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উনশ িংি িতাব্দীর ন জাগরকে, তথা আধুশন  ভারকতর গঠন ও শ  ততকনর শিছকন রাজা রািকিাহকনর রাকের অ দান  তখাশন 
এ িং তাাঁর ভূশি ার তাৎির্ত  ী, এই আকল্াচনার েকে জশিকে আকছ  ািংল্ার ন জাগরকের চশরত্র, েীিা ও গুরুকের প্রশ্ন। এই 
িতক র  ািংল্ার ন জাগরে, র্া িকর োরা ভারত কষত ছশিকে িকিশছল্, তাকত র্তই েিং ীেততা, দু তল্তা এ িং স্বশ করাধ থা ু   
না স ন, োিশি ভাক  তা  ািংল্া তথা ভারত কষতর ইশতহাকের এ  উজ্জ্বল্ রু্গ। উনশ িংি িতাব্দীর ন জাগরকের িনীষী ও  
শচন্তানাে কদর জী ন, শচন্তা ও  িতধারা আধুশন  ভারত কষতর জন্ম শদকেকছ। 

উনশ িংি িতাব্দীর এই ন জাগরকের েুচনা হে রাজা রািকিাহন রাকের হাত ধকর। শিশিি প্রাধানয স্থািকনর িকর িাশ্চাতয জ্ঞান-
শ জ্ঞাকনর েিংস্পকিত ন জাগরকের উিাদানগুশল্ িশরষু্ফি হকল্ও, তার েুত্রিাত ভারত কষত িধযরু্কগর জী নধারাকতও ল্ক্ষ্য  রা 
র্াে। িধযরু্কগর ধিততত্ত্ব ও েিাজ-েিংস্কার শনকে সর্ ে  ভা না-শচন্তার ও আকদাল্কনর েুত্রিাত হে, তা সর্ উনশ িংি িতাব্দীর 
আকদাল্কনর োকথ অোশেভাক  জশিত, সে  থা িকন সরকখ উনশ িংি িতাব্দীর আকদাল্কনর শ কিষ ঐশতহাশে  শ কেষে এখনও 
র্থার্থভাক  হকেকছ  কল্ আিার িকন হে না। িধযরু্কগর উদারননশত -িানশ  -রু্শিিীল্ ধারার োকথ উনশ িংি িতাব্দীর 
ন জাগরকের তুল্নািূল্  আকল্াচনা ও িূল্যােন র্কথষ্ট জরুরী  কল্ আশি  যশিগতভাক  িকন  শর। র্শদও এই দুই ির্তাকের 
েিে াকল্র, েিাজ ও রাজননশত  জী কনর অকন  িাথত য আকছ, তা েকত্ত্বও উভে  য স্থাকতই অথতাৎ িধযরু্কগ ও শিশিি িােন 
প্রশতষ্ঠার িকর, এ শদক  োিন্ততাশি  শ শধ- য স্থা ও তার আনুষশে  শচন্তাধারা, অনয শদক  ঔিশনক শি  আশধিতয, ভারতীে 
েিাকজর অিগশতর ও রূিান্তকরর িকথ  াধা হকে দাাঁিাে। এই দুই প্রশত ন্ধ তার অ োন না ঘশিকে  খনই  হু ভাষাভাষী, 
ধিত,  েত ও েিংসৃ্কশত অধুযশষত ভারত ষতক  এ  উন্নত আধুশন  গেতাশি  সদকি িশরেত  রা েম্ভ  শছল্ না। 

আশি সচষ্টা  র  ধিত ও েিাজ-েিংস্কার আকদাল্কনর সর্ েিস্ত উিাদান, শ কিষ  কর ধিততকত্ত্বর েকে রু্ি শচন্তা-ভা না, িধযরু্কগ 
এ িং উনশ িংি িতাব্দীকত োিন্ততাশি   য স্থার শভশিক  দু তল্  কর সদে, তারই এ িা রূিকরখা উিশস্থত  রকত। আর এই 
দুই রু্কগর শ শিষ্ট দুই  যাশি, র্াাঁরা ভারত কষতর আদিতগত েিংিাকির সক্ষ্কত্র ও ন কচতনার উকন্মকষ অোধারে ভূশি া 
শনকেশছকল্ন, তাাঁকদর িকধয এ জন শছকল্ন েপ্তদি িতাব্দীর ও অনযজন অষ্টাদি িতাব্দীর সিষ ভাগ এ িং উনশ িংি িতাব্দীর 
প্রথি ভাকগর। সিকষর জন সর্ রাজা রািকিাহন রাে, তা িাঠ রা শনশ্চেই  ুঝকত িারকছন। শ ন্তু আিার আকল্াচয শ ষে হল্ 
প্রথি জন। অথতাৎ েপ্তদি িতাব্দীর েিাজেিংস্কার ও ন জাগরে আকদাল্কনর স্রষ্টা দারা শিক াহ্র অ দান েম্বকন্ধ।  

দারা শিক াহ্ ও রািকিাহন এই দুইজকনর েিে াকল্র  য ধান প্রাে সদিি  ছর। ধিততত্ত্ব আকল্াচনাে দুজকনই নুতনভাক  
শচন্তা-ভা না  করন। তাাঁকদর আদিতগত েিংিাকির ফকল্ েিাকজ গভীর আকল্ািকনর েৃশষ্ট হে। আদকিতর জনয দারা শিক াহ্ িহীদ 
হন এ িং রাজা রািকিাহনও রক্ষ্েিীল্কদর দ্বারা অকন  ার আক্রান্ত হন। তাাঁকদর দুজকনর রচনার িকধয সর্ েিস্ত আদিতগত 
উিাদকনর  প্র াি ঘকি, তার ফকল্ ভারকতর ন জাগরকের েূচনা হে।  



রািকিাহন দারা শিক াহ্র রচনা ল্ীর োকথ  তিা অথ া আকদৌ িশরশচত শছকল্ন শ না তা আশি জাশননা। শ ন্তু আরশ -ফারেী 
ভাষাে  ুৎিশি থা াে রািকিাহন ইেল্ািধিত গভীরভাক  অধযেন  করশছকল্ন। সেই েূকত্র েম্ভ ত িধযরু্কগর োধনার, ধিতিাকের 
ও দিতন চচতার োকথও েপ্তদি িতাব্দীর েিাজেিংস্কার  ও ন জাগরে আকদাল্কনর স্রষ্টা দারা শিক াহ্র রচনার োকথ তাাঁর 
িশরচে ঘকি। েম্ভ ত েুফী িকতর ইেল্ািধিত চচতা  রার েিে শতশন দারা শিক াহ্র িকতর েকে িশরশচত হন। েিংসৃ্কত, আরশ , 
ফারেী ও ইিংরাজী ভাষা ভাল্ভাক  জানকতন  কল্ শহদুিাে, উিশনষকদর এক শ্বর াদ, ইেল্াি ধকিতর িাধযকি িী  শচন্তা-ভা না 
এ িং খৃষ্টধকিতর োকথও রািকিাহকনর িশরচে হে।  

িধযরু্কগ দারা শিক াহ্র শচন্তাধারা র্ার শভশি স্থািন  কর, উনশ িংি িতাব্দীকত রািকিাহন তার িূেত রূি দান  করন। আশি 
আকগই  কল্শছ সর্ েপ্তদি িতাব্দীর েিাজেিংস্কার ও ন জাগরে আকদাল্কনর স্রষ্টা দারা শিক াহ্। এই দারার  থা ইশতহাকে 
আিরা সতিনভাক  িাইনা। িাঠযিুস্তক  োধারেত িকি থাশ , “শতশন শছকল্ন খু  ধাশিত , িাহজাহাকনর  ি এ িং ে  সচকে শপ্রে 
িুত্র। এ িং তাাঁরই তৃতীে ভাইকের হাকত শতশন শনহত হন শেিংহােন অশধ াকরর ল্িাইকে।” এিা খু ই দুুঃকখর শ ষে সর্ 
ইশতহাকের িাতাে তাাঁর  থা শ কিষ ভাক  আকল্াশচত হেশন। তাাঁর সদি ােীর  াকছ শতশন এখনও শ কিষ িশরশচত নন। 
ইশতহাকের িাতাক  চযাকল্ঞ্জ  রার ক্ষ্িতা আিার সনই। শ ন্তু দারা শিক াহ্র হতযা শুধু শেিংহােন দখকল্র ল্িাই-ই শছল্ না, 
শছল্ দুই আদকিতর ল্িাইও।   

এই প্র কন্ধ সে  থাই আশি আকল্াচনা  রার সচষ্টা   র । 

দারা শিক াহ্র জন্ম হে ১৬১৫ খৃস্টাকব্দর ২০ িাচত।  অথতাৎ এই  ছর তাাঁর ৪০০তি জন্ম াশষত ী। শতশন শছকল্ন োিংসৃ্কশত  
গুেেম্পন্ন িশন্ডত, সেশন , সপ্রশি  এ িং চারু ল্ার দক্ষ্ শ চার । তাাঁর চশরকত্র শছল্  ুশিগত ও আধযাশি  দৃশষ্টভেীর স শচত্রিে 
শিশ্রে। শতশন শছকল্ন এ জন প্র ৃত িুেল্িান এ িং আরশ , ফারেী, েিংসৃ্কত ও শহশদ ভাষা আেি  কর োশহকতযর িহৎ ও 
িূল্য ান উৎ কষতর স ািা। শ শভন্ন জাশতর জ্ঞান আহরে  কর শতশন শনকজক  েিৃি  করন। েিংসৃ্কত ভাষা সথক   হু শ ষে 
অনু াদ  কর, েনাতন ভারতীে িননিীল্তার োহাকর্য ইেল্ািী েিংসৃ্কশতর উন্নশত োধন  করন শতশন। িান জাশতর ঐক যর জনয, 
েকতযর েন্ধাকন আিশনকোগ ও শনকজক  উৎেগত  করন। এইজনয শতশন অনযানয েিস্ত দিতন ও িতািত সখাল্া িকন অধযেন 
 করন। এ শি  াশহনী প্রচশল্ত আকছ সর্ িুঘল্ েম্রাি িাহজাহান রু্ রাজ দারাক   কল্ন আরশ  ও ফারেী ভাষার োহাকর্য িী , 
সরািান, আর  ও ইরাশে জনেিশষ্টর জ্ঞান এ িং েিংসৃ্কত ও শহশদ ভাষার িাধযকি ভারতীে জ্ঞান আহরকের ির তাাঁর উশচৎ এ  
নতুন শদগ্শ জেী আকল্ জান্ডার হওো।  ারে েিস্ত িুেশল্ি িাে কদর এই আ াঙ্খা। শ ন্তু তরুে রু্ রাজ তখন শ নীতভাক  
েম্রািক   কল্শছকল্ন, তাাঁর আকল্ জান্ডার হওোর স ান ইচ্ছা সনই।  রিং তাাঁর এ িাত্র ইচ্ছা হল্ িী  িশন্ডত ও দািতশন  
েকক্রশিে, সেকিা এ িং আযশরস্টিকল্র েি ক্ষ্ হওো। ভারতীে দিতকনর েকে িী  িশিতকদর শচন্তার শিল্ খুাঁকজ িাওোে দারার 
িন তাাঁকদর শদক  ঝুাঁক  শছল্। শ শভন্ন ধিতিত ও শ শ্বাে, তাকদর উকেিয ও আদিত, ধিততত্ত্ব ও দািতশন  আকল্াচনাে তখন শতশন 
শনিগ্ন। তাই শতশন শদগ্শ জেী  আকল্ জান্ডার হকত চানশন।   

অল্প  েকেই দারা েুফী িকতর প্রশত আ ৃষ্ট হন এ িং েুফীকদর রচনা গভীর িকনাকর্াগ শদকে অধযেন  করন। আিরা জাশন সর্ 
ভারকত ইেল্াি ধিত দুকিা রূকি প্র াি িাে। তার এ শি হল্ িশরেত অনুকিাশদত ইেল্ািী শ ধান, র্ার োকথ অনয ধিতিকতর 
েহা স্থান েম্ভ  নে। আর অনযশি হল্ েহশজো েুফী িত। এই েুফী ভা নার োকথ অনয ভা নার েহকজই েম্প ত গকি সতাল্া 
েম্ভ । শ শভন্ন ধকিতর সদি ভারত কষতর োধারে িানুকষর িকধয ধিত র্াকত স ান শ কভকদর েৃশষ্ট  রকত না িাকর, ধিত র্াকত 
িানুকষ-িানুকষ ভাল্ াো ও প্রীশতর েম্প ত গিকত েহাে  হে, এই উকেকিযই দারা শিক াহ্ ধিতিকের চচতাে শিল্কনর 
উিাদানগুশল্ উিাকরর সচষ্টাে শনকজক  উৎেগত  করন। েুফীিত চচতা  রকত  রকত শতশন এই শেিাকন্ত উিনীত হন সর্, “েতয 
স ান এ  শ কিষ জাশতর  া ধকিতর েম্পশি নে, ে  জাশত ও ে  ধকিতর িকধযই েকতযর িশরচে িাওো র্াে।” রু্শির িকথ 
শতশন িশ ত্র স ারান ও িেগম্বকরর উিকদি সথক  সর্ শেিাকন্ত সিৌঁছান, তা এ ান্তই তাাঁর শনজস্ব। প্রচশল্ত িথ ধকর শতশন চকল্ন 
শন, অকর্ৌশি ভাক  ভশি প্রদিতন  কর স ান সগাাঁিাশির আশ্রেও শতশন সননশন। এইভাক  এ িানা অধযেন ও োধনার ফকল্ তাাঁর 
িনন োধারে স্তর সথক  অকন  উচ্চস্তকর উন্নীত হে। িনকনর এই উন্নত ক্রিশ  াি তাাঁর রশচত িন্থগুশল্র িকধযই িাওো র্াে। 
শতশন ফারেী ভাষাে উিশনষদ ও ভগ ত গীতা অনু াদ  করন এ িং িারেয  শ কদর জী নী েঙ্কল্ন  করন।  শ  শহোক ও দারা 
শিক াহ্র র্কথষ্ট খযাশত শছল্। শতশন চারু ল্ারও শ কিষ অনুরাগী শছকল্ন। শতশন শছকল্ন েুিশরশচত হস্তশল্শি শিল্পী। তাাঁর হাকতর 
সল্খা খু  েুদর শছল্  কল্ সদি-শ কদকির অকন  ল্াইকিরীকত এখনও তার শনদিতন েিংরশক্ষ্ত আকছ। শচত্রশিকল্পর সিল্ী ও 
অন্তশনতশহত িূকল্যর শতশন শছকল্ন দক্ষ্ শ চার । শতশন তাাঁর শপ্রেতিা িত্নী নাশদরা  ানু স গিক  শনকজর হাকত  াশনকে উিহার 
সদন এ  শ খযাত অযাল্ াি, র্া িুঘল্ শিল্প ল্ার অিূল্য েম্পদ। িাশেত িাউন তাাঁর শ খযাত িন্থ ‘Indian Painting under the 

Mughals’এ দারা শিক াহ্র এই অযাল্ াকির শিল্পকেৌদকর্তর উচ্ছ্বশেত প্রিিংো  করকছন। শচন্তার  যাশপ্ত ও শিল্পকেৌদর্তক াধ 



দারার চশরত্রক  এ  উজ্জ্বল্ সজযাশতষ্করূকি প্রশতশষ্ঠত  কর। দারা শিক াহ্ই শছকল্ন এ িাত্র িুঘল্ েন্তান  া  িংিধর শর্শন 
এ  ারই শ  াহ  করন এ িং তাাঁর েী নাশদরা  ানু স গি ছািা আর  ারও প্রশত শতশন আ ৃষ্ট হনশন।    

 

দারািত্নী নাশদরা  ানু স গি 
( ৃশিি ল্াইকিরী) 

 

দারা শিক াহ্ র হস্তশল্শি 
(আগা খান শিউশজোি)

 

দারা শিক াহ্র প্রথি প্র াশিত িন্থ ‘োশফনৎ উল্ আউশল্ো’। এই িকন্থ শতশন ইেল্াি ধকিতর োধ কদর  থা, এিনশ    
অশতন্দ্রীে াদী িুেল্িান োশধ াকদর  থাও উকেখ  করকছন। শতশন হজরত িহম্মদ, খশল্ফা এ িং ইিািকদর েম্বকন্ধও আকল্াচনা 
 করকছন এই িকন্থ। দারা শিক াহ্ শছকল্ন ইিাি আ ু হাশনফার শিষয। তাই শনকজক  শতশন ‘হাশনশফ  াশদশর’  ল্কতন। তাাঁর 
চতুথত িন্থ ‘হাোনৎ উল্ আরশফন’এ েুফী োধ কদর  ােী েঙ্কশল্ত  করকছন, র্া তাাঁর  াকছ খু  গুরুেিূেত িকন হকেকছ, র্শদও 
তা ইেল্াকির সগাাঁিা তত্ত্ব ল্ঙ্ঘন  করকছ। শতশন শনকজই  াকর  াকর শল্কখকছন, প্রচশল্ত ধিততত্ত্ব েম্বন্ধীে িন্থেিূহ তাাঁক  খুশি 
 রকত িারকছ না। তখন শ ছু  িি  যাশি, র্াকদর জ্ঞান অগভীর, তারা তাাঁক  প্রচশল্ত ইেল্াি ধকিতর শ রুি িতা ল্ম্বী  যাশি 
শহোক  শ দ্রূি ও শনদা  করকছ, র্ার সনতৃকত্ত্ব শছকল্ন ঔরেকজ । অ িয তাকদর েিাকল্াচনার সর্াগয উির শহোক  শতশন শ খযাত 
োধ কদর  ােী েঙ্কশল্ত  কর এ শি িন্থ রচনা  করন। এই িন্থ সথক  স াঝা র্াে শতশন আধযাশি  জী কন  তিা উন্নতস্তকর 
সিৌকছশছকল্ন। আধযাশি  শ শুিতা র্াাঁরা অজতন  করকছন তাাঁকদর িকক্ষ্ই এই শ ষে েম্বকন্ধ এিন সল্খা েম্ভ । এক শ্বর াদ 
েম্বকন্ধ  শতশন সর্  থা  কল্কছন, তা গভীর অন্তদৃতশষ্টরই িশরচাে । েিংসৃ্কত ভাষাে র্কথষ্ট জ্ঞান থা াে শতশন শহদু ধিততত্ত্ব ও 
দিতকনর জগকত প্রক ি  করন। শতশন স দ এ িং উিশনষদ অধযেন  কর  ুঝকত িারকল্ন এর সভতর রকেকছ এক শ্বর াকদর 
িহােিুদ্র। শহদু িশিত ও েন্নযােীকদর েকেও শতশন িশরশচত হকল্ন। শতশন শহদু োধ   া া ল্াল্ স রাগীক  স্থান শদকতন 
িুেল্িান েুফী োধ কদর িাকি। তাাঁর েকে এই শহদু োধক র ধিততত্ত্ব শনকে গভীর আকল্াচনা হে। দারা শিক াহ্  া া ল্াল্ 
স রাগীক  শহদু ধিত ও তিস্বীর  কঠার জী নর্ািন েম্বকন্ধ অকন  প্রশ্ন  করন।  া া ল্াল্ স রাগী তার উির সদন। সেই েিে 
দারার  যাশিগত েশচ  চদরভান সেখাকন উিশস্থত শছকল্ন এ িং দারার শনকদতকি শতশন তাাঁকদর  কথাি থন এ খাশন িকন্থ (দ্র 
িু াশল্িা-ই-দারা শিক াহ্ উো  া া ল্াল্) শল্শি ি  করন।  

দারা শিক াহ্ শ শভন্ন ধকিতর েিংস্পকিত আকেন। শতশন শর্শু খৃকষ্টর উিকদিা ল্ী এ িং  াইক কল্র অন্তগতত প্রাথতনা েিংগীকতর িন্থ, 
ওল্ড ও শনউ সিস্টাকিট প িুঙ্খানুিুঙ্খভাক  অধযেন  করন। শ শভন্ন ধিত েিকন্ধও তাাঁর েশ্রি িতািত  যি  করন শতশন। ‘হাোনৎ-
উল্-আরশফন্’ িকন্থ শতশন শহদু োধ   া া ল্াকল্র  ােী উিৃত  করন এ িং এই  ােীর েিথতকনই সল্কখন “েতয স ান এ শি 
শ কিষ ধকিতর এ কচশিো েম্পশি নে।” এর ির উশন সল্কখন তাাঁর ে  সচকে শ খযাত িন্থ ‘িাজ্িা উল্  াহারাইন্’ র্ার অথত ‘দুই 
েিুকদ্রর িহাশিল্ন’।  

এই িকন্থ শতশন খু  িশরস্কারভাক  তাাঁর িতািত  যি  কর  কল্ন সর্ “েতয উিল্শির উচ্চস্তকর শহদু ধিত ও ইেল্াি ধকিতর 
স ান সিৌশল্  িাথত য সনই।” শহদু ও ইেল্াি ধকিতর েিন্বে োধকনর উকেকিযই শতশন এই িন্থ রচনা  করন। দুই ধকিতর 



িাথতক যর শদ গুশল্  াদ শদকে শিল্কনর শদ গুশল্ প্রশতশষ্ঠত  করন। শতশন স দক  প্রতযাকদিিূল্  িন্থ শহোক   যি  করন। শতশন 
আরও  কল্ন ‘স দ’এ স ারাকনর েকদহাতীত শনগূঢ় েিেযােিুকহর শ িদ  যাখযা রকেকছ। এই ভাক  তাাঁর রচনার ফকল্  াশহয  
িাথত য েকত্ত্বও দুই ধকিতর অন্তশনতশহত ঐক যর ভা শি স্পষ্ট হকে ওকঠ। শ ন্তু ঔরেকজক র সনতৃকত্ত্ব সগাাঁিা িুেল্িান সনতৃ ৃদ 
দারার এই উদার িকতর শ করাশধতা  কর। তারা দারাক  ধিততযাগী  াকফর  কল্। সগাাঁিািন্থীকদর প্রচাকর ও ঔরেকজক র েিথতকন 
িরীেত ইেল্াকির ধারাশির িশি  ৃশি িাে। দারার শ রুকি প্রচার তীিতর হে। শ ন্তু দারার শচন্তাধারা ও িতািত সথক  
 খনও  ল্া র্াে না সর্ শতশন ইেল্াি ধিত তযাগ  করশছকল্ন এ িং শহদু ধিত িহে  করশছকল্ন। উকেখয এই সর্ দারার অকন  
িকর শ খযাত িুেশল্ি োধ  িীরজা জান্জানান্ তাাঁর িকন্থ উকেখ  করন সর্ “িানুকষর েৃশষ্টর েূচনাে ঈশ্বর ‘স দ’ নাি  চার 
খকন্ডর িন্থ সপ্ররে  করন।” তাাঁর িতািত দারা শিক াহ্র িকতর অনুরূি হওো েকত্ত্বও স উই তাাঁর েিাকল্াচনা  া শনদা  করন 
শন। িশ ত্র স ারাকনও  ল্া হকেকছ “এিন স ান জাশত সনই র্াকদর িকধয স ান েত ত ারীর আগিন হেশন।” এই িত র্শদ 
ইেল্ািশ করাধী না হে, তা হকল্ এ ই র ি িত প্রচাকরর জনয শ  ভাক  দারা শিক াহ্স  স্বধিতশ করাধী  াকফর  ল্া হকেশছল্? 
তাাঁর েিস্ত িন্থ অধযেন  রকল্ িশরস্কার স াঝা র্াক  সর্ দারা এ জন প্র ৃত িুেল্িান শছকল্ন এ িং এ জন েুফী শহোক  শতশন 
শনকজর িতািত  যি  করন। অকন  শ খযাত েুফী োধ কদর রচনাে এিন  ােী আকছ র্া প্রচশল্ত িতশ করাধী এ িং দারার 
িতািকতর সথক  অকন  স িী  কঠার। িুেল্িানকদর িকধয অকনক  িকন  করন দারা শিক াহ্ ইেল্াকির অ িাননার জনয নে, 
 রঞ্চ তাাঁর ধূতত ভাই ঔরেকজক র উচ্চা াঙ্খার স দীিূকল্ িৃতুয রে  কর িহীদ হন। র্শদও িুেশল্ি েিাকজর  ৃহির অিংকির 
 াকছ আজও শতশন স্বধিততযাগী শহোক  শনশদত।     

দারা শিক াহ্র িাশন্ডতয, সগাাঁিাশিিুি দৃশষ্টভেী, ে ল্ ধিতশ শ্বাকের সিৌশল্  ঐ য ও েহজাত েিন্বে েম্বকন্ধ তাাঁর গভীর অন্তদৃতশষ্ট 
এ িং শ শভন্ন ধিতিকথ িানুকষর জ্ঞানল্াকভর েশঠ  ধারো তাাঁর শচন্তার অিেরতা প্রিাে  কর। শতশন শছকল্ন অশত আধুশন  ও তাাঁর 
ভা না-শচন্তার িকধয ে তজনীনতা ল্ক্ষ্য  রা র্াে। দারা শিক াহ্র িাধযকিই ফারেী ভাষাে অনুশদত উিশনষকদর িিত ােী েুদূর 
ইউকরাকি প্রচাশরত হে, উিশনষদ শ কদকি আদৃত হে। 

আধুশন তার ও শচন্তা-ভা নার ে তজনীনতার সর্ শভশিশি েপ্তদি িতাব্দীকত দারা শিক াহ্ স্থািন  কর র্ান ির িতী াকল্ 
রািকিাহন তাক ই আরও েুস্পষ্ট  কর সতাকল্ন।  



 
 

রেঙ্গনুে কনেকদিে 
প্রবীর কুমার গুপ্ত 

ইংররজ শাসরের আমরে ব্রহ্মরেশ (এখেকার Myanmar), শুধ ুপ্রতিরবশী দেশ েয়,  বহৃৎ ভারিবরষের অংশ তিে, আর দরঙ্গেু তিে 
িার রাজধােী। বাঙাতেরের অরেরকরই আত্মীয়রা থাকার সুবারে আসা যাওয়া তিে। বমোর তবখযাি দসগুে কাঠ তেরয় দস সময় 
বাতির জাোো েরজাও আসবাবপত্র তিতর হরিা কেকািায়, দসই কাঠ আসি জাহারজর তপিরে দবেঁরধ সমরুের জরে 
seasoned হরয়। শরৎচরের দেখা দথরক এবং দেিাতজর আজাে তহন্দ দ ৌরজর তেতি অতভযারের পরথ বমোর দথরক দেিাতজর 
ভাষণ এখরো বরয়ারজযষ্ঠরের কারি দসই তেেগুরোর অমেূয সৃ্মতি তহরসরব মরে দ েঁরথ আরি। দস তহরসরব আমারের বাঙাতেরের 
বমোর এবং দরঙ্গরুের সরঙ্গ একটা আত্মীয়িার সম্পকে  আরি তবরশষ করর প্রবীণরের কারি। 

দরঙ্গরুে - আজরকর ইয়াঙ্গরে ত রয়তিোম কমেসূরত্র, করয়কমাস আর । দরঙ্গেু দথরক  প্রায় আতশ তকতম েরূরর কারখাোয় যন্ত্রপাতি 
চাে ুকরার  ােঁরক, যািায়ারির পরথ জায় াটা এবং মােষুজেরক দেরখ ভাে দের  ত রয়তিে। তবরশষ করর চারতেরক  ািপাোর 
সবরুজর প্রাচুযে, দোকজরের শান্ত এবং েম্র স্বভাব এবং আমারের সোবযস্ত এবং ইেঁেরুরেৌরির শহুরর জীবরের জায় ায় সাোতসরধ এবং 

তিরেিাো আর দখোধুরো তেরয় দমরি থাকা দোকজে, যারা  তরব হরেও সবসময় আেন্দ কররি পারর, দেরখ খুব ভারো দের তিে। 
শহরিতেরি রাস্তার মারে দিরেরের  ুটবে দখো, টিরের চারের ক্লাবঘরর পুরারো তবতেয়ার্ে  দবারর্ে র দখো তঘরর উৎসাহী েশেকরের তভি,  

রাস্তার ধারর তেচু দচয়ার আর  দটতবে পািা চারয়র দোকারে টিতভরি  ুটবে দেরখ দমরি ওঠা দেরখ খুব মজা দের তিে, দভাররবো সাতর 

দবেঁরধ দবৌদ্ধ তভকু্ষর েে যখে রাস্তা তেরয় তভক্ষা সংগ্ররহ  দবর হে – মরুখ কথা দেই, দকারো জয়ধ্বতে বা িাক – িাসার বাজো দেই, 
িখে আমার কেকািার জীবেযাত্রার অতভজ্ঞিায় অভযস্ত দচারখ তবতস্মি হরয়তিোম I  রাস্তায় কখরো েজুরের মরধয ে িা বা 
কথা কাটাকাটি শুতেতে, েরুটা  াতি মরুখামতুখ এরস পিরে তেরজ অেযরক জায় া করর দেয় দকারো কটূতি করর ো, এটা দেরখ আশ্চযে  
হরয়তিোম। ইরে হরয়তিে পরর এখারে দবিারি আসার। 

সুরযা টা এি িািািাতি আসরব ভাবরি পাতরতে। অেযােয বাররর মি এবাররর পুরজায় দবিারোর প্রস্তুতি তিে ো। তযতে এই 
বযবস্থাগুরো তেখুেঁিভারব প্রতিবির করয়কমাস আর  দথরক কররে, দসই শ্রীমতির মে ভার। দশষ মহূুরিে  দহারটে বতুকং বা 
দেরের টিতকট পাওয়াটা েরুাশা মাত্র। কািাকাতি তবরেশ মরে থাইেযান্ড, তসঙ্গাপুর বা ইরন্দারেতশয়ায় এখে বাঙাতের 
conducted tour এর অবশয  ন্তরবযর মরধয পরি। ঠিক িখেই মরে পিরো ইরেটার কথা। দসই ইরের দখই ধরর আর 
Travel agent এর িৎপরিায় টিতকট পাওয়া দ ে থাইেযান্ড ঘুরর দরঙ্গেু যাবার। দিরের সহায়িায় দহারটরে e-booking 
এর বযবস্থা হে, দরঙ্গরুের বাহাে এোকায় Hotel Crystal Palace এ। এটা শহররর মােখারে আর তবরশষ আকষেণ হে 
দহারটরের খুব কারিই শুধু দরঙ্গেু েয়, তবরের বহৃত্তম Shwedagon Pagoda. ইন্টাররেরটর তবজ্ঞাপে দথরক জাো দ ে দয 
দহারটরের করয়কটা ঘরর বরসই Shwedagon দেখা যায়, দসইমরিা ঘর ও পাওয়া দ ে। 

রাি বাররাটা পােঁরচর ফ্লাইরট েমেম দিরি দভার চাররট ো াে দপৌেঁিোম বযাংকরকর সবুণেভূতম তবমােবন্দরর। দরঙ্গরুের দেে 
িারি র্েময়ুাং এয়াররপাটে  দথরক। থাইেযােরর্র তেয়ম অেযুায়ী প্রায় েঘুন্টা ইমতমরগ্রশে এর োইরে োেঁতিরয় আর ইতমরগ্রশে 
ত  বাবে দবশ ভারো রকম অথেেণ্ড তেরি হরো Myanmar যাওয়ার পরথ, শুধ ুথাইেযারন্ড দেরম দেে ধরার জেয! 
যাইরহাক সুবণেভূতম  দথরক র্েময়ুাং যাওয়ার AC Shuttle বারস অবশয ভািা ো ে ো, দেরের টিতকট থাকার জেয। 
র্েময়ুাং দথরক দরঙ্গেু দপৌেঁিরো দ ে দবো েরুটা ো াে। 

দরঙ্গেু Mingaladon এ আধুতেক আন্তজে াতিক এয়াররপাটে , শুধু আয়িরে দিাট, এটার domestic টাতমেোেও আরি। 
দহারটরের ড্রাইভার বাইরর অরপক্ষা করতিে,  াতিরি দপৌেঁিোম কুতি তকতম েরূর দহারটরে। বযাংকরকর দথরক আসার  রে, 
েরুটা শহররর পাথেকযটা তবরশষভারব দচারখ পরি। বযাংকক অরেক দবতশ  আধতুেক, োেঁ চকচরক Sky Scraper, তবশাে 
েম্বা েম্বা Fly over, প্রচুর চওিা রাস্তা, অত স, factory, সবেত্র প্রাচুযেয আর আধতুেকিার িাপ সুস্পষ্ট I দরঙ্গেু দসতেক 



 
 

দথরক অরেক সাোমাটা, তকন্তু রাস্তাঘাট পতরষ্কার পতরেন্ন, শহররর মরধয অরেক  ােঁকা জায় া ও প্রচুর  ািপাোয় সবজু । 
দিাটখারটা  ুরের বা াে করা রাস্তার ধাররর পারকে , দরঙ্গরুের পুররো অতভজাি এোকায় ইংররজ আমরের বা াে দঘরা 
তবশাে বাতিগুরো সযরে রতক্ষি, িার  ঠরে কারঠর বযবহার ও সকু্ষ্ম কারুকাযে েজর কারি । Hotel Crystal পযারেস এ 
দপৌেঁরি দেখোম তিমিাম সুন্দর বযবস্থা, আমারের িিোর ওপররর ঘররর োর ায়া বারান্দা দথরক Shwedagon Paya বা 
Pagoda র দসাোেী চুিা েেমে কররি! িখে তবরকে, সরযযর সময় একটা  াতি  তেরয় দহারটরের কািাকাতি শহররর 
এোকা ঘুরর দেখা দ ে I রাস্তায়  াতর্র দবশ তভি, দবতশর ভা   াতিই  জাপােী Toyota, অেয তবরেশী  াতিগুরো দবশ 
োমী, আরমতরকাে Hummer ও দেরখতি I 

         

 
দহারটরের ঘর দথরক Shwedagon পযার ার্ার েশৃয 

পরররতেে দবরুোম শহর েশেরে, দহারটে দথরকই  াতি বকু করর তেে, চাজে ও সুতবরধজেক I তবরেশীরা Conducted City 
sight seeing এর গ্রুরপ দঘারর, সরঙ্গ তবতভন্ন ভাষার দোভাষী  াইর্ I প্রথরমই দ োম কারির Shwedagon Paya 
দেখরি I তবশাে এোকা জরুি সবজু  ারি দঘরা উেঁচু টিোর ওপর িিারো ঠিক দযে একোেঁক মতন্দররর complex.  াতির 
রাস্তা দ রটর কারি দশষ হরয়রি, দসখাে দথরক তসেঁতি তেরয় বা তে রট দচরপ ওপরর মতন্দররর চািারে উঠরি হয় I তবরেশী 
টুতরস্টরের টিতকট োর  দিাকার জেযI মতন্দরগুরোর  ঠে, কারুকাযে এবং তিতরর উপাোরেও প্ররিযকটা আোো, দকােটা 
পাথররর, দকােটা দসাোর পারি দমািা, অরেকগুরো আবার কারঠর তিরী, কারঠর কাজ অিযন্ত সুক্ষ্ম – অরেকটা জা তরর 
মি I আমারের দথরক একটা পাথেকয দচারখ পিার মি তজতেষ হে, বমীরা পযার ার্া গুরোরক অিযন্ত যরের সরঙ্গ 



 
 

রক্ষোরবক্ষণ করর,- যত্রিত্র  ুে পািা তেরয় পান্ডা পুরুরির বযবসা তকংবা মতূিে  অথবা দেয়ারে চুেকাম বা তসেঁেরুরর প্ররেপ 
- দেখা যায়ো I একটা সনু্দর বযবস্থাপো এবং archaeological conservation এর দচষ্টা ররয়রি সবেত্র I পযার ার্ার 
দভির সব জায় াই aesthetically রং করা, দেখরি েিুরের মি োর  I সমস্ত বি বি মতন্দরগুরো তিেরশা  ুট উেঁচু 
main shrine বা স্তুপরক দক তঘরর ররয়রি I দরারের আরোয় স্তুরপর দসাোর পারি দমািা তবশাে  ম্বুজ আর  ারয়র তেরক 
িাকারো যায়ো, দচাখ েেরস ওরঠ I  ম্বুজ ও চুরিার  ারয় দোোরো অ তেি দিাট দিাট দসাোর ঘন্টা হাওয়ায় েরুে 
একটা তমতষ্ট সুর দিারে I মতন্দররর  ারয় োতক অরেকগুরো তহররও বসারো আরি! পযার ার্ার তবশাে চািারে অরেক 
মােরুষর তভি, পযেটকরা িািাও স্থােীয দোরকরাও প্রচুর সংখযায় আরস দরাজ, উৎসরবর তেরের দিা কথাই আোো I 
পযার ার্ার আতঙোয় ঘরুর দবিারে বমীরের জীবেযাত্রা, রুতচরবাধ, এবং ধমোচররণর একটা িতব পাওয়া যায় I এরা মরে 
প্রারণ ধাতমেক, তকন্তু আচার এবং সংস্কাররর আতধকয দেই েতণ্ডখাটা বা সাষ্টাঙ্গ প্রণারমর বািাবাতি দেই – বি বি 
Prayer Hall এ বরস দমৌে হরয় দিাট বি সবাই   ধযাে করর I পযার ার্ার মরধয দকাথাও দকারো প্রসাে দেওয়ার বা 
খাওয়ার জায় া দেই, দকারো দোকাে দেই, আর েশেোথীরাও দকউ এক টুকররা কা জ বা  ুে দ রেো, দভিররর 
দযরকারো জায় ায় শুরয় পিা যায়, এিই পতরষ্কার পতরেন্ন I চািারের এক জায় ায় দেখোম, দিাট দিাট দিরেরের েম্বা 
সাতর-  মতুন্ডিমস্তক-এরা তভকু্ষ িারত্রর েে I মতন্দররর চািারের চারতেরক চারটি প্ররবশদ্বার দসখাে দথরক তসেঁতি তেরয় 
বাইরর োমরি হয় I একটা দ রটর সামরে দেখোম একটা বি  ারির (রবাতধবরৃক্ষর) েীরচ ধযােরি বদু্ধমতূিে  I সমস্ত 
মতন্দররর মরধয, োো রকরমর বদু্ধ মতূিে  - দজর্ পাথররর, দসাোর বা অেয ধািুর I দকাথাও ররয়রি জািরকর োো 
কাতহেীর িতব I এক জায় ায় বদু্ধ মতূিে রক স্নাে করারোর আরয়াজে দেখোম, পারশর দিাট  কুন্ড দথরক জে তেরয় ভিরা 
মতূিে র মাথায় িােরি! পযার ার্ার দথরক দবররাবার সময় দেখোম একটা েম্বা তমতিরে দোরকরা তসংহাসরে বদু্ধ মতূিে  কােঁরধ 
তেরয় ও োো রকম চামর ইিযাতে পুরজার সামগ্রী তেরয় চরেরি পযার ার্ার বাইরর – তকিুেরু রাস্তায় procession করর 
চোর পর আবার সাতর দবেঁরধ ত রর চেে তভিররর তেরক I একটা তজতেস অবাক করে দয তমতিরে দকাে বাজো এবং 
জয়ধ্বতে দেই, সব আরয়াজেটাই অিযন্ত সুশঙৃ্খে শান্ত এবং সশ্রদ্ধভারব উেযাতপি – দেরখ আশ্চযে োর  I 

    

    ( Main Shrine) স্তুপ          স্তুরপর চুরিা 



 
 

 

   

 



 
 

          

 

          

 

 

 

 

 



 
 

 

 

        

আতঙ্গোর তবতভন্ন মতন্দররর েশৃয 

 

 

 

        

         তবশাে ঘন্টা       আতঙ্গোয় কু্ষরে তভকু্ষর েে   



 
 

      

(Prayer Hall)   প্রাথেোর োোে    

 

             

  দবাতধবরৃক্ষর িরে ধযােরি বদু্ধমতূিে                    তভন্নরূরপ বদু্ধমতূিে     



 
 

 
তভন্নরূরপ বদু্ধমতূিে 

 

মতূিে  স্নারের দবেী 

     
দশাভাযাত্রা 



 
 

এরপরর আমারের  াতি দপৌেঁিাে Chauk Htat Kyi বদু্ধ মতন্দররর সামরে I এক সুবহৃৎ হেঘররর মরধয (বমী ভাষায় 
Chauk Htat Kyi Buddha মারে ‘ছ্িো বদু্ধমতূিে ’) শাতয়ি মতূিে  েম্বায় স্টযাচু অ  তেবাটিে র দচরয় বি, Porcelain এর 
তিতর মরুখর শান্ত আয়ি তবশাে দচাখেটুি মেরক স্পষে করর I মতূিে র পারয়র িোয় দখাোই করা বরুদ্ধর বাণী দবাধ হয়  
দসই মহাে পরুুরষর পেতচহ্নর দেযািক! তবরাট হেঘররর চাতরতেরকর দেয়ারে বরুদ্ধর জীবরের োো কাতহেীর পযারেে ও 
িতব তেরয় সাজাে. তবরশষ ভারব  অেংকৃি থারমর এবং দেওয়ারের কারুকাযে পতররবশরক একটা তবরশষ মাত্রা প্রোে 
করররি!  

    

 
শাতয়ি বদু্ধমতূিে 



 
 

 
পযার ার্ার অভযন্তর 

 

 

দেওয়ারের িতব ও মতূিে  

 



 
 

 
দেওয়ারের িতব ও মতূিে  

 

 
মতন্দররর  ুরের স্টে 



 
 

দরন্গগুে পযার ার্ার শহর বরে পতরতচি, রাস্তা দপতররয় আর এক পযার ার্া Ngahtatkyi Buddha এখারে পদ্মাসরে বসা 
বদু্ধমতূিে র পররে কারুকাযে খতচি সুেশৃয বমে! এখারে েশেরকর তভি কম, তকন্তু জায় াটা মরোরম I এর পররর  ন্তবয 
শহররর সবরচরয় বি Inya lake, পরথ পিে শহররর দকে স্থরে োেঁতিরয় থাকা তবখযাি Sule Pagoda. দরঙ্গরুের তসরধ 
চওিা রাস্তায়  ারির সাতরর মারে উেঁতক মারা তবশাে পযার ার্ার চুরিা শহররর পতররবশরক একটা স্বকীয়িা প্রোে করর 
দযটা একান্তই দরগুরের তেজস্ব I 

Inya দেরকর চারপাশ তঘরর ররয়রি দরঙ্গরুের তবেতবেযােয়. িার পারশই তবরাট পাকে , দেরকর অেয ধারর দরঙ্গরুের তবখযাি 
বযতিরের বাতি, দযমে প্রািে UN Secretary General U Thant এবং আজরকর মায়ােমাররর সবেজেতপ্রয় দেত্রী Aung 
San Su Kyi র বাতি, দযখারে তেবোচরে জয়ী হওয়ার পর সুেীঘে পরের বির িােঁরক  ৃহবন্দী করর দররখতিে দেরশর 
সামতরক Junta. Aung San Su Kyi র বাবা, Aung San বমোর স্বাধীেিা সংগ্রামী তযতে তব্রটিশ শাসরের অবসাে ঘটারি 
জাপাতেরের সাহাযয দেে তকন্তু পরর আবার জাপাতেরের তবরুরদ্ধ আরন্দােে করর িারের কাি দথরক দেরশর স্বাধীেিা 
এরেতিরেে I দেশ স্বাধীে হওয়ার করয়ক মাস আর  আিিায়ীরের গুতেরি তিতে তেহি হে I আধতুেক বমোর রুপকার 
তহরসরব তিতে জাতির জেক বরে স্বীকৃি I Aung San এর কতেষ্ঠা কেযা Aung San Suu Kyi ও সেুীঘে জে 
আরন্দােরের সাহারযয Myanmar এর দসোপ্রধােরের হাথ দথরক দেরশ  ণিন্ত্র ত তররয় আরেে, িােঁর আন্তজে াতিক স্বীকৃতির ও 
দোরবে শাতন্ত পুরস্কার পাওয়ার কথা আমরা জাতে, দেরশর দোরকর তিতে েয়রের মতে I Aung San এর বাতি দেরশর 
দোরকর কারি িীথেস্থারের মি I দসই বাতির দ রটর সামরে তকন্তু সামতরক শাসকরা - যারা এখরো অরেকটা ক্ষমিা ধরর 
দররখরি, শুধুমাত্র একটা দবার্ে  োত রয় রাখরি অেমুতি তেরয়রি, দভিরর েশেকরের দিাকার অেমুতি দেই, দসই বাতির 
সামরে োেঁতিরয় বাবা ও দমরয়র হার ো মাো অেময মােতসকিা,  সাহস, দেশভতি ও তেষ্ঠার কথা দভরব মাথা শ্রদ্ধায় 
েীচু হরয় আরস I 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aung San এর বাতি 

 

দেরকর ধারর তবরাট পাকে  - সবজু ঘারসর  ােরচয় দমািা,  ারির সাতরর মারে রং দবররঙর  ুরের বা াে, েীে জরের 
দেরকর তপিরে েিুে মাোেসই বাতি পতররবশরক েতৃষ্টেন্দে করররি, প্রকৃতি ও স্থাপরিযর এই দমেবযে মেরক িৃপ্ত করর I 
দেরকর জরের ধরর তিমিাম চােঁরোয়ায় িাকা োো রকম খাবার ষ্টে পারশ োতস্টরকর দচয়ার দটতবে পািা – দসখারে 
দমরয়রা রান্না করর খাবার তবতি কররি I অরেকরকম তেরাতমষ ও আতমষ দিরেভাজাই দবতশ, একরকম সবজু শাক 
মচুমরুচ করর ভাজা চমৎকার দখরি, আর দিাট দিাট তচংতি মাি পরপর দ াে থাোর মি সাতজরয় হােকা Batter তেরয় 
ভাজা – ো দখরে দবাোরো যারবো িার অপূবে স্বাে! 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

       

  

শহর ঘুররি দবতররয় একটা বযাপার েক্ষয করোম দয মায়ােমারর টুতরস্ট বেরি প্রায় সবাই ইউররাতপয, আরমতরকাে প্রায় 
দেই , দকাে ভারিীয় দচারখ পরিতে I দপাশারকর এর বযাপারর বমীরা দবশ রক্ষেশীে, দিরে ও দমরয়রা েতুঙ্গ ও কুিে া 
পরর থারক, পযার ার্ার মরধয তমতে স্কাটে  বা শটে স পরর দিরে বা দমরয় কাররারই দিাকার অেমুতি দেই, তবরেশীরের ও 
িাি দেই! এক প্রবীে সারহবরক দেতখ সখ করর দেশীয় দপাশাক পরর পযার ার্ায় িুরকরিে - দশরষ দকামররর বােঁধে 
সামোরি ো দপরর সারহবরক দোভাষী  মতহোর শরোপন্ন হরি হে! 

পররর তেে সকারে দবরুোম শহররর চারপাশ ঘুরর দেখার জরেয সাকুে োর দরে ধররি I শহররর দসন্ট্রাে দস্টশে দথরক শুরু 
করর আটতত্রশটা দস্টশে, মরধয Mingaladon Airport হরয় এবং পয়িাতিশ তকতম েরুত্ব দপতররয় ত রর আসরি সময় োর  
তিে ঘন্টা I দেরের পারশ পরুরাটাই টাো জােো, মােখারে  ােঁকা জায় া, ইউররাতপয টুতরস্টরের কারি এই ধীর তির 
দেেযাত্রা দবশ মজাোয়ক অতভজ্ঞিা I স্থােীয দোরকরাও এই দেরে যািায়াি করর, চাষী ও হারটর বযবসায়ীরা শাকসতি ও 
আোজপত্র তেরয় কামরায় বরসই দকরটকুরট েুতি সাতজরয় বাজাররর দস্টশরে দেরম যায় I বাজার বরস দেে োইরের পারশই, 
শাক সবতজর পসরার পারশ মতুেখাো ও অেয তেিযাপ্রযজেীয় সামগ্রীর বিসি বাজারর প্রচুর দোরকর তভি I দেিঘন্টা 
দরেভ্রমরের পর আমরা এয়াররপাটে  এর কারির Mingaladon দস্টশরে দেরম টযাতি তেরয় দহারটরে ত রর এোম I  



 
 

 
েযাট মে 

 

 

সাকুে োর দেে 



 
 

 
দেরের কামরা 

 

 

বাজাররর েশৃয 

 

তবরকেরবো দবরুোম Yangon এর আররকটা েষ্টবয – Kandawgyi দেক দেখরি I এটা Inya দেরকর মি েম্বায় বি 
েয়, তকন্তু দ াোকার হওয়ায় তবশােিা েয়েমগু্ধকর I চারপারশ পারকে র সবজু ঘাস আর  োোররঙর  ুরের বা াে হ্ররের 
েীে জেরক তঘরর দররখরি, দেরকর একধারর পারির কারি েরুটা তবশাে মযুরপন্গক্ষী বজরার ওপর ভর করর োেঁতিরয় আরি 



 
 

Karaweik Palace! দরারের আরোয় েেমে কররি প্রাসাে আর বজরা েরুটা, অপূবে কারঠর কারুকাযে িারের  ারয় – 
দচাখ দ রারো যায়ো, একটা অদু্ভি রূপকথার কল্পরোক বরে মরে হয়! এই প্রাসারে সযযারবোয় cultural show হয়, 
মায়ােমাররর দির রকম traditional বাজোর অরকে স্ট্রার সরঙ্গ োচ  ারের সাংসৃ্কতিক অেষু্ঠাে হয় প্রতিতেে সযযারবো, 
প্রধােি তবরেশী টুতরস্টরের জেয, রাজকীয় প্রাসারের দভিরর ঘুরর দেখার সুরযা  পাওয়া িািাও অেষু্ঠারের দশরষ 
তেশরভারজর বযবস্থাও থারক I Kandawgyi lake এর ধারর, ভাসমাে Karaweik Palace এর পাশ দথরক দেরকর তপিরে 
Shwedagon Paya র চুরিা দেখা যায় মাথা উেঁচু করর োেঁতিরয় আরি, সব তমতেরয় েশৃযটা িতবর মি দেখায় I বজরার 
ওপর োেঁতিরয় থাকা প্রাসারে দিাকার তবরাট কারঠর দজটি, যার একপারশ দবতন্গচরি বরস আর চারপারশ োেঁতিরয় ইউররাপীয় 
টুতরস্টরা, দকউ িুেরিে তভতর্ও, দকউবা tripod stand এর ওপর কযারমরা োত রয় উৎসুক হরয় িাতকরয় থারকে মন্ত্রমরুগ্ধর 
মি - ধীরর ধীরর সূযেয দর্ারব দেরকর জরে, দ াধুতের আরো িরম ম্লাে হরয় আরস, পযার ার্ার চূরিা আর মযুরপন্গক্ষী 
বজরার ওপররর প্রাসারে সযযার অযকার ঘতেরয় আসার মহুুরিে  এক এক করর জ্বরে ওরঠ মরুিার মাোর মি  ােঁথা আরো, 
 ম্বুরজর তেরচর দথরক এক এক ধাপ আরোতকি হরি হরি দশরষ চূরিার র্ ায় দপৌেঁিয়, আর সামরে তকিুেরূর জরের ওপর 
প্রাসাে আর মযুরপন্গক্ষী আরোয় েেমে করর ওরঠ– দেরকর জরে িার িায়া কােঁপরি থারক- িতবটা মরে দ েঁরথ যায়! 

 

 

    



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Kandyogi Lake এর ধারর  Karaweik Palace তপিরে Shwedagon Paya িরম সযযা োরম 



 
 

পরররতেে সকারে দ োম Yangon েেীর ধারর, এই জায় াটায় দরগুে বন্দর, তব্রটিশরা িারের রাজত্বকারে বযবসা 
বাতেরজযর জেয  রি িুরেতিে অরেকটাই কেকািার ধােঁরচ, েেীর ধাররর রাস্তার োম স্ট্রযান্ড দরার্, এরই পারশ Port এর 
Godown, Customs হাউস আর স্টক এিরচঞ্জ, পুররো তব্রটিশ জাহাজ দকাম্পাতের অত রসর বাতিগুরোর দচহারাও হুবহু 
একরকম, জায় াটারক হঠাৎ দেখরে কেকািা বরে ভুে হয়! েেীর ধারর দজটি দথরক িারি েেী পারাপাররর েঞ্চI 
দ তরঘারটর খুব কারি আর এক েশেেীয় জায় া Botahtaung Pagoda. অরেকটা এোকা জরুি এই পযার ার্া দেখরি 
আরসে প্রচুর েশেোথী, সময়াভারব বাইরর দথরকই দেরখ ত ররি হয় দহারটরে I আররা অরেক োমী অোমী পযার ার্া পরিরি 
শহররর রাস্তায়, প্রতিটির তকিু তেজস্ব তবতশষ্টয আরি এই ‘পযার ার্ার শহরর’I  

 

পযার ার্ার েরজায় তসংহ 

   

Yangon েেীর ধারর Bohtataung Pagoda 



 
 

কাে দভাররবো দেরশ ত ররি হরব I িার আর  সযযারবোর Shwedagon Paya দেখার সাধটা তমটিরয় দেবার জরেয 
আবার তবরকরে ত রয় হাতজর হোম পৃতথবীর সবরচরয় বি পযার ার্ার দ রট, পিন্ত সুরযেযর আরোয় িখে জ্বেজ্বে কররি 
িার দসাোর চুরিা, দ রটর সামরে েরুটা তবরাট তসংরহর মতূিে  দযে হাতসমরুখ োেঁতিরয় অভযথেো জাোরে ঘে  ারির  ােঁরক 
িিারো মতন্দররর স্থাপিয এবং দসৌন্দযে মে ভতররয় দেয় I ওপররর আতঙ্গোয় দপৌেঁরি দরারের িীব্রিা ো থাকায় েশৃযটা 
আররা মরোরম হরয় ওরঠ, এক মতন্দররর োোরে বরস িাতকরয় থাতক আর রতেরের সকারে দেখা দসাোর পারি দমািা স্তুপ 
ও িার চারপারশ তঘরর থাকা মতন্দররর োেঁরক ভরা চত্বররর তেরক I িরম সূযেয পতশম তে রন্ত রু্বরি থারক, সামরের 
দসাোর স্তুপটা রং বেরে উজ্জ্বে িামার রং দথরক কারো হবার আর ই আরস্ত আরস্ত জ্বরে ওরঠ চাতরতেরক সাতজরয় রাখা 
স্পট োইট আর মাোর মি জতিরয় থাকা দিাট দিাট বাল্ব, েশৃয এবং সরঙ্গ পতররবশটাও দযে পারে দযরি থারক- দচাখ 
ভরর উপরভা  কররি থাতক অবাক তবস্মরয়! মতন্দরগুরোর মাথার ওপর দিাট দিাট মতুিে গুরো, মতন্দররর  ারয়র আর 
চূরিার কারুকাযে তেরের আরোর পেে া সতররয় দবতররয় আরস দযে! মতন্দররর দভিররর োো রকরমর মতূিে  – দজর্পাথর, 
তচরেমাটির আর দসাোর, অপূবে তশল্পকমে জীবন্ত হরয় ওরঠ পূেযাথীরের দচারখর সামরে, দসাোর স্তুপ আরোয় েেমে কররি 
থারক, চূরিার মাথার ওপর চােঁে ওরঠ, িতবটা বণেোর েয় অেভুরবর! 

 

 

 



 
 

     

 

 



 
 

 

 

 



 
 

     

 

 



 
 

   

 

   



 
 

 

পররর তেে দভাররবো রওো তেোম Mingaladon Airport এর উরেরশয, এয়ার ইতন্ডয়ার দরঙ্গেু দথরক বারােসী হরয় 
কেকািা ফ্লাইরট এক তবরাট দবৌদ্ধ িীথেযাত্রীর েে চরেরি সারোথ হরয় োেন্দা অতভমরুখ,  সরঙ্গ জোকরয়ক অেয যাত্রীর 
মরধয আমরা েজুে  পাতি তেোম দেরশর পরথ, মে পরি রইে একটা সুন্দর 

দেশ আর িার অমাতয়ক দোকজরের মারে আর ইরে রইে আবার ত রর এরস  এই প্রতিরবশী দেরশর ো দেখা তবশাে হ্রে, 
পাহাি, ঐতিহাতসক রাজপ্রাসাে, আর দবৌদ্ধ মতন্দর ও গুম্ফা ঘুরর দেখার এবং অবশযই িার সরে আর সুখী দোরকরের 
আররা কাি দথরক জাোর I   

 

 



TWO GIRLS, ONE ON EACH KNEE (7) 

Dipak K Bhattacharya 

        ,                      প ,         প          ,                      

Cryptic Crossword Puzzle                              প            

      প     ,        ব     ব     ব         উঠ । ব           ,     expert 

solver   ।   ব         ব                        প ,         The Telegraph 

  Economic Times-   Cryptic Crossword Puzzle                      

     প  ।                     ।                        ব                 

    ব       । (   ব                              crossword Puzzle        

     ,        বছ               ব             ব   ছ   ,     ব     

       প  ।       ,                   প       প   ,   ব             

     ব ব।   ব        ,    Crossword! 

2013      Crossword-    প            ব       ছ   ,         - “Two Girls, 

One on Each Knee (7)।            Allan Connor.              Guardian 

  ব  প    crossword  ব                      । 2013  ছ , crossword 

Puzzle-   “    ব      ।               ।   ব  ব               ।    

 ব          ব   ,         ব          ছ        ছ    উপ           ব          

                                              । ব     (  ব  প    )              

     প  ব (    ব ),                  ছ                     ।        ব        

   ।  ব         ছ  প            Sense of humour      । 

1) The Two Ronnies - Crossword 

https://www.youtube.com/watch?v=cVWdbO6FFfw 

2) Crossword blog: The short film crosswords 

A Short film depicts the sometimes solitary hell of solving. Alan Connor talks to 

writer/director Steve Simmons 

http://www.theguardian.com/crosswords/crossword-blog/2013/jun/06/crossword-blog-short-

film-crosswords 

 

 ব                         ছ। 

If you read the heading above, and if you are like Hugh Hefner, you can think of 

having two playboy bunnies sitting on your two knees and do what you want 

to do with them. If you are a father having twin little daughters, you can caress 

the daughters letting them sit on your two knees. But if you are an addict on 

https://www.youtube.com/watch?v=cVWdbO6FFfw


solving cryptic crossword puzzles, you will think of a synonym of the word 

“knee”. Yes, the appropriate synonym in this case is PATELLA. Two girls. One of 

them is Pat (shortened from the name Patricia) and the other is Ella. Combine 

them and you will get the answer. 

                   Cryptic Crossword Puzzle                       ব   । 

    Lateral thinking.               উ       । 

Guardian : Date: 02-01-2017:                                                                                                              

25 across: Clue: Someone not suited for running (8) 

                             ব?        ব             প   ব  ?    ব       

                        ,                    ? 

No, Sir!       Not Suited             ব,                     প     ।   ঠ   

  ছ            !             Running-                 প   ?        

প   । উ                           ব  ?       ব   STREAKER.              

      STREAKER.     ,       ? 

                        । 

Guardian: Date: 12-12-2016                                                                                          

29across: Clue:  He leaves permanent impression on one (9) 

                             ব?       প     ব ব  ছ প      ? Impression on 

ones mind ?     প   !           ব               উ            ব।        

Impression       প    , Impression   ব        প  (on the body)।       

            ব: Tattooist!! 

Lateral thinking ছ                          (General Knowledge)          

 ব                ব     । 

      : 

Telegraph (Kolkata) Date: 03-01-2017                                                                        

Clue: To Take a course like this is humiliating (3,6,3). 

Lateral thinking           ,  ব       ব          To take course           

Study course   ।           (Course – path, Road)          ।       to take 

course                  প         ।            !          প            



Humiliating?                 ব             P.K. De Sarkar-   English 

Idiom ব                    । 

উ   Eat Humble Pie 

                               (Technique)     । Cryptic Crossword 

Puzzle-      ছ।           –    Clue            ছ-                 ব      

     (ব    -      ) Synonym-           ব                 ব। [          

(                )   ঠ    ব,       ব       ব                !] 

Clue-  ব        ব ব                  Synonym-        ব       ঠ     ব। 

      । 

Clue: Bush is one occupying bar stool (5, 4) 

                 Synonym    ব? (Note:         Synonym-              

  ব।          প          ,                     ) 

Bush?    Stool?  Bush                 । Bush             প   ?    প    ? 

            প  ?           ব           “       ”?                  

       ব।      ।    প ?  

“bar”          প   Rod, Pub, Tavern, Inn, local       । “stool”           

প    – Chair, Table       । Chair           ।     Pub +Chair        ছ      । 

        ছ Clue   ?        – “One”         ছ। “One”         প   ?     প    

“I”.            প           ? Pub+I+chair.  

           !!                 – Pubic Hair!! 

ব    !                  প       উ          ,     ব           প  প     

  ব। 

         Interesting উ              । 

“Support”            Synonymous                       প   ? Back, 

Prop, Support, Stay, Help, Assist        ।  ব    “Bra” (ব  Brassiere)       

প   ! You know what does it support!! 



      Clue -  “Insolence and Anger gripping English Supporter (9)” leads 

to the solution – BRASSIERE 

 ব          ।                      Boring      প  ব       । 

            ,       clue      ,                  – Lateral Thinking 

1) Learn that liking bananas is a way to solve problems (7,8) 

2) A way of imagining a bit on the side (7,8) 



The Goddess Departs 

Smita Bhattacharya (d/o Dipak Bhattacharya) 

[20 years back, Smita wrote the play and got the first prize from “Voices” of the 

Statesman in a competition for writing a play on a theme connected to Durga 

Puja. She was at that time in the tenth standard in school. I am sending this to 

Prabirs (Gupta and Sengupta) for posting in the BEC69 portal. Maybe, they may 

find the play suitable enough to be posted in the portal. At least Dharani 

Ghosh, the Drama Critic working with the Statesman at that time thought the 

play was very good – if considered coming from a school student – Dipak] 

DRAMATIS PERSONNAE 

Thakurmashai: A poor, old Purohit.                                                                                 

Durga: Thakurmashai’s beautiful, young and educated daughter- just married                           

Digvijay Sen: Durga’s cruel, greedy and rich father-in-law                                            

Nimai: Thakurmashai’s nine-year old son 

SCENE I 

(It is six o’clock in the morning. Thakurmashai, in a white, spotless dhoti, is 

bowing in front of the image of Goddess Durga. His eyes are closed and his 

hands are folded in prayer. The room contains only two chairs, one table and 

a broken divan in one corner. As Thakurmashai finishes his prayer, Nimai his 

son, comes running inside. Thakurmashai turns) 

Nimai: Father, the Gangulys of the neighbourhood have requested you to 

come to their house and offer puja to the Goddess before you go to the local 

puja pandal. 

Thakurmashai: All right, go and tell them, I will be there at five in the morning 

tomorrow. 

(The boy exits, running. Thakurmashai closes the door and settles on his chair 

to read the newspaper. Someone knocks at the door) 

Thakurmashai: Who is there? 

Durga: I, father, your daughter, Durga 



(Thakurmashai rushes to the door and opens it) 

Thakurmashai (with surprise): What happened? Why have you come all alone, 

all of a sudden, without your husband? 

(Durga starts sobbing) 

Thakurmashai: Why? What is the matter, my child? Did anybody hurt you? 

(Durga breaks down sobbing and clings to her father) 

Durga: (Sobbing): They drove me away from their house father. I was 

considered too unlucky for them. 

Thakurmashai: Sit down, dear and tell me what happened, from the beginning. 

(They sit on the broken divan. Thakurmashai caresses Durga’s head) 

Durga: (Wiping tears): The trouble started as soon as I went to their house for 

the first time, after the marriage. Soon after, four of their cows died. Then my 

husband lost his job and my sister-in-law injured her leg badly in an accident. 

All the misfortunes were blamed upon me. I stoically bore all their torture, 

starting from incessant beatings to the continuous slavery around the mansion. 

But yesterday (breaking down again), they drove me out of the house, 

because they did not want an evil creature in the house during the puja of 

Goddess Durga (pause). You know how rich they are, father. They are holding a 

grand puja in their mansion, where many will be invited. After all, they are the 

famous Sen family of Rampur!. 

Thakurmashai (angrily):  Sen family or not, they have to accept you back again. 

(He gets up and walks forward) 

Thakurmashai (loudly): I will go tomorrow to your father-in-law’s mansion, to 

talk to him. But make sure you stand outside and do not enter until you are 

summoned by me. 

SCENE II 

(The scene depicts the beautiful mansion of the Sen family. A huge statue of 

Goddess Durga stands in the centre. Various kinds of flowers and fruits have 

been spread around. Numerous servants are working about decorating and 



cleaning. The head of the Sen family, Durga’s father-in-law, Digvijay Sen is 

directing the servants in their job. He is wearing a silk pyjama-kurta). 

Digvijay Sen: Don’t mess around, men. Finish the decorations quickly. The 

priest will be arriving  any minute now. (Slowly to himself). This year we are 

having a special puja and many great personalities are coming to see it. I hope 

the puja is a great success. 

(Enter Thakurmashai) 

Digvijay Sen (turning): Thakurmashai! We hadn’t called for you! After all, we 

don’t need starving men to please our Goddess. 

Thakurmashai (with folding hands): I have come for my daughter, Durga. 

Digvijay Sen (laughing): That girl is too unlucky for us. Let her never show her 

face here. We shall get a richer and prettier bride for my son. 

Thakurmashai (bowing): Don’t do that, sir. My daughter’s life will be ruined 

forever. I love her so much (pause). I can do anything for her. I could even 

work for you, giving you free labour as long as you like. But please don’t drive 

away my unfortunate Durga from your house. 

Digvijay Sen (smiling): Well, let me consider (pause). Right. You shall work in 

my Rampura orchard as a gardener without any salary. You will be only given 

money to buy the necessary food items and clothing. You may send your 

daughter here now. 

Thakurmashai (happily): Thank you sir! 

Thakurmashai (aloud): Durga, come in here (Nimai enters running). 

Nimai: She isn’t here. She was listening at the door for sometime. Suddenly 

she opened her purse and wrote this letter, gave it to me and walked away 

quickly. 

(Nimai hands over the letter to Thakurmashai who opens it with shaking 

hands) 

Thakurmashai (reading aloud): I am going father, in search of a new Durga, a 

new me. I am educated and can hope to find employment somewhere. Do not 



worry about me. I am just trying to find a new identity  for Durga. Today is 

Durga Puja, father. May the Goddess bless all of you. 

Your loving daughter, Durga. 

(The atmosphere becomes still. The sounds of bells and conches are heard in 

the background, revealing signs of puja being celebrated someplace else. 

Thakurmashai sinks down on his knees and sobs) 

Thakurmashai (sobbing): How could you do this to me Mother Durga? How 

could you? 

(Sound of sobbing is heard as the curtain falls) 
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CHANNEL 22 

By Smita Bhattacharya 

d/o  Dipak Kumar Bhattacharya 

First appeared in Earthen Lamp Journal, a literary e-journal 

 

BIO: Smita is an award winning short story writer based out of Mumbai. Her short stories have 

appeared in Indian and international newspapers, publications and anthologies. Though, 

seeking to write the next big novel, she considers short stories her pièce de résistance. Smita 

works as a consultant and travels the world. When not working, and sometimes even when, she 

stares out of coffee shop windows and wonders about the hidden stories behind the passing 

faces. 

______________________________________________________________________________ 

 

The TV came on at 2 am.  

 

It was only by chance that the mother woke up. She was thirsty and needed a sip of water. As 

she got out of bed, she heard the faint sound of static from downstairs. Surprised, she walked 

out; noticed her son’s bedroom door open and his bed empty.  

‘What the hell?’ she muttered. She hurried down the stairs, almost tripping over Happy Bunny. 

 

She saw her son, standing still as a pole, as if rooted to the spot.  

 

‘What do you think you’re doing, young man?’ she demanded.  

 

She didn’t notice at first how close he was to the TV, how tense his body was, how focused his 

eyes. His palms were laid flat on the television screen, outspread, as if soaking in its warmth. 

The TV was an old analogue black and white model they were planning to sell off soon. 

Apparently, newer models had come into the market that displayed in colour and were sleeker 

in appearance. The neighbours had just purchased one. The father couldn’t wait to get his 

hands on a similar, hopefully better version. 

But what was he doing here now, in front of the TV so late at night? 

 

She rubbed her eyes and walked forward. On reaching him she pushed him away gently and 

bent down to look. 
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There was nothing extraordinary. Another one of those useless kiddie programmes he insisted 

on watching every day, with snivelling kids in them. Silly laughter. Sillier games. Rhymes. 

Cartoons.  

 

Except for…wait a minute…except… 

 

…what was happening here?  

 

It was 2.00 in the morning. Nothing was supposed to be on.  

 

And why weren’t these two kids doing anything? They were just standing there, faces pressed 

against the glass. Palms on the screen. Bloodshot eyes. Pale, stretched skins. Swollen lips.  

 

She looked closer.  

 

There were two girls. They looked alike. Probably twins. They wore frilly white frocks and had 

white ribbons in their hair. They seemed to be seven or eight years old.  

 

They stared back at her. Then…one moved closer. The other followed. Their faces grew in size, 

like balloons being blown up. Their eyes were unblinking. A placid, wondering smile played 

upon their lips. 

 

The mother took a quick step back. Her skin crawled.  

 

This didn’t look normal.  

 

‘What’s the show called?’ she whispered to her son. 

 

The boy did not respond.  

 

‘Tell me,’ she snapped, sharper than she’d intended. But her heart had begun to thump hard in 

her chest and she couldn’t help herself.  

 

He muttered something under his breath. 

 

‘What?’ she asked. ‘Speak louder.’ 
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‘Don’t know,’ he said, his eyes fixed on the screen. ‘There’s no name. Only them.’ Then he 

looked up at his mother with a question on his face.  

 

‘How is the TV on at this time?’ she asked him sternly, with her hands on her hips. ‘Did you 

switch it on?’ 

 

He shook his head, looking sorrowful. ‘It was on when I came down,’ he said. ‘I heard it from my 

bedroom and woke up.’ 

 

She stared at him, wondering what to make of this story. He moved his eyes away to look at the 

screen. She turned hers along with his. 

 

The picture was hazy now -- as though waves were crashing against the monitor.  

 

Whine. Whirr. Static.  

 

The girls were gone. 

 

Then they came on again, parts of them, and then whole bodies.  

 

A number of dots swam around them, sliced through them, cutting them into pieces. Then they 

put them together again.  

 

Sliced again. Back again.  

 

Crack. Rattle. Static.  

 

‘Which channel is this?’ the mother asked.  

 

The boy said nothing. He merely stood there transfixed.  

 

She fiddled with the TV’s knobs.  

 

‘Twenty two,’ she murmured. Then her head jerked up. She had caught a movement from the 

corner of her eye. Her eyes were now riveted to the screen 

 

The girls were moving now, swaying from side to side. They seemed to be saying something 

too, but no sound came out.  
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Then one of the twins reached out to wipe the screen in front of her. 

 

Mother and son yelled together and took a couple of steps back. It was like the girl was 

reaching out of the screen. Reaching out for them.  

 

But the screen had cleared. They could see the girls better now.  

 

It was odd, the mother thought. She felt like she was looking at her own reflection. Only it 

wasn’t her on the other side. It was her split in two and turned back twenty years.  

 

She moved closer. The girls moved closer.  

 

She batted her eyes. The girls did too. 

 

So odd. So…, she swallowed, so off. 

 

Then clearing her throat, she turned to her son.  

 

‘Go to bed.’ 

 

‘But Ma…’ 

 

‘Now,’ she ordered. Then she reached out to turn off the TV. ‘Go.’ Her voice was tight with 

tension. She held his shoulders, turned him around and prodded him to leave.  

 

Throwing a baleful glance at his mother, he walked up the stairs slowly. After a few minutes, 

she followed. Once midway up the stairs, she looked down once. But the TV just sat there, its 

pale green glass gleaming gently in the dark.  

 

The next time was four days later.  

 

The three of them were up this time -- Mother, father and son -- staring at the screen with their 

chests puffed up and arms stiff by their sides.  

 

‘Are you going to do something about it?’ the mother asked the father.  

 

‘I’ll call the cable guy today,’ he muttered. He hadn’t believed her when she had told him.  
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They had woken up at 2.00 am for the last four days, but the TV had been off. Their son had 

been asleep. There had been no disturbance.  

 

But today… 

 

The sound of static pushed in through the fog of her sleep; she had begun to sleep lightly 

anyway. She walked down to find her son there already. The father followed soon after. 

 

It was the same two girls on the screen. The mother saw them more clearly this time. They 

were twins, no doubt. Two ponytails of shiny hair. Doe like eyes. Pug noses. Thin lips. Boyish, 

waif like bodies. Faces pale and blemish free.  

 

Even though she saw the features better now, a thin cellophane like sheen covered everything. 

A greenish-purple shade. As if a bucket of dirty water had been poured over the screen. Or over 

them.  

 

Her pulse raced. The gooseflesh refused to settle.  

 

‘What’s that behind them?’ she asked, pointing to the screen.  

 

The father peered closer. A frown sprang on his face. ‘It looks like an open notebook,’ he said, 

‘but the top….is like a TV screen and the bottom has buttons…And those things on the 

screen…they….’ He squinted and saw lights flicker, patterns form, points shift. ‘…seem to be 

moving.’ His eyebrows arched up in surprise. ‘Is it a TV? Or a toy of some sort?’ He scratched 

behind his ear. ‘Never seen anything like that.’ 

 

‘The set looks…,’ the mother started.  

 

‘It’s their room,’ the boy interrupted her.  

 

‘Yes, but they’re on TV. So, it’s a set, right?’ the mother said with a slight edge to her voice.  

 

‘And it doesn’t look like your room at all.’ 

 

It didn’t. It was a room of straight, clean lines unlike the boy’s pastel, patterned one. In fact, 

everything around the girls had a strange shape. It was sleek, pointed and austere. Long tubular 

lights instead of lamps. Shiny fixtures on the walls they did not recognize. Posters with people 
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in funny clothes; fancy cars, odd shaped buildings. It was not like anything they had seen 

before. 

 

‘Like a sci-fi movie,’ the father breathed. ‘Is it a sci-fi channel?’ He turned to his son. ‘Is it?’ 

 

The boy shook his head.  

 

There was a brief silence.  

 

‘What’s happening on the show?’ the father asked. ‘What’s the story?’ 

 

The boy shrugged. His mother shrugged. They went back to staring at the screen. Scowls 

appeared on their faces.  

 

The two girls stared right back at them.  

 

At exactly 2.30 am, the television turned off on its own. When they switched it on again, there 

was only snow and static on channel 22. 

 

The next time was five days later. 

 

The three were up again, staring at the television screen.  

 

The visual was muddled this time, more so than usual. As if it were raining hard on the other 

side. Drops of water appeared and disappeared. The girls wiped them away with their hands. 

Flat, white palms pressed against the screen, moving from side to side. Ghostly white on murky 

green. So close that one could see the lines on them.  

 

The father had told the mother already but said again, ‘Nothing’s supposed to be happening on 

channel 22. No channel’s broadcasting on it.’ At least that’s what the cable guy had told him. He 

couldn’t explain it. And the father hated anything that couldn’t be explained. ‘No one else has 

complained either,’ he added.  

 

‘Then what…?’ But the words wouldn’t come out. She struggled to speak.  

 

It didn’t come as a surprise to her when he told her. She knew something odd was happening 

from the moment she had laid her eyes on that damn channel, at the two pale, ghost-like girls 

who appeared to be sleepwalking.  
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‘Zombies,’ her son whispered as if he’d heard her thoughts.  

 

She shivered. Her husband shuffled his feet, looking worried.  

 

After that, they saw the girls again five more times. They woke up at 2.00 am as a ritual, as if to 

attend a midnight movie screening. Invisible fingers pried their eyes open, pushed their bodies 

from the bed and prodded them downstairs. When they came down, the TV was already on, 

and the girls were on it, moving, swaying, pointing, sometimes making faces, sometimes 

mouthing words they couldn’t hear. 

 

The three stood transfixed, watching, their minds numb and bodies stiff. 

 

At exactly 2.30., the TV went off.  

 

The mother wondered if they should talk to someone about it. But they would be considered 

mad.  

 

Are we going mad?  

 

Then the last time was a month from when it all started.  

 

‘Ma! Ma!’ the boy screamed.  

 

‘What?’ The mother hurried down the stairs to join him.  

 

‘Ma, they’re disappearing,’ he shouted, pointing at the TV set. 

 

‘What’s disappearing?’ she asked, not comprehending yet.  

 

‘The girls,’ he yelled. ‘They’re going.’ 

 

She ran to him. The father followed.  

 

There was a loud crack. The screen seemed to go opaque.  

 

The girls were nowhere to be seen. 
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‘Where are they?’ the mother asked and blinked hard. She realized it was panic rather than 

relief she was feeling.  

 

 

There was a sound of the shattering of glass. Then…something else…like a clap of thunder. She 

almost jumped out of her skin.  

 

 

The screen grew dark.  

 

Then they saw it together…a small hole appear at the centre. Cracks sprang from it and spread 

all over.  

 

The mother reached forward and touched the screen. 

 

There was a loud boom. 

 

They stepped back in shock. The boy toppled over and fell on the floor.  

 

They screamed together.  

 

*** 

 

They screamed on the other side. Fifty years later. A tear in the space-time continuum. 

 

‘What are you doing?’ the girl yelled. 

 

‘They have to go,’ her twin yelled back. ‘How else can we make them go?’ 

 

‘Not like this,’ she gasped as the second crack appeared. ‘What will mom say?’ 

 

The hand with the hammer stopped midway.  

 

‘I don’t know,’ her twin mumbled. ‘We’ll tell her the storm rattled the windows and made the 

glass break.’ 

 

They had been watching the ghosts grow, first as shadows, then as fully formed beings -- with 

faces, eyes, expressions, movements.  
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Almost human. But they were not. How could they be? 

 

The boy came first. Scraggly hair, watery eyes, plump cheeks. Purple lips agape. He wore a 

striped yellow shirt or an oversized blue shirt. He had tried to touch them, reach out to them. 

Once or twice, he had said something but they couldn’t hear him.  

 

The woman came next. She always looked angry. She wall, thin and bony. She was in a 

shapeless brown nightdress, staring at them with shifty eyes, pointing her fingers at them and 

moving towards them as if to wring their necks. She scared them.  

 

The man came last. He was short and stocky. Curious. He had tapped on the window one time, 

and the sound had rattled them. They had had nightmares for days after that.  

 

When she saw them the first time, she thought she was dreaming. Her mother told her she 

was. Then she showed her sister and she confessed she had been seeing them for a while but 

was afraid to talk about it.  

 

They didn’t tell anyone. No one believed in ghosts anymore. They would only be laughed at. 

 

And now this was the only way.  

 

Holding the hammer together, they struck the final blow. The glass shattered and fell on the 

lawn below. A shower of shards followed. Tinkling. A pleasant, musical sound.  

 

‘There,’ she said, rubbing her palms together, staring into the darkness outside the gaping hole 

on the second floor of their house. The window on which the ghosts appeared. ‘They’re gone.’ 

 

 

 

 

 



     håehåehåehåe

    pwp¡l ¢hj¤M −a¡j¡l H alZ£
  i¡p¡C−m k−h A¿¹−ll V¡−e
  AhrÉ −hce¡l −pË¡−a EµRÅ¢mu¡ E−W -
  EeÈ¥š² fª¢bh£l j¡−T e¡¢q S¡−e fb ----

  a−h p¡¿¹Æe¡ HV¥L¥ −S−e¡ −a¡j¡¢l h−rl j¡−T
  −L¡jm h¡pe¡l p¡−b l¢qu¡¢R B¢j,   
  H B¢j −LhmC −a¡j¡l-----

  J−N¡ p¤¤¾cl£, −p Lb¡ −k h¡lh¡l
  j−e f−s BS
  Aj¢me f¡C−el Q¡l¡ HLd¡−l
  AeÉd¡−l M¡c, Aam NqÄl −ke
  NË¡p L−l −j¡−l    
  ¢hØj«¢al Bs¡m q'−a   
  ¢Qlf¢l¢Qa −Qae¡l q¡aR¡¢e  =====

      lh£¾cÊe¡b q¡mc¡l

      3-1-1981

     Bn¡qaBn¡qaBn¡qaBn¡qa

   ¢j¢ø ¢j¢ø −fËj , c¤ø¥ c¤ø¥ q¡¢p                   
                                   j−e qu −a¡j¡u B¢j hs i¡mh¡¢p ;   
   H h¡p¡ A¿¹−ll h¡p¡u ÙÛ¡e f¡u S¡¢e   
   ¢Qš öÜ hr Bj¡l Q¾cÊfª−ù ra pj
   d§m¡u j¢me !

   lš²¡š² f−bl q¢cn S¡¢ee¡−L¡ B¢j ,
   ah¤ c¤xp¡q−pl −en¡ −V−e B−e Bj¡u
   kh¢eL¡l −L¡−m ===

        lh£¾cÊe¡b q¡mc¡l

      3-1-1981

    



   L¢ha¡ Bj¡l q¡u !   L¢ha¡ Bj¡l q¡u !   L¢ha¡ Bj¡l q¡u !   L¢ha¡ Bj¡l q¡u !

   L¢ha¡ Bj¡l q¡u ,
   qanÄ¡xp S£ZÑ H L¢hl je ,
   ra¢hra, lš²¡š² BS
   pj−ul c¡p =========

   −R¡V −R¡V La i¡h
   La i¡mh¡p¡,
   nÄ¡pl¦Ü, AåLf̈ L¡l¡N¡−ll e£−Q
   hÙ¹¡fQ¡ Na¡e¤N¢aLa¡l Q¡−f,
   −ke Q¡pÚe¡m¡l M¢el j¡−T
   BV−L fs¡ j¡e¤o !

   ah¤J −a¡j¡u −c¢M
   n£aL¡−ml −i¡−ll   
   elj −l¡Ÿ¥−ll Eo·a¡l j¡−T ;
   ¢hoæ hp¿¹ påÉ¡u
   A−eL Q¡Ju¡ Bl ¢LR¥
   e¡ f¡Ju¡l j−el Ah¡Ù¹ha¡u ,
   −ke jªaÉ¥ fbk¡œ£l
   −no ¢exnÄ¡−plJ f−l
   a¡l B−l¡NÉ L¡je¡l j−a¡ !

   q¡u ! H ¢L c¤cÑ¡¿¹ B−h−N
   −i−p −N−R Bj¡l je,
   L¢ha¡ Bj¡l !
   a¥¢j HMe j¢Ù¹−Ll
   ¢e¢cÑø −L¡−o p£j¡hÜ,
   S¡¢j−e M¡m¡p HL
   −Sm−gla Bp¡j£l j−a¡ !

   N¡t a¢jpË¡l j¡−T −S¡e¡¢Ll ja
   ¢fVÚ ¢fVÚ L−l SÆm¢R−m a¥¢j,
   −q L¢ha¡ Bj¡l
   k¤N k¤N ¢SJ !

   p¡l¡¢c−el LÓ¡¢¿¹j¡M¡ f¢bL B¢j
   Bj¡l BnËu a¥¢j,
   mr ¢LE−pL S−ml Q¡−f
   −i−‰ k¡Ju¡ hy¡d -
   i¡‰¡ Q¡−ml Jfl h−p h−p i¡¢h



   Bj¡l BnËu a¥¢j ,
   −ke fbQm¡ f−bl j¡−T
   ¢hn¡m hVN¡R =====
      lh£¾cÊe¡b q¡mc¡l

      
      

   −j¡q

     −a¡j¡l −Q¡−M ¢L−pl V¡e S¡¢ee¡ BSJ
   −ke HL An¡¿¹ pj¤−âl ¢q−jm q¡Ju¡,
   qu−a¡ LÉ¡¢l¢hu¡e h¡ L¡¢Øfu¡e,   
   S¡¢ee¡ , öd¤ j−e f−s −a¡j¡−L ..........

   qu−a¡ h¡ m¡J−pl −p¡e¡Tl¡ ¢h−L−ml
   fs¿¹ −l¡c , ¢Lwh¡ L¡u−l¡l   
   ¢fl¡¢j−Xl p¤¤Nñ£l p¡¢l ,
   −ke j−el −L¡−Z HLa¡m
   Sj¡V hy¡d¡ Øj«¢a ,
   Bl −i−‰ −i−‰   
   V¥LÚ−l¡ q−u k¡Ju¡ a¥¢j ..........

   −a¡j¡l −Q¡−M ¢L−pl V¡e S¡¢ee¡ BSJ
   j−el −p¾V¡l Ag NËÉ¡¢i¢V j−el h¡C−l
   q¡¢l−u −N¢R a¡C, fb−i¡m¡ A−Qe¡ B¢j .........

   −k¢ce hm−m a¥¢j HLV¥ b¡L
   S£ZÑ q−u k¡Ju¡ Bj¡l je ,
   −ke bj−L −Nm na¡ë£l h¤Lil¡
   Bn¡ Bl HLa¡m c¤xü−fÀl
   Ae¤ï¢a ¢e−u ...............................

   −a¡j¡l −Q¡−M ¢L−pl V¡e S¡¢ee¡ BSJ
   a−h −p¢c−el fl −b−L j−el A−N¡Q−l
   j−el −L¡−Z HLV¡ −R¡– ph¤S Q¡l¡
   j¡b¡ Q¡s¡ ¢c−u ¢c−u EWÚ¢R−m¡
   −ke S¥CX¡l S£l BNË¡p£ pj¤â .........

   ph i¥m −i−‰ ¢c−u k−h −fËlZ¡l B−m¡
   R¥−V H−m¡ A¢ac§l −L¡u¡n¡−ll q¡aR¡¢e ¢e−u
   B−m¡l −l¡ne¡u i−l −N¢R   
   −p¢c−el hªÜ S£ZÑ kk¡¢a B¢j
   f§ZÑ −k±h−el fË¢anË¥¢a ¢e−u ............

   −a¡j¡l −Q¡−M ¢L−pl V¡e S¡¢ee¡ BSJ



   f¡q¡−sl Qs̈¡u ¢j¢m−u k¡Ju¡ f¡C−el p¡¢l
   ¢Lwh¡ ¢hØj«a Aa£−al Q¥yC−u fs¡ Øj«¢a
   V¥LÚ−l¡ V¥LÚ−l¡ p¤¤l Bl ¢j¢nËa Ae¤ï¢a ¢j−m
   −ke HLV¡ ¢hl¡V ¢SNÚp f¡SÚmÚ ........................

     
   −a¡j¡l −Q¡−M ¢L−pl V¡e S¡¢ee¡ ¢WLÚC
   a−h HÉ¡e−XÊ¡¢jX¡ −eh¤m¡l Lb¡ B¢j S¡¢e,
   L¡lZ −p S¡e¡ A−eL A−eL pqS
   A¿¹ax −a¡j¡l −Q¡−Ml lqpÉju   
   q¡aR¡¢el −Q−u ..................................

   LMeJ j−e qu L¢We , LMeJ alm
   L¡−R ¢N−u j−e qu h¡uh£u
   qu−a¡ h¡ L¡y−Ql O−l V¡¢P−u l¡M¡
   p¤¤¾cl Al¢LXÚ .....................................

   −k L¢ha¡l −no −eC   −p a¥¢j
   −k  N¡−el mu −eC    −p a¥¢j
   ¢h¢Qœ SN−al °h¢QœÉ −pJ a¥¢j  zz

        lh£¾cÊe¡b q¡mc¡l

          



A−eL ¢ce d−l i¡h¢R Bh¡l −mM¡ öl¦ L¢lz ¢L¿¹¥ CE Hp −b−L ¢glh¡l fl
¢LR¥−aC −mM¡u je hp¡−a f¡l¢R e¡z ¢e−Sl f¡¢lf¡¢nÑL AhÙÛ¡ ¢e−u ph pju
e¡e¡ lLj ¢Q¿¹¡ j¡b¡u O¤lf¡L M¡−μR - a¡C ¢e−Sl Lb¡ ¢mM−a CμR¡ Ll−R e¡z
i¡hm¡j AeÉ ¢LR¥ −mM¡ k¡Lz

n¡¢¿¹¢e−La−e Bj¡−cl −k ¢p¢eul ¢p¢V−S¾p −q¡j B−R a¡l e¡j eh-hp¿¹ z
−pM¡−e Bjl¡ fË¡uC c¤ HL ¢c−el SeÉ O¤−s −h¢s−u B¢pz n¡¿¹ ¢e¢s¢h¢m
f¢l−h−n −hn i¡−m¡C m¡−Nz   

−pM¡−e L−uLSe ¢p¢eul ¢p¢V−S−el p¡−b −hn Bm¡f q−u ¢N−u−Rz H−cl j−dÉ
¢jœ h¡h¤ HLSez nË£ N−Zn ¢jœz ¢hf¢aÀL iâ−m¡−Ll hup fË¡u ¢Ru¡¢n hRlz c¤C
−R−m a¡−cl pwp¡l ¢e−u ¢h−c−n b¡−Lz j¡−T j−dÉ −V¢m−g¡−e h¡h¡l Mhl −euz
¢jœ h¡h¤ −hn i¡−m¡C B−Re j−e quz   

Bjl¡ JM¡−e −N−m Bj¡−cl p¡−b −hn NÒf …Sh L−lez −jS¡S i¡−m¡ b¡L−m
N¡e −n¡e¡ez Bl p¤¤−k¡N −f−mC f−LV −b−L L¡NS −hl L−l ¢e−Sl −mM¡ L¢ha¡
f−s −n¡e¡ez −mM¡l j−dÉ i¡h Bl R¾c c¤−V¡lC −hn f¢lQu f¡Ju¡ k¡uz B¢j
−hn a¡¢lg L−l a¡y−L Evp¡q ¢ca¡jz   

 hmm¡j - Bf¢e HC lLj −R¡V −R¡V L¡N−S e¡ ¢m−M HLV¡ X¡C¢l−a −a¡
¢mM−a f¡−le z a¡q−m −a¡ HC…−m¡ q¡¢l−u k¡−h e¡z   

h¤Tm¡j Bj¡l Lb¡V¡ i¡−m¡ −m−N−Rz f−ll h¡−l Bh¡l kMe eh-hp−¿¹ ¢N−u¢R -
−hn Evp¡q i−l Bj¡−L X¡C¢l −cM¡−me Bl B−l¡ −hn L−uLV¡ e¤ae L¢ha¡
ö¢e−u ¢c−mez B¢jJ kb¡l£¢a Evp¡q ¢c−u hmm¡j - h¡x −hn i¡−m¡ q−u−Rz
HCi¡−hC Qm¢Rm Bj¡−cl n¡¢¿¹¢e−La−e −hs¡−a k¡Ju¡ Bl ¢jœ h¡h¤l L¢ha¡
Bl N¡e −n¡e¡z   

HClLj B−l¡ HLh¡l n¡¢¿¹¢e−La−e −hs¡−a ¢N−u Bj¡l HLV¥ AeÉ lLj
A¢i‘a¡ qmz p−åÉ−hm¡ fË¢a h¡−ll ja ¢jœ h¡h¤ XÊ¢uwl¦−j H−p hp−mez
e¡e¡lLj NÒf…S−hl fl B¢j hmm¡j - HCh¡−l e¤ae ¢L L¢ha¡ ¢mM−me?
−cMm¡j AeÉ¡eÉ h¡−ll ja M¤h HLV¡ M¤n£ q−me e¡z hm−me - B¢j i¡h¢R
L¢ha¡ −mM¡ −R−s −chz   
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B¢j Ah¡L q−u hmm¡j - −Le? ¢L qm?
hm−me - Bj¡l L¢ha¡ BSL¡m −LE öe−a Q¡u e¡z i¡h¢R Hh¡l −b−L NÒf
¢mM−h¡z Bj¡l hup −a¡ A−eL qmz Bj¡l ¢e−Sl A¢i‘a¡−a A−eL NÒf
B−R z −pC ph ¢mM−h¡z

B¢j hmm¡j - HLV¡ −n¡e¡e e¡z
- öe−hez B¢j HV¡−L NÒf hm¢R h−V ¢L¿¹¥ OVe¡V¡ p¢aÉz

¢jœ h¡h¤ hm−a öl¦ Ll−me -
q¡Js¡u Bj¡−cl −hn L−uL f¤l¦−ol h¡pz B¢j aMe L−mS −b−L p−h f¡n
L−l¢Rz Lf¡m −S¡−l HLV¡ plL¡l£ Q¡Ll£ −f−u −Nm¡jz −qmb ¢Xf¡lV−j−¾Vl
Q¡Ll£z fËbj −f¡¢ØVw qm HC h£li¥j −Sm¡lC HLV¡ jgxpm nq−ll −qmb
−p¾V¡−lz Bj¡l hp −p¾V¡−ll X¡š²¡lz X¡x f¢l−a¡o cšz hup Ljz hRl f¡−QL
qm ¢h−u q−u−Rz ¢exp¿¹¡ez ¢hn¡m plL¡l£ −L¡u¡V¡−pÑ ü¡¢j Ù»£ b¡−Lez B¢j nql
−b−L H−p hå¥ h¡åhq£e AhÙÛ¡u −L¡e lL−j ¢ce L¡V¡¢μRz   

HLh¡l q¡−Vl ¢ce p−åÉ−hm¡ h¡S¡−l Bj¡l hp Bl a¡l Ù»£l p¡−b −cM¡ q−u
−Nmz hp a¡l p¡−b Bj¡l Bm¡f L¢l−u ¢c−mez A−eL lLj NÒf qmz a¡lfl
q¡−Vl −c¡L¡e −b−L Bm¤l Qf Bl −mh¤ Q¡ −M−u Bjl¡ h¡¢s ¢glm¡jz   
fl¢ce hp Bj¡u HLpju −X−L hm−me - a¥¢j p−åÉ−hm¡ HL¡ HL¡ ¢L Ll?
pju q−m Bj¡−cl h¡¢s Q−m Hpz   

HL¢ce p−åÉ−hm¡ p¢aÉC q¡¢Sl qm¡jz h−pl Ù»£l p¡−b B−l¡ i¡−m¡ i¡−h Bm¡f
qmz aMeL¡l ¢c−e ¢V¢i ¢Rm e¡z a¡C L¡−l¡ h¡¢s−a −N−m NÒf Ll¡l −L¡e
Ap¤¤¢hd¡ qa e¡z   

a¡lfl −b−L Bj¡l p−åÉ−hm¡V¡ I h¡¢s−aC L¡V−a¡z aa¢c−e Bj¡l hp Bl
Ù»£ Bj¡l c¡c¡ −h±¢c q−u ¢N−u−Rz p−åÉ−hm¡V¡ q¡¢p W¡–¡ N¡e N−Òfl jdÉ ¢c−u
LMe −k pju −L−V −ka Bjl¡ −Vl −fa¡j e¡z fË¡u fË¢a¢ce l¡−œl M¡Ju¡V¡
JM¡−eC qaz Bj¡l L¡−R l¡æ¡l fËnwp¡ ö−e −h±¢c M¤h M¤n£ qaz −L¡e L¡l−Z
−L¡e ¢ce e¡ −k−a f¡l−m f−ll ¢ce −h±¢cl L¡−R hL¡ −M−a qaz   
HC i¡−hC −hn Be−¾c ¢ce L¡V−mJ h¤Ta¡j −h±¢cl j−e ¢L−pl −ke HLV¡ c¤xM
l−u−Rz

pq−SC h¤Tm¡j J−cl c¤S−el j−eC p¿¹¡e e¡ f¡Ju¡l c¤xM l−u−Rz HL¢ce NÒf



Ll−a Ll−a hmm¡j
- q¡Js¡u Bj¡−cl h¡¢sl L¡−RC HL L¡¢mj¢¾cl B−Rz JM¡eL¡l −ch£ e¡ ¢L
i£oe S¡NËaz Bl f¤−l¡¢q−al j¿»fs¡ j¡c¤¢m−a e¡ ¢L A−eL ¢exp¿¹¡e j¡e¤−ol
p¿¹¡e q−u−Rz   

B−l¡ A−eL −n¡e¡ L¡¢q¢e paÉ ¢jbÉ¡ ¢hQ¡l e¡ L−lC c¡c¡ −h±¢c−L −n¡e¡m¡j z
−cMm¡j −h±¢c H ph ö−e −Lje −ke Q¥f q−u ¢N−u−Rz c¡c¡ HLh¡l −h±¢cl ¢c−L
a¡L¡−me Bl a¡lfl Bj¡−L hm−me
-  ¢jœ, a¥¢j L¡m pL¡−ml −VÊ−eC h¡¢s Q−m k¡Jz Bj¡l alg −b−L −a¡j¡−L
B¢j ¢ae ¢ce R¥¢V ¢c−u ¢c¢μRz a¥¢j H−Lh¡−l −p¡jh¡l A¢g−p Hp Bl −h±¢cl
e¡−j f¤−S¡ ¢c−u j¿»fs¡ j¡c¤¢m ¢e−u Hpz

HC h−m Bj¡l f−L−V ¢LR¥ V¡L¡ …−S ¢c−u Bh¡l hm−me - pL¡−ml −VÊ−eC
Q−m k¡Jz

−pC l¡−œ M¡Ju¡l pju Bjl¡ ¢aeS−eC Q¥fz L¡−l¡ j¤−MC −L¡e Lb¡ −eCz c¡c¡
−h±¢cl j−e ¢L q−μR S¡¢e e¡, ¢L¿¹¥ Bj¡l j−e HL ¢hl¡V E−šSe¡z La¢ce h¡−c
h¡¢s k¡−h¡z h¡¢sl ph¡C Hl p¡−b −cM¡ q−hz f¡s¡l hå¥−cl p¡−b −cM¡ q−hz
Q¡L¢s−a S−ue Llh¡l fl HC fËbj h¡¢s k¡−h¡z

A−eL¢ce h¡−c h¡¢s−a Hm¡jz ¢he¡ −e¡¢V−n H−p¢R h−m j¡ h¡h¡ M¤h M¤n£z
¢ceL−uL −hn Be−¾c −L−V −Nmz plL¡l£ Q¡Ll£ L¢l a¡C f¡s¡l hå¥−cl L¡−R
Bj¡l c¡j A−eL −h−s ¢N−u−Rz B−cl p¡−b ¢p−ej¡ −c−M, NÒf L−l, B—¡ ¢c−u
¢L i¡−h −k ¢ae−V ¢ce −L−V −Nm B¢j h¤T−aC f¡lm¡j e¡z a¡lfl −p¡jh¡l
pL¡−m q¡Js¡ −ØVne −b−L −VÊe d−l kMe HLV¡ S¡uN¡ −f−u hpm¡j aMeJ
i¡h¢R BlJ HLV¡ ¢ce −b−L −N−m −ke i¡−m¡ qaz   

Bj¡l −ØVne kMe fË¡u H−p −N−R aMe qW¡v j−e fs−m¡ - I k¡xz L¡m£j¢¾c−l
f¤−S¡ −a¡ −cJu¡ qm e¡z M¡¢m q¡−a ¢gl−m Bj¡l hp −a¡ Bj¡−L ¢R−s −M−u
−gm−hz HLh¡l j−e qm HC Qm¿¹ −VÊe −b−L m¡g ¢c−u −e−j Bh¡l h¡s£l ¢c−L
−c±s¡Cz flr−eC ¢e−S−L p¡j−m ¢e−u Q¥fQ¡f hpm¡jz ¢L −k L¢l −i−h f¡¢μR
e¡z

qW¡v j¡b¡u HLV¡ h¤¢Ü Hmz −VÊe −b−L −e−j fË¡u ¢ae ¢L−m¡¢jV¡l l¡Ù¹¡ p¡C−Lm
¢l„¡u −k−a quz   



−ØVne −b−L −h¢s−u ¢l„¡-ØVÉ¡−äl f¡−nC HLV¡ hý f¤l¡−e¡ j¤¢c −c¡L¡e B−Rz
−qe ¢S¢eo −eC k¡ f¡Ju¡ k¡u e¡z HLV¥ B−n f¡−n −c−M ¢e−u HLV¡ j¡c¤¢m,
HLV¡ −j¡jh¡¢a Bl HLV¡ −cnm¡C ¢Lem¡jz a¡lfl JM¡e −b−L −h¢s−u HLV¥
¢e¢l¢h¢m S¡uN¡u ¢N−u j¡c¤¢ml ¢ial ¢LR¥ öL−e¡ O¡pf¡a¡ i−l ¢c−u, −j¡jh¡¢a
SÆ¡¢m−u −j¡j ¢c−u j¡c¤¢ml −M¡m¡ ¢cLV¡ hå L−l ¢cm¡jz L¡−RC HLV¡ −c¡L¡e
−b−L L−uLV¡ Sh¡ g¥m Bl ¢LR¥ g¥m −hmf¡a¡ ¢e−u HLV¡ L¡N−Sl −W¡P¡u i−l
¢e−u −pV¡ Bj¡l hÉ¡−N ¢e−u ¢em¡jz

A¢g−p −f±−R h−pl p¡−b −cM¡ L−l ¢e−Sl L¡−S hÉÙ¹ q−u flm¡jz

p−å−hm¡u HLV¥ a¡l¡a¡¢l h−pl h¡¢s −f±−R −Nm¡jz h¤Tm¡j −h±¢c Ad£l BNË−q
Bj¡l SeÉ A−fr¡ Ll−Rz B¢j O−s Y¥Lh¡l p¡−b p¡−b Bj¡l q¡−al −b−L
L¡N−Sl −W¡P¡V¡ fË¡u −L−s −eh¡l ja L−l ¢e−u −Q¡Mh¤−S HLh¡l Lf¡−m
−WL¡−mez B¢j hmm¡j -
−h±¢c, f¤−l¡¢qajn¡C h−m−Re HC j¡c¤¢m j‰m Bbh¡ n¢eh¡l fl¡C i¡−m¡z
−i¡l−hm¡ E−W Q¡e L−l ¢eSÑm¡ Efh¡−p −b−L Bfe¡l −l¡SL¡l f§−S¡ −p−l
a¡lf−l j¡c¤¢m fs−a q−hz L¡m−L −a¡ j‰mh¡lz L¡m−LC fl−a f¡−lez   
h¤Tm¡j −h±¢c M¤h M¤n£z −p¢c−el M¡Ju¡ c¡Ju¡ HLV¥ −hn£ j−e qmz   

a¡lf−ll ¢ce…−m¡u Bh¡l −pC Na¡e¤N¢aL S£hez pL¡m−hm¡ O¤j −b−L EW−a
−cl£ qJu¡, −L¡elL−j j¤−M HLV¥ ¢LR¥ …−S a¡l¡a¡¢l fË¡u −c±−l A¢gp k¡Ju¡,
p−åÉ−hm¡ A¢g−pl fl c¡c¡ −h±¢cl p¡−b B—¡ j¡l¡, l¡−a JM¡−eC −M−u H−p
h¡s£ ¢g−l ö−u f−l Bh¡l f−ll ¢c−el SeÉ A−fr¡ Ll¡z   

HC i¡−h −hn Qm¢Rmz j¡p L−uL fl qW¡v HL¢ce Mhl Hm Bj¡l h−pl
fË−j¡ne q−u −Sm¡ q¡pf¡a¡−m hc¢m q−u−Rz p¡a¢c−el j¡b¡u Bj¡l c¡c¡ −h±¢c
−Sm¡ q¡pf¡a¡−m Q−m −N−mez

a¡lfl B−Ù¹ B−Ù¹ L¡−S X¥−h −k−a m¡Nm¡jz c¡c¡ −h±¢cl Lb¡ fË¡u i¥−mC
¢N−u¢Rz f−ll ¢ae-Q¡l hR−l Bj¡l ¢ae S¡uN¡u hc¢m qmz h£li¥j −Sm¡lC
¢h¢iæ ü¡ÙÛ−L−¾cÊ hc¢m qmz Hl j−dÉ Bj¡l fË−j¡neJ q−u−Rz

HClLj HLV¡ pj−u Bj¡−cl pcl q¡pf¡a¡−m HLV¡ −VÊ¢ew Hl SeÉ A−e−Ll
p¡−b Bj¡lJ X¡L fl−m¡z −Sm¡l ¢h¢iæ ü¡ÙÛ−L¾cÊ −b−L A−e−L H−p−Rz ¢ae



¢c−el −VÊ¢ewz b¡L¡-M¡Ju¡l hÉhÙÛ¡ l−u−Rz

−VÊ¢ew-Hl öl¦−aC −cMm¡j ¢VQ¡l−cl j−dÉ Bj¡l f¤−l¡−e¡ hp X¡x f¢l−a¡o cš
l−u−Rez a¡−L −c−MC −a¡ i−u Bj¡l fË¡Z −h¢s−u k¡h¡l AhÙb¡z −pC Q¡l hRl
B−NL¡l Lb¡ j−e f−s −Nmz ¢L i¡−h −p plm ¢p−d −h±¢c−L W¢L−u¢Rm¡jz i−u
i−u m¤¢L−u b¡L−a −QØV¡ Ll−a m¡Nm¡jz ¢L¿¹¥ HLh¡l dl¡ f−l −Nm¡jz Bj¡−L
−cM−a −f−u X¡x cš fË¡u −c±−s H¢N−u H−p hm−me - B−l, ¢jœ, −Lje B−R¡?
a¥¢j HMe −L¡b¡u B−R¡? −a¡j¡−L B¢j A−eL −M¡S¡M¤¢S L−l¢Rz −a¡j¡l f¤−l¡−e¡
A¢g−pl −LE −L¡e −M¡S ¢c−a f¡l−m¡ e¡z a¥¢jJ Bj¡−cl −L¡e Mhl e¡J ¢ez
−L¡b¡u hc¢m q−uR?

HLp¡−b Ha…−m¡ fË−nÀl Eš−l B¢j −L¡e lL−j −Y¡L ¢N−m hmm¡j - −h±¢c
−Lje B−R pÉÉl?
- Bl −h¡−m¡ e¡z −R−mV¡ i£oe c¤ØV¥ q−u−Rz Bs¡C hRl h−u−pC −p Ha c¤l¿¹
q−u−R −k J−L p¡jm¡−a ¢N−u −a¡j¡l −h±¢cl nl£l M¡l¡f q−u k¡−μRz −a¡j¡l H−e
−cJu¡ −pC j¡c¤¢ml Lb¡ Bjl¡ −L¡e¢ce i¥m−a f¡l−h¡ e¡z k¡L, a¥¢j BS
¢hL¡−m HM¡eL¡l −VÊ¢ew −no q−mC Bj¡l JM¡−e Q−m Hpz   

h−mC q¡mL¡ L−l Bj¡l ¢f−W HLV¡ Q¡fs −j−l hÉÙ¹ q−u AeÉ ¢c−L Q−m
−N−mez   

B¢j −ke q¡g −R−l −Q¡Mh¤−S HLh¡l Lf¡−m q¡a −WL¡m¡j, ¢WL −kje BS
−b−L Q¡l hRl B−N −h±¢c Bj¡l q¡a −b−L L¡N−Sl −W¡P¡V¡ ¢e−u Lf¡−m −W¢L−u
fËZ¡j L−l¢Rmz




