bird of Assam: White-winged wood duck 
State flower of Assam: Foxtail orchids 
 
Classical dances of India: Bharatanatyam, 
Kathakali, Kathak, Kuchipudi, Odissi, Sattriya, 
Manipuri, Mohiniyattam 
 

International Border of India: 
North: Afghanistan, China, Nepal and Bhutan 
East:  Bangladesh, Myanmar, Thailand 
South: Sri Lanka, Indonesia, Maldives  
West: Pakistan 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka_Chakra
https://en.wikipedia.org/wiki/Motto
https://en.wikipedia.org/wiki/Satyameva_Jayate
https://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_bell
https://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_bell
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_lotus
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িাৰতৰ বৃহৎ পব্তমালা: প্ৰেমালয় পব্ত, কাৰাষ্ট্ৰকাৰম পব্ত, 

পূব্াচল পব্ত, প্ৰবন্ধ্য পব্ত ,আৰাৱলী পব্ত, পপ্ৰিমঘাট পব্ত, 

পুব্ঘাট পব্ত । 
 
 
িাৰতৰ বৃহৎ নদীসমূহ: ব্ৰহ্মপুত্ৰ, প্ৰসনু্ধ্, গঙ্গা, লগাদাৱৰী, নম্দা, 
কৃষ্ণা, কাষ্ট্ৰৱৰী, যমনুা, মোনদী, তাপ্তী। 
 
 
িাৰতৰ চৰকাৰী িাষা ২৩ টা: অসমীয়া, বঙ্গালী, বষ্ট্ৰড়া, 
লডৌগৰী, ইংৰােী, গুেৰাটী, প্ৰেন্দী, কান্নাড়া, কাপ্ৰিৰী, লকাঙ্কনী, 
হমপ্ৰথলী, মালায়লম, মাৰাঠী, হমলত (মপ্ৰণপুৰী), লনপালী, ওপ্ৰড়য়া, 
পাঞ্জাবী, সংসৃ্কত, সাাঁওতাপ্ৰল, প্ৰসন্ধ্ী, তাপ্ৰমল, লতলগুু, উৰ্দ্ু্  । 

Major mountain ranges of India: Himalayan 
Range, Karakoram Range, Purvanchal Range, 
Vindhaya Range, Aravalli Range, Western 
Ghats, Eastern Ghats.  
 

Major Rivers of India: Brahmaputra, Indus, 
Ganges, Godavari, Narmada, Krishna, Kaveri, 
Yamuna, Mahanadi, Tapti 
 

23 Official languages of India: Assamese, 
Bengali, Bodo, Dogri, English, Gujarati, Hindi, 
Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, 
Malayalam, Marathi, Meitei (Manipuri), Nepali, 
Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, 
Telugu, Urdu. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
~Diya Goswami 

Haunted Frost House  
– Anisha HatiBaruah 

Afar stood a lowly, shattered mansion on a deserted 
hill. 

Frost house, named after the building’s unpleasant 
chill. 

All those who entered mysteriously disappear forever. 
For that reason we should invade never. 

Years passed, but the ominous Frost House stayed 
still. 

More disappeared as they entered at their own will. 
But there was one destined to discover the 

mansion’s mystery... 
The answer to solve the horrendous problem was   

the history. 
Someone was destined to reverse. 

And break the poor house’s cruel curse. 
No one wanted this situation to be worse. 

And finally the right person for this job had arrived. 
She was the only one that did survive. 

Solving the impossible puzzle, she found the cure 
That could turn the Frost house back to pure 

She used a wonderful cure, undoing the dark magic. 
Removing all the bad years of loss and tragic. 
Now that the curse was broken, the missing had 

returned, 
comforting the worried and concerned. 
That very mansion is still standing 
with a story merely outstanding. 

********* 

Green  
  
Green is the colour of Hulk,  
Green is the colour of his bulk.  
Green is the colour of the tag that is, 
hanging on my bag.  
Green is the colour of slime,  
Green is a sour lime.  
Green is the colour of leaves  
that will fall from the trees.  
Green is the colour of the class  
Green is lucky last.  
Green is the colour of my hat  
but Green is not the colour of my bat.  

  
Vedantik Bhattacharyya, Year 4  
  Randwick Public School  
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The Ancient Handloom  

 

~Diya Goswami 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nimble hands, 

As smooth as the 

Threads of cotton they weaved, 

Hurled themselves, 

Clickety-clacketing, 

Along the ancient handloom. 

 

Tirelessly and relentlessly 

They labored. 

Precision, over time 

Was favored 

In crafting the traditional costume. 

 

Like a grandfather clock, 

The seconds, minutes, and hours rolled by, 

The hands still toiled, 

In the heat and the dry. 

In the confines of the room. 

 

It wasn’t long now, 

Before it all would be done. 

Before the final work 

Could glisten in the sun. 

 

Far away from the smoke and the plume,  

where a young girl 

Bounced, up and down 

In irritable patience for the garment 

To be decorated all around 

Her eager limbs and torso 

Unable to assume 

that once taken, 

She would never let go. 

 

In one moment of elation, 

What she didn’t know, 

Was that it came from the ancient handloom. 

On my recent trip to Guwahati, Assam, for the summer holidays, I had the opportunity to witness 

and even try my hand at some weaving on traditional Assamese handlooms. I was inspired by the 

way their hands moved across so effortlessly to stitch up the threads of cotton. I appreciated the art 

even more so after attempting it myself to little avail! This is a short poem drawn from the 

experiences of seeing those weavers toil for hours to create beautiful fabrics and traditional 

costumes. 
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Clash of Jack 
              Akash Dutta, Year 3 

 One day, Jack was playing a computer game and somehow he 

got sucked into the game. Inside the computer, he was playing a 

soccer game. If he won the game, he could go to the next 

challenge but if he lost he would be a computer code forever. 

The score in the board was 19-19, a tie. The opponent player was 

about to score a goal, but Jack, as the goal keeper just saved it.  

The challenge of the next level began. In this game, Jack saw his brother come running to 

join him. The players had to defeat a dragon and an evil wizard. The fight began. First 

Jack and his brother had to fight a large troop of soldiers. Luckily, the soldiers were made 

of only air, so it was easy to defeat them. Finally, Jack and his brother reached the dragon 

and started to fight the battle of their lives. After a long fight of attack and counter 

attack, the dragon was defeated. But then the wizard turned Jack’s brother into stone. 

Jack was enraged and fought with the wizard with all his might. At last the wizard was 

defeated and Jack saw the shining trophy. Jack was so happy and about to touch the 

trophy. But before he could do so, everything went blurred and Jack heard- ‘Wake up 

Jack, you are going to be late for school.’ Oh! It was just a dream.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

How to make Slime 
       By Tiana, year 3  

Slime is something that is really fun to play with because there are many types of slimes and they 

are so easy to make. Your slime can be crunchy, soft, stretchy, glittery or even glossy.  

This is how you make slime:  

You will need: glue, activator, food coloring (optional), smoothing to mix with, a bowl, measuring cup, 

corn starch or corn flour.  

Activator choice: Almat, Dynamoor or cold power/laundry detergent 

Contact solution: corn starch 

Borax …. ‘not the best choice’. 

Procedure:  

1. Pour in 1 cup of any glue (e.g. pva glue). 

2. Add food colouring, paint or glitter (optional), mix well. 

3. Add activator slowly into the bowl. 

4. Nead well, if too sticky, add corn starch or corn flour.  
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Small can do it All! 

Anisha Hati Baruah 

 

Life was hard for the miniature Tinnie Cottontip, 
therefore she was the smallest seahorse in Celestia 
reef! Her mission was to prove herself that small can 
do it all. Now, where it all started was Coral Courtyard, 
a predator free dome for turtles, sea stars, small sea 
creatures and especially sea horses. Predator and prey 
were separated for the safety of the residents of 
Celestia Reef, otherwise… You might see dead bodies 
in the water, and that certainly won’t be pretty! 
“Hey Terras umm… I just wondered if, like… well-” 
Tinnie was interrupted by Terras the mud Turtle.  
“OH. MY. STARFISH!!! Tinnie! TINNIEEE!!! Get your 
tail over here!!!” squealed the big mouthed turtle, 

waving his flippers directing Tinnie. 
“Mmmm…. WHAT?! WHAT!? I can hear you, you 
know!?” muttered moody Tinnie loudly. “ I’m RIGHT 
HERE!!” she yelled.  
“ohhh! Heh… heh.. Didn’t see ya… you’re so tiny and I 
couldn’t couldn’ see ya-”. Tinnie glared at the turtle, 
narrowing her crystal clear, beady eyes and turned 
away. “Well I didn’t’ mean to offend ya or anything’, I 
jus’ I jus’ … Well I saw those new new songs by by 
Catfishy Perry and Justin Blob fish!! And I know I 
know you like - 
“ SHOOOOSH!!!!” screamed Tinnie as loud as her 
lungs could go. “Blabber blabber!!! YOU NEVER SHUT 

Our trip to Singapore 
Prajna Gupta, Year 4 
 
In the last summer holidays, we had a stopover holiday in Singapore                          
on our way back from India. I was very excited to visit another country.                              
As the plane landed, I looked outside the window and was delighted to see a beautiful canopy of 
trees and flowers. 
The first thing that struck me when I landed in Singapore is that it is very clean. The first day we 
walked around the main city area enjoying the sights of shopping malls. 
Close to our hotel was an awesome food-court and we went there for dinner every night. 
The next day was the day I was waiting for – we were going to Universal Studios for a day full of 
rides and fun. My first ride was the ‘Ancient Egypt’ roller coaster. It was a ride in pitch dark and 
there were eerie lit up faces in between on the way which was quite scary. The ‘Jurrasic Park’ ride 
was the next one where we moved around in a boat and had some steep drops. We had an amazing 
day filled with wonderful rides and some good food. 
Singapore zoo is considered to be one of the best zoos in the world and I was fortunate to be able 
to visit it. The major attraction in the zoo was the ‘Giant Panda’ and it kept everyone amused with its 
tricks. I also saw a ‘Polar Bear’ for the first time. There was a ‘river safari’ too within the zoo and 
we got to see some beautiful animals in the river safari. 
We also saw the ‘Merlion’ against the beautiful backdrop of Marina Bay Sands. We rode the 
‘Singapore eye’ and the view from there was just awesome. We also went to a beautiful Indian 
temple. 
We stayed in Singapore for 3 days and then returned to Canberra. It was a very enjoyable trip and I 
would love to visit Singapore again. 
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UP!!!”  barked the big voice out the small body! They 
swam away from each other madly, with gloomy tears 
dripping from their small eyes. 
An  hour had passed, but Tinnie Cottontip was still in 
her coral room sulking. “ I shouldn’t… th-that was 
real- really RUDE… rude of m-me to scream lik- like 
tha- that…” she thought aloud. Never had the minute 
creature felt so guilty and hurt in her tiny heart. She 
hated the fact about her small size, smaller than a 
cotton bud. Tinnie had to prove herself. Her new quest 
was to prove that small could do it all… 
Swimming far from the only home she knew . 
Leaving to prove herself, but she really, had no clue. 
The creatures; journey was to prove that even small 
Seahorses are not weak or inexperienced, but small 
could do it all… 
The water was harsh. Current pulling surely rough 
But only the smallest could be THAT tough…  
The minute figure made its way through the sandy 
waters, reaching near to the ‘ hooman beans’ world. 
Drawing closer to this complex giant’s home, Tinnie 
noted that there was something in the water… pieces 
of mysterious; see through-ish material that glowed 
like a ghostly white Glow fish. “Is it… rubber?? Err... It. 
Is…. Metal- no it’s plaspic?”. The plastic floated 
everywhere, giving Tinnie an icky feeling. Swimming 
through the disgusting water was a hard job, the 
debris was getting thicker and harder to swim 
through.  
After what seemed like FOREVER Tinnie stopped dead 
in her tracks, like a deer in headlights, Tinnie stared at 
a floating corpse… A not fully grown,  Kemp ridley sea 
turtle, with bits of material and net dangling out of its 
mouth.  The sea horse gasped in shock and sadness, a 
tear half the size of a pea rolling down her body. She 
was speechless, and bowed her head in sorrow.  
WHAM!!! A net had caught her, and it was darkness for 
the little seahorse. “NOOO! I can’t -can’t give up NOW!!” 
 squealed Tinnie.”I’ll do it for Terra. My one and only 
friend- oh. Terra…” sadly remembering. “Hold on… I 
can still speak! I MUST be alive...” moments later, lights 

flickered on one by one, down the long hallway. As 
Tinnie searched around, she noticed tanks towering 
tall above her with other species of creatures. The 
tanks were labeled ‘endangered’, ‘fish for breeding’ or 
‘observing needed. Tinnie looked at her own label, 
reading ‘CELESTIAL CLO SEAHORSE. LAST OF IT’S 
KIND!’. * woaaahh-ing!* 
The seahorse was awed to know that she was so rare. 
She felt special, she could be herself and stand out 
from the crowd.” There is only one of a kind for all of 
us. We are all unique in ways, and can NEVER be the 
same- even same species”. The seahorse sighed, smiled 
thinking about how different Terra’s was from all the 
mud turtles. Same species but such a difference-as if 
Terra’s was a different species. Tinnie’s thoughts had 
been interrupted by SQUASH SQUASH!!! There was a 
splashing of wet boots coming her way. Wet boots, 
white lab coat and soggy gloves...It was a hooman 
bean!!!! Dun dun daaan! *dramatic music!!*  
It had been three dramatic and long days since then, 
and Tinnie was back in the warm waters of Celestia 
Reef. Everything had changed when the hooman bean- 
humans had discovered the reef and the species. ALL 
thanks to a celestial clo seahorse, which was 
surprisingly the smallest! 
I was at my special ceremony, just earned my star 
tracking chip that the humans tagged on my back to 
keep in touch. It has in curly writing ‘ Tinnie Cottontip 
the Celestial clo seahorse- tiniest but most determined’. 
The chip is WAY better than a mobile phone what I 
was aiming for. Also, Terra and I are friends again! I 
have so many more friends that support me for my 
tiny size too! They come from the Endangered Marine 
Creatures Organization or EMCO. Now sea animals all 
around the globe know my name and my mission 
completed. I have even gotten into the human’s 
‘Guinness world records’ book, for tiniest seahorse and 
tiniest creature to travel far. Now I, Tinnie Cottontip, 
tiniest seahorse live a glam, easy, fun life. Successfully 
proven that even small can do it all… 
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Tick-Tock, Tick-Tock …..- The essence of time 

Pragnya Gupta, Year 8 

Time, what a precious thing! Ever since I started High School I have noticed a significant increase in pressure and 

stress about school. After lots and lots of advice and pep talk from my mother, I 

realised the main culprit of my pressure was time management. If I were to plan all 

my work and assignments and schedule them into my daily study routine I would be 

able to pay equal attention to each subject. This sounds all easy for me to say but 

doing it is a totally different story. So I tried it out. I made a strict schedule and 

followed it religiously for a week. On reflection, it improved my work a lot and I 

was a lot more productive. It was then that the realisation came to me that time was 

why I was doing what I was doing and that utilising it correctly is my responsibility. 

My Last Week of Primary School 

-Irina 
The last week of primary or year six is still very fresh in my mind, and I remember everything so vividly, I mean 

who wouldn’t? After all it’s one of the most special time in a student’s life. 

Year 6 as a whole was one of my best years. I made so many memories and so many good friends. But the last week 

of year 6 has to be my favourite.  

It all started on Monday when we had a class party, we all brought some snacks for everyone to share, most of it was 

chips, lollies and biscuits and my teacher got us some ice-cream. We all played games together watched a movie and 

just talked because it was the last time we would be together as a class because the next day was our Presentation 

Day and after which our teacher Mrs White was to fly to Ireland to attend a friend’s wedding, so we had very little 

time to spend with our teacher and therefore wanted to make the most of it. 

The next day was Presentation Day where year six students from each class were chosen by their class teacher who 

they thought had either improved, or constantly worked hard or was always respectful and who they thought 

deserved an award.  I was very lucky to receive two awards. After that it was the Sports Presentation which I 

unfortunately missed out as I had a sore throat and a terrible fever and therefore left school early so that I could get 

some rest as  I didn’t want to miss out on my Farewell the next day. 

The next day was my favourite day because it was my Year 6 Farewell. The fun began at 5:30 in the evening, and it 

was held at a beautiful function centre. That day, me and my friends kept messaging each other because we were all 

so excited. Once we got there we all took photos with our friends and teachers, then went in and got seated in our 

respective tables. The party started off with our school captains saying a speech after which we danced until 
7:30, then it was time for dinner and we could hardly eat as we were too excited and overwhelmed 
with everything that was going on. Once dinner was over we had a dance off which was so much of fun. Then we 

went to the lolly bar and I don’t know why I took the lollies because I ended up giving them to my friends and 

putting them in their drinks. Then we danced for the rest of the night even though my feet were so sore I couldn’t 

move them anymore. At the end of the evening, I hugged all my teachers and took more photos, it was a very special 

and memorable night. 

The next day was our end of year excursion. We went to the movies and watched ‘Wonder’ which was a great movie 

I enjoyed it. And at the end my friends and I had a mini popcorn fight.  
After the movies we were planning to go to the park and have lunch but it was way too hot so we went back to 

school and got free ice blocks and ate our lunch. We just talked, listened to music and played more games 
for the rest of the day. 
 Finally, the day had arrived when I would be leaving my primary school forever. The day started off where the 

students versed the teachers in volleyball and obviously the students won. After recess we had a pizza party and did 

whatever we wanted to do, then it was lunch and my friends and I walked around the whole school while eating our 

ice creams. As the day passed our hearts were feeling heavy, everywhere we walked we could see people starting to 

cry. Then after lunch, it was our graduation where we got our yearbooks and our graduation certificates. Then we 

went through this tunnel created by all the students in our school which ended at the school oval and nearly everyone 

was in tears. I hugged all my friends and we said our final goodbyes. When the bell rang no one wanted to leave the 

school, the place that had given them so much and taught them to laugh, learn, compete, but eventually people left 

and I was one of the last ones to leave. It’s been a great journey, and a wonderful experience, hope the future is as 

beautiful as the past has been.   

------------- 
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Time is a gift and we rarely acknowledge it and mostly take it for granted. We never realise the true beauty and 

presence of it until it is gone. Our lives are limited and we all run on the mercy of time. Every day we do the same 

thing, wake up, go to school, return home, homework, dinner and sleep. We often hear the saying “time stands still 

for no man” and it couldn’t be more accurate. We have the option of how we want to spend our time, whether we 

want to make it worthwhile or worthless. We cannot stop or pause time for us but what we can do is make 

memories and hold on to them forever. We have this incredible ability to store memories and keep them with us all 

the time but sometimes we are so caught up in our lives with all our technology and jobs that we do not appreciate 

the true presence of time. 

Sometimes when we make a mistake we don’t want to keep that memory and wish we could go back in time to fix 

it. But sadly time doesn’t stop or rewind. All we can do is learn from those mistakes and improve upon them. 

Sometimes we are so busy trying to prepare for the future or regretting the past that we don’t use the present time to 

its full potential. We often forget to enjoy the present and one example of this is school. While we are busy 

working on one assignment, we are thinking of the next test or assignment. We rarely pay attention to the present 

until it becomes the past. Time cannot be seen or measured it is simply something we must live with and learn to 

use it to its full ability. After reading this article I hope to inspire you to use your time wisely and make the most of 

it while making memories with your loved ones that will last forever. Time can be your best friend or your worst 

enemy. It is up to you how you want to treat and use it. 

 
************************************************************************************************************* 

Dadi 
Tara Bezbaruah 

When going to India I was excited to see my family, especially dadi since I hadn’t 

seen him in a long time, but the weather was extremely hot. I couldn’t understand 

how dadi could handle such exhaustion. One day dadi asked, “Tara, Lara lets go buy 

some ice cream, “Lara and I agreed to go with him as we couldn’t say no to ice-

cream. When going to buy ice cream, he showed us the Brahmaputra River and 

mentioned that it started from the Himalayas and goes all the way to the Bay of 

Bengal. I remember the last time we went to India he would drive the car and take 

us to places. However, this year he was not confident to drive the car and had to get 

one of the helpers to drive us to the ice cream shop. When going up the steps of that 

shop, I saw he was struggling but I didn’t know how I could help him as he had his 

stick on one hand and his other on the railing. I thanked him many times for taking 

us to the shops. He still went through the struggles of buying us things and trying to 

do his best to please us. I was always so grateful to him as he treated us so nicely.  

The holiday was a boiling one so Lara and I spent lots of time on our iPods as we 

would instantly start sweating from the heat the second you stepped outside. One day he called us out 

to play a game. He told us to get a paper and started drawing lines and set up the game for nots and 

crosses. We kept on trying, and we decided to play a different game that was similar to naughts and 

crosses. I tried teaching dadi and he tried his best to learn the new game but in the end, it was me 

playing, and beating Lara. He loved watching us. 

On the second last day of our holidays, dadi woke us up and said “let’s go for Dosa together”.He was 

a bit unwell that day. He was coughing badly, and he told the helper that he would go to eat Dosa 

with just Lara and me. He took us there and three of us had a lovely time enjoying our Dosa and 

chatting a lot about school and friends. Then on the last day I gave him the biggest hug out of 

everyone, not knowing that it would be my last hug, he said he wanted me to become a doctor, and I 

assured him that I will try my best. Once we left India, dadi was getting sicker and sicker by the day. 

His body stopped fighting and he died of kidney failure on 2
nd

 of November 2017. Next time I go to 

India, it will never be the same but I’m very glad I could spend those precious moments with him. 

They will remain in my heart forever. 
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The Inca Trail to Machu Pichu Peru, South America 
Kashika Goswami 
5 am wake up calls, 4 long endless days, 3 helpful guides, 2 tall 

mountain passes, and the one and only amazing Inca trail 

ending at the Machu Pichu ruins. This is my story of our Inca 

Trail trek. Let me start with the infographic on the right to give 

you a quick summary of our 4 days. 

Day 1:  

We started the day very early at our hotel, woke up and had a 

light breakfast then hopped on the bus that would take us to the 

trail. 3 hours and a great nap later, we are out of Cusco and at 

the entrance of the Inca 

Trail known as KM 82. 

We started our trek 

with much excitement and an adventurer’s heart; little did we know what 

was to come…The first day was quite easy compared to what else was to 

come, it was mostly flat. Along our hike, we saw diverse types of flowers, 

buildings and animals, we also learned more about the Inca’s culture. Half 

way through the day we stopped for lunch, which was prepared by the 

dedicated and talented View Peru staff. It was delicious and just the boost 

of energy we needed to finish the day. It was dusk when we reached the 

campsite, the tour operator has already set up the site and dinner was 

getting ready. We showered and rested for a while before being served a 

wonderful dinner. 

Day 2: 

We woke up and had an amazing breakfast and started our hike, it started off brilliant but then quickly got 

exhausting and tiring. No one told us that day 2 was a steep uphill for 8 hours!  The plan was to climb for 6 hours, 

stop for lunch and then try to get through the 2 highest points in the trail. The continuous climbing, the altitude was 

taking its toll, headaches, nose bleeds and short breath, but luckily, I somehow made it to the lunch site. My brother 

and I arrived before my parents so while we waited, we took a short nap.  It was only later that when we compared 

notes with our parents we figured out that both my Dad and I needed Oxygen and given the altitude it was advised 

that we camp at the lunch site that night and not continue the journey as we were all very tired. 

Day 3: 

We started the day very early, we knew we had a long day ahead 

of us, so we ate an energising breakfast and started our hike with 

an intrepid spirit. Our first obstacle was getting to the summit of 

Dead Woman’s Pass. Step after step, hour after hour, it was like 

we were walking but not getting anywhere. Rocky, slippery and 

steep on an extremely narrow path. Hours and hours of steep, 

slippery rocky out carvings later we finally reached the summit 

of Dead Woman’s Pass at an altitude of 4217 mtrs. The view up 

there was beautiful. It was an amazing accomplishment, one of many during this trip. We took 

some pictures and ate our snacks and started the agonizing trek down.  You would think going 

down would be easier, you would be extremely wrong. The steps were built for the Llama’s 

hence very steep and each flight was a knee length. On top of it the rain made it very slippery so we all had to be 

careful, especially me. In the first 10 minutes I must’ve slipped about 5 times, thankfully our guides helped me 

carefully get down without breaking any bones.  

After lunch was time to summit the next peak at 3946 mtrs. I’m sure by now you know the drill, slippery narrow 

stairs up then slippery rocks down. After 14 hours of tiring hike, 2 mountain summits, 17km of treacherous steep 

rocky stairs and 2 vertical tunnels we reached our camp site, exhausted wet and cold. The hot dinner and change of 

clothes were welcome. We had no time to sit and talk, all of us slept really well. 

Day 4: 

This was it, the last day, the last hurdle, the day we had been waiting for. We had quite an emotional morning, 

saying goodbye to all our porters and we spent half of the morning giving hugs and thanks. The trek down was 
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meant to be over in 6 hours but given that we have been coming down at a slow speed it took us longer than 

planned. Sore feet, twisted ankle, blister not withstanding we 

ploughed on. 

During the afternoon, we reached the Sun gate, which is right above 

Machu Picchu ruins. After a short rest, we started again; we were all 

so excited that we sped down to the ruins as fast as we could. 

Because we were coming down slower than planned we did not have 

time to stop for lunch. Eventually we made it down in time to get the 

last bus to the train station. 

In conclusion, the Inca trail was hard, REALLY hard, but it was 

definitely worth it. The feeling once you have finished the trail is 

unbeatable, you make new friends, new memories and thanks to the team from View Peru our tour operator we 

completed this wonderful trek. 

 

 
  
  

Greater Purpose 
Abhishai Hati Baruah 

As humans we are all unique and different, we each have our own individual spark that lights our flames and 
poses qualities and attributes our neighbours might not have. This quality of individualism is not relevant with any 
other life forms but us; however we indeed have something all humans have in common. That is we all have a 
talent, something we are deeply passionate about or love doing. I feel personally as a teenager in this society, 
we all need to come together and use our talents for a greater purpose. Our God given gifts to benefit the 
broader community not just our own social circle, but reach out and improve lives of others using and harnessing 
our gifts. Slowly yet effectively making the world a better place. 
To reach a greater perspective, one of the greatest boxers of all time, Muhammed Ali is a prime example of 
this. Using his high boxing talent and platform to speak out about equality, freedom and one's own religious 
rights, creating an evolution and transforming that particular generation. Similar to this, we as individuals have our 
own talents and platforms we can take advantage of to speak out for something we are passionate about. Or 
improve the lives of people around us who might not be as fortunate as us. To explore the greater purpose 
meant for lives. 

******************************************************************* 

THE UBS CADETSHIP 

Anshul Baruah 
Just before my HSC exams last year, I received an opportunity to undertake the UBS Business Cadetship Program. I was 

one of 6 people across Australia, who had been fortunate enough to receive a position within the Research wing of UBS’ 

Investment Banking division. 

As per Rukmi Mahi’s request, I hope that sharing my experiences within the program will encourage other students in 

high school to pursue this fantastic opportunity; should they be interested in pursuing a career in finance and business.  

As a cadet, I have been fortunate enough to commence paid, full time work at UBS alongside my tertiary studies at a 

university and degree of my choice. In line with their aptitude and interests, the program places students straight out of 

high school into one of UBS’ many divisions, offering them a chance to receive mentoring from industry leading 

financial service providers around  the world.  

As a cadet within the equity research division of the business, I have been given the invaluable experience of meeting 

with and posing questions to the CEOs/CFOs of some of Australia’s and the world’s largest companies. Depending on 

the team you are placed within, these companies include the likes of CIMIC Group, Rio Tinto, Westfarmers, Brambles 

etc. I have also had the privilege of being placed within one of the research division’s sector teams, working closely with 

my manager and his associate analyst to experience and learn an immense amount about the banking and financial 

services industry. 

All in all, these last 2 months have been an amazing experience for me and if you are interested in applying for the 

program, I have provided a link to the application below. I will happy to provide more information abou the process, if 

needed, Link To Application: 

https://www.ubs.com/au/en/hsceconomics/ubs-cadetships.html 

 
 
 

 
 

https://www.ubs.com/au/en/hsceconomics/ubs-cadetships.html
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Glass Painting and How I got into painting 
Indrani Kakoty 

Art became an integral part of my life at an extremely young age. One of my earliest memories is 

that of my grandmother drawing and painting flowers on a cloth, with me. From there on, I began to 
take a keen interest in art and my parents soon enlisted me in art classes. My family being ardent 
lovers of music and musicians themselves introduced me to the world of music and got me to take 
formal music lessons. Soon, studies and music started putting severe demands on my time and 
painting took a backseat. In spite of this, I kept on taking part in various art competitions. The 
perseverance paid off when, at the age of 10, I got an award in All India National level painting 
competition.  
Till now, I have attempted various styles in painting such as oil painting on canvas, mosaic painting, 
glass painting and fabric painting. Painting landscapes and still life in oil is my favourite.  
One technique that I would like to share with the Gogona readers is the one that I use for glass 
painting. To start with one needs to make a sketch on a white base paper. Thereafter the sketch 
needs to be transferred to the glass by placing the glass on top of the paper and tracing the 
sketch. The hand has to be very steady or else the painting will become untidy. Once the outline of 
the picture is completed the sketch can be filled with colours as needed. One can use fabric paints 
or even glass paints. It depends on the type of effect that is required. This painting form requires a 
lot of patience and a steady hand the reason being if the strokes are not properly done it will spoil 
the painting on the glass. 
Art and music has been my passion and will always remain.  
Glass paintings:  

Mosaic Painting: 

Oil Paintings: 
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AWARENESS ON NEURO REHABILITATION 
Dr. Priyam Goswami 
 
I am not a doctor. Nor am I related in any way to the 

medical profession. This piece is based entirely on my 

experiences as the spouse of someone who suddenly 

suffered from a severe brain stroke and the innumerable 

challenges that we have had to negotiate since then. 

My husband, Binode Mohan Goswami, an engineer by 

profession, had always led a very disciplined life. He 

hardly ever missed his daily early morning walk or his 

hour long yoga sessions. He has always eaten healthily, 

enjoyed his work and, in general, has led a full life. 

After every annual medical check up, his doctor would 

comment that he was in "perfect health" for his age. 

We had just returned from a very relaxing two and a 

half month holiday with our children and grandchildren 

and were settling down once again to the regularity of 

life in Guwahati. Then all of a sudden in the early hours 

of the 25th of September 2016, it struck.... something 

that caught us completely unawares and threw us off 

totally overboard.  Binode woke up early morning 

sweating profusely and minutes later threw up. Even 

with my limited medical knowledge, I knew that these 

were not good signs. I immediately called for a doctor 

and an ambulance. Fortunately, both arrived within 

minutes and we rushed him to the hospital. By now he 

had become unconscious and his left side had become 

paralysed. A CT scan revealed that he had suffered 

from an ischemic brain stroke. 

A clot buster injection was immediately administered. I 

was told that in order to be effective, this injection must 

be given within four and a half hours of the stroke. 

Luckily, we were well within that time. There was 

reason to cheer for by afternoon he had not only 

regained consciousness but had also started moving his 

left limbs and responding to commands. The crisis was 

apparently over. 

Our happiness, however, was short lived. The following 

day his condition suddenly deteriorated and once again 

he slipped into a state of unconsciousness. Hectic 

consultations among the doctors, followed by more CT 

scans and an MRI, eventually resulted in the case being 

transferred from the neurology department to the 

neurosurgery department. The tests had revealed 

accumulation of fluid in the brain resulting from a clot, 

which clearly the clot buster injection alone had not 

been able to solve. We were informed that 

immediate  surgical intervention was the only way out. 

The surgery, to remove damaged brain tissues and drain 

accumulated brain fluid, took several hours.  A small 

opening was kept in the skull to drain out excess brain 

fluid. Once in the ICU, he was wired up to several 

machines and was on ventilator support. He remained 

unconscious for five days. On a scale of 1 to 6 

measuring consciousness levels, he was at 2.5 when he 

was expected to be at or around level 5. We were told 

that the prognosis was not very positive and that our 

only hope lay in prayer. Miraculously, on the sixth day, 

he blinked his eyes. 

But it was not before three weeks in the ICU, High 

Dependency Ward and then the semi ICU that he was 

eventually shifted to a room, albeit with oxygen 

support. The massive stroke had reduced my husband to 

a pale shadow of his former self. His left side was 

completely paralysed making him practically immobile. 

He lost his speech and all his fine motor skills leaving 

him with little scope for communication. He was unable 

to swallow anything- solids or liquids- and constant 

bouts of coughing often resulted in shortness of breath 

and increasing dependence on assisted oxygen. 

We soon realised that after the initial treatment was 

over, the hospital had little to offer to aid the complex 

recovery process of the patient. Even the physiotherapy 

that was given was of an extremely basic nature. We 

were faced with a dilemma, for neither was the patient 

in a position to be taken home nor was there a 

rehabilitation centre where we could shift him. The 

doctors suggested that the only way out was to hire 

trained home help and bring him back to the hospital if 

an emergency arose. I was not convinced and did not 

consider this a viable solution to the problem. After 

many frantic enquiries we zeroed down on APOKOS 

Rehabilitation Hospital, Hyderabad. Since he was not in 

a position to travel by a commercial aircraft, we 

transferred him to Hyderabad from Guwahati by an air 

ambulance. Throughout the journey he was on oxygen 

support and had to be put on the ventilator twice. 

In the last few months I have realised that for a stroke 

patient, rehabilitation constitutes the most important 

phase in the recovery process and that this can be 

provided only in a neuro rehabilitation centre. 

But what exactly is neuro rehabilitation? It is a doctor-

supervised programme designed for people suffering 

from trauma or disorders of the nervous system. Rehab 

helps survivors to relearn skills that are lost when part 

of the brain is damaged. For example, these skills can 

include coordinating leg movements in order to walk. 

Rehab also teaches patients’ new ways of performing 

tasks to circumvent or compensate for any 

residual disability, for instance to dress or eat with one 

hand, or how to communicate when the ability to use 

language has been compromised. 
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Research has shown that the human brain has an 

amazing capacity to change and adapt. This is known as 

neuroplasticity and is the basis for much of our 

cognitive and physical rehabilitation practices. This 

"rewiring" of the brain can make it possible for a 

function previously managed by a damaged area to be 

taken over by an undamaged part. The brain and the 

spinal cord can actually form new connections once 

existing connections have been damaged. But for this to 

happen, experts say that the most important element in 

any rehab programme is carefully directed, well -

focused repetitive practice. Repetitive Exercises 

therefore play an important role in neuro recovery. 

Individualised programmes based on the patient's needs 

are set in place which can often improve functions, 

reduce symptoms and improve the general well -being 

of the patient. The goal of neuro rehab is to help the 

patient to return to the highest level of function and 

independence possible while improving the overall 

quality of life-- physically, emotionally and socially. 

In order to achieve these goals, a rehabilitation 

programme usually includes the following: 

a) Physiotherapy to strengthen the body and help regain 

mobility 

b) Occupational therapy to assist with activities of daily 

living 

c) Speech therapy to help with speaking, reading and 

swallowing. 

d) Exercises to improve gait and balance 

e) Electrical stimulation to relieve pain 

f) Robotic exercise therapy 

g) Respiratory therapy 

h) Psychological evaluation and support; counselling to 

relieve the patient of stress, anxiety and depression 

i) Counselling for caregivers. 

It is thus a holistic programme and all the therapists 

work in coordination and under the direct supervision 

of a physiatrist. APOKOS Rehabilitation Hospital has 

all these facilities and probably some other hospitals 

across the country have them too. What is disturbing, 

however, is that no hospital in the North Eastern region 

offers any form of rehabilitation programme at 

all  though statistics show that 1 in 7 adults in India 

suffers from some form of neurological disorder. Where 

are patients supposed to go for treatment? How many 

have the resources to travel to distant places? Are 

patients expected to resign to their fate?  It is even more 

disturbing that awareness among the general people 

about neuro rehab is practically non existent. In fact, 

before I was personally affected, I too had no idea about 

it at all. Had I known then what I know now, it would 

have helped me tremendously in taking timely 

decisions.  

Globally, 13 August is recognised as Neuro Rehab 

Awareness Day. "Do we really need another awareness 

day"? Someone asked.  Yes, I think we do. It is very 

important to raise awareness about the fact that 

neuroscience discoveries are not being translated into 

accessible therapy support. 

I believe that as concerned citizens we can play an 

important role here. While we may not be able to build 

therapy centres or hospitals, we can surely help by 

engaging in public awareness and advocacy initiatives. 

In partnership with neurologists, neurosurgeons, 

therapists and other professionals related to the 

field, we can help create public awareness about nuero 

rehabilitation systems and accessibility to them. Would 

this not be a socially responsible initiative for the 

community?  

 

 
Dr Priyam Goswami grew up in the beautiful hill station of 

Shillong.  Schooling at Loreto Convent and the general 

cosmopolitan ambience of the town provided her with strong 

foundations for her later life which she spent in several places 

within the country and abroad. 

An academic gold medalist of Gauhati University, she 

obtained her M Phil and Ph.D degrees from the North Eastern 

Hill University, Shillong. She started her teaching career at 

Lady Keane Girls’ College, Shillong, but subsequently joined 

the Department of History, Gauhati University, from where 

she retired as the Head of the Department. In 1999, she was 

selected by the Indian Council for Cultural Relations as 

Professor of Modern Indian History at the University of 

Trinidad, West Indies. She has a large number of research 

articles and several books to her credit including her latest 

book on ‘KAMAKHYA The Mother Goddess’ with beautiful 

photographs by Biju Boro and Bhaskar Gogoi.  

Priyam Goswami is an active member of Rotary Club, 

Gauhati South, and is also closely associated with the Indian 

Council for Child Welfare, Guwahati branch. 

Married to Dr. Binode Mohan Goswami, former Director of 

Sutlej Jal Vidyut Nigam and CEO and Director of Madhya 

Bharat Power Corporation, they are blessed with three 

daughters/sons-in law and five grandchildren. 
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A Tribute to Deuta 
Sangeeta Saikia Gupta 

I have always dreaded that call…on the morning of 29 January 2018, the dreaded call came from my mother telling 

me “Deuta is no more”. I sat in denial for some time with a hundred questions coming to my mind. How is this 

possible? We had just met twenty days back – I was not ready to accept that I will not see my Deuta ever again. 

Why did this happen to us? Why did it have to be Deuta? And so on and so forth… 

I have now come to realise that you are the chosen one Deuta. As a child, when you explained death to me, you 

said that God takes away the people he loves and now you are the loved one. You have been fortunate to live a 

good life, have a peaceful death and now be one with the Almighty. 

Deuta came from a very humble background. He was born on 1 Feb 1943 in Poruagaon of Nagaon District and was 

the son of a farmer. He was very hard working and bright as a student. He was one of the few from his village to 

have got into Assam Engineering College which was no small feat in those days. He went on to have a very 

successful career in Assam State Electricity Board (ASEB) and retired as a Superintendent Engineer. 

Deuta led a very honest and pious life, always choosing the path of righteousness without any fear of repercussions. 

He was always willing to help and encourage others. He donated land for ‘Naamghar’ at two different locations in 

Guwahati. He managed to get quite a few boys from his village employed in permanent jobs with ASEB. He would 

always encourage young people to study and work hard and ready to provide whatever help he could for their 

education. He taught us how to lead a life of righteousness in today’s material world. He used to tell us to always 

give our best in everything we do and always have a clear conscience. If you are sincere and hardworking, there is 

nothing you cannot achieve and his life was a living example of it. 

As a child, I have memories of how lovingly he raised us. He was married to my mother when she had just cleared 

her BA preliminary tests. He encouraged my mother to continue her studies and with his support, she went on to do 

achieve a double MA in Education & Philosophy and then a PhD. While she was studying, my father made sure 

that he shared the role of parenting. I have loving memories of him staying up with me all night when I was sick, 

getting up with me at the crack of dawn and making tea for me when I was studying for my Board exams, getting 

us ready for school and helping us with our studies. He has always been a pillar of support for me, letting me take 

my own decisions and learn from my mistakes, holding my hand when I was upset and inspiring me to be honest 

and stand up for what is right. He has instilled in me very sound principles of life and has always led by example. 

I know that though he may not be physically with me today, he is my guardian angel, looking down on me and 

blessing me. I will miss him dearly and there is this big void in my life now which cannot be filled by anyone else.  

I will cherish the memories of the time we spent together and take comfort in those memories. I will endeavour to 

always follow his ideals and live life the way he showed me. 

He was such a good soul - I am sure Deuta must be in eternal peace now. I hope we meet again in another life but 

until then he will stay in my heart, my mind and in my soul….. 

 

You held my hand 

When I was small 

You caught me when I fell 

You are the hero of my childhood 

And my later years as well. 

And every time I think of you 

My heart still fills with pride 

Though I’ll always miss you Dad 

I know you are by my side. 

In laughter and in sorrow 

In sunshine and through rain 

I know you are watching over me 

Until we meet again. 

 

- Anonymous 
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Déjà Vu Australia 
Arindam Dutta 
 

The sky exhibited a beautiful display of Rayleigh scattering with a vibrant blend of purple, red and navy-blue as the 

gigantic Boeing aircraft of Singapore Airlines propelled its way through the skies of Brisbane as dusk fell over the city. 

Even today I tend to get childish when it comes to booking a seat in the flight, longing to get one by the window so 

that I can gaze outside with my face stuck to the glass and eyes wide open, during take-off and landing, no matter what 

the origin and the destination are. I was lucky to get one this time as well. As the aircraft slowly descended to make its 

way into Brisbane International Airport, I could see the mesmerising city skyline at a distance with The Gabba overtly 

illuminated at the heart of the city. Australia has always been my preferred destination for higher studies and the very 

sight of the cricket stadium from above and being a cricket fan myself, strengthened the justification for my choice. 

Before I knew, the flight had already landed, while my mind still lingered with the view of the dazzling city lights. 

Soon the doors opened to the jetbridge through to the terminal and I put my first step on a new land yet to unfurl; 

excited and nervous.  

My connecting flight to Canberra was not until the next morning, after a stopover of 14 hours. After collecting my 

luggage, I made a call back home to let my well-wishers, who had been impatiently waiting for the moment, know that 

the only child of the family had made it to the land down under, safe and sound. While I sat in the arrival lounge with 

three pieces of luggage, a bit edgy and tired, a gentleman clad in what looked like the uniform of a security personnel, 

approached me with a friendly smile. He sat beside me and introduced himself as one of the security personnel in 

charge of the arrival lounge of the airport. He asked in the most amiable tone I have ever heard, “Are you here for 

study or work? Is this your first time in Australia?” the smile intact on his face. I replied in the affirmative. He talked 

to me about various part time job opportunities in Canberra and even shared his personal phone number with me 

asking me to call him if I needed any help while in Australia. Not only that, he even offered to share his dinner with 

me sensing that I might be hungry and tired after such a long journey. After a long and lively conversation, he left 

after gifting me a chocolate bar. Such was the hospitality that I received on my arrival to this beautiful land. 

I landed in Canberra the next morning at about 11 am. The 

radiant and warm summer sun of the capital city greeted me 

as I stepped out of the airport. The Australian National 

University Meet and Greet Team were already waiting 

outside to greet the new students and help them reach their 

destinations. I shared the cab with a new student from 

Malaysia. As the cab snaked through the levelled and 

unusually polished streets of the city, I kept gazing outside the 

window, awestruck at its beauty. The exquisitely blue sky and 

the lush greenery along the streets gave a unique characteristic 

to the capital city. No wonder, it is called the bush capital of 

Australia. On the way, I was able to recognise some of the 

landmarks such as the old parliament house, the new 

parliament house and the Lake Burley Griffin, as my curiosity had made me Google them before coming down. The 

conversion of the mere pictures and videos into concrete structures filled my heart with inexpressible joy. Soon I was 

standing in front of the main gate of Toad Hall (my university dormitory for two years), in the campus. I stood there 

for a moment looking around, admiring the beauty of the campus. I could feel a wave of immense happiness flowing 

within me. I could hear my heart shout, “Here you are! The 

first phase of your dream has come true. You have now 

officially stepped in as a Master of Engineering student of the 

university that ranks 19
th

 in the world!” 

I dialled 33 (the number for assistance in the hall) from the 

booth provided just outside. Soon, one of the senior residents 

in charge appeared and the door slid open to a beautiful 

lounge, which looked like one you usually find in a luxurious 

hotel. The senior resident introduced herself as a research 

scholar from Malaysia. She led me to my room and showed 

Pic. 1: The new parliament house at Parliament Drive  

(Source: Traveller) 

Pic. 2: Toad Hall, ANU (Source: Light from the Gaze)  
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me around the hall. It is a four storey building with seven blocks in each floor. Each block has five to eleven rooms 

and a shared kitchen and one or two restrooms. A huge common room, in the heart of the hall, with facilities such as 

pool, table tennis, play station, television, books, board games and others awaits students during times of recreation. 

The hall has its own music room, study room, computer room and conference room which are available to the 

residents 24x7. It is surrounded by lush greenery all around with a pristine courtyard at the back. A small creek called 

the Sullivans Creek flows by the courtyard. 237 students from 50 different nationalities call Toad Hall their home. 

The enchanting ambience of the hall made me feel like home immediately. Later, a friend took me to the city and 

helped me with shopping of all the quintessential amenities that I would need to sustain a living at least for those two 

years. We had lunch at Ali Baba and I developed a liking for their trademark Zucchini fried balls from my maiden 

meal in there. I remember during lunch, my friend was advising me as to how to cope with the inexorable academic 

stresses bestowed upon the students by the university, while I was busy admiring the bustling city from the corner of 

my eye and google-ing for places in the city to visit exploting the free city wifi available everywhere. 

The city, being the political capital and one of the major education hubs of the country, attracts government 

employees and students from all corners of the nation and the globe. It is the centre of all political activities of the 

nation. Monuments such as the old parliament house, the new parliament house, the national portrait gallery, the 

national museum, the national library, The Australian National University (ANU), The University of Canberra (UC) 

etc. are some of the chief landmarks of the city. In spite of being the political capital, unlike other metropolitan 

capitals of the world, Canberra has a unique peaceful and laid back characteristic to itself. When the Chicago 

architect Walter Burley Griffin designed the blueprint of the city in 1913, he made sure that he included several 

natural pockets to showcase the diverse colours of the city during the four distinct seasons. 

                                          
           Pic. 3: ANU campus during spring (Source: ANU)                             Pic. 4: ANU campus during autumn (Source: Spacer) 

Canberra is the biggest inland city of Australia, only 2 hours away (by car) from the pristine east coast beaches. That 

gave me the opportunity to often drive down to the beaches and enjoy a barbeque with friends during weekends or 

vacations. Kiama, Hyams beach, Wollongong, Shell Harbour, Sea Cliffe Bridge, Cooma, Batemans bay and Jervis 

bay are some of them. Besides, Canberra is just a 3 hour drive or bus-ride from the largest metropolis and the most 

vibrant city of the southern hemisphere, Sydney. As such, Sydney became a regular destination for me, be it on the 

occasion of Rongali Bihu, boarding a flight back to India, witnessing the popular new-year fireworks or even 

shopping. Life in Canberra, otherwise, may not be as vibrant as that in the trendy metropolis like Sydney and 

Melbourne, but the little city is well equipped with all the facilities to make you feel at home. One of the most liveable 

cities (as per OECD), with fewer than 400,000 residents, it is the third cleanest capital city of the world according to 

The Telegraph. However, winters in Canberra can be harsh with temperatures dropping down to even -8
o

C 

sometimes. Snowfall is very rare in the city and there is no accumulation when one takes place. I was lucky enough to 

witness one. I was in a coach, on my way to Sydney when the little flakes of snow suddenly started dabbing the 

window glass tenderly and disappearing into drizzles. The mere sight of snow in the month of July (the hottest month 

in Northern Hemisphere) immediately ignited the ethos of being in the land down under. 

                   
               Pic. 5: At Blue Mountains, Sydney           Pic. 6: At Manuka Oval, Canberra          Pic. 7: At Sydney harbour  

With the passage of time I eventually realised that life in there, as a student or a temporary resident, can be easier as 

compared to our stereotypical imagination that we tend to draw in our minds about an expensive and/or foreign 

place. Australia, no doubt, is one of the most expensive countries on the planet. I got a taste of its unbelievable yet 
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unavoidable pricey aspect for the first time when I bought a bottle of 600ml of mineral water from Brisbane Airport 

and it cost me $4 (1 AUD ≈ 50 INR). But if one sticks to the three fundamental rules of saving incumbently, 

spending judiciously and earning (if applicable) wisely and ethically, then it can be but a cakewalk making both ends 

meet. Certain blue-collar jobs, I found, are easily available for international students like us to make an earning part 

time. Working part time can be advantageous from several dimensions. First, all jobs, usually with an average pay-

scale of $20 to $22 per hour, are respectable and hence one gets a taste of a dynamic ambience at the workplace. 

Second, it adds to one’s experience and, as such, adds value to one’s personal and professional lives. Third, it frames 

a link for future references with the organisation. Finally, it teaches time management by allowing you to tactically 

swing between your professional obligations and academic commitments. But having said that, one should not forget 

one’s first priority there as a student: studies. Part time jobs are meant to be carried out during temporal voids in 

academia. Some programmes such as those in engineering (from my personal experience) demand five to seven 

hours of devotion per course throughout the week. As such, the routine sometimes might look a bit too congested for 

a part-time job to be squeezed in.  I, however, was lucky enough to be a recipient of a full residential scholarship from 

the university, thus allowing me to stick to my insignia of being indolent and spend my time in never ending slumbers 

rather than working part time. 

The university, one of the Group of Eight (Go8) universities of Australia, expects its students to be proactive in every 

field, be it coursework studies, research, sports activities and/or activities of the student bodies. The courses I had 

taken up throughout the two years of the programme were interesting and beneficial for future prospects in the field 

of renewable energy. The methodology adopted is such that the theoretical concepts delivered to the students is 

mandatorily followed by practical demonstrations which made it easier for me (and I am pretty sure for other students 

as well) to grasp the elucidation of the topic taught.  If for any reason a student failed to attend a lecture, he or she 

could go through the video of the entire lecture online from any corner of the globe (of course with a proper internet 

connection). Being the 7
th

 most international university of the world (as per Times Higher Education World 

University Rankings 2017-18), ANU offered me the opportunity to study and accomplish projects under professors 

and with students from different parts of the world. This, not only lent me an exposure to a multicultural 

environment, but also taught me how to survive in and procure the best from one. Above all, the lecturers and 

professors are ever ready to allot time to their students, be it during or after class, to clarify any sort of academic 

doubt that they may have, either face to face or over emails. 

Besides academia, I used to indulge myself in certain extracurricular activities that gave me the opportunity to 

interlace with people not only from different cultures and nationalities, but also from my very own Assamese and 

Bengali communities. Besides, these provided me with the much needed temporary hiatus from my academic 

obligations, which otherwise would have gotten mundane. Often, I used to take out some time to go out for long 

walks in the city, by the lake or in the campus, go hiking to either of the two most desired spots: Black Mountain and 

Mount Ainslie and even go for badminton and swimming with friends. Moreover, I made sure that I never forget to 

visit some of the annual festivals and events that Canberra boasts of being the host to and which attract tourists from 

all over Australia. A few worth mentioning are Floriade, Enlighten Canberra, Canberra Balloon Spectacular, National 

Multicultural Festival, Australia Day and Canberra Airport Open Day. 

                            
                       Pic. 8: Floriade (Source: Her Canberra)                   Pic. 9: Canberra Balloon Spectacular (Source: ABC News) 

A caring family is what one needs when one is distressed, sick and/or downhearted. Again, it is a family that one longs 

for when one wants to share some good news on account of a joyful occasion. As such, looking out for one another in 

times of need makes a strong bonding for a lifetime. I was fortunate enough to be surrounded by friends and 

acquaintances in Canberra who never let me feel that I was away from my family. Moreover, I had made it an 

inseparable part of my daily routine to call back home at least once as international students from 10 different 

countries, including India, enjoy the privilege of being able to make unlimited calls to those 10 countries under a 

special scheme provided by Vodafone Australia.  A memorable incident happened on the 18
th

 of April, 2017. I won’t 

say this day brings the fondest of the memories to my mind. It was that fateful day when I lost my aunt in an accident 

in Bangkok. The news came to me from Maa like a bolt from the blue. The news left me insensible and numb. 
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Sensing that, Maa called up a friend of mine who was also a fellow resident. What followed after that was beyond my 

imagination. My friends immediately came to me to console and sympathise with me. One of my friends cooked an 

entire dinner for me. While I was constantly refusing to have dinner, another friend fed me with her own hands. Yet 

another friend made sure that I went to bed on time before leaving for her own room. Not only that, my Toad Hall 

family made sure that they were with me all the time until I regained my complete stability, which took a few days. My 

acquaintances from the Australian Capital Territory (ACT) Assamese Association constantly sympathised with me 

throughout those days of desolation. 

Interestingly, amidst all ups and downs during my two years in this foreign land, I never felt uprooted from my culture 

and identity for that matter. The very presence of the ACT/NSW Assamese Association and the Bengali Cultural 

Association of Canberra gave me the opportunity to be in touch with my culture and festivals constantly. Being born 

to a Bengali father and an Assamese mother, I got the edge to learn both the cultures closely. As such, I would 

eagerly look forward to the three big annual occasions celebrated with much pomp and grandeur there: Rongali Bihu, 

Durga Puja and Saraswati Puja. In fact, my parents and relatives back in India were overwhelmed and at the same 

time surprised to see me clad as a Bihuwa and perform Bihu on stage for the first time in my life.  

                
          Pic. 10: Canberra Rongali Bihu Team in Sydney, 2016                       Pic. 11: Durga Puja in Canberra, 2017 

I used to visit home twice a year for at least a month, after every semester. Each time I used to cross off a semester 

from my programme and heave a sigh of relief realising that yet another step closer to accomplishing my Masters had 

been taken. Eventually, time took a leap and finally the two-year chapter did come to an end on the 12
th

 of December, 

2017 when I was conferred upon the degree of Master of Engineering in Renewable Energy by the university. Amidst 

showers of blessings and wishes from my well-wishers and celebrations in the family, I could not but only recapitulate 

the two years of those indelible moments spent in a beautiful land with some wonderful people. On the night of 29
th

 

January, 2018 as I was boarding the flight back to India, I felt a sense of déjà vu which took me back to 6
th

 February, 

2016, the night I had landed in Brisbane. As the Singapore Airlines flight took off from Canberra International 

Airport, the dwindling twinkles of the city lights, with the ascent of the aircraft, as though were reminiscing my stories 

in the land for the past two years. Soon the lights faded away and I closed my eyes. I heard my heart shout again, 

“You did it! Your dream has been achieved! Or has it? Think again! No! Only a part of your dream has been 

concretised. You are about to step into the next phase now. In fact, this has just thrown open the doors to the new 

phase, a new world altogether, yet to unfurl……….” 

 

                             
                    Pic. 12: Graduated!                     Pic. 13: With Nobel Laureate and Vice Chancellor of ANU, Brian P. Schimdt                                                                                
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সকষ্ট্ৰলালল ৰঙালী প্ৰবহুৰ ওলগ আৰ ুনতুন বিৰৰ শুষ্ট্ৰিচ্ছা থাপ্ৰকল ।  

Happy Rongali Bihu and wish you all a very happy new year. 

 


