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The Background or the foreground?           

 

On the historic occasion of 75
th
 Independence of our country, when I reflect on the word „freedom‟, 

one of the primary thoughts that surfaces in my mind is freedom of expression. How can I manifest 

my personal view, or feeling, and how freely? And here what becomes paramount is my selection of 

mode. The ongoing pandemic caused by the life-threatening Corona Virus has constricted us in 

various ways, restricting our free movement and free mixing with our friends and relatives. Often, 

many of us are so burdened with so much of spare time that we do not know what to do. There is a 

constant risk of lazing out (not in the sense of Bertrand Russell‟s essay “In Praise of Idleness‟), and 

more of over sleeping and over eating provided you are financially well off. Most damagingly, many 

of us have even started doubting our own worth or purpose of life. But then, every challenge almost 

invariably opens up opportunity – opportunity to explore your innate qualities, assert your resilience, 

and lend wings to your imagination. Well, just talk to yourself, and let others have a peep! Play with 

colours, actual or virtual, and lo we have another volume of Pigments. All attempts may not be of 

equal merit, but because they are genuine endeavours, who knows they may be just the first step 

towards a towering mansion! 

I always believe that every one of us has a creative impulse tucked inside. What you need is a spark, 

some word of inspiration, a mere tap on the shoulder to make you believe that you too can. Mentoring 

our students includes boosting their confidence to express themselves in any constructive manner they 

like. Pigments is that platform which seeks to reach out to the “extra” factor in our learners, and 

become the mouthpiece of many voices which otherwise remain either suppressed, or unheard or 

neglected. We are very happy that so many of our dear students, both present and past, spontaneously 

contributed. No virus can curb this indomitable spirit, and herein lies the triumph of art. 

It gives us great pleasure to be able to publish and present the second volume of Pigments. We are 

thankful to Dr. Santanu Chattopadhyay, the Principal of our college, for his constant support in this 

enterprise. Special mention must be made of my youngest colleague Miss Samyukta Chatterjee who 

has so efficiently and gladly contributed in editing and designing the e-journal. All our students and 

all my colleagues also deserve congratulations on this success. 

With God‟s grace, we look forward to continue publishing „Pigments‟ year after year. 

 

Wishing everybody healthy purposeful life, 

Dr. Ashoke Kumar Agarwal, 

Editor-in-Chief & Associate Professor, 

Department of English, 

J. K. College, Purulia, W. B. 
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Rabindranath Tagore, Arnab Kundu (U. G. Semester VI) 
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াহত্যে রবীন্দ্রনাথ  

ভানা ফযানাজী (U. G. Semester II) 

 

যফীন্দ্রনাথ আভাদেয বফশ্বকবফ, 

তাাঁয চযদণ জানাই শ্রদ্ধাঞ্জবর| 

 

াজায কবফতা গদেয ছদর, 

আকাঙ্ক্ষা জাবগদেদছন কদরয ভদন| 

 

তাাঁয লরখা গাদনয ুদয, 

ভুগ্ধ আভযা গবীযদঘাদয| 

 

কবফয নাটদক ফাস্তদফয লপাাঁটা, 

লেদখদছ বফবিত ভানফজাবত লগাটা| 

 

যফীন্দ্র-ংগীদতয লভাভে তার, 

ঙ্গীত লেভীদেয ম্পে বচযকার| 

 

বকবাদফ কবয তাাঁয দেয ফণণনা, 

বতবন লম অন্তয-োঙ্গদনয বচয ফানা| 

 

াবদতযয ফণো অভয কবফ, 

এই বাদফই লথদকা বচযকার তুবভ| 
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WORDS OF PRAISE 

Shreya Mukherjee (U. G. Semester II) 

 

Oh, a man of great stature... 

An author, a reformer and many more! 

Being a follower of Western idealism, 

You were against narrow communalism. 

 

A great poet of Bengal 

A Nobel laureate of verse, one and all 

Comparing the achievements of Japan and Russia, 

You have glorified the thinking of India. 

 

Your institution of Visva Bharati 

Is a well known central university. 

Besides being a novelist, 

You were also a great poet and essayist. 

 

For composing songs known as Rabindra Sangeet, 

You are a memorable person indeed. 

To be precise in my verse, 

We are thankful beyond words. 
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The Eternal Lovers: Shreya Mandal (U.G. Semester IV) 
 



 
 

11 
 

 

“The Girl, the Rain and the Raincoats”: Shreya Mandal (U. G. Semester II) 
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“The Penetrating Gaze”: Arnab Kundu (U. G. Semester II) 
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“The Woods are Lovely...”: Kakali Mandal (U. G. Semester IV) 
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“Krishna”: Shyamali Paramanik (U. G. Semester IV) 
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A Queer Mixture 

Annapurna Singha (U. G. Semester IV) 

 

I speak a language, 

a queer mixture of English and Hindi, 

that belongs intimately to me, 

but people of Class find it dumb 

because it lacks the audacity 

of the British tongue. 

 

The whites left us lost in a lingual web 

with strange locks of accent and standards,  

that I cannot call my own. 

 

So, I took this foreign gift 

and folded the rough edges 

into a self-created origami 

blending beauty with some imperfect crease, 

 that softens with time 

similar to this strange language 

creating a warm corner in my home. 

 

This blend of two, 

a language that I call my own 

because it makes me feel Alive, 

blooming with the smell of homeland, 

to where I belong. 
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And it is true, 

to be deprived of one's language 

is like a crippled body lacking its spine, 

similar to what French's felt  

when imposed with a foreign (German) tongue. 

 

I'll stick to this queer mixture, 

to relish the warmth of my nation 

with a crisp of the British tongue, 

a language of my choice 

that I call my own.  
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কে এই পরুু… 

অঙ্কন দণ্ড (U.G. Semester II) 

 

করয যম যক্ষা নাযীয রজ্জা 

ুরুল যই যতা য়, 

যণ কযা স্ববাফ মারদয 

য যতা ুরুল নয়। 

 

ক্তি মক্তদ দফুবরররয 

দক্তভরয় ক্তদরত য়, 

যৌরুলত্ব ূনয তরফ 

যকারনাই কারজয নয়। 

 

কাভনায য াোঁরজ যীয স্পব 

কযরর ুরুল নয়, 

বাররাফাায ক্তিগ্ধ য 

ুরুল রে যয়। 

 

যকাভর- নযভ-বঙ্গযু মাযা 

জীফরন অথথ বয়, 

ঢার রয় তারয যক্ষা কযা 

ুরুরলয ক্তযচয়। 
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ুরুল রর যজঃস্বরায  

নযাক্তকন রত য়, 

যি-দরৃয কাুরুল যতা 

ক্ত ক্তিরত যভরত যয় । 

 

ইচ্ছা ূযণ ক্তি ধাযরণ 

ুরুরলযা ায় জয়, 

যস্বচ্ছাচাযী ুরুল যম জন 

যকউ নয়, কাযও নয়। 

 

ুরুল মাযা, তাযাও কাোঁরদ 

তারদযও রারে বয়, 

ক্তনবব য়ারদয অশ্রু তফুও 

ধাযণ কযরত য়। 

 

ুরুল াক্তত ভারজ ক্তক কবু 

নাযীয কদয য়? 

নাযীীন যকারনা ুরুল ক নও 

কযরত ারয ক্তক জয়? 
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Macbeth 
Annapurna Singha (U.G. Semester IV) 

 

Once while teaching Macbeth 

in the mid of June... My PROFESSOR makes a grim face 

and says in a serious voice~ 

Macbeth, a true Knight 

fell into the depth of tyranny 

all for his hubris 

his so-called ambition 

and I think with utter suspicion 

about the heights of passion. 

 

Passion, the harbinger of ambition! 

Like a flickering flame ignites our desires 

and more precisely 

has the ability to burn the moth 

that hovers in its way 

Macbeth murdered the worthy King 

who was called Duncan, the Great! 

 

Passion's reign when closely controlled 

runs swiftly as the tamed horse, 

could kill the master too 

if slackened and swayed. 
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Over Ambition 

seed of Macbeth's tragedy 

turned him into an Assassin 

and a man slaughtering machine! 

Love lost its light 

and kindness suppressed. 

 

Blind-fold of greed 

Snatched his eternal peace! 

 

To fool the Time 

he tried to be Time 

but Time  knows 

the fools on this stage. 

 

Being a Serpent 

under the pretty Flower 

poisoned Macbeth, 

swallowed his leftover values 

and Time snatched his beloved wife 

who wished to despise Nature 

and its magical ways.  
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ক্তক্ষা ফর াই ভূরযীন 
 অঙ্কন দণ্ড (U.G. Semester II) 

 

কারদয ভরূয ফবক্তনম্ন 

যতাভযা ক্তক তা জানরত চাও? 

ছাত্র তাযা যদরয আররা 

যতোঁ রতা ররও যভরনই নাও। 

 

চররফ ফই অক্তপ, োক্ত  

ক্তনফবাচরনয অনষু্ঠান, 

য রা রফ ভারে, ফরুথ 

ক্তক্ষা রফ ফক্তরদান। 

 

ভ ূব যা ায প্ল্যাক্তনিং তারদয। 

ভানরত রফ যফ বাররা, 

ভকূ থাকররই নফপ্রাণ 

বারেয তারদয জ্বররফ আররা।  

 

তাযা নাক্তক যভারদয কথা 

বাফরছ যজরে যাক্তত্র ক্তদন, 

ছারত্রয প্রাণ ফায আরে 

যইররা না য় ক্তক্ষাীন! 

 

ফাক্ততর যাক যীক্ষাযা 
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ফন্ধ ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান, 

বাইযা না তাায় 

ঝ রফ ঝ ুক একরা প্রাণ! 

 

গুরুস্পব চুররায় যেরছ 

ফনু্ধরদযও ঙ্গ যনই, 

ভরনয যযারে ঝুররছ পযারন 

তাযও যকারনা ক্তরফ যনই। 

 

যম যভরয়টায স্বপ্ন ে ায 

স্বপ্ন ক্তছর যযাজ যারত, 

ঠিকানা এ ন শ্বশুয ফাক্ত  

 ুক্তি, াতা দইু ারত। 

 

যতাভযা ফাই যবারট যজরতা 

েক্তদ করযা টানাটাক্তন, 

ছাত্রজীফন দন জ্বারা 

য যতা শুধুই আভযা জাক্তন। 
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Do It For Yourself 
 Annapurna Singha (U. G. Semester IV) 

 

 

 

If there are only two lines that you 

feel like writing, do it and trust me  

they could be imperfect as shit lacking 

rhyme and meter or anything extraordinary  

said by your English Teacher. 

 

If those two imperfect lines hold your  

emotion and you feel relieved to have  

finally, let them out through words, do it 

and you‟ll feel great because it has you  

in it, pure and unbiased. 

 

If you are worried that they will never  

notice what you write, still do it and do 

it till you feel that every ounce of your 

choked up imagination floats on that 

page that you have been stuffing inside  

you for year after year. 

 

Do it for yourself,  

do it because it matters. 
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যান্না ক্তফভ্রাট 
অঙ্কন দণ্ড (U. G. Semester II) 

 

আক্তভ ুক্তপ্রয়া। যন ফাক্ত য একভাত্র ফউ।আভায স্বাভী প্তকরক আক্তভ বাররারফর ক্তফরয় করযক্তছ। 5 ভারয 
ক্তফফাক্তত জীফরন র ক্তছ ‘ যান্না ‘ নাভক এক চযভ পযাারদ । যান্না জাক্তন না তা নয়, যান্নাফান্নায় 
আক্তভ ক্তদ্ধে। ভযা র কী যান্না কযরফা তা ক্তনরয়। আভায শ্বশু  – শ্বাশুক্ত য ছরেয  াফায 
একযকভ, আয প্তরকয ঠিক উরটা। মক্তদ ভা – ফাফায ছরেয  াফায না ফানাই,তাোঁযা আভায় ফাোঁকা 
ফাোঁকা ফাকযফান উায যদন। “আভায যছররটারক ক্তনরজয ফর যা ায ধাো ফ, ফকু্তঝ না নাক্তক?” 
ক্তকিংফা “ জাক্তন , জাক্তন এরূ নীযফ অতযাচারযয ভাধযরভ আভারদয ফদৃ্ধাশ্ররভ াোরত চাও যতা?”। এক্তদরক 
প্তরকয ছরেয  াফায না রর তায ভ ু রয় মায় ফািংরায াোঁচ,আভায প্রক্তত ধাযণ করয ফর 
যভৌনব্রত। েৃফধূ াওয়ায াাাক্ত যমরতু প্রচুয টিউক্তন  াই তাই ভরয়য অবারফ ফায জরনয 
রযকযকভ যান্না করয উেরত াক্তয না। কারর ফযাচ, ন্ধযায় ফযাচ, উযন্তু ফাক্ত য অনযানয কাজ। 
প্তকরক ক্তজরেও করযক্তছ,” যতাভযা এভন উরটা থচাযী যকন য ? এতক্তদন কী য রয় ফর া রয়ছ?” 
প্তক ীক্তভত রে জফাফ যদয়,”ভারয়য ভায়ায় আভায জরনয এক দরুটা ছরেয  াফায রতা,তারতই 
চররতা আভায।“ 

এই যান্নায ঝারভরায় নারজার রয় ক্তকছুক্তদন ফারয ফাক্ত  ক্তেরয় থাকায ক্তদ্ধাি ক্তনরয়ক্তছ। তাই আজ 
কারর ফযাে যোছোছ কযক্তছ, ত নই ভা এর াক্তজয,”ক্কার ক্কার যকাথায় মাওয়ায জনয ফযাে 
যোছোছ কযক্তছ?” 

আক্তভ: আক্তভ চররাভ ফারয ফাক্ত । আনাযা কী যান্না রফ তা ক্তনরয় ভাযাভাক্তয কাটাকাটি করুন।আক্তভ 
আয এই ঝারভরারত যনই। এই ঝারভরা না ক্তভটরর আক্তভ আয ক্তপযক্তছ না। 

ভা (কান্নায ুরয): প্তক, দযা ,যতায ফউ যাে করয ফারয ফাক্ত  চরর মারচ্ছ, ক্তেক্তেক্তয আয়। 

প্তক: কী ররা? যক ,যকাথায় মারচ্ছ? 

আক্তভ: আক্তভ মাক্তচ্ছ।আক্তভ চররাভ ফারয ফাক্ত ।ক্তনরজরদয ক্তজব অনমুায়ী  াফায ফানাও এফায! 

প্তক: এ কী ফররছা তুক্তভ? না,না,যকাথাও মারফ না তুক্তভ। 

আক্তভ: যতাভযা ম ন ক্তনরজরদয  াদয তাক্তরকায় াদৃয ৃক্তি কযরফ, আক্তভ আফায ক্তপরয আরফা। এ ন 
চররাভ। 

ভা : না ভা, ওভন কযরত যনই। যানা যভরয় আভায। এবারফ যকউ ঘয যছর  চরর মায়? 

আক্তভ: আক্তভ প্রক্ততক্তনয়ত আনারদয যযারল  রত াযরফা না। 
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প্তক:আচ্ছা থারভা। তুক্তভ মা চাও তাই রফ।কী চাও ফররা? 

আক্তভ: আক্তভ মা চাই তা ভানরত াযরফ যতা? 

প্তক ও ভা (একারথ): যাোঁ। ভানরফা, ভানরফা।  

আক্তভ: তরফ যারনা...যান্না আক্তভ যতাভারদয কররয ছে ভরতাই কযরফা। তরফ দুুরযয  াফায রফ ভা 
– ফাফায ছে ভরতা আয যারতয  াফায রফ যতাভায ছে ভরতা।যাক্তজ? 

প্তক ও ভা(একারথ): যাক্তজ,যাক্তজ।তুক্তভ শুধু ঘয যছর  যমও না দয়া করয। 

আক্তভ: আচ্ছা ফাফা, মারফা না। 

ভা: আফায ঘয যছর  মাফায কথা ফররর যভরয যতায েযািং য াোঁ া করয যদরফা। 

আক্তভ: া া। য ক্তদন আরফ না। 

    মাক, এই যান্না ক্তফভ্রাট ক্তভটররা। এ ফাক্ত য যরাকগুররা আভায় এরতা বাররাফার যম একরফরা আভায 
জরনয নাক ক্তোঁটরক আয একরফরা দাোঁত যকক্তররয়  াফায  ায়। 

আয আভায কী? আক্তভ যতা A to Z ফ  াই। 
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My Memory Lane 

Annapurna Singha (U. G. Semester IV) 

 

My memory lane is like 

an infinite tunnel where I'm  

travelling through a train, 

specks of light come in and 

disappear with a touch of past  

entwined with the present. 

 

I see formless characters, smell 

some childhood mischief, hear an  

echoing laughter, maybe it was my 

friends but I can hold onto none 

for they vanish like vapour without  

a trail. 

 

Like souvenirs in my tiny box 

some stay, some break 

but all of them matter for they 

made me what I'm today. 
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েল্পনায় বাস্তবযা  
লানারী ভাবঝ (U. G. Semester IV) 

 

ওই লম নীর আকাটা ভুদেয াদথ বভদফ লমথা,আভায গন্তফযও লথা; 

তুবভ ফরদর,বভদফ না লতা! 

আবভ ফররাভ,গন্তফযও লনই লতা ৷ 

 

ওই লম যাস্তাটা লল দফ লমথা ,আবভ মাদফা লথা; 

তুবভ ফরদর,লল দফ না লতা! 

আবভ ফররাভ,মাদফাই না লতা ৷ 

 

ওই লম কাদরা লভদঘয লঘায মতক্ষণ, আভায বাদরাফাাও ততক্ষণ; 

তুবভ ফরদর, লটা লতা ক্ষণস্থােী! 

আবভ ফররাভ,আভায বাদরাফাাও লতা৷ 

 

ওই লম ইদরকবিক লাস্টটি োাঁবিদে আদছ লমবাদফ ক্ত কদয, আবভও োাঁবিদে থাকদফা লবাদফ; 

তুবভ ফরদর,বাযী ঝদি তা লবদঙ মাদফ লতা! 

আবভ ফররাভ,আবভও লতা ৷ 

 

ওই লম ইদরকবিক লাস্টটি তায গুদরাদক জাদট ধদয লযদখদছ লমবাদফ,আবভও ম্পকণ  গুদরাদক জাদট ধযদফা লবাদফ; 

তুবভ ফরদর,তা বছাঁ দি মাদফ একবেন, 

আবভ ফররাভ, ম্পকণ  গুদরাও বছাঁ িদফ একবেন ৷ 

 

ওই লম শুকদনা গাছটা থাকদফ মতবেন,আবভ ফাাঁচদফা ততবেন; 

তুবভ ফরদর, থাকদফ না লতা! 
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আবভ ফররাভ,ফাাঁচদফাও না লতা ৷ 
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“A Detailed Sketch”: Nikita Das (P. G. Semester IV) 
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“Save the Earth”: Shreyasi Kar (P. G. Semester II) 
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“A Sketch”: Nikita Das (P. G. Semester II) 
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“Words to Live By...”: Rina Mahata (P. G. Semester II) 
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“Love-birds”: Sayani Banerjee (U. G. Semester VI) 
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আগামী আজও পথ কেত্য় 

নীরা ভাাদতা (U. G. Semester IV) 

 

 

ঝযা াতা ঝযদছ আযও 

ভযবছ ফাই লযাজ 

জীফন গান আজ স্তব্ধ দে 

লকউ যাদখ না লখাাঁজ। 

 

য গবরয লভাদি লভাদি 

কত লচনা ভুখ আফছা দে 

লকান লেদ আজ াবিবের তাযা 

বনিঃস্ব কর,ভৃতুয বদে। 

 

যাত লাাদরই লবাদযয আদরা 

নাভদফ কদফ এ বনথয লেদ 

োদনয কনা উঠদফ লজদগ 

েিুঃখ-লাদকয ীভানা লদল। 

 

বফগত ভে লবযদে আফায 

আগাভীয আা হৃেে জদুি 

বফঘ্ন ফাধায থ ছাবিদে 

ছিাক আদরা গগন পুাঁ দি । 
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ৃবথফী আফায উঠুক বদয  

আনন্দ বখায শুব ক্ষদন আগাভী আদছ থদচদে আজ 

ভানফ- োদনয ভাবভরদন। 
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মৃযুেহমহি 

নীরা ভাাদতা (U. G. Semester IV) 

 

এই ভৃতুযবভবছর থাভদফ কদফ! 

 ক্রন্দন-বনবখর ান্ত দফ 

 অবি বচতা বনদব বগদে 

 ধংরীরা ক্ষান্ত দফ।। 

ভুদখাধাবয ভানুলগুদরায  

কদফ আফায লফাধ জাগদফ। 

লশ্রষ্টদেয োবফ লছদি 

ৃবথফীদক আফায বাদরাফাদফ! 

এই ৃবথফীয কানাে কানাে 

বংা লেদলয ভাযন ফযাবধ 

কদফ আফায বনভূণর দে  

ুস্থ জগৎ গিদফ! 

বফকৃত ভানবকতায  

জঞ্জার কদফ যদফ 

ভানুল এদ ভানুদলয াদ 

কদফ বাদরাদফদ াত ধযদফ। 

আন েফীয  

কািাকাবি লখরা 

কদফ দফ বনিঃদল  

ভানুদলয োদণয কেয ফুঝদফ 
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এই বনভণভতা দফ লল।। 

বফমণদেয ফযফা লছদি  

ভানুল োাঁিাদফ ভান হাঁ বনদে 

কাাঁদধ কাাঁধ বভবরদে  

চরদফ আফায 

জীফনগাদন তার বভবরদে ।। 

অন্ধ ভথণদকয  যাজে আয 

কতবেন বঘদয থাকদফ 

বভদথয  বালদনয 

 ভাোজার বছাঁ দি  

কদফ ভানুল জাগদফ 

কদফ ভানুল জাগদফ ।। 
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হবত্ে কবা, যপ্ত হিত্নর কলত্ 

নেন ো (Ex-student, Department of English) 

 

বফদকর লফরা তপ্ত বেদনয লদল 

একটু মবে ফৃবষ্ট আদ লনদভ, 

দন্ধয  এদরও বপযদফা না আয ফাবি 

দথয ভাদঝ টাৎ মাদফা লথদভ । 

 

কাদরা লভদঘয আাঁচর ছাো দথ 

ফাজদফ ফাাঁব িৃবতয লকাদনা ুদয, 

তখন আবভ ফৃবষ্ট লপাাঁটা দফা 

লভদঘয আিার, লফাো লযাদ্দদুয । 

 

ঝদিয বভবছর বাঙুক ইদেগুদরা 

ইদেযা আজ বীলণ ফযবক্তগত, 

ফৃবষ্টগুদরা জানদফ বক আয কবু 

আভায লচাদখও ফৃবষ্ট আদছ কত! 
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Tears Of A Girl 

Nikhat Saiyarah (U. G. Semester II) 

 

 

My dripping tears, asking a question... 

Why does patriarchy dominate on girl's liberation? 

You also have your life. 

So don't rule over your wife. 

If father doesn't make any barrier, 

Why do you make barrier. 

You always want to be respected. 

But You don't respect a girl...any girl. 

You put the concept of Patriarchy  

Into the mind of the mother, 

 That somewhere she becomes the enemy of her daughter. 

Unknowingly the mother snatches away dreams of her daughter. 

 

My dripping tears, asking a question... 

What do you get by snatching a girl's destination? 

You are also as human as us. 

Why does the inferiority lie between us? 

In married life you disrespect your wife's desire. 

You say, being a wife, you should not have any desire. 

You pressurise her to do what you like. 

Why do you pressurise her to do what you like? 

Finally I come to know your ambition. 

You think girls are possession. 

They are human they also have ambition. 
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You only give your son opportunity. 

That's why girls are deprived of prosperity. 

You are not the creator of us. 

So don't try to rule over us. 

Control your devil mentality. 

Don't come in the path of our prosperity. 

Every inequality has an end. 

Insha Allah this inequality will be ended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

 

“Two Elephants”: Adarsha Chowdhury (P. G. Semester II) 
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“Kaash”: Soumodeep Sengupta (P. G. Semester II) 
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“Puri Beach”: Soumodeep Sengupta (P. G. Semester II) 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

“Wah! Taj”: Adarsha Chowdhury (P. G. Semester II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

“Upside-down”: Annapurna Singha (U. G. Semester IV) 
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“The Surprised Onlooker”: Annapurna Singha (U. G. Semester IV) 
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“The Bridge”: Sumit Mandal (U. G. Semester VI) 
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Bondhu... 

Jayashree Mahato (P. G. Semester IV) 

 

খুফ ইো ই জাবন ফ বকছুয ভাদঝ আফায লই ভে গুদরা লক বনদে শুধ ুগে কযদত। ভে গুদরা ায দে লগদরও খুফ 

াবন্ত লেে জাবন। গেগুদরা আফায আভাদেয ফায ভুদখ শুনদত, আদরাচনা কযদত, আদগয ভদতাই আদফগভাখা একই 

উৎাদ ফ ভদন কদয একাদথ াদত।। জাবন ওই বেন আয লপযত াওো মাদফ না। আযও নতুন বকছু ুন্দয ভে 

লমাগ দে মাদফ েদতা।। তফুও বক বাদরা রাদগ ফর ফ ভদন কযদত।  

 

লই শুরু আভাদেয স্বন যায এয টিউন এ লছাদটা লছাদটা ফ ফযাায বনদে আভাদেয একাদথ আবছ এটা অনুবফ 

কযা। আয মাই লাক আভাদেয আভযা আবছ লয। বচন্তা কবয না, ফ ঠিক দে মাদফ। আভযা ফাই একাদথ থাকদর 

ঠিক দফই।  

 

বেন বেন ফ আযও ুন্দয, লগাছাদনা দে উঠদত থাদক। 

ফনু্ধদেয ম্পকণ  টা লম এবাদফও ে তা লকাদনাবেন জানা বছর না আদগ। ফাই লতা লছাদটা। তখন ও ওই "জাভাই" এয 

লঠরাদত কচুযী লখদেই খুফ আনন্দ , একটা dairymilk ফাই খুনুাঁটি কদয খাওো,  যায এয ফকুবন, বকবনক ......... 

 

লবেদনয তািাহদিা , ফায একাদথ াদত াদত ফ আদোজন কযা, আবভ কদযবছ ওটা , এবাদফ ফরা।  বকছু ুন্দয 

ভুহতণ  অবতক্রভ কদয যায এয ঘদয লটবস্ট কবপ আয একটু tiredness বনদে াযাবেদনয ভজা ভদন কযদত কযদত আফায 

ফাবি বপদয আা। 

 

ভে লম এবাদফই চরবছর তা বকন্তু বছর না। খাযা,বাদরা, ভন খাযা, লছাদটা লছাদটা লেদভয শুরু, লল, বকছু ম্পকণ  

ঠিক ভে ুন্দয দে মাওোয খফয । 

 

তাদেয ভদধযও কাদযা আফায  বফদে দে মাওো , ফায আফায লেখা ওো । 

তাযয... 
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তাযয ফায একাদথ next বভটিং ে অঞ্জনায বফদে লত, তািাহদিা কদয লিন ধদয মাওো লখাদনও কদতা ফ িৃবত 

। ভাফীয, অবখর, আয আভযা ফাই , অদতাটা যাস্তা াাঁটদত াাঁটদত ভজা কদয  আয ভদন ে না মাওো দফ। বকন্তু ওই 

ুন্দয বেনটা একফায আদছ জীফদন এটাই লযা াওো।  

বকফ কাণ্ড ফর বফদেফাবি বাদরাবাদফ কাটাদনায য আায ভে হহ ঠান্ডা  ফাই কাাঁদত কাাঁদত লস্টন আা। 

এতটা ঠান্ডাদতও লতাদেয ফাইক এ এতটা যাস্তা আভাদেয বনদে আা।   

ঠিক বাদফ ফরদর আজ কতগুদরা ফছয অঞ্জনায াদথ আয লেখা দে উদঠ না।   

ম্পকণ  বকন্তু একেভ  ।  

 

খুফ কভ গে, বববডও কর but ফটা এখনও pure.  

 এটাই  ফনু্ধে। । 

 

 এখনও েদতযক teacher's day লত আভাদেয লপান যায এয কাদছ ল াঁছাদনা।। মখন একাদথ যায এয াদথ কথা ে, 

েদতা আভাদেয লথদক যায লফব খুী ন। কাযণ... ঠিক ওই বাদফই আভযা এখনও একাদথ আবছ এটা লবদফ।। যায 

এয কাদছ একজদনয কর লগদর ফায লখাাঁজ লনওো , কতটা বফশ্বা আভাদেয ম্পদকণ  । । বক বাদরা রাদগ জাবন ...."ল! 

যায ... ব্বাই বাদরা আবছ" ফরদত।  

 

ভে একই যকভ থাদক না, চদরও না, বকন্তু আভযা আভাদেয ফ ঠিক যাখায লচষ্টা টুকু কযদতই াবয।  

 

লজায কদয ফা অনয কাদযা কথা যাখায জনযও না।  

 

একেভ বনদজয ভদতা কদয, ুন্দয কদয,  দতাসু্ফতণ বাদফ। ফনু্ধে........ লফাঁদচ আদছ। 

 

নতুন জােগা , অদনক নতুন লচাযা, ফনু্ধ ে আফায, বকন্তু ফাই লতা আয "আভযা" ফরায ভদতা থাদক না, বকছুজন 

লথদক মাই, "আভযা"  দে মাওোয জনয। ফনু্ধ দে মাই, খুফ ুন্দয ুন্দয ভুহতণ  আফায আামাওো কদয, াদথ খাযা 

ভে টাও থাদক , .... বকন্তু আভযা একাদথ আবছ তাই এই খাযা টা ভদন থাদক না। ।  ফনু্ধে ...  
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বেদনয লদল ফবকছু ভদন িদরও বক োরুন রাদগ জাবন।  

              একটা জােগা....... 

              বনদজদক তুদর ধযায....... 

              বক লয .. বক দরা ... আভযা আবছ লতা....  

              ফরবফ না.... ফর বক দেদছ.... 

              বাদরা কদয থাবক...  

              ঠিক কদয মাবফ.... ল াঁদছ জানাবফ..  

              চর আজ বববডও কর কযদফা... তুই ওদেয       ফর.. আবভ ওদেয ফবর..  

        একটা লগট টুদগোয দর লকভন ে। 

 

      আয কনপাদযন্স কর.. ফায গে আদধা আদধা..  

       লল ই ে না .. ।।  

 

  ফায কাদছ নতুন নতুন বজবন বখা, বাদরা থাকায কাযণ , বাদরা যাখায কাযণ,  

 

এইঅফবে... 

family friend.. আভাদেয গ্রুদয নাভ।। 

 

লছাদটা ফদিা খুনুাঁটিয য ওটা  "ফনু্ধদেয াবভোনা" দে মাওো।।  

 

াবভোনা.......... 

 

Please এবাদফ pure বাদফ বুরদফাঝায জােগা গুদরা ায কদয বাদরাবাদফ থাবক . . াযাটা জীফন......  

 

খুফ বভ কবয লয........ 
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মা 

অঙ্কন দণ্ড (U.G. Semester II) 

 

“এই াযাভজােী! ফান গুদরা লক লধাদফ? লতায ফা?”, ফাাঁ পাটা আওোদজ লচাঁ চাদত রাগদরন যীতা 
যাে। যীতা যাে, ইবন দরন লানারী যাদেয ৎ ভা। েদুধয োাঁত লপাটায আদগই ভা – াযা ে 
লানারী। ত্নীাযা ুবভত যাে বনদজয একাকীে লঘাচাদত ও বনজ কনযায ভাতৃ অবাফ ূযদণয জনয বফদে 
কদযন যীতা যােদক। নতুন ভা লদে উোদ রাবপদে উদঠবছর োেী লানারী। বাদরাদফদ আাঁকদি বনদত 
লচদেবছর নতুন ভা – লক। বকন্তু যীতা নাদভয গুি লম ফাবরদত ঠাা। নতুন ফউ লদে , ফউএয 
নাচাদনা কাঠ ুতুদর বযণত দেবছর ুবভত। গুদিয ফাবর লেদখও না লেখায বান বছর তায। 

যম ারন যানারী বাররারফর ভা – এয ভরু   াফায তুরর ক্তদরত মায়, জক্ত রয় ধযরত চায় য ারন যীতা 
যানারীয ফই –  াতা ক্তছোঁ র  যপরর, ুতুর নি করয, োক্তরোরাজ কযরত থারক অকথয বালায়। 

“হুভ, ধুরয় ক্তদক্তচ্ছ|”, করুন ুরয জানায় যানারী। “আহ্ ভযণ!  ারর া কযরফ, মত্তফ! ক্তদন ক্তদন ঘরয 
ফর য রয় েতয ফাোরনা। ফান ধুরয়, ঘযটাও ভছুক্তফ। তাযয কা  যভরর আক্তফ ছারদ। ওফ  া 
-টযা না কযররও চরর যভরয় – যছরররদয|”, প্রক্ততক্তদরনয একই কথা অনেবর ফররত থারক যীতা।  

 

জরন্য য যথরক শুধুই আোঁধায যদর  এরছ যানারী। ক্তকন্তু েন কাররা যারতয রযই যদ া যভরর 
যবারযয ক্তকযণ।  

 

“ক্তক যয  ুফ  ক্তছ ভরন রচ্ছ। যন চা টা য রয় যন, তাযয আফায  ক্তফ|” চারয়য কাটা যানারীয 
ার যযর  ক্তফছানায একার ফররন যানারীয াশুক্ত , ফীণা যন। “যাোঁ ভা,  রত যতা রফই। আক্তভ 
যম রূঙ্কযরক কথা ক্তদরয়ক্তছ আভায স্বপ্ন ূযণ কযফই”, এই ফরর চা এয কাটা ারত তুরর ক্তনর 
যানারী। রূঙ্কয ররা যানারীয স্বাভী। তারদয 4 ফছরযয যপ্ররভয ম্পকব  অফররল আফদ্ধ রয়রছ ক্তফফা 
ফন্ধরন।  

“াযাক্তদন এত ক্ত , য বাররা কথা। ক্তকন্তু ক নও এই ভা টায ারথও যতা েল্প গুজফ কযা মায় 
নাক্তক? যতাযও ভনটা বাররা থাকরফ, আভাযও বাররা রােরফ|"  

“আচ্ছা ভা, এই ফাক্ত য ফউ আক্তভ। ঘরযয কাজ তুক্তভ কযরত দাও না। আক্তভ ক্তনরজও যমরচ কযরত মাই 
না। ম ন যথরক এরক্তছ ফই এ ভ ু গুোঁরজ ফর থাক্তক। ফ কাজ যতাভারকই কযরত য়। তুক্তভ ক্তকছু ভরন 
করযা না যতা ভা?” 

“ধুয যফাকা যভরয়। আজ যতায জায়োয় আভায একটা যভরয় থাকরর তারক ক্তক  া ফাদ ক্তদরয় ঘরযয 
কাজ কযরত ক্তদতাভ? ফরতাভ  ,  , বাররা করয  । তুই যতা আভায যভরয় যয|” 

“ভা, জারনা? আভায ৎ ভা আভায়  ুফ কি ক্তদত,কাজ কযারতা ... 
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“আহ্, তুই যই ুযরনা ক্তদরনয কথা ক্তনরয় র  আক্তছ? এ ন যতা আক্তভ যতায ভা, াযাজীফরনয জনয 
ভা। আক্তভও ক্তক যই যকভ?” 

“না ভা|” 

“তরফ? অতীত ভরন যযর  কি া না। ফতব ভানরক ুেয করয যতার। যতায ার রূঙ্কয আরছ, আক্তভ 
আক্তছ|”  

 

ট করয এক যপাোঁটা জর যানারীয যচা  যফরয়  র ফইএয াতায়।  

 

“ক্তকরয? তুইকাোঁদক্তছরকন?” 

“না ভা, এভক্তনই|”, ফরর যানারী জক্ত রয় ধযররা াশুক্ত  ভা-যক। “যন এ ন আভায একটু আদয য রয় 
যন, তাযয  রত ফ। আভাযও কাজ আরছ|”, যানারীয ভাথায় যিরয াত যফারারত যফারারত 
ফরররন এক প্রকৃত ভা। 
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THE FRIENDSHIP DAY 

Shreya Mukherjee (U. G. Semester II) 

 

It is well said that true friends are those who are with their other friends in every situation 

and are ready to die for them if they ever are in danger. But does this thing called „true 

friendship‟ really exist? There are some strange experiences which make us aware of the 

depth of our friendship. These experiences are those that create friendship as well as break 

them. 

Let me tell of one such experience. One fine morning I invited five of my friends to my 

home. Since the friendship day was at hand, we decided to go out somewhere. After a lot of 

debate and discussion we decided not to go to a far off place but to a small hill which is about 

five kilometres away from our town. All of us agreed to take delicious food, some money and 

other essential commodities. We decided upon all of this without our parents being any the 

wiser.  

Finally came the day. We were quite excited and enthusiastic. We left home early in the 

morning and reached the bus stop. All of us boarded the bus. We enjoyed our bus journey. 

The bus left us about one kilometre away from the hill. There were no vehicles available 

there to drop us off to our destination. Without any further delay we began to walk towards 

our destination. After one and half hour we reached the foothills. The hill appeared to be dark 

green in colour with valleys in between. We almost reached close to the crest of the hill but 

since we were completely exhausted we decided not to go further. 

Now it was our turn to discover something new over there. The place was quite calm and 

peaceful. Only a handful of people could be seen loitering around. Huge trees like eucalyptus, 

neem, mango and many others, whose names I didn‟t know, created dense forest on both 

sides of the path. Some people were gathering leaves and essential herbs from. I thought that 

they would probably sell them in the market or take them home. 

We shared our food among us. Our breakfast was appetizing and delectable. After taking 

some rest we listened to some music to perk us up. Suddenly one of us suggested we play the 

game „Blindfly', which we used to play as children. The game was one in which one had to 

fumble around in search of others while blindfolded. 

It was my turn to tie the cloth around my eyes. I could hear all my friends giggling, 

shouting and teasing me but I could not catch them. After about five minutes, their noise 

gradually fainted. Still I did not open my eyes thinking that all of them have become tired of 

shouting. As I moved on, my head struck against something hard. I opened my eyes to 

discover what it was. I was quite shocked to notice that I had wrongly entered into the deep 

forest and banged my head against a eucalyptus tree. 

Fortunately, l did not get severely injured but there was a slight scratch in my forehead. I 

could not believe my eyes. All my friends had vanished somewhere just within few minutes.  
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I called them out loudly by names, running about like a crazy person. Their mobile phones 

were unreachable too. I was perspiring heavily and burst into tears.  I felt so betrayed by my 

friends. 

The sun was about to go down. I heard from my elders that many wild animals including 

poisonous insects come out at night. Those who came there, one by one began to return 

home. I asked them curiously whether they have seen my friends or not but they replied in the 

negative and went on their way. 

By that time the sun had already set.  All the people went home .I pulled my hair in 

frustration. I cried out loud but only the „giant' trees and the hill could hear me mourning. I 

was terrified by the strange howling of the wild animals and continuous chirrup of the 

nocturnal birds. One or two bats came close to me. I switched on the flashlight of my phone 

and sat down in the ground losing my last hope to be alive. I had very little expectation to see 

the sun of the next day. 

I was about to faint. I thought I dimly saw the faint light of lanterns and torches at a 

distance. But I could not keep my eyes open any more, exhaustion and fear had taken their 

toll on my body.  My eyes shut down of their own volition and I do not know what happened 

after that.  When I opened my eyes next, I found myself lying inside a tent. Some people 

were sitting around me. I looked around. It was already morning. The birds were singing 

melodiously and I could feel the cool breeze. 

The people came close to me and enquired about my name and address and what I was 

doing in the hill at night, in the dark. I narrated them the whole incident. They could not 

believe their ears that friends can be such duplicitous creatures. I had misplaced my mobile 

phone so I could not call my parents. Ultimately, one among the crowd of people surrounding 

me informed my parents. My parents might have been worried since the last night. They 

arrived there in no time. They gave me a slight scolding for not informing them about our 

plan. Then I went home, forever changed, because a lesson was learnt in the most brutal way. 
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ব ঠিে ত্য় যাত্ব 
লযাদকো খাতুন (U. G. Semester IV) 

 

একবেন ফ ঠিক দে মাদফ। 

আফায আভযা ভাদেয আিার টদক বখরবখবরদে লদ উঠদফা একদঙ্গ, 

আফায আভযা াদত াত লযদখ কথা লেদফা এদক অযদক। 

 

একবেন ফ ঠিক দে মাদফ, 

আফায আভযা একদঙ্গ লাঁ দট মাদফা লচনা দযয গবর ধদয 

বফদকর নাভদরই ছুদট মাদফা াদফ ফাাঁদধয াদি, 

কচুবযানাভে ফযথা গুদরাদক বাগ কদয বনদত। 

লকাদনা এক অদচনা েুুদয ঠাৎ লেখা দে মাদফ লিদনয কাভযাে। 

 

একবেন ফ ঠিক দে মাদফ 

আফায আভযা দন্তাল কাকুদক পুচকাে ঝার বেদত ফদর ততক্ষদণ ঘুদয আদফা ফাইাদয যাস্তাটা চক্কয লকদট, 

আফায আভাদেয আড্ডা ফদফ কযাবিদনয লটবফর জদুি, 

আফায আভযা ঘটা কদয ারন কযদফা ২৫ল বফাখ, েজাতন্ত্র, বক্ষক বেফ। 

আফায ীত এদরই লভরায ঢর নাভদফ বরাফতী, কংাফতীয তীদয। 

 

একবেন ফ ঠিক দে মাদফ। 

শুধ ুএফায খাবনক াভদর বনদত দফ বনদজদেয, বকছু কথা বেদত দফ,  

বকছু কথা যাখদত দফ। 
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ইাঁেযু লে দিয বভদথয েবতদমাবগতাে না ছুদট এফায খাবনক ান্ত দে ফদত দফ, 

আদযকটু আগদর যাখদত দফ, 

আদযকটু গুবছদে বনদত দফ ৃবথফীটাদক।  

লচনা অদচনা ভানুলগুদরাদক এক ুদতাে ফাাঁধদত দফ।  

ঘৃণায চাল না কদয ভানুলদক বাদরাফাদত দফ। 

ভানুদলয াদ বগদে োাঁিাদত দফ। 

তাদরই একবেন ফ ঠিক দফ, ফ ঠিক দে মাদফ। 
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