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EDITORIAL

Hollow Reeds, the bilingual magazine of the Department of English, BAIUST has come
with its 4th Issue to showcase the literary and artistic brilliancy of the budding writers of
the department. It aims to bring out the ingenious minds of the department and helps
them think out of the box.
It is really challenging for the whole editorial team to collect the write-us for the current
Issue during this global pandemic. We are, surprisingly, swamped with a good number
of submissions. To select just a few among all the splendid works and then show the
courage to bisect these pieces using knives and scissors is another toughest job. The
ghost of Hamlet’s “To be or not to be” has haunted the team throughout the editing
journey! Thus, the editorial team went through a strenuous time selecting only those
are most fitting for the magazine.
We highly appreciate all those contributors who came up with their fantastic write-ups in
making the Issue better than before. We also extend our heartiest thanks to
Mumtahena Hasnat & Hridoy Kha of the 5th Batch for designing the cover and
illustration, respectively. They are more than excellent with their artistic brilliancy.
Applause for their aesthetic sense! And what else should we say about our editorial
assistants- Abrar, Anika, Chapa, Flora, Afsana & Afroza?
They are such a bunch of vibrant people!
In addition, we genuinely extend our heartfelt gratitude to the respected Chairperson,
Mohammad Ataullah Nuri, for his inspirational words and wise suggestions that made
us more determined to make this Issue successful.
Finally, the editorial team endeavoured to bring out the maximum result to this edition.
We seek your forgiveness for any error, which may have happened, assuring that it is
unintentional from our side.
Regards
Panel of Editors
Hollow Reeds, 4th Issue
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বঁা ক

বাইয়া তাসনীম*
ধূ েলামাখা পেথর বঁা কটা যিদন নতন েজে র হাত ধের
বদেল িগেয় পাকা রা া হেয়িছেলা,
সিদন আমার পু েরােনা পথচলায়ও ভা ন ধেরিছেলা।
নতনে সবার আকষণ বিশ হেলও
আমার আকষণ পু রােনােত
শ'কেয়ক লাক যখন রা াখানা মরামত করিছেলা,
আিম তখন িনবাক হেয় চেয় িছলাম।
কখন য সব পথ েলা ইট পাথেরর হেয় গেলা বু ঝ েতই
পাির িন।
আঁ কাবঁা কা পেথর বঁা েক এখন আর,
তাল গাছ এক পােয় দঁ ািড়েয় থােক না।
হয়েতাবা তার ছ এখন!
িকংবা স ার, ম াম শাি কিমেয় িদেয়েছ্ ন।
ইট পাথেরর যাি কতায় পা দু েটা ধূ েলা মাখেত পাের না
অথচ আেগ রাজ িবেকেল কৃ
বেণর আিম ধবধেব সাদা
হেয় যতাম।
সই কেব পু কু র পােড় বেস মােছর ণয় দেখিছ !
কেতা িক ভেল আমরা আধু িনক হেয়িছ তার কান িহেসব
নই।
িদন শেষ কান িকছরই িহেসব িমেল না।
এই মাঝ পেথই আমার ছ চাই,
তাল গােছর সােথ আিমও যােবা কান এক আিদম দেশ,
যখােন কঁাচা রা ার মােড় বঁা ক থাকেব,
আর মানু েষর অ র েল সরলতা
আমার ও ছ চাই, যেত চাই, সেকেল কােনা দেশ।।

*6th Batch, Dept. of English
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রমণী
রািমশা তাজরীন িসরাজী লাবণী*

াবেণর দুপুর যখন মুষলধাের জলদাগম কের
আকাশ নািক অ পাত ঘটায় সই বষেণ
নায়া াও তার অ বাির িবসজন দয়!
মেঘ মেঘ যখন গজন হয়,
গ ায় নািক স গজেনর ভােব,
সৗদািমনী ব
দবতালেয় যায় ।
মু আকােশ যখন িবহে র মলা
ঠাকুরািল তখন েগ তার খলা দখায়!
এই পাতােল যেতা অসভ তার ভ প গেড় উেঠ
ব ারন ীেপর আে য়িগিরর উ ােপ
ংেসর পেথ সব িবচরণ কের,
উ ায়েনর সই সাহারা ম ভিমর খরতায়
সিদন ল ল করিছল ােমর সাধারণ এক রমনী!
তেব স িছল স িভনেস এর অ রীপ,
উ তা তার কােছ িকছই নয়।
তার নয়ন কাজেলর ন ায় কােলা!
তেব নয়েন লালেচ ধূসরতা আেছ,
যখােন কাজল মাখেল ই জাল সৃ হয়।
ব ািবলেনর শূন উদ ান স অ ের িবরাজমান
সই রমণীর িব রণ আমার
ায় অদ বাহমান!

*7th Batch, Dept. of English
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আিম এক নাগিরক গ
রােসল আবদু র রহমান*

গ িক আর জােন, কানটা আগাছা, কানটা ফসলী
কান েলা তার কঁােধর জায়ােল টানা ল েলর ফািল িচেড় ওঠা
কৃষেকর পন মাখান গাছ, যা দেখ তারা ঘাস মােন আর খায়!
ভােলা মে র িচ ায় যিদ মশ ল নয়, তবুও ক পেল অ ঝের
আবার বােশেখ মােঠ িচরিচের জল দেখ, লজ উিচেয় আনে
হারায়
কৃষক তখন লা েল নতন ফাল লাগায়, গ র থােক না স খঁ াজ !
আিমও গ হেয় যাই- আনে িমিছেল ছ , ঘািণ টািন
আ হারা হেয় হারাম-হালাল যা পাই, খেয় িনেয় ছেট চিল
অথবা না চাইেলও িক ভােলা ম ভাবেত পাির?

* ক ন সা ল ট া , ম িল কু লা র বা েয়া ল িজ স ক শ ন , ভা ই েরা ল িজ
িব ভা গ , রা জ শা হী ম িড েক ল ক েল জ , রা জ শা হী ।
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Whose Pain Is Harder?

Farhin Younus*
I bear a hidden pain,
I know you also bear one;
But the difference is
I don't feel yours,
And you don't feel mine.
You think you are the saddest
person of the world;
And I think I am the one
who bears all the pain;
But the truth is- I don’t feel yours,
And you don’t feel mine.
You've gone through hard times
And so did I, but the saddest part isI don't feel yours,
You don't feel mine.
Though the reason differs,
The perspective changes,
But the consequence remains same;
In the end, the fact isI won't feel yours,
And you won't feel mine.
*7th Batch, Dept. of English
*7th Batch, Dept. of English
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Appetency For Her
Imtiaz Rahman*
Her eyes are like the ocean,
That’s all I need;
On the era of devotion,
You are the seed.
Flows are different here,
I don't know how to deal;
I need your sphere,
It helps me to heal.
You are that rose
Who's in my every prose!
Miseries are everywhere but,
Let’s face them together.
I never want to hurt you,
I just want a very few;
On this journey of road
I'll be with your every mood;
Just take the lead
I'll follow you indeed!
You are one of a kind;
Whom I would love to find.
*9th Batch, Dept. of English
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Darkness
Samira Abbas Poroshi*
In this poetic city,
At the bend of the road;
Many dreams are lost,
Lost in the unknown.
Oh! How helpless,
Neglected they are!
Such as the new moon,
Hides the stars of the night.
Alas! We don't need to know
these,
We don't need to see these.
We just have to hide ourselves, Yes! We are actually in dark;
Only in the cloak of selfishness. There is no light of love,
There remains only the lack
Yes! We are the prisoners
Of a shadow of the faith.
indeed;
There are many unspoken
Living in our own prison.
stories,
We can't see,
Hidden in this puzzle.
We can't hear,
In this puzzle of life,
We can’t tell;
Or deep in a black hole,
All we can do is, break others.
Hundreds of years are lost__
We could not decorate
Lost a lot of desires,
Our minds, the way
Lost a lot of trust and wealth.
We decorated the city;
Lost the remorse
And! That is, the truth of cruelty.
Lost the WE.
*9th Batch, Dept. of English
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িতেরাধ ক ন, হ আমার
সং ামীজনতা, িতহত ক ন
দািরন তাতর
ভাষা র: আিশক এলাহী*

িতেরাধ ক ন, হ আমার সং ামী জনতা, িতহত ক ন
িতেরাধ ক ন, হ আমার সং ামী জনতা, িতহত ক ন।
জ জােলেম, আিম আমার জখমেক পিরধান কেরিছ এবং
বদনােক কেরিছ
ােস হণ
এবং আমার স ােক কেরিছ তালু েত বহন
আরব িফিলি েনর জন ।
আিম “শাি পূ ণ সমাধােন” গা বিসেয় িদব না
কখেনাই আমার পতাকােক নত করব না
যত ণ না আিম তােদর আমার ভিম থেক উৎখাত করব
আিম আস সমেয়র জন তােদর এক পােশ ছেড় রাখলাম।
িতেরাধ ক ন, হ আমার সং ামী জনতা, িতহত ক ন।
দখলদারেদর দসু তা িতহত ক ন
এবং অনু স রণ ক ন শহীদেদর কােফলা।
িছ িভ কেরা অব াপূ ণ সংিবধানেক
যা চািপেয়েছ অব য় ও অবমাননা
এবং আমােদর কেরেছ ন ায়িবচার িত ায় িনবৃ ।
তারা দ কেরেছ িনেদাষ িশ েদর
হািদেলর কথা, যােক তারা জনস ু ে
িল কের,
হত া কের কাশ িদবােলােক।
িতেরাধ ক ন, হ আমার সং ামী জনতা, িতহত ক ন।

*5th Batch, Dept. of English
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িতহত ক ন দখলদারেদর অনাচার
আমােদর মােঝ যারা তােদর দালাল তােদর কথায়
মেনািনেবশ করেবন না
যারা আমােদর শাি র েলাভন দিখেয় অব
করেত
চায়।
ভয় কেরা না ি ধা
মু েখর বাণীেক
তামার দেয় িনিহত সত তা তা অিধক শি শালী,
যত ন তিম এই ভিম িতেরাধ করেব
যা সহ সং াম ও িবজেয়র মেধ ও সমু ত হেয়
ক
আেছ।
তাইেতা আলী তঁ ার কবর থেক ডাকেলন:
িতেরাধ ক ন, হ আমার িবে াহী জনতা।
আমােক িলখু ন অগ ার উেড গদ িহেসেব;
আমার দহাবেশষ তামােদর জন জবাব িহেসেব আেছ।
িতেরাধ ক ন, হ আমার সং ামী জনতা, িতহত ক ন
িতেরাধ ক ন, হ আমার সং ামী জনতা, িতহত
ক ন।
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নারী িশ া িবষয়ক বগম রােকয়া’র িনব ঃ

খাদা দয়, পু ষ কেড় নয়
মূলঃ বগম রােকয়া, অনুবাদ : মাহা দ আলমগীর*
বাদ আেছ,” মানুষ যা চায়, খাদা তার িবপরীত ঘটায়। ” িক

আমার িত

বলেত পাির খাদা দয়, আর পু ষ কেড় নয়। ব ত, খাদা তঁ ার সৃ

অিভ তা থেক

নারী ও পু েষর মেধ

কান বষম কেরনিন। বঁাচার জন খাদ , পানাহার, ঘুম ইত ািদ মানবজীবেন

েয়াজনীয়

িজিনেসর খঁ াজ করার জন উভেয়ই বাধ । ইসলাম আেরা িশ া দয় য নারী ও পু ষ উভয়ই
খাদার ইবাদাত করেত সমান দায়ব ।
আমােদর ি য় নবী বেলেছন, “ েত ক মুসিলম নর-নারীর উপর

ান অজন ফরয।” িক

আমােদর ভাইেয়রা িশ ার

ায় ষাট বছর আেগ তঁ ারা

ে আমােদর ন ায অিধকার দেব না।

ইংেরিজ িশ ার িবেরািধতা কেরিছেলন, এমনিক পু েষর
খসারত িদে । ভারেত স

দ, া , এবং

ে ও। এবং এখন তঁ ারা সই ভেলর

ার সকল দেরাজা মুসলমানেদর জন ব ।

কারণ িহেসেব বলা হয় তঁ ারা যাগ নয়। মুসলমান পিরচািলত কেয়ক
অবশ ই অ ীকার করেব। িক

পি কা এই অিভেযাগ

অদ তা বা অেযাগ তার ছাপ আমােদর কপােল লেগ আেছ,

মুেখ ফুেট উেঠ । এবং এটাই সত । আমােক এমন কথাও বলার দুঃসাহস করেত হে

য,

সুিশি ত মােয়র স ান অিশি ত বা িশ াবি ত মােয়র স ােনর চেয় ভােলাভােব বেড় উেঠ।
কথার ছেল মর ম বগম শামসুল
গালম

দা

ায়ই বলেতন, মুসিলম জনতা

ায়ই তঁ ার

ামীেক

কেরন কারণ িতিন মুসলমানেদর উেপ া কের উচ পেদ কেয়কজন িহ ু ভ েলাকেক

িনেয়াগ িদেয়িছেলন। িক তঁ ারা এটা বুঝেত অ ম য তঁ ােদর ভাইেয়রা সসব পেদর যাগ না।
ভােগ র িনমম পিরহাস এই য িহ ু জনেগা , যারা তঁ ােদর শা মেত মেয়েদরেক দশ বছর বা
তারও আেগ িবেয় দওয়ার কথা, তঁ ারা মেয়েদরেক িশ া হেণ উৎসািহত করেছ। নারীেদরেক
যেথ

াধীনতা িদে । উে খ , তঁ ারা িশ িববাহ রােধ আইন করার দািব করেছ ধম য়

পি তেদর বঁাধা উেপ া কের। এবং িবধবা িববাহেক জনি য় করার জন তঁ ারা পিরক না
করেছ। এে ে
“নারীরা

পি তেদর মতেক থাড়াই পা া িদে ন তঁ ারা । পি তরা মত দন এই বেল য,

ধু ি তীয় িববাহ হেত িবরত থাকেব তা নয়,

ামীর মৃত র পর তারা িনেজেদর শরীরেক

িনয় েণ রাখেব ফল,মূল ও ফুল ইত ািদ খেয় িদনািতপাত কের। ”
*Mohammad Alamgir, Lecturer, Dept. of
English
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অন িদেক, ইসলােম যখােন নারীেদর

েত ক

মতামত ছাড়া

দয়া যােব না, িশ বয়েস িববাহ

কান

মেয়েক িববাহ

ে

াধীনতা দয়া হেয়েছ, যমন
যখােন

িন ৎসািহত করা হেয়েছ, সই ধেমর অনুসারীেদরেক দখা যায় মেয়েদরেক তঁ ােদর
মতামত যাচাই না কের বা অ বয়েস জারপূবক িবেয় িদেত। অেনক
বািলকাবধূেক দখা যায় তঁ ার অপিরিচত ষােটাধ বুেড়া বা মদ পায়ী

ে

অ বয়সী

ামী িনেয় িবলাপ

করেত। এবং আমােদর তথাকিথত ভ সমাজ িবধবা িববাহ ঠিকেয় রাখেত পারােক
গেবর িবষয় মেন কের। িবধবা বধূর বয়স সই যা হাক বািলকা বা সাত বছেরর িশ ।
আমােদর ভাই- াতারা সবেচেয় মারা ক অপরাধটা কেরন িশ ার অিধকার থেক
আমােদর বি ত কের। যেকােনা গরীব মেয়, য পড়ােলখা করেত চায়, তার সামেন
সবসময় কান না কান এক মু ি

চাচা-দাদা বঁাধা হেয় দঁ াড়ায়। অিভ তা থেক বলা

যায় সাধারণত মােয়রা মেয়েদরেক িশি ত করেত চান, িক

বাবা-চাচা

মুেখর

বঁাধার সামেন তঁ ারা অসহায়। আমােদর িক উিচত হেব না সসব বাবা,চাচা বা
দাদােদরেক

করেত য কান অিধকার বেল তঁ ারা মেয়েদর িশ ার অিধকার থেক

বি ত কের? তঁ ারা িক কারান হাদীেসর কান উ িত িদেত পারেবন িক এই অনিধকার
চচার পে ?
আমরা জািন য সমােজ িকছ িকছ সেচতন মুসলমান আেছন যারা মেয়েদরেক
কান ধরেণর িশ া

িত ােন পাঠােবন সটা িনেয় উি

অভােব তঁ ােদর ই া অপূণ থেক যাে

ক

। ভােলা একটা হাই েলর

িসে মেক দায়ী কের তঁ ােদর আে প করেত

শানা যায়। কলকাতার জনগণ কন মুসিলম মেয়েদর জন একটা মানস ত
হাই েলর ব ব া করেত পারেব না? কলকাতায় এমন এক

েলর খুব

েয়াজন যা

সমােজর সব েরর মানুেষর স ানেদরেক হাে ল সুিবধাসহ পড়ােলখার ব ব া
করেত পারেব। আমােদর প
ধরেনর একটা িবদ ালেয়
আমােদরেক

থেক সাখাওয়াত মেমািরয়াল হাই লেক
পা িরত করার ই া

েয়াজনীয় সাহায -সহেযািগতা

ক সই

পাষণ করিছ যিদ জনগণ

দান কেরন।

Hollow Reeds 10

ব ইঃ সা ত কা হ ন
ল খ কঃ স ম ের শ
ম জু ম দা র ( ১ ৯ ৪ ৪ )
পৃ া সং খ াঃ ৪ ৮ ৪
কা শ নীঃ ন ব যু গ

কা শ নী

রা েক য়া আ

ার*

সাতকাহন পেড় িদপাবলীর মায়ায় কউ পেরিন তা হেতই পােরনা। আিম সাতকাহন বই
পেড়িছ সাতকাহন শ

র জেন ই িক দীপাবলীর মায়ায় বিশ পেড় যাই। সাতকাহন সমেরশ

মজুমদােরর অনবদ এক সৃ , যােত

কাশ পেয়েছ তার লখার সাবলীলতা। লখেকর

শশেবর অেনকটা সময় কেটেছ গেয়রকাটা চা বাগােন। গ প িথেয়টােরর

িত তার িছল

অন রকম এক আকষণ যার বিহঃ কাশ ঘেট সাতকাহন বই েত। িনেজর জীবেনর
িৃ ত েলা সাবলীলভােব সংযু

কেরেছন দীপাবিল জীবেনর সােথ। দুেটা জীবেনর গ

িমেলিমেশ তির করেছ সমেরশ মজুমদােরর কালজয়ী সাতকাহন। বই র

েত হািসখুিশ,

সেতজ, সবুজ িদপাবলীেক বসে র মেতা লাগেতা আমার কােছ। যখন বই

থম পিড়

আমার বয়স ১৮, আবারও পিড় যখন একুেশ পা রাখলাম। ভােলা লাগার পিরবতন হেয়েছ,
িদপাবলীেক এখন

কােনা পাতার মেতা লােগ িন

থাকা তালগােছর মেতা।
যায়। অ

াণ, আবার মেন হয় একপােয় দঁ ািড়েয়

থম অংেশ দীপাবলীেক দিব দুগার অবয়ব িহেসেব ক না করা

বয়েস িবেয় হেয় যাওয়া অথবা িবধবা হেয় যাওয়া কােনা িকছই থািমেয় রাখেত

পােরিন দীপাবলীেক। সমােজর ঘুেণ ধরা সং ােরর িব ে

িগেয় িনেজর পিরচয় গেড় তালা

অদম সাহসী এক নারী দীপাবলী। ১৮ ত যখন পিড় তখন দীপাবলী আমার কােছ অনুে রণা।
আর ২১এ যখন পিড় দীপাবলীেক খুব একা মেন হয়। এেত আমার একািকে

ভয় হয়।

ভােলাবাসার অভাব আেরা বিশ ভয়, টাকা িদেয় কনা যায়না ভােলাবাসা। ১৮ ত দীপাবলীর
মেতা পড়ােশানা কের সৎ অিফসার হওয়ার ই া জেগিছল, ২১এ দীপাবলীর একািক
আমােক একা কের িদেয়েছ। ১৮ ত যখন পিড় িনেজেক বাচােত হেল দীপাবলীর মেতা হওয়া
লােগ, িনেজেক ভােলাবাসা লােগ, পিরবােরর চােপ বড়েলােকর অসু
সামেন এেগােত হয়, িবেয়র কিদেনর মেধ অসু
কেড় িনেলও অ সর হেত হয় িনেজর লে
যু

ছেলেক িবেয় কেরও

ামীর মৃত জীবেনর সােথ শািড়র রংটকু

। পেথ কাটা থােক, ঝড় থােক, কখেনা পথকাদা

থােক তবুও হাটেত হয় অেনকটা পথ পােশ কউ থাকুক বা না থাকুক। আর ২১ শ যখন

পিড় তখন খুবই একা লােগ দীপাবলীেক, িবশাল পথ পািড় িদেলও দুঃেখর পথটকু,
একািকে র পথটকু যেনা শষ হবার নয়। তবুও
্ দীপাবলী একপােয় দঁ ািড়েয় থাকা ঐ
তালগােছর মেতা ঝেড় অনড় থােক।
কথাই
বলেত ইে
* 8 tসাতকাহন
h B a t c hপেড়
, D e pধুt .একটা
of En
glish

কের, “ মেয়রা দীপাবলী হও।“
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Movie name: Legally Blonde (2001)
Genre: Comedy, romance.
Running time: 1h 37m
Language: English
County: America
Cast: Resse Witherspoon as Elle Woods (protagonist),
Matthew Davis as Warner Huntington III (Elle’s exlover), Selma Blair as Vivian Kensington (Warner’s
fiancée), and Luke Wilson as Emmett (Senior Law
student and Elle’s secret admirer).
Personal ratting: 7/10

Mumthahena Hasnat*
"If you're going to let one stupid prick ruin your life, you're not the girl I thought you
were."- Professor Stromwell.

Plot: The movie “Legally Blonde” is based on Amanda Brown's comedy
novel Legally Blonde. It is a movie about love, friendship, and being
determined for something. At the beginning of the movie, we see Elle
Woods as a rich, beautiful and sorority girl. At a first glance, anyone
assumes Elle is a dump rich girl. But Elle the fashion-conscious girl has all
sorts of knowledge in the area of her interest. In the movie, Elle is the main
obstacle to herself. Unfortunately, she is dumped by her first love Warner
Huntington III. Because she doesn’t have any achievement or degree and
mainly she is a blonde. People around her made her feel that she is not
qualified enough. Elle could take revenge but she decides to move forward.
Then Elle enrolls herself in Harvard Law School. She goes through
difficulties to fit into the different environments of Law school. She is
always treated as unfit, unworthy, and frivolous by others in Law School.
But she stays positive and takes her law study seriously. Gradually she
excels in her class.
*5th Batch, Dept. of English
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Surprisingly Elle Woods is selected as assistant for professor Callahan’s
case. In the story development the Character Elle "grows mature, serious
and helpful. She is always friendly to others. By the end of the movie, we
see how Elle has discovered her talent in solving crime cases.
In this movie, some dialogues are motivating. Some movie scenes are
excellent. For example, the classroom scene and the courtroom scene are
thought-provoking.
By the end of the movie, the audience will be able to catch messages lying
in many scenes. The movie is about being you. Accepting yourself in the
way God has created you. The character Elle inspires us. She shows us
that having unflappable self-confidence and being honest are the best
things. People may misuse you, suffer humiliation and pain caused by a
broken heart, and feel low and unworthy. But self-confidence is the best
power booster. Just because someone has dumped you doesn’t mean you
are unwanted, unworthy. Life is about moving forward and giving chances
to yourself. Trying different things and being friendly with people can be
proven beneficial for you. These are the things I have learned from this
movie.
I’m not giving any spoilers in this review. But I must say the courtroom
scenes are watch-worthy. The movie also shows knowing cosmetics,
beauty, and fashion areas can be very useful to solve serious crime cases.
The movie is full of humor. It is an inspiring and obviously well entertaining
movie worth watching. Though the movie has no adult scenes still it is
recommended only for 18+.
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ঝণায় একিদন
সায়মা আফসানা*
আগ

মাস। কারবানীর ইেদর আেগ আেগ যা া করলাম কা াই এর িবলাইছিড়র উে েশ । তখন পয

জানতাম না, এই

মেণ আমার জন িক অেপ া করেছ! যেহত বষাকাল যা ার

নগর, ঢাকার বৃ

াত রাি কালীন দৃশ
লার

ই হয় বৃ র মাধ েম। যাি ক

দখেত দখেত পৗেছ গলাম বাসে শন, সখান থেক কা াই। একদম

ভারেবলা পৗেছ যাই কা াই এর জ ঘােট। ক বলেব সারারাত বৃ
। সকােলর না া সের

আিম

হেয়েছ! বৃ র িছেটেফঁাটা িছেলা না জ ঘােট

ক করা হেলা িবলাইছিড়র উে েশ । আমরা ছােটাখােটা একটা দল িমেল

ভাড়া কির। সকেল িনেজর মত কের কা াইেয়র সৗ য অবেলাকন করেত থােক। এই রাদ, এই বৃ

লার

এভােবই চলেত

থােক সময় ।
তমুল ধারার বৃ
শা
অত

আর রাদ-বৃ র খলায় কা াই যেনা িফের পেয়েছ তার যৗবন। িবলাইছিড় পৗেছই চেল গলাম

মা ােরর কেটেজ যখােন এক রাত থেক

ঝণা দশন করব। যেহত ঝণা েলা িবলাইছিড়র

গিহেন সখােন পৗছােত সময় লােগ অেনকটা এবং ানীয় গাইড ছাড়া যাওয়া স ব না। একজন গাইড িনেয়

রওনা কির ঝণা দখার উে েশ ।
অিভ তা হয়িন,
বৃ

ানীয় িতন

িকং ও কির িন। স

হওয়ার কারেণ রা াঘাট কাদাযু

পথ হঁ াটার পর

থমিদন দখব মুে াছড়া ও ণ-কাটা ঝণা। এর আেগ আমার ঝণা দখার
ণ
ূ আনািড়র মেতা আে

পািন। পা পড়েতই অ ত এক শীতলতায়

করেল নানা রকম ছাট ছাট মােছর দখা মেল। স পথ, িঝিরপথ, ছাট-

বড় পাহাড়, অেনক েলা ক াসেকট পািড় িদেয়
তার জন হয়েতা

ােমর রা া ধের। সারা ণই

আর চারপাশ সবুেজ ঘরা। মােঝ মােঝ িকছ বািড়ঘর দখা যাে । অেনকটা

হয় িঝিরপথ। িনেচ ছাট বড় পাথর, তার উপর

শরীর তিলেয় যায়। খুব ভােলা কের ল

িবশাল সুউ

ধীের এিগেয় যাি

ায় দুই থেক িতন ঘ া

িকং কের, চােখর সামেন যা দখেত পাই

ত িছলাম না! এও িক স ব!

পাহাড় বেয় পািন গিড়েয় পরেছ তা পরেছই। মুে াছড়া ঝণার ঝরা এক ই আর এই এক

িদেয়ই পািন নেম আসেছ িনেচ। ধবল রেঙর পািন
জুেড় ঢউেয়র মেতা িব ত হেয় থােক

ঝরা

ক যেনা যুবতীর চেলর মেতা। যুবতীর চল যমন যুবতীর িপঠ

ক তমিন ম বড় এক পাহাড় জুেড় ঢউেয়র মেতা আঁ কাবঁাকা হেয় পািন

গিড়েয় পরেছ। সই পািনর গিতিবিধ এতটাই

বল য বিশ ণ পািনর িনেচ থাকা যায় না, পাথেরর মেতা কের

িবধেত থােক শরীের। ঝণার গা ঘেষ একট পরপর সৃ

হয় রংধুন,

ায় সাত

এক অনুভিত বেল বুঝােনা স ব না। তত েণ দুপর
ু হেয় গেছ। সারা ণ বৃ

রংই দখা যাে

কের। িক য

হওয়ার কারেণ সময়টা

ক ঠাহর

করা যায় না। বিশ ণ এখােন দির করেল, ণ-কাটা ঝণায় বিশ সময় পাওয়া যােব নাহ।
মূলত মুে াছড়া হেলা ণ-কাটা ঝণার আপার

ম, তাই আবার উ

া পেথ রওনা হই। অেনকটা পথ হঁ েট ছাট একটা

পাহােড়র ঢাল বেয় নামেতই পেয় গলাম ণ-কাটা ঝণা! উ তায় ণ-কাটা ঝণা, মুে াছড়া ঝণা থেক অেনকটাই
ছাট তেব যেথ

শ , আর যেহত বষার মৗসুম পািনর
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অেনকটা সময় ধের ণ-কাটার সৗ য খুঁ েয় খুঁ েয় দখেত লাগলাম।
তার সকল সৃ েক। আর আমরা মানুেষরা সই

কৃিত িক পরম মমতায় তার সবটকু িদেয় লালন করেছ

কৃিতর কােছ কতটা ছাট, কতটা অসহায় তার চা ু ষ

মাণ এই ঝণা েলা।

অসাবধান হেয় পা একট এিদক- সিদক হেলই হারােত পাির এই জীবন! তবুও আমােদর কত অহংেবাধ এই জীবনেক িঘের!

বিশ ণ দির না কের আবার রওনা হলাম ফরার উে েশ । আবারও পাহাড়, িঝিরপথ, ক াসেকট িদেয় হঁ াটেত হঁ াটেত
এিগেয় যাি , হঁ াটার পথ শষ হেল
কেটেজ িফের এেস

লাের কের গলাম বািক পথ। তত েণ

হেলা স

যাে

মা ােরর

েমর পােশ একটা বারা া যা থেক কা াইেয়র সৗ য দখা যায়।

অন িদেক খাবােরর আেয়াজন চলেছ। ভাত, ডাল, মাছ, িডম, মুরিগর মাংস ইত ািদ িদেয়

াকালীন ভাজ। সারািদন

চহারায়

া হেয় এেসেছ। শা

শ হেয় খেত বেস পড়লাম। কেটজটা িবলাইছিড় বাজার থেক আলাদা, চারপােশ আর কােনা

কেটজ নই, যা আেছ তা হেলা কা াইেয়র পািন।
একিদেক সূয অ

ায় স

িকং কের

াি িক মন জুেড় আর কথাবাতায়

া

সকেল খাবার খাে , দেখ মেন হেব অমৃত খাে ।

িতটা

ধুই ঝণা দু র িবশালতা িনেয়।

"ঝরনা তাহার সহজ গােন,
গান জাগাল আমার

ােণ;"

রাত বাড়েত থােক, বাড়েত থােক বৃ ও। সােথ সােথ িবি
শাি

কােনািকছেকই

িবশাল তা

হেয় যায় িবদু ৎ

বাহ, িক

শ করেছ না, কারণ রাত পাহােলই বর হেত হেব আেরক ঝণার উে েশ ।

কৃিতেক কাছ থেক না দখেল বাঝা দুিবষহ। িনেজেদর ােথই যখােন

কথা সখােন আমরাই

ভতের ঝনা দখেত পারার

িতিনয়ত

কৃিত ন করিছ নতন উদ েম! আমরা বরং

খুঁেজ বড়ােনার চ া কির। তেবই হয়ত

কৃিতর উপাদানই আমােদর মােঝ

কৃিতেক

কৃিতেত িমেশ,

কৃিতর

কৃিত কতটা

িতিনয়ত দেখ রাখার
কৃিতেতই িনেজেক

িত মম েবাধ সৃ

করেত স ম

হেব।
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মূ খ মাইনেষর দ ােশ

বাইয়া তাসিনম*
“আই া আমরা পের জানামু . ..।”
বেলই ছয়-সাত জেনর একদল লাক বািড়র বাইের বিরেয় পড়ল।
রৗে া ল সানালী িদন, বাইের সূ য মামা তার সবটকু তাপ পৃ িথবীর উপর
ছিড়েয় িদে । হয়েতা মামীর সােথ ভােলা ভােবই রেগ আেছন। িহেসব মত সূ য
যিদ মামা হয় তেব চঁ াদ মামী হওয়ার কথা িক আমরা চঁ াদেকও মামা বিল, কন
বিল স এক িবশাল ধঁা ধা। অথচ িব ানীেদর এ িনেয় কােনা মাথাব থা নই।
: মায়া.. ওই মায়া....
: আইতািছ মা..
: বাইের কাপড় ঘের িনয়া আইসা আমাের উ ার কর। কাম-কাজ নাই, হারািদন
ফালাফািল। আর এই বয়েস মাইনেষর মাইয়ার দু ই চাইরডা বাই া থােহ।
গত দু ই িতন বছের মােয়র িনত িদনকার বকা খাওয়া যন অেভ স হেয় গেছ
মায়ার। তবু ও কন যন দেয়র মােঝ পু র েনা ত অনু ভ ব কের, সৃ কতাই জােন
এই ত আেদৗ সারেব িকনা!!
মায়া মাটামু কােলা গােয়র রং, ভাসা ভাসা চােখর মােঝ, স নাকটা চহারার
গঠনই পাে িদেয়েছ। কােলা মেয়েদর গঠন কতটা অ ত সু র হয়, সটা বণ
থার বাইের িগেয়, মায়া দখেলই বু ঝা যায়। বয়স একু শ িক বাইশ, ১৯১৪ সােল
রবী নােথর হম ীর বয়স কু িড় , স য িতব কতার মু েখামু িখ হেয়িছল ,আজ
একিবংশ শতা ীেত মায়া যন তারই িত িব। সােলহা আর কিরেমর চার ছেল
মেয়র মােঝ, মায়া তৃ তীয়। পেরর বািড়র সকাল-স া খেট যা পায়, তা িদেয় িদন
চেল যায়।বা ােদর পড়ােশানা বলেত াস ফাইভ পয ....!!
চৗরা ার মােড় মু িদ দাকােন ঢেক কিরম হাক ছােড়
: ওই সালাম দু ই ডা কিজ চাইল মাই া দ (কিরম)

: চাচা, আেগর একশ টহা এহেনা বািহ (সালাম)

*6th Batch, Dept. of English
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“: িক আর কমু বাপ..! জিমদার বািড়র টাহাডা পাইেলই তাের িদয়া যামু
(কিরম)
: আই া মেন কের িদেয় িদেয়ন।(সালাম)
বেলই চাল িদেত িদেত বলল,
: মায়া আফার িবয়ার িক খবর চাচা?
চােখর কােণ িচকিচক করা পািন কানরকেম আটেক জবাব িদেলা
: আর খবর ! কইেছ তা জানাইেবা, তয় অহন ও জানায় নাই।
বেলই বািড়র উে েশ হঁ াটেত
কের।তার মেয়টােক এ িনেয় ন’টা ঘর থেক
এেস দেখ গল, কিরম চাচা িতবারই আপ ায়েনর ব থ চ া কের।কঁাচাপাকা
স রা ার একপাশ ধের ভাগ েক দাষ িদেত িদেত এিগেয় যায়। দু ’ পােশর
সবু জ
েতর শস েলার দাল খাওয়ার দৃ শ কিরেমর খু ব ি য়। সময় পেলই
সােলহােক িনেয় এই দৃ শ দেখ,তেব মাসকেয়ক ধের অন িচ ায় িনেজেদর
একা সময়টকু র কথা স ভেলই বেসেছ।।
: বাবা আইেছ, বাবা আইেছ....
বেল দৗেড় যায় িরনু । বয়স আট নয় বছর হেলও ভাব একদম বা ােদর
মেতা। দখেত খু ব সু র না হেলও, মায়ার মত কােলা নয়। য ঘর েলা মায়ােক
দেখ গেছ, তােদর ছয় সাত ঘরই িরনু েক বশ পছ কেরেছ। সােলহা চাইেলও
কিরম তােত রািজ হয় িন।
পাতা কু িড়েয় ঝু িড় মাথায় বািড়েত ঢকেত ঢকেত া , ঘমা সােলহা ডাক দয়
: মায়া ওই মায়া, তার বােপের পািন খাওয়া।।
মায়া কল থেক জগ ভিত পািন এেন বাবার িদেক এিগেয় দয়।
মেয়টার িদেক তাকােলই কিরেমর ভতরটা েল যায়। দু ই টা ছেলর পের যখন
সােলহা আবার গভবতী হেয়িছল, কত য পাগলািম কেরিছেলা কিরম। মাঝ
রাি েত সােলহােক ঘু ম থেক জািগেয় তেলও গ করেতা...
:বউ জানস,আমােগা চাে র লাহান মাইয়া হইেবা। েনর ফঁাক িদয়া মাইয়াের
চাে ও িহংসা করেবা, ক কইিছ না কও?
সােলহা বু েঝ উঠেত পােরনা িক বলা উিচত, তবু সায় দয় সােলহা বেল:
আই া, অহন ঘু মান ,কাল স াল স াল আবার কােম যাইেত অইেবা।
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কিরেমর চােখ ঘু ম নই, মেয়েক িনেয় িক িক করেব, কই কই যােব, িক
জামা িকেন িদেব এসব ছাড়া তার মু েখ যন আর কান কথাই নই। মেয়র
একটা নাম ক কের রেখেছ, মায়া... মায়া রাখেব তেব মােঝ মােঝ পরী ও
ডাকেব।
সােলহা গভীর ঘু েম ম , তবু ও কিরেমর যন কথাই শষ হয় না।
: আব্ বা!!!
মায়ার ডােক ঁ শ িফের কিরেমর। পািন িনেত িনেত বেল
: রাজন রািকব কই গেছ র? ( কিরম )
: মােঠ গেছ, জিমদার বািড়েত আজ ধান লইেবা তা, হরা ও গেছ। (মায়া)
: আই া, চাইলিড ঘের ন।
মায়া হাত বািড়েয় চাল িনেয় ঘেরর িদেক এিগেয় যায়। ছাট ছাট িতন েমর
ন িদেয় তির একটা ঘর। একচালা রা াঘরটা কান রকম দঁ ািড়েয় আেছ।
অবসের মায়া েনর ফু েটা েন,যিদও কান িদন েন শষ করেত পােরিন।।
একবার দু ই শ ঊনস ের পয
নার পর, মা ডাকেলা বেল শষ করেত
পােরিন।
আসবাবপ বলেত দু েটা খাট ,পু র েনা একটা ভা া আলমাির চারেকােনা
একটা টিবল ,িতনটা চয়ার আর একটা াংক। যা িকছ আেছ, সােলহা
সসবই িছেয় রাখার চ া কের। ক'িদন ধেরই ভাবেছ িকছ ট-বা আর
একটা শােকস িকনেব। িক টাকা মলােত পারেছ না । মেয় বড় হেয়েছ,
িবেয় িদেত হেব এসব তা এখন লােগই। েয়াজেন সামেন িদেত না পারেল,
লােক িক বলেব? এমিনেতই পােশর বািড়র শাহানা সিদন মু েখর উপর কত
কথা িনেয় গেছ। সমাজটা এমন কন সােলহা বু ঝ েত পােরনা। তেব ঢর
বু ঝ েত পেরেছ, কবল গােয়র রংেয়র জন , সমাজটা তার আদেরর মেয়েক,
তার কােছ িবিষেয় তলেছ।
কিরম দাওয়ায় বেস বাতাস খাওয়ার চ া করেছ অথচ গােছর একটা পাতাও
নেড় ।
কু িড়েয় আনা পাতা িদেয় পািতেলর তলায় আ ন িদেত িদেত,
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রাজেনর বাপ, হই িদেনর হরা িকছ কইেস?
:না র বউ... !
হতাশ হেয় উ র িদেলা।
কপাল পু িড় মাইয়াডা বু িঝ সু খ পাইেলা না, আনমেনই বেল উঠেলা কিরম।
সােলহার চাখ বেয় গিড়েয় পড়া জল যন দাউ দাউ কের লা আ ন ক, এক িনিমেষ
িনিভেয় িদেত পারেব।
কিরম গামছা িনেয় বিরেয় যায়।
ও বািড়র রহমান িময়া হাক ছােড়
: িকও কিরম িময়া, যাও কই ?(রহমান)
িব ত হেয় উ র চলেছ
: আর কই, কােম যাই।
: েনা, মাইয়াডাের ম ােরর কােছ িবেয় িদেয় দাও, আেগ দু ই িবেয় করেলও মানু ষ তা
ভালা। তামার অই কালা মাইয়ার লাই, আর ভালা কই পাইবা?
কিরম বু ঝ েত পাের না, এেদর এসব কথার িক উ র ? িনেজর বয়েসর সমান একটা
লােকর হােতই বা িক কের মেয়েক তেল িদেব ?
কান রকেম রহমােনর পাশ কা েয়, রা া ধের হঁ াটেত । কত সু র কৃ িত, কৃ িতেক এত
সু র না বািনেয়, সৃ কতা যিদ কােলা মেয়েদর সু র কের িদত! কত ভােলা হেতা ।
কৃ িতর এত সু র প এর কারণ খুঁ েজ পায়না। কৃ িতর তা সমাজ নই, সৗ য িদেয়
এেদর কাজ িক, সটাই ভেব পায় না...
ভাবেত ভাবেত ক কের িনেয়েছ,আজ আবার সােলহােক িনেয় বর হেব, পূ িণমার চঁ াদ
দখেব। য সমাজ আেলার উপি িতেত কািশত রেঙ মানু ষ েক িবচার কের, অথচ
জােনই না অ কাের সবার রেঙ এক, এমন অ সমাজেক ভয় করার কান মােনই হয়
না।
না আজ আর কােজ যােব না....
তার ছা পরীর সােথ গ করেব। ক চৗ /পেনেরা বছর আেগর মত ।

:পরী...ও পরী.... আয় মা আয়...আইজ
মাইনেষর দ ােশ”।

তাের গ

নামু , নাম হইেলা “মূ খ

গে র নাম েন মায়া িফক কের হেস দয়, চৗ /পেনেরা
বছর আেগর মত!!!
পূ িণমার চঁ ােদর আেলায় মেয়েক আজ একদম মায়াবতী
লাগেছ ।।
সই পু েরােনা রাত, সই পু রােনা গ ....!!
বাবার সােথ মায়াবতীর গ চলেছ.....!!
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অমীমাংিসত

রাণীয়া রাি ল িহিম*

ছিব আঁ কা আয়াজ হাসােনর নশা। িতিন ছিব আঁ কার সময় পৃ িথবীর
সবিকছই যন ভেল যান, এতটাই ম হেয় যান িতিন। ক ানভােস তিলর
আঁ চেড় আয়াজ হাসান যন ক নােকই বা েব প িদেয় দন। এতটাই ভােলা
আঁ েকন িতিন। তেব আয়াজ হাসােনর আেরক পিরচয় আেছ আর তা হেলা
িতিন শহেরর এক নামকরা কেলেজর অধ াপক। যখােন িতিন তঁ ার ি য়
িবষয় র উপরই অধ াপনা করেছন।
আয়াজ হাসান তঁ ার কেলেজর অেনক নামী এবং তঁ ার িশ াথ েদর কােছ
অেনক ি য় একজন অধ াপক। যিদও িতিন এখােন যু
হেয়েছন অ িদন
আেগই। িতিন অন কান এক দূ েরর শহর থেক এখােন এেসেছন এবং অ
িদেনই সবার মেন জায়গা কের িনেয়েছন । তঁ ার ব বহার, বাচনভি , উ বগ য়
ধ ান-ধারণা এবং ছিব আঁ কার জন । শহের িকংবা কেলেজ যিদ তঁ ার িচ
দশনী হয় তখন তা দখেত ভীড় লেগ যায়। তেব সবেচেয় বিশ তঁ ার
পাে ট েলা হয় নজরকাড়া। তঁ ার পাে ট েলা দেখ মেন হয় এ যন সিত
জলজ া মানু ষ । আর সবেচেয় অবাক করার িবষয় হেলা তঁ ার কেলেজর
কান না কান ছা ীর হয়। এখােন িব য়কর ব পার হেলা ছিবর মেয় েক
পরবত েত আর খুঁ েজ পাওয়া যায় না। এ ব পার আর কাউেক অত না
ভাবােলও কেলেজর ছা ঈশানেক ভািবেয়েছ, কারণ বশ িকছিদন ধেরই
তার ব ু সৃ জ নীেক পাওয়া যাে না। যিদও সৃ জ নীর বাবা-মা থানায় এক
িজিড কেরেছন। িক পু িলশ এখনও কূ ল িকনারা করেত পােরিন।
কেলেজ এেস ঈশান জানেত পারেলা দু ই িদন পর কেলেজ আয়াজ হাসান
স ােরর িচ
দশনী আেছ। এ িবষেয় কেলেজর সকেল আনে উৎফু হেয়
আেছ। িক ঈশােনর কান িকছ িনেয় একটা খটকা লাগেছ। তাই স আয়াজ
হাসান স ােরর অতীত িনেয় ঘাটাঘা করেত
করল এবং এক চা ল কর
তথ তার সামেন এেলা যা ঈশানেক সৃ জ নীর িবষেয় ভীত কের তলল।
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তার প
ইি য় সজাগ হেয় উঠল। ঈশান
ত পু িলেশর সােথ
যাগােযাগ কের। তার কারণ স ভয় পাি ল- সামেন কান ভয় র
দূ ঘ টনা ঘটেত চেলেছ। ঈশান পু িলশ িনেয় যেতা
ত স ব আয়াজ
হাসােনর বািড়েত পৗেছ যায়। আয়াজ হাসানেক এের
ওয়াের
দিখেয় পু েরা বািড় ত ািশ চালায়। এক পযােয় িসঁ িড়র িনেচর কু ঠরীেত
সৃ জ নীেক অেচতন অব ায় দখেত পায়। পু িলশ সৃ জ নীেক হাসপাতােল
নয়ার ব ব া কেরন এবং আয়াজ হাসানেক ফতার কেরন।
িকছ িদন পর সৃ জ নী সু হেয় কেলেজ িফের আেস। কেলেজর
সহপাঠ গণ সৃ জ নী ও ঈশান এর কােছ ঘটনা জানেত পাের। ঈশান
জানায় আয়াজ হাসান একজন পলাতক আসামী। তঁ ার আসল নাম
ইকবাল হােসন। িতিন মেয়েদরেক ভিলেয় অপহরণ কেরন এবং তঁ ােদর
পাে ট তির করার পর হত া কের ক ািমেকল িদেয় সংর ণ কেরন।
এ
তার মেধ উ াদনা জাগায় আেরা ভােলা ছিব আঁ কার জন ।
সৃ জ নীও জানায় এটা সিত কথা। কারণ অপহরেনর িদন কেলজ ছ
হওয়ার পর আয়াজ হাসান তােক ছিব আঁ কেত শখার আম ন জািনেয়
অপহরন কের।
এ ঘটনার িকছ িদন পের খবর এেসেছ – জলখানােত আয়াজ
হাসােনর মৃ ত ঘেটেছ, িক হাসপাতােল নয়ার পের তঁ ার লাশ আর
খুঁ েজ পাওয়া যায়িন। এর মেধ শহের একজন যাদু ক র এেসেছন। িযিন
যাদু িদেয় িকছ সমেয়র জন মানু ষ েক অদৃ শ কের িদেত স ম। িক
তার সােথ সােথ
হেলা এক নতন উৎপাত। হঠাৎ কের িকছ মানু ষ
অদৃ শ হেত
করল। যােদরেক পের আর খুঁ েজ পাওয়া যায় না। আর
এ খবর ঈশানেক খু ব িচি ত কের তেলেছ। কারণ িকছিদন ধের তার
আেরক ব ু িমিনেক খুঁ েজ পাওয়া যাে
না। ঈশান িক পারেব এ
রহেস র সমাধান করেত। পারেব িক িমিনেক খুঁ েজ বর করেত? …………
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গাধূ িল

অনু ী দ *

৫ বছর পর অভাগীর সােথ সৗিমে র দখা। দু জ েনর মেধ যেথ
পিরবতন ল
করা যায়। অভাগী এখন অেনকটা পিরণত আর
সৗিমে র চােখ মু েখ উদার ভাব। ব িদন পর দখা হেলও অভাগীর
আগ বািড়েয় কথা বলার অভ াসটা এখেনা যায়িন।
- জােনা সৗিম গাধূ িল মােন িক?
- জািন জািন।
- তা হয় বেলা দিখ। েন মেনর তৃ া মটাই!
- গাধূ িল মােন স া।
- হাহা!
- ওমন কের হাসেছা য?
- হাহাহাহা!(অভাগী আেরা জাের।)
- মেন হে , মেনর তৃ া মটােত পািরিন। তাই নয় িক?
- আিম ভাবাথ জানেত চেয়িছলাম। আ িরক অথ জানার েয়াজন
বাধ কির না, ক তামার মত।
- এমন কের বলেত পারেল?
- হঁ া পারলাম। কত িদন-রাত ঈ েরর কােছ াথনা কেরিছ তামায় এক
ঝলক দখেবা বেল..। আর তিম! অবেহলায়, অযে ছঁ েড় ফেল
িদেয়িছেল আমায়।
- আিম! তামায় ছঁ েড় ফেল িদেয়িছলাম? আর তিম য আমায় অমন
অসমেয় এেস িবর কেরিছেল..!
- দু িনয়া বড়ই অ ত তাইনা! যা িছল আমার আকাশ সমান ভালবাসা
তা িছল তামার কােছ িবরি র। আকােশর িবশালতা কখেনা অনু ভ ব
কেরেছা?
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- না। কখেনা সু েযাগ হেয় উেঠিন।
- হেবই বা িক কের! মেনর িভতর যার ম বড় যে র ান, স আর
যােহাক আকােশর িবশালতা অনু ভ ব করেত পাের না।
- এখেনা অিভমান কের আেছা বু িঝ?
- যার উপর অিধকার খাটােনা যায়, অিভমান তার উপরই সােজ।
তামার আর আমার গ টা গাধূ িলর মেতা। এখােন অিভমানটা
ক জমেব না!
- মেন িনলাম আিম অ িছলাম..। িক তিম! অত সহেজ সিরেয়
িদেল আমায়! যিদ বিল গাধূ িল মােন এক সু রতম রােতর
সূ চ নাও বেট, তাহেল িব াস করেব?
- কথায় আেছ, “পু ষ মানু ষ পু রাতনেক রণ কের তখন, যখন
তার বতমান কােছ থােক না! একা থাকেল তারা অপরাধেবােধর
জায়গা েলােত হাত বু লােত চায়!”
- তাহেল অপমান কের িতেশাধ িনে া?
- নাহ! যার িত একবার ভােলাবাসা হেয় যায়, তার থেক
িতেশাধ নয়া যায়না। আিমেতা কবল তামার স ু েখ এই িন ু র
পৃ িথবীর চরম বা বতাটা তেল ধরলাম।
- আমায় মা কের দয়া যায়না অভাগী..? (হতাশার সু ের।)
- মা করার জন অিভমান করেত হয়। থাক না আজ ওসব কথা।
এিদক দখ! িবেকল গিড়েয় গাধূ িল লে আমরা। আজ না হয়
আিস।
- আর িক কখেনা আমােদর দখা হেব..?
- ভােলা থেকা সৗিম । ভােলা রেখা।।
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আমার শাি

িনেকতন
রািমশা তাজরীন িসরাজী লাবণী*

"জীবন যু ে
বা বতা
ক আপন কেরা" "একটা ঘটনা
আেস,আেরকটা ঘটনােক চাপা দওয়ার জন !তখন আমরা অতীত
ভলেত িশিখ" হঁ া এই বাক
েলা কান পু ক িকংবা মনীষী গণেদর
নয়।এই বাক
েলা আমার মা-র।"মা" ছা একটা শ
কখেনা
মধু র তায় পূ ণ , আবার কখেনা অিভমান, অিভেযাগ,
ােধ িমিলত।
আমার ছা একটা জীবেন এই মানু ষ টার ভিমকা আেছ িবশাল।
জ
থেক মৃ ত পয !পরকােলও হয়েতা ভিমকা পালন করেব।এই
য আমােক যা ভােলা িশ া িদেয় যাে তার ফল
প একট হেলও
পেত পাির
ার কােছ।আিম িবলািসতা িকংবা িবলাসব ল ভােব
আমার মা ক িনেয় বলেবা না িকছই।এই জীবেন যা সত কবল
তাই উে খ করেবা। ছাট বলা থেকই এত যে র খিন মেন কেরই
লালন পালন কেরেছন।যা ভাবত সব মা- ই কের থােকন তার
স ােনর জন !একটা সমেয়র পর কেশাের এ পদাপণ কির।
নিতকতা িকংবা মানু েষর মত মানু ষ হওয়া িনেয় কত য বকা-ঝকা
উ ম-মধ ম খেয়িছ তা কবল অিভমানী হেয়ই চােখর
েল
শরেৎর মঘ হেয় ভেস যেতা।। কেশােরর গি হেয় বয়সি েত
যাগ িদলাম? তঁ ার হাতটাই আেগ িছল আমার হােতর সােথ!।
কেলেজর িশ কতা কও ধের রেখিছল এবং আমার হাত কও!
আর যত কার নিতক িশ া সব ই
হেয়িছল বাদ য এর
মেতা যা ভাবতই একটা মােয়র ভাব।এই জীবেন হাজার টাকা
ভে
গেছ
ধু আমােক
লার বানােনার ধা ায়। আিম হলাম
আে ল
ম,
আমার মােয়র আকাশকু সু ম । ইভােব ডােন বােম
িগেয় িগেয় এখন আিম বাইউে র ইংেরিজ িবভােগর ছা ী।
*7th Batch, Dept. of English
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এই জীবেন কত উ ান-পতেনর ীকার হেত হয়।উিনশ পিরেয়
কুঁ িড় কতরকম িবড় না, অৈথ জেলর পািন পান করেত থািক! ছা
বলায় একটা গ
পেড়িছলাম" A FRIEND IN NEED IS A
FRIEND INDEED" অথ াৎ, অসমেয়র ব ু ই কৃ ত ব ু ! বাদ বাক
টা বা েব প িনেলা।আিম আমার মা ক কােছ পেয়িছ।একজন মা
িহেসেব,একজন উ ম ব ু িহেসেব।একট বড় হওয়ার পর আমার মা
কখেনাই আমােক
শ আদর সাহােগ কথা িকংবা আ াদী এমন
িছল না।আিম িছলাম এমন একজন য িকনা িবড়াল ছানার মেতা
মােয়র গা ঘঁ েষ থাকেত চাইতাম। মাট কথা বড় হেয়েছা িনেজেক
িনেজই দেখা,িনেজর সং াম িনেজ কেরা,সব সর াম িদেয়
িদেয়িছ,িশিখেয়িছ!এসব িনেয় ায়ই ি ধা
লাগত। াবল ী িক
তা হয়েতা শখােত চাি ল। িক যখন আমার িবপদ িকংবা দুঃ সময়
িছল সই সময় টােত িতিন যভােব আগেল রেখেছ তা খু ব
অেলৗিকক শি
হেয় সফলতা িনেয় আঘাত কের মেনর গভীের।
এতটা ভােলা বাসা-একদম মঘমু আকােশর মেতা পির ার। এই
মানু ষ টা কখেনাই বলেব না এই জামা টা িকেনা, াে র দাকােন
িগেয় এটা সটা কেনা িক পড়ােলখা িকংবা িবদ ার জন , ােনর
জন সবসময়ই সাহায কের আসেছ সােথ বাবাও! শখােত লাগেলা
" মাচের যাও,িক
ভে পেড়া না"। একটা সময় আেস আমােদর
দেখ সবাই হাত ছঁ েড় দয় কবল মা-বাবা ছাড়া!মু ার এিপঠওিপঠ সব হণ কের িদন শেষ তােদর সােথ এই বসবাস েলা
মেন হয় যন কৃ িত, জসীমউি ন এর কিবতা!এই য সংসাের জন
িন াথ ভােব অ া কমা িদেয় যাে তােদর জন অসংখ স ান।
আমার বাংলা লখািলিখ বা
ান আহরেণর িপছেন অদম শি
জু িগেয়েছন তারা।ধন বাদ! ধন বাদ আমার এই িন াণ মেন শাি র
িনেকতন গেড় তালার জন ।। একটা বৃ
াত সবু জ সেতজ পাতার
"শাি র িনেকতন।"
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The Red Blouse
Md. Ataullah Nuri*
The monsoon was very late this year. It was already the beginning of June, but still
there was no outpouring of rains except for the last two days. Agatha is a tiny, typical
Bangladeshi village located in the southeastern corner of the country. During the
monsoon the face of the village changes completely. It is a marshy area where most of
the places are very low and gets water-logged during the rainy season. The low sound
of lapping water is heard from the marshes and paddy lands during this time. The
picture was no different this year. It was around 10pm, almost midnight for the people
of Agatha; who usually take their supper around 8pm and go to bed before 9pm.
It was Friday. Ramij Fakir, a rickshaw puller from the village Agatha, was waiting in the
Agatha bus station for the last bus to come, which was due to arrive within 10pm. Ramij
is 30 years old rickshaw puller, who lives in the south side of the village, a very low-lying
area. The later part of his name does not mean that he is a holly man or saint. It is his
nickname and there is a story behind it. Ramij, when he was a young boy of 18 or 19,
grew his hair long, which gave him the look of a dervish. People also started to
nickname him as Fakir. So, he is best known as Fakir to the people of Agatha.

Agatha has two bus stations. The main bus station is located outside the village
and there is also a temporary bus station which is located in the northern area of
the village. During monsoon buses don’t come inside the village and people who
want to go to the city have to come to the outer station. It was drizzling. Ramij
was sitting on his rickshaw coiled up under the hood in the outer station. Most of
the other rickshaw pullers had gone home early. There was not a single person at
the bus station except Ramij, who was eagerly looking at the place where the bus
from the city usually stops. He lighted a cigarette to keep him warm as well as
pass the time. He already began to feel irritated. He was not sure whether he
would get any passengers at all. The bus, which comes from the city stops here
for a short time and goes to the distant village Manisha. Usually, one or two
homebound passengers get down from each bus and take rickshaw to go to the
remote parts of the village.
*Mohammad Ataullah Nuri ,Associate
Professor and Head ,Dept. of English
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Ramij was also expecting so. After day-long hard labor, his muscles were aching. The
weather was also a bit cold. But he tried to keep himself warm by smoking the
cigarette. On other occasions, he would go home. But today he decided to wait longer.
He tried to count the money he had earned, though he did not open his purse; which was
kept in his waist bag made of water-proof polythene. Though he could not be sure about
the amount, he thought it would be more than what he had earned the day before.
A whistle was heard from the distance. Ramij knew rightly that it would be the whistle
of the bus he was waiting for. He uncoiled himself and got down from the Rickshaw. He
did not have to wait long. Soon a bus arrived and stopped before Ramij. Five to six
passengers got down from the bus, all of whom were known to him. Ramij became
hopeful and felt relived. He tried to draw the attention of the people by ringing the bell
twice. But they did not look at him. He made sound on his bells again, but nobody
responded to him. Finally he shouted to them, ‘Rickshaw, do you need Rickshaw?’ No
response came. The people who were tiptoeing to avoid the clay soon disappeared in
the dark.
It was very unusual for Ramij, who comes every day to Agatha bus station at this hour
and gets one or two passengers. It was frustrating and Ramij decided to go home. He
began to pull his rickshaw and advanced a few yards. He was pulling the rickshaw with
most unwillingness. Suddenly a ghastly feeling covered his mind and his face became
very strong. He changed the direction of the rickshaw and went back to the original
place. He changed his decision and determined not to go home without passengers.
Once again he sat on the rickshaw coiled up under the hood and began to wait if by
chance any bus would come, though he knew that the bus which had arrived was the
last bus and no more bus would come that night. The rain completely stopped. The sky
also began to look fresh and clear. A few stars were also seen in the sky.

He would at least be able to earn 40tk, if he would get a trip to Shanthahar
bazaar, Ramij thought to himself. The usual fare is 30tk, but the rickshaw pullers
demand 40tk when it rains. It is almost impossible to paddle a rickshaw on the
clay road during monsoon.
Ramij thought he would buy a new blouse for his wife, if he would get a trip. His
wife had been nagging for a new blouse for the last few weeks. In the morning
when Ramij was taking water-rice, his wife had her right hand exposed before
Ramij and asked him to see the torned blouse she had been wearing.
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‘How many days would I have to wait for a new blouse?’, said his wife angrily. Ramij
didn’t answer. He was looking at the bare part of her hand, which was exposed out of
her torned blouse. He became indifferent by looking at the bare part of her arms. She
quickly covered her arms with sharee. Ramij felt a strange fondness for his wife. He felt
like stroking his wife’s bare arms. He loves his wife very much. But he could not
recognize this woman in the day light. Is it the same woman who shares his bed at
night? She becomes a mystery in the light of the sun. Ramij finished his breakfast in
silence.
Ramij is married for five years. He has a daughter named Lucky. Ramij is different from
other Rickshaw pullers of the village Agatha. He earns more than any other Rickshaw
pullers of this village. It is possible because of his personal as well as family
reputation. His father Bashar was the head Chakidar of the Agatha union parishad.
Bashar chakidar was famous for his honesty and his service to the village. Ramij also
shares the good qualities of his father. He tries to help other people in their distress.
Ramij didn’t inherit any property from his father except a small thatched house. The
rickshaw, the only hope of his family, was given to him as a dowry during his marriage
five years ago. During the early times of his marriage, he earned enough to save a
portion from his income for the rainy days. But for the last two years, the time has
become tough for him. For the last two years, some Mini Buses have been commuting
people from city to Agatha village. Previously, people had to go to a distant bus
stoppage by rickshaw in order to ride a city bus. But now mini buses come to the center
of the village and carry most of the passengers. It is cheaper as well as faster for the
villagers, though mini buses usually don’t come after 7pm.

It was almost 11 pm. Ramij got tired and frustrated. He became almost sure that
no bus or mini bus would arrive. He got down from his rickshaw and tried to light
his cigarette form the hurricane hanging under the rickshaw. The flames of the
hurricane got dim as it was likely going to run out of oil very soon. Ramij heard a
whistle when he was lighting his cigarette. He became hopeful again. This time
he heard an assurance from within that this time he would get a trip. A mini bus
stopped before him within a few minutes and two persons got down from a mini
bus. Ramij was able to recognize them quickly. He knew that they would go to
Agatha.
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He approached towards them with his Rickshaw and the persons also rode on it
silently. Ramij started to pull the rickshaw slowly. He would have to pull the
rickshaw throughout the whole journey as it was impossible to paddle rickshaw
due to thick clay on the road.
Ramij was pulling his rickshaw with great labor. He almost crossed half the way
and then suddenly he heard a sound. One of the wheels had punctured. Rickshaw
got leaned to right side. It was beyond his thinking. For a moment, he could not
decide what he should do. The passengers got down from the rickshaw as they
could realize that it was not possible to ride on a punctured rickhsaw. They
offered Ramij 20tk, which he refused. He could not understand why it should
happen to him. He felt like crying. He felt a heavy load on his chest. But he could
not cry. He was pulling the empty rickshaw while scolding himself for his
misfortune. When he was crossing the turn beside the village mosque, two
shadows appeared before him from the darkness and fell on him. Ramij felt a
heavy punch on his left jaw and fell down on the road. He could not resist them
as they repeatedly hit him and snatched away all his day’s earnings. Ramij caught
one of them by throat. But the other drew a knife and sliced Ramij’s right hand
from above the wrist. The two disappeared in the dark. Ramij fell down on the
road and was bleeding. It began to rain again and the blood from Ramij’s body
became mingled with the rain water. He wrapped up the cut with the gamcha and
tried to stop flowing blood from the wound. For some time he lay down on the
ground. He slowly stood up and began to drag himself to his home…
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একটখািন িব

ান

তানহা তাবাসসুম বনা*
উ াবন আর সসব িনেয় পাঠ পু েক আেলাচনা, িবে ষণ, আবার এ েলা
না বু েঝ গলাঃধকরণ, এমনটা ঘটেছ হরহােমশাই। এছাড়াও রেয়েছ িকছ
ছা সমােজর িব ান বু ঝ েত নাকািনচবািন অব া আর ন র তলেত
েড়া িড়, িক িব ােনর মেধ য মজা লু িকেয় আেছ সটা খুঁ েজ পায় না
অেনেকই, হয়েতা খুঁ জেতই চায় না। পরী ায় ভােলা ন র তলেত যতটকু
েয়াজন ততটকু ই পড়া হয় এই িব ান িবষয় । নতন কের জানেত
চাওয়ার আ হ থােক না বলেলই চেল, কারণ ভেয়র আেরক নাম িব ান।
তাই িব ােনর ভতরকার মজাটা আর আিব ত হয় না। অন িদেক
মাধ িমক, উ মাধ িমেক িব ান েপ রসায়ন,(নাম তার রসায়ন হেলও এর
মেধ তমন কান রস খুঁ েজ পাওয়া যায় না বরং এক
িণর ছা সমােজর
অব া এেকবাের নােজহাল কের তালার অসীম
মতা রেয়েছ এই
রসায়েনর, তেব কথা সবার জন
েযাজ না), পদাথ সহ আরও িকছ
িব ােনর বই িগেল িগেল ন র তলেতও ব
থােক অেনেকই। িক
সবাইেক ক একই কাতাের ফলা যায় না। অেনেকই আেছ যারা িব ান
থেক এমন িকছ খুঁ েজ পায় যটা অেনেকই পায় না আর সটা হেলা
িব ােনর মজা। যারা িব ােনর মজা বু ঝ েত পাের তােদর কােছ িব ান
হেলা অন রকম িকছ্ ।
যিদও অেনেকর মেধ িব ান িনেয় অেনক ভীিত কাজ কের বা িব ান
রসকষহীন মেন হয়, আজ না হয় সই ক ন, ভয়ংকর ও রসকষহীন
িব ােনর স বাদই িদলাম। বরং এমন এক িব ােনর দু িনয়ায় ঘু ের আসা
যাক যখােন জানার ও শখার আেছ অেনক িকছই আর তার পাশাপািশ
রেয়েছ মজার িকছ ব ািনক ব াখা যা িনেয় আমরা অেনেকই অবগত নই।
আমরা আসেল গভীরভােব িচ া করেল বু ঝ েত পারেবা আমােদর চারপােশ
যা িকছ আেছ সবিকছেতই রেয়েছ িব ােনর ছঁ ায়া। তার মেধ অেনক িকছ
কন, কীভােব হয় সটা আমরা জািন না। কন, কীভেব এই দু '
ে র
উ র না হয় িব ান িদেয়ই খঁ া জা যাক।
*9th Batch, Dept. of English
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থেমই আিস আমােদর রা াঘের। রা াঘের এমন একটা িজিনস আেছ
যটা আমােদর খু ব কঁাদায়। িজিনস
িক হেত পাের? যিদ এ
এক
ধঁা ধার মেতা কের দয়া যায় তেব অেনেকই সহেজ এ ধঁা ধার উ র িদেত
পারেব। হঁ া, য িজিনস আমােদর কঁাদায় তা হেলা পঁ য়াজ। পঁ য়ােজর
ঝঁ া ঝ চােখ লাগেল কন কঁািদ আমরা? এর িপছেন রেয়েছ সু র এক
িব ান। যখন আমরা পঁ য়াজ কা , তখন পঁ য়ােজর কাষ েলা থেক
বাতােস সালফার িনগত হয়। সালফার আমােদর চােখ পড়েল এক
িতি য়ার সৃ হয় এবং চােখ িকছ পিরমাণ সালিফউিরক এিসড তির
হয়। পঁ য়ােজর রস পড়েল চােখর এই ালাভাব বা চাখ থেক পািন পড়ার
মূ ল কারণই হে এই সালিফউিরক এিসড।
রা াঘর থেক এবার েম আিস। হঠাৎ কেরই চােখ পড়েলা দয়ােল এক
ক িক। আ া আমােদর কখনও িক
জােগ না এই ক িক কীভােব
দয়াল বেয় চেল? এ
দয়াল িপছেল পেড় যায় না কন? িব ান থেকই
না হয় এই ে র উ র খুঁ েজ নয়া যাক। ক কর পােয়র তালু েত অসংখ
ভঁ াজ রেয়েছ যই ভঁ ােজ আেছ কা
কা
লােমর
, িত
'িসেটই' নামক িমিলয়ন িমিলয়ন ত িনেয় গ ত। েত কটা 'িসেটই' এর
মাথায় িচকন ও আরও অসংখ ত
আেছ (ব বচেন SPATULAE)।
'িসেটই' যখন দয়ােল ও কঁােচর সং েশ আেস তখন দু েটার মেধ সংেযাগ
ািপত হয়। তার পাশাপািশ ক িক দয়ােল আটেক থাকার িপছেন এক
বল িবেশষ ভিমকা রােখ যােক বেল ভ ান ডার ওয়ালস বল। আবার
ক িক যখন পা ফেল তখন এর পােয়র িনচ বায়ু শূ ন হেয় যায়, ফেল পা
দয়ােল আটেক থােক। এই আটেক থাকা পােয়র উপর দেহর ভার িদেয়
ক িক অনায়ােস দয়ােল চলােফরা করেত পাের।
ম থেক এবার একট বাইের বিরেয় আিস। একট না হয় তাকাই
আকাশপােন। নীল আকাশ, আকােশর িবশালতা কার না ভােলা লােগ! িক
আকাশপােন তািকেয় আমরা িক কখনও ভেব দেখিছ বা আমােদরমেন িক
কান
আেস িন য এই আকাশটা কন নীল? এবার এই কেনার উ রটা
দয়া যাক িব ান িদেয়ই। আকাশ নীল হওয়ার িপছেন রেয়েছ খু ব সু র
এক ব াখা।
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থেমই এক কথা বলা যাক কান ব েত যখন আেলা পেড় তখন সই
ব আেলা শাষণ কের এবং তা চারিদেক ছিড়েয় পেড়। আেলার এই
ছিড়েয় যাওয়ােক এক কথায় বলা হয় আেলার িবে পণ। কান ব েত
আেলা পড়েল তা কতটকু ছিড়েয় যােব সটা িকছ িবষেয়র উপর িনভর
কের। সূ য থেক যখন আেলা আেস তখন তা পৃ িথবীর বায়ু ম লেক আঘাত
কের। সূ য থেক য রঙটা আেস তা স ূ ণ সাদা, যটােক বেল যৗিগক
আেলা কারণ এর মেধ আেছ সাত
আেলা- ব িন, নীল, আসমানী,
সবু জ , হলু দ , কমলা, ও লাল। সূ েযর আেলা যখন বায়ু ম লেক আঘাত
করেব তখন ব িন, নীল এ দু রঙ বিশ িবি
হেব। কননা এেদর
তর ৈদঘ বাকী পঁ া চ রেঙর তলনায় কম। য রেঙর তর ৈদঘ কম তা,
সবেচেয় বিশ িবি
হয়। রঙ দু
িবি
হওয়ার পর আমরা
বায়ু ম লেক নীল বা ব িন দখেত পাই। যিদও নীল রঙটাই আমরা বিশ
দিখ কননা সূ য থেক আসা ব িন রেঙর শতকরা হার কম আর
আমােদর চাখ নীল রেঙর িত বিশ সংেবদনশীল যার ফেল ব িন রঙটা
আমােদর চােখ তমন দৃ শ মান হয় না। তাই আমরা আকাশেক নীল দখেত
পাই।
আকাশ নীল হয় কন সটা তা বু ঝ লাম। িক আমরা চারপােশর সবিকছ
দিখ কীভােব? আমােদর চােখর িক কান আেলা আেছ বা চােখর আেলা
িক আমােদর দখেত সাহায কের ? এমন কৗতহলও িক আমােদর মেধ
জাগেত পাের। এখন উ র যিদ হঁ া হয় তাহেল
হে আমােদর চােখর
আেলা থাকেল আমরা অ কাের দিখ না কন?এেতা
আর কৗতহেলর
উ েরর িপছেনও রেয়েছ িব ান ও সু র িকছ ব ািনক ব াখা। আসেল
আমােদর চােখর িনজ
কান আেলা নই। যখন সূ য বা অন কান
আেলার উৎস থেক আেলা কান ব র উপর পেড় তখন সই ব
ঐ
আেলা
িতফিলত কের। যখন আমরা ব
র িদেক তাকাই তখন ঐ
িতফিলত রি
আমােদর চােখ এেস পেড়। আমােদর চাখ তখন
সংেকত িহেসেব তা মি ে পা য় দয়। মি
ঐ ব
র এক অবয়ব
তির কের যা আমরা দখেত পাই (মি ে র সােথ আমােদর চােখর এক
সংেযাগ আেছ)। িক
অ কাের আেলার উপি িত না থাকার কারেণ
আমরা কান ব
দখেত পাই না। কননা, যিদ আমরা অ কাের কান
ব র িদেক তাকাই তেব সই ব েত কান আেলা না পড়ার কারেণ আেলা
িতফিলত
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হয় না। িতফিলত আেলা আমােদর চােখ আেস না ও মি ে ও কান
অবয়ব তির হয় না। ফেল বি
ও আমরা দখেত পাই না।
থেমই, আমরা কা া িনেয় সু র এক
ব ািনক ব াখা জানেত
পারলাম। তেব সই কা ার িপছেন য িজিনস
দায়ী িছল তা হেলা
রা াঘেরর অত
িবেশষ এক ব
পঁ য়াজ। তেব আমরা আসেল কন
কঁািদ সটা িক ভেব দেখিছ? এবার কা া িনেয় মজার িকছ িবষয় জানা
যাক। কা া িতন ধরেনর, বসাল কা া, িরে
কা া ও ইেমাশনাল কা া।
বসাল কা া মূ ল ত সাধারণ এক
িবষয়। এ ধরেনর কা া আমােদর
চাখেক িপি ল তরল ভজা রােখ। যার ফেল আমােদর চাখ এেকবােরই
িকেয় যায় না। পঁ য়াজ কাটার ফেল মূ ল ত য কা া আেস তা হল িরে
কা া। এটা মূ ল ত সংেবদনশীল ব
থেক চাখেক র া করার জন হেয়
থােক। তাছাড়া চ বাতাস, ধু েলার কারেণও িরে
কা া আেস। চােখর
কিণয়ার সংেবদনশীল ায়ু ই এই িরে
কা ায় ভিমকা রােখ। আবার
িবপদ বা আঘাত পেল সংেবদী ায়ু সি য় হেয় মি ে েক সংবাদ পাঠায়।
মি
সংবাদ পেয়ই চােখর পাতায়
ত িবেশষ হরেমান পাঠায়। ফেল
িরে
কা া তির হয়। আর আেবগ বা অনু ভ িতর কারেণ য কা া হয় তা
হল ইেমাশনাল বা আেবগময় কা া। মূ ল ত িবিভ আেবিগক কারেণ চােখ
অ উৎপ হয় ও ঝরেত থােক। এই য চােখর পািন টপটপ কের ঝরেত
থােক তা িক
চােখর এক
ি থেক উৎপ হয় যার নাম ল াি মাল
ি ।
িব ােনর দু িনয়ায় একটখািন ঘু রাঘু ির শষ হেলা। এক কথা উে খ না
করেলই নয়, আসেল িব ান িনিদ
িণর কােরা জন নয়। িব ান সবার
জন । িব ানেক জানা ও িব ানচচা আমরা িতিনয়তই করেত পাির।
কারণ আমােদর ত ািহক জীবেন ওতে াতভােব জিড়েয় রেয়েছ িব ান।
মােঝ মােঝই িব ােনর দু িনয়ায় অবগাহন কের আমরা অেনক িকছ জানেত
পাির, িশখেত পাির। িনেজেদর ােনর পিরিধ বাড়ােত পাির। আমরা জািন
জানার কান শষ নই, িশখার কান শষ নই। আমরা িব ানেক জানা ও
িব ানচচা অব াহত রাখেত পাির
িতিনয়তই। কারণ এেত িক নানা
কৗতহেলা ীপক িবষয় লু িকেয় রেয়েছ। আমরা িকছ েণর জন হেলও
িব ান সাগের ডব িদেয় িকছ িবষেয় আমােদর কৗতহেলর উ র খুঁ েজ
পেতই পাির।
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