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Satyen Bose  &  “bosons”
Tapan Bhattacharya
In  July  this  year,  the  World  press  was  agog  with  news  about  the  “God  Particle”  being  
isolated at CERN, in Geneva, using the super collider. This subatomic particle is known
as the Higgs-boson which relates to the formation of the Universe - hence the name
“God  Particle”.  Higgs-boson, contains the names of 2 scientists, Peter Higgs, a British
Researcher, who in 1964, first did the theoretical work on this particle and a forgotten
Bengali Scientist, Satyendranath Bose, who first theorized in 1924 about such particles
in his research called Bose-Einstein Statistics. The name bosons were coined by Paul
Dirac, an Anglo-Swiss Physicist.
Albert Einstein, extended Bose-Einstein Statistics to sub-atomic particles , which led to
determining the existence of phenomena known as Bose-Einstein Condensate, a dense
collection of bosons. So far, 3 Nobel Prizes have been awarded in Physics, in 1996,
1997 and 2001, all using Bose-Einstein Condensate as their baseline research.
This brief story is to introduce Satyen Bose to you and how a Bengali theoretical
physicist in 1924, got to associate his work with Einstein and the other great physicists
of that time.
Satyendranath Bose was born in 1894, at his family home in Goabagan in North
Calcutta. The only male child of his parents after 6 girls, he was much pampered. In
1909, he passed the Entrance examination from Calcutta University and joined the
Intermediate curriculum at Presidency College. In 1911, he stood first in his exams and
was awarded the Duff Scholarship for the best performance in Physics. The same year,
he joined the B.Sc .classes at Presidency, where he met his collaborator and lifelong
friend, the Physicist, Meghnad Saha. In 1913, he stood first in his B.Sc.in Mixed
Mathematics (Applied Mathematics) and was awarded several Prizes and Gold Medals
for his performance. His teachers at Presidency included the giants of Indian scientists
of this period, Jagadish Chandra Bose and Prafulla Chandra Ray.
The period between, 1905-1911 was a time of significant political turmoil in Bengal. In
1905, Lord Curzon, the British ruler of India, decided to divide Bengal into 2 entities,
which led to massive public agitation and resentment against British rule. Satyen, a
student during this time, was profoundly impacted by this, and this made him an ardent
Nationalist, which led to his lifelong aversion for the British rulers and his strong desire
for freedom from British rule.
Between, 1919-1921, Satyen Bose joined Calcutta University as a Lecturer in Physics.
During this period, he and Meghad Saha jointly published several scientific papers
including  translating  from  German,  Einstein’s  paper  on  the  Theory  of  Relativity,  first  
published in 1905. The then Vice-Chancellor of the University, Sir Ashutosh Mukherjee,
himself a distinguished mathematician, a High Court Judge and a promoter of science
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education was instrumental in using young scientists like Satyen and Meghnad to set up
new laboratories and teach advanced courses in the sciences, the first time in India.
In 1921, he was invited to join the newly founded Dacca University, as Reader of
Physics. In Dacca, he wanted to expose his students, to newest theories of physics and
mathematics. While presenting a lecture on the theory of radiation and ultraviolet light to
his students in Dacca, the young professor wanted to show them how contemporary
theory was inadequate and not in line with experimental results. During this lecture,
however he made an error by showing that the theory agreed with the experiments,
which was not his intent! This simple error, he realized soon, was not an error at all! He
wrote  a  short  article  based  on  these  findings  titled  “  Planck’s  Law  and  the  Hypothesis of
Light  Quanta”  and  send  it  to  the  London  based  Philosophical  Magazine,  to  be  
published. The magazine turned it down, but, Satyen Bose, was not somebody who
would give up easily. In the summer of 1924, he send the article, written in English, to
Albert Einstein, the great physicist in Berlin. In the letter accompanying the article, he
humbly requested Einstein to review the article and give his opinion and, if he thought it
had merit, to have it published in the German physics magazine, Zeitschrift fur Physik.
Einstein did think that the paper was worth publication; within a month he had it
translated  in  German  and  added  a  note  from  him,  saying,  “In  my  opinion  Bose’s  
derivation  signifies  an  important  advance”.  The  article  was  published  in  the  August  1924
issue of the magazine. Einstein also sent Satyen Bose a postcard in Dacca, telling him,
that the article has been translated and forwarded for publication and that he considered
it an important step forward and he liked it very much!
A second paper by Satyen  Bose  called  the  “Thermal  Equilibrium  in  the  Radiation  Field  
in  the  Presence  of  Matter”  was  published  in  the  September  1924  issue  of  Zeitschrift  fur  
Physik. Again, Einstein helped to get it translated and published.
Now, Satyen Bose was ecstatic! He showed  the  German  Consulate  Einstein’s  postcard  
and got a visa to travel to Germany. Dacca University also gave him a 2 year study
leave to go and further his work and studies, abroad.
Satyen Bose sailed from Bombay and arrived in Paris in October, 1924. He was
carrying some money to give to Abani Mukherjee, his friend, a Nationalist leader, who
was living in Paris at that time. As he had many friends living there, he decided to stay
in Paris and do some experimental work. He worked in the laboratories of Madame
Curie and Maurice de Broglie. During this time, he also got to know Sylvan Levi, the
famous Indologist and Sanskrit scholar. He loved working in Paris, as he loved visiting
the museums, loved nature and liked visiting the countryside and the mountains (Alps).
Satyen Bose, spoke French and German well. Those who remembered him from those
days, say, he talked much about Bengal, writing and teaching science in Bengali and
Bengali nationalism, showing his great love for his language and his country. As a
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patriot and nationalist, he had vowed not to visit England, until his country was free from
the English.
In late 1925, Satyen Bose travelled to Berlin. Berlin in those days was considered the
world’s  leading  center  of  quantum  physics.  Seminars  were  held  often, which were
attended by the leading physicists, which included Einstein, Max Planck, Walther
Nernst, Otto Hahn, Fritz Haber and many others including the young physicists of
Bose’s  age,  such  as,  Leo  Szilard,  Michael  Polyani,  Theo  Von  Karmen,  Karl  Banhoffer.
All seminars were conducted in German, which Bose spoke fluently. In one such
seminar, given by him on ideas of neoclassical statistics of a system of low temperature
characteristics, was attended by Einstein, Planck and others. At the end of the seminar,
Bose responded to several questions satisfactorily. At the end Professor Einstein was
requested  to  comment.  In  response,  Einstein  said,  “well  I  think  this  is  one  of  the  most  
worthwhile  works  of  the  last  few  years”.
Satyen Bose was also invited to give seminars at the Kaiser Wilhelm Institute (now
known as the Max Planck Institute). Many of the younger scientists, Von Karmen,
Szilard, Wigner, became very good friends with the young Satyen Bose. There were a
lot of informal scientific discussions, debates and socializing. Hermann Mark, a young
scientist himself, remembered, that the young Indian scientist showed a fantastic grasp
over scientific subjects, by asking very piercing and relevant questions. Satyen Bose
was well accepted and considered an equal by the best physicists and mathematicians
of his time.
With his study leave up, Satyen Bose returned to Dacca University and was promoted
to Head of the Department and Professor of Physics. He devoted all his efforts to his
first love, teaching students and expanding their knowledge of physics. He did not
publish any papers for a long time. He designed equipment himself for the X-ray
crystallography laboratory and set up libraries to make his department the leading
center of research in X-ray spectroscopy in India. When asked in 1951, while visiting
Paris, why he had not published more work, he said, that the conditions were not
favorable and he had spent a great deal of time in preparing experimental research
work for his students in Dacca.
In 1945, Satyen Bose, moved back to Calcutta and took the prestigious position of the
Khaira Professor of Physics at Calcutta University, until 1956. During this period, he
spend  most  of  his  time  with  students  but  also  immersed  himself  in  Einstein’s  research  
on  “Unified  Field  Theory”.  Several  of  his  friends  from  his  Berlin  days,  such  as,  Herman  
Weyl, Kaluza and Schrodinger were part of this movement and Satyen Bose handled
many of the very difficult mathematical problems. Between 1953-1955, he wrote five
papers on this subject, which were published in French scientific journals. In 1953, he
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visited England for the first time (India got its independence from British rule in 1947) at
the invitation of Paul Dirac, the Anglo-Swiss Physicist.
During the rest of his days, until his death in 1974 at the age of 80, Satyen Bose served
as the Vice-Chancellor of Visva-Bharati  University  (Tagore’s  Open  University  in  
Shantiniketan) from 1956-1959. He was given the second highest National honor of
Padmavibhusan in 1953, by the President  of  India.  He  was  made  a”  National  Professor  
“in  1959,  the  highest  honor  for  a  scholar.
Satyen Bose, was well versed in several languages, Bengali, English, French, German
and Sanskrit. He played the esraj (a musical instrument similar to the violin) and was
always interested in a wide variety of subjects and topics. He always liked a good adda
(Bengali word for intellectual debate among friends on every topic under the Sun).Till,
the end; he always remained a quintessential Bengali.
Jayant Narlikar, the famous  Indian  scientist,  wrote  that  S.N.Bose’s  work  on  particle  
statistics………………….was  one  of  the  top  10  achievements  of  20th century Indian
science and could be considered in the Nobel Prize class.
Satyen  Bose’s  reaction  to  this  was  modest,  “I  have  got  all  the  recognition  I  deserve”.
References: (1) Satyendra Nath Bose-Wikipedia; (2) Satyen Bose in Berlin-Purnima
Sinha; (3) blog.snbose.org; (4) snbproject;
(5) india.blogs.nytimes.com2012/07/06;(6) Bose-Einstein statistics-Wikipedia; (7)
Boson- Wikipedia;
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ঘটনার মূেল পৗিছেয়, িতিন সম টােক বলবার ভাষা তির
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কেরেছন ৷ যখনই জীবনানে র কান কিবতা পেড়িছ, মেন হেয়েছ ি

রা েু র আ ত

রণ াে

কান চনা িদেন িফের এেসিছ, কান িদনই সই িদেনর মাধুেযর অবসান হেব না" ৷
তার অসাধারন িচ ক

বারংবার আমােদর িব য়াভূ ত কের -

"হয়েতা বা হাঁস হেবা িকেশারীর
ঘুঙুর রিহেব লাল পায়
সারািদন কেট যােব কলমীর গে

ভরা জেল ভেস ভেস

আবার আিসব আিম বাংলার নদী মাঠ

ত ভােলােবেস

জল ীর ঢউেয় ভজা বাংলার এ সবুজ ক ণ ডাঙায় "
(আবার আিসব িফের)
অথবা,
"নীল আকােশর খই

েতর সানালী ফু েলর মেতা অজ

তারা

িশরীষ বেনর সবুজ রামশ নীেড় সানার িডেমর মেতা ফা েনর চাঁদ"
(আিম যিদ হতাম)
কিবতার উৎপি
চতনােক ঋ

িবষেয় তাঁর ধারনা অত
কেরেছ অ

ও

া ল িছল ৷ তাঁর কিবতা আমােদর

শতেকরও বিশ সময় ধের ৷

জীবৎকােল খ ািতবি ত আধুিনক বাংলা সািহেত র এই

কিব ১৯৫৪ সােলর ২২ শ অে াবর

তাঁর অকালমৃতু েত পছেন রেখ যান তাঁর অসংখ অ কািশত গ , উপন াস, কিবতা ও অগিণত
শাক

ভ বৃ েক ৷

ঋণ ীকার:
মু মনা
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Voyageurs National Park Expedition
Sanjib Basak
Voyageurs National Park is the only national park in Minnesota. The most interesting
aspect of the national park is that the travel from one point to the other is only possible
via water. Thousands of islands have formed an Archipelago in that region. Four large
lakes – Rainy, Kabetogama, Namakan and Sand Point cover 40 percent of the 218,054
acres of the Voyageurs. The visitors need to leave their cars in the parking area, take
their boats to explore this amazing water world. On April 8, 1975 Richard Nixon
declared this area as a national park. He described the reason for making this area as a
national park as, “to   preserve   for   the   inspiration   and   enjoyment   of   future   generations,  
the outstanding scenery, geological conditions, and waterway system which constituted
part of the historic route of the Voyageurs who contributed significantly to the opening of
the  Northwestern  United  States.”
In 2008, when we were looking for a family getaway for the Memorial Day weekend, this
park came into our mind. With our one-year-old kid we were looking for something close
to home but also a bit adventurous. Having visited many national parks in other states
we were already fans of US national parks. Also the famous line of Tagore played in
mind      “Dekha   hoy   nai   chokkhu   melia,   ghor   hote   shudhu   dui   pa felia, ekti dhaner
sheesher  opor  ekti  shishir  bindu.”  
When we go on vacation we try to go with our friends. It is always fun to go together and
catch up with their families once in a while. After making couple of calls to some of our
old buddies, we got Arka, Piyali and their daughter Kitti and Sontu, Sayonti and their
son   Gogol.         Sayonti’s   parents   were   visiting   from   India   and   they   (Kaka   babu   and  
Kakima) also became excited about our plan and wanted to join us. We reserved a
houseboat for 11 of us (8 adults and 3 kids, including myself, my wife Nandita and our
daughter Dimpi) from a company called voyagaire.com, who are located in Crane Lake
Area of the park. There are several entrances to the national park, Carne Lake area is
one of them.
Early morning on Saturday of the Memorial Day weekend, we started our journey from
Twin  Cities.  It  was  around  5  hour’s  journey  to  reach  the  Crane  Lake  area.    On  the  way  
we stopped by a restaurant near Duluth, had lunch and then drove straight to
destination.   After   we   checked   in   the   visitor’s   center   we   were   welcomed   by   the   boat  
company. The company took only couple of minutes to make our houseboat ready.
They loaded gas, few jars of water, sleeping pillows, quilts etc. They were very friendly
group of people. They gave us a radio for communicating with them from inside the
park, a map and a compass. When we told them that this was the first time we would
be driving a houseboat, they also gave us a driving lesson and some tips about the
area.
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The houseboat had two bedrooms, a kitchen, a dinning room, a bathroom and a wellsized deck at the ground level and a larger deck on the top. The larger bedroom was at
the ground level and the smaller one was at the top level. The access to top-level
bedroom was through a ladder from the kitchen. The dinning room had a couch and a
folding table-cum-bed. It was designed in such a way that when it was folded it could
be used as a dinning table and when unfolded could be used as a bed. They also
provided a small boat, which was tied at the back end. The small boat was there for
emergency purposes if the large boat failed to start the engine or for going close to the
shore of an island, where it was not possible go with the large houseboat.
With all good wishes and tips from the attendants of the boat company, we started our
journey. Driving the houseboat for the first time felt really great. One person from the
boat company helped us in undocking the boat and drove us about half a mile off the
shore. Then he bid goodbye to us and returned back to shore via their boat. I took over
the driving from them. The shoreline started to vanish at that point. Everything in the
front and back was blue water. At that point, we started worrying a little bit whether we
would be able to come back to the point from where we started. I asked for help from
Arka and Sontu with the direction. Kakababu, being very excited, took over the map, the
compass and started giving us direction but quickly was caught by Arka that he was
pointing us to the wrong direction. But Kakababu won't loose the battle and hence
started arguing that his direction was right and the world was round anyway, hence no
chance of getting lost. I was enjoying the background conversations, especially
Kakababu's speech. He started acting like a captain of a big sheep then.
After driving for 30-40 minutes when we came in the middle of the vast Crane Lake we
saw a completely different landscape. We saw hundreds of islands, if not thousands, in
the lake standing one after another. It was a breath-taking view. The wind was heavy
and it started pushing us into the shore of a nearby island. The water area became
narrow because of those nearby islands. Very slowly and cautiously, we passed one of
those narrow straits. Then things started getting a bit worse. The area started becoming
narrower, dark and wooded with more shallow water at the bottom. Then there was a
sharp turn in the strait and heavy wind came almost simultaneously. Next thing I felt
was a hit with something. Everybody inside the boat also felt it and the ladies started
screaming, " What happened?" Alas! our boat had hit a rock and we were on top of it.
For first few minutes we did not know what to do next. We then put the engine in
reverse gear and tried to get it off the rock and, fortunately, the boat shifted an inch
backward. After trying back and forth reverse and neutral gears we were able to get
back to water. At that point we thanked God and moved forward.
We drove some more miles along water. Everybody was watchful at that time of those
narrow areas. We also saw some giant rocks that were sitting beneath the water.
Orange signs in their vicinity marked most of them. We crossed many islands along the
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way. Some of the islands were quite big and had many acres of land area, some of
them were quite small but all of them were splendorous.
As we went further, we came across lots of people fishing from their boats. We came
across some islands full of birds, mostly seagull. I believe they were also trying to catch
fish.
In the meantime Kaku ordered chai for the house. Ladies started preparing chai and
some tai (snacks) with that. We brought some frozen samosa, muri, chanachur, frozen
fish and lot of other snacks along with us. We sat on the deck of the boat and enjoyed
chai and muri –chanachur along with the blue water, the nearby pristine islands and
some little bumps from the waves below. It started becoming dark and we had another
thing to worry about then. We had to find an island where we could dock our boat for the
night. Not every island in the park has the docking arrangement. There are few
designated ones where one can park. So we decided that two of us would go in the
small boat and find a suitable island. Although there were some parking places that
were marked in the map, it was hard for us to find their exact locations from a distance.
So Arka and I went searching and Sontu and Kakababu took care of driving the large
boat. We went near the shore of an island but did not see any sign of parking there.
Then we started going for a different one. Meanwhile, we heard some noise coming
from our boat. From distance we could not figure out what was the matter but we knew
that something was wrong. We then drove back towards our houseboat. As we came
close to the houseboat, the situation became clear. Our boat had landed on top of a
large rock again. Sontu informed that there was a heavy wind, which pushed the boat
completely towards the large rock, and they could not hold the boat straight. We did our
old trick again but, this time, we were not so lucky. Going back and forth with reverse
and  neutral  gear  did  not  work  at  all  this  time.    The  famous  line  came  into  my  mind  “Na  
Jajou  Na  Thosthou”.    
Kakababu became nervous at that moment and started smoking. He started worrying,
“what’s   going   to   happen   to   us?   who   is   going   to   rescue?   etc.”   The   boat   was   equipped  
with radio communication. The boat company mentioned that we could contact them for
any help via radio. They would come and help us but there was a service charge of
$150 for each call. We did not see any other option and it was getting dark also. So we
contacted them via radio, explained what happened and our approximate location.
Within 10 minutes, the rescue team arrived with two jet boats equipped with125 HP
engines. They tied one side of our boat with one of their boats and the other side with
the other one and started pulling our boat away from the rock. Within couple of minutes
the boat came off the rock. We all started breathing including Kakababu.
Then the rescue team fixed couple of other things that were broken, like the turbine
blade etc. At that point, we thought that we would ask for help of the rescue team to
find us a docking area. They were glad to help. They pulled us all the way to a nearby
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island where we could park. Kakababu started to like the journey and we saw little bit of
smile on his face but that lasted only for couple of seconds. Suddenly in a panicky
voice,  he  told  me  “Sanjib,  it  looks  like  there  is  a  crocodile  on  the  shore  of  the  inland.”    I  
tried  to  give  him  some  confidence,  “Kakababu,  crocodile  cannot  live  in  small  lakes.”    But  
Kakababu  was  not  convinced.  He  said  “  See  the  sands  on  the  shore.  This  place  must  
have been connected to sea at some point. It is possible that crocodile can exist  here.”  
Once we come very close to shore, it became clear that it was a dead tree that looked
like a crocodile from a distance. Kakababu was happy then. As we landed on the shore
it was completely dark. We lit some candles and finished docking the boat very quickly.
The ladies started cooking dinner for us. We took shower one by one. It was a long day
for all of us. We finished dinner with rice, dal, cat fish and chicken. After dinner Kakima
and Kaka Babu went to bed with kids. The rest of us started chatting among us. We
played some cards games and Chinese Checker. It was almost midnight when we
decided to go to bed. The ladies were little afraid of bear and we decided to keep some
lights on in the boat. Apparently, there were bears in the islands and the boat company
warned us about them and asked us not to leave any food outside in the night.
I woke up in the morning with the bright sunlight and saw a beautiful green inland in
front of myself. The island was vast and was full of birch and pine trees but there was
no walking trail, unfortunately. I did not see Arka and started asking about his
whereabouts. After looking for him here and there, I found him swimming in the water
with holding the rope of the small boat in one hand, dragging it and coming back to our
houseboat. Apparently, the small boat was not tied properly last night and the heavy
wind pushed the boat towards the middle of the lake. We were very lucky not to loose
our small boat. After having the breakfast tea, Arka and I took the smaller boat and
went for a boat ride. We went in the middle of the lake to see the whole island from a
distance. At that moment we started enjoying the absolute calmness of the area and
felt that the world has stopped here. After having breakfast we decided to leave the
island and go towards the Black Bay area. On the way, we came across few houses
with Canadian Flags on. Voyager National Park is placed on the border of Canada and
USA. So one can go very close to the Canadian side of the park. The boat company
told us that there is no issue with being in the Canadian side as long as we were in the
water. There were some markings of the border between the USA side and Canada
side by floating buoys in some places but that was not consistent across the park.
Kakababu was now very confident with navigation and was trying to find our location
with the compass but we still had some doubt in his ability. So, Arka was helping him.
During the afternoon, the weather started to become cloudy and the wind gradually
started to get heavy. There was also a storm forecast on the radio for the afternoon. We
decided to park the boat in a nearby island, called Beaver Island, and wait for the storm
to arrive. Arka and Sontu tied the rope very tightly this time so that we did not loose the
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smaller boat and also our house was safe. After we docked the boat we found that the
weather was still not bad and we started roaming around the island. Like other islands
nearby, this one also looked deserted. We had a plan to do a bonfire and we started
collecting some twigs on the way. There was a pit near the shore. We lit fire and started
enjoying the warmth. Meanwhile, some of us wanted to make a trip circling the island
with our small boat. Within few minutes of completion of our journey, the expected rain
arrived. It was now time to go inside the boat and enjoy the rain in this deserted island,
with a cup of chai, from inside the boat. The rain went on for few minutes and then
stopped for sometime.
It was the last day of our trip and we had a plan to do BBQ in the night. We carried a lot
of stuff for the BBQ – panner , bihari kabab, fish etc. There was a grill on the deck of
the boat. We lit the charcoal and started cooking. When we were almost in the middle
of cooking, it started raining heavily. We took all the half cooked meat inside and grilled
those in the kitchen oven. In spite of all the hurdles, the BBQ tasted very yummy as, I
guess, it did not matter much after a long, eventful day. It rained almost throughout the
night. In the night, we again played Chinese Checker and cards. Among the absolute
quietness, we heard a few unusual sounds. We were not very sure whether that was a
bear or some birds. We just left it to the Mother Nature and went to bed around
midnight.
The next morning, on the Memorial Day, we started our journey after having breakfast.
After driving for couple of hours we reached the place from where we started. We came
back home with all the good memories of the trip.
Our expedition in the Voyageur National Park was eventful. Voyaguer is one of the less
visited national parks in the nation. We have travelled many places within Minnesota
but the Voyaguer still stands out as the best. It is very surprising for me to learn that
even many Minnesotans do not know about this park. I would highly recommend this
park and this should be a must go for the Minnesotans. The houseboat can be a little
expensive but good deals are available during off-peak season. If you want to get lost in
absolute wilderness and enjoy the silence of the Mother Nature with thousands of
islands around, then this is the place to be.
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Professor Satyen Bose
নপাল q¡Jm¡c¡l
Professor Satyen Bose: The Great Indian Physicist Who was the Primary
Instigator  of  God’s  Particle
This article was written from a Bengali Publication for introduction of a Great Bengali
Genius.
৩০ বছেরর যুবক সেত নাথ বসু। সদ ঢাকা িব িবদ ালেয় যাগ িদেয়েছন। ১৯১৮ সােল
পদাথিবদ ায় নােবল পাওয়া মা
াে র িবিকরণ ত ছা েদর পড়ােত িগেয় সেত নাথ বসু
দখেলন কাথায় যন একটা লুেকাচু ির রেয়েছ, িমলেছ না। শেষ িতিন িনেজই ওই ধাঁধার উ র
খুঁেজ বর করেলন। ছা েদর পড়ােনার েয়াজেনই সেত নাথ বসুর বর করা সই যুগা কারী
পিরসংখ ােনর নাম পের হয় ‘ বাসন কণা’। ৮৮ বছর আেগ ঢাকায় আিব ৃ ত সই তে র
ধারাবািহকতায় আজ িমেলেছ ঈ র কণার স ান ।
৪ জুলাই জেনভার জাঁকােলা এক অনু ােন সােনর গেবষেকরা ঈ র কণার অি ে র জানান িদেলন।
বাসন কণা, নাম বদেল য িহগস- বাসন; সই য গড পা েকল বা ঈ র কণা, তার দখা
িমেলেছ!
দীঘ যুগ অেপ ায় রাখা ঈ র কণার অি ে র এই যুগা কারী সংবােদ রামাি ত িব বাসী।
জেনভার সই থরথর আেবেগর ঢউ এেস আছেড় পেড়িছল আমােদর বাংলােদেশও। তেব তা
খািনকটা িবষ িবেকেলর বলাভূ িমেত া ঢউেয়র মেতা।
৮৮ বছর আেগ ঢাকা িব িবদ ালেয়র পদাথিবদ া িবভােগর ত ণ বাঙািল িশ ক-িব ানী
সেত নাথ বসু য ত -ক না আর গেবষণার বীজ বুেনিছেলন; পরবত সমেয় য গেবষণা ‘ বাসআইন াইন পিরসংখ ান’ নােম িব জয় কেরিছল, সােন আিব ৃ ত কণা
সই গণনার নীিতই মেন
চেল। এ কারেণই িহগস কণা সেত নাথ বসুর নােমর ‘বসু’ অংশ ধারণ কেরই বসু কণা বা
বাসন বেল পদাথিক ােন িবগত ৪৫ বছর ধের পিরিচত।
ঈ র কণা িনেয় িবে এই তু মুল আেয়াজন আর আেলাড়ন কন! ব র ‘ভর’ হে িবে র সবেচেয়
পূণ িবষয়। কণার ভর না থাকেল তা আেলার বেগ একাকী ছু টেব। ঘর বাঁধেব না কারও
সে ই। অথচ িব গেড়ই উেঠেছ কণার সমি েত, প পেয়েছ পাহাড়, সমু , গাছ... আমােদর
শ ামল পৃিথবী। ভর না থাকেল তা এর কােনা িকছু ই থাকত না! আর এই বাসনসদৃশ ঈ র
কণাই য অন কণােদর ভর জাগায়। সই িহসােব মানুেষর মূেলও এই ভর। সংগত কারেণই ভররহস , যা িকনা িবে র জ রহেস আেলা ফলেত পাের, সই ঈ র কণার অি ে র মােণর
ঐিতহািসক েণ এ িনেয় িব ময় তা আেলাড়ন উঠেবই।
িক
কমন িছেলন ‘ঈ র কণা’র পিরসংখ ান নীিতর আিব ারক সেত নাথ বসু? ১৯২১ সাল।
মা কলকাতা িব িবদ ালয় থেক ঢাকা িব িবদ ালেয়র চাকিরেত যাগ িদেয়েছন ৩০ বছেরর ত ণ
সেত নাথ বসু। নতু ন জায়গায় িশ ক িহেসেব এেস খািনক অ ি েত ভাগা সেত নাথ ঢাকা
পৗঁেছ কলকাতায় সতীথ িব ানী মঘনাদ সাহােক িচ েত স িবষেয় িলখেছন, ‘কাজ-কম এখেনা
হয়িন। যিদও এখােন অবেহলায় অেগাছােলা ূ পাকার ঢর কাজ জমা হেয় আেছ...।’ বসু
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িলখেছন, ‘আমােদর এখােন বই-প র, জানাল এেকবােরই নই। অবশ কনার পে কতৃ প সায়
িদেয়েছ...।’ িলেখেছন, ‘আলাদা এক িব ান পাঠাগােরর িবষয় িনেয়ও কথা হেয়েছ, আেলাচনা
চলেছ।’ িচ
থেক
বাঝা যাে , খুব পিরপা কেমােদ াগী মানুষ িছেলন িতিন। তাঁর
চতনায় বল ানতৃ া! নইেল বা - পটরা কঠাকমেতা খালাই হয়িন, এমন পিরি িতেত বেস
কমন কের ভাবেলন আলাদা পাঠাগােরর কথা। খুঁেজ বর কের ফলেলন য এখােন জানাল নই!
ধু ানতৃ াই নয়, ান িব ার ও মাতৃ ভাষায় িব ানচচাই য িব ােনর আেলা সারা দেশ
ছিড়েয় দেব; তাঁর চেয়
কের এ ভাবনা বাধহয় আর কউই ভাবেত পােরনিন। িতিন
বেলিছেলন, ‘যারা বেলন বাংলায় িব ানচচা স ব নয়, তারা হয় বাংলা জােনন না অথবা িব ান
বােঝন না।’ অথচ ইংেরিজ িশ ার চল তাঁেদর পিরবাের িতন পু েষর! জ ১৮৯৪ সােলর ১
জানুয়াির। পূবপু েষর আিদ বাস নদীয়া জলায় হেলও কলকাতার গায়াবাগােন বেড় ওঠা। ১৯০৯
সােল িহ ু কেলজ থেক প ম ান পেয় থম িবভােগ এ া পাস, িসেডি কেলজ থেক
১৯১১ সােল আইএসিস, ১৯১৩ সােল গিণেত অনাসসহ িবএসিস, ১৯১৫ সােল িম গিণেত
এমএসিস। িতন পরী ােতই থম
ণীেত থম। মঘনাদ সাহা, ানচ
ঘাষ যাঁর সহপা ,
জগদীশচ বসু, ফু চ রায় যাঁর িশ ক; সই সেত নাথ বসু য বাসেনর জনক হেবন, তা
যন ভিবষ ৎই ক কের রেখিছল।
ভােব সেত নাথ বসু স বত বশ নােছাড়বা াই িছেলন, নইেল য বাসন আর আজেকর ঈ র
কণা অধরাই রেয় যত! ১৯১৮ সােল পদাথিবদ ায় নােবল পেলন ম া
া । এিদেক কেয়ক
বছর পর ঢাকা িব িবদ ালেয়র কাজন হেলর িনভৃ েত ােস ছা েদর জন নােবলজয়ী াে র
িবিকরণ তে র িহসাব মলােত সেত নাথ বসু বারবার ভাবনায় পড়িছেলন। তাঁর মেন হি ল, এ
িহসােব কাথায় যন খািনকটা লুেকাচু ির রেয়েছ, িমলেছ না। শষ পয িতিন িনেজর মেতা কের
এক পিরসংখ ান বর করেলন ছা েদর পড়ােনার েয়াজেনই! এভােবই অক াৎ ‘ বাসন’ খুঁেজ
পেয়িছেলন বসু।
১৯৭০ সােল জগদীশ মহরােক দওয়া এক সা াৎকাের সেত নাথ বসু এ স েক বেলিছেলন,
‘আমার িনজ প ােতই আিম সমস ার সমাধােনর চ া করতাম। কােনা িশ েকর ারা আিদ
হেয় নয়, বরং আিম িনেজই এ সমস ার সমাধােনর লে
তা জানেত চেয়িছলাম।’
তাঁর সই জানেত চাওয়া আর িনজ প ার ফলাফল িনেয় চার পৃ ার এক গেবষণাপ িলখেলন
বসু। নাম, ‘ া স ল অ া দ লাইট- কায়া াম হাইেপািথিসস’। পাঠােলন ল েন, িফেলাসিফক াল
ম াগািজেনর দ ের। যারা এর আেগও তাঁর গেবষণাপ ছেপিছল। িক এবার না ছেপ পাঠাল
ফরত! মনঃ ু বসু তা পাঠােলন বািলেন, খাদ আইন াইেনর কােছ। স ীে আইন াইেনর
নােবল াি র িতন বছর হেয়েছ। বািলেন, তাঁর বািড়র িচ র বা উপেচ পেড় গেবষণার অনুেরাধ
থেক
কের িবিচ ধরেনর সব িচ প , আেবদন-িনেবদন ভরা অসংখ কাগেজ। স েলা
থেক বাছেত িগেয় সেত নাথ বসুর গেবষণাপ র সে পাঠােনা িচ েত আইন াইেনর নজর
আটেক গল।
স িচ েত আইন াইনেক ‘ ে য়
’ সে াধন কের সেত নাথ বসু িলেখিছেলন, ‘পযেব ণ আর
মতামেতর জন আপনার কােছই এ ব পাঠালাম। পড়ার পর আপিন কী মেন কেরন তা জানার
জন তী উৎক া িনেয় অেপ া করিছ। লখা জামােন অনুবাদ করার মেতা যেথ ভাষা ান
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আমার নই। যিদ মেন কেরন এ ছাপার যাগ , স
ে এ সাইট ফু ইর িফিজেক কােশর
ব ব া করেল আিম কৃ ত থাকব।’
বসু িনি ধায় িলেখিছেলন, ‘যিদও আপনার কােছ আিম অপিরিচত, তবু এ অনুেরােধর জন আমার
মেন কােনা ি ধা কাজ করেছ না। কারণ আমরা সবাই আপনার িশষ
হণ কেরিছ...।’
সেত নাথ বসু িচ
শষ কেরিছেলন এর আেগও য িতিন কলকাতা থেক আইন াইেনর অনুমিত
িনেয় তাঁর লখা ইংেরিজেত অনুবাদ কের কাশ কেরিছেলন স িবষয়
রণ কিরেয় িদেয়।
স বত িচ র ভাষার তী সারল আর গেবষণাপ র অিভনব আইন াইনেক আকৃ কেরিছল,
ফল? মাস খােনেকর মেধ আইন াইেনর হােত সেত নােথর স লখা জামান অনুবােদ কাি ত
সই সাইট ফু ইর িফিজেক কাশ। বসুর এ গেবষণাপ েকই কায়া াম
া স কেসর ার বা
সূচনা বেল ধরা হয়।
অবশ আইন াইেনর সে প যাগােযাগ ধু সাইটিসফ ফর িফিজেক তাঁর লখা কাশ আর
খ ািতই নয়; সেত নােথর কােছ আইন াইেনর হােত লখা এক
পা কােডর কেয়ক শে র
কল ােণ ইউেরােপর দরজা খুেল িগেয়িছল তাঁর সামেন। পেয়িছেলন উ তর গেবষণা ও িশ ালােভর
ে দীঘ আরাধ দুই বছেরর ছু । তাঁেক আইন াইেনর লখা সই পা কাড দিখেয় িবেন
পয়সায় জামান িভসাও পেয়িছেলন বসু। আইন াইেনর সে সেত নাথ বসুর সা াৎ হেয়িছল
১৯২৫ সােলর শেষর িদেক, বািলেন। এর মােঝ প ািরেস মািরস দ
াগিলর সে কাজ কেরেছন
িতিন, মির িরর সে ও তাঁর গেবষণাগাের তজি য়তা িনেয় িকছু িদন কাজ কেরেছন বসু।
আইন াইেনর সে কাজ করার তী আ হ থাকেলও শষপয িনরাশই হেত হেয়িছল
সেত নাথেক। হয়েতা এরই ভােব দেশ ফরার পর বািক জীবেন খ ািত, স ান, ভারেতর জাতীয়
অধ াপেকর ীকৃ িত, িব ভারতীর দিশেকা ম াি
থেক
কের ভারত আর বাংলােদেশ তাঁর
সংি
িবিভ
ে র
পূণ সব পেদ অিধ ান করেলও ঢাকা িব িবদ ালেয়র য ত ণ িব ানী
‘ বাসন’ কণার জনক হেয়িছেলন, আইন াইেনর কাছ থেক শেষর িদেক একধরেনর িনিল
উেপ ার পরবত সমেয় িতিন আর সভােব েল ওেঠনিন! আইন াইন তখন গূঢ়-জ ল গেবষণায়
ম , ত ণ এই একলেব র িত িতিন আর নজর দওয়ার ফু রসত পানিন! এিদেক ‘ াণাচায’
আইন াইেনর ভ মেনারথ ‘একলব ’ সেত নাথ বসু ১৯২৬ সােল ঢাকা ফরার পর দীঘিদন আর
কােনা গেবষণাপ
কােশ আ হী হনিন!
সেত নাথ বসু পদাথিব ােনর উেঠান িডিঙেয় িনেজেক ছিড়েয় িদেয়িছেলন দশেন, নৃতে , সািহেত ,
সংগীেত। দশে েম উ ীিবত হেয় একসময় অংশ িনেয়িছেলন ি শিবেরাধী আে ালেন। বসু যন
ীকার কেরই িনেয়িছেলন, ‘আিম আর িব ােনর সে িছলাম না, আিম িছলাম অেনকটা ধূমেকতু র
মেতা; যা আেস কবল একবারই, আর কখেনাই িফের আেস না।’
বাসেনর জনক িব ানী সেত নাথ বসু নািক চমৎকার এসরাজ বাজােতন! তাঁর নািত ফা নী
সরকার এক িৃ তকথায় িলেখেছন। ঈ র কণার অি
মােণর এ মােহ
েণ মেন হে , িপটার
িহগেসর মেতা িতিন যিদ বাসেনর ঢাকা থেক জেনভা অিভযা ার সাফল দখেত পেতন! তাঁর
এসরােজ তখন কান সুর বাজত ক জােন!
তথ সূ :
সেত নাথ বসু—শাি ময় চ াটািজ, এণা ী চ াটািজ, ওড টু
া পা: ি িবউট টু এস. এন বাস—
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ফা নী সরকার, ফর দ ইি য়ান ফাদার অফ দ গড পা েকল, আ লং জািন
সু ামিনয়ম।

দূিনবার গিত
রিজত িম
গাধূিলর র াকােশ সীমাে র হাতছািন ডােক ,
রেথর চাকার দাগ তারই পােন ঋজুেরখা আঁেক ৷
অ খুের আবিতত ধূিলময় প াত -পটভূ িম ,
সমুেখ আিসেব আঁধার,অিনবায এ গিতেবগ,েরাধ কেরা তু িম ৷
কেটেছ জীবনভ'র তামারই মিহমা ধু দেখ ,
ঊষIর থম আেলা স ার ছায়াটু
মেখ ৷
েমর আন সুধা বােরবাের হইয়ােছ চাওয়া ,
তামার সাম গান এখনও য হয় নাই গাওয়া ৷
হ ব ু ,েহ সারিথ মার
রও,িত
ণকাল ,
আমাের দিখেত দাও বরাগীর জ ািতপুণ ভাল ৷

ম ঢাকা—সাম
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হার িজত
সায়ি

ঘাষ

ঘিড়েত চারেট বাজেলা৷ধরমর কের উেঠ বসেলা ন া৷ ইশ , রাজকার ঘুেমর ভাির বােজ অেভ স
হেয়েছ তার ৷ দুপুর বলা আেয়শ কের ভাত খেয় উঠেতই চাখ জুিড়েয় আেস ঘুেম ৷আর িক বা
করার আেছ তার৷মােসর মেধ দশ/বােরা িদনই অনীক tour -এ৷ এই চা
সারািদন একা থাকেত থাকেতই
ঘুম জড়ােনা গলায় অতসী
িফরেছ ৷

কা

া

৷অনীক টা আজকাল ব

ব

াট এ

স ৷

ক চােয়র order িদেয় ই তরী হেত

ািন -র কােজ

তলার িবশাল

ায়
হেয়

হেলা ন া ৷অনীক আজ

দড়মাস িবেদেশ ৷গত পর
গেছ ৷ওর

ফােন বলল আজ িফরেছ

ছেলমানুষী পাগলািম টা

কাথায়

যন হািরেয়

গেছ ৷ অবশ ওেকও আর দাষ িদেয় লাভ নই ৷দীঘ

িড় বছেরর িববািহত জীবেন ওরা আজ

ও দুজন ৷ মাঝখােন সতু টাই র গেড় ওেঠ িন ৷ নতু ন

ু েদ অিতিথ, তার নরম দুেটা হাত,তার

টলমল পা ,তার আেধাআেধা বুিল

কােনা টাই তােদর জীবেন আেস িন ৷ব

কিবরািজ,তু কতাক সব ই কেরেছ ৷িক
কের তু েলেছ ৷ িক

ডা ার

দিখেয়েছ,

িকছু ই হয় িন ৷এই শূন তাই হয়ত অনীক ক আেরা ব

ন ার ও িক কান শূন ত়া নই ৷ এত বড়

সব বড় ঠু নেকা লােগ ৷ অনীক ওেক সব িদেয়েছ ৷

াট , দামী গািড় , িবলািসতা

ধু িনেজ ক

েয় িনেয়েছ ৷

' বৗিদ' অতসীর ডােক িফের এেলা ন া৷
'আজ রােত িক বানােবা , িক খােব তামরা?'
'পাতলা কের মােছর ঝাল আর ভাত বানা অতসী ৷ দাদা অতটা journey কের আসেছ , হালকাই
খাক ৷'' 'আর শান তপন ক ফােন কের আধঘ ার মেধ চেল আসেত বল৷আিম airport যাব ৷'
উফ , িক প াচপ ােচ গরম ৷ হালকা আকাশী রং এর একটা
ন া ৷আয়না র সামেন দািড়েয় খুিশ হেলা
বলেলও

স ৷ তার দুই

লােক অিব াস করেব না ৷ একিদন অনীক

সব ছেড়িছল

তা এই

িত পের চটপট তরী হেয় িনল
িড় বয়স

থেক দশ িবেয়াগ কের

েপর আ েনই হাত পুিড়েয়িছল ৷

ধু ওর জন ই ৷ আজ দড়মাস পেড় অনীক িক ওেক দেখ চাখ িফিরেয় থাকেত

পারেব ? ওর সবেচেয় বড় অে ই তা অনীক আজ তার ৷
airport এ পৗছােত পা া এক ঘ া লেগ গল ৷ তপন ক গািড় পাক করেত বেল ন া এিগেয়
গল

গট এর িদেক ৷চািরিদেক হাজার হাজার

চনা লাগেছ কন ৷

লাক ৷ িক

িভেড়র মেধ ওই মুখটা এত

চনা
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'িপ িদিদ, আের এ

তা িপ

িদিদ ' অ ু েট আতনাদ

বিরেয় এেলা ন ার মুখ

থেক ৷ আর

ড়মুর কের গাটা অতীত টা ভেস উঠেলা চােখর সামেন ৷
িপ িদিদ ন ার িপিসর

মেয় ৷ মা

দশ বছর বয়েস মা-বাবােক হািরেয় ন ােদর বািড়েত

উেঠিছল ৷ ন া তখন আট ৷সাদামাটা চহারার িপ িদিদ তার িমি
িছল ৷সব

ভােবর জন সবার খুব ি য়

াস এ first ,সব িবষয় এ first ৷ তু েখাড় , মধাবী িপ িদিদ পাড়ার অন ান

মেয়েদর

কােছ একটা আদশ িছল ৷
বাবা বলত ,'ন া িপ িদিদ ক দেখা,ওেক দেখ শেখা৷তেব যিদ পড়া েনােত িকছু উ িত হয়৷’
ন ার খুব রাগ হত এই শ ামলা ,সাধারণ চহারার অসাধারণ মেয়টার উপর ৷মেন মেন বলত ,
'একিদন তামায় হািরেয় দব িপ িদিদ , দেখ িনও ৷'
ু ল পাশ কের িপ িদিদ যথারীিত ভােলা কেলেজ ভিত হেলা ৷এমন-ই এক
সােথ কের িনেয় এেলা অনীকদা ক ,তার অনীক ক ৷সু র , ানব

ী

র দুপুের িপ িদিদ

,ছটফেট একটা ছেল ৷েকন

জািন না অনীক দার কথা উঠেলই িপ িদিদ ল া পত,চু প কের যত ৷ন ার চাখ এসেবর অথ
ধরেত পারত ৷
'তু িম আবার িজেত যা

িপ িদিদ ,তু িম িজতেত পােরানা৷' বল আে ােশ পাগল হেয় যত ন া৷

পড়া েনােত কাঁচা হেল িক হেব ,ছলাকলােত একটু
অনীক

সই

তাড়েজাড়

স ৷আর

বাকা

েপর মায়াজাল কা েয় উঠেত পারল না ৷ব াপারটা জানাজািন হেতই বািড়

থেক

হেলা িবেয়র ৷বাবা যিদও মন

বিশ রকেমরই পারদশ িছল
থেক িবেয়টা

মেন িনেত পাের িন ৷েকমন

যন

চু পচাপ হেয় িগেয়িছল ৷আর িপ িদিদ-ও বাইের পড়া েনার অিছলায় অেনক দুের চেল িগেয়িছল ৷
কােনা

যাগােযাগ রােখ িন ৷মাঝখােন দীঘ

িড় বছর পার হেয়

গেছ ৷সময় বেয়

গেছ নদীর

মত ৷ ায় ভু েল যাওয়া িপ িদিদ আজ এখােন !!!!!!!!!!!
ন া চু িপসাের িভেড়র আড়ােল হািরেয়
তার ৷িক
৷তার

কন ?

বভব ,তার

স

তা এটাই

গল ৷িপ িদিদর মুেখামুিখ হেত একটা অ ু ত অ ি
চেয়িছল৷আজ

তা

স জয়ী ৷তাহেল আর আড়াল িকেসর

াচু য আর তার অনীক সব িমিলেয় িপ িদিদর

একবার দখেত ই া করেলা তার ৷
'িপ িদিদ !! তু িম এখােন ? িচনেত পারছ?'
িপ িদিদর মুখ পলেক ফ াকােশ ৷
'িচনব না কন র ? ভেলা আিছস? "

হে

হের যাওয়া মুখটা আর
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'খুব ভােলা আিছ িপ িদিদ ,অনীক আমায় খুব যে
'িক

রেখেছ '৷ন ার ঠাঁেট বাঁকা হািস ৷

তু িম এখােন িক করছ ? কউ আসেছ বুিঝ৷ '

'হ া র ৷তােকই িনেত এেসিছ ৷আমার সবেচেয় কােছর ,আমার একা

আপন ,'

'বেট !!! তা আলাপ কিরেয় দেব তা তামার স কােছর মানুষটার সােথ'?ন ার দু চােখ তী
কৗতু হল ৷
'িন ই দব ৷ ওই তা দখ,সাদা জামা পের ,িপেঠ ব াগ িনেয় আসেছ৷ওই তা আমার একা
আপন, আমার ছেল অিনেকত '৷
ন ার সামেন িব

হা

দুেল উঠেলা ৷এ তা সই

সই অনীক ৷এ তা অিবকল অনীেকর

িড় বছর আেগর অনীক৷ছটফেট , ানব

িত িব ৷তার মােন……

'আিস র ন া ,ভােলা থািকস, সুেখ থািকস৷' ছেলেক িনেয় চেল গল িপ

িব ল ন ার সামেন

িদেয় ৷
'তু িম আমায় আজও হািরেয় িদেল িপ িদিদ ৷সব পেয়ও আিম হের গিছ , সব ত ােগও তু িম
িজেত গেল ৷আমায়

মা কর'৷

ন ার দু গাল বেয় জেলর ধারা নামল ৷

~ 20 ~

~ 21 ~

~ 22 ~

স কােনকশন
মৗ পালরায়
খেত বেস অক একটা

হাঁক দয়, “ িক গা, ফান

কেরিছেল কাল রােত বািড়েত? কেব যা -

সব খবর জানােত তা হেব।
পুনেক

ু েলর জামা পরােত পরােত মধুরা উ র দয় , “না গা, িক য একটা গ েগাল হেয়েছ।

যেতাবারই ফান কির, কােনকশন পাই না। ভাবিছ তু িম

পুনেক িনেয় বিরেয় গেল ধীেরসুে

আবার চ া করেবা”।
আধঘ া পের বাড়ীটা খািল হেয় গল।

পুনেক

আগামী চার পাঁচ ঘ ার জন এই পাঁচেশা

ু েল নািমেয় িদেয় অক চেল

ায়ার িফট এর

আট বছর কেট গল – মধুরা মু াইেত৷ িবেয়র পরই অক
থম

থম খুব ফাঁকা লাগত৷ তারপর তা বছর ঘুরেতই

এেকবাের busy mom৷ তেব হ াঁ,
এবারও সই

ান চলেছ৷ িক

সই একটা িব

াট এ মধুরা একা৷ দখেত দখেত
া ফার

িনেয় চেল এল এখােন৷

পুেনর আগমন – আর মধুরাও

পূেজার সময় কলকাতায় ওর যাওয়া চাই৷

কন জােন না, গতকাল থেক বািড়র লাইন-ই পা

না৷

আওয়াজ , তবু ভােলা িরং অ ত হে - এবার মেন হয় কােনকশন পাওয়া যােব।

- হ ােলা, ওপার
- হ ােলা,

িতবছরই

যােব অিফস –

থেক এক

ক বাবা ? ব

বয়

পু ষ ক

ভেস আেস৷

আওয়াজ হে , বুেঝছ। তামার গলাটা অন রকম শানাে

।

- তু ই কমন আিছস মা। কন অিভমান কের দূের সের আিছস - িশগিগর চেল আয় এখােন।
- এসব িক বলছ বাবা। অিভমান আবার কেব করলাম. আর আসিছ তা তাড়াতািড়.েসসব
জানােতই তা ফান করা।
- রাই, তু ই আসিব তা? তােক অেনক কথা বলার আেছ।
- রাই? ওহ,

নুন,

মেন হয় কানভােব

স কােনকশন হেয় গেছ। I am so sorry. আিম

ফান রাখিছ।
- রাই, না। ি জ
িক
একটু

ফান রািখস না মা।

মধুরার ফান নািমেয় রাখার আেগই লাইনটা এমিনেতই কেট যায়৷ ফানটা হােত িনেয় মধুরা
হেয় দাঁিড়েয় থােক। কাথায় কান এক বৃ

তার অিভমানী রাই এর জন অেপ ায়
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রেয়েছন। িরিসভারটা হােত িনেয় আবার ডায়াল কের স আর এবার পেয়ও যায় স ক লাইন।
সারািদেনর ব তার মেধ এই ছা
রাে

ঘটনাটার কথা ভু েল গিছল মধুরা। মেন পড়ল আবার যখন

অক তু লল বািড়েত ফান করার কথা।

- হ াঁ গা, কথা হেয়েছ। ছাটন আসেব
কানভােব বাধহয় লাইেন

শেন িনেত। তেব জান, আজ একটা ব াপার ঘেটেছ।

স কােনকশন

হেয় গিছল। এক ভ েলাক আমােক ভেবিছেলন ওঁর

মেয়। তারপর স িক কা িতিমনিত িফের যাওয়ার জন -িক জািন িক কারেণ ওঁর মেয় দূের চেল
গেছ৷
- আর িক হেব, দেখা হয়ত পরী ায় ফল টল কেরেছ। বাবা হয়ত একটু বেকেছ- ব াস সাজা
গৃহত াগ।
মধুরা আপনমেন বেল ওেঠ, না গা এত সরল নয় ব াপারটা।
একস াহ কেট গেছ। আর দুিদন বােদই কলকাতা যা া। এবার অক যাে
tension তা আেছই। ছাটনটার নািক আবার অিফেস িক কাজ পেড় গেছ,
হেয় যেত পাের। খবরটা জানার জন

না সােথ, তাই একটু
শেন আসা মুশিকল

ফানটা তােল মধুরা। সই একটা ঘঘর আওয়াজ, তবু

ভােলা িরং হে ।
- ক রাই? কমন আিছস মা? ছেল কমন আেছ?
এই র আবার সই রাই এর বাবা ! নাহ এবার
বাধহয় আবার
িক

থম থেকই ভু ল ভািঙেয় িদেত হেব- sorry,

স কােনকশন হেয় গেছ। আিম আসেল -

মধুরার কথা শষ হওয়ার আেগই ভেস আেস এক অসহায় গলা- তু ই এেস আমায় িনেয় যা

রাই। আিম একদম শাি েত নই। এরা আমােক ব ী কের রেখেছ। ঘর থেক বেরােত দয় না,
কােরা সােথ দখা করেত দয় না।
স কােনকশন এর কথা ভু েল উি

মধুরা িজে স কের, কারা আপনােক ব ী কের রেখেছ ?

আপিন পুিলেশ খবর িদে ন না কন ?
- কারা আবার, তার ভাই। সবসময় পাহারা দয় আমােক। আজ ওরা একটু বাইের গেছ, তাই
তা তার ফানটা ধরেত পারলাম। জািনস, আমােক ভাগলপুর থেক এখােন কলকাতায় উ েয়
এেনেছ।
একটা সূ

পেয় মধুরা বেল ওেঠ

- কলকাতার কাথায়?
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িক

ওিদেক বৃ

িকছু বলার আেগই মধুরা

আবার কথা বলছ তু িম ?" আর বৃ
সিদন রাে
হয় স

নেত পায় এক

যুবক ক , " বাবা, কার সােথ

ও বাধহয় ভয় পেয় ফানটা কেট দন।

শায়ার সময় মধুরা অকেক সিব াের বণনা কের ফানকািহনীর, জােনা আমার মেন

ি র লােভ ছেল বুেড়া বােপর ওপর অত াচার করেছ।

- স তা বুঝলাম, িক

উিন যিদ ফান পেলনই, তাহেল পুিলেশ ফান করেলন না কন। ওঁনার

মেয়ই বা সব জেন বেস আেছ কন।
-আের বাবা, পুিলেশ বাধহয় খবর িদেত ভয় পাে ন। ঐ লাকল ার ভয় আর িক! ওিদেক মেয়
বাধহয় িকছু জােনই না, কান কারেণ বাবার সােথ যাগােযাগ নই। এই জােনা , ওঁর মেয়রও
একটা ছেল আেছ – আমােদর
অক একটু

পুেনর মেতা।

তরছা চােখ চেয় দেখ মধুরার িদেক। মধু, তু িম িক

একটু

বিশ-ই জিড়েয় পড়ছ।

-আের না না। আসেল ওঁনার গলাটা এত অসহায় শানাি ল। আ া, আমরা িকছু করেত পাির
না?
-ব স, কাথায় একটা ভু লভাল ফান এল আর আমার

মতী এক

আ

গ

ফঁ েদ বসেলন।

এসবই তা তামার ক না হেত পাের। জােনা, অেনকসমেয় ছেলেছাকরারা এরকম গলা নকল কের
ফান কের মজা দেখ।
স তু িম যাই বল না কন, ঊিন য খুব কে
আইিডয়া এেসেছ। ছাটন তা

আেছন, এটা সিত । জােনা, আমার মাথায় একটা

টিলেফান অিফেস ঢু েকেছ, ওেক িদেয় বার করাব কাথা থেক এই

কলটা আসেছ। উিন কালকাতায় থােকন। সুতরাং ছাটেনর

কানা

-যা খুিশ কেরা তামরা দুই ভাইেবােন। বেল

তই

িবিন

কােণ বেস এক বৃ

মধুরা ভাবেত থােক কালকাতায় কান

পেত অসুিবধা হেব না।

রাগত অক লাইট িনিভেয়

েয় পেড়। আর

অেপ া করেছন তাঁর রাই

এর।
পূেজাটা দা ণ কাটল মধুরার। হেরকরকম খাওয়া দাওয়া আর কনাকাটা। রাই এর বাবার কথা
িক

স ভােলিন। ছাটন জারকদেম চ া চািলেয় যাে । অবেশেষ দশমীর িদন ছাটন এেস বলল

-িদিদ good news ! তার রাই এর বাবােক খুঁেজ পাওয়া গেছ। ২০০, সাদান আেভিনউ।
-দা ণ! কালই তা আমরা মুিদয়ািলেত বড়িপিসমােক িবজয়ার
না হয় একবার ঘুের আসব ওই

বািড় থেক।

ণাম করেত যাব। ওখান থেক
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পরিদন িবেকেল পাঁচটা নাগাদ ওরা- মধুর, ছাটন ও
বািড়র সামেন। নমে েট লখা

পুন উপি ত হয় একটা ছাটখােটা একতলা

কৃ িকেশার বে াপাধ ায়,

িকেশার বে াপাধ ায়।

উে িজত মধুরা বেল ওেঠ -এই তা িমেল যােছ, বাবা আর ছেল। চল ছাটন, বািড়েত ঢু িক, িকছু
তা আ াজ পাব িকভােব ওরা ভ েলাকেক রেখেছ। ছাটন আমতা আমতা করেত থােক- িক
িদিদ, িক বাহানা দিখেয় ঢু কিব বল তা ?
- স আমার আেগই ভাবা আেছ। এজন ই তা

পুনেক এেনিছ। মধুরা কিলংেবল

েপ দয়।

দরজা খােলন এক ভ েলাক। িতন অপিরিচত মূিতেক দেখ একটু অবাক হেয় যান. মধুরা বেল
ওেঠ -দাদা,বড়

িবপেদ পেড় গিছ। ছেলটার ব

বাথ ম পেয়েছ, একটু

ভ েলােকর মুেখর ওপর িদেয় একটা অপছে র ছায়া খেল যায়, তবু
চেয়ই হয়েতা

হ

করেত পারেবন?

পুেনর কাঁচুমাচু মুেখর িদেক

দরজা থেক সের দাঁড়ান-আসুন িভতের এেস বসুন, আর তু িম-ওই য বাঁিদেক

বাথ ম। মার ওপর রােগ দুমদুম কের পা ফেল
সাফায় বেস আলাপজমােনা

পুন চেল যায় বাথ েমর িদেক।

ের মধুরা বেল-আপনারা িক অেনকিদন আেছন এ পাড়ায়?

-তা, তমন বিশ িকছু নয়-এই আট বছর হল। এর আেগ থাকতাম ভাগলপুের। বাবা আর
আমার

ী, এই িনেয়ই আমার ছাট সংসার।

-ও আপিন বাধহয় একই ছেল ?
হ াঁ, তা বলেত পােরন - বেলন ভ েলাক একটু অ ি র সােথ।
মধুরা চারা চােখ ছাটেনর িদেক তাকায়, ভাবটা দখ চেপ যাে

! এিদেক

পুন িফের আেস

বাথ ম থেক। ভ েলাকও সাফা ছেড় উেঠ পেড়ন। মধুরা একটা শষ চ া কের- আপনার
বাবােক দখিছ নােতা। ভ েলাক এবার বশ কেট কেট বেলন - কন বলুন তা ? আমার বাবার
সােথ আপনার িক কাজ ?
- না, কাজ তমন িকছু না।

ধু আপনার িদিদর একটা মেসজ দবার িছল ওনােক। ভ েলাক

যন ভূ ত দখার মত চমেক ওেঠন- ক আপিন ? িদিদর সােথ যাগােযাগ হেলা িক কের ?
মধুরা

ষজিড়ত

ের বেলন -ওহ িদিদর কথা মেন পড়ল তা হেল এত েণ। ভেবিছেলন বুেড়া

বাপেক আটেক রেখ আর মেয়র সােথ দখা করেত না িদেয় স

ি

দখল করেবন।

অপমােন থমথম কের ওেঠ ভ েলােকর মুখ-িক যাতা বলেছন ? তার িচৎকার
ঢােকন এক বৃ - সৗম দশন, অিভজাত চহারা। - িক হেলা

েনই বাধহয় ঘের

, চঁ চাি স কন? এরা কারা ?
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মধুরা অবাক চােখ তািকেয় থােক। ভু ল হবার নয়- সই ক
িবষােদর লশমা

র। িক

কােনা অসহায়তা বা

নই।

-ও িকছু নয় বাবা, এরা একটা কােজ এেসেছন। তু িম ওঘের যাও।
-আ া, আ া যাি । বুঝেলন, বয়স হেয় গেল ছেলই বাবা হেয় যায়। পের একিদন আপনােদর
সােথ ভােলাভােব আলাপ করব, বেল মধুরােদর িদেক নম ার কের ভ েলাক চেল যান। মধুরার
হতভ

ভাব দেখ

িকেশার বেলন, আ া বাবা িক আপনােক ফান কেরিছেলন ?

- না তা নয়। আসেল কােনা ভােব

স কােনকশন হেয় গিছল। উিন ভেবিছেলন, আিম ওঁর

মেয রাই। বারবার বলিছেলন অিভমান ভু েল ওঁনােক িনেয় যেত। ওঁর ছেল নািক অেনক
অত াচার করেছ। শষ কথাটা অ ি র সােথই বেল মধুরা, কারণ অত াচােরর তা কােনা িচ
দখল না !
িকেশার মাথায় হাত িদেয় সাফায় বেস পেড়ন। ওহ, আবার তাহেল

হেয়েছ। Please,

আপনারা বসুন একটু । পুেরা ব াপারটা খুেল বলিছ। না হেল আপনােদর এই ভু ল ধারণাটা থেকই
যােব।
আমার বাবা

কৃ িকেশার বে াপাধ ায় ভাগলপুেরর এক িবখ াত জিমদার বংেশর ছেল। আমােদর

িবশাল বািড় িছল ভাগলপুের - জ াঠা, কাকা িমেল পুেরা জমজমাট সংসার। বাবা িছেলন খুব
দাপুেট আর রাশভারী। সবাই খুব সমীহ কের চলেলও আমােদর সােথ িক

বাবা ব ু র মত

িমশেতন। আিম আর িদিদ, রাইিকেশারী, যােক সবাই রাই বেল ডাকত- িছলাম বাবার চােখর
মিণ। আেরা একটা সময় িক

বাবার কামল িদকটা

কাশ পত-যখন বাবা

িতিদন আমােদর

গৃহেদবতা বালেগাপােলর িনজহােত সবা করেতন। আিম তখন হাই ু েল পিড়। একিদন

ু ল থেক

িফের দিখ বািড়র পিরেবশ খুব থমথেম। িদিদেক সিদন পা পে র দখেত আসার কথা িছল।
িক
একমা

িদিদ িকছু েতই তােদর সামেন বেরায়িন। অেনক জরা কের জানা গেছ, িদিদ িবেয় করেব
কবীরদােক। কবীরদা খুব ি িলয়া

ছেল- কলকাতা ইউিনভািস র গা

এসেব তা ধেমর তকমাটা মাছা যােব না। রেগ উ

মডািল । িক

হেয় বাবা িদিদেক ব ী কের রেখ িদেলন

একটা ঘের। আর ওিদেক জঠু আর কাকার পরামেশ একটা িমথ া জািলয়ািতর মামলা ঠু েক িদেলন
কবীরদার িব ে । িদিদও তমিন জদী। খাওয়াদাওয়া ব
আর থাকেত না পের মা রাি েবলা সবার অলে

কের িদল। দুিদন এরকম চলার পর

িদিদেক বার কের আনেলন। তারপর িদিদর

হােত টাকা িদেয় আমার সােথ পা েয় িদেলন কবীরদার বািড়েত। সই রাে ই িদিদ আর কবীরদা
চেল গল ভাগলপুর ছেড় আর সই শষ দখা আমার িদিদর সােথ। মধুরা এত ণ ত য় হেয়
নিছল। এবার বেল ওেঠ, িদিদ আর যাগােযাগ কেরিন?
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- হ াঁ, কেরিছল একবার। িক
যাবার

বলেত পােরন আমরাই তােক দূের সিরেয় িদেয়িছ। িদিদ চেল

ায় একবছর বােদ একটা ফান পাই। আিম সিদন বািড়েত একা। জানেত পাির ওরা

কলকাতা পািলেয় গিছল। কবীরদা একটা
আকাশ। িক

ু েল চাকির পায়- একটা ছেলও হেয়েছ ওেদর- নাম

িকছু িদন আেগ এক ক ন অসুেখ কবীরদা মারা গেছ আর িদিদ হেয় পেড়েছ পুেরা

িনঃস ল। আিম িদিদেক বিল, তু ই চেল আয় এখােন।
- িক

বাবা যিদ রাজী না হন। আিম কাল আবার ফান করব। তু ই ওঁনার মত জেন িনস।

আসেল িনেজর জন নয়, আকােশর ক

আর দখেত পারিছ না। সিদন বািড় িফরেতই মােক

আলাদা কের সব বললাম। মা বাবােক রাজীও কের ফলেলন। পরিদন িনিদ

সমেয় িরং হেতই মা

তু লেলন ফানটা। কাঁদেত কাঁদেত বলেলন, “ তার বাবা রাজী হেয়েছন রাই।
আনেত”। পােশ দাঁিড়েয় আিম

নেত পাি

যাে

তােক

িদিদর কা ােভজা গলা- “হ াঁ মা, আিম-ও আর পারিছ

না। আ া, মা, বাবা আকাশেক িনেয় কােনা আপি

কেরনিন তা”। মা চু প কের যান। আিম-ও

। আসেল মা আকােশর ব াপারটা বাবােক বেলনইিন ভেয়। ভেবিছেলন ওরা এখােন এেস পড়েল
আর না করেত পারেবন না।

মা বেলন “তু ই আেগ আয় তা এখােন”। িক

তমিন জদী। বলল বাবার মুখ থেক না

িদিদ-ও তা

েন ও িকছু েতই আসেব না। অগত া আিম িগেয় ডেক

আিন বাবােক। বাবা ফান ধেরন- কমন আছ রাই?
- ভােলা নই বাবা।
-"

ক আেছ,

ক আেছ", আবার যন সই পুরােনা বাবা িফের আেসন, "তু ই চেল আয়, আিম

সব ব ব া করিছ”।
- বাবা, একটা কথা বলার িছল। আমার একটা ছেল আেছ। ওেক িক
আিম দখিছ চােখর সামেন একটা

িনেয় আসিছ বাবা।

র পদা পেড় গল বাবার কামল হেয় ওঠা মুখটার ওপের।

- রাই, যবািড়েত বালেগাপাল আেছ, সখােন আিম কােনা মুসলমােনর ছেলেক ঢু কেত দব না।
তু িম একা এেল
নেত পাি

ায়ি

কের ঘের তু লব। িক

িদিদর গলা; কা ােভজা িক

ছেলসহ কখেনা না।

দৃঢ় ক

র- তাহেল তা আর এজে

দখা হেলা না

বাবা।
- তামার যিদ সটাই িস া

হয়, তেব তাই ভােলা।

ফানটা সশে

নািমেয় রােখন বাবা, মা বা

আমােক আর িকছু বলার সুেযাগ না িদেয়।
এত ণ একটানা কথা বেল একটু দম নন

িকেশার - িক ভাবেছন তা, িক backward family

র বাবা। এখেনা জাতপােত িব াসী। আসেল জােনন তা, কলকাতার বুেক বেস এসব অবা ব
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শানােলও তখন ভাগলপুের এসব ভালই

চিলত িছল। িবেশষত আমােদর মেতা

াচীন গাঁড়া

িহ ব
ু ািড়েত।
- নাহ, এেকবােরই অবাক হইিন, ছাটন বেল ওেঠ। িরজওয়ানুর কা
আর honor killing
-

তা কলকাতােতই ঘেট গল

তা আকছার ঘটেছ। অ িব াস সব জায়গায় আেছ বুঝেলন।

কই বেলেছন। এই অ

ধমিব ােসর পা ায় পেড় আমােদর সংসারটা ছারখার হেয় গল। মা

একবছেরর মেধ মারা গেলন িদিদর জন দুি
আমরা বাধ হলাম আমােদর অংশ িবি

ায় আর শােক। ইিতমেধ

বল শিরিক িববােদ

কের কলকাতায় চেল আসেত। সবেথেক পিরহােসর কথা

িক জােনন? য বালেগাপােলর জন বাবা িদিদেক তািড়েয় িদেয়িছেলন, তােকও রেখ আসেত বাধ
হেলন ভাগলপুের। এখােন এেস বাবা আে

আে

পাে

গেলন। আিমও ইিতমেধ চাকির পেয়িছ,

িবেয় হেয়েছ। সেব যখন একটা সু র সংসার গেড় উঠেছ, বাবার অসুখটা ধরা পড়ল। শারীিরক
নয়, মানিসক। বাবা দুেটা জগেত বাস কেরন, একটা খুব

াভািবক, এই যমন আপনারা আজ

দখেলন। এই অব ায় ওঁর িদিদর কথা মেন থােকনা। আর যখন ওঁর অ াভািবক phase টা চেল
তখন িনেজেক ভােবন ব ী, অসহায়। psychiatrist এর মেত িদিদর
সু

িত য অন ায় কেরেছন, সই

অপরাধেবাধই এই অসুেখর উৎস। িনেজেক উিন িদিদর জায়গায় বসান আর ভােবন িদিদ

আসেব ওঁেক উ ার করেত - য কতব উিন পালন কেরনিন িদিদর
আমােক অত াচারী ছেল মেন হে
মধুরা লি তকে
সময় ন

িত। আশা কির, আর

না।

বেল-না না, িক য বেলন। আিম আ িরক

মা াথ । আজ আপনার অেনক

হেলা, এবার উ ।

- আের দাঁড়ান, দাঁড়ান। িবজয়ার িমি মুখ করেবন না? আমার
বািড়েত আেছ। মধুরার আপি

না

-আলাপ কিরেয় িদই, আমার

ী তহিমনা।

মধুরা একটু

েন

ীেক ডেক আনিছ, ও পােশর

িকেশার বিরেয় যান। একটু বােদ ফেরন

ীেক িনেয়।

ভরা চােখ তাকায়।

িকেশার হেস বেলন- অবাক হে ন তা? বাবা িনেজ স

এেনেছন, দাঁিড়েয় থেক িবেয়

িদেয়েছন। মাথার গ েগাল দখা দওয়ার আেগ এই িছল তাঁর শষ কাজ। বেলিছেলন, এ আমার
ায়ি

। এবার আর আমার বালেগাপাল আমােক ত াগ কের যােব না।

মধুরা হেস এিগেয় যায় তহিমনার িদেক - কই দিখ, বালেগাপােলর রাইিকেশারীর সােথ একটু
আলাপ কের িনই।
সবাই হেস ওেঠ।
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Tista Sarkar (Age 5)
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Saunak Ghosh (Age 7)

Srijani Dutta (Age 7)
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Archisha Bashak (Age 5)

Spandan Dutta (Age 4)
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Smira Misra (Age 6)
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Rani Mukherjee (Age 7)

Reshabh Chakrabarty
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Shreyan (Age 5)

Oindri (Age 3)
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EXPERIENCE OF A LIFETIME
ROSHNEE TARAFDER (Age 11- grade 6)
This summer on our family trip to Wisconsin Dells, I had the experience of my
lifetime. My dad, mom and me got harnessed to a pulley that pulled us 110ft above the
ground, then we had to release the lever and we fell from that height freely(attached to
a rope, of course) and swung like a pendulum over the wave pool. I was a little
nervous in the beginning, but the fun and challenge of the ride was strong enough to
overcome my nervousness. My parents were brave too and encouraged me to
experience that.
It  was  a  long  line….everyone  one  wanted  to  have  a  bird’s  eye  view  of  the  world.  
There was light breeze; the sun was bright and just hot enough to keep all of us
comfortable. As we waited in line, I watched the people in front of us. Some were
anxious, some nervous and some were like us, ready to take on the challenge. We were
waiting in line for a ride called Sky Coaster at Wisconsin Dells. All kinds of emotions that
were not known to me before came flooding in my mind as the long line moved forward
slowly, but I tried to be relaxed because my parents were also with me on this ride.
Finally when we reached the end of the line, we got into our padding and waited.
We were next!!!! The ropes to the pulley that would pull us to the top of the two long
posts about 110ft high, got attached to our padding suit. We stood on a ledge and had
to hold on to a bar that would go down and would make us lay in the air on our stomach.
The ledge was removed from under us and we started floating in the air and then the
suspense began.
Up  and  up  we  went  and  I  started  getting  a  bird’s  eye  view  of  the  park  below.
"Oh my gosh, oh my gosh!!!!!" I said as we went higher and higher. When we
reached   the   top,   my   parents   said   at   the   same   time,   "Are   you   ready   for   this?”   "Ready,  
but really nervous!" I say. Inside of me, I had millions of butterflies really fluttering with
excitement.  I  thought  to  myself,  “We  are  110  ft.  high  and  there  is  no  going  back  now!!!!!"  
I closed my eyes and waited for the big free fall. Before my mom pulled the string, we
had a moment of silence. "Ready, set, go!!!!!!!!" And my mom pulled the trigger. We all
screamed like crazy. The ride swung us in the air like a pendulum.
"Yippie! Wow, what a great view!!" I said as we soared through the sky. We were
swinging over the wave pool. It was really cool to see the people down below, looking
like ants. They were so little. When I looked down as we got closer to the ground on our
swing, I saw people waving at me, and so I waved back at them. We were swinging for
quite a long time until it slowed down. A crew member held up a big and long stick for
us to hold on to be completely stopped. Then when we were on the ledge again,
another crew member took off all of our gear and padding and put them to a side. It was
the best ride at Mt Olympus in Wisconsin Dells! As I was walking down the steps, I
asked my  parents,  “Can  we  go  again?".    We  all  burst  into  laughter  on  the  way  back  to  
our hotel.
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My first summer vacation
Neelash Biswas (1st grade)
It was my first vacation after my kindergarten.It was Tuesday when we went to
California.I was very excited.I went to gellybean factory with bordada.We played water
fight in the backyard.We went to six flags.Bordada wanted me to stay longer.I wanted
too.But ma said we have to go.Bordada got sad .I did too.

Star
Anuprabha Dandapat ( 6 years)
Brighty, shiny little star,
How will I look at you from far?
Please come here, close to me,
I will give you a Teddy Bear.
You  are  the  shiniest  star  I’ve  known  
You hardly move, you are the North Star.
You are really burning hot
But still I love you a lot.

Memoir of a Snowflake
Archit Das (Age 10)
As I fall from the top of the sky,
The wind gushing upon my face,
As the houses, mailboxes and children come closer
I see clouds getting farther away,
The chill of the winter freezes me
Though I am already frozen,
I smell hot cocoa, my arch enemy
And smell the smoke of the hearth
Hearing the sound of the Christmas Carols soothes me
And at last I feel the big thump, when I land.
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The Chase
Tanish Bhowmick (9 year)
Have you ever been  chased  by  a  lion?  It’s  not  fun  as  you  can  understand.  My  
name is Tyson and I am a reporter for the nature channel. I travel many places in the
world with my photographer friend Zachary.
This is how the story starts. I was in Africa getting ready to do a report on African
elephants with Zachary. After looking for elephant tracks for a while, we finally found
some tracks we were looking for. It was time to start reporting. We started following the
tracks in our truck when we saw the some other tracks along with the elephant tracks. I
went out of the truck to examine those new ones. I found out that we had just come
across the lion tracks. I started following the tracks on foot. Everything was going okay
until,  well,  you’ll  find  out.  It  was  a  grave  mistake which  I’d  never  make  again.
“I  think  we  came  across  a  lion  pack,”  I  whispered  into  my  walkie-talkie.  I  didn’t  
want the lions to know I was there.
“What  else  could  it  be?”  Zachary  said  a  little  too  loudly.  
“Ssshhh”  I  whispered.
“What  Tyson?  Afraid  the  lion’s  gonna  eat  you?”  said  Zachary.
The  lion  roared  and  I  was  scared  out  of  my  wits.  “You  could  say  that,”  I  replied.
Next,  I  did  the  wisest  thing  I  had  done  this  whole  trip.  I  ran.  I  know  you’re  
probably  thinking  ‘what’s  so  wise  about  that’  and  I  agree  with you but, remember I only
said  ‘this  whole  trip’.  Anyway,  I  kept  running  and,  to  say  the  truth  I’m  really  surprised  but  
happy  that  I’m  still  alive  from  that  chase.  After  running  for  a  while  we  came  to  a  
landscape  full  of  trees.  I  thought,  why  don’t  I  just  climb on a tree but then I remembered
I was a very slow climber. I climbed the tree anyway. When I got a fifth of the way up a
really tall tree, I saw the lion jump at me. When I saw the lion jump, this is exactly what I
thought,  ‘I’m  too  young  to  die’,  so I randomly jumped off the tree and continued to run.
After a minute of intense running across many trees and elephants I saw a pond
just up ahead with a short tree in the middle of it. The lion was still running behind me
and was approximately 10 yards behind me. It jumped at me as I jumped into the pond.
I swam to the center of the pond fast enough to see the lion walk away from the water. I
was safe.
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T-Rex and Me
Reshabh Chakrabarty (5 years)
I was sleeping in my bed. I was dreaming about walking through a jungle. There I met a
dinosaur. It was a T-Rex. I asked him if he had his lunch. He said that he had 1500
sausages. I remembered, hmmm... I only had two. I saw his hands were so short that
he could not touch his nose. But he was bigger than a bus. I sat on his back and he
carried me to his friends, the meat eating Spinosaurus and Baryonix. They asked T-Rex
if I was their lunch. T-Rex said, "He is my friend and he loves dinosaurs". Hearing this
they all said, "Let us all be friends and play together". Then I heard Mama waking me up
for school. I woke still hugging my toy T-Rex.
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একা- বাকা
গৗতম সরকার
িমেনেসাটা, USA

তারপর

দু

হােত মুখ ঢেক ঝর ঝর কাের কঁ েদ ফলেলা গৗতম।

Morecio এখন ঘের নই।
িক জােম গেলা?

তােহােল কার কােছ মুখ লুকােলা ও?

নাকটাও কমন যন...।

ভারত সবা ম সংেঘ,

ধুমা

কান দুেটা

তারপর ধপাশ কাের বােস পারল ও, ওর

dorm-room এর bunk-bed-এর িনেচর তলাটায়।
সিদনকার কথা মেন পাের গেলা

িনজর কােছই?

নাঃ, পাছাটা feel করা গেলা।

ওর, যিদন ও সটান চােল িগেয়িছল িবজন সতু র পােশর

বািলগে র বািড়টা ছাড়ার ই ায়।

যন ঘােরর মেধ িদেয় কেট গেলা।

তারপর কেয়কটা মাস কমন

আজ Iowa-য় বােস হঠাৎ এসব মেন পারল কন ওর?

-

Morning buddy. Jason-এর গলার আওয়াজ পেয় মুখ ফরােলা গৗতম, দখেলা ও-ও
এিদেকই আসেছ breakfast-এর -টা হােত িনেয়।

-

ও, hi Jason। একটু

-

Hummm, I see, you started eating some of our foods now, গৗতেমর
পােশর চয়ার-টা টেন িনেত িনেত বালল Jason। Have you got any test or
quiz today?
Yup, P.Chem in the morning and Calc-II after lunch. I am not ready
for either one.
Why man? Usually you are so prepared! Scrambled egg-এ fork চালােত

-

সাের বাসল গৗতম, campus-cafeteria-র টিবলটায়।

চালােত বালল Jason।
-

-

Not today, একটু আনমনা শানােলা গৗতমেক।
Hmmm, home sick?
No.    Actually…..,  actually  I  would  not  know  any  thing  about  being  
home sick. I sort of wanted to run away from my home. And here I
am, exactly on the opposite side of the globe. একটা দীঘ াস ছেড় বালল
গৗতম।
Well, that makes two of us then. বােল ওর ডান হাতটা বািরেয় িদল Jason,
hand-shake-এর জন । My parents divorced when I was two and I grew
up watching them fight all my life, over me and by using me. I just
wanted  to  get  away  from  BOTH  of  them,  as  far  as  I  could.    That’s  why  
I chose Iowa for college, although they wanted me to stay close to
them in California.
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-

-

-

My parents are not divorced. They would not know any thing about
‘divorce’.    My  mom  died  when  I  was  in  6th grade. I just wanted to run
away ever since.
I  am  sorry  to  hear  that.    By  the  way,  are  you  ready  for  tonight?    It’s  
Halloween Friday today, you know. You must put on a costume. And
who  knows,  you  may  get  ‘lucky’  tonight, INSTEAD of getting candy.
বােল দুবার ভু
নািচেয় টিবল ছেড় উেঠ পারল Jason. I know that you like
Diana, বাঁ চাখটা মের বালল ও. Have you asked her out yet? Tonight is
your chance! Okay, I better go. I will catch you later, at lunch
perhaps?
See you Jason. Cereal-টা শষ কারেত কারেত বালল গৗতম।

Halloween? ET িসেনমা-য় এর িক একটা scene িছল না?

ঐ য, বা ারা সব অ ু ত

রকেমর, আর নানান রকেমর পাশাক-আশাক পাের বািড় বািড় যায় চকেলট-লেজ
New Empire-এ দখেত িগেয়িছেলা না ও িসেনমা-টা?

জন ।

তারপর র ু েরে

পাবার
খেত

িগেয়...
বড় িডের র না ঘাড়ার িডম!
বশ রেগই বােল উঠল তেপােদব।
আঃ, ‘তপা’;;  একটু আে বল। Aminia-র মনুেত মাগলাই পেরাটার price-টায় চাখ
বালােত বালােত বালল সুেকামল।
- না র ‘সু ’,  ও কই বােলেছ। সুম - বশ উে িজত। সিত কথাটা বলার সৎ সাহস
না থাকেল কান িকছু েতই ‘বড়’ হওয়া যায় না, বুঝিল?
বশ confidence-এর সােথ
কথা েলা বােল িদল সুম ।
- শালা বড় িডের র হেব তা হও না, িক গ টার বলায় ধা াবািজ কন বাবা? ‘তপা’
তখনও উে িজত।
দুহােতর তালুর মােঝ salt আর pepper shaker দুেটা ঘারােত ঘারােত, ঘাড় ঁেজ একটু
-

আনমনা ভােব এসব
ও?

েন যাি ল গৗতম।

ওর তা পেকেট অেতা পয়সাই নই।

ভাবিছল মাগলাই পেরাটার দাম দেব কাে েক
ভাবেত ভাবেত বােলই ফলেলা ও কথাটা।

- তু ই িচ া কািরস না, আমার কােছ িকছু extra আেছ, যা খািব order দ।

আ াস িদল

সুম ।
- Spielberg য সত িজৎ রায়-এর “ব ু বাবুর ব ু ” গ টা ঝেরেছ, এটা পির ার।
mention কারেলই তা পারেতা।
তােত ET ছিবটার মাহা

ব াস, িমেট যেতা।

একটু

একবার

েগাি র সুের বালল গৗতম।

িকছু কামেতা বােল তা আমার মেন হয় না।

ছাকরা- গৗতম এেকবাের পাকা film critic-এর মেতা কাের মত িদল।

াস সেভন-এর
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- শালা, আমােদর বািলগ

গভনেম -এর নাম-টাও তা একটু বাড়েতা!

ঐ ‘Temple  of  Doom’   কারেত এেসই মালটা হািতেয়েছ, বুঝিল।
কথা েলা বালল ‘তপা’।

না িক?

ব াটা

খুব sure হােয়ই

মাগলাই পেরাটা এেস যাওয়ায় আর কথা বারােত পারেলা না ও।

- We will be closing our breakfast soon, sir; পােশর টিবল-টা wet-cloth িদেয়
মুছেত মুছেত বালল campus-cafeteria-র কােজর মেয়টা।

পরী া দুেটার কানটাই ভােলা হাল না আজ গৗতেমর।

হােয়েছ হয়েতা, িক
পারেলা না ও।

thermodynamics-এর definition

পূেজাটাও এবার miss হােয় গেলা।

তাই না?

জীবেন

আ া, snowing-এর সময় তার

আনে

ওর গােয়র চামরা-টা িক মসৃণ, তাই না?

ক।

Snow-টা যখন

সিদন hand-shake করার সময়

নীল-সবুেজর মাঝামািঝ িকছু একটা হেব বাধহয়।

মনটা ভাের গেলা গৗতেমর।

ু ল থেক

হঠাৎ Diana-র কথা মেন পাের গেলা

কমন যন তু েলার মেতা নরম মেন হােয়িছল ওর হাতটােক।
না সবুজ?

সই

চািরিদকটা কমন সাদা হেয় যােব,

বািড় ফরার সময় বৃি েত িভজেত যরকম ভােলা লাগেতা সরকম?
গৗতেমর।

কঠাক

েলা িকছু েতই মেন কারেত

মাঝখােন চতেন র মেতা দুহাত তু েল দাঁিড়েয় থাকেল কমন হেব, ঐ কালকাতায়
পারেব, সটা িক powder-এর মেতা হেব?

েলা

আজ snowing হবার কথা।

থম snow দখার সুেযাগ হেব!

কমন যন একটা উে জনা হাল ওর।

Problems

তবুও এই শষ October-এর পরে া

িবেকেল মনটা আজ কমন যন ফু রফু ের লাগেলা ওর।
জন ই িক?

নােড়েচােড়

P. Chem-এর notes- েলােত আর চাখ বালােনা হাল না ওর।

বাসেলা গৗতম।

নাঃ।

েন একটু

আ া, ওর চাখদুেটা িক নীল?
িকরকম একটা অনািবল

নাঃ, আজ সাহস কাের কথাটা বালেতই হেব Diana-

িনঃ াসটা কমন যন ভাির হােয় আসেছ, হ

হ

কাের dorm-এর িদেক হাঁটেত

হাঁটেত অনুভব কারল গৗতম।

িক যন একটা party চালেছ dorm-এর common-room টায়। চািরিদেক সব রঙেবরেঙর
বলুন আর নানান size-এর pumpkin িদেয় নানান রকম সাজস া।
আবার খাওয়াও যায়।

আ া, এটা িক fruit, না vegetable? এটা িক আমােদর দেশর

মেড়ার মেতা, নািক তােলর মেতা?
দেশর লাউ-এর মেতা?

এই pumpkin নািক

কানটাই না বাধহয়।

তা হােল িক এটা আমােদর

না হােল pumpkin- ক িনেয় এেতা হ হ করার িক আেছ?

Pumpkin িদেয় িক তা হােল ডু গডু িগ বানােনা যেত পাের?

ধুর, এ দেশ আবার বাউল
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সিদন আবার TV- ত দখলাম এক বাবা তার পুচিক মেয়টােক

হয় নািক, য ডু গডু িগ হেব?
ডাকেছ “pumpkin” বােল!
কন?

Pumpkin- ক িনেয় এত মাতামািত

ক ব াপারটা িক?

এখােন নািক একটু পের air-এ “candy  throw”  করা হেব!

আমােদর দেশর হিরর লুেট বাতাসা ছাঁড়ার মেতা?
অজাে ই Diana- ক যন খুঁজেত লাগেলা গৗতম।
তার সােথ িকরকম তােল তােল নাচেছ।

সটা িকরকম হেব?

ভাবেত ভাবেত িভেড়র মেধ িনেজর
খুব জা র music চালেছ এখােন, সবাই

Music-টা কমন যন ককশ ধরেনর, তাই না?

ও

মেন মেন সুর ভাঁজেত লাগেলা...
“লাউ-এর আগা খাইলাম, ডাগােগা খাইলাম, লা
জামেছ না।

িদ বানাইলাম ডু গডু িগ, সােধর...” নাঃ,

খুব একা একা লাগেলা গৗতেমর।

একটু Diana-র দখা যিদ পাওয়া

যেতা......, ওর ঐ পােগাল কাের দওয়া নীল চাখদুেটার হাতছািন যন উ
গৗতমেক।
ওেক।

বাইের এত ঠা া হওয়া সে ও জামার ভতর ঘাম অনুভব করেলা গৗতম।

কারেত পারেলা না ও।

পারেলা ও।

িক

একী?

হােত আবার ওটা িক?

ও.
ও িক িম

লা ?

হাসেছ?

দুহাত ছিরেয়, পা দুেটােক cross কাের িজে স কারল
হঠাৎ এক পােয় একটা চারিক-পাক খেয় বালল

মুেখ কােলা রঙ মাখায়

ও িক আমায় কােছ ডাকেছ?

ক ভােলা কাের বাঝা যাে

না।

ভাবেত ভাবেত Diana-র একদম কােছ চােল এল গৗতম।

Do you have any thing like this in India?
Not really. লালেচাখ, কােলা কালী ঠা েরর মুখ, আর দাল-এর িদেনর রঙ মাখা মুেখর
কথা মেন পারেলা গৗতেমর, িক
ক বাঝােত পারেব না বােল িকছু বালল না ও।

িভড়টা বাধহয় একটু পাতলা হােয় আসেছ।
ভার চারেটয় আবার কাজ আেছ।
জন ।
-

জামা-কাপর সব কােলা, টু িপটাও।

মুেখ িক কােলা রঙ মেখেছ ও?

I am a witch tonight.
িম

িপছন িফের তাকােতই নীল চাখদুেটা িচনেত

Diana এরকম সেজেছ কন?

How  do  I  look  “ টা ”?
Diana।

িবেশষ সুিবেধ

িকরকম খাপছাড়া মেন হেত লাগেলা ওর।

িপেঠ দুেটা আলেতা টাকা feel কারল গৗতম।

-

কাের তু লেলা

তাবুও, এই িভেড়র মেধ ও, একািকে র ভাবটা যন হেতাদ ম কাের িদত লাগেলা

বশ িকছু ন এর ওর সােথ নাচানািচ করার চ া কারল গৗতম, িক

-

ক

রাত কত হাল?

একটা দরটা হেব বাধ হয়।

Snow shovel কারেত হেব, on-campus job-এর

Homework- েলা না হয় পের করা যােব এখন...

“ টা ”, would you like to come to my room upstairs?
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May be some other time, সে ােচর সােথ বালল গৗতম।
Come  on.    It’s  Friday  night.    Let’s  enjoy.
No,  I  mean….  actually…..  I  have  to  work  in  a  couple  of  hours.    I  have  
to shovel snow at 4. কমন যন ভয় ভয় কারেত লাগেলা গৗতেমর।
- Come  on  “ টা ”,  I  really  mean  it.     বােল ওর ডান হাতটা বািরেয় িদল Diana.
Let’s  have  a  couple  of  beer  before  you  need  to  go  to  work.    Besides,  I  
have a surprise for you, I think.
িদি িদক
ান শূন হােয় Diana-র বারােনা হাতটা ধারল গৗতম। আহ, িক নরম!
-

-

Shhhh, carfew hours is in effect, ঠাঁেট বাঁ হােতর তজনী আঙু লটা ঠিকেয় বালল
Diana! তারপর খুব সাবধােন িসঁিড় বেয় dorm-এর দাতলার women’s  floor-এ
উেঠ এেলা ওরা। Hallway- ত ঢাকার double-door-টা ঠলেত ঠলেত কপােলর
ঘামটা চ কাের মােল blot কাের িনেলা গৗতম। এেতা গেরাম লাগেছ হঠাৎ...

িকেসর আওয়াজ আসেছ Diana-র ঘর থেক?
এর িদেক এেগােত এেগােত মেন হাল গৗতেমর।

TV-র?

Hallway- ত Diana-র room-

িক আ য, চািব িদেয় না খুেল ও টাকা

মারেছ কন দরজায়?
-

-

-

Baby  please  open  the  door,  it’s  me,  whisper কাের দরজার কােছ মুখ রেখ
বালল Diana. কােলা জামার সােথ কােলা tie পরা একটা ছেল দরজা খুলেতই Diana
ঝাঁিপেয় পারল ওর বুেকর ওপর।
Baby,  remember,  I  told  you?    Please  meet  my  ‘Indian  friend’  “ টা ”।
He is such a sweet-heart. He said that he would make me chicken
curry some time. I absolutely adore him. Can you imagine they gave
him a job to shovel snow? Poor thing just came from tropical part of
India!
Oh,  I  am  so  sorry,  “ টা ?” দরজার মুেখ দাঁিড়েয়ই ডান হাতটা বািরেয়
বালল ছেলটা, hand-shake-এর জন ।
“ টা ”, please meet my boy-friend  “Ken”,  িখল িখল কাের হেস বালল
Diana. He came all the way from Nebraska, to spend the Halloween
weekend  with  me.    Isn’t  that  sweet?

ল ায়, রােগ, দুঃেখ চরম অ

এত বাকা লাগেলা

কানরকেম Ken-এর সােথ একটা hand-shake কাের বিরেয় এল Diana-র ঘর

িনেজেক!
থেক।

ত আর অপমািনত feel কারল গৗতম।

তারপর সাজা চােল গেলা snow shovel কারেত।

জন ওর জামা-কাপর আর জুেতােজাড়া য এেকবােরই যেথ
গৗতেমর।

এই ঠা ায় snow shovel করার

নয় স কথা মেনই এল না

টর পেলা, যখন খািন ণ snow shovel করার পর বুঝেলা য কান দুেটােক আর

feel কারেত পারেছ না ও।

নােকর ডগাটাও না।

আ েু লর ডগা েলাও কমন যন আড় …
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“গাউটু ম”, you better go home. একটু ইতে ােতা ের বালল Miles,
maintenance team-এর supervisor লাকটা। I  don’t  feel  safe for you to
work here right now. You are freezing. Do you have snow-coat and
snow-boot? You will need them to work here. Let me know if you
need any help, I may have some extra pairs that may fit you.
কােনারকেম টালেত টালেত campus-এর রা াটা ধাের সাজা dorm-এ ফরত এেলা গৗতম।
-

দাতলার women’s  floor-টা cross কাের িতনতলার men’s  floor-এ যাবার পেথ কমন
যন িবর

থম snowing-টা কমন যন miss হােয় গেলা...

লাগেলা ওর।

িনেজর ওপেরই।

রাগ হাল

তারপর কােনারকেম ঘের ঢু েক দুহােত মুখ চেপ ও বােস পারল ওর bunk-

bed-এর িবছানায়।

িনেজর নাক-কান

েলােক feel করার চ া কারল খািন ন, তারপর আর

িকছু ভাবেত পারেলা না ও...
দরজায় হঠাৎ চািবর শে
-

-

উেঠ বসার চ া কারল গৗতম, িক

আবার

েয় পারল।

Hey man, উঁচু ের ওর পতু গীজ accent-এ বালেত বালেত ঘের ঢু কেলা Morecio.
Are you okay? You have been sleeping all day! I was in earlier, and
you were snoring like a pig!
Really? নাকটা আেছ তাহেল! কান দুেটােকও একবার touch কাের দেখ িনেলা
গৗতম। I am so sorry, hope I did not bother you. What time is it?
It’s  about  8,  in  the  EVENING  that  is।

ঘাড়টা কেয়কবার ওপর-িনেচ নািচেয়,

একটু মজা কাের বালেলা Morecio. You missed both brunch and supper.
- It’s  okay.    I  am  not  hungry. Blanket-টা সামলােত সামলােত বালেলা গৗতম।
- I got to go now. Help yourself with some snack on my desk, that my
mom sent from Brazil. After all, what are room-mates for, ha? মজা
কাের হাসেত হাসেত দরজা ব
কাের বিরেয় গেলা Morecio.
Brazil কথাটা েন গৗতম মেন করার চ া কারেলা কালকাতায় এখন ক কটা বােজ।
রিববার সকাল ৮-টা মেতা হেব না?
পয়সা থাকেল একটা ফান করা যেতা।
ওর এখন।

সময়-টা কমন যন তাল- গাল পািকেয় যােছ!
িক ভােলাই য হােতা তা হােল!

বাকাও।

Illustrated by Maya Sarkar

বে

একটু

া একা লাগেছ
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Memories of My Nephew, Maj. Bhaskar Roy MVC
Lt-Col Dilip Kumar Roy (Retd.)
On my recent trip to India I got to talk to General Shankar Roy Chowdhuri, retired
Chief of the Indian Army, and a close friend of my late nephew Maj. Bhaskar Roy, and it
got me thinking of my nephew. My nephew, Bhaskar, whom we called Khokon at home,
was born on 4th April, 1936. He was the eldest son of my eldest brother, Dr. Sailesh
Chandra Roy. My brother was a brilliant scientist. After standing first in his M.Sc. Botany
class at Allahabad University, he was awarded the prestigious State Scholarship for
advanced study in Agricultural Sciences in England. He rose to be Agricultural
Commissioner of India and subsequently joined the United Nations Food and
Agricultural Organization (FAO).
Although many of our relatives thought it would be fitting for Bhaskar to follow his
father’s  footsteps,  and  become  a  scientist,  that  was  not  where  Bhaskar’s  interests  lay.  
As a child, Bhaskar loved to hear and read about the great heroes of the epics
Ramayana and Mahabharata as well as those of Greek mythology. He was especially
impressed by the brilliant military exploits of Alexander the Great and Napoleon
Bonaparte, and wanted to be like them. Before joining the British Indian Army after
World War 2 started, I had been a postgraduate student of History at   St.   Stephen’s  
College, Delhi, and Military History and Strategy continued to be my area of interest
after  I  left  academics.  So  it  was  gratifying  to  see  young  Bhaskar’s  keen  interest  in  this  
area and he and I had many conversations on the topic when he was growing up. I was
Bhaskar’s   youngest   uncle   and  the   closest   to   his  age.   As   he   grew  up,   we   developed  a  
strong bond. Bhaskar used to admire me, and said that he wanted to follow me and join
the army.
Bhaskar was educated in the Doon School in Dehradun, which was one of the
top schools in India. He did very well in the school and won many prizes. After finishing
his studies there, he appeared for the military entrance examination. He was selected
and sent for cadet training in the Indian Military Academy at Dehradun. There he
became one of the best cadets and won many awards. On successful completion of the
cadet course, Bhaskar was commissioned in the Indian Army as a Second Lieutenant
and selected for the Indian Armoured Corps. He was posted to the 20 th Lancers, a wellknown unit of the Armoured Corp with many battle honours. He also did the staff college
course and was in line for further promotion.
In 1962 Bhaskar got engaged to beautiful young girl, Nita. My wife, Chitra, had
helped them get together during their courtship. The wedding took place on 10 th March
1962 at our Pusa Road house in New Delhi. I remember the date because it was also
my birthday. Bhaskar and Nita had two sons, Rahul and Robin.
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Early in 1965, Bhaskar was posted to Kashmir. I was then working in Army
Headquarters as Deputy Director of Training for the National Cadet Corps. Bhaskar
came to Delhi on leave and told me that his squadron had been placed under command
of an independent Infantry Brigade Group in the Chhamb Sector of Kashmir. He further
mentioned that he had been ordered to proceed with his squadron of AMX tanks and
join the Brigade Group which was located in the Chhamb near where the line of actual
control and the international border met, and which was a likely approach route that
could take the enemy directly to Srinagar. He also told me that after arriving there, he
did his normal reconnaissance and found the area was very suitable for tanks and that
the enemy could pass through and go direct to Srinagar. He further mentioned that in
his opinion, due to the terrain and geography, the international border was better suited
as an access point for an invasion with tanks by the Pakistani army as compared to the
line of actual control and he felt that if he were in command of the enemy tanks, he
would prefer to cross the international border. He had therefore recommended to the
Brigade Commander, in his appreciation of the situation, that one armoured squadron
would not be sufficient to defend both the international border and the line of actual
control, and therefore there should be at least one full armoured regiment to defend
both the approaches. The Brigade Commander spoke to the Corps Headquarters and
conveyed  Bhaskar’s  recommendation,  but  the  Corps  Commander  and  his  staff  said that
they did not think that the Pakistani army would cross the international border as that
would mean a declaration of war, so the Brigade should focus on the line of control.
Also the Brigade Commander was told to do his best with the squadron allotted to him,
because a full armoured regiment would not be available. So Bhaskar decided to go
ahead with his plans of deploying his squadron as best as he could, covering both
approaches.
On 31 August, 1965, Bhaskar was sitting in the Brigade Headquarters with the
Brigade Major, his friend Major Shankar Roy Chowdhury, who was also from the
Armoured Corps and had done the staff college course with Bhaskar, and who
subsequently became the army chief. Already the situation was quite grim and the
Brigade Commander had been called for a conference at the Corps headquarters. The
two  Majors  were  waiting  for  the  Brigade  Commander’s  return  when  news  came  from  the  
Border Security Force unit located at the border that there was a lot of noise of tank
movement coming from the Pakistani side of the border. Indian intelligence reports had
already stated that Pakistan had at least two regiments of Paton tanks in that sector.
The Paton tanks had an effective range of 2000 yards and several advanced features.
The French AMX tanks,   which   Bhaskar’s   squadron   was   armed   with,   had   an   effective  
range of only 600 yards. So the enemy could open fire from 2000 yards, long before
Bhaskar’s  squadron  could  do  anything.
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When all this news came, Bhaskar was still waiting for the Brigade Commander
to get back from Corp Headquarters. As it was getting late, Bhaskar told Major Roy
Chowdhury,  “I  must  go  now  and  occupy  the  positions;;  otherwise  it  will  be  too  late  to  do  
anything.”  Having  said  that  he  took  his  squadron  to  the  place  where  the  line  of control
and international border met. Bhaskar had already decided that he would try to defend
both the international border and the line of control. In order to do that, he had no option
but to have his tanks more or less in one line to cover both sides. It would not give
depth but would cover both approaches. He still felt that the enemy would come through
the international border and it was important to be able to defend that approach. So out
of the three troops of the squadron, he put two troops on the international border and
one troop on the line of control. The tanks were positioned and properly camouflaged so
that the enemy could not spot them till they came near. Early next morning, the enemy
tanks were seen approaching. There was a full regiment of Paton tanks. Bhaskar told
his men not to open fire until the tanks came into effective range of the AMX tanks. He
said he would open fire first, after which the others could follow. He also passed the
information about the enemy attack via wireless to the Brigade Headquarters as he
waited for the enemy tanks to get closer. The Brigade Headquarters passed on the
information to the Corps and Army headquarters.
In Delhi, Monishi Sen, ICS, a friend of mine, was the Joint Secretary in the
Defense Ministry during this time. He told me the story from that end. He said that on
the morning of 1st September 1965, they were having a meeting with the Defense
Minister Mr.Y.B. Chavan, when General J.N. Chowdhury, Chief of the Indian Army and
Air Chief Marshall Arjun Singh, Chief of the Indian Air force came into the room and
approached the Defense Minister. Gen. Chowdhury whispered something to the
Defense Minister, Mr. Y.B. Chavan. The minister got up and after telling the Defense
Secretary to carry on with the meeting, he went straight to the Prime Minister, Mr. Lal
Bahadur Shastry. General Chowdhury informed the Prime Minister that the Pakistani
tanks had crossed the international border and were intent on advancing to Srinagar.
He told him that there was only one squadron of AMX tanks led by Bhaskar available in
that area and that the Indian tanks were vastly outnumbered by the Pakistani Paton
tanks which were also technologically more advanced and had a much longer firing
range. He told the Prime Minister that Bhaskar and his troops were fighting fiercely and
they had managed to stop the enemy from advancing for now. But the squadron was
outnumbered and would be destroyed by the superior enemy tanks unless there was an
immediate air attack. Mr. Lal Bahadur Shastry was of short stature but very capable and
made immediate decisions. He said that if Pakistan had crossed the international
border, it meant that it had declared war. He ordered Air Chief Marshall Arjun Singh to
take immediate action against the enemy tanks. Arjun Singh was a brilliant air force
officer, so he had already kept his bombers ready and ordered them to go ahead and
attack the Pakistani tanks immediately.
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In the meantime, while the Chiefs were conferring with the Prime Minister in
Delhi, the Pakistani tanks came across the international border, as anticipated by
Bhaskar.   Bhaskar’s   tanks   were   camouflaged   and   he   ordered   his  men   not   to   open   fire  
until the enemy tanks came within the effective range of the AMX tanks. When the
enemy tanks reached within 600 yards, Bhaskar opened fire from his tank and knocked
out the first enemy tank. The tanks of his troops then opened fire simultaneously
disabling the enemy tanks that were leading the enemy attack from across the
international border. Faced by this resistance from the Indian tanks, the Pakistani
commander stopped advancing further. Then they tried to come from the line of control
side. The tanks which were kept camouflaged on that side, and had been silent and
waiting till now, also opened fire.
Surprised by the show of strength from both the line of control side and the
international border side, the commander of the Pakistani armoured regiment must have
thought that the Indian army did not have just one weak armoured squadron as had
been reported by the Pakistani intelligence, but had at least a full regiment of armour on
the Indian side. So he stopped further advance and apparently sent a message for
reinforcements.   Because   of   Bhaskar’s   bold   action,   the   Pakistanis   hesitated   in   their  
advance, even though they had superior tanks and a much larger force. This gave the
Indian Air force bombers just enough time to come and attack them. This helped
Bhaskar   to   extricate   his   squadron   and   withdraw.   Many   of   the   squadron’s   tanks   had  
been damaged and quite a number of the tank crew had been killed. But the remaining
tanks and personnel did an orderly withdrawal back to the Brigade area.
What was most remarkable about this battle was not only how well Bhaskar had
anticipated the enemy attack and planned for it, but the superb way in which he was
able to keep his troops camouflaged and silent till the enemy tanks were almost upon
them before opening fire. This strategy required the highest level of bravery and
courage on the part of Bhaskar and his men. Only a commander with nerves of steel
and outstanding leadership ability would have been able to calmly wait for the right
moment to fire and keep his men from panicking as the huge Patton tanks headed
straight  towards  the  smaller  AMX  tanks.  Bhaskar’s  initiative  and  bold  strategy gave the
much smaller Indian force the advantage of the element of surprise and so confused the
Pakistani commanders that they were led to believe they were up against a much larger
Indian force than they actually were. In Delhi Maj. Gen. Virendra Singh, the Director
General NCC and my boss, who returned after attending a conference called by the
army   chief,   informed   us   about   the   Pakistani   attack   and   asked,   “Who   is   this   young  
Bhaskar  Roy?  He  has  done  wonderfully.”    My  colleague,  Lt.  Col.  Parmeshwar  Dyal told
him that Bhaskar was my nephew. The general said that young Bhaskar had saved
Kashmir and would be immediately awarded the Maha Vir Chakra, the top medal for
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outstanding bravery in war, and next only to the Param Vir Chakra, which would
normally be awarded only for exceptional bravery and supreme sacrifice.
Bhaskar showed me his silver cigarette case, which was presented to him by my
brother and which he kept in the breast pocket of his jacket. During the encounter with
the Pakistani forces, a shell from   an   enemy   tank   hit   Bhaskar’s   tank.   A   splinter   of   the  
shell ricocheted and hit the cigarette case and it got twisted. The cigarette case saved
Bhaskar’s   life   while   the   gunner   of   his   tank   was   killed.   Bhaskar’s   name   became   well  
known.   He   was   called   the   “Paton   killer.”  In   response   to  a   request  by   the  West   Bengal  
Chief Minister, one of the Paton tanks that was destroyed by his squadron was brought
to Calcutta and displayed in the Calcutta Maidan. Bhaskar was also invited to visit
Calcutta, where he received a  hero’s  welcome.
Unfortunately, Bhaskar did not live long. After only two years, when he was
posted as Brigade Major on the Northeastern border, his jeep was moving on a narrow
road covered by snow and his jeep skidded and fell into a ravine. Poor Bhaskar died in
the accident. It was a great blow to all of us, especially his parents and wife, Nita. In
fact, Bhaskar was next earmarked to go to Paris as Assistant Military Attaché at the
Indian Embassy, and Nita was busy buying things for their stay there when this tragedy
occurred.
Many  years  later,  when  Bhaskar’s  son  Rahul  was  getting  married,  Bhaskar’s  old  
friend Shankar Roy Chowdhury (who had then become the 1st Armoured Division
Commander as a Major General) was also there. When I congratulated him for his
promotion   he   said,   “Bachchu   Kaka,   this   post   was   really   meant   for   Bhaskar.   He   would  
have  certainly  become  the  Army  Chief,  but  unfortunately  this  couldn’t  happen.”
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Karabi Roy
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