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সম্াদকীয় 
 

গগণাৰ সম্াদকীয় সিমটীৰ তৰফৰ পৰা সকেলাৈলেক নতুন বছৰ আৰু ৰঙালী 
িবহুৰ ওলগ জনােলা। আেপানােলাকৰ মৰম, শুেভচ্া আৰু সহেযািগতাৰ বােবই 
আিজ ‘গগণা’ ই দশম বছৰত ভিৰ িদবৈল সমথর্ হ’ল। ২০১০ চনৰ এিট সৰু 

পর্েচষ্াক আিম সকেলােৱ িমিল-জিুল আগুৱাই আিনেছা আৰু আগৈল ও এেনদেৰ বা 
ইয়াতৈক ও ভালৈক আগবািঢ় যাব বুিল আশা ৰািখেছা।  
িবহুেৱ অসমত েযেনৈক েভদােভদ পাহৰাই সকেলােক একলগ কেৰ, িঠক েতেনৈক এই সুদৰু 
অেষ্টরিলয়াৰ িছডনী চহৰেটা আমাক একেগাট কিৰ আিহেছ।  িবহু উদযাপেনেৰ আিম গবর্েৰ 
িনজেক অসমীয়া বুিল পিৰচয় িদেছা। েভৗেগািলক সীমা অিতকর্িম, িবহু আিজৰ এই 
িবশব্ায়তনৰ  যগুত িবশব্ৰ চুেক েকােণ থকা সকেলা অসমীয়াৰ বােব ঐকয্ৰ পর্তীক হওক তােৰই 
কামনা। নতুন বছেৰ কিঢ়য়াই আনক সকেলােৰ বােব আশা, শািন্ আৰু সমৃিদ্।  
 
 
 
Editorial  
 
The  editorial  committee  of  ‘Gogona’  wishes  you  all  a  very  happy  New  Year  and 
‘Rongali Bihu’.  It’s your  love,  support and good wishes, which made  it possible  for 
‘Gogona’ to complete 10 editions.  A small endeavour of 2010 has become part and 
parcel of our annual Bihu celebration.  We hope that Gogona will continue the journey 
same or even better way in the future.  
As  in  Assam,  Bihu  brings  us  all  together  even  here  in  Sydney.  We  celebrate  our 
Assamese  identity  when  we  celebrate  Bihu  in  Sydney,  Australia.  In  this  age  of 
globalization, Bihu may become a symbol of unity for all Assamese global citizens.  Let 
the new year bring hope, peace and prosperity to all  
 
 
Editorial board: 
Dr Rukmi Dutta 
Luki Choudhury 
Shrutidhara Kaushik 
Lipika Pujari  
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ব’ হাগ িবহু আৰু কেপৗ ফুল 
ডঃ ৰুক্ী দত্ 

 
ব’ হাগ িবহুৰ নাম লেল বাৰু আেপানাৰ কেপৗ ফুলৰ কথা মনৈল নােহ েন? কেপৗফুল েকিতয়া অসমীয়া িবহুৱা সংসৃ্িতৰ 
অনয্তম অংগ ৈহ পিৰল? কেপৗফুলৰ ইিতহাস িবচািৰ চাবৰ মন যায় েন?  

 ইিতহাসিবদৰ মেত কেপৗফুলৰ পর্থম জন্স্ান হ’ল থাইেলণ্  আৰু  ময্ানমাৰ। েকিতয়া 
েকেনৈক মানুহৰ পর্বর্জনৰ লগত  কেপৗফুল আিহ  ভাৰতৰ উত্ৰ  পূবর্াঞ্ল পাইিছলিহ তাক 
ভালৈক জনা নাযায় যিদও, ই কেমও নশবছৰৰ আগৰ কথা বুিল অনুমান কিৰব পািৰ।   
হয়তু তাহািনেত েকােনাবা েপর্িমক িবহুৱা েডকাই মনৰ মৰম পর্কাশ কিৰবৈল িবহুৱতী নাচনীৰ 
েখাপাত গুিজ িদিছল এপািহ  বনৰীয়া কেপৗ ফুল। কালৰ গিতত েসই িবহুৱা েডকাৰ মৰমৰ 
িচনসব্ৰূপ কেপৗফুল পাহ ৈহ পিৰল এিট পৰম্ৰা। িবহুৱতীৰ েখাপা শুৱিন কৰা কেপৗপাহ 
নহ’ েল েযন িবহুনাচ অসমূ্ণর্ ৈহ ৰয়। বহু িবহুগীতত কেপৗফুল েপর্ম পর্কাশৰ অনয্তম 
পর্তীক।  সময়ত কেপৗফুল ৈহ পিৰল ব’ হাগ িবহুৰ নাচ আৰু গীত এৰাব েনাৱাৰা  অংগ। 

কেপৗফুল েৰাগ পর্িতেষধক আৰু বেনৗষধ ৰূেপও বয্ৱহৃত ৈহ 
আিহেছ। আনিক কেপৗফুেল ভুত-েপর্ত ঘৰত পর্েৱশ কৰাত বাধা িদব 
পােৰ বুিলও েলাকিবশব্াস আেছ। কইনাৰ েখাপা সজাবৈল ও বহু 
সময়ত কেপৗফুল বয্ৱহৃত  হয়।  এেনৈকেয়, কেপৗফুল অসমীয়া 

জনজীৱনৰ লগত ওতঃেপর্াত ভােব 
জিড়ত ৈহ আেছ। 
আমাৰ অিতৈক পিৰিচত িবহুৱতীৰ েখাপা 
শুৱিন কৰা কেপৗফুলৰ ইংৰাজী নাম 
Foxtail orchid আৰু ৈবজ্ািনক নাম Rhynchostylis retusa। এপািহ কেপৗফুলৰ ধাৰা পর্ায় 
এশমান সৰু সৰু ফুলৰ সমিষ্ । অনয্ানয্ অিকর্ ডৰ দেৰ কেপৗফুল ও  এিবধ পৰাশর্য়ী উিদ্দ।   
কেপৗফুল সাধাৰণেত ব’ হাগ মাহত  পিৰপূণর্ৈক ফুিল  উেঠ।  ভাৰতৰ উত্ৰ পূবর্াঞ্লৰ বািহেৰ 
িবহাৰ, উত্ৰ পর্েদশ, িহমাচল পর্েদশ, উিৰষয্া আৰু অন্ধর পর্েদশেতা কেপৗফুল েপাৱা যায়। 

িবহাৰত ইয়াক ‘ মিহকা’ ,  উত্ৰ পর্েদশত ‘ েকৱৰা’  আৰু অন্ধর পর্েদশত ‘ িচনতাৰনমু’  নােমেৰ জনা যায়। িবিভন্ ৰঙৰ 
কেপৗ ফুলৰ পর্জািতৰ িভতৰত বগা ৰঙৰ ওপৰত গুলপীয়া ফুট ফুট থকা িবধ, গুলপীয়া আৰু েবঙুনীয়া বৰণৰ িবধ 
অসমত আটাইতৈক েবিছৈক েপাৱা যাই। কেপৗফুল অসম আৰু অৰুণাচল দুে্য়া খন পর্েদশেৰ ৰািজয্ক ফুল। যিদও 
আিজ কািল বয্ৱসািয়ক িভিত্ত ইয়াৰ েৰাপণৰ বয্ৱস্া  কৰা ৈহেছ , িকনু্  সব্তঃসূ্ত্র্  ভােব বনাঞ্লত েহাৱা কেপৗফুল 
পর্ায় িবলুিপ্ৰ মুখৈল আগ বািঢ়েছ।   
 
তথয্ সংগর্হ:  
https://www.nelive.in/assam/travel/fascinating‐foxtail‐orchid‐assam,  

http://as.vikaspedia.in/education ,    https://as.wikipedia.org/wiki 

 

 
Source: http://www.nefocus.com 
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ব'হাগৰ গীত 

    সব্প্া মজমুদাৰ চন্ 
 

বসন্ৰ বনত কুিলৰ মাতত 
িহয়া উপিচ পেৰ, 

দৰূিণ পথাৰত িবহুৱা কাইিটৰ 
ম'হৰ িশঙা বােজ । 

িখিতক্ খাতাক্ তাঁতৰ পাটত 
আইৰ মােকা পেৰ সিৰ, 

েঢঙু্ৰুচ েঢঙু্ৰুচ েঢঁকী-শালত 
আইতাই খুেন্ িপঠাগুিৰ। 

পাকঘৰত বিহ আেঘাণী বাইেয় 
িবহুৰ িপঠা ভােজ, 

জহুালৰ ওচৰত ককােদউতাই 
িচিলমত টান্ মােৰ। 

িঢিনক্ ঢানাক্ ৰংমন কাইেয় 
েঢালত চাপৰ মােৰ, 

ৰিঙলী পিমলী গাভৰুহঁেত 
নােচানত কঁকাল ভােঙ। 

ৰঙালী কঙালী েভাগালী িবহু 
আমাৰ বাপিত সােহান, 

পাহােৰ- ৈভয়ােম িমিল-জিুল আিম 
কেৰা সকেলােক আেপান। 
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অসমৰ নাইিটংেগল, দীপািল বৰঠাকুৰ আিজ আৰু 
আমাৰ মাজত নাই
িস্গ্া েচৗধুৰী(লুিক) 

 
২০১৮ চনৰ িডেচমব্ৰ 
মাহৰ ২১ তািৰেখ অসমৰ 
নাইিটংেগল, দীপািল 
বৰঠাকুৰ আমাৰ মাজৰ 
পৰা িচৰ কালৰ বােব 
আতঁিৰ গ’ল। েতেখতৰ 
মৃতুয্ৰ বাতিৰেয় 
অসমবাসীক েশাকত স্ব্ 

কিৰ েপেলাৱাৰ লগেত  অসমৈল ক্েন্কৈল হ’েলও এক 
ঘন অন্কাৰ নমাই আিনিছল। েতেখত অিবহেন 
অসমবাসীৰ মনত েযন এক অপূৰণীয় শূণয্তাৰ অনুভূিত 
জািগ উিঠিছল। দীপািল বাইেদউৰ মৃতুয্ত গুণমুগ্ 
অসমবাসী ৰাইেজ দেল বেল আগবািঢ় আিহিছল 
েতেখতক সসন্ােনেৰ েশষ িবদায় জনাবৈল। অসমৰ 
িবিভন্ ঠাইত িবিভন্ দল-সংগঠেন গািয়কাগৰাকীৰ 
মৃতুয্ত শর্দ্াঞ্লী জ্াপন কেৰ আৰু েতেখতৰ  িবেদহী 
আত্াৰ িচৰ শািন্ৰ বােব পর্াথর্না  জনায়। আিজ অিত 
মৰমৰ দীপািল বাইেদউ আমাৰ মাজত নাই যিদও 
েতেখতৰ েকািকলকেণ্েৰ বাণীবদ্ েহাৱা কালজয়ী গীত 
সমূহ আমাৰ মাজত সদায় িচৰ েযাগমীয়া ৈহ ৰ’ ব। 
দীপািল বৰঠাকুৰ আৰু পর্খয্াত িচতর্িশল্ী নীলপৱন 
বৰুৱাৰ অসাধৰণ অমৰ েপর্মৰ কািহনী েচক্চিপেয়ৰৰ 
হাতত পৰা হ’ েল হয়েতা এক কাবয্ত পিৰণত হ’ল হয়। 
দেুয়ােৰ দেুয়াৰ পর্িত থকা েপর্ম আিছল সব্গর্ীয়। এজনৰ  
অিবহেন  আনজনৰ জীৱন েযন অসমূ্ণ্র্।  
দীপািল বৰঠাকুৰ অিত কম বয়সেত মটৰ িনউৰণ েৰাগত 
আকর্ান্ ৈহ হুইল েচয়াৰত আবদ্ ৈহ পিৰব লগীয়া হয় 
আৰু লােহ লােহ েমৗ িমঠা কণ্িট েহৰুৱাবৈল আৰম্ 
কেৰ। ভাৰতবষর্  আৰু আয়াৰেলণ্েতা েতেখতৰ 
িচিকংসা কৰা হ’ল যিদও িবেশষ লাভ নহ’ল। মুখৰ 

আেপান েভােলাৱা হাঁিহেটাত এক িবষাদৰ ছাঁেয় আৱিৰ 
ধিৰেল। িঠক এেন সময়েত েতওঁৰ জীৱনত আগমন হ’ল 
নীলপৱন বৰুৱাৰ। দেুয়া িশল্ী, এজনৰ বােব গীত আৰু 
আনজনৰ বােব িচতর্কলাই আিছল জীৱন। নীলপৱন 
বৰুৱাই দীপািল বৰঠাকুৰক আেপান কিৰ ৈল ঘৰ-সংসাৰ 
পািত সাংসািৰক জীৱন  আৰম্ কিৰেল। ইজেন িসজনক 
বৰ ভাল পাইিছল আৰু ভালদেৰ বুিজও পাইিছল। 
সংসাৰৰ উখল-মাখলৰ মােজ মােজ সৃিস্ েহাৱা বৰুৱাৰ 
িচতর্কলাৰ পর্থম আেলাচক আিছল দীপািল বাইেদউ। 
িকছুিদনৰ মূৰত দীপািল বাইেদউ িচৰিদনৰ বােব কন্ৰুদ্ 
ৈহ পিৰিছল। এই িবষাদৰ খবেৰ দীপািল বাইেদউৰ 
গুণমুগ্ েশর্াতাক েশাকগর্স্ কিৰ েপলাইিছল। 
১৯৪১ চনৰ ৩০ জানুৱাৰীত দীপািল বৰঠাকুেৰ জন্ গর্হণ 
কেৰ িশৱসাগৰ িজলাৰ েসাণািৰৰ নীলমিণ চাহ বািগচাত। 
সৰুেৰ পৰাই ঘৰেত িপতৃ িবশব্নাথ বৰঠাকুৰ, ভাতৃ ভূেপন 
আৰু ভেবন বৰঠাকুৰৰ লগত সংগীত চচর্ া আৰম্ কেৰ। 
েতেখত বৰ লাজকুৰীয়া সব্ভাবৰ আিছল যিদও ছয় বছৰ 
বয়সেত েতেখতৰ গীত এিট মইনােমলৰ েযােগ ৰাজহুৱা 
ভােব পিৰেবিশত হয়। িশল্ী িহচােব গঢ়ৈল উঠা িদপালী 
বাইেদউৰ জীৱনত আন আন বহু েলাকৰ বািহেৰও ৰুদর্ 
বৰুৱা, িনমর্লপর্ভা বৰদৈল আৰু পৰাগধৰ চিলহাৰ 
অৱদান আিছল উেল্খনীয়। ১৯৫৭ চনত লীলা গৈগৰ 
ৰচীত “ েমাৰ েবাপাই লাহৰী/নাপাইেছা আহিৰ”  গীতিট 
আকাশবাণী গুৱাহাটী েযােগ ১৬ বছৰীয়া দীপািল 
বৰঠাকুৰৰ কণ্ত বাণীবদ্ হয়। আকাশবানীত িকছুিদন 
অস্ায়ী িশল্ী িহচােব কাম কৰাৰ িপছেত স্ায়ী িশল্ীৰ 
মযর্য্দা লাভ কেৰ দীপািল বৰঠাকুেৰ। “ বনু্ সময় পােল 
আমাৰ ফােল এবাৰ আিহ যাবা”  গীতিটেয় দীপািল 
বাইেদউৰ জনিপর্য়তা বৃিদ্ কৰাত ভােল িখিন সহায় কেৰ। 
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েসইেয আকাশবাণীেযােগ কণ্দান আৰম্ হয়,  তাৰ 
িপছত এটাৰ পাছত এটাৈক পর্কাশ েপাৱা েতেখতৰ 
জনিপর্য় গীেতেৰ েতেখতৰ নাম অসমৰ ইেকাণৰ পৰা 
িসেকাণৈল জনজাত ৈহ পিৰিছল। ১৯৫৭ চনৰ পৰা 
১৯৬৯ চনৈল দৰদী কণ্ৰ গৰাকী দীপািল বৰঠাকুৰৰ গীত 
সমূেহ অসমৰ সংগীত জীৱনত এক আেলাড়নৰ সৃিষ্ 
কিৰিছল। েতেখতৰ গীেত আৰু গীতৰ পর্কাশ ভংগীেয় 
অসমৰ গাঁৱলীয়া সমাজৰ মািটৰ সুবাস কিঢ়য়াই 
আিনিছল আৰু আিজ পঞ্াশ দশকৰ অিধক সময়ৰ 
অন্েতা েতেখতৰ কালজয়ী গীত সমূেহ েসই এেকই 
অনুভূিত জগাবৈল সক্ম হয়। 
দীপািল বৰঠাকুেৰ েগাৱা জনিপর্য় গীত েকইটামান হ’ল: 
‘ েযৗৱেন আমিন কেৰ’ ,  ‘ েসাণৰ খাৰু েনলােগ েমাক’ ,  
‘ েজানধেন েজানালী’ ,  ‘কণমান বৰশীেৰ িচপ্’ ,  ‘ েচনাই 
মই যাওঁ েদই’ ,  ‘ডােল ডােল গাই কুিল’ ,  ‘কাচনমিত 
নদীখন’ ,  ‘ েখাজ লােহৈক িদিব’  ইতয্ািদ। ১৯৬৯ চনত 

েশষ বাৰৰ বােব েতেখতৰ কণ্ত বাণীবদ্ ৈহিছল “ লুইত 
েনযািব ৈব”  গীতিট। 
সংগীত জগতৰ পর্িত েতেখতৰ অৱদানৰ বােব ১৯৯৮ 
চনত ভাৰত চৰকােৰ  দীপািল বৰঠাকুৰক পদ্শর্ বঁটােৰ 
সন্ািনত কেৰ। ২০১০ চনত অসম চৰকাৰৰ দব্াৰা  
দীপািল বৰঠাকুৰক িশল্ী বঁটা পর্দান কৰা হয় আৰু ২০১২ 
চনত সেদৗ অসম েলিখকা সমােৰাহ সিমিতেয় েতেখতক 
আইেদউ সিন্ৈক িশল্ী বঁটােৰ সন্ািনত কেৰ। 
এই মহান  গীিতকাৰ দীপািল বৰঠাকুৰ বাইেদউৈল অশর্ 
অঞ্িল যাঁিচেলা। 
 

তথয্ সংগর্হ: 
https://web.archive.org/web/20130410035234/http://e
najori.com/musical‐minds/ 
https://web.archive.org/web/20160303233824/http://w
ww.assamtribune.com/scripts/details.asp?id=jan1810%2
Fat04 

 

 
 
 
 

 
গগণাৰ পর্াৰম্ণী 
পর্ণৱ েজয্ািত শইকীয়া 

 
২০০৬ চনৰ কথা , কামৰ সুেতর্ আিহ বাঙ্াল্ুৰৰ পৰা িছডনী পােলািহ।  এখন নতুন েদশ নতুন মানুহ, এটা সমূ্ণর্ নতুন 
বয্বস্া। এেনকুৱা এটা ভাব ৈহিছল েযন িনজৰ মানুহিখিনৰ মাজৰ পৰা বহু দৰুৈল গুিচ আিহেলা। অলপ িদনৈল বৰ 
অকলশৰীয়া অনুভৱ ৈহিছল, িকনু্ বহুিদন অকলশৰীয়া ৈহ থািকব লগীয়া নহ’ল। অিত েসানকােলই িছডনীত থকা 
সৰু অসমীয়া সমাজখেন আমেকা আঁেকাৱািল লেল  েযন আিম আমৰ িনজৰ মানুহৰ লগেত আেছা। লােহ লােহ 
সমজৱুাৈক উদযাপন কৰা বহাগ িবহু, মাঘ িবহু আিদেতা অংশ গর্হণ কৰা আৰম্ কিৰেলা। েকিতয়া েয এই সমাজ 
আৰু systemেটাৰ এটা অপিৰহাযর্য্ অংগ ৈহ পিৰেলা ধিৰবই েনাৱািৰেলা। 
লােহ লােহ সময় বাগিৰল। ২০০৯ চন, উইেকন্ত সদায় েদিৰৈলেক শুম বুিল ভােবা যিদও, অভয্াসবশত েবিছ 
েদিৰৈল শুই থািকব েনাৱােৰা। অলপ িদনেৰ পৰা এটা কথা বােৰ বােৰ মনৈল আিহ আিছল, আিম পর্ৱাসী 
অসমীয়াসকেল িনজৰ কলা-সংসৃ্িত বজাই ৰািখবৰ বােব আৰু আমাৰ নতুন পর্জন্ৰ বােব িকবা কিৰব পােৰা েনিক? 
েসেয় ৰািতপুৱাৰ চাহ কাপ হাতত ৈল তােক িচন্া কেৰা বুিল বিহেলা, িকনু্ সকেলা ৰূপায়ণ কৰােতা সম্ৱ নহয়। 
এেনকুৱা িক কিৰেল ভাল হব, যত আমাৰ এই সৰু সমাজখনৰ ডাঙৰৰ পৰা সৰুৈলেক সকেলােৱ িকবা অৱদান আগ 

�
পর্থম সংখয্া 
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বঢ়াব পােৰ। মনৈল আিহল এখন বেছেৰকীয়া আেলাচনীৰ কথা। এখন সামূিহক আেলাচনী (Community Magazine),  
িয ভিৱষয্েত আমৰ সৰু পর্ৱাসী অসমীয়া সমাজখনৰ িচনাকী হ’ ব, আিজৰ পৰা ২০ বছৰ িপচত যিদ েকােনাবাই 
অতীতৈল ঘুিৰ চাবৈল িবচােৰ েয ২০ বছৰ আগেত আমাৰ অসমীয়া সমাজখনেনা েকনকুৱা আিছল, েতেনহ’ েল এই 
আেলাচনীখন চােলই হ’ল। আেলাচনী এখেনেৰই আৰম্ কৰা যাওঁক। ৰঙালী িবহু উদযাপনৰ পর্সু্িত চিল আিছল। 
তাৰ বােব  এখন কিমটী গঠন কৰা ৈহিছল। সকেলােৰ সন্িতসােপেক্ মেয়া েসই কিমটীত অংশ গর্হণ কিৰেলা। সকেলা 
িমিল িবহুখন েকেনৈক পতা যাব তাৰ বােব এখন িমিটঙৰ আেয়াজন কৰা হ’ল। িবিভন্ কাযর্সূচীৰ মাজত মই েমাৰ 
পর্স্াৱেটাও আগবঢ়ােলা, সকেলােৱ শুিন বৰ  আগর্েহেৰ পর্স্াৱিট গর্হণ কিৰেল। তাৰ িপছেতই আৰম্ হ’ল এই 
আেলাচনীৰ যাতর্া। পর্থেম আিহল আেলাচনীখনৰ নাম িক িদয়া হ’ ব? ভািবেলা িযেহতু অসমীয়াৰ লগত জিড়ত আৰু 
িবহুেত আেলাচনীখন উেন্াচন কৰা হ’ ব, েসেয় নামেটা অসমীয়া আৰু িবহুৰ লগত সম্কর্  থািকেল ভাল হয়। বহুত 
ভািব িচিন্ নাম িদয়া হ’ল ‘গগণা’ ।  
তাৰ িপছেত আিহেল আেলাচনীখনৰ কাৰেণ িলখিন েযাগাৰ কৰা কাম। িনউ চাউথ েৱলচ্ আৰু েকনৱাৰাত বসবাস 
কৰা অসমৰ েলাক সকলক ই-েমইলৰ েযােগেৰ গগণাৰ কথা জেনাৱা হ’ল আৰু সকেলােক আেলাচনীখনৰ বােব 
অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত িলখিন পঠাবৈল অনুেৰাধ কৰা হ’ল। আমাৰ কণমািনহঁতেকা িযেয়ই েযেনৈক পােৰ িলখনী 
বা হােত অঁকা ছিব পঠাবৈল উৎসাহ েযােগাৱা হ’ল। িয ভািবিছেলা েসেয়ই হ’ল, এই সৰু সমাজখনত েয ইমান িলখক 
আেছ আিম কল্নাও কিৰব পৰা নািছেলা। গগণাখেন েযন েতঁওেলাকৰ বােব এক বাট মুকিল কিৰেল। অিত কমিদনৰ 
িভতৰেত ডাঙৰ আৰু কণমািনহঁতৰ পৰা আিম বহু িলখিন পােলা। এিতয়া িচন্া আিহল আেলাচনীখন েকেনৈক ছপা 
কৰা হব? েসই কথােতােটা ইমান দ ৈক ভবােয়ই নািছেলা। েসই সময়ত আমাৰ মানুহ কম থকা বােব আমাৰ বােজেটা 
অলপ টানৈক চিলিছেল। আেলাচনীৰ বােব আমাৰ েবেলগৈক বােজট নািছল। তথািপ েকেনবাৈক ১০০ ডলাৰ 
কিমিটৰ বােজট ৰখা হ’ল।  আমাৰ পর্থম গগণাৰ পাত আিছল  ১৫টা আৰু েসইসময়ত আমাক ২০ খন গগণাৰ 
পর্েয়াজন আিছল।  িকনু্ ১০০ ডলাৰত ১৫ পৃষ্াৰ ২০ খন গগণা ছপা কেৰাৱােতা সম্ৱ নািছল। ভািব িচিন্ িঠক কৰা 
গ’ল েয A4   কাগজ িকিন আিন ঘৰৰ িপর্ন্াৰেত ছপা কৰা যাওঁক। কথামেতই কাম, এটা ক’লা বগা, এটা ৰঙীন 
িচঁঞাহী আৰু কাগজ িকিন আিন ঘৰেত ছপা কৰা হ’ল। তাৰিপছত আিহল সমসয্া , ছপা কিৰেলা, িকনু্ বেন্াৱা যাব 
েকেনৈক। সীিমত বােজট কিৰবৰ বােব A4 প্ািষ্ক িক্প িকিন আিন তােৰই বেন্াৱা হ’ল আমাৰ পর্থম গগণা।  
এই পর্থম গগণাৰ লগত আমাৰ বহুেলাকৰ অিৰহণা জিড়ত ৈহ আেছ। েতঁওেলাকৰ অিবহেন এই পর্েচষ্া েকিতয়াও 
সফল ৈহ নুিঠল েহেতন। িযেকােনা এটা পর্েচষ্া সফল েহাৱােটােৱই তাৰ অন্ নহয়, তাক সফলতােৰ পর্েতয্ক বছেৰ 
আগুৱাই িনয়ােটােহ বৰ ডাঙৰ কথা। মই েসইসকেলােক কৃতজ্তা জ্াপন কিৰব িবচােৰা িয সকেল আিজ ১০ বছৰ 
ধিৰ এই পর্েচষ্াক জীয়াই ৰািখবৈল কষ্ কিৰ আিহেছ। গগণা আৰু সফল হওক, গগণা আমাৰ সৰু সমাজখনৰ এক 
পর্তীক হওক। 
 

 
পুৰিণ ‘গগণা’ ৰ পৃষ্া লুিতয়াব খুিজেল, চাব পােৰ: https://www.assaminaustralia.org.au/ 

েযাৱা নবছৰৰ ‘গগণা’ ৰ েবটুপাত: 
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আত্া অিবনশব্ৰ 
সব্প্া মজমুদাৰ চন্ 

 
 িহন্ু শাস্তর মেত আত্া েহেনা অিবনশব্ৰ, আত্াৰ িবনাশ 
নাই, আত্া অজৰ-অমৰ, অেচ্দয্, অদাহয্, িনতয্, 
সবর্বয্াপী, িস্ৰ, অচল আৰু সনাতন। আত্াৰ মৰণ নাই, 
মােথা মানুহৰ পািথর্ৱ শৰীৰেটাৰেহ মৃতুয্ হয়। েতজ-
মঙেহেৰ গিঠত পঞ্ভূতৰ েদহেটা পঞ্ভূতত িবলীন হয় 
যিদও আত্াই েহেনা েপাছাক সেলাৱািদ আনৰ েদহত ৈগ 
আেকৗ পর্েৱশ কেৰ। গীতাত ৈকেছ-----  
              বাসাংিস জীণর্ািন যথা িবহায় 

      নবািন গৃহ্ািত নেৰাহ পৰািণ। 
              তথা শৰীৰািণ িবহায় জীণর্া 

         নয্নয্ািন সংযািত নবািন েদহী।। 
-----অথর্াৎ মানুেহ েযনৈক পুৰিণ বস্তর পিৰতয্াগ কিৰ 
নতুন বস্তর পিৰধান  কেৰ, িঠক েসইদেৰ আত্াইও জীণর্ 
শৰীৰ তয্াগ কিৰ অনয্ নতুন শৰীৰ গর্হণ কেৰ। এয়া শাস্তরৰ 
কথা - িপেছ আমাৰ দেৰ মূৰুখমতী অজ্ানীেয় এইিবলাক 
কথা িকমান জােনােৱ বা বুেজােৱ!  জ্ানীেলােক েকাৱা 
শুিনেছা - মানুহৰ মৃতুয্ৰ িপছত সকাম-িনকাম 
েনােযাৱাৈল আত্ােটা েহেনা িনজৰ ঘৰৰ েচৗহদেত ঘূৰা-
িফৰা কিৰ থােক। শর্াদ্-শািন্, কাম-েভাজ ৈহ েযাৱাৰ 
িপছতেহ েবােল িবেদহী আত্াই েসইখন ঘৰৰ পৰা 
িচৰিদনৰ বােব িবদায় মােগ। এৰা, সংসাৰৰ মায়া-েমাহ 
এিৰ কাৰ েনা বাৰু যাবৈল মন যায় ! িকনু্ িবিধৰ িবধান, 
মহাকালৰ  আহব্ান আিহেল সকেলােৱ এিদন এই 
ক্ণভঙ্গুৰ নশব্ৰ েদহেটা এিৰ যাবই লািগব - এয়াই 
িচৰন্ন সতয্। ইস্! কথােবাৰ ভািব মনেটা েদেখান িকবা 
িবষােদেৰ ভিৰ উিঠেছ, বুকুখন হম্ হম্ কিৰেছ, চকু দটুাও 
েসেমিক উিঠেছ - হয়েতা সংসাৰৰ  পর্িত থকা মায়া-েমাহ 
বা বহু বছৰ আগেত কােৰাবাক েহৰুৱাৰ দেুখ আমিন 
কিৰেছ নতুবা দেুয়াটাই সতয্। 

     এবছৰ দবুছৰ ৈক বহু বছৰ বাগিৰ জীৱনৰ মাজ 
বয়সত ভিৰ িদেলা, বহু কথা পাহিৰেলা, বহু েমাহািৰ 
েপলােলা আৰু বহু কথাৰ উত্ৰ আিজও নাপােলা। 
কাকেনা ক'ম, েকােনই বা িবশব্াস কিৰব  িকনু্ িয িলিখব 
ৈলেছা এয়া অিবশব্াসয্ হ'েলও সতয্। 
     বহু বছৰ আগৰ কথা, চনেটা িক আিছল িঠক মনত 
নাই - িদনেটা আিছল েজঠ মাহৰ েকােনাবা এটা অশুভ 
িদন। ওচৰেৰ হাইসু্লখনত পিঢ়বৈল ৈলেছা, হঠােত খবৰ 
পােলা আইতা মােন মাৰ মা হাটর্  এেটক ৈহ ঢুকাল। গিতেক 
েসানকােল ঘৰৈল আিহ আইতাক চাবৈল যাব লােগ। 
খবৰেটা শুিন িকতাপ-বহী েযেনৈক আিছল েতেনৈক 
সামিৰ েভঁ-েভঁ ৈক কািন্ েদৗিৰ েদৗিৰ ঘৰ পােলািহ। 
ইিতমেধয্ আমাৰ ঘৰখনত হুৱা-দৱুা লািগ ৈগেছ, 
খবৰেটা শুিন আত্ীয়-সব্জন, ওচৰ-চুবুৰীয়াই িভৰ 
কিৰেছিহ। এইেহন সুস্-সবল মৰমীয়াল আইতাজনী 
ঢুকুৱা শুিন েকােনাবাই জােনা খবৰ নলয় পােৰ ! খুব কম 
সময়ৰ িভতৰেত আিম সাজ ু ৈহ আইতাক েশষ িবদায় 
জনাবৈল মামাহঁতৰ ঘৰখনৈল ৰাওনা হ'েলা। মামাহঁতৰ 
ঘৰখন আিছল কামৰূপ িজলাৰ দিক্ণ পােৰ আৰু আমাৰ 
উত্ৰ পােৰ। পর্ায় এঘণ্ামান িপছত আিম ৈগ গন্বয্ স্ান 
পােলা। েতিতয়াৈল ঘৰখনত িবৰ িদ বাট েনােপাৱা 
অৱস্া। আইতাৰ নশব্ৰ েদহেটা পঞ্ভূতত িবলীন হ'বৈল 
একমাতর্ জীেয়ক আৰু নািত-নািতনীহঁতৰ বােব েযন 
অেপক্াৰত। আিম ৈগ েপাৱাৰ িপছত িহন্ু ধমর্ৰ ৰীিত-
নীিত মেত েসইিদনাখন আইতাৰ অেন্য্িষ্িকর্য়া ৈহ গ'ল। 
েসৗ তাহািনেত আইতাক েহৰুৱাৰ দেুখ আমাৰ েকামল 
মনত বাৰুৈকেয় দখু িদিছল। আিম হাঁিহ, েখল-েধমািল 
বহু িদনৈল পাহিৰ ৈগিছেলা িকনু্ পাহিৰব পৰা নািছেলা 
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আইতাৰ েস্হভৰা মৰম। ভগৱান ইমান িনষু্ৰ েন ভাল 
মানুহক ইমান েসানকােল পৃিথৱীৰ পৰা ৈল যায়!  
     এিদন দিুদন ৈক িদনেবাৰ বাগিৰ মৃতকৰ পর্িত শর্দ্া 
িনেবদন কিৰবৈল জেনাৱা পিবতর্ অনুষ্ান শর্াদ্ৰ িদনেটা 
আিহ পিৰল। মামাহঁতৰ ফােল আেকৗ িদনত শর্াদ্, 
ৰািতৈল ৰাইজক েভাজ-ভাত িদয়াৰ িনয়ম। েসইমেত 
পুেৰািহেত যথািবিধ িদনত পূজা-অচর্না কিৰ সকেলােক 
আশর্ীবাদ িদ যাবৈল ওলাল। েযাৱাৰ সময়ত েতওঁ ক'েল 
েয - আিজৰ পৰা েতওঁৰ (মােন আইতাৰ) আত্াই 
যথাথর্ত এইখন ঘৰৰ সকেলা মায়া-েমাহ এিৰ গুিচ যাব। 
েতওঁ আেকৗ ক'েল - আেপানােলােক এটা কাম 
ক'িৰবেচান, েতওঁ িযখন দৱুােৰিদ বািহৰৈল েবিছৈক 
অহা-েযাৱা কেৰ েসইেটা েকাঠা চাফ্-িচকুণ কিৰ দৱুাৰ 
মুখত ভালৈক িপঠাগুিৰ ছিটয়াই ৰািখব। েতওঁ ঘৰৰ পৰা 
ওলাই েযাৱা ভিৰৰ িচন্ িপঠাগুিৰৰ ওপৰত িনশ্য় েদখা 
পাব আৰু যাওঁেত সাধাৰণেত িকবা নহয় িকবা শব্ কিৰেয় 
যায়, পািৰেল শুিনবৈল েচষ্া ক'িৰবেচান। এই বুিল িদহা-
পৰামশর্ িদ েদউ গুিচ গ'ল । 
      েশষৰ পবর্ অথর্াৎ ৰাইজৰ েভাজ-ভাত আৰু লগেত 
নাম-কীতর্ ন ৰািত এপৰৈল চিল থািকল। িপছত সকেলা 
িনৰল পৰাত ঘৰৰ মানুহেবাৰৰ েদউৰ কথাৈল মনত 
পিৰল। েকানেটা েকাঠাৰ েকানখন দৱুাৰ হ'েল ভাল হয় 
গুণা-গঠা কিৰ েশষত ককাৰ উপেদশ মেত আইতাৰ িপর্য় 
পাকঘৰেটােক বািচ েলাৱা হ'ল। আিম সৰু আিছেলা 
গিতেক ডাঙৰৰ লেগ লেগ ঘূৰা-ঘূিৰ কিৰ তাহািনৰ 
কথােবাৰৰ মােথা সাক্ী ৈহ েহ ৰ'েলা। িদব্তীয় এজনী 
েছাৱালী নথকা ঘৰখনত একমাতর্ জীেয়কক আন এখন 
ঘৰৈল ওিলয়াই িদয়াৰ িপছত অঙহী-বঙহী আিহেল 
আইতাই পাকঘৰেটােত আড্াও মােৰ আৰু লগেত 
চাহ-ভাতেৰা েযাগান ধেৰ। আইতাৰ হাতৰ েসাৱাদ িযেয় 
এবাৰ পাইেছ তাক হয়েতা আিজও েকােনও পাহিৰব পৰা 
নাই। িযেয়ই নহওক, সম্কর্ ীয় মাহী েকইগৰাকীেয় পাক-
ঘৰেটা মিচ-কািচ পিৰষ্াৰ কিৰ ল'েল। তাৰ িপছত িযখন 
দৱুােৰিদ আইতাই িপছফালৰ েচাতালৈল অহা-েযাৱা 
কেৰ েসইখন দৱুাৰ মুখত ধুনীয়াৈক িপঠাগুিৰ ছিটয়াই িদ 
েকাঠােটা বন্ কিৰ থেল যােত েকানও েকাঠােটা েলেতৰা 
কিৰ েনেপলায়। েশষত সকেলােৱ িনজৰ ভােগ ভােগ 

শুবৈল গ'ল। আত্ীয়-সব্জেনেৰ ঘৰ ভিতর্  মানুহ, 
িবছনাত শুবৈল  নােট। েসেয় নিলনী, িনৰু, িনয়িত নামৰ 
মাহী েকইগৰাকীেয় পাক-ঘৰ সংলগ্ েকাঠােটাৰ 
মিজয়ােত িবছনা কৰাত লািগ গ'ল। িবছনা পাৰা হ'লত 
সম্কর্ ীয় আইতা দজুনীমান আৰু আিম সৰুমখাই - 
‘আিমও ইয়ােত শুম’  বুিল েহতা-ওপৰা লগােলা। মইও 
েসইিদনাখন নিলনী নামৰ মাহী গৰাকীৰ ওচৰত শুবৈল 
ল'েলা। মাহী গৰাকী বৰ সাহসী আিছল, কােম-কােজও 
বৰ পাৈকত আিছল। এক কথাত েসইিদনাখন কাম-কাজ 
কিৰবৈল িযেটা গাভৰুৰ দল গিঠত ৈহিছল েসই দলেটাৰ 
েতওঁ দলেনতর্ী বুিল েমাৰ অনুভৱ ৈহিছল। দৰাচলেত 
েকইিদনমান আগেৰ পৰাই মই েতওঁৰ লগ এৰা নািছেলা  
িকয়েনা মানুহ মিৰেল ভূত হয় বুিল মনেত িকবা ভয় ভাব 
এটা েসামায় আিছল। অকল েসয়াই নহয় আইতাৰ 
সকামৰ বােব িয েকইিদন মামাহঁতৰ ঘৰত আিছেলা 
েতিতয়া পর্িতেটা িদনাই সিন্য়া েহাৱাৰ লেগ লেগ এটা 
েকাঠাৰ পৰা অইন এটা েকাঠাৈল অকেল যাবৈল সাহস 
কৰা নািছেলা িকয়েনা আইতা িবহীন ঘৰখনত অনৱৰেত 
গহীন পিৰবশ এটা িবৰাজ কিৰ থকা েদখা পাইিছেলা।  
এন্াৰ েহাৱাৰ লেগ লেগ অকেল পােল আইতাৰ ভূেত 
েদখা িদব বুিল মনত ভয় লািগ থািকিছল। অৱেশয্ সৰু 
কািলত ভূত-েপর্তৰ ভয় অবেচতন মনৰ এটা ভর্ান্ 
ধাৰণাৰ বািহেৰ অইন এেকা নািছল। 
     িযিক নহওক, েসই িনশা সকেলােৰ এটাই আশা িকবা 
শুিনবৈল পাওঁ েনিক, সঁচাই আত্া বুিল িকবা আেছ েনিক 
! সকেলােৱ কাণ-সাৰ িদ  সাৰ-সুৰ েনােহাৱাৈক িবছনাত 
পিৰ আেছা, িদনৰ ভাগেৰ জমুুিৰ িদ ধিৰেলও েকােনেৱ 
েটাপিন যাবৈল েচষ্া কৰা নাই, েটাপিন গ'েলই 
িকজািনবা েকােনািদেন নজনা-নুশুনা িকবা েযন 
িচৰিদনৰ বােব েহৰুৱাই েপলাম। অৱেশয্ মাহী আৰু 
আইতাহঁেত মােজ মােজ ফুচ্ ফুচ্ ৈক িকবা কথা নপতাও 
নহয়। ৰািত েতিতয়া িকমান হ'ল নাজােনা হঠাৎ পর্চণ্ 
েজােৰ ঘৰৰ িপছফােল িকবা ভঙা েযন শব্ শুিনেলা, 
আইতা েকইগৰাকীেয় কৃষ্ কৃষ্ বুিল ভগৱানৰ নাম ল'ব 
ধিৰেল আৰু মই ভয়েত মাহীগৰাকীক সাৱিট ধিৰ চকু মুিদ 
িদেলা। েকিতয়া িনদর্া েদৱীৰ েকালাত ঢিল পিৰেলা গেমই 
নাপােলা। িপছিদনা সাৰ পাই চকু েমিল েদেখা ঘৰৰ পর্ায় 
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সকেলা উিঠেছই িকনু্ েতিতয়াৈল পাক-ঘৰেটাৰ দৱুাৰ 
েখালা নাই, সকেলা উঠাৈল অেপক্া কিৰ আেছ। সকেলা 
উঠাত পাক-ঘৰেটাৰ দৱুাৰ খুিল িযেটা দশৃয্ েদখা গ'ল 
তাক েদিখ সকেলােৰ চকু কপালত উিঠল। ধুনীয়াৈক পািৰ 
েথাৱা িপঠাগুিৰৰ ওপৰত বািহৰৈল ওলাই েযাৱা 
চািৰটামান হুবহু আইতাৰ ভিৰৰ েখাজ, েগােৰাৱােটাৰ 
বািহেৰ ভিৰৰ পতাৰ আগফালৰ অংশেটা পাঁেচাটা 
আঙুিলসহ িপঠাগুিৰৰ ওপৰত সুস্ষ্ৈক িজিলিক আেছ। 
তােক চাবৈল সকেলােৱ েহতা-ওপৰা লগােল, কথােটা 
ইকাণ-িসকাণ েহাৱাত ওচৰ-চুবুৰীয়াও চকুৰ পচাৰেত 
ঘৰখন ভিৰ গ'ল। ৰািত েহাৱা শব্েটাৰ কথা মনত পৰাত 
সকেলােৱ আেকৗ িপছফালৈল ল'ৰ ধিৰেল।  
িপছফােল ৈগ েদেখা - বাৰীত থকা বগৰী এডালৰ পর্কাণ্ 
ডাল এটা ভািগ ওলিম আেছ। তােক েদিখ সকেলােৱ 
ৰািত ঘিট েযাৱা ঘটনােবাৰ আেলাচনা কিৰবৈল ধিৰেল। 
িকনু্ হঠােত  সৰু মামাজেন মনৰ দখুেত েনিক ক'ব 
েনাৱােৰা পাক-ঘৰৈল আিহ আইতাৰ ভিৰৰ েখাজৰ 
ওপৰত েখাজ িমলাই “ মা তুিম য'েত থাকা শািন্ত থাকা”  
বুিল িপঠাগুিৰিখিন েমাহািৰ েপলােল। সকেলা েদিখ 
ককাই হুমুিনয়াহ কািঢ় ক'েল - বাচা, আিজৰ পৰা 
আইতাৰ গ'লৈগ। ক'ব েনাৱাৰাৈক আেকৗ এবাৰ হঠাৎ 

েফঁকুিৰ উিঠেলা, সকেলােৰ চকুত চকু পানী েযন বািৰষাৰ 
ঢল নািম আিহেছ। মনত বৰ দখু লািগল, পােৰা মােন 
েসইিদনাখন ভগৱানক গািল-শপিন পািৰেলা ।  
     িকনু্ এিতয়া বুিজেছা - েহ দয়াময়, তুিমেয়েতা এই 
জগতৰ সৃিষ্কতর্ া, পালনকতর্ া, সংহাৰকতর্ া িবশব্িবধাতা। 
েতামাৰ সৃিষ্ েতামােতইেতা িবলীন হয় পর্ভু। আিজ 
ককাও নাই আইতাও নাই, মনত দখু থািকেলও িকনু্ 
েতামাৰ ওচৰত েকােনা অিভমান নাই িকয়েনা তুিমেয় 
ৈকছা - মৃতুয্ জীৱনৰ অন্ নহয় আৰম্িণেহ মাতর্। 
     েসেয় - েহ িতর্জগতৰ পিত, নাজািন-নুশুিন ক'ৰা 
ভুল-তর্টীেবাৰ ক্মা কিৰ েতামাৰ শর্চৰণেত ঠাই েযন 
িদয়া পর্ভু। েহ কৰুণাময় পৰম-িপতা পৰম-বর্হ্ েতামাৰ 
ওচৰত এিট মােথা আকুল পর্াথর্না---- 

অসেতা মা সদ্ময়  
  তমেসা মা েজয্ািতগর্ময় 
   মৃতুয্ং মা অমৃতংগময় । 

-----অসতয্ৰ পৰা েমাক সতয্ৈল ৈল েযাৱা, 
আন্াৰৰ পৰা েমাক েপাহৰৈল ৈল েযাৱা, মৃতুয্ৰ পৰা 
েমাক অমৃতৈল ৈল েযাৱা----ওঁম শািন্!! 

 
 

 

 
 

িদল্ী ডােয়ৰী 
মমী ৈচয়দ 

 
 
 
 

িদল্ীত থকা কালৰ িকছু আেমাদজনক ঘটনা, িয  
এিতয়াও মনত পিৰেল খুব হাঁিহ উেঠ, তােৰ েকইটামান 
ঘটনা আেপানােলাকৰ আগত বয্ক্ কেৰা বুিল ভািবেলা। 
িদল্ীখন েমাৰ বৰ িপর্য়, ২০০৩ চনৰ পৰা ২০১২ 
চনৈলেক, বহু বছৰ িদল্ীত কটােলা, বহু স্ৃিত এিতয়াও 

েযন সজীৱ ৈহ আেছ। িশক্া গর্হণ তথা কমর্জীৱনৰ 
পাতিন েমলা, এই বুকুৰ আেপান িদল্ীত থকাৰ িদনসমুহ, 
েমাৰ জীৱনৰ এক মধুৰ অধয্ায়। েসই সময়েৰ েকইিটমান 
আেমাদজনক ঘটনা উেল্খ কেৰা।  
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(১) 
২০০৮ চনৰ, এিদনাখনৰ কথা, েমাৰ েতিতয়া িবয়া েহাৱা 
েকই মাহমানেহ ৈহেছ। জলুাই মাহৰ েকােনাবা এটা 
শিনবাৰৰ ঘটনা, িদল্ীত েতিতয়া ভয়ংকৰ গৰম। এটা 
পর্াইেভট েকাম্ানীত চাকিৰ কৰা মই অিফচ েশষ কিৰ 
ঘৰৈল যাবৈল উলাইেছা। শিনবােৰ হাফ্ েড থােক। িকনু্ 
কবৈলেহ হাফ্ েড , আেবিল ৩ টা বজাত অিফচ েশষ কিৰ 
ঘৰ আিহ পাওঁ মােন েগােটই িদনেটােয় য়াযৈগ। গৰমত 
বাছত নুিঠেলা, অ'ট এখন লেলা।  আিম েতিতয়া ভাড়া 
ঘৰত থােকা।  পর্ায় আধা ঘন্া মান সময়ত অ'ট আিহ 
ঘৰৰ সমু্খ পােলিহ।  েতিতয়াৰ িদনত অিফচৰ পৰা 
ঘৰৈল ভাড়া আিছল ৪০ টকা। েবগৰ পৰা ১০০ টিকয়া 
এখন অ'ট চালকৈল বুিল আগবঢ়াই িদেলা, িযেহতু খুচুৰা 
নািছল।  
িকনু্ ১০০ টকাৰ েনাট খন েদিখেয়ই, অ'ট চালকৰ েযন 
খং উিঠল আৰু খংেতই কেল..."খুল্া েনহী েহ"...।  
মই কেলা, "আপ ১ িমিনট েৰািকেয় েমই সামেনৱালী 
দকুান েচ খুল্া েলকৰ আিত েহা" ৈকেয় মই দখুুজমান 
ৈগিছেলােহ, অ'ট চালক েদেখান এেকবােৰ গুন্া ৰুপ 
ৈল, অশ্ীল ভােৱ গািল গালাজ িদবৈল ধিৰেল। মই 
থমিক ৰ'েলা। উলিট আিহ ক'েলা..." খুল্া আপেক পাচ্ 
িভ েনহী েহ অউৰ েমেৰ পাচ্ িভ নহী েহ...েম আপেকৗ 
কুছ িভ েনহী েবৗল ৰিহ েহা..েলিকন আপ গালী িকেয়া েদ 
ৰ'েহ েহা"....! 
এয়া শুিনেচান অ'ট চালকৰ খং দগুুেণেহ চিৰল আৰু 
েবিছ অশ্ীল গািল গালাজ িদবৈল ধিৰেল। েমাৰ জােনা 
িক হ'ল, এক িমিনটত িকবা এটা অকৰা খং উিঠল, তােত 
গৰেমা পিৰিছল নহয় বহুত, িদেলা নহয়..এক েঘাচা 
লগায়...চৰ ও নহয়...িচধা েঘাচা...। েমাৰ েঘাচা েদিখ 
ভাৰাঘৰৰ মািলক জন েদৗিৰ আিহল...েতওঁ েয দৰুৰ পৰা 
ৈৰ সকেলা চাই আিছল...মই মেনই কৰা নািছেলা।  
ভািবেল চােগ েদই...িক ডাকু মানুহক ঘৰ ভাৰাৈল িদেলা 
অ'...।  

 (২) 
এইবাৰ আেহা ২০০৫ চনৰ এিট ঘটনাৈল। েতিতয়া মই 
আৰু দজুনী ভন্ী এেকলেগ েফ্ট এটা ভাড়া কিৰ 

থােকা।  তােৰ এজনী েমাৰ সম্কীয় ভন্ী আৰু 
আনজনী এই ভন্ীেৰ সু্লীয়া কালৰ বান্ৱী।  
আিম িতিনওজনী ৩ বছৰ এেকলেগ আিছেলা আৰু 
েসইিদনসমুহ ইমােনই মধুৰ আিছল েয আিজও মনত পিৰ 
থােক। 
মুল ঘটনাৈল আেহাঁ, মই ২০০৩ েত িদল্ীৈল গ'েলা আৰু 
এই ভন্ী দজুনী েমাৰ লগত ২০০৫ চনত িদল্ীৈল 
আিহেল। দেুয়াজনীৰ কাৰেণ নতুন পিৰেবশ, নতুন মানুহ 
আৰু নতুন ভাষা। িসহঁেত েয িহন্ী নাজােন এেন নহয় , 
দেুয়াজনীেয় ভালদেৰ ক’ৱ জােন আৰু বুিজও পায়। িকনু্ 
িদল্ীৰ িহন্ী, অসমৰ িহন্ীৰ দেৰ নহয়। অলপ হািৰয়ানৱী 
সুৰ থকা। তােতাৈক ডাঙৰ কথা হ'ল খুব খৰৈক কয় তাৰ 
মানুেহ কথােবাৰ, গিতেক বুিজ পাবৈল আৰম্ণীেত 
অলপ অসুিবধা হয়।  
এিদনৰ কথা, মই ক্াচ কিৰবৈল গ'েলা, েতিতয়া মই 
এম.িব.এ পিঢ় আেছা।  ইফােল ঘৰত চুইচ বডর্  এখন েবয়া 
হ'ল। িসহঁেত েমাক ফ'ন কিৰ জনােল আৰু মই িসহঁতক 
িচনািক ইেলকিটর্িচয়ান ল’ৰা এজনৰ নামব্াৰেটা িদেলা 
।  পর্ায় ২০ িমিনটমানৰ পাছত ফ'ন বািজল, ভন্ীেয় 
কেল’,"িস ভাল কিৰব েনাৱািৰেল, এেকা নাজােন 
েসইদােল, ইমানৈক ক’েলা এেকাদাল কিৰব 
েনাৱািৰেল.. ভালৈক বিক পঠায় িদেলা"।  
মই েবােলা হ'ব, মই পাছত কথা পািতম তাৰ লগত। 
আেবিল ৩টা মান বজাত ক্াচ েশষ কিৰ ঘৰ পােলািহ, 
ইেলকিটর্িচয়ান জনক ফ'ন লগােলা...েবােলা জল্ী 
আ'হ, িস আেকৗ  উেলাটাই েমােক সুিধেল.. "িদিদ আপ 
ঘৰেপ েহা না"...ফ'ন ৈথ ভন্ী দজুনীক ক'েলা.."ৰবা 
আিহ আেছ িস"।  
আধা ঘন্া মানত ইেলকিটর্িচয়ান ল’ৰাজন আিহল, 
আিহেয় ক'বৈল ধিৰেল.. "ইতনা বাৰ েবালা িদিদ..চুইচ 
বডর্   িঠক েহৗ জােয়গা, বচ দচ্ ৰুেপয়া পেৰংেগ, ইেয় 
েলৗগ সমজ িহ নহী ৰিহ...িকতনা গািল িদয়া হামেকৗ" 
মই েবােলা িক কয় অ' ই...ঘটনা িক...!!!! 
ভন্ী দজুনীৈল চাই ক’েলা..."ই েচান ৈকেছ..িঠক ৈহ যাব 
..খািল ১০ টকােহ পিৰব...েতামােলাককেনা িক 
ক’েল...".. 
দেুয়াজনীেয় অলপ আচিৰত হ'ল, এজনীেয়  ক’েল.. 
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"অস..ই এয়া ৈক আিছল েনিক...আিম তাক ইমান 
সুিধেছা, িঠক হ’ ব েন নহয় চুইচ বডর্  খন...ই খািল 
কয়… . .দচৰুপাপংেগ… . .দচৰুপাপংেগ" 
এইবাৰ িসজনীেয় ক’বৈল ধিৰেল..."ভালৈক ক'েল েহ 
বুিজম..খািল দচৰুপাপংেগ..দচৰুপাপংেগ কয়"...... 
মই হাঁিহত ফািট পিৰেলা...েবেচৰােটা.. এেনই ইমান 
গািল শুিনেল অ'... 
িস "দচ্ ৰুেপয়া পেৰংেগ" ৈক আেছ...িযেহতু খুব খৰৈক 
ৈকেছ, ইহঁত দেুয়াজনীেয় শুিনেছ 
"দচৰুপাপংেগ"...েশষত েবােল সুিধ সুিধ বুিজব 
েনাৱািৰ...জয় আই অসম বুিল...অসমীয়ােত এগাল 
গািল শপিন পািৰ পঠায় িদেল। তাৰ নাম 
"দচৰুপাপংেগ"এ ৈহ থািকল এই ঘটনাৰ পাছৰ 
পৰা....েবেচৰােটা....!!!! 
মইও ভালদেৰ বুিজেলা..িস িকয় েমাক আগেতই সুিধ 
ৈলিছল...ঘৰত আেছা েন নাই...। 
 

(৩) 
আিম িতিনওজিন এেকলেগ থকা িদনেৰ আৰু এটা 
ঘটনা। ভাড়া কিৰ থকা েফ্টেতাত আিম দইু নমব্ৰ মহলাত 
আিছেলা। এক নমব্ৰ মহলাত ককােয়ক-ভােয়ক এহাল 
থািকিছল, তােৰ ককােয়কজন চাকিৰয়াল আিছল আৰু 
সদায় আধাৰািত পর্ায় বাৰটা, চােৰবাৰটা মান বজাত 
অিফচৰ পৰা ঘৰ আিহ পাইিছল।  
েসইসময়ত আিম িতিনজনীেয় ইমােনই আদ্া িদিছেলা 
েয ৰািত এটা বা দটুা বজাৈলেক কথাপািত থকােতা 
আমাৰ কাৰেণ সাধাৰণ কথা আিছল।  
তলৰ মহলাত থকা ককােয়কজন সদায় ৰািত আিহেয় 
েশৗচালয়ত েসামায়, আিম এই কথাষাৰ গম পােলা কাৰণ 
েশৗচালয়েটা আিছল ইংিলছ ধৰণৰ আৰু েতওঁ ইংিলছ 
েশৗচালয়ৰ কুমুদৰ ধােকানখন ইমান েজােৰ শব্ কিৰ 
েপলায় েয আিম ওপৰৈলেক শুনা পাওঁ। সদায় ৰািত 
আিহ েতওঁ েজাৰৈক শব্ কিৰ কুমুদৰ ঢােকানখন েপলায়, 
িদন েযাৱাৰ লেগ লেগ এই কথােটা আিম ইমােনই মন 
কিৰবৈল ল’েলা েয ৰািত  আিহ েযিতয়া েতওঁ কুমুদৰ 
ঢােকান েপলােলই, আিম িতিনওজনীেয় গজর্িন মািৰ 
হাঁিহবৈল ধেৰা।  

এেনদেৰই িকছুিদন চিল থািকল। িকছুিদনৰ পাছত মই  
এিদন মািলকৰ ঘৰৈল গ’েলা, ঘৰ ভাড়াৰ টকােকইটা 
িদবৈল। আদহীয়া  ঘৰৰ মািলকজেন ক'েল..."তুম েলাগ 
বহত বােত কৰেত েহৗ কয্া...অউৰ হাচেত িভ  বহত 
েহৗ...কমেপ্ন আয়া েহ"... 
এেনদেৰ ৈক, েতওঁ হাঁিহব ধিৰেল, েমাৰ বুিজবৈল বািক 
নাথািকল েয আমৰ ঘৰৰ ওপৰ মহলাৰ ককাইেদওেয় 
কমেপ্ইন িদয়াৰ নামত েগােটই কািহনী ..."কুমুদৰ 
ঢােকান" মািলকৰ আগত ৈক গ’লিহ।  
অৱশয্ ঘৰৰ মািলেক .."েকৗিয় বাত েনহী...আিভ েতৗহ 
হাচেন িক ওমৰ েহয়"....বুিল েকাৱাতেহ সকাহ পােলা। 
ইয়াৰ পাছত ককাইেদওক েদিখেলই আমাৰ হাঁিহ 
উিঠিছল।  
 

(৪) 
২০০৫ চন মানৰ কথা। েতিতয়াৰ িদনত ঘৰৰ পৰা পেঠাৱা 
মােহকৰ পইচা উিলয়াবৈল এ.িট.এম সমুহ ৈহেছ যিদও 
আিজৰ দেৰ ইয়াৰ উপিস্িত ইমান ঘন  নহয়। সৰহ 
সংখয্ক মানুহৰ দেৰ, েমােৰা একাউন্ আিছল 
এচ.িব.আই ত আৰু তােত এ.িট.এম ৰ সংখয্া কম। 
েযিতয়াই  এ.িট. এমৈল ৈগিছেলা, অেপক্াৰত মানুহৰ 
এিট দীঘল শাৰী সদােয় পাইিছেলা। কেমও আধা ঘন্া বা 
চিল্চ িমিনট শাৰীত অেপক্া কৰাৰ েযন এক ধৰাবন্া 
িনয়ম আিছল... ।  
বাৰু িযিক নহঁওক, েতেনেবাৰ িদনেৰ এিট ঘটনা, ...মই 
আৰু ভন্ী এজনী এচ.িব.আই, এ.িট.এম ৰ সমু্খত 
শাৰী পািত, অেপক্া কিৰ আেছা, আমাৰ নমব্ৰ অহাৈল।  
শাৰীত মই আগত, ভন্ী জনী েমাৰ পাছেতই আৰু েমাৰ 
িঠক আগত এজন যুৱক। আমাৰ বয়সেৰ েযন লগা 
যৱুকৰ চুিলটািৰ আমাৰ চুিলতৈকও দীঘল...িপিঠৈলেক 
পৰা ...লগত ধুনীয়াও। েচমু্ধনয্ িমিহ, িচকিচিকয়া 
চুিলটািৰ েতওঁ ধুনীয়াৈক এডাল  েবিন গুিঠ ৈথেছ ।  
েমাৰ এেকবােৰ সমু্খত েসই যৱুক আৰু েমাৰ চকু 
েতওঁৰ চুিলত। ভন্ীজনীক েদখুৱােলা...আৰু আমাৰ 
েলক্চাৰ আৰম্ হ’ল - 
"অই..েচাৱা না ..চুিল..আমােৰ নাই অ' এেন চুিল 
েদই...".মই ক’েলা। ভন্ীজনীৰ উত্ৰ িদেল,..."িঠেকই 
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ৈকছা মমীবা...িকছু চুিল েদই... কািট ৈলেয়  যাম েনিক। 
হাঁিহ হাঁিহ আিম কথা পািত আেছা যৱুকৰ িপছফােল।  
এেনেত যৱুক আমাৰ ফােল ঘুিৰল...এক মুহূতর্   চােল 
আমাক আৰু হাঁিহ হাঁিহ ক’বৈল ধিৰেল..."কাৰ চুিল 
কাটােহ েতামােলােক....ইমান পচন্ ৈহেছেন..." 
আমাৰ অৱস্া েতিতয়া...ফাট েমলা বসুমতী, পাতােল 
লুকাওঁ টাইপ....ঠাইেত েযন থৰ লািগেলা 
আিম...লাজত মূৰ তুিল চাবৈলও েযন েনাৱািৰেছা.., 
িকবা উত্ৰ িদয়ােতা দৰূৰ কথা.... 

িদল্ী মহানগৰৰ  এ.িট.এম ৰ শাৰীত...িঠক আমাৰ 
আগৰজেনা..আমাৰ দেৰ এেকখন ঠাইেৰ েয 
...েকেনৈকেনা জােনা....!!!! 
আৰু বহুেতা এেন ধৰণৰ ৰসাল আৰু আেমাদজনক 
ঘটনােৰ পিৰপূণর্ েসই সময়েছাৱা সচাঁৈকেয় আিজও 
স্ৃিতৰ বুকুত সজীৱ ৈহ আেছ । এিৰ অহা িদনৰ স্ৃিতেয়, 
অতীতৰ অবুজ েধমািলেয় েযন.. সদােয় িৰিঙয়াই 
মােত..!! 
 

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

 

I finally realised that people are prisoners of their phones...that’s 
why it’s called a “cell” phone 
 
....Anonymous 

Life is short. Smile while you 
still have teeth 

 
....Anonymous 

অসমীয়া বয্ংগৰ েসাৱাদ লবৈল পিঢ় চাব পােৰ  নতুন অসমীয়া হাসয্বয্ংগৰ ই-আেলাচনী (http://fotadhol.com/)। 
 

ফটােঢালৰ পাতৰ পৰা,  
েকৗতুক: 

  

(১) 

েসইিদনাখন িডবর্গড়ৈল ৈগিছেলাঁ বাছত। মৰাণত মানুহ দগুৰাকী উিঠল। িছট খািল আিছল এটা। দেুয়া 
আেকাৰেগাঁজ দেুয়ােক বিহবৈল লােগ। িকছু সময় েতেনৈকেয় চিল থািকল কািজয়া। ওচৰেত েতেনৈক কািজয়া 
লািগ েযাৱা বােব সহয্ কিৰব েনাৱািৰ মই লােহৈক ক’ েলাঁ, : আেপানােলােক ইমানৈক কািজয়া লগাত ৈক এটা 
কাম নকেৰ িকয়?? বয়সস্ গৰাকী বিহ লওক। িবশব্াস কৰক িডবর্গড় ৈলেক িছটেটা খািল ৈহেয় গ’ল । 

(২) 

এেন এটা সমসয্া কওক িয পািৰবািৰক আৰু সামািজক দেুয়াটা হ’ ব পােৰ।  

উত্ৰ: নাকৰ ঘৰঘৰিণ। িনজৰ শুৱােকাঠাত ই ৈহেছ এটা পািৰবািৰক সমসয্া, িকনু্ েৰল, বাছ আিদত ই এটা 
সামািজক সমসয্া। 
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অ’  মইনা েকান িবধাতাই সািজেল  
(অসমীয়া জনিপর্য় িবহু সৰুীয়া েবালছিবৰ গীত) 
েবালছিব: ডঃ েবজবৰুৱা 
িগতীকাৰ : বর্েজন বৰুৱা 
 
অ’  মইনা েকান িবধাতাই সািজেল, েতামাৰ পদমু চকুিট।। 
চমক নীলা িবজলুীেৰ, েগালাপ েকামল পািহিট, 
এই চমকৰ ভমক লািগ, দিহ মেৰ মনিট। 
মইনা েকান িবধাতাই সািজেল েতামাৰ পদমু চকুিট। 
 
ঐ ৈস পূিণর্মােৰ আকাশেৰ েজানিট শুৱিন 
অ’  কত পাবােনা েমিলেল হাত দখুিন।। 
 
অ’  মইনা হাত েনেমেলা আিনবৈল দৰূ আকাশৰ মিণিট। 
ঐ হাত েনেমেলা আিনবৈল দৰূ আকাশৰ মিণিট।। 
েমাৰ মন হাকুিট লগাই পািৰম এই পূিণর্মাৰ েজানিট। 
 
নন্ন বনত ফুিল আেছ ফুল পািৰজাত, 
কৃষ্ েগাঁসাই ৰিখ আেছ েনেমিলবা হাত 
অ’  বনত কৃষ্ েগাঁসাই ৰিখ আেছ েনেমিলবা হাত।। 
 
অ’  মইনা হাত েনেমেলা, ফুল িনিছেঙা,  
িনিছেঙা মই কিলিট। 
ঐ হাত েনেমেলা, ফুল িনিছেঙা, িনিছেঙা মই কিলিট 
েমাৰ পর্াণ পিখলাই চুিম যাব এই পািৰজাত ফুলিট।। 
 
চগাৰ পািহ লািহ লািহ এন্াৰেত উেৰ, 
বিন্েৰা েয িশখাত পিৰ জব্িল জব্িল মেৰ 
অ’  চগা বিন্েৰা েয িশখাত পিৰ জব্িল জব্িল মেৰ।। 
 
অ’  মইনা নাই পািখ েমাৰ উিৰবৈল নহ’ েলা মই চগািট 
ঐ হয় নাই পািখ েমাৰ উিৰবৈল নহ’ েলা মই চগািট।। 
েমাৰ েপর্ম তুলসীৰ তলত জব্লাম এই েসাণেৰ বিন্। 
   ******************************** 

মানসী 
অমল চন্ 

 
তুিম যিদ লগত থকাৰ পর্িতশর্িত িদয়া 
মই সদাই মধূৰ গীত শুনাই থািকম িপর্য়া, 
েমাক েদিখ যিদ তুিম িদয়া িমিচিক হাঁিহ 
মই গীত ৰিচ যাম সকেলা পাহিৰ। 
েচৗপােশ ৈহ আেছ েশাভা িবেতাপন 
মই কােকা কৰা নাই আমন্তরণ, 
তুিম যিদ থাকা েমাৰ সন্ুখত এেনৈক 
দিৃষ্ েমাৰ আৰু নাযায় কাহািনও আনৈল। 
সেপানত েদিখেলা যাক,হাতত ৈল েগালাপৰ ক'িল 
িদঠকত এয়া েদেখান েতামােৰই পর্িতচ্িব, 
মইেয় েতামাৰ জীৱন লগৰী, তুিম নুবুজা িকয় 
েমাৰ ভাগয্ত  আছা তুিম, তাক জািনবা িনশ্য়। 
েমাক যিদ আেপান বুিল ল'ব পাৰা মািন 
এই বসন্ত তুিল যাম মই সুৰৰ ৰািগণী, 
অকলশৰীয়া মই বাটকুিৰ বাওঁ অেশষ 
জীৱনৰ ভর্মণ েযন নহয় েশষ। 
ৰূপহী-মানসী েমাৰ আশর্য় নহয় েযিতয়া 
িনষু্ৰ েযৗৱনৰ সময় েনােযাৱা ৈহ ৰই েতিতয়া, 
জীৱন লগৰী ৈহ যিদ থাকা তুিম 
েজান-তৰা িদ সজাই িদম এই ধুনীয়া ভূিম। 
 
(কিবতািট ৺মেহন্দর কাপুেৰ েগাৱা পুৰিণ িহন্ী গান 
"তুম আগৰ সাথ েদেন কা ৱাদা কেৰৗ" ৰ পৰা 
অনুপর্ািণত।) 
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েশ্ােভিনয়াৰ হর্দ েব্ড আৰু বহুেতা  
শর্িতধাৰা েকৗিশক 

পর্িতবছেৰ ৰঙালী িবহুৰ সময় অহাৰ লেগ লেগই িবহুৰ 
আেলাচনী গগণাত পর্বন্ িক িলিখম েসইেটা েযন এটা 
ডাঙৰ কামৰ দেৰ ৈহ পেৰ। সঁচা কথা ক’ বৈল গ’ েল 
েকইবািদেনা েদেখান ভােবােতই সময় পাৰ হয় যায়। িকনু্ 
মই এইবাৰ আগেতই ভািব ৈথিছেলা। িযেয়ই ন’ হওক, 
ইউেৰাপৈল েযাৱা দবুছৰ হ’ েলও পর্বন্ িকনু্ ভর্মণ 
কািহনীৰ ওপৰেতই িলিখম। আমাৰ ইউেৰাপ ভর্মণৰ স্ৃিত 
ইমােনই সজীৱ আৰু স্ষ্ ৈহ আেছ েয পর্িত মুহূতর্ েত 
এেনকুৱা অনুভৱ ৈহ েযন েশহতীয়াৈক েহ ভর্মণ কিৰ 
আিহেছা। ভাষা-সািহতয্, বুৰঞ্ী-ইিতহাসৰ লগেত 
ইউেৰাপৰ েদশ সমূহৰ পর্াকৃিতক পিৰেবশ আৰু 
েসৗন্যর্তাৰ তুলনা নাই। িবেশষৈক েশ্ােভিনয়াৰ হর্দ 
েব্ডৰ নান্িনক পিৰেবশ আৰু অতুলনীয় সুন্ৰতাৰ কথা 
েযন েকােনা ভাষা আৰু শব্েৰ িলিখ েশষ কিৰব েনাৱািৰ। 
আমাৰ েশ্ােভিনয়া ভর্মণৰ পর্ধান আকষর্ণ স্লী আিছল 
ৰাজধানী চহৰ লুবিল্য়ানা ওচৰত থকা িবখয্াত েব্ড হর্দ 
(Lake Bled), পচেটায়ানা েকভ্  (Postojna Cave) আৰু 
েপর্দয়ামা (Predjama) দগূর্। আিম আগেতই ৰাউনড্  
এবাউট (Round About) নামৰ েটর্েভল েকাম্ানীৰ 
এটাৰ েযােগিদ েগােটই িদনেটাৰ ভর্মণৰ বােব বন্বস্ 
কিৰিছেলা।  
২০১৭ চনৰ ৩০ এিপর্লৰ িদনা আিম ৰািতপুৱা ৮-
৩০বজাত ৬জন সহ যাতর্ীৰ ৈসেত এখন ডাঙৰ ভানত 
যাদকুৰী সদশৃ েব্ড্  হর্দ আৰু অভূতপূবর্ পষ্’ য়ানা েকভ 
দশর্নৰ বােব যাতর্া আৰম্ কিৰছেলা। আমাৰ ভর্মণৰ গাইড 
আৰু গাড়ী চালক আিছল ক্াৰা নামৰ এক সুন্ৰ 
বয্িক্তব্ৰ অিধকাৰী মিহলা। বাটত ক্াৰাই আমাক 
েশ্ােভিনয়াৰ িবষেয় অিত সুন্ৰ আভাস িদ ৈগিছল। 
েলৗিকক ভূ-সব্গর্ৰ বৰফৰ টুিপ সদশৃ শৃংগ, েসউজ-নীল 
বৰণীয়া নদী, েভেনিচ্য়ান চােনকী উপকুল েৰখােৰ 
আগুৰা েশ্ােভিনয়া ৈহেছ সমৃদ্ পর্াকৃিতক ভাণ্াৰ ৈসেত 
সংগিতপূণর্ আৰু সুলিলত স্াপতয্, আকর্ ষণীয় গর্াময্ 
সংসৃ্িত আৰু উন্ত ৰুিচেবাধক ৰন্ন-ৈশলীৰ এক 

উজ্জবল উদাহৰণ। বাটত যাওঁেত পাহাৰীয়া েকেলণ্াৰৰ 
ফেটাৰ দেৰ ধুনীয়া দশৃয্ৰাজী, গাওঁ, জীৱ -জনু্ চিৰ থকা 
েসউজীয়া পথাৰ, শুকান েখৰৰ লাডুেৰ ভৰা আৰু 
বািগচাৰ দেৰ লগা বনৰীয়া ফুলেৰ শুৱিন অেনক পথাৰ 
পাৰ ৈহ আমাৰ গন্বয্ স্ান িভনগাৰ গজ্   (Vintgar 
Gorge) পাইিছেলা। িভনগাৰ গজর্ ৈহেছ দ’  উপতয্কা। ই 
পর্ায় ৪ িকলিমটাৰ দৰূত েব্ড হর্দৰ উত্ৰ-পিশ্ম িদশত 
অৱিস্ত। ঠাই খনৰ পর্াকৃিতক েসৗন্যর্তাই ইয়াক 
েশ্ােভিনয়াৰ গুৰুতব্পূণর্ পযর্টন স্লীৈল ৰূপান্ৰ কিৰেছ । 
১৬ িকলিমটাৰ ৈদঘর্য্ৰ এই গজর্ নানান িশল, পাহাৰ, জিুৰ 
আৰু ৰাডেভানা্ নদী আৰু ইয়াৰ জলপর্পাত সমূহৰ 
মােজিদ পাৰ ৈহ ৈগেছ। পাহাৰৰ এটা মূৰৰ পৰা আনেটা 
মূৰৈল েখাজ কঢ়ােৰা সুন্ৰ বয্ৱস্া আেছ। জিুৰ আৰু 
জলপর্পাতৰ ওপেৰিদ কাঠৰ দলংেৰ পাহাৰেটা সংলগ্ 
কৰা ৈহেছ। েসউজীয়া ঘন হািব-বন, গছ-গছিন, 
আলপাইন পবর্তৰ একাংশ আৰু জলপর্পাতৰ অহৰহ 
পানী ৈব অহা শব্ই ঠাই খিনৰ েসৗন্যর্ দগুুণ বঢ়াই 
তুিলিছল। ক্াৰাই আমাক িভনগাৰ গজর্ৰ এটা ফােল 
গাড়ীেৰ নমাই িদিছল আৰু আিম পাহাৰৰ মােজ মােজ 
েখাজ কািঢ় েব্ড হর্দৰ এটা অংশত উপিস্ত ৈহিছেলা। 
তাৰ পৰা আেকৗ হর্দৰ পাৰৈল গাড়ীেৰ যাব লগীয়া 
ৈহিছল। িভনগাৰ গজর্ৰ েখাজ কঢ়া পথ পর্ায় ১ ঘন্াৰ 
আিছল। েখাজ কািঢ় অলপ ভাগৰ লািগিছল যিদও 
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েশ্ােভিনয়াৰ িবনন্ীয়া পর্াকৃিতক ৰূেপ আমাৰ মনত নতুন 
উদয্ম জগাই তুিলিছল। ভাগৰৰ কথা পাহিৰেয় ৈগিছেলা। 
লােহ লােহ আমাৰ গাড়ী েব্ড হর্দৰ ফােল গিত কিৰিছল। 
েশ্ােভিনয়াৰ উপকূল েৰখা মাতর্ ৪৭ িকলিমটাৰেহ িবয়িপ 
আেছ। েব্ড হর্দ জিুলয়ান আলপচ্  পবর্তৰ পিশ্ম 
েশ্ােভিনয়াৰ উচ্ কাৰিনওলান অঞ্লৰ এটা হর্দ। ই েব্ড 
নামৰ এখন অিত ধুনীয়া সৰু চহৰত অৱিস্ত। চহৰ খন 
েকইবাখেনা গাঁওৰ অন্গর্ত। েব্ড চহৰৰ পর্ায় জনসংখয্া 
৫০০০ মান। ইউেৰাপৰ শািন্পূণর্ গাঁওলীয়া পিৰেবশৰ এই 
িবেতাপন দশৃয্ৰাজী েকিতয়াও পাহিৰব েনাৱাৰা। ক্াৰাই 
আমাক দৰূত িৰিণিক িৰিণিক েদখা েশ্ােভিনয়াৰ উচ্তম 
শৃংগ মাউণ্ িতর্গলভ্ ৰ িবষেয়ও বণর্না িদিছল। ই 
েশ্ােভিনয়াৰ বৃহৎ অভয়াঅৰণয্ িতর্গলভ্  েনেচেনল 
পাকর্ ৰ মাজভাগত অৱিস্ত। েব্ড হর্দৰ িকছু অংশ 
িতর্গলভ্  েনেচেনল পাকর্ ৰ ফােলও িবয়িপ আেছ। েব্ড 
হর্দ অতীজৰ পৰাই জনিপর্য় নািছল। ১৮৫৪ চনত সুব্ইচ্  
পর্কৃিতিবদ আনর্লড িৰিক্েয় ইয়াত সব্াস্য্ িশিবৰ পািত 
হর্দৰ িবশুদ্ বায়ু,তাপ আৰু জল, স্ান িচিকৎসাৰ দব্াৰা 
বহুেতা েলাকৰ েৰাগ িনৰাময় কিৰিছল। ইেয় বৃহৎ সংখয্ক 
েলাকক অঞ্লেটাৈল আকষর্ণ কৰাৰ লগেত পযর্টন 
েক্তর্ত িবেশষভােৱ উন্িত সাধন কিৰিছল।  
েসউজ-নীল বৰণীয়া হর্দৰ মাজত সৰু দব্ীপ, গীজর্া ঘৰ 
আৰু িথয় ডাঙৰ খহটা িশলৰ ওপৰত থকা মধয্যগুীয় দগূর্ৰ 
ৈসেত েব্ড হর্দৰ েসৗন্যর্ আৰু দশৃয্ কল্নাতীত, েকােনা 
ভাষােৰ িলিখ পর্কাশ কিৰব েনাৱাৰা। মােথা সব্-দিৃষ্েৰেহ 
এই িবশাল হর্দৰ অভূতপুবর্ সুন্ৰতা আৰু িবশুদ্ 
বাতাবৰণ উপেভাগ কিৰব পািৰ। েব্ড হর্দৰ গভীৰতা 
পর্ায় ৩১ িমটাৰ। হর্দৰ পানীত লাইমষ্’ ন আৰু েশলাইৰ 
পিৰমাণ পর্চুৰ বােব পানীৰ বৰণ েসউজীয়া ৈহ পিৰেছ। 
ইয়াত পর্ায় ৯০েৰা অিধক িবিভন্ মাছ েপাৱা যায়। পানী 
ফটফটীয়া চাফা আৰু পিৰস্াৰ। পানীৰ লগেত সমগর্ 
বাতাবৰণ যেথষ্ িবশুদ্। এেন িবশুদ্ পিৰেবশ শৰীৰ বােব 
অিতৈক উপকাৰী। েসইেহ হর্দেটাত েকােনা েমিচন নাও 
বয্ৱহাৰ কৰা নহয়। পাৰম্িৰক স্ানীয় কাঠেৰ ৈতয়াৰী 
নাও অথর্াৎ েপ্টনাৰ (Pletna) সহােয়েৰ হর্দৰ এটা পাৰৰ 
পৰা দব্ীপেটাৈল মানুহ অনা-িনয়া কৰা হয়। েসউজীয়া 
গছ-গছিনেৰ ভৰা েকউকাষ, দৰূত বৰেফ আবিৰ থকা 

আল্চ্  পবর্তৰ একাশংৰ ৈসেত সচাঁৈকেয় হর্দৰ েচৗিদশ 
অভাৱনীয়ভােৱ ধুনীয়া।  
আিম েব্ড হর্দৰ পাৰৰ পৰা হর্দৰ মধয্ভাগত থকা 
দব্ীপেটাৈল নাও অথর্াৎ েপ্টনাই িদ পাৰ ৈহ ৈগিছেলা। 
দীঘল বঠাৰ ৈসেত নাওৰ ওপৰ ভাগ ৰ’ দ, বৰষুণৰ পৰা 
হাত সািৰবৰ বােব সমূ্ণর্ আৱৰা আিছল।  ই পর্ায় 
ভাৰতৰ কাশ্ীৰৰ ডাল হর্দত চলাচল কৰা নাওৰ দেৰ। 
নাওৰীয়া এজেন বঠা মািৰ নাও চলাই আমাক  দব্ীপেটাৈল 
ৈল ৈগিছল। দীঘলীয়া নাও খনত যাতর্ী দেুয়াটা ফােল 

বিহব পৰা বয্বস্া আেছ। সকেলা যাতর্ী যিদ এেকটা 
ফােলই বেহ নাও খন েবঁকা ৈহ যায়। আমাৰ লগেতা 
এেনকুৱাই ৈহিছল। আমাৰ নাও খনত েযাৱা নাওৰীয়া 
আৰু গাইড জন যেথষ্ হাসয্ৰিসক আিছল। েতঁও হর্দ 
আৰু দব্ীপেটাৰ িবষেয় চমু বণর্না িদয়াৰ লগেত েধমালী-
ৰগৰ কিৰও ৈগিছল। েব্ড হর্দৰ এই েনৗকা িবহাৰ 
সঁচাৈকেয় অেমাদজনক আিছল। হর্দৰ বতাহ, পানী, 
উত্াপ সকেলা েয সমূ্ণর্ িবশুদ্ েসইয়া উশাহ লেলই 
অনুভৱ কিৰব পািৰিছেলা। দব্ীপেটাৈল ৈগ থােকােত দৰূত 
বািজ থকা ঘণ্াৰ শব্ই িহয়া-মন পিবতর্ কিৰ আেলািড়ত 
কিৰ তুিলিছল। পর্ায় ১০-১২ িমিনটৰ িপছত আিম 
দব্ীপেটাত উপিস্ত ৈহিছেলা।  েব্ড দব্ীপেটাত এটা গীজর্া 
ঘৰ আেছ। এই িটলাৰ ওপৰত থকা গীজর্াঘৰেটা চাবৈল 
আিম  ১০০টােৰা অিধক খট-খটী বগাব লগীয়া ৈহিছল। 
জনশর্িত মেত ইয়াত আগেত পিবতর্ স্ৃিত-িচহ্ ৰখা 
সঁফুৰা আিছল। ১৬ শিতকাৰ পর্বল ভূিমকম্ত এই পিবতর্ 
স্ৃিত িচহ্ৰ ৈসেত সঁফুৰা পানীত ডুব ৈগিছল। গীজর্াঘৰত 
ঘ্ন্া বজাই পর্াথর্না কিৰেল মেনাবাঞ্া পূণর্ হয় বুিল স্ানীয় 
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েলােক িবশব্াস কেৰ। গীজর্াঘৰেটাৰ গ্াচ্ ৰ িখৰিক সমূহত 
মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত িবেশষ পর্তীক িচহ্ অংকন কৰা 
আিছল। দব্ীপেটাত আিম পর্ায় ৪০ িমিনট মান সময় 
কেটাৱাৰ িপছত নাওিদ পুনৰ হর্দৰ পাৰৈল উভিত 
ৈগিছেলাৈগ। েব্ড হর্দত েনৗকা পর্িতেযািগতাও অনুিস্ত 
হয় । বহুেতা পর্িতেযাগীেয় আগনু্ক পর্িতেযািগতাৰ বােব 
অনুশীলন কিৰ থকাও েদিখবৈল পাইিছেলা। 
ইয়াৰ িপছত আিম িথয় গৰাৰ ওপৰত থকা েব্ড দগূর্ 
চাবৈল ৈগিছেলা। ১০ শিতকাৰ আেশ-পাশৰ েব্ড দগূর্েটা 
১৬ শিতকাৰ পর্লয়কাৰী ভূিমকম্ত সমূ্ণর্ ক্িত সাধন 
ৈহিছল। পর্থেম দগূর্েটা গিথক স্াপতয্ ৈশলীৰ আিছল, 
তাৰ িপছত নবয্ নৱজাগৰণ আৰু বাৰকচ্  ৈশলীত িনমর্াণ 
কৰা ৈহিছল। দগূর্ৰ ওপৰৰ পৰা েব্ড হ্র্দৰ অনুপম দশৃয্ 
িচতর্কৰণৰ সঁচাৈকেয় উপেযাগী আিছল। পাহাৰ ওপৰৰ 
পৰা েদখা েৰামািণ্ক েব্ড দব্ীপ, ৰ’ দৰ েপাহৰ পিৰ 
িজিলিক থকা েসউজীয়া হর্দৰ পানী, যাতর্ী কিঢ়েয়াৱা 
েপ্টনা সমূহ, েনৗকা েখলৰ বােব পর্সু্িত চেলাৱা সৰু সৰু 
নাও সমূহ, সুিবশাল আল্চ পবর্ত আৰু েসউজীয়া গেছ-
বেন জািতস্াৰ এেন পর্কৃিতৰ বােৰবৰণীয়া ৰূপ 
েকিতয়াও পাহিৰব েনাৱাৰা। মই আৰু অংকুৰেণ দগূর্ৰ 
ওপৰৰ পৰা েব্ড হর্দৰ েচৗপাশৰ এেন িবেতাপন 
দশৃয্াৱলীত িবেভাৰ ৈহ পিৰিছেলা। েকােনা েকেমৰাত 
েতালা ফেটােৱ এেন দশৃয্ৰ েসৗন্যর্তা বাখয্া কিৰব 
েনাৱােৰ। বােৰ বােৰ আিম এটা কথাই িচন্া কিৰিছেলা, 
পৃিথৱীত ইমােনা ধুনীয়া পিৰেবশ থািকব পােৰেন। এেন 
লািগিছল েযন েসই ক্ণেটা এেনৈকেয় ৰই যায়।  
েব্ড দগূর্ৰ সুন্ৰ দশৃয্ৱালী উপেভাগ কিৰ আিম পষ্’ য়না 
(Postojna)গুহা আৰু েপর্দয়ামা (Predjama) দগূর্ 
চাবৈল  ৰাওনা ৈহিছেলা। পষ্’ য়না গুহাৰ ১০ িকল’ িমটাৰ 
উত্ৰ িদশত অৱিস্ত েপর্দয়ামা দগূর্ ইউেৰাপৰ িভতৰত 
সকেলাতৈক উত্ম। এই দগূর্েটা পৃিথৱীৰ একমাতর্ গুহা 
সদশৃ দগূর্ িযেয় গর্ীনচ্  বুক্  অৱ েৰকর্ ডত স্ান পাইেছ । 
বতর্মান দগূর্েটা সংগর্াহলয় িহচােপ পযর্টকৰ বােব মুকিল 
কিৰ বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ। মূল দগূর্েটাৰ গাম্ীযর্তা অিত 
সুন্ৰৈক সঞ্ীৱ কিৰ ৰখা ৈহেছ। তাত আিম  ৰাজ-
হাউিল, শুৱিন েকাঠালী,অস্তর ৰখা েকাঠালী, পর্াথর্না গৃহ 
ইতয্ািদ েদিখবৈল পাইিছেলা। শুিনবৈল েপাৱা মেত 

সিন্য়াৰ িপছত দগূর্েটাত আত্া িবচৰণ কেৰ। দগূর্েটা 
েদিখবৈলও অলপ ভয়াবেহই আিছল। ২০০৮ চনত ঘষ্’  
ইনেভচ্ িটেগচ্ ন টীেম ভর্মণ কিৰ ইয়াৰ  সতয্তাৰ পর্মাণও 
পাইিছল। এই পৰীৰ সাধুৰ দেৰ মধয্যগুীয় দগূর্েটা যেথষ্ 
িবয়ােগাম আৰু সঁচাৈকেয় চাব লগীয়া আিছল।  
ইয়াৰ িপছত আমাৰ িদনেটাৰ যাতর্াৰ অিন্ম গন্বয্স্ান 
পষ্’ য়না গুহা দশর্ন কিৰবৈল ৰাওনা ৈহিছেলা। পষ্’ য়না 
গুহা পষ্’ য়না নামেৰ চহৰত অৱিস্ত। এই িবশাল গুহা 
দশর্ন কিৰবৈল কেমও েডৰ ঘণ্া সময়ৰ পর্েয়াজন। গুহাৰ 

িভতৰৈল েটর্ইেনেৰ ৈল েযাৱা হয়। সৰু, ধুনীয়া, েঠক 
গজ্  েটর্ইনত উিঠ আকষর্ণীয় ৰহসয্বৃত গুহাৰ িভতৰত 
পিৰভর্মণ কৰাৰ আেমজ আৰু অনুভূিতেয় েবেলগ 
আিছল। এই গুহােটা ৩ িমিলয়ন বছৰ পুৰিণ লাইমষ্’ ন 
বা চূণিশল পৰা সৃিষ্ েহাৱা। েগর্ট্  মাউন্ েটর্ইনৰ অংশ 
ভািঙ এই গুহাৰ সৃিষ্ ৈহিছল। জনশর্িতমেত এজন 
স্ানীয় েলােক ১৮ শিতকাৰ আগভাগত এই গুহাৰ 
আিৱস্াৰ কিৰিছল আৰু ১৮৯০ চনত ইয়াক 
জনসাধৰণৰ বােব মুকিল কৰা হয়। এই গুহা ২৪ 
িক:িম:ৈদঘয্েৰ আৱৰা িকনু্ তােৰ ৫ িক:িম:েহ 
জনসাধৰণৰ বােব মুকিল কিৰ িদয়া ৈহেছ। গুহােটাত ৩টা 
তৰপ আেছ। পর্থম তৰপেটা বতর্মান বন্ কিৰ ৰখা ৈহেছ। 
িদব্তীয় তৰপেটা পযর্টকৰ ভর্মণৰ উেদ্েশয্ খুিল ৰখা 
ৈহেছ। তৃতীয় তৰপেটাত েপাকা নামৰ নদী ৈব ৈগেছ। 
েটর্ইনত উিঠ গুহাৰ িভতৰৰ গন্বয্ স্ান পাবৈল পর্ায় ১০ 
িমিনট সময় লািগিছল। েখাজ কািঢ়বৈল অিত সুন্ৰৈক 
েৰিলং সহ পকী পথ আৰু িবদৎুতৰ উপযুক্ বয্ৱস্া কৰা 
আিছল। অৱেশয্ িবদৎুৰ বয্ৱস্া গধূিল ৬-৫৪ বজাৈলেক 
কিৰিছেলা। সঁচাৈকেয় এেন িবশাল গুহাত েহৰােল িবচািৰ 
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উিলওৱা অসম্ৱ ৈহ পিৰব। লাইমষ্’ নেবাৰৰ  ৩টা েচমব্াৰ 
অথর্াৎ েকাঠা আিছল। েসইয়া ৈহেছ বগা, ৰঙা আৰু 
েস্েগিট েচমব্াৰ। গুহােটাৰ েবিছভাগ অংশই বগা 
লাইমষ্’ েনেৰ আৱৰা। েমংগািনজ েবিছ থকা অংশত  
লাইমষ্’ নৰ বৰণ ৰঙা ৈহ পিৰেছ আৰু িকছু িকছু অংশত 
ক’লাৈহও পিৰেছ। িকছুমান লাইমষ্’ ন দীঘ্লীয়া ৈহ 
েস্েগ্িটৰ দেৰ ওপৰত আিছল, ইয়ােক েস্েগ্িট েচমব্াৰ 
বুিল েকাৱা হয়। েদিখবৈল একাংশত পদর্াৰ দেৰ লািগিছল 
বােব ইয়াক কােটর্ ইন েচমব্াৰও বুিলিছল। এই লাইমষ্’ ন 
েবােৰই পষ্’ য়না গুহাৰ আকষর্ণৰ েকন্দর আৰু ইয়াক 
েষ্েলক্ টাইট্ চ (Stalactites) আৰু েষ্েলগ্ মাইটচ্  
(Stalagmites) বুিল েকাৱা হয়। েষ্েলক্ টাইটচ্  ৈহেছ 
গুহাৰ ওপৰ পৃষ্ৰ পৰা ওলিম থকা বৰফ বা চূণিশলৰ দণ্ 
আৰু েষ্েলগ্ মাইট্ চ ৈহেছ গুহাৰ তলৰ িপনৰ পৰা 
ওপৰৈল ওলাই থকা চূণিশলৰ দণ্। 
এই গুহাৰ তাপমাতর্া েগােটই বছৰত ১০ িডগর্ী আৰু 
আদর্তা পর্ায় ৯০ িডগর্ী ৈহ থােক। গুহােটাত চালামান্ৰ 
(Salamander) নামৰ আপুৰুগীয়া েজঠী সদশৃ পর্াণী 
েপাৱা যায়। বতর্মান ৪৬টা চালামান্াৰেহ জীিৱত 
অৱস্াত আেছ। পযর্টকৰ দশর্নৰ লগেত জীৱিবধৰ বংশ 

বৃিদ্ কিৰ সুৰিক্ত কিৰ ৰািখবৰ বােব অিত সুন্ৰ ভােৱ 
গ্াচ্ ৰ বাকচ্ ত েচােলমান্াৰ েকইটা ৰখা ৈহেছ। আশব্যয্কৰ  
কথা েয এই জীৱ িবধ পর্ায় ১০ বছৰ এেকা েনােখাৱাৈক 
থািকব পােৰ আৰু পর্ায় ২০০ বছৰ জীয়াই থােক। ইয়াক 
িহউেমন িফচ্  বুিলও েকাৱা হয়। এবছৰত ই পর্ায় ৯০টা 
মান কণী পােৰ। িকনু্ সকেলা জীিৱত অৱস্াত নাথােক। 
ইমান িবয়ােগাম, িবশাল গুহােটা েখাজ কািঢ় ফুিৰ সেদৗ 
েশষত গুহােটাৰ কনচাটর্  েচমব্াৰত  উপিস্ত ৈহ তাৰ পৰা  
েটর্ইনত উিঠ আিম গুহাৰ পর্েবশ পথত উপিস্ত 
ৈহিছেলা।  েটর্ইনত উিঠ গুহাৰ বািহৰ উলাই আেহােত 
েপাকা নদীৰ এটা অংশ েদিখবৈল পাইিছেলা। েটর্ইন খন 
েপাকা নদীৰ বান্ৰ ওপেৰ িদেয়ই পাৰ ৈহ ৈগিছল। নদীৰ 
পানীৰ হৰ-হৰ শব্ই পষ্’ য়না গুহাৰ িনজর্নতাৰ েভদ 
ভািঙিছল। তাৰ লগেত পানীৰ কিণকােবাৰ পিৰ গুহােটা 
ধঁুৱিল-কঁুৱলী কিৰ তুিল এক অপৰূপ দশৃয্ৰ সৃিষ্ 
কিৰিছল। েশ্ােভিনয়া ভর্মণৰ এই পাহিৰব েনাৱাৰা নতুন 
অিভজ্তা আমাৰ স্ৃিত পটত সদােয় সজীৱ ৈহ ৰ’ ৱ। 
িবেশষৈক পর্কৃিতৰ অপৰূপ সৃিষ্ হর্দ েব্ডৰ েসই যাদকুৰী 
েসৗন্যর্ এিতয়াও আমাৰ চকুৰ আগত ভাঁিহ থােক। 

____________________________________ 
  

 
  
   

 
DREAM 

IS NOT WHAT 
YOU SEE IN SLEEP 

DREAM IS SOMETHING 
WHICH DOESN’T LET 

YOU SLEEP 
 

DR ABDUL KALAM 
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A family by Aneesha 

 
A drawing of me 
 by Jayansh(Jay) 

Jasmine is going to be 3 years old in May. She 
loves  practicing  cutting &  gluing  and made  a 
collage out of Cole’s catalogue.    

 
‘Bihu Nachani’ by Springle

 
Artwork by Tulika

 
‘Tiger Shark’ by Avaneesh 

 
Colouring by Preksha

 
‘Ocean Blue’ by Nyra 

 
‘Sisters’ by Reona 

Vedanshi is doing 
painting.  
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Artwork by Tuhina       Cherry blossom by Tuhina 

 
‘Space time’ by Prajit Das (Ishan) 

 
Leaf Art by Arhi

News Flash 

Congratulation  to  proud 
parents Linzi and Alok on the 
arrival of baby Ariadne (Ari) in 
their lives. She was born on 20 
June 2018.  
Warm blessing  and welcome 
to  baby  Ari.  Wish  you  good 
health and happiness. 

Heartiest  congratulation  to 
parents Vikram Chowdhary and 
Linda  Nguyen  on  this  newest 
addition  to  the  family. 
Congratulation  to  big  sister 
Jasmine  and  also  too  ‘Aita’ 
Shikha Chowdhary.  

 A warm welcome to little Aadira, born 
on 24 June 2018 to proud parents 
Bhaskar and Nandini Chetia. We 
congratulate Bhaskar, Nandini and big 
brother Viaan on this new addition to 
the family. Wish you good health, 
happiness and prosperity.  

Welcome  Atharv  Patel,  born  on 
16  July  2018  to  proud  parents 
Anshumita and Anup Patel.  
Heartiest  congratulation  to 
parents  and  cool,  big  brother 
Aditya. Atharv loves to sleep and 
drink milk.  Motto:  Live  life  king 
size.   

A warm welcome to  Ridhaan 
Shrutikar,  born  on  26  June, 
2018 to proud parents  
Aditya Shrutikar 
and Meghamallika Sarma.  
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My trip to New Zealand 
 

In the holidays I went to the south islands of NEW ZEALAND. We first took a 
bus from Canberra to Sydney and then went on a plane to Queenstown for 8 days. 
We rented a car and went to Te-Anao, Milford Sound and Fox Glacier. I did luge 
rides, a cable car ride, a jet boat ride, a boat ride and a glacier landing in a helicopter. 
It was one of my best trips ever.   

Krish Mathur 

Assam, The Land of Plenty 
 

The tree lined country roads 
The open fields of endless grass 

The Tea that grows beneath our soil 
The Brahmaputra river that holds our heart 

The world famous paat and muga 
The three bihus that unite our culture 

Our beloved one-horned rhino 
Assam, the gateway to the northeast of India 

Lay the most beautiful place in the eyes of our people 
What can I say, This is my home 

Assam, The Land of Plenty. 

Uç Twç ft|~|t  
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My cricket experience in Guwahati 
 

We went to Guwahati in the holidays last year. My Deuta decided to enroll me into the 
historical G.T.C. (Gauhati Town Club) as it let me continue playing cricket. Gauhati Town 
Club is a big sporting centre in Assam founded in 1906. It is situated at Judges Field in 
between Nehru Park and Gauhati High Court and falls in the heart of Guwahati. 
Gauhati Town Club is one of the oldest and is the premier sporting organization in the 
North‐East of India. I found the club was very different in the way they taught the skills 
and  the  resources were different. We had  intense games and  training. We had  to go 
every day except Sunday & Monday. This gave me an opportunity to get to know new 
people of different ages and different cultures. I learnt a little Hindi in the end which was 
nice and it helped me to improve my communication skill. 
On some days we would focus on one aspect of the game and then the next day we focus 
on another and so on. Then after a week of skill development we would play a week of 
games. This gave us opportunity to learn the new things and use them immediately in 
the game.   
They spoke both Hindi and Assamese which made it hard to understand because I didn’t 
understand Hindi that well. I had to adjust to their way of doing things & drills. I made 
new friends along the way so that it became less confusing and they were very welcoming 
which  was  nice.  The  coach  was  very  supportive  as  well.  Another  thing  is  that  the 
conditions were very different to here in Sydney e.g. ground was muddy there. There is 
a food court near the playground and we used to go there to have yummy food which 
was  really  nice.  I  played  there  for  almost  one month.  That was my Guwahati  cricket 
experience. 
 

By Vedantik Bhattacharyya 
Year 5, Randwick Public School. 

 
 

Our trip to Thailand 
 
Last summer holidays, we went to Bangkok and Phuket on our way to India. I was very excited as I have never been 
there before and, in the plane, I was reading all about Thailand. I read about all the beautiful beaches of Thailand 
and what amazing and fascinating history it had. I couldn’t wait to see Thailand. I was so excited about the different 
culture, food, clothes and so much more. 
 
When we landed, I was amazed to see how beautiful Bangkok Airport was! It was huge and had some very beautiful 
pieces of art, sculptures and murals. The one that was very striking was the sculpture on ‘Sagar Manthan’ at the 
entry to the airport. I was surprised to see it as it is also a part of the Hindu religious mythology and I have read 
about  it. My  father  then explained that there are a  lot of similarities between Thailand and  India  in relation to 
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culture,  religion  and  beliefs.  During  my  stay  there,  I  came  across  many  such  similarities  like  worshipping 
elephants, Buddhism, Ramayana, harvest festivals etc. 
We boarded the connecting flight to Phuket from Bangkok and on landing in Phuket, I was surprised to see how 
green it was. It actually  looked a lot  like Guwahati. The next morning, we went to an island called Phang‐Na 
which was very beautiful. It had some amazing caves through which you could ride a canoe and we had lunch in 
a floating restaurant! Another island we visited was the James Bond Island. It is called James Bond Island because 
one of James Bonds’ movies was shot there. The views from there were amazing with many unique shaped hills 
jutting out from the sea. 
  
The following day, we went to the Phi Phi Island which is a cluster of beautiful islands. I did paraglide and loved 
the feeling of floating on air and watching the sea from above. Pattaya was another lovely beach we visited. We 
went on a speedboat which went very fast, spraying water onto us and made us all wet. It was so much fun. 
We watch a few amazing shows in Bangkok which were on the Thai culture. We tried out different foods and 
had loads and loads of coconut water! I loved our trip to Thailand – was fascinated by all the history and beautiful 
views. I would love to visit Thailand again. 
 
 
 
By Prajna Gupta, Year 5 
 

Celebrations 
 

There are three Bihus celebrated in Assamese calendar. 
Rongali Bihu 
Rongali Bihu is celebrated in April.  It  is the most  important out of the three, celebrating the spring 
festival and the Assamese new year. It is for having fun like egg fight, yak fight, dancing and singing, 
other contests etc. 
Magh Bihu 
Magh Bihu is a celebration for farmers and harvest seasons. It is a time where we have and try different 
types of Assamese foods and drinks. This is the time Assamese people bring their favourite food and 
share it, like duck, chicken curry and mango juice with rose milk. 
Kongali Bihu or Kati Bihu 
Kongali Bihu is when farmers finish their cultivation. It is in October. At this season the farmers almost 
have nothing. On this day the lamps, known as Saki in Assamese, are lit up in front of a plant called 
Tulsi and in their fields. They do that to protect the paddy fields.  
We celebrate Bihu in Sydney to keep all Assamese culture alive. For me, Bihu is can be described in an 
acrostic poem: 

Bihu 
Is a time to 
Have 
Unlimited fun 

 
By Tanay Gogoi, Year 4  
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Anomalies in Space 
 

Space is a never‐ending black abyss. When you think about space you think about the solar system, nebulas 
and  maybe  even  the  Milky  Way,  but  there  is  more  to  space  than  that.  The  universe  is  filled  with 
incomprehensible objects and places. 
Black Holes and White holes 
Black  holes  are  the  end  result  of  a  large  supernova.  The 
matter from the explosion compresses and creates a strong 
gravitational pull. A white hole is something that is still to 
be  proven.  Scientists  associate  white  holes  with  intense 
radiation  coming  from  certain  areas  near  black  holes.  In 
theory, a white hole is an exit point for releasing light and 
matter that been absorbed by a linked black hole. 
 Amazing Planets 
 Over  the years  the  search  for  a habitable planet has  led 
scientists  to many  interesting  finds. Of  these  finds, were 
some  peculiar  planets:  55  Cancri  E  also  known  as  The 
Diamond Planet is exactly as it sounds. It is a planet larger than Earth, entirely made of diamond. The planet 
is estimated at 41.94 Nonillion AUD, (yes, that’s a lot of money). Another planet that was found seems to be 
breaking the laws of physics. It is Gliese 436 b, The Planet of Burning Ice. Even though it is 439 degrees celsius 
on the planet, the wet, icy surface refuses to evaporate. 
 Massive Celestial Bodies 
 Everyone likes the wonderful views of the universe. We are in awe at how massive the Milky Way really is, 
but it is not the biggest thing in space. The Large Quasar Group (LQG) is over 40,000 times larger than our 
Milky Way. Light would take 4 billion years just to cross the diameter, making it the largest known object in 
the visible universe. 
 

By Swapnav Saikia (Neev) 

 
A Trip to India that I almost didn’t make 

 
My dad and I were standing outside the door. Dad was searching his pocket for the keys but could not find them 
anywhere. Our suitcases were still inside, and mum was waiting for us at the airport. We were going to India to see 
my grandparents, but without the suitcases, I did not know whether we would make it to the airport on time.  
We used the lift to go downstairs of our apartment building and quickly ran to the security guard. Dad told him that 
he could not find the keys and needed to call a locksmith. Luckily, locksmith answered the phone immediately and 
told us that he would be here in 20 mins. Dad urged him whether he could make it any faster, to which he replied 
that he would try but there was bad traffic on the roads. Dad sat on the couch, which was in the lobby. He checked 
his Emails on his phone, and I stood next to the miniature apartment building model admiring it. It was pretty boring 
to wait and do nothing. Then I started looking at the car brands that were passing on the road. I spotted a Porsche 
and a Subaru. Waiting was over when the locksmith arrived. We led him to our apartment at level 8. The locksmith 
had a tool which looked like a fishing hook. He slid it under the door of our apartment and pulled the handle from 
the behind the locked door. The door opened without much trouble. We thanked and paid the locksmith and then 
rushed to the airport.  
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  When we reached my mum, we all had to go through the security checks. Inside, I had McDonald for lunch. Then we 
boarded the airplane. It was a long flight, but I watched the newest X‐Men movie on the flight. When we arrived in 
India, we first visited my mum’s parents. My cousin was there to play with. We stayed there for a few nights and 
then went to my dad’s parents’ house. We left for the place in the afternoon and arrived there at 9pm. I was tired 
and hence, just slept.  
Next morning, I played badminton with my cousins. I saw a stray cat which I chased away from the cows. I was given 
fresh milk to drink which came from my granddad’s cow. We visited my mum’s best friend. Some other cousins came 
to visit us in the grand parent's house. Then it is time to say goodbye.  
Jorhat airport, from which we took our flight back, was small and we had to go through only one security check. The 
flight back to Sydney was uneventful. We arrived home late at night and I went to sleep as soon as we arrived.  
It was the most awesome holiday that I could have missed for a lost key.  
 
By Akash Dutta,   
Year 4, Coogee Preparatory Boys School 

Running through the forest 
 

Running fast, not looking back 
Someone, something on my track. 
Tall shadows looming down on me, 
Pitch black darkness is all I can see. 

Twisted black branches block the light. 
Keep running into the never ending night. 
My Heart is thumping and cheeks are cold 
All fear and anxiety is starting to take hold. 
Surrounding me are glowering, eerie eyes. 

Rushed footsteps, raspy breath, sudden cries. 
I run through the thick clouds of dense fog, 

Dodging trunks and leaping over roots and log. 
Creaking trees and howling wind in my ears. 
eyes as wide as moons, mouth of salted tears. 
Trembling in terror, my heart starts to drop... 

Thinking ‘No no no.” as I come to a sudden stop 
Sobbing and sulking, letting out a last scream. 
Body aching, wishing this was all just a dream. 
I hear the unpleasant crunch coming behind, 
Getting louder and louder, sounding unkind. 
All hope of escaping came to a tragic descend, 
I close my eyes firmly. Surely this is the end… 

 
By Anisha HatiBaruah 

 

 

FLIGHT TO FREEDOM  

As I gazed into the water 
A weak and dishevelled face looked back at me 

One that had scars of strain 
And one that was struggling to stay alive 

 

No one knows where we are going 
Surviving at the mercy of the sea 

Thinking that someday, someone will save us 
But secretly hoping that this is a dream 

 

Looking out at the vast ocean from my suffocating 
nook 

I realised how small I was on this earth 
How privileged I am for have been able to flee 

And cried for those back home 
 

My best mates and my home 
One I had never imagined leaving 

Was now reduced to a heap of fuming ashes 
My precious possessions buried underneath 

 

Now, this boat is my sanctuary 
No more sound of bombs and guns 
The dreadful times are almost done 

And the end of this nightmare comes near 
 

In times of despair 
I try to remember that there is a light at the end 

To never give up and keep praying 
Until one day I shall be free 

 
By Pragnya Gupta (Year 9)  
(A poem inspired by ‘The Happiest Refugee’ by Anh Do) 
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The Enigma 
 
 
 
John 
I don’t know. I don’t remember. My fragility had caused all this to happen. I am too delicate ‐ in both my 
mind and heart. No citizens would want such a defeated person to rule. I am once again alone. Lost.  
I felt forced as I stepped through the shimmering aisle. It was well‐stocked, yet I felt as if no one was there. 
No one I recognised was to be present.  Gold patterns swirled on the hard ground while wooded seats spread 
across the room in rows. Chandeliers balanced from the ceiling while that same piercing pain was felt in the 
back of my head. I recalled memories. I recalled people. I recalled my family.  
I visioned a dinner. A dinner when everything was usual. A dinner where my mother and father sat at opposite 
ends but gazed at each other lovingly even only steps apart. Edward, Arthur and I would start teasing while 
Louis would roll his eyes. I then saw Arthur in tears. But it was joyous, he was grinning from ear to ear as he 
saw my stumpy, little legs make the first step. Louis stared down at me in pride. These were only a fraction 
of what moments I had witnessed in that short period of time. 
I now know. I remember. I remember who he was. Who she was. Who they were. I remember my family. My 
feelings. My connections. But it was all too late. Bile was felt at the back of my throat, but I couldn’t ruin 
myself here. Not where all eyes were laid on me. Water welled up in my eyes, but I restrained myself from 
shedding any tears. I forced myself to swallow and continued to march forward, holding my chin up high as I 
pressured myself to keep an ordinary expression. 
My opaque footsteps started to echo as the folks of the kingdom hushed once recognising my figure. I saw 
faces  of  disgust,  admiration,  and  fear.  I  felt  like  a  painting.   I  was  something  that  people  would  judge. 
Something people would assume. No one knew me anymore. I was being critiqued and analysed. Louis would 
take it as a norm. He was constantly in the spotlight. But I wasn’t him. I then realised I would be continuously 
compared to a dead being. Suddenly I felt drained. I would hate to live like this. However, I don’t have any 
choice. 
 My heart squeezed. My destiny had been made. I couldn’t do anything now. Everyone and everything had 
already passed before my eyes. Disappeared. Before I could even get close to them once more. It felt like a 
second life. A life where I was forced to complete things no human would desire. I don’t even recall. I don’t 
even remember. I don’t even know. 
 
 

Beatrice 
I smirked at the grieving sight of him. Attempting to stay up straight. Attempting not to let it out. Even just 
the sight of him was miserable, such an  isolated boy. But the ceremony will commence.   Prince John will 
finally be crowned the king. He will not know. He will not stand. He will not stay. A lone boy, too vulnerable, 
too feeble to withstand my potential.  
My hand fiddled with glass jar buried in my enormous, navy gown. I was tempted to do this, to finally get rid 
of him. Of them. They don’t need a reason. I don’t need a reason. I will do it. And they will burn. 
John took the ornaments in his hands while the priest spoke. The shining crown was placed upon his head. 
He was crowned king. That was all I cared for. That had finally been done. 
 

 

By Tara Bezbaruah, year 8  
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Ladakh ‐ the land of scenic beauty and rustic charm 
 
 

Nestled in the Trans‐Himalayan region,  in the state 
of Jammu & Kashmir  in North  India, Ladakh has,  in 
recent  times,  become  one  of  the  most  popular 
summer holiday destinations  in  India. Situated at a 
height  of  3524 meter above  the  sea  level  and 
between  the  mighty  Karakoram  and  Himalayan 
mountain ranges, it offers interesting opportunities 
for both adventure and thrill. Often dubbed as  the 
‘Little  Tibet’  it’s  truly  a  paradise  on  Earth.  The  sky 
scrapping mountain peaks and the holy chants of the 
Buddhist  monks make  your  vacation  soothing  and 
enchanting.  It’s  a  world  of  rugged  valleys, 
spectacularly  jagged  arid  and  snow‐covered 

mountains,  endless  hills,  barren  lands,  clean  and 
curvy  roads,  picture‐perfect  gompas,  and  spell 
binding landscapes. 
My  trip  to  Ladakh  was  a  long  awaited  one.  After 
watching Bollywood movies like 3 Idiots and Jab Tak 
Hai Jaan, the desire to visit only intensified. So, in the 
month of August 2015, me and my husband finally 
took the opportunity to travel to Ladakh – a trip that 
has  permanently  inscribed  startling  sights  of  this 
place  in  my mind. We  planned  our  itinerary  for  a 
week.  The  very  first  glimpse  of  this  snow  laden 
heaven brings a twinkle to your eyes. On our flight 
from Delhi to Leh, all that we witnessed was the long 
stretch of the mighty Himalayan Ranges! 
We booked a guest house for our accommodation. 
Airport to the guest house was half an hour travel. 
The guest house is situated in a peaceful part of Leh 
(upper  Tukcha),  with  stunning  views  of  the  Stok 
Mountain range. The guest house with its traditional 
Ladakhi  style  architecture  complemented  by  plush 
green garden, provided comfort and relaxation. The 

first  thing  after  landing  in  Ladakh  was  to  get 
acclimatized and take rest as it was situated in high 
altitude. For me, two things had an epic showdown. 
Logic and reason demanded  that  I  should rest. But 
my incorrigible curiosity kept nagging me to venture 
out. 
After lunch, we went around the market place. It was 
a  15 minutes’  walk  to  the market.  Shopping  is  an 
exciting experience in Leh. The Leh market was full 
of  Tibetan  curios,  Buddha  heads,  kitschy  jewelry, 
prayer wheels and flags, T‐shirts, turquoise and silver 
jewelry, many other touristy must‐buys. To shop the 
items, one needs to be an avid bargainer. We bought 
some jewelry and souvenirs. 
Day 2 began with a delectable breakfast and setting 
out to explore the local attractions in Leh. We rented 
an  avenger  bike  for  the  local  sightseeing. Our  first 
stopover  was  the  Zanskar  Valley  or  the  Sangam 
Valley, one of the most famous spots in Ladakh.    It 
was around 30 kms from Leh city and that stretch of 
the ride had the best sceneries. The meeting point of 
the Indus and Zanskar is known as the Sangam Point. 
The  Zanskar  River  is  mighty  and  muddy  and 
overwhelms  the  Indus River, which  is bluish green; 
this  becomes  an  amazing  sight  for  the  onlookers. 
During summers, the river is perfect for river rafting. 
We  soaked  ourselves  in  the  majestic  view  of  this 
region as well as the river as they collide. 
I must say that even the roads leading to Ladakh has 
its  own  appeal.  The  journey  is  one  of  the  most 
difficult  in  the  world,  but  the  scenic  beauty 
compensates  for  it. However, what  is  remedial  for 
your  tiring  journey  is humor, provided by  the  road 
signs put up by the Border Roads Organization (BRO) 

The first glimpse of snow-covered mountains. 

Sangam – The confluence of Zanskar River 
(muddy) and Indus River (bluish green). 
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under Project Himank. You might see a painted rock 
saying ‘Don’t be a Gama, in the land of Lama’ or ‘I am 
curvaceous.  Be  Slow’  giving  a  gentle  warning  to 
drivers and bike riders. 
We then headed towards Alchi Monastery, an age‐
old  Buddhist  monastery,  covered  with  11th‐  12th 
century Indo‐Tibetan paintings in bright ochre, gold, 
green and azurite hues. Although located in a remote 
barren  area  of  Ladakh,  the  old  woodworks  and 
paintings,  mural  are  still  well  preserved.  On  our 
return,  we  stopped  to  experience  the  rare 
phenomenon of Magnetic Hills. The place possesses 
anti‐gravity defying properties. We could actually get 
the hands‐on experience of the effect. Close to the 
Magnetic  Hills,  lies  Gurudwara  Pathar  Sahib 
maintained  by  the  Indian  Army.  Located  on  the 
Srinagar‐Leh highway, Gurudwara Pathar Sahib was 
built back in the 16th century to commemorate the 
visit of Guru Nanak Dev in Ladakh. The key highlight 
of  Gurudwara  Pathar  Sahib  is  the  image  of  Guru 
Nanak Dev  and  the  foot  prints  of  a  demon on  the 
rock. 
As we neared to Leh, there were a lot of snowcapped 
peaks in the surroundings, an awesome contrast to 
the  brown  colored mountains,  surrounding  it.  Our 
next halt was at the Hall of Fame, a glorified museum 
built by the Indian Army for its martyrs. It houses all 
war‐related memorabilia, mostly related to Siachen 
and Kargil War. It talks immensely about the lifestyle 
tools,  instruments  and  documents  used  by  the 
natives of Ladakh. By  the end of  the day, we were 
extremely  tired  and  exhausted.  We  had  a  terrible 
back  and  shoulder  pain.  We  thought  it  would  be 
better to hire a cab for the upcoming destinations. 
So, we cancelled our initial plan of exploring Ladakh 
by bikes and hired a cab. 
Day 3 started with our plan to visit Khardung La Pass 
the highest motorable  road  in  the world. Our plan 
was  to  climb  the  pass  and  a  night  stay  at  Nubra 
Valley. Best known as the gateway to the Nubra and 
Shyok valleys  in Ladakh,  the Khardung La Pass,  is a 
very important strategic pass into the Siachen glacier 
at  an  elevation  of  5,602  m  and  altitude  of  5596 
meters. The journey includes a spine chilling 3‐hour 
drive  on  a  winding  road  from  Leh  to  Khardung  La 
Pass  with  difficult  terrain  and  frequent  landslides. 
Higher  up,  the  mountains  were  still  covered  with 
sheet of snow that melts slowly  into slush of mud. 
Situated at about 39 km from Leh, the first 24 km are 
paved,  the  rest  15  km  is  primarily  loose  rock,  dirt, 
and occasional rivulets of melted snow. 

The sense of pride on reaching there is unbelievable, 
as  if  something daring has been achieved  in  life. A 
sign board proudly announced that we indeed were 
at  the highest point of motorable  road. This was a 
great  feat  and  we  were  on  cloud  nine! We  spent 
nearly  about  15 minutes  clicking  photographs  and 
enjoying  the  pristine  air  and  scenic  view.  Army 
personnel  were  present  there  for  any  help  to  the 
tourist, in case of any medical emergency. The view 
at the top was spectacular! The entire pass was laid 
out before us. We were at level with the snow‐clad 
peaks  surrounding  us.  Colorful  prayer  flags  were 
strung  around.  While  descending  too,  the  road 
conditions didn’t improve.  
Deep valleys, hairpin bends and steep curves were 
now like part of the routine roads. Nubra Valley lies 
to  the  North  of Leh,  a  far‐flung  and  austerely 
beautiful enclave cradled by rugged mountains. It is 
also nicknamed as the “Valley of Flowers or Ldumra”. 
The valley is  like a gem that is beyond the reach of 
chaos and has been bestowed with stark tranquility. 
We took a deviation  towards  the village of Sumur. 
The  road  further  leads  to  the  Siachen  base  camp 
which happens  to  be  the highest  battlefield  in  the 
world. A  week  earlier,  heavy  rains  caused  by 
cloudburst have triggered flash floods in some of the 
areas in Nubra and Sumur valley.  We could witness 
some  villages  had  been  completely  washed  away, 
broken walls and mounts of debris more  than 20ft 
high, loose rocks were falling from the cliff. Many of 

the  rivers  were  flowing  above  danger  level.  Road 
transport was badly disrupted as roads were washed 
away  and  blocked  with  debris  at  many  places. 
Fortunately for us, the highway had been cleared up. 
We then reached Diskit monastery, the oldest and 
largest  monastery  in  Nubra  valley.  The  main 
attraction here  is the statue of Maitreya Buddha, a 
32‐meter‐tall  statue  stood  facing  the  Shyok  River 

 
Sand dunes in Nubra Valley. 
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with  huge  drums  and  several  images  of  fierce 
guardian deities.  It  is believed  that  this  statue was 
built to protect the village from wars and to promote 
world  peace.Our  bumpy  rides  continued,  and  we 
came across not just beautiful scenic views but also 
the  highest  desert  of  the  world  in Hunder.  About 
10km west of Diskit  stands Hunder  village,  famous 
for sand‐dunes and Bacterian camels. These camels 
are of the rarest sort, having wo humps and famous 
for  safari  through  the  enchanting  sand  dunes. 
Unfortunately,  due  to  some  dispute  between  the 
two villages,  the camel  safari had been closed and 
there were no cultural shows. 
We  slept  peacefully  through  the  chilly  night  and 
woke up early to have a quick move back to Leh. On 
our way back, we  luckily  saw the Bacterian camels 
and  clicked  some  photographs  with  them.  In  the 
evening we engaged ourselves in local sight‐seeing. 
Our first stop was Spituk Monastery, which hosted 
100  monks  and  a  giant  statue  of  Kali.  Next,  we 
headed to the Shanti Stupa, one of the magnificent 

white‐dome  Tibetan  structure  dedicated  to 
Buddhism. It is a total of 600 steps as mentioned by 
the locals and the feeling once you reach the top is 
amazing;  the  peace  inside  the  monastery  gives  a 
sense  of  calm  within.  The  entire  city  of  Leh  is 
captured  from the  top. The sunrise and sunset are 
worth‐seeing from this Stupa. 
Day  5  kicked  off  with  a  sumptuous  breakfast  and 
heading towards the most sought‐after destination, 
the Pangong Lake through Chang La. Chang La Pass 
is the second highest motorable road in the world, at 
an altitude of 17586 ft. Most parts of the ascent were 
steep  and  initially  the  road  was  good.  When 
compared  to  the  roads  of  Khardungla  these  roads 
are much‐much better. As we approached the final 
few  kilometers  road  started  to  deteriorate  and 
became steeper. Finally, we reached the top and the 
feeling was phenomenal. We engaged ourselves  in 
photo session and spent nearly 15 minutes up there. 
Then we continued our journey for Pangong Tso. 
As we moved on further ahead, the natural beauty 
was  just  spectacular.  The  cool  breeze,  varied 
landscapes  such  as  brown  sandy  desserts,  white 

snow‐capped  mountains,  contrasting  weather  and 
the  scenic  beauty  with  the  tranquil  and  serene 
environment appeared to be so unreal and were a 
treat to the eyes. The entire valley was picturesque. 
The  mountains  were  filled  with  yaks,  wild  horses, 
sheep, wild asses. We had to cross a natural wildlife 
park  where  we  came  across  the  Marmot,  a  rare 
animal and a native to this land. 
The  moment  of  utter  bliss  is  when  the  stark 
landscapes  and  barren  terrain  opens  up  to  the 
spectacular Pangong Lake. Just some 5‐6 kilometers 
before reaching the banks of the lake we got the first 
view of the Lake and it was absolutely mesmerizing. 
Even from a distance Pangong Tso seems vast as  it 

 
The breathtaking view of the Pangong Lake. 

 
Maitreya  Buddha,  a  32‐meter  statue  in  Diskit 
Monastery. 

 
Shanti Stupa, the white domed structure offers one 
of the best views of Leh. 
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shimmers in the bright rays of a sun beaming down 
from Ladakh's cloudless blue skies. By  the time we 
reached  its  shores  however,  the  sun  was  much 
nearer the horizon, its slanting rays throwing brilliant 
hues  off  the  lake  into  the  heavens.  Closer  up, 
Pangong  Tso,  spread  over  700  sq  km  at  13,940  ft, 
appears more like an ocean than a lake. 
Nicknamed as “The Enchanting Lake”, it is one of the 
largest brackish lakes in Asia, while one‐third of the 
lake  lies  in  India,  the  remaining  two‐third  lies  in 
Tibet.  The  lake  offers  breathtaking  views  and  one 
could  see  it  change  the  color  from  turquoise  to 
emerald as the sun rays’ projects different angles on 
the water surface. The clear blue water of the lake 
reflects  the  towering  mountains  all  around.  The 
place is clearly a photographer’s delight! 
We  had  booked  our  accommodation  at  Spangmik 
which 10 kilometers was away from that place. From 
here  the  road  turned  into  sand and  rock  filled dirt 
track. The small settlement of Spangmik was visible 
from a distance of approx. 4 kilometers. It is the last 
village  up  to  which  travelers  are  allowed  to  go. 
Without much delay we checked in to our makeshift 
tents and decided to take a walk on the banks of the 
lake.  Though  it was  tiring but  the  view of  the  lake 
compensated for all. 
The  winds  were  quite  fast  &  cold  after  sunset. 
Standing  in  the  fascinating  landscape  one  simply 
loses  all  sense  of  time  and  space.  After  spending 
considerable time to our hearts content, we moved 
inside our camps. We also engaged ourselves in star 
gazing at night. Around midnight, the temperatures 

had dipped further, and it got unbearable, breathing 
became uneasy, my left hand had become numb and 
I just prayed for the night to promptly pass by. 
Early next morning on day 6, our way back to Leh, we 
had  to  encounter  innumerable  challenges  like 
breakdown of our cab, icy cold weather and slippery 
roads. All the roads which had small ponds had now 
turned  in  to  an  ice‐skating  arena.  At  many  of  the 
places  there  were  landslides  too.  Fortunately,  we 
reached  ChangLa  Pass  before  the  weather  had 
turned  worse.  Another  2  hours’  drive  and  we 
reached the Thiksey monastery, situated 18 km from 
Leh on top a hill. Thiksey is among the bigger gompas 
in  the  Ladakh  valley  which  contains  a  49 ft  high 
statue of Maitreya Buddha, the largest such statue in 
Ladakh,  covering  two  stories  of  the  building.  Tara 
temple of Goddess Tara is another major attraction 
for the visitors. 
We  reached our guesthouse  in  the evening.  It was 
time  to  have  the  last  dinner  at  Leh  and  nothing 
better  than  the  home‐made  dishes  from  freshly 
grown  vegetables,  prepared  by  the  cook  and  the 
owner. We thanked our owner for his hospitality and 
cooperation  during  our  stay.  We  had  an  early 
morning  flight  and  our  owner  dropped  us  at  the 
airport. The airport was crowded and chaotic. One 
interesting rule in Leh is to put your bag in check‐in 
and again identify your bags once your security check 
is done, something peculiar and never seen in any of 
the  airports.  This  is  something  which  takes  ample 
amount of the time, sometimes there is a feeling that 
you might even miss the flight, but in the end all goes 
well. The flight back home was truly emotional; there 
was something in that place which was binding us to 
get back, and with a hope to return someday in the 
future we boarded the flight with a heavy heart. 
There is much to see, much to cherish and much to 
bring  back  from  a trip  to  Ladakh.  I  got  memories 
unlimited  and  so  will  you.   It  is  said  that  only  in 
Ladakh can a man sitting in the sun with his feet in 
the shade suffer from sunstroke and frostbite at the 
same time. Whether you are a nature lover and wish 
to soak in the idyllic beauty of nature or you are an 
avid adventure seeker with thrills and frills on your 
trip,  you would  enjoy  every  passing moment  here 
and cherish it through your lifetime. 

By Bedashree Gogoi  
 

 
The  famous  double  humped  Bacterian  camel  in 
Hunder. 

Bedashree, husband Saumarjyoti Borah and their 18 months old daughter Kyra Borah are new  
in Sydney, arrived here only in May 2018. 
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2019 Executive committee of Assam Associate of Australia (AAA) 

 

 

 

 
Website:https://www.assaminaustralia.org.au/ 

 

President : Kamalesh Goswami 
Kamalesh Goswami lives in Asquith, with his wife and 2 children. Work brought Kamalesh to Australia in 
2000 and he subsequently decided to call this country home. He owns a Digital Agency e‐media corporation. 
Kamalesh is from Guwahati, Assam. 

Secretary: Bhaskar Chetia 
Bhaskar moved to Sydney in 2006 as an IT Professional. He loved this country so much so that he decided to 
make this his home. He lives in St Ives with his wife and two children. He is an active cultural member of the 
community. Bhaskar introduced live Bihu performances with Dhol, Taal, Gogona etc. to Sydney Assamese 
community in 2007. 

Treasurer: Aditya Shrutikar  
Aditya Shrutikar lives in Sydney with his family. Work brought him to Brisbane in 2015 and later he decided 
to settle in Sydney. Works as an IT professional for an utility company. Aditya is from Guwahati, Assam.

Executive Member (Cultural and Food): Pragati Saikia  
Originally from Jorhat, Pragati Saikia  lives  in Cherrybrook, NSW with her husband and son. She came to 
Australia  in 2005, to start a new journey of  life. She enjoys  life  in Australia and  is  in  love with beautiful 
Sydney and her friends around. She is self‐employed in the Child Care sector, but her real passion is music. 

Executive Member (Cultural and Food): Soma Das 
Soma is from Guwahati Assam. She has been living in Sydney for the last 16 years and works in the Education 
Sector. 

Executive Member (IT, Publications, Communications & Media): Chandan Haloi 
Chandan happily lives in Rooty Hill with his family. Work brought Chandan to Australia and he subsequently 
decided to call this country home. Chandan, an IT professional, currently works for Westpac Bank in Sydney 
CBD. Chandan born and brought up in India and is originally from Dhekiajuli, Tezpur, Assam. 

Executive Member (Logistic): Saroj Bhattacharyya 
Saroj is living in Australia since 2010. He worked as a FIFO mining professional with BHP Olympic Dam, SA. 
Later he decided to live in Sydney and joined Univ. Of New South Wales (UNSW‐ Sydney). He has been living 
in Randwick since 2016 with his wife and two kids. He is an avid lover of cricket. Saroj was born in Gandhiya, 
Nalbari and spent his childhood there. 

Executive Member (ACT Co‐Ordinator): Deepak Thakur 
Deepak Thakur lives in Canberra with his wife and children. 
Deepak got married  to Barnalee  in 2015 and  subsequently migrated  to Australia  and has permanently 
settled here.  He was born in Assam. Deepak comes from an Aviation Industry background of more than 30 
years. Deepak is a singer and a percussion artist too and did many stage shows since his early childhood 
days. 
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She stood there forever, 
Shattered on the inside, 

Crumbling in pain, 
It was too late to go back, 
And forward went no track, 

Until she decided to walk away, 
And realised, 

Life is far too beautiful, to just 
throw away. 

 

 
Life, my friend, is a beautiful 
balance. You need both anger 

and calm. 
Buddha, the epitome of peace 
and calm and Lord Shiva, whose 
anger is so fierce that it can 
destroy the entire universe. 

 

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

Painting with captions by Neelakshi Choudhury 






