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1 

ঋতুচক্রের আবততক্রে গ্রীষ্ম ,বর্ তা ,শরৎ, হেমন্ত, শীত ,বসন্ত এক্রে এক্রে  প্রেৃততর বুক্রে হেখা হেয় । বর্ তার সজল 

োক্রলা হমঘ হোে তবরেক্রবেো বক্রয় আক্রে জাো হেই। তেন্তু বর্ তা অবসাক্রে যখে েীল আোক্রশ সাো হমক্রঘর হেলা 

তেরুক্রেক্রশর পক্রে যাত্রা েক্রর,েেীচক্রর োশফুল আর েতখো বাতাক্রস তেগন্তপ্রসারী ধাক্রের হেক্রত হেউ হখক্রল যায়, 

তখে মে হযে তেক্রসর টাক্রে বযােুল েক্রয় ওক্রে ।  স্টেক্রোক্রমর আোক্রশ সারাবছর হমক্রঘর আোক্রগাো েয় । 

এখাক্রে তশউতলর গক্রে ভ্রমর আেুল েয়ো ।ধাক্রের হেক্রত হেউ হখক্রল ো ।েীল আোক্রশ সাো হমঘ েতিক্রের তক্রর 

হেখা তেক্রলও বযস্ত মােুক্রর্র হচাক্রখ পক্র়ে ো । তবুও শরৎ আক্রস। গাক্রছ গাক্রছ পাতার রং েক্রি েক্রি পাল্টায় ,তখে 

মক্রে েয় Autumn এক্রসক্রছ । েযাক্রলন্ডাক্ররর পাতায় হচাখ পক্রর ,তেসাব েয় মা েক্রব আসক্রবে।েিোক্রলর জেয বযস্ত 

জীবক্রে ছন্দপতে েয়,হেক্রে মক্রে আেক্রন্দর ছায়া অেুেব েয়। 

 

স্টেক্রোক্রম মা হোলায় আক্রসে ো, গক্রজও আক্রসে ো । বক্রের হোে এে তশল্পীর তততর মূতত ত তবমাক্রে েক্রর 

অরলান্ডা তবমাে বন্দক্রর এক্রস উপতিত েয় । েক্তজক্রেরা আেক্রন্দ হমক্রত ওক্রে। প্রতততেক্রের বযস্ত-সমস্ত জীবে 

হেক্রে তেছু সমক্রয়র জেয মুক্তক্ত - হযখাক্রে হোক্রো োক্রজর তা়ো োেক্রব ো,  শুধুই আেন্দ । হসই আেন্দময় 

পতরক্রবক্রশ পরস্পক্রর আত্মীয়তার বেক্রে আবদ্ধ েক্রব। েুগ তাপূজার েুক্রটা তেে আক্রছ - এে বাইক্ররর বি তময় উৎসক্রবর 

আক্রয়াজে অেযতেক্রে েক্তক্তেক্রর মাক্রয়র পূজা-অচতো । তশশুর মক্রতা আেুল েক্রয় তেক্রজক্রে তেক্রবেে েক্রর বলা মা 

শক্তক্ত োও, েক্তক্ত োও ,হপ্রম োও । হয পরশমতের অক্রের্ক্রি মােুর্ ছুক্রট হব়োয় তুতম তার হছা োঁয়া প্রাক্রি োও । প্রাক্রি 

এই আেুলতা তেক্রয় স্টেক্রোম সব তজেীে  েগূ তা পুজা েতমটট আজ সপ্তম বক্রর্ ত মাতৃ আরাধোয় ব্রতী েক্রয়ক্রছ । 

 

সোতে ধক্রম তর প্রধাে তবতশষ্ট্য েল হয এই ধম ত মােুর্ক্রে েুদ্র গক্তন্ডর মক্রধয তেক্রজক্রে আবদ্ধ রাখার মন্ত্র হেয় ো 

।হেবতাক্রে শুধু েরূ হেক্রে অঞ্জতল হেওয়া েয় , তাক্রে তেক্রজর ঘক্রর েখক্রো েেযারূক্রপ েখক্রো বা মাতৃরূক্রপ 

আপযায়ে েরা । হযখাক্রে োো উপচাক্রর হেবীর পূজা েয় ,মাক্রয়র প্রসাে গ্রেি েক্রর জীবে ধেয েয় হসখাক্রে 

মাক্রয়র োক্রছ শুধুমাত্র চাওয়া েয় হসই সক্রে সেল প্রািীেুক্রলর শাতন্ত োমো ের েয়। অপরপক্রে মা জগৎ 

জেেী েীে েে । তততে ব্রম্ভাক্রন্ডর সেল হসৌন্দক্রয তর আধার , তাক্রে হসইোক্রবই সাজাক্রো েয় । হসখাক্রে তশক্রল্পর োো 

রূক্রপর  প্রোশ ঘক্রট । োো আেরক্রি মাক্রে সাজাক্রো েয় । োো েূর্ক্রি েূতর্তা  েক্রয় েক্রক্তর সামক্রে মাক্রয়র 

আগমে েয় । মা শুধুমাত্র েশপ্রেরিধাতরিী অসুরেলেী েে, মা সন্তাক্রের োক্রছ হেেময়ী বরোত্রী। েুুঃখ েষ্ট্ 

জাগততে সেল  েলুর্তা েরিোরী মা । 

 

হসই মাক্রে শুধুমাত্র ফুল-হবলপাতা তেক্রয় পুক্রজা যক্রেষ্ট্ মক্রে েয় তে , তাই েক্তজক্রেরা  েতৃয সংগীক্রতর মাধযক্রম 

মাক্রে স্মরি েক্রর, তেক্রজরাও আেক্রন্দ হমক্রত ওক্রে।  সোতে ধম ত হোে dogma েয় । মাক্রয়র পূজা এখাক্রে েুদ্র 

গক্তন্ডর মক্রধয আবদ্ধ েয়। মনৃ্ময়ী মূতত তর আরাধো েরক্রত হযক্রয় তবশ্বচরাচক্ররর সেল তেছু তার পূজার উপাচার 

েক্রয়ক্রছ । সবাইক্রে োক্রছ হেক্রেক্রছ ,উক্তিে প্রািী এমেতে প্রািেীে বস্তুর সক্রে সখযতা গক্র়ে তুক্রলক্রছ । তাই 

মাতৃমক্তন্দর অেক্রে েতৃয এল, সংগীত এল, তশক্রল্পর োো রূপ প্রোশ হপল, হশর্ পয তন্ত সাতেক্রতযরও  আগমে ঘক্রট । 

মােুর্ চায় সব তজক্রের োক্রছ তেক্রজর োব প্রোশ েরক্রত, তবশ্বজেেীর  োক্রছ চায় তেক্রজর আততত জাোক্রত।  সেল 

চাওয়া-পাওয়া োর্ার মাধযক্রম প্রোশ েরক্রত চায়।  হসই সেল োবো প্রোক্রশর সফল প্রক্রচষ্ট্ার ফসল এই 

তলখক্রের প্রোশ।  প্রবাক্রস যারা োো োক্রজ বযস্ত োক্রেে তারাও সাতেতয োক্রলাবাক্রসে, তেক্রজর মক্রের েো োর্ায় 

প্রোশ েরক্রত চাে । তলখক্রে তাক্রের সাের আমন্ত্রি রইল।  সবার সুতচতন্তত হলখা প্রোক্রশ তলখে আক্ররা সমদৃ্ধশালী 

েক্রয় উেক্রব এই আশা রাতখ । 
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তলখে প্রোক্রশর সময় বাক্ররবাক্রর মক্রে েক্রয়ক্রছ এটা হোে রাজনেততে েক্রলর মুখপাত্র েয় বা হোে সাতেতয সোর 

প্রচার পুক্তস্তো েয় , তলখে এোন্তই শারে উৎসক্রব যাক্রের উপতিতত তাক্রেরই সেল তচন্তা োবো প্রোক্রশর িাে । 

োো বযস্ততার মাক্রে যারা তলখক্রের জেয হলখা তেক্রয়ক্রছে তাক্রের ধেযবাে জাোই। োো স্বাক্রের হলখা এখাক্রে 

সাক্তজক্রয় হেওয়া েক্রয়ক্রছ । হলখে-পােে প্রক্রতযক্রেই তেজ তেজ পছন্দ মত োো তবর্ক্রয়র উপর হলখার স্বাে 

আস্বােে েরক্রত পারক্রবে। সব তজেীে েোটার অে ত সব তসাধারক্রির জেয ,অেযতেক্রে সাব ত েোটটর অে ত Universal । 

অে তাৎ এখাক্রে োউক্রে পৃেে েক্রর রাখা েয়তে।  সবাক্রর েতর আহ্বাে । েতব বক্রলক্রছে -মার অতেক্রর্ক্রে এক্রসা  

এক্রসা ত্বরা ,মেলঘট েয়তে হয েরা / সবার-পরক্রশ-পতবত্র-েরা তীে তেীক্রর। জাতত-ধম ত-বি ত তেতব তক্রশক্রর্ সবার জেয 

তলখক্রের আমন্ত্রি রইল। আগামী তলখক্রের েক্রলবর আক্ররা বৃক্তদ্ধ পাক্রব এবং সেল পাতা আরও বি তময় েক্রয় উেক্রব। 

তলখে প্রোক্রশ যারা োোোক্রব সাোযয েক্ররক্রছ সবাইক্রে আমাক্রের েৃতজ্ঞতা জাোই।  েুলতূ্রটট যা আক্রছ তার 

জেয আমরা েমাপ্রােী । 

 

হেবীপক্রের প্রেম প্রোক্রত মাতৃরূক্রপ হয শুে শক্তক্তর আরাধো শুরু েয় তবজয় েশমী অক্রন্ত শুেশক্তক্তর জয়ধ্বতে 

তেক্রয় হযে বলক্রত পাতর - তেংসায় উন্মত্ত পৃতেবীক্রত তেতয োোোতে বে হোে।  মােুক্রর্র মক্রধয শুেবুক্তদ্ধ জাগ্রত 

হোে।  এই সুন্দর পৃতেবীক্রত মােুর্ হযে তার সেল োক্রলাটুেু তেক্রয় শাতন্তক্রত বা োঁচক্রত পাক্রর । 

  

সব তক্রশক্রর্ তলখক্রের সেল পােে, হলখে, হলতখো, তশল্পী, এবং শুোেুধযায়ীক্রে  তবজয়া েশমীর আন্ততরে প্রীতত ও 

শুেোমো জাতেক্রয় হশর্ েরতছ। 

- সম্পােক্রের েলম হেক্রে  

জয়েীপ বযাোজী & অয়ে চেবতী 
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above article was published in “Ei Samay”, a leading Bengali newspaper 
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শ্রী বিষু্ণ চক্রির্তী 
 

তবতেে যুগ হেক্রেই েগূ তা োরী শক্তক্তর প্রতীে।  এই জগত জেেী মোমায়া েশেূজা রূক্রপ বাংলায় পূক্তজতা। বাঙাতল 

সমাক্রজ মাক্রয়র আগমে তেক্রয় অক্রেে মতক্রেে রক্রয়ক্রছ। অখন্ড বাংলার রাজধােী েলোতাক্রত মাক্রয়র আগমে তেক্রয় 

তেছু আক্রলাচো েরা েক্রলা।  

ঐততোতসে সে তাতরক্রখর তবচাক্রর বাংলায় প্রেম েগূ তা পূজা তেক্রয় তবস্তর তবতেত। এেেল মক্রে েক্ররে তাতেরপুক্ররর 

রাজা েংসোরায়ি ১৬০০ শতক্রের হশর্তেক্রে হেবীর পূজা শুরু েক্ররে। অেযেল মক্রে েক্রর েেীয়ার েবােন্দ 

মজমুোর ১৬০৬ সাক্রল প্রেম েুগ তাপূজা শুরু েক্ররে। 

েলোতা সবক্রচক্রয় প্রেম েুগ তাপূজার েয়  চারশত বছর আক্রগ বাগবাজাক্রর।  আরম্ভ েক্ররতছক্রলে প্রািেৃষ্ণ োলোর। 

পুজা েক্রয়তছল েটষ্ট্পােক্ররর হখাোই েরা মূতত তক্রত। এই পূক্রজাক্রত তেন্তু েগূ তার সেী তার হছক্রলক্রমক্রয়রা তছল ো।  তছল 

তার েুই সখী জয়া -তবজয়া। ১৬১০ সাক্রল বত়ের্ার সাবি ত রায়ক্রচৌধুরী পতরবাক্ররর েুগ তাপূজা শুরু েক্ররে লক্ষ্মীোন্ত 

রায় মজমুোর। হস যুক্রগ  এ পতরবার সুতােুটট, হগাতবন্দপরু ও েতলোতা গ্রাক্রমর জতমোর তছক্রলে। পরবতীোক্রল এই 

ততে গ্রাম তেক্রয়ই গক্র়ে ওক্রে েলোতা শের। তাই ১৬১০ সাক্রলর এই পূজাক্রে েলোতার অেযতম প্রাচীে েগূ তা পূজা 

বলা েয়। হসই হেক্রে যুক্রগ যুক্রগ েলোতার বক্রেতে পতরবাক্ররর েগূ তাপূজার প্রচলে। 

তবষ্ণবঘাটা েট্টাচায তরা, পােুতরয়াঘাটার হঘার্ পতরবার আর েেেতেযার হঘাক্রর্রা ৩০০ বছর ধক্রর েগূ তা পূজা েক্রর 

আসক্রছে।  ১৭৫৭ সাক্রল রাজা েবেৃষ্ণ হেব েগূ তা পূজা েক্ররে এে তবজয়উৎসক্রবর অে তেক্রসক্রব। পলাশীর যুক্রদ্ধ 

েবাব তসরাজউক্রেৌলার তবরুক্রদ্ধ তব্রটটশ হসোপতত রবাটত ক্লাইেক্রে তততে  সাোযয েক্ররে। তার শুরু েরা পূজা তবখযাত 

েক্রয়ক্রছ হশাোবাজার রাজবাত়ের পুক্রজা োক্রম। অল্পতেক্রের মক্রধযই েক্তজতপা়োর তমত্রবাত়ে, োটক্রখালার েত্তরা, 

ছাতুবাবু- লাটুবাবুক্রের বাত়েক্রতও শুরু েয় পাতরবাতরে পুক্রজা।  ধীক্রর ধীক্রর েলোতার বক্রেতে পতরবাক্ররর মক্রধয ছত়েক্রয় 

পক্র়ে েগূ তা পুক্রজা। 

১৯ শতক্রের হশর্ অতি এই রীতত চলক্রত োক্রে।  ততেক্রশা বছর ধক্রর এই পুক্রজা পাতরবাতরে অেুষ্ঠাে তেক্রসক্রব পতরতচতত 

হপক্রয়ক্রছ। পুক্রজা েত পতরবাক্ররর মক্রধয। পুক্রজার আক্রয়াজে খরচপত্র সবই েরক্রতে পতরবাক্ররর হলাক্রেরা। পুক্রজা 

হেখক্রত আসক্রতে পা়োপ্রততক্রবশীরা। এেমাত্র বযততেম তছল হগৌরীমাতা উেযাক্রের পূজা। শ্রীরাম েৃক্রষ্ণর এেতেষ্ঠ 

েক্ত এবং সারো হেবীর ঘতেষ্ঠ হগৌরীমাতা বাগবাজাক্রর সারক্রেশ্বরী আশ্রম প্রততষ্ঠা েক্রর ১৮৯৫ সাক্রল েগূ তা পূজা শুরু 

েক্ররে।  হসই পূজা আজও চলক্রছ।  এখক্রো প্রততমার পতরবক্রতত েয় পট পূজা।   

তবংশ শতািীর হগা়োর তেক্রে বাংলায় েবজাগরক্রির ে়ে ওক্রে আর হসই টলমল েক্রর ওক্রে বেু বছক্ররর প্রাচীে ধমীয় 

ও সামাক্তজে হগা োঁ়োতম।  সোতেী বাত়ের পূক্রজার েক্রোর তবতধতেক্রর্ধ হে খােখাে েক্রর জন্ম তেল সব তজক্রের 

বাক্ররায়াতর পূক্রজার।  বাত়ের পুক্রজার জায়গা হছক্র়ে তেল বাক্ররায়াতর পূক্রজাক্রে। 

প্রেম বাক্ররায়াতর পূজা শুরু েয় েুগতলর গুতপ্তপা়োয় তেন্তু হসটা তছল জগদ্ধাত্রী পুক্রজা। গুতপ্তপা়োর এে বাবু 

অে তাোক্রব পুক্রজা েরক্রত পারতছক্রলে ো।  তখে ১২ জে বেু এক্রস চা োঁো তুক্রল এই পুক্রজা েক্ররে।  হসই হেক্রে োম 

েয় বাক্ররাইয়াতর পূজা।  েলোতার প্রেম বাক্ররায়াতর পুক্রজা েয় তবংশশতািীর হগা়োয় েতেি েবােীপুক্রর, উত্তর 

বাগবাজার আর  তসমলা বযায়াম সতমততক্রত। এই ততেক্রট পুক্রজা আজও েয়।   

আজ েলোতার হবতশরোগ পূক্রজাই বাক্ররায়াতর,শুধু োক্রতক্রগাো তেছু বক্রেতে বা়েীর পুক্রজা েলোতায় হেখক্রত 

পাওয়া যায়।  বাক্ররায়াতর পুক্রজার  জাোঁেজমক্রের সক্রে বাত়ের পুক্রজার তুলো চক্রলো।  বাক্ররায়াতর পূজায়  ব়ে ব়ে 

পযাক্রন্ডল, হযমে তার সাজ, হতমে তাক্রত আক্রলার হখলা।  হচাখ ধা োঁতধক্রয় যায়। বাত়ের পুক্রজা হেোতই টটমটটক্রম।  তবু 

তে হযে আক্রছ বাত়ের পূক্রজাক্রত।  লাল পা়ে শাত়ে পরা বাত়ের হমক্রয় হবৌক্রয়রা  যখে অঞ্জতল তেক্রত োক্রমে তেংবা 

সতেপুক্রজায় প্রেীক্রপর সাতরর  সামক্রে বক্রসে তখে তার মাধুয তই আলাো।   বাক্ররায়াতর পূজা শত সেস্র  ো়েবাতত 

হসই মাধুয তক্রে হটক্কা তেক্রত পাক্রর ো।  তবু বাক্ররায়াতর পুক্রজা চলক্রছ এবং চলক্রব। সাধারে মােুক্রর্র প্রতীে েক্রয় 

তচরোল। 

১৯০১ সাক্রল  শুরু েয় শ্রীরামেৃক্রষ্ণর তশর্যক্রের গ়ো হবলু়ে মক্রের পুক্রজা।  মাক্রয়র হসখাক্রে বা োঁধা আসর।  হসখাক্রে 

জগজ্জেেী হযোক্রব আসক্রলে।  এেতেে সোক্রল স্বামী ব্রহ্মােন্দ এেটট স্বপ্ন েশ তক্রের েো জাোক্রলে স্বামী 

তবক্রবোেন্দক্রে।  তততে হেক্রখক্রছে হয েতেক্রিশ্বর হেক্রে  গোর উপর তেক্রয় হেৌোয় আসক্রছে মা েুগ তা এবং হেক্রমক্রছ 

হবলু়ে মক্রের ঘাক্রট।  শুক্রে স্বামীজীও বলক্রলে হবলগাছ তলায় আতমও হেক্রখতছ মা আসক্রছে।  এবার পূক্রজা েরক্রতই 
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েক্রব। স্বামীজীর এেেোয় অসম্ভব দ্রতু প্রস্তুতত শুরু েক্রলা।  পুক্রজার মাত্র েক্রয়েতেে আক্রগ সঙ্ঘজেেী মা সারোর 

অেুমতত তেক্রয় এে ব্রহ্মচারী প্রততমার সোক্রে েুমারটুতলক্রত হগক্রলে।  হসখাক্রে এেটট মাত্র প্রততমা তছল।  হসই 

প্রততমা তেক্রয়ই  ১৯০১  সাক্রল সারো মাক্রয়র উপতিততক্রত শুরু েক্রলা হবলু়ে মক্রের েুগ তাপুক্রজা।  মাক্রয়র এখাক্রে বা োঁধা 

আসর ,আক্রসে জগক্রতর েলযাক্রি।  যোরীতত এবারও মা এক্রসক্রছ হসখাক্রে তারা আসে আক্রলা েরক্রত। 

এে রেম তবো প্রস্তুততক্রত ১১০ বছর পূক্রব ত পূজার সূচো েক্রয়তছল, আজ তার প্রস্তুতত চক্রল প্রায় সারা বছর ধক্রর।  

হেবীর মোপ্রিাক্রের জেয প্রক্রয়াজেীয় তবতেন্ন রেক্রমর হতল, মাটট, এসব েুষ্প্রাপয সামগ্রীর সংগ্রে চক্রল বছর ধক্রর। 

জন্মাষ্ট্মীক্রত েয় োোক্রমা পুক্রজা। এেই পূজারীর হপৌরতেক্রতয হস বছক্ররর মোপুক্রজা েয়। সন্নযাসীরা তবতধমক্রতা 

েগূ তাপূজার অতধোরী েে। তাই তশখাসূত্রধারী  ব্রহ্মচারী এই পুক্রজা েক্ররে। বৃেন্নাক্তন্দক্রেশর মক্রত েগূ তাপূজার তবতধ 

প্রেম বছক্ররই রচো েক্ররে সাধে পক্তন্ডত ঈশ্বরচন্দ্র চেবতী। স্বামী রামেৃষ্ণােক্রন্দর তপতা ইশ্বরচন্দ্র তছক্রলে ওই 

পূক্রজার তন্ত্রধারে। আজও পূজা েয় হসই পুরাতে পুোঁতেক্রে সামক্রে হরক্রখ।  

মক্রের প্রবীি সন্নযাসী স্বামী অচুযতােন্দ পুরাতে স্মতৃত স্মরি েক্রর বক্রলক্রছে হয, তততে যখে েবীে পূজারী ,তখক্রো 

সংক্রঘর পূজা শাক্রের  জীবন্ত অতেধাে' স্বামী ওঙ্কারোন্দ জীতবত তছক্রলে এবং তততে তশতখক্রয়ক্রছে ’মা এখাক্রে তবতধময়ী 

,তততেময়ী ও োবময়ী।  হোক্রো খামতত ,হোক্রো শটতোট হোে madeasyr িাক্রে এই পুক্রজায় হেই।’   অে তাৎ পুক্রজা 

েরক্রত েক্রব শাে  তেতেতষ্ট্ তবতধ হমক্রে, পক্তঞ্জো  বতি তত সময় হমক্রে এবং জগক্রতর মেল ও েলযাি  োবোয়। 

মক্রের ১৬৬ শাখা হেক্রন্দ্রর মক্রধয ৩৫টটর  মক্রধয এখে পুক্রজা েয়।  হসগুতলর মক্রধয বতেেতারক্রত ৬টট।   তার মক্রধয 

বাংলাক্রেক্রশর রাজধােী োোর রামেৃষ্ণ তমশক্রের পূক্রজা উক্রেখক্রযাগয।  অষ্ট্মীর তেে েুমারীপুক্রজাক্রত োজার োজার 

েক্রক্তর  সমাগম েয় এই পুক্রজাক্রত।  হবলু়ে মে হেক্রে ততেলে তেমন্ত্রি পত্র তবতল েয়।  র্ষ্ঠী হেক্রে সপ্তমী পয তন্ত 

চক্রল চণ্ডীপাে।  িােীয় জগন্নাে মক্তন্দর হেক্রে োরায়ি তশলা আো েয়।  পুক্রজার ততেতেেই হেবীক্রে আতমর্ অন্নক্রোগ 

হেওয়া েয়।  সতেপুক্রজায় োতলঘাট হেক্রে আো প্রসােী মাংস হেওয়া েয় হেবীক্রে।  তশব ও োরায়ক্রির জেয চ়োক্রো 

েয় তেরাতমর্ হোগ।  মা সারো হেবীর তেক্রেতক্রশ মক্রে প্রােী বতল তেতর্দ্ধ বক্রল চালেুমক্র়ো,  আোঁখ  ও েলা  বতল  চালু 

েক্রয়ক্রছ।  হবলু়ে মক্রের তবক্রশর্ত্ব েুমারী পূজা। েয়টট েুমারী  তেক্রয় পুক্রজা শুরু েক্রলও বততমাক্রে এেটট েুমারী তেক্রয় 

েুমারী পূজা েয়। 

১৫৩০ সাক্রল প্রেু তেতযােক্রন্দর  প্রততটষ্ঠত েুগ তাপূজা খ়েেক্রের গোতীক্ররর েুঞ্জবাটটক্রত অেুটষ্ঠত েক্রয় আসক্রছ। এই 

বৎসর এই পুক্রজায ৪৭৭ তম বছক্রর পতরিত হোক্রলা।  ১৫৩০ সাক্রল শরৎোক্রলর েৃষ্ণপূজারী  তেতযােন্দ প্রেু জগন্নাে 

ধাম হেক্রে বাত়ে তফক্ররই মাক্রয়র আগমক্রের গে হপক্রলে এবং তেজ োক্রত েশেুজার মূতত ত প্রততষ্ঠা েরক্রলে।  

তেতযােন্দ প্রেুর প্রততটষ্ট্ত পূক্রজাটট এেটু বযততেম েক্রশােূজার পূজা, হসখাক্রে পূক্তজতা েয় েশেুজার  োতযায়েী 

রূপ। হশালার সাোঁক্রজর এেচালা প্রততমার েুই পাক্রশ তার েু’সখী জয়া আর তবজয়া। প্রেমার  তেে হেক্রেই মাতৃ 

আরাধো শুরু েয়। মোর্ষ্ঠীক্রত হবাধক্রের পক্রর  হেবীক্রে তসংোসক্রে হতালা েয়।  হসই পুরক্রো রীততক্রতই এখক্রো 

হসখাক্রে পুক্রজা চলক্রছ। এখােোর পুক্রজাক্রত আ়েম্বর েয় ো, প্রাচীে উপাচাক্ররর প্রতত গুরুত্ব হেওয়া েয়।  শুরুক্রত 

পূজাটট তছল তেতযােন্দ প্রেুর বাত়ের পুক্রজা। তারপর েক্রয়তছল বাক্ররায়াতর এবং সাব তজেীে।   

পক্তিমবক্রের পুরক্রো পূজার মক্রধয আরও এেটট উক্রেখক্রযাগয পুক্রজা েলুক্রটালার হগাপাল চন্দ্র রায় পতরবাক্ররর। 

১৮৫৮ সাক্রল বেেচা োঁে রাক্রয়র বাসেবে হেক্রে পুক্রজাটট শুরু েয়। 
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বিয়রঞ্জন ভকর্ 
 

বাঙাতলর শারেীয় উৎসব েোটটর বযাপে অে ত সেলক্রে তেক্রয় আেক্রন্দ উক্রেল েওয়া। হয উৎসক্রব সেক্রল অংশগ্রেি 

েরক্রত পাক্রর ো, তাক্রে সাব তজেীে বলা যায় ো। সমক্রয়র সক্রে উৎসক্রবর আক্রয়াজে বাত়ে হেক্রে সাব তজেীে েক্রয় 

ওোর মক্রধয এ সক্রতযর পরম স্বীেৃতত। সততযই তে আমরা সাব তজেীে েক্রত হপক্ররতছ তা তেক্রয় তবতক্রেতর অবোশ 

রক্রয়ক্রছ। তেন্তু প্রততবছরই েতুেোক্রব আক্রয়াজক্রের মাধযক্রম সাব তজেীেতা হে স্বীোর েক্রর তার তেক্রে এতগক্রয় চতল। 

  

স্টেক্রোম সাব তজেীে পুজা েতমটট (SSPC) সাব তজেীেতাক্রে লেয হমক্রে তেক্রয় সপ্তম বছক্রর পা রাখক্রলা , পে চলা 

শুরু েক্রয়তছল 2013 এর সরস্বতী পুক্রজা আক্রয়াজক্রের মাধযক্রম। এই উৎসব ধম ত ,বি ত , তবশ্বাস ও অে তনেততে তবর্ময 

েকূ্রর হেক্রল হরক্রখ সেক্রলর মোতমলক্রের পতরসর। তক্রব আমাক্রের তবশ্বাস ও রীততক্রে সম্মাক্রে সেক্রলর সাের আমন্ত্রি। 

  

তবপুল জেসমাগম এর জেয এই ৭ বছক্রর চার বার পূজা প্রােক্রের িাে পতরবততে েরক্রত েক্রয়ক্রছ।  অবশয হসই সক্রে 

রক্রয়ক্রছ আতে তে প্রততবেেতা। শেক্ররর হেন্দ্রিক্রলর োছাোতছ অেবা োক্রজর তেক্রে পূজা প্রােক্রের ো়ো অতযন্ত 

হবতশ যা SSPC-র বেে েরা প্রায় অসাধয। এ প্রসক্রে উক্রেখ েরা োক্রলা পূজার আতে তে োয়োক্ররর বৃেৎ অংশ 

আক্রয়াজেরা বেে েক্ররে । তেুপতর সমস্ত আক্রয়াজে তেক্রজর সময় ও শ্রম তেক্রয় আক্রয়াজেরাই েক্ররে। হোক্রোরূপ 

সুইক্রেক্রের সরোতর সাোযয পায় ো। তাই সেক্রলর োক্রছ সতেব তে আক্রবেে SSPC-হে আপোক্রের আতে তে সাোক্রযযর 

োত বাত়েক্রয় বাঙাতল তো োরতীয় সংসৃ্কততক্রে সুইক্রেক্রের বুক্রে েীঘ তাতয়ত েরুে। এটট শুধু আপোর জেয েয় , 

আপোর পরবতী প্রজন্মক্রেও তাক্রের হশেক্র়ের সোে হেক্রব। 

  

অেযােয বছক্ররর েযায় গত বছরও তবপুল সমাক্রবশ ও উেীপো সেক্রলর েজর হেক্র়েক্রছ। 

েুগ তাপূজার তেেগুতলক্রত োচ ,গাে ,আবৃতত্ত, োটে ও হছাটক্রের সাংসৃ্কততে অেুষ্ঠাে েশ তেক্রের মে জয় েক্রর। আগত 

সেলক্রে এই তেেগুতলক্রত েুপুক্রর ও রাক্রত্র খাবার সেোক্রর আপযাতয়ত েরা েয়। 

 

োলী পূজা উপলক্রে জাততর জেে মোত্মা গােীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী  স্মরক্রি তবক্রশর্ অেুষ্ঠাক্রের আক্রয়াজে েরা 

েয়। এই উপলক্রে  হস্টােক্রোমতিত োরতীয় রাষ্ট্রেতূ শ্রীমতত মতেো োতপল হমক্রেতা উপতিত তছক্রলে। তততে তার 

োর্ক্রি SSPC-র প্রক্রচষ্ট্াক্রে স্বাগত জাোে এবং োরতীয় সংসৃ্কতত সুইক্রেক্রে প্রসাক্ররর েূয়সী প্রশংসা েক্ররে। 

বাংলাক্রেক্রশর রাষ্ট্রেতূ শ্রী হমাুঃ োজমুল ইসলাম পূজা অেুষ্ঠাক্রে হযাগোে েক্ররে এবং SSPC-র প্রক্রচষ্ট্াক্রে সাধুবাে 

জাোে। তারা বক্রলে শুের োক্রছ অশুের পরাজয় এবং সতয ও সুন্দক্ররর বন্দোই েল এই উৎসক্রবর মূলসুর। এই 

উৎসব অক্রেযর প্রতত সেক্রযাতগতা ,সেমতম ততা, তবতচক্রত্রর প্রতত শ্রদ্ধা হশখায়। উৎসব হয মােব জাততর এে ব়ে সম্পে 

তাও তারা উক্রেখ েক্ররে। 

 এর আক্রগও উক্রেখ েরা েক্রয়ক্রছ , এই সংগেক্রে হোে তোেতেত পে তবোজে হেই তেন্তু যারা হস্বচ্ছায় োজ েরক্রত 

হচক্রয়ক্রছ তাক্রের মক্রধয তবতেন্ন োতয়ত্ব োগ েরা েক্রয়ক্রছ। েতুে অতেজ্ঞতা ও তচন্তাোবো প্রক্রয়াক্রগর জেয মাক্রে মাক্রে 

োতয়ত্ব োগ পতরবততে েরা েয়। হয োরক্রি সম্প্রতত আহ্বােে , সাংসৃ্কততে অেুষ্ঠাে, স্মারে পক্তত্রো, পূজা পতরচালে 

সতমততর তবতেন্ন তবোক্রগর পতরবততে েরা েক্রয়ক্রছ। আবার েক্রয়েটট তবোক্রগ সরাসতর হযাগাক্রযাক্রগর জেয েতুে ইক্রমল 

আইতে তততর েরা েক্রয়ক্রছ। েতবর্যক্রত প্রক্রয়াজে অেুসাক্রর এর পতরবততে েরা েক্রব বক্রল আশা েরা যায়। 

আপোক্রের সেক্রলর উপতিতত , সক্তেয় অংশগ্রেি ও সাোক্রযয SSPC-র শারে উৎসব সাফলযমক্তন্ডত েক্রব এই আশা 

রাতখ। 

সবক্রশক্রর্ মাক্রয়র োক্রছ সেক্রলর সুি, সবল, েীক্ররাগ, েীঘ তায় ুোমো েতর।
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শৈলেন্দ্র নাথ শৈত্র 
 

র়্েঋতুর এমে মক্রোরম বতেুঃপ্রোশ গো-যমুো-হমঘো তবক্রধৌত বেেূক্রম হযমেটট প্রতযে েরা যায় হতমেটট অেয 

হোে েূখক্রণ্ড প্রততোত েয় ো। তেোক্রঘর প্রখর োবোক্রে তবশ্বচরাচর তৃষ্ণাতুর েয়, বৃটষ্ট্তবেীে তবশাক্রখর তেক্রে সমগ্র 

জীবেুল চাতে পাতখর মক্রতা উদ্ধত আোক্রশ হচক্রয় োক্রে তৃষ্ণাতত েয়ক্রে। তারপর আর্াক্র়ের প্রেম হবলায় েীল 

আোক্রশ োক্রলা হমক্রঘর ঘেঘটা আরম্ভ েয়।  বৃটষ্ট্ধারা হযে অমতৃধারার মক্রতা জীবেুক্রলর োক্রছ হেক্রম আক্রস।  

উক্তিে প্রািী সেল জীব হসই জলধারায় তসক্ত েয়, প্রাি তফক্রর পায়।  শ্রাবক্রির অক্রোর ধারা যখে ধরার বুক্রে অক্রোক্রর 

েক্রর তখে প্রেৃততক্রত েতুে প্রাক্রির সঞ্চার েয়।  অক্রেক্রে বর্ তা ঋতুক্রে েুুঃক্রখর ঋতু  তেসাক্রব অতেতেত েক্ররে। বােল  

ধারার সক্রে অশ্রুধারার তে সম্পেত আক্রছ েতব  জাক্রেে। তাই তততেই বলক্রত পাক্ররে - আতম শ্রাবি আোক্রশ ওই 

তেক্রয়তছ পাতত / মম জল  ছলছল আোঁতখ হমক্রঘ হমক্রঘ। আোক্রশ োক্রলা হমঘ, অেক্রর  েক্রর প়ো বাতরধারা, প্রেৃততর 

এই সরস রূপ হেে জাতেো মেক্রে উোস েক্রর।  হোে োক্রজই মে লাক্রগ ো।  তারপর বৃটষ্ট্ বক্রয় আো হমৌসুমী 

বায়ু এেতেে তার োচে সাে েক্রর োক্রলর পক্রে যাত্রা েক্রর।  বর্ তার অবসাক্রে আক্রস শরৎ - প্রেৃততর হস এে অপরূপ 

রূপ। েীল আোক্রশর বুক্রে হেক্রস চক্রল সাো হমক্রঘর হেলা, উক্র়ে চক্রল বক্রের োোঁে। েেীর চক্রর োশফুক্রলর হমলা। 

মাটটর ঘক্ররর োওয়ার ওপাক্রশ তশউতল ফুক্রলর গক্রে মে আেুল েয়।  চাতরতেক্রে সবুক্রজর সমাক্ররাক্রে মে সজীব েয়।  

ধাক্রের হেক্রত মন্দ বাতাক্রস হয হেউ হখক্রল যায়, প্রেৃততর হসই অপরূপ রূপ মােুক্রর্র মক্রেও  হোলা হেয়। রূক্রপ রক্রস 

গক্রে েরা  হসই প্রেৃতত মেক্রে আতবষ্ট্ েক্রর।  সুখ-েুুঃক্রখর অতীত  তেতযতেক্রের জীবেধারায় হয আেন্দময় জগত 

আক্রছ মােুর্ েতেক্রের তক্রর েয়ক্রতা বা তার সোে পায়। তাই হস হমক্রত ওক্রে শারেীয় আেন্দ-উৎসক্রব। তারপর 

এক্রে এক্রে আক্রস হেমন্ত, শীত, বসন্ত। তবতেন্ন ঋতু োো রূক্রপর পসরা তেক্রয় এই ধরায় আক্রস। প্রেৃতত ও জীবেুল 

তার পরশ অেুেব েক্রর হমক্রত ওক্রে বা োঁধেোরা জীবে ছক্রন্দ। এোক্রবই প্রাি বা োঁক্রচ।  

শরক্রতর শান্ত তেগ্ধ পতরক্রবক্রশ এক্রেক্রশ েশেুজার আরাধো আরম্ভ েক্রয়তছল। হেে এই ঋতুক্রত হে বা োরা এই 

মাতৃপূজার সূচো েক্রর হস তক্রেত পক্তণ্ডক্রতরা সময় বযয় েরুে, আমরা অোজে হেবলমাত্র মাক্রয়র চরি বন্দো 

েক্রর ধেয েই।   বততমাক্রে মাক্রয়র হয রূপ  আমরা পূজা েতর তার তবতচত্রযময় প্রোশ তেক্রয় যতে এেটু তচন্তা েরা 

যায়, তক্রব অবাে েক্রত েক্রব।  োোক্রমার হেতক্রর এেতেক্রে েেুজেলেী মা েগূ তা স্বয়ং মধযিক্রল তবরাজ েক্ররে। সক্রে 

লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং োতততে-গক্রিশ উপতিত। তশব োেুর অলক্রখ অবিাে েক্রর সবই প্রতযে েক্ররে; অে তাৎ পুরুর্ 

ও প্রেৃতত হয সটৃষ্ট্র সমাে অংশীোর তা হবাো যায়। মূ়েজে  প্রেৃততর হসই সমাে অংশীোতরত্ব অস্বীোর েরক্রত 

চায় তেন্তু তবজ্ঞজক্রেরা সটৃষ্ট্র তেতবধ উপতিততক্রত সমাে গুরুত্ব তেক্রয়ক্রছে। সটৃষ্ট্র আতেোল হেক্রে শুধুমাত্র মােুর্ 

েয়, সেল জীবক্রে োো প্রততেূল অবিার সক্রে ল়োই েক্রর হবোঁক্রচ োেক্রত েক্রয়ক্রছ। েখক্রো প্রােৃততে তবপয তক্রয়র 

সম্মুখীে েক্রত েক্রয়ক্রছ, েখক্রো তেংস্র পশুক্রে বধ েক্রর অক্তস্তত্ব রো েরক্রত েক্রয়ক্রছ। আবার েখক্রো মােবরূপী 

োেক্রবর তবরুক্রদ্ধ ল়োই েক্ররক্রছ। এেে বা হগাষ্ঠীবদ্ধোক্রব ল়োই েক্রর তেজ তেজ অক্তস্তত্ব টটতেক্রয় হরক্রখক্রছ। যখে 

এোন্ত অসোয় হবাধ েক্ররক্রছ তখে হেবতার স্মরি তেক্রয়ক্রছ। হস হেবতা সাোর বা  তেরাোর েুই ই  েক্রত পাক্রর। 

তেতয-োেক্রবরা যখে তেববক্রল বতলয়াে েক্রয় স্বগ ত মততয অতধোর েক্রর তেল, তখেই হেবতারা মা েুগ তার সটৃষ্ট্ েক্রর।  

েশপ্রেরিধাতরিী মা তেতয সংোর েক্রর হেবতােূলক্রে রো েক্ররে। হসই সংগ্রাক্রম পুরুর্ ও প্রেৃততর সমাে েূতমো 

আক্রছ।  আর মূতত ত হসইোক্রবই েল্পো েরা েক্রয়ক্রছ। সক্রে আক্রছে োতততে ও তসক্তদ্ধোতা গক্রিশ। জীবেুক্রলর শ্রীবৃক্তদ্ধর 

জেয ধে ও রক্রের  প্রক্রয়াজে, মা লেী হসই ধেোন্ডার তেক্রয় অতধটষ্ঠতা। েৃটষ্ট্-সংসৃ্কততর ধারেরূক্রপ মা সরস্বতী 

সমুপতিত। মা হেবতাক্রেরক্রে তে তশো তেক্রয়তছক্রলে জাো যায় ো, তেন্তু বততমাক্রে মা হয  তেছুটা তবভ্রান্ত তা  বততমাে 

ের-োরীর আচরক্রিই হবাো যায়। এেসক্রে সেল হেব হেবীর উপতিততর মক্রধয আক্ররেটট তবর্য় লেয েরা যায়। 

মােুর্ যখে সমাজবদ্ধ জীক্রব পতরিত েয় তখে তার োো বযবোতরে প্রক্রয়াজে তো সামতগ্রে চাতেো পূরক্রির জেয 

অক্রে তর প্রক্রয়াজে েয়. তাই লক্ষ্মীর আরাধো অে তাৎ মা েুগ তার সাম্রাক্রজয অে ত মন্ত্রী েক্রলে মা লক্ষ্মী। সমাজবদ্ধ জীব 

তেক্রসক্রব মােুক্রর্র  এেটা সামাক্তজে জীবে যাপক্রের জেয তেছু তশোর প্রক্রয়াজে হেখা তেল।  এেসাক্রে বা োঁচক্রত েক্রল 

েতগুতল তবতধ-তেক্রর্ধ সেলক্রে হমক্রে চলক্রত েয় েইক্রল তবশঙৃ্খলা হেখা হেয়। তাই প্রােতমে েতগুতল তশোর 

প্রক্রয়াজে হেখা তেল।  হসই তশোর োর হেওয়া েয় সরস্বতী হেবীক্রে অে তাৎ তততে েক্রলে তশো মন্ত্রী। তবতেে যুক্রগ 

মাক্রে তশো তেক্রয় খুব এেটা তচন্তা েরক্রত েয়তে। তেন্তু বততমাক্রে এক্রেক্রশর তশোর োল হেক্রখ মা হস্টােক্রোক্রে 

asylum তেক্রয়ক্রছে োতে গ্রীেলযাক্রন্ডর শান্ত পতরক্রবক্রশ লুতেক্রয় আক্রছে - ইন্টারক্রেক্রট খবর তেক্রত েয়।  মােুর্ 
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সমাজবদ্ধ জীব। সমাক্রজ এেটা সুি সুন্দর জীবে োটাক্রত েক্রল প্রক্রতযক্রের তেছু ো তেছু েূতমো োক্রে।  সবার 

সক্রে সবার এেটা আক্তত্মে হযাগ োো প্রক্রয়াজে।  তসক্তদ্ধোতা গক্রিশক্রে হসই সংক্রযাগ রাখার োর হেওয়া েয় অে তাৎ 

তততে েক্রলে হযাগাক্রযাগ মন্ত্রী।  বততমাক্রে হোটসব তস্ব রাজেীততক্রত হযাগাক্রযাগমন্ত্রীর গুরুত্ব অসীম।  আক্রছে োতততে; 

তততে সুরবাতেেীর প্রধাে অে তাৎ প্রততরো মন্ত্রী।  তাোঁর হসোপততক্রত্ব সুরবাতেেী ল়োই েক্রর তেতযরাজ মতের্াসুরক্রে 

খতম েক্ররক্রছ ; আর সুতপ্রম েমান্ডার তযতে সাধারিত রিক্রেক্রত্রর বেুেকূ্রর অবিাে েক্ররে - তততে স্বয়ং হোলাোে, 

অলক্রখ হেক্রে হেবতাক্রের সেল েম তোন্ডক্রে তেয়ন্ত্রে েক্ররে।  মোে োরতীয় গিতক্রন্ত্রর  concept  টট  হেবতারা 

টেে রপ্ত েরক্রত পাক্ররেতে; তাই সুরক্রলাক্রে এেচ্ছত্র তেক্রেটরতশপ চলক্রছ।  স্বক্রগ ত মোে গিতন্ত্র প্রততষ্ঠার জেয 

মণ্ডক্রপ মণ্ডক্রপ the great dictator মোক্রেক্রবর সামক্রে তবক্রোে সমাক্রবশ েক্রর স্মারেতলতপ হেওয়া হযক্রত পাক্রর। 

মােব সমাক্রজর সক্রে প্রাতিজগক্রতর এেটা সুসম্পক্রেতর েোও োবা েক্রয়তছল।  হেবতাক্রের বােক্রের তেক্রে তাোক্রলই 

হসটা হবাো যায়।  এেটট অতত েুদ্র প্রািী ইোঁেুর  হেক্রে অতত তেংস্র শক্তক্তশালী তসংক্রের এেইসক্রে উপতিতত হেখা 

যায়।  অে তাৎ বলা যায়, সবল বা েুব তল সেল জীক্রবরই  এেটা তেতেতষ্ট্ েূতমো আক্রছ।  গক্রিক্রশর েলাক্রবৌ এর েল্পো 

এেটট অেুপম ধারিা (Unique concept )।  উক্তিে ও প্রািী উেক্রয় উেক্রয়র পতরপূরে এই ধারিাটট প্রোশ হপক্রয়ক্রছ।  

অেযতেক্রে পতেেুলক্রেও  অস্বীোর েরা েয়তে।  রাজেংস, হপোঁচা, মযূ়ক্ররর উপতিতত লেযেরা যায়। বা োঁচক্রত েক্রল 

সবার সক্তেয় সেক্রযাতগতা প্রক্রয়াজে, হেবতাক্রের বােে হেক্রখ তাই হবাো যায়।  এই মূতত ত পূজার মক্রধয তেক্রয়ই  আমরা 

মােবজীবে ও সমাজ জীবক্রের োো রূপ প্রতযে েতর।  

হস যুক্রগ রাষ্ট্রতবজ্ঞাে, সমাজতবজ্ঞাে এর হোে ধারিাই তছল ো।  তখে রাষ্ট্রীয়, সামাক্তজে ও শাসে বযবিার হোক্রো 

তত্ত্ব ক্তেয়াশীল তছল ো। মােুর্ অক্রেেটা হসই আতেম বব তর যুক্রগ বাস েক্ররক্রছ; হসই সময় এই জাতীয় ধারিা সোতে 

ধক্রম তর হশ্রষ্ঠত্ব প্রমাি েক্রর োতে ? এেটা সেয শঙৃ্খলাপরায়ে সমাজ বযবিার ধারিা মােুক্রর্র মক্রে জাক্রগ যখে মা 

েুগ তার মূতত তর তেক্রে েৃটষ্ট্ পক্র়ে।  শাক্রে হেবতা ও তেতয উেক্রয়রই উক্রেখ আক্রছ।  অে তাৎ সমাক্রজ োক্রলা-মন্দ েুই 

উপতিতত আক্রছ।  এই েুক্রয়র মক্রধয েন্দ্ব-তববাে সব তো রক্রয়ক্রছ।  সময় সময় এই মক্রন্দর েম ততৎপরতা এত বৃক্তদ্ধ পায় 

হয তাক্রে েমে েরার জেয শক্তক্তর প্রক্রয়াজে েয়।  তখে হোল োক্রত তেক্রয় রঘুপতত রাঘব রাজা রাম পততত পাবে 

সীতারাম হগক্রয় েুক্রষ্ট্র েমে েয় ো।  হসইজেয মা েশপ্রেরিী , অে তাৎ তবতবধ অক্রে সজ্জজ্জত েক্রয় অসুর তেধক্রে 

যুদ্ধক্রেক্রত্র অবতীি ত েে।   

বততমাক্রে অসংখয মারিাক্রে সজ্জজ্জত েক্রয় এেই প্রোক্রর মােুর্ পরস্পক্রর শতূ্রেমক্রে যুদ্ধক্রেক্রত্র অবতীি ত েয়। হস 

যুক্রদ্ধ সুর অসুর হোেও পাে তেয োক্রে ো। মারিাক্রের তবতচত্র এবং তার মারি শক্তক্ত সমগ্র সটৃষ্ট্র অক্তস্তত্বক্রেই তবপন্ন 

েক্রর তুক্রলক্রছ।  এই মােবরূপী োেক্রবর সুবুক্তদ্ধ জাগ্রত েরার জেয হোে হেবতার আরাধো েরক্রত েক্রব মােুর্ জাক্রে 

ো।  তাছা়ো মাক্রয়র পূজার উপাচাক্রর োো শক্রর্যর উপতিতত, োো িাক্রের জল এবং মাটটর প্রক্রয়াজে েয়। উক্তিে 

জগৎক্রেও উক্রপো েরা েয়তে; হবলপাতা, তুলসীপাতা হেক্রে আরম্ভ েক্রর েক্ররে রেম উক্তিক্রের প্রক্রয়াজে।  পূজার 

প্রধাে উপাচার ফুল যা  প্রেৃততর সবচাইক্রত সুন্দর ও পতবত্র োে।  হসই ফুল োক্রত তেক্রয় হেবীর চরক্রি অঞ্জতল হেয়, 

প্রাে তো জাোয় - এ এে অপাতে তব অেুেূতত। সটৃষ্ট্র  সেল অেক্রে এে িাক্রে উপতিত েক্রর হেবীর আরাধো - এ  

এে অেুপম ধারিা।  জল  িল অন্তরীক্রের  সেল উপাোে এেসক্রে উপতিত েক্রর হচতে-অক্রচতে সেল বস্তুর 

অন্ততে ততেত শক্তক্তর আরাধো যুগ যুগ ধক্রর মােুর্ক্রে বা োঁচার শক্তক্ত জতুগক্রয়ক্রছ। মাক্রয়র বন্দো েরক্রত তগক্রয় প্রািী 

জগক্রতর সেল সষৃ্ট্ বস্তুর বন্দো েরা  েক্রয়ক্রছ। উচ্চাতরত মক্রন্ত্র বলা েয় - যা হেবী সব তেূক্রতরু্ শক্তক্তরূক্রপে সংতিতা।  

সব তেূক্রত মাক্রয়র তবতচত্র রূপ েল্পো েক্রর তার উপাসো েক্ররক্রছ। হসই মন্ত্রী সবাইক্রে আহ্বাে েক্ররক্রছ। সবার মেল 

োমো েক্ররক্রছ। আজ হসই উোর , মোে ধক্রম তর অেুশাসেগুতলর তবেৃতত ঘটটক্রয়, মােুর্ মােুক্রর্ প্রেৃততক্রত তববাে 

বাতধক্রয় সটৃষ্ট্র তবোশ ঘটাক্রত চাইক্রছ; অে তাৎ ধরার বুক্রে আবার অসুক্ররর আতবেতাব ঘটক্রছ।  অতএব েেুজেলাতে 

মাক্রয়র আরাধোর আক্ররা বযাপে আক্রয়াজে প্রক্রয়াজে। 

 

এেশত বছক্ররর অতধেোল পূক্রব ত বেসমাক্রজ বাক্ররায়াতর পূজার প্রচলে েয়।  েুগলী হজলার গুতপ্তপা়োর পক্রর 

েলোতার গোর ধাক্রর বাগবাজার ও েুমারটুতলক্রত েুটট বাক্ররায়াতর পূজার সূচো েয়। আজ এক্রেক্রশ মণ্ডক্রপ মণ্ডক্রপ 

রাজনেততে হেতাক্রের োরা মন্ডক্রপর োক্ররাদ্ঘাটে এর হয রীতত বযাপে োক্রব চাল ুেক্রয়ক্রছ তার প্রেম সূচো েয় 

বাগবাজাক্ররর   সাব তজেীে পূজা েতমটটর োরা।  হসই সমক্রয়  সমাক্রজর হোে তবতশষ্ট্ বযক্তক্তক্রে উক্রোধক্রের জেয 

আমন্ত্রি জাোক্রো েক্রতা. এেবার বাংলার  প্রাতুঃস্মরিীয় পুরুর্ আচায ত প্রফুে চন্দ্র রায়ক্রে আমন্ত্রি জাোক্রো েয় 

মন্ডপ উক্রোধক্রের জেয।  তততে উপতিত েক্রয় মাক্রয়র মূতত তর সামক্রে ো োঁত়েক্রয় তেছুেি েীরব েক্রয় োেক্রলে। 

চাতরতেক্রে এেবার োক্রলা েক্রর তাতেক্রয় হেক্রখ উপতিত েম তেততাক্রের হেক্রে বলক্রলে - হতামরা মাতৃ পূজার অেক্রেও 
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ফযাশে হেক্রে আেক্রল, তেন্তু এ ফযাশে হতা এখাক্রেই হেক্রম োেক্রব ো।  েব েব রূক্রপ তবেতশত েক্রব। তখে এই 

ফযাশেই প্রধাে েক্রয় উেক্রব, মাতৃপূজা হগৌি েক্রব।  হসখাক্রে আক্রবগ োেক্রব ো, আেুলতা োেক্রব ো। মা মনৃ্ময়ী  

েক্রয় োেক্রব , তচন্ময়ী রূক্রপ আতবেূততা  েক্রব ো।  এই েো বক্রল তততে ঘুক্রর ো োঁ়োক্রলে।  োক্ররর তফক্রত োটা েক্রলা ো।  

পাক্রশ প্রেশ তেী ও হেখা েক্রলা ো।  গম্ভীর পাক্রয় তফক্রর এক্রলে। আজ এেশত বৎসর পক্রর আচাক্রয তর হসই েো সতয 

প্রমাতিত েক্রয়ক্রছ।  আজ েক্তক্তেক্রর মাক্রয়র আরাধো েয় ,শুধু ফযাশাক্রের োপাোতপ। েক্তক্তেক্রর হেউ মাক্রে োক্রে 

ো।  আেুল েক্রয় হেউ মাক্রয়র োক্রছ প্রাে তো জাোয় ো।  চাতরতেক্রে ফযাশে আর আক্রলার েলোতে - মােুর্ তবভ্রান্ত 

েয়। মূ়েজে  জাক্রেো - মা হতা  তেখাতর েে।  তবশ্বব্রহ্মাক্রণ্ডর সেল ঐশ্বক্রয তযর মাতলে তততে। তার সামক্রে ঐশ্বক্রয তযর 

োতল তেক্রয়  উপতিত েক্রল মা সন্তুষ্ট্ েে ো।  মা েক্তক্ত চাে, সন্তাক্রের আততত শুেক্রত চাে।  আজক্রে পূজা প্রােক্রি 

েক্রপ তাক্ররট হসেক্ররর োপাোতপ  বে েওয়া প্রক্রয়াজে েইক্রল এই শারে উৎসব এেটা হমক্রো উৎসক্রব পতরিত েক্রব।  

 আজ সারা তবক্রশ্ব োরী জাততর প্রতত অতযাচার অতবচার চূ়োন্ত পয তাক্রয় হপৌৌঁক্রছক্রছ। োরী আজ েেযারূক্রপ হেক্রের 

পাত্রী  েয় , বধূরূক্রপ োক্রলাবাসার পাত্রী েয়, মাতৃরূক্রপ েক্তক্ত-

শ্রদ্ধার পাত্রী  েয়।  োরী এখে এোন্তই সস্তা পিয , আলু 

পটক্রলর মত োক্রট বাজাক্রর তবক্তে েয়।  পয়সা তেক্রলই  ইক্রচ্ছমক্রতা 

তেেক্রত পাওয়া যায়। োরীর ময তাো হেউ তেক্রত জাক্রে ো ; ো ের 

, ো োরী - সবাই এেই েৃটষ্ট্ক্রত তাক্রে হেক্রখ। অেচ এই তেস্পে 

( Biped animal )  প্রািীরা মাক্রয়র মূতত ত গত়েক্রয় , তার সামক্রে 

ো োঁত়েক্রয় , োতক্রজা়ে  েক্রর বলক্রছ - রূপং হেতে , জয়ং হেতে , 

যক্রশা হেতে। এই েণ্ডাতমর অবসাে প্রক্রয়াজে।  বাইক্রর মাক্রয়র 

সামক্রে ফুল োক্রত মন্ত্র উচ্চারি েক্রর তার পায় অঞ্জতল হেক্রবা,  

আর ঘক্রর তফক্রর হসই মাতৃজাততর ওপর তেয তাতে চলক্রব - এই 

তেচাতরতার সরব  প্রততবাে েরোর।   

 

আধুতেে সেযতা তেক্রয়ক্রছ হবগ, হেক্র়ে তেক্রয়ক্রছ আক্রবগ, অেুেূতত ,মেুর্যত্বক্রবাধ।  েয়া মায়া মমতা - লযাপটপ 

আইপযাে আইক্রফাে এর তলায় চাপা পক্র়ে হগক্রছ।  আজ এমে অবিায় এক্রস ো োঁত়েক্রয়ক্রছ হয এইসব যক্রন্ত্রর 

আতবষ্কারেততারা পয তন্ত তারস্বক্রর তচৎোর েক্রর বলক্রছ, এই যন্ত্রোেক্রবর জয়যাত্রা োমাও েইক্রল মােব সেযতা ধ্বংস 

েক্রয় যাক্রব। সারা তবশ্বজকু্র়ে পরস্পক্ররর মক্রধয োোোতে, প্রেৃততর উপর তেম তম আগ্রাসে। তেংস্র প্রািঘাতী তববাে হেক্রখ 

মাক্রে মাক্রে ধন্দ লাক্রগ; মক্রে েয় সেযতার রে আবার তে back gear  এ চলা শুরু েক্ররক্রছ ! হেক্রশ হেক্রশ মােুক্রর্র 

তেংস্র আচরি হোে েতবর্যক্রতর ইতেত বেে েক্রর! অসুক্ররর সংখযাতধেয,  তাক্রের অসুি েম তোণ্ড , সুরক্রলাক্রের 

অক্তস্তত্বই তবপন্ন েরক্রত চক্রলক্রছ।  আজ মাক্রয়র োক্রছ সন্তাক্রের আেুল আক্রবেে - মা তুতম আবার ক্তত্রশূল ধর, খড়্গ 

ধর , অসুর েলে েক্রর ধরায় শাতন্ত আক্রো।  মােুর্ শাতন্ত চায়, স্বক্তস্ত চায়।  হপ্রমময় জগক্রত োক্রলাবাসার বেক্রে আবদ্ধ 

েক্রত চায়।  তার মক্রে হয স্বাক্রে তর োতলমা জক্রমক্রছ তা েরূ েক্রর তেগ্ধ , শান্ত, উোর  আোশসম শুভ্র মক্রে তেম তল তচন্তা 

এক্রে োও - হস হযে মােুর্ েক্রয় মােুক্রর্র সেল হবাধ তেক্রয় বা োঁচক্রত হশক্রখ।  মাক্রয়র োক্রছ এই হোে এেমাত্র প্রাে তো। 
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স্বাৈী সপুর্তানন্দ 
 

আমরা শ্রীেগবাক্রের আশ্বাসবািী শুক্রে আশ্বস্ত েই : সব তধম তাে্ পতরতযজয মাক্রমেং শরিং ব্রজ 

হে অজুতে, তুতম সব জীবক্রের ধম ত পতরতযাগ েক্রর আমার স্মরি লও।  শরিাগততর প্রক্রয়াজে এই জেয হয তা তেক্রল 

আর হোে সাধেেজে েরার েরোর হেই।  আতম অসোয়,  হতামার শরিাগত, তুতম হেখ আমাক্রে।  আর আমার 

হোে বযাপাক্ররই েতৃতত্ব হেই ;  হোে েততবযক্রবাধও হেই হোোও।  েক্রক্তর এই োব।  সব হছক্র়ে েগবােক্রে ধরক্রব,  

তততে মুক্ত েরক্রবে।  'হশাে েক্ররা ো। '  খুব সেজক্রবাধয তেক্রেতশ।   েততবযগুতলক্রেই  এখাক্রে 'ধম ত' বক্রল হবাোক্রো 

েক্রয়ক্রছ।  'সব েততবয হছক্র়ে এস।  আতম োেতছ। তুতম হতামার েততবয েরক্রত সমে ত, তা আতম জাতে;  তুতম শক্তক্তমাে 

তাও জাতে। তুতম উক্রেযাগী তাও জাতে।  েম তেমতা হতামার আক্রছ তাও জাতে।  তবু এই সব েুক্রল তগক্রয়, হছক্র়ে তেক্রয় 

আমার শরি োও। '  এটট তেক্রেতশ।  আর এেটট েো: হতামাক্রে এইোব আেক্রত েক্রব হয সাধে েজক্রে  তেছু েক্রব 

ো।  শুধুমাত্র এবার শরি  তেক্রত েক্রব অে তাৎ, সব পে ঘুক্রর ক্লান্ত েক্রয় আশ্রয় হেওয়া তাোঁর চরক্রি, মাস্তুক্রল।  েক্ত 

বুক্রেক্রছে - শরিাপন্ন েওয়া ছা়ো বা োঁচার আর আশ্রয় হেই।  শ্রীেগবাক্রের ঐশ্বয ত এখাক্রে প্রোশ হপক্রয়ক্রছ।  েক্রক্তরা 

সবাই শ্রীেগবাক্রের আয়ক্রত্ত;  সবাই তাোঁর অেুগত। হেউ উদ্ধত েয়।  শরিাগততক্রত শ্রীেগবাক্রের এই োব প্রেট। 

আমার শরি োও; অেয োক্ররার েয়।  'আতম' হতামাক্রে উদ্ধার  েরব।  শ্রীেগবাক্রের অেন্ত েমতার প্রোশ পাক্রচ্ছ, 

ঐশ্বক্রয তর প্রোশ েক্রচ্ছ। আর েক্রক্তর োক্রছ চাওয়া েক্রচ্ছ েীেতা , তবেয়, েম্রতা। েক্রক্তর হোে েতৃতত্বই স্বীোর েরা 

েক্রচ্ছ ো।    

যাওবা এেটু েতৃতত্ব হবাধ তছল, তাও েষ্ট্ েরা েক্রয়ক্রছ।  এমে েক্রক্তর হেখা হস যুক্রগ পাওয়া হযত।  শ্রীেৃষ্ণ  হপক্রতে।  

শ্রীরামেৃষ্ণ হপক্রতে  -  োগ মোশক্রয়র মক্রধয। 

তেন্তু শ্রীরামেৃষ্ণ এযুক্রগ এখে েক্ত আর েই হপক্রলে যাক্রে বলক্রবে - শরিাগত েও।   যারা সব এল তারা হবতশর 

োগই হতা েয় তগতরশ হঘার্ , েয় োতলপে হঘার্,  েয় হতা সুক্ররশ তমত্র সব।  হেউবা মক্রেন্দ্রলাল সরোক্ররর মত 

উদ্ধত। হজাক্রলা েুধ-জ্বাল তেক্রত তগক্রয় হচাখ জ্বক্রল হগল।  ধক্রে, জক্রে, গক্রব ত, পাক্তণ্ডক্রতয সব অেংোরী।  োয় হতা তাক্রের 

েয়।  োয় হযে শ্রীেগবাক্রের।   

তাক্রের বলা যাক্রব ো -  শরিাগত েও।   বলা যাক্রব ো  - আর তেছু ো পার - েুক্রবলা োম ের -  এেবার েক্রর।   

হতক্র়ে-ফুোঁ ক্র়ে বলক্রব তারা - ওসব পারক্রবা ো, মশাই।  তক্রব 'ঘুমাবার সময় এেবার োম ের।'  েয়, তাও েক্রব ো 

'েখে ঘুমাই' তার টেে হেই।  এখাক্রে অেংোর হতা েক্রক্তর।  শ্রীেগবােই হতা েক্রক্তর োপক্রট রীততমক্রতা সন্ত্রস্ত।  

যুগ পাক্রল্টক্রছ হয।  তাই, হশক্রর্ তেরুপায় েক্রয় শ্রীেগবাে মাধুক্রয তর সাগর েক্রলে:  তক্রব 'বেলমা' োও।   েূতে  েো।  

হসজেয েক্ত বুেক্রতও পাক্রর ো -  'বেলমা' আবার তে ? হবাোক্রচ্ছে 'আমক্রমাক্তাতর'  -  - 

োও।  'বেলমা' যা 'আমক্রমাক্তাতর'ও তাই।  তুতম যতে োজটট েরক্রত ো পাক্ররা, োবালে বক্রল, অসোয় অেম বক্রল,  

তােক্রল আর এেজেক্রে োর তেক্রত পাক্ররা - প্রতততেতধরূক্রপ।  হস হতামার োজটট েক্রর হেক্রব।   হযমে  - োবালক্রের 

'অতছ'।  শ্রীরামেৃক্রষ্ণর 'বেলমা'য় তাোঁর মাধুক্রয তর তেেটট েক্রর পক্র়েক্রছ।  জাতে ো হোে তবষ্ণব সাতেক্রতয বা সাধোয় 

এই 'সাধোেীক্রের সাধোর' েো আক্রছ তেো।   হয শুধু তা বলক্রলে তা েয়, সততযই েক্তক্রের সব োর তেক্রয় তাক্রের 

পতরত্রাি েক্ররতছক্রলে।  হস সব োতেেী আমরা জাতে।  যা োঁরা বেলমা তেক্রয়তছক্রলে তাোঁরা পক্রর বুক্রেতছক্রলে এ ব়ে 

েটেে সাধো।   পুত্র মারা হগক্রলও োোঁো যাক্রব ো; সব োর হতা অপ তি েরা েক্রয়ক্রছ।   হস োন্নার োরও  তাোঁক্রত 

অতপ তত।  সুতরাং বেলমা এবং আমক্রমাক্তাতর হেওয়া. এেই তত্ত্ব।  েুটট শিই সমাে তে।   আমাক্রের যুক্রগ অেংোরী 

েক্রক্তর জেয এই োওয়াই।  হয েক্ত তেক্রজ হতা তেছু েরক্রবই ো, পরন্তু েগবােক্রে গালাগাতলও হেক্রব, তার জেযই 

এই মাধুয ত প্রোশ।  আর, ওতেক্রে শরিাগততরও অে ত এেই।   েুটট েক্তই  শ্রীেগবাক্রের শরি তেক্রচ্ছ, েুটট আলাো 

অবিা হেক্রে।  এেজে বুক্রেক্রছ,  হস েক্ত এবং শরিাগত েক্রয়ক্রছ োো ঘাট ঘুক্ররই।  অেযজে বুক্রেক্রছ, তাক্রে উদ্ধার 

েরার োয় শ্রীেগবাক্রেরই , তার তেক্রজর হোে প্রক্রয়াজেও হেই।   হেখা হগল শরিাগত পতরত্রাি হপক্রয় উৎফুে; 

আর 'বেলমী' েৃপার বের বুেক্রত হপক্ররক্রছ পক্রর এবং তখে অশ্রুসাগক্রর প্লাতবত।  এেজে হেোঁ ক্রে হপক্রয়ক্রছ 

শরিাগতত;  অেযজে 'বেলমা' হপক্রয় হেোঁ ক্রেক্রছ। অবশয ফল এেই;  শ্রীচরিপ্রাতপ্ত।  এেটটক্রত প্রোশ হপক্রয়ক্রছ 

েগবাক্রের ঐশ্বয ত;  অেযটটক্রত মাধুয ত।  সততযই হতা - 'এমে েয়াল আর পাতবক্রে। ' 

শ্রীরামেৃষ্ণক্রেব ো এক্রল অধযাত্মরাক্রজযর এই েূতে সাধেোবটটর সোে হপতাম ো।  এ জক্রেযও তাোঁক্রে 

অবতারবতরষ্ঠ বলক্রত পাতর।   
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Ayon Chakraborty  

 
Since childhood, the cultural and socio-economic background that we usually have belonged to, have 

always taught us one most important word, and that is ‘sharing’. Share your toys with your brothers 

and sisters, share your home with your extended family, share your books with your friend in the 

school, share your tiffin, share your seat on the train and the list goes on. At times, as a person, all of 

us have cruised the word ‘sharing’ some way or the other. Since then life has taken its own course, 

time has passed by and here we are, with the ever- rising border tensions, climate change, and other 

differences, the whole world has started to learn that to sustain as a human race, the most important 

word in the future will probably be ‘Sharing’. As a reader your mind might be questioning, how can an 

Introduction of a Puja be like this. In Bengali language the word Sarbojonin means something that is 

for all (sobar jonno), do you realize the thinking behind Sarbojonin , yes reader, it is sharing!  

Today, let’s hear the story of sharing and beyond. In 2013, a group of like-minded people thought to 

start a Durga Puja that will be celebrated amongst all, irrespective of cultural background, racial 

differences and religious upbringing. A puja that anyone and everyone can join and be an integral part 

of. A puja to share with all, a puja for all, a ‘Sarbojonin’ Puja. To begin with, a small hall in the south of 

Stockholm was booked, but Maa Durga had her own plans, due to huge number of visitors, within 

couple of years the puja had to move in a bigger place in the northern part of the city. Day by day, year 

by year the sharing of the puja has gone beyond and just within five years since the puja was started, 

it has become the largest Durga puja of Nordics. Even the coming generation started getting involved 

and got ready to carry the baton forward. Since last couple of years every year we had around 2000-

2500 visitors in the whole event. In a country of 9 million people, an event with non-European origin 

receiving 2000-2500 visitors only happens when people think that this is their event, and truly it is a 

people’s event. In western countries all these kinds of initiatives come under a name bracket ‘event’.  

Now what makes this puja so special. This puja is Sarbojonin or ‘Sobar Jonno’ (for all), which also makes 

it a puja by all, and of course it comes with practicality of operating costs of the event, logistics and so 

on. And which is solved by going back to the basic philosophy of sharing. The most simple yet the most 

powerful tool ever. By the grace of the Holy mother the amount of donations from the committee 

members and visiting guests are helping us to sustain this huge initiative. Unlike many other events, 

there is no entry fee or subscription as such. All visiting guests are served free of cost lunch and dinner. 

As we celebrate the advent of Mother, and one should not have to pay while eating in mother’s house. 

Usually we serve pure Bengali vegetarian food including finger licking Khichuri, labra that brings 

nostalgic memories, tongue twisting chatni and of course the misti which is synonyms of a whole race, 

namely bengalis. To organize the operations smoother and due to the fact that we need to abide by 

the hall capacity a coupon system has been implemented since couple of years. The Embassy of India 

and the Embassy of Bangladesh have actively supported our puja in previous years. Same as Durga ma, 

who believes in inclusiveness , holding her family strong and tight, we also believe in inclusiveness. The 

fund that we raise for this event, we share a little part of it with them, who needs it most. A part of our 

funds goes to some NGO activities in India. We work with NGOs like Little Big Help, Aspire and Glee 

etc. Some of the activities included buying Pujor Jama (new clothes) for some street children, arranging 

a Puja tour for them and so on. Usually these events are organized by the NGOs even before our pujo 

starts in Stockholm, which makes it more special for us. Usually we celebrate the puja during the 

weekend, we try our best to be in line with the actual dates. And we celebrate it for three days. During 
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the three days of Puja artists from Sweden and from other countries perform in our scintillating cultural 

programs. Our stage has witnessed Swedish people playing table and dhak, and Bengali kids reciting 

Swedish poems, defining the perfect positive integration. Sharing the cultures makes the world 

borderless, and today’s mahisauras of world can be defeated only buy this unity , integration and 

sharing. The cultural programs are always designed with fusion of Indian , Bengali and Swedish culture, 

and as well as to promote the unique traditions that our Bengali culture have. 500 audience of the 

cultural program often experience different Indian dance forms , Bengali cultural richness, drama, 

recitations , percussions and what not. Mozart to Tagore, Volga to Ganga we have it all. In previous 

years we have celebrated 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore  

and 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi in our cultural programs. We also arrange many kids 

activities throughout the puja days. Well, even if we cannot bring the kids the parar pujo (Puja of the 

society) feeling with the cap-bondhuk (toy guns) we try to provide them the ambience that will keep 

them rooted and thus in future they will carry this legacy forward. With cultural programs, food and 

togetherness another thing has been very attached to Durga Puja since its inception probably. Back in 

home, during the autumn half yearly exams, we all have hidden suktara or anandamela in our 

bookshelf behind the boring biology or geography books. Yes, puja is incomplete without a 

pujabarshiki (yearly puja magazine). Every year SSPC publishes a Puja Barshiki, which is very unique in 

Sweden. The name of our puja barshiki is likhon. Until now Likhon is the only Bengali Puja barshiki 

published in the northern Europe.  

Now coming to the heart of it. Nowadays the word B2B is very popular if you are corporate. But during 

Durga Puja B2B has a completely different meaning, and that is ‘Bodhon 2 Bisorjon’. The worship of 

the divine mother brings in a blissful atmosphere in the venue. The bodhon with ‘Dhaker baddi’, the 

‘chokhudan’ and ‘pran prothistha’, ‘asthamir pushpanjali’, ‘shandhi-pujo’, ‘sindoor khela’, ‘mayer 

bisorjon’ even a poor believer like myself gets Goosebumps. And very similar to our childhood feeling 

when the Dashami brings the curtain down for the durga puja, we all start counting the days for the 

next year with a low mood. But again, the bijoyar kolakali (traditional hugs on Dashami) helps to share 

the sorrow and lessen it a bit. And here you see, we have come back to where we started, ‘sharing’.  

As an integral part of the SSPC, I get this question a lot from my friends and visitors, ‘ How do you 

manage to run this huge initiative in a foreign land which is almost close to the north pole’ , I usually 

smile back and answer ‘by sharing’.  

Mark Twain, The American author once wrote 

some nice lines about undivided India: “India is, 

the cradle of the human race, the birthplace of 

human speech, the mother of history, the 

grandmother of legend, and the great 

grandmother of tradition. our most valuable and 

most instructive materials in the history of man 

are treasured up in India only.” I believe , of that 

holy ocean , SSPC is just another small rivulet 

that is flowing in a foreign land.  

photo courtesy : sspc facebook page  
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Akshi Gaur Agrawal 

 

A new story began when the train stopped at a lonely station in Sweden on a Sunday evening. One 

could gaze around for as long as their sight could, but there were no signs of life around. It was akin to 

being deserted! This is my story. I moved to Sweden in 2017 with my family, 4 big suitcases, some 

jitters and lots of new hopes. Little did I know about the ‘how’s and ‘when’s of my new journey but I 

had my constant and countless prayers that kept the momentum going. From good to bad, certain to 

uncertain, known to unknown – in every phase of this new story I always looked back to the index, 

which only read – Pray!  

As days progressed, many chapters of the new tale unfolded; I smiled on many and cried on some! It 

wasn’t easy adjusting to a new culture, language, country and job and with every passing minute, my 

faith in the Almighty leaped by many bounds. It has been more than two and a half years and my 

relationship with him has only grown stronger.  

Ma Durga, who is synonymous to strength has always been at my rescue. Her fiery eyes make me 

believe that if I am virtuous, nothing can wither my self-esteem. Her invisible third eye appears like 

wisdom and knowledge – hidden, yet powerful enough to destroy the evil-minded demons. The ‘Bindi’ 

on her forehead brings out the woman in me. It teaches me that no matter where I am or what I do, I 

am a home maker first. The nose ring inspires me to keep my values intact and untouched by 

(sometimes) the disruptive world. Her face is a symbol of immense confidence. Her many arms are 

nothing but a representation of strength, determination, independence, fearlessness, morality, 

empathy, humanity, power and spirituality. The Lion to me is the base of life. It tells me how proud I 

should be to be a woman; someone or rather the only one that has the vigour and power to bring new 

lives into this world. Ma Durga, who stands for both destruction and creation, symbolises that the end 

of something is not necessarily a bad thing. It also signals new beginnings and regeneration. Like it did 

in my case! My new story was an end to something beautiful and a beginning of something better. I 

only had to have faith and belief! 

There is no denying that Sweden has given me a lot of positive experiences in life. What is also true is 

that this country brought out the devotee in me. My belief in prayers had never been that strong. 

There is something enigmatic about prayers. They bring a motive to life, they communicate with you 

silently. They work wonders and the best part about them is that the more your pray, the better your 

days become. I do not know what spirituality means. I have always had difficulty in understanding its 

dictionary meaning. What I know for sure is that being involved with the Almighty, with Ma Durga, has 

brushed a side of me that I wasn’t much aware of. Thinking of it deeply, I think it will be fair to call it 

spirituality! 

One must wonder the reason behind my emphasis on prayers. In all veracity, I endorse praying as much 

as I endorse being open minded. Praying doesn’t coop me in religious norms and being open minded 

doesn’t drift me away from God. It’s very common to mix these two meanings and it’s sad to see how 

some people either give up beliefs in order to ‘appear’ open minded or spend all their life captivated 

in traditions that they don’t understand. I pray for my family, for the wellbeing of my loved ones. I also 

pray for a better world so that my daughter or our future generations can live a good life. I pray for the 

animals and our natural resources. I just pray and find reasons later. I feel a balanced mind-set when I 

dedicate sometime of my day to the Almighty. I see stable reactions coming out from me ever since I 



   

 

 

 

15 

started praying regularly. I connect with the cosmos more spiritually than ever before. I have learned 

the art of letting go and the courage to accept things as they are. Prayers have changed me into a more 

understanding human being. Something positive has gone inside my intellectual wiring and nothing 

worries me now. I pray to Ma Durga when I am happy and I pray on my blue days! 

On this Navratri, I pray that Ma Durga brightens your life with wisdom and strength. I pray that we all 

pray for a beautiful tomorrow. There is no bigger asset than Praying. Pray more stress less. Sometimes, 

all it takes is just one prayer to change everything. After all, when prayers go up, blessings come down! 

Happy Navratri. 
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Amanita Sen 

 

 

First, she failed me  

by doing nothing  

about the Annual 

exams grades and 

that despite the  

closed-eyes Anjali!  

 

And when I half-hoped 

her Third Eye (being the extra)  

will lend its sight to 

the neighbor’s son  

who was born blind, 

she failed me miserably. 

 

All the year round, newspapers 

screaming of female-pain, 

reeking of blood from infant to old, 

and justice still a far cry, 

Her gender-patronage is not to put  

my money on, lessons learnt! 

 

Yet I fold in two wishes, one, 

the glimmer in the child’s 

eyes stay alive of novelties 

these Shiuly-times offer!  

Two, I risk your sarcastic smirk, 

the razzmatazz find a meaning,  

deeper! 
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Ritesh Bhattacharya 

 

 

 
Was it all just a dream? Up throughout the day on 14th July ‘19, I join cricket fans in disbelief all over 

the world after what was one of the most incredible games of cricket in history. Forget just ODIs. One 

of the best games in history. 

England a.k.a Poms (prisoners of her majesty) won their first ever World Cup, denying the luckless 

New Zealand a.k.a Black Caps in a heartbreak that no Bollywood movie can ever top. ‘Big Ben’ Stokes 

played the innings of his life to rescue his side, along with events late on that day surely must have the 

ICC questioning their rules. 

However, whatever your views of the rules, no one can deny the sheer drama that had fans on the 

edge of their seat. The 1999 World Cup Final is the earliest I can remember, which was incredibly one-

sided. So were 2003 and 2007. Sri Lanka did well in 2011, but India won with time to spare. 2015 was 

also one-sided. But, the 2019 World Cup Final made up for it all, producing the kind of drama that tells 

you that a fours and sixes aren’t the essential requirement for a great game (well, that’s ironic given 

that Poms actually won on boundaries ☹). 

So, after all that, here are a few points from an incredible World Cup Final. 

 

The greatest ODI of all time 

The 2019 Cricket World Cup Final will go down as the greatest ODI of all time. 20 years on from the 99 

semi-finals, this Final trumped it in terms of sheer drama, turning points, controversy and the 

incredible Super Over. 

Black Caps, like they did against India, believed they were in the game at half time. They had runs on 

the board in a Final. But, what was more impressive this time was their ability to stick to their task after 

a luckless first few overs, ripping through Poms in the middle to leave Ben Stokes and Jos Buttler with 

a mountain to climb. The duo put on a magnificent stand, but a game like this was never going to have 

a tame end. Indeed, the ending was so good that Abbas Mastan (director duo known for stylish 

suspense movies) would not have been able to script such drama. 
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‘Big Ben’ Stokes  

Stoke’s knocks against Sri Lanka and Australia were signs of a player confident in his ability to bat 

through storms. In the finals, he went up to another level, keeping his cool as Pom’s batting lineup was 

under attack from Black Cap’s armoury of talented bowlers. He gave himself a chance to get his side 

home even when he could barely run anymore. 

It was a performance for the ages. Sheer adrenaline and passion got him over the line. Every ounce of 

energy was spent in creating history. Now, Stokes can be mentioned in a list of players who produced 

gold in World Cup Finals – a list that includes Clive Lloyd, Wasim Akram, Aravinda de Silva, Ricky 

Ponting, Adam Gilchrist and MS Dhoni. 

 

Reflection on rules 

ODI Cricket’s showpiece event was a magnificent spectacle. However, two rules left a sour taste. 

The first was in the last over of the chase. Poms needed nine runs off three balls, and Ben Stokes hit 

the ball out to deep midwicket and rushed back for two. In a game full of drama, it was only appropriate 

that the throw would cannon off his bat as he dived to make the crease and run away for four. Two 

turned into six, but this should have never been the case. It should have been five instead of six, but 

that’s all extra complication. Batsmen don’t run for overthrows when the ball hits them, so why should 

four runs count? Why should the fielding team be penalized for trying to initiate a dismissal that 

accidentally hits the batsman? That too in the final stages of World Cup Final? Cricket has some 

incredible rules that defy logic, and this is one of them. It is time for the ball to be dead if it accidentally 

strikes the batsman running between the wickets. 

The second is the boundary rule. Black Caps watched Poms lift the trophy without even losing the 

match. By rewarding the number of boundaries across the game, you disregard the effort put in by 

players in running between the wickets. If teams finish with equal runs, then you have another Super 

Over. The team with more runs should win the match. After all, a boundary is equivalent to four singles. 

So, why should the boundary mean more? 

Yes, both teams knew the rules beforehand. But, that doesn’t make them good rules. New Zealand 

were very hard done by, and how they and their fans would be feeling right now is something you 

wouldn’t wish on anyone. This is in addition to Kumar Dharmasena and Marais Erasmus making 

errors, including the missed edge off Kane Williamson, incorrect LBWs off Henry Nicholls and Ross 

Taylor (which he couldn’t review) and the very good shout turned down against Jason Roy on the first 

ball of Poms’ innings. 

Things could have been better in such a big game. 

 

Bowler’s World Cup 

Hey, who remembers Liam Plunkett taking 3/42 in a magnificent spell that turned the game in the 

middle overs? So much happened after Plunkett’s exploits, but it was such great justification for Poms’ 

selectors. 

Poms have been home to big totals over the past four years. Beautiful batting pitches have been the 

common theme, making games a boundary-a-thon rather than a proper battle between bat and ball. 

In the Final, we were treated to an amazing battle, where the likes of Plunkett, Chris Woakes, Lockie 

Ferguson and Colin de Grandhomme proving that you don’t need 350 vs 350 to have a thrilling ODI 

match. 
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Indeed, it was a magnificent effort by Black Caps to come so close. Their batting never fired all 

tournament, but their bowlers always kept them in matches. As the saying goes, batsmen win you 

games, but bowlers win you tournaments, and Poms’ improvement with the ball also played a crucial 

factor in their success. 

 

Hard work pays off 

Despite the controversies, no one can doubt Poms have been the best side over the past four years. 

Their embarrassing campaign in 2015 was the catalyst for change, embarking on a four-year journey 

that ultimately had the perfect destination. 

Eoin Morgan deserves plenty of credit. He and Trevor Bayliss instilled a culture of freedom in their ODI 

side, completely changing their approach to white-ball cricket. They had bumps along the way – such 

as the 2017 Champions Trophy Semi Final – but they held their nerve here even as they weren’t even 

assured of a Semi Final spot with two group games left to play. 

Finally, Congrats England hopefully this makes up for Brexit ! 😊 
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অরুবর্ৈা িযানার্তী 
 

আমাদের দেদে শেেদে শেশু মাদ়ের দকাদে উদে দকান এক কুটিদরর মাটির োও়ো়ে েদে চা াঁেনী রাদে চা াঁদের পাদন 

দচদ়ে থাদক আর োর মা চা াঁদের শেদক হাে োশ়িদ়ে োদক দেদক েদে - আ়ে চা াঁে আ়ে, চা াঁদের কপাদে চা াঁে টিপ 

শেদ়ে যা। শেশু অোক হদ়ে দেই চা াঁে দেদে। োর ভাে প্রকাদের ভাষা দে জাদন না। শকন্তু োর শেশুমদনর কল্পনা 

চা াঁদের পাদন দেদ়ে চদে। োর কাদে চা াঁে আর দকান েদূরর েস্তু ন়ে, একান্তই চা াঁে মামা। শেশু চা াঁদের শনকিয অনুভে 

কদর। দে মদন মদন ভাদে, একশেন ে়ি হদ়ে দে চা াঁদের দেদে যাদে, েকে রহেয উেঘািন করদে। শেশুমদন এই 

দয কল্পনা, এই কল্পনাই মানুষদক একশেন চা াঁদে যাোর অনুদপ্ররণা জশুিদ়েশেে। ো াঁেভাঙ্গা চা াঁদের হাশে যেন েরার 

েুদক উেদে পদ়ি েেন কশের কােয আদে; িীশেকার িান ো াঁদেন; শেজ্ঞানমনস্ক মানুষ চা াঁদের েুদক পা দরদে েকে 

রহেয দভে করদে চা়ে। মেতোেীর কাদে চা াঁে একান্তই আনদের উৎে। এমন দকান দরামাশিক কল্পনা দনই দযোদন 

চা াঁদের শুভ্র দজােনা অনুপশিে। েরদের শুক্লপদের শনম তে আকাদে চা াঁে যেন পৃশথেীর কাদে আদে আর োর 

আদো়ে পৃশথেী ঝেমে কদর, েেন কল্পনাশেোেী মন োর কল্পনার োনা়ে চদ়ি চা াঁদে পাশ়ি দে়ে। যুি যুি েদর 

মানুদষর মদন মা়োেী দজােনা রাদের প্রভাে েমান ক্রি়োেীে। 

 পাশের োনা দমদে আকাদে উদ়ি যাও়ো দেদে মানুষ একশেন আকাদে উদ়ি যাোর কল্পনা কদরশেে; দেই কল্পনাই 

উদ়িাজাহাজ শেশর করার অনুদপ্ররণা জশুিদ়েশেে। কল্পনা োস্তদে পশরণে হ়ে। দয শেশুমদন চা াঁদের দজােনা শেস্ম়ে 

জাশিদ়েশেে, দেই শেশুই পশরণে ে়েদে চা াঁদে যাোর পশরকল্পনা কদর। শকন্তু এ কাজ ে়ি কটেন।  শকন্তু অজানাদক 

জানোর, দেেোর আকাঙ্ক্ষা মানুদষর শচরন্তন। দে চঞ্চে, েুেদূরর শপ়োেী। মহাকাদের চা াঁে, োরকা শচরকাে 

মানুষদক হােোশন শেদ়ে দেদকদে। োরা দযন মানুদষর েদঙ্গ শমোশে িাপদন আগ্রহী। মানুষ অোক ন়েদন দচদ়ে 

দথদকদে, কাদে যাোর োেতা দক োর কাদে দপ ৌঁদে দেদে দভদে পা়েশন। স্মরণােীে কাে দথদক মানুষ মহাকাদের 

যেশনকা উদমাচদনর দচষ্টা কদরদে। িযাশেশেও, দকপোর, শনউিন প্রভৃশে মনীষীর অনুেশিৎো ও  আশেষ্কার 

মানুদষর মদন দক েুহে জাশিদ়েদে।  Jules Verne, Edgar Allan poe, H. G. Wells প্রমুদের রচনা়ে মানুদষর দেই 

েুেদূরর আকাঙ্ক্ষা হদ়েদে আদরা উদ্দীশপে। অেংেয পক্রিদের শ্রম ও অেযােোদ়ের ফদে আজ েদূরর চা াঁে ঘদরর 

োো়েন প্রাদন্ত এদে দপ ৌঁদেদে। 

 চা াঁে পৃশথেী দথদক অদনক েদূর। এই েরূত্ব অশেিম করদে হদে এমন মহাকােযান আশেষ্কার করদে হদে যার 

িশেদেি হদে প্রচন্ড - দয িশেদে েুদি পৃশথেীর মােযাকষ তণ েক্রি অশেিম কদর দযদে পারদে। মানুদষর েকে 

প্রদচষ্টা শনদ়োক্রজে হদো প্রচি িশেদেি েম্পন্ন মহাকােযান শেশরর শপেদন। আশেষ্কার হদো রদকি। প্রচন্ড িশেদে 

েুদি চো রদকদির িশেপথ শন়েন্ত্রণ ও িশেদেি আরও  উন্নে করার কোদক েে মানুদষর আ়েদত্ব এদো। কৃক্রিম 

উপগ্রহ েটৃষ্ট হদো। 

 ১৯৫৭ োদে রাশে়োর শেজ্ঞানীরা মহাকাদে প্রথম কৃক্রিম উপগ্রহ পাো়ে। শুরু হদো মহাকাদের রহেয উেঘািন। 

১৯৬১ োদে রাশে়োর মহাকােচারী ইউশর িযািাশরন প্রথম মহাকাে পশরিমা কদরন , মহাকাদের যেশনকা 

উদতােন কদর শনরাপদে পৃশথেীদে শফদর আদেন। এদক এদক শেশভন্ন দেে মহাকাদে উপগ্রহ পাোদনা আরম্ভ কদর। 

দেইেে উপগ্রদহ মানুষও মহাকাদে পাশ়ি দে়ে। মহােূদনয দেে শকেুশেন অেিান কদর োরা নানা েথয েংগ্রহ কদর। 

োদের অশভজ্ঞো এেং িদেষণােব্ধ েথয পরেেীকাদে চা াঁদের অশভযািীদের শেদেষ উপকাদর োদি। 

 আচায ত জিেীে চন্দ্র দোে এর দেোর েরঙ্গ আশেষ্কার; নেদির েণ তােীর শেদেষদণ অেযাপক দমঘনাথ োহার 

োফেয; অেযাপক েদেযন্দ্রনাথ েেুর শেেযাে দোে-আইনস্টাইন েদের মােযদম শেশ্ব-জািশেক েম্পকত শনণ তদ়ে 

যুিান্তকারী পশরেেতন আদন। দমঘনাথ োহা আশেষৃ্কে theory of interplannetray motion & thermodynamics 

এেং এর উপর োর েে োরা শেদশ্বর মহাকাে শেজ্ঞানীরা শ্রদ্ধার েদঙ্গ স্মরণ কদর। পরেেীকাদে ভারদের মহাকাে 

শেজ্ঞান চচতা়ে েঃ দহাশম ভাো এেং শেিম োরাভাই এর অেোন অনস্বীকায ত। 

ইউশর িযািাশরদনর  মহাকাে পশরিমার প্রা়ে েে েের পদর 1969 োদে প্রথম মানুষ চা াঁদে অেেরণ কদর। 

অশভযানকারী রদকিটির  নাম Apollo 11। ওই যাদন শেনজন মহাকােচারী শেদেন। নীে আমস্ট্রং, এেউইন 

অেক্রিন ও মাইদকে কশেন্স। এরা েোই আদমশরকার অশেোেী। উপগ্রহটি চা াঁদের কেপদথ কদ়েকোর পশরিমা 

কদর, োরপর উপগ্রদহর দেষ অংে যাদক েো হ়ে Eagle Module  -  দেটি শেক্রিন্ন হদ়ে যা়ে। েীদর েীদর দেই Eagle 

Module চা াঁদের মাটি স্পে ত কদর।  1969 োদের 20 দে জেুাই, শেদনর দেষ প্রহদরর দেই মদহন্দ্রেণটি মহাকাে 



   

 

 

 

21 

শেজ্ঞাদনর ইশেহাদে স্বণ তােদর দেো থাকদে। প্রথদম নীে আম তস্ট্রং চা াঁদের েুদক পা রাদেন, োরপর অেক্রিন দনদম 

আদেন। োরা দেই অশভযাদনর অেংেয েশে পাো়ে। দেোদন দেো যা়ে চা াঁদের ভূশম েমেে ন়ে। অেংেয 

অেেস্পেী িহ্বর এেং আদে়েশিশরর মুে (  pits craters ),  প্রচুর দপাকমাকতে।োরা প্রা়ে আ়িাই ঘণ্টা চা াঁদের উপর 

অেিান কদর নানা পরীো চাোন  োরপর প্রা়ে 22 দকক্রজ moon rock  েংগ্রহ কদরন। েে তদেদষ পুনরা়ে দেই 

Module এ দচদপ চা াঁদের পৃষ্ঠ েযাি কদর চা াঁদের কেপদথ পশরিমারে command   মশেউদে,  দযোদন মাইদকে 

কশেন্স েদে শেদেন  -  োর েদঙ্গ শমশেে হ়ে এেং প্রচন্ড িশেদেদি চা াঁদের কেপথ পশরেযাি কদর শনশেতষ্ট েমদ়ে 

এেং শনশেতষ্ট পদথ পৃশথেীর উদদ্দদেয যািা কদরন। োরপর একশেন রাদের দেদষ প্রোন্ত মহাোিদরর নীে জদে 

অেেরণ কদরন। পৃশথেীর মানুষ টিশভর পেতা়ে েকে প্রেযে কদর আর হেোক হদ়ে যা়ে। আর োকুমা শেশেমারা 

চা াঁদের েুশ়ির টেকানা না দপদ়ে হোে হ়ে।  

1970 োে দথদক পৃশথেীর শেশভন্ন দেে অেংেয মনুষযশেহীন উপগ্রহ মহাশুদনয পাো়ে। পদর দেইেে উপগ্রদহ 

মানুষও  মহােূদনয পাশ়ি দে়ে। োরা েীঘ ত েম়ে দেোদন অেিান কদর নানা পরীো-শনরীো চাো়ে, োরপর 

োফদেযর েদঙ্গ পৃশথেীদে শফদর আদে। শুেুমাি চা াঁদে ন়ে, মঙ্গে গ্রদহ পয তন্ত মহাকােযান পাোদনা হদ়েদে। শক 

এক আকষ তদণ মানুষ োদর োদর মহােূদনয েুদি চদেদে, আো - হ়েেো দকাথাও প্রাদণর ো়িা পাও়ো যাদে। 

মহাকাে িদেষণা়ে ভারে ও শপশেদ়ে দনই। দমঘনাথ োহার অেেতমাদন দহাশম ভাো, শেিম োরাভাইদ়ের দনেৃদত্ব 

অেংেয শেজ্ঞানীর দচষ্টা়ে োদরোদর মহােূদনয নানা উপগ্রহ পাোদনা হদ়েদে। কেদনা 'আয ত ভট্ট', কেদনা 'ভাস্কর', 

কেদনা ো 'দরাশহনী' নাদম দেেে উপগ্রহ পাোদনা হদ়েদে। োরা োফদেযর েদঙ্গ নানা িদেষণা চাশেদ়েদে এেং 

নানা েথয েরেরাহ কদরদে। েম্প্রশে  মহাকােযান চন্দ্রযান   পাোদনা হদ়েদে। েম্পূণ ত ভারেী়ে দিকনেক্রজ ও 

ভারেী়ে শেজ্ঞানীদের প্রদচষ্টা়ে এই মহাকােযান পাোদনা হ়ে। োরা পৃশথেীদে নানা দেদের শেজ্ঞানীরা মহােূদনয 

উপগ্রহ পাোদিন  এেং অনেরে িদেষণা চেদে। এমন একশেন আেদে যেন চা াঁদে যাও়ো অদনক েহজ হদ়ে 

যাদে। এেন দযমন মানুষ পৃশথেীর নানা প্রাদন্ত ভ্রমদণ যা়ে দেমশন একশেন মানুষ চা াঁদেও ভ্রমদণ যাদে এেং চা াঁদের 

েুদক ো াঁশ়িদ়ে েূদয তর আদো়ে উদ্ভাশেে পৃশথেীর দে েয ত উপদভাি করদে। 
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  সসাৈদত্তা 
            

সোল হেক্রে এেটা গে োক্রে ঘুরঘুর েক্রর চক্রলক্রছ, োলো, ফুটফুক্রট, েুষু্ট্-মাখা গে; তেন্তু তেক্রসর হয হসই গে টা 

তেছুক্রতই মক্রে প়েক্রছ ো অপরাক্তজতার! আজোল মক্তস্তক্রষ্কর লুক্রোচুতর হখলাটা হযে এেটু হবক্র়েক্রছ। প্রায় 

পোঁয়তাতেশ ছুোঁইছুোঁই অপরাক্তজতার। এেতপে চুক্রল এখক্রো 'অপা' যক্রেষ্ট্ সুন্দরী। যতেও ঘে চুক্রল এখে রুক্রপালী ক্তেতলে, 

তেন্তু তাক্রত হযে হস আক্ররা হবতশ সুন্দরী। োসবযাক্রন্ডর অবশয অক্রেে বার বলা েক্রয় হগক্রছ, "োলার েক্রর োইলাইট 

েক্ররা খুব সুন্দর লাগক্রব।" তেন্তু হেে জাতে বাতেযে হসৌন্দয তটা হমাক্রট ওক্রে টাক্রে ো। 

তবক্রেলটা যখে হগাধূতলর োত ধক্রর সেযার বুক্রে েক্রল পক্র়ে হসই সময়টা অপরাক্তজতার োরী পছক্রন্দর। ঘক্ররর আক্রলা 

এেটু হেতরক্রতই জ্বাক্রল হস। বারান্দায় ো োঁত়েক্রয় েলমক্রল শেক্ররর তেক্রে তাতেক্রয় োেক্রত োেক্রত েোৎ মক্রে পক্র়ে যায় 

আজক্রে হতা অঙ্েুশ  তা়োতাত়ে তফরক্রব। হেৌক্র়ে রান্নাঘক্রর তগক্রয় চা বসাক্রত বাসাক্রতই েতলং হবল।  

ঘক্রর েুেক্রত েুেক্রত প্রশ্ন "োক্রলা সাটতটা হবর েক্রর হরক্রখক্রছ হতা, আর তার সাক্রে লাইট হগ্র োলাক্ররর পযান্টটা। তে 

েল তা়োতাত়ে চা টা োও। আজক্রের তবজক্রেস তেোরটা খুব ইম্পরটযান্ট।"  তা়োতাত়ে োে েক্রর হতায়াক্রলক্রত মাো 

মুছক্রত মুছক্রত হবতরক্রয় আক্রস অঙ্েুশ। ততেক্রি অপরাক্তজতার অমক্রলট আর চা হরতে। 

ব়ে এেটা অমক্রলক্রটর টুেক্ররা মুক্রখ পুরক্রত যাক্রব, অপরাক্তজতার তচৎোর "আক্রর আক্রস্ত আক্রস্ত, গরম, ক্তজব পুক্র়ে 

যাক্রব হয"। 

“আক্রস্ত  হয খাব তার তে সময় আক্রছ। এই তবজক্রেস ওয়াক্রডত টাইম ইজ মাতে। তুতম আর তে বুেক্রব অপারাতে।" 

বক্রলই বউক্রয়র গাক্রল হছাট্ট এেটা হটাো তেক্রয় চক্রল হগল অঙ্েুশ হরতে েক্রত। 

তা অবশয টেে, তবজক্রেস আর অপা, এেটা উত্তর হতা আক্ররেটা েতেি হমরু। এেবার তেক্রজর তেছু েরার তা়েোয় 

হোমর হবোঁক্রধ শাত়ের তবজক্রেক্রস হেক্রমতছল বক্রট। সুন্দর সুন্দর শাত়েও তুক্রলতছল। পা়ো-প্রততক্রবশী, বেু-বােব, 

আত্মীয়-স্বজে সব হবক্রছ বুক্রছ শাত়ে তেক্রয় হগল। তেন্তু হগাল বা োঁধল হপক্রমক্রন্টর সময়। হেউ বক্রল আজ হেক্রবা, হেউ 

বক্রল োল হেব। এ মাসটা এেটু অসুতবক্রধ োই, সামক্রের মাক্রস তেক্রয় হেব। হলাক্রের োক্রছ তগক্রয় তাগাো তেক্রতও 

অপরাক্তজতার হেমে হযে বাক্রধ। তেক্রজক্রে োবতলওয়ালা োবতলওয়ালা মক্রে েয়। হমাো েো অঙ্েুক্রশর যক্রেষ্ট্ 

আতে তে েতত ঘটটক্রয় শা়েীর বযবসাক্রে প্রিাম জাতেক্রয়তছল অপা। বযবসার তেেটা আর হোেতেে মা়োয়তে হস। 

"েই হগা তা়োতাত়ে েটটা বাধক্রব হতা..."। 

"আসতছ" রান্নাঘর হেক্রে সা়ো হেয় অপা। 

"এত বছর েক্রয় হগল তবু েট বা োঁধক্রত তশখক্রল ো! েই হেতখ।" 

মুক্রখ যাই বলুে এইক্রয টাইক্রয়র েটটা অঙ্েুশ বা োঁধক্রত পাক্ররো এটা তেন্তু অপার োতর োক্রলা লাক্রগ। অক্রেে তেছুর 

মক্রধয এই টাইক্রয়র েটটা এেটা তবক্রশর্ েট, হযটা অপা আর অঙ্েুশক্রে শক্ত েক্রর হবোঁক্রধ হরক্রখক্রছ। 

"হশাক্রো তফরক্রত রাত েক্রব। এন্ড আই েযাে টু ক্তিঙ্ক টুক্রে। হসা প্লীজ হোন্ট তব িামাটটে, আফটার আই োম বযাে"। 

েপাক্রল এেটা হছাট্ট চুমু হখক্রয় হবতরক্রয় হগল অঙ্েুশ। 

তলফক্রটর সামক্রে হেক্রে হচোঁ তচক্রয় ক্তজক্রজ্ঞস েরল "তেেস আর ওক্রে?” 

  

েযা োঁ সব টেে আক্রছ তুতম সাবধাক্রে এক্রসা। 

বলক্রত বলক্রতই হটতলক্রফাে, তা়োতাত়ে েরজা বে েক্রর হফােটা ধরক্রতই ওপাশ হেক্রে তচৎোর। 

"মা োোই আবার তচতে খাক্রচ্ছ মাখে তেক্রয়" োম্মুক্রে বারি েক্ররতছ তেক্রত, তেন্তু শুেক্রছ ো...।" 

"টেে আক্রছ আতম হতার োম্মুর সাক্রে েো বলতছ, আচ্ছা আক্রগ বল তুতম হেমে আক্রছা? োেুে োম্মুক্রে জ্বালাচ্ছ ো 

হতা?" 

"হো আই এম ফাইে" োও টে টু োম্মু----- 

"হেমে আক্রছা মা? ওরা হতামার েো শুেক্রছ হতা?"  

"েযা োঁ--! হতামার হছক্রলক্রমক্রয় হতা েো শুক্রে উক্রল্ট তেক্রচ্ছ! হসই তবক্রেল হেক্রে হতার হমক্রয়ক্রে বলতছ আয় চুলটা এেটু 

আোঁচক্র়ে হবোঁক্রধ তে। হস হে োর েো হশাক্রে। সারা বাত়ে োতপক্রয় হব়োক্রচ্ছ।" 
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আর বলক্রত হগক্রলই েুমতে হেয় "হেখ আতম তেন্তু বাত়ে চক্রল যাব। আর আসব ো। এন্ড হোন্ট টাচ মাই হেয়ার োম্মু, 

আই হোন্ট লাইে ইট।" 

"আো হে হতার লাইক্রের ধার ধাক্রর হর। েযা োঁক্রর অপা হমক্রয়র চুলটাক্রে এেটু যে েরক্রত পাতরস ো? হক্লাতরক্রে হতা 

চুলগুক্রলা ছারখার েক্রয় যাক্রচ্ছ- হসই তবক্রেল হেক্রে ঘত়ে হেক্রখ চক্রলক্রছ েখে সাতটা বাজক্রব আর োেুক্রে তেক্রয় 

সাোঁতাক্রর যাক্রব। হমক্রয়টা এেেম আমার মত েক্রলা হর মা- এে্ক্রে্বাক্রর োেতপক্রট। হছাটক্রবলায় আতম তরতর েক্রর 

োরক্রেল গাক্রছ উক্রে হযতাম আর আমার হোলারাম োো আর োইগুক্রলা ো োঁ েক্রর তাতেক্রয় োেক্রতা।এে তেুঃশ্বাক্রস 

পুেুক্ররর এপার হেক্রে ওপার। হেউ হোেতেে োরাক্রত পাক্ররতে। আর ঘুত়ে ও়োক্রোক্রত হতা োম্বার ওয়াে। পা়োর 

সবার ঘুত়ে হোোট্টা। তশউতলটা পুক্ররা আমার ধাত হপক্রয়ক্রছ হর অপা।" 

"সততয মা তুতম আর হতামার তশউতল পাক্ররাও বক্রট। আর শরৎ, শরৎ তে েরক্রছ?" 

"ও আমার োেুোই হস হতা আমার লক্ষ্মী হসাো হছক্রল। সোল হেক্রে বই তেক্রয় রক্রয়ক্রছ। জাতেস অপা তবক্রেক্রলর 

তেক্রে এেটু মাখে আর তচতে তেক্তচ্ছ লুতেক্রয় লুতেক্রয়। 

অমতে হোক্রেক্রে োোতটা হটর হপক্রয় তে তচৎোর। “আতম এেুতে মাক্রে হফাে েরতছ ো োঁ়োও।“ বক্রলই, অমতে 

বাটটটা োত হেক্রে হেক্র়ে তেক্রয় তেক্রজই হখক্রয় হফলল। 

আতম তখে হেোঁ ক্রট বললাম, “ো োঁ়ো এবার আতমই মাক্রে হফাে েক্রর বলতছ হে মাখে তচতে হখক্রয়ক্রছ। আমার 

োেুোইক্রয়র হতা ওইটুেু বয়স, এখে হেক্রেই তমটষ্ট্ তেক্রয় এত ে়োেত়ে েতরস হেে"? 

"আসক্রল তে জাক্রো হতা মা, আতম এই পোঁয়তাতেশ এ প়েক্রবা। এরইমক্রধয োয়াক্রবটটস ধরা পক্র়েক্রছ। তাই, ওক্রের 

খাওয়া-োওয়ার তেক্রে এেটু হবতশ েজর রাতখ। যাইক্রোে তুতম আজ হতামার ওরু্ধগুক্রলা হখক্রয়ছ হতা? োতে ওক্রের 

হেৌরাক্রত্ময সব েুক্রল হগক্রছা?" 

"োক্রর বাবা তুতম োেক্রত আমার ওরু্ধ হোলার উপায় আক্রছ মা জেেী। হে বাবার সাক্রে েো বক্রল হে। ওই হমক্রয় 

আবার হচোঁ চাক্রচ্ছ এগক্ররাল খাক্রব বক্রল। আচ্ছা বলক্রতা এখে হেউ হরাল খায়? এেটু পক্ররই হতা সাোঁতাক্রর যাক্রব। ো োঁ়ো 

হেতখ।" 

  

"তেক্রগা মা হছক্রলক্রমক্রয়র জেয মে খারাপ েরক্রছ?" 

"হমাক্রটই ো। তুতম োক্রবা বাবা, হগাটা এেটা তেে শুধু আমার! আতম হতা োবক্রতই পাতরো।" 

"হসই হসই, তা বাবুে তফক্ররক্রছ?" 

"েযা োঁক্রগা তফক্ররক্রছ। তেন্তু ওর এেটা তেোর তমটটং আক্রছ। হতা আতম এবার এে গ্লাস হরে ওয়াইে তেক্রয় বারান্দায় 

বসক্রবা"। 

"গুে। গুে। মাক্রে মাক্রে তরলযাক্রেশক্রের ব়ে েরোর।  টেে আক্রছ অপা এবার রাতখ। োক্রলা োতেস মা।" 

"হতামরাও োক্রলা হেক্রো বাবা। আর ওক্রের হফরার প্লাে েক্রব?" 

"সু্কক্রলর হতা ছুটট। োে ো েু'তেে আমাক্রের োক্রছ। পক্রর তেক্রয় আসবখে।" 

"টেে আক্রছ" বক্রল হফাে রাখল অপা। 

  

হফােটা রাখক্রতই শরৎ তশউতলর মুখটা হেক্রস উেল। শরক্রতর োত ধক্ররই প্রেম মা েওয়া অপার। মাতৃক্রত্বর রূপ, রস, 

গে এেটা েরম আোশী রংক্রয়র হতায়াক্রল জত়েক্রয় োস ত এক্রস অপার োক্রত তেক্রয়তছল। হসই মুেতূ তটা হয তে তা বক্রল 

হবাোক্রোর েমতা অপার হেই। তারপর এক্রলা তশউতল। হস অবশয োমামা বাজাক্রত বাজাক্রত পৃতেবীক্রে োই বক্রলতছল। 

তপ্রমযাতচউর হেতলোতর। হবশ তেছুতেে তপ্রেযাটাল হেয়াক্রর তছল। আর এখে হেক্রখা। েুষু্ট্তমর হশর্ হেই। সব তেি 

োতপক্রয় হব়োক্রচ্ছ। তেক্রজর মক্রে তেক্রজই হেক্রস হফলল অপা। অঙ্েুক্রশর অতফস রুম হেক্রে োগজ েলম তেক্রয় 

বক্রস প়েল অপরাক্তজতা। তক্রব বারান্দায় েয় োইতেং হটতবক্রল। তেছু এেটা তলখক্রত েক্রব আজ। েততেে েক্রয় হগল 

েলম ধরা েয়তে তাই হতা বতল এততেে মে েো হেে েয়তে। তেন্তু হলখা তে এত হসাজা? মাো েততত তচন্তা আক্রছ 

বক্রট তেন্তু তাক্রে োগক্রজ োমায় োর সাতধয। গো ফত়েং এর মত লাতফক্রয় লাতফক্রয় এেবার চক্রল যায় রান্নাঘক্রর, হতা 

এেবার যায় হবেরুক্রম। সবক্রেক্রে মজা লাক্রগ যখে তচন্তাগুক্রলা বারান্দা তেটঙক্রয় লাফ হেক্রট সাো হমক্রঘর হেলায় 

হেক্রস চক্রল যায় অপার োগাক্রলর বাইক্রর। েততেে সোক্রল অপা েীল আোক্রশর তেক্রে তাতেক্রয় তেক্রজর ো হলখা 

হলখাক্রের হেখক্রত হপক্রয়ক্রছ। তেক্রজর োবোগুক্রলা হমঘ েক্রয় হেক্রস হব়োয় অপার েীল আোক্রশ। আক্রগ তেন্তু এমেটা 

েত ো। েলম োগজ ছুোঁ ক্রলই, োবো ফুক্রট উেত েীল অেক্ররর অবয়ক্রব। েুধ সাো োগক্রজ েলক্রমর চলত হরশক্রমর 

মক্রতা। 
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োল সারারাত বৃটষ্ট্ েক্রয়ক্রছ। এই তছল অপার প্রেম হপ্রমপক্রত্রর প্রেম লাইে। তলক্রখতছল অরুিােক্রে। টল, হফয়ার, 

েযান্ডসাম অরুিাে। ও েলোতা তবশ্বতবেযালক্রয় হেতমতিক্রত মাস্টাস ত েরক্রছ। অপা তখে সেয সু্কল পাশ েরা। 

বয়ক্রসর েরূত্বটা অবশয এেটু হবতশ। তেন্তু তাক্রত তে? টাে তে আর বয়স হমক্রে আক্রস। যতেও তখে তছল শরৎোল। 

তেন্তু অপার মক্রে েরা ফাগুে। বাইক্রর শরক্রতর োলো োণ্ডা আক্রমজ। েুপুরক্রবলা হপাক্রস্তা োত হখক্রয়, তপক্রে বাতলশ 

তেক্রয়, হরাক্রে পা ছত়েক্রয় বক্রস হরতেও শুেতছল অপা। েোৎ এেটা হফাে। োতসক্রত েক্রর হগল অপার মুখটা। 

হফােটা মুক্রখর োক্রছ এক্রে েযাক্রলা বলল অপা। ওপাশ হেক্রে হেক্রস এক্রলা "তে েরছ?" 

"তেছু ো"। 

"এই 'তেছু ো' সময়ক্রে অপচয় ো েক্রর আমার েোও হতা এেটু োবক্রত পাক্ররা" 

"োবতছলামই হতা। হতামার শক্ত োতটা ধক্রর হরতেওর মায়া জগক্রত হেক্রস হব়োক্তচ্ছলাম। তেন্তু হস েো তে মুক্রখ বলা 

যায়। 

তেছুেক্রির েীরবতা তারপর অরুিাে বলল "হরতে েক্রয় েটপট বাস স্টযাক্রন্ড চক্রল এক্রসা। আতম ওখাক্রেই আসতছ।" 

"হোোয় যাব?" 

"োতরক্রয়। োতরক্রয় যাব হতামায় তেক্রয়" োটট তমতেটস। ওক্রে বাই।" 

  

হফােটা হরক্রখ আেক্রন্দ পাগল েক্রয় যায় অপা। অরুিাে এই েোগুক্রলা ওক্রে হয হোে েুতেয়ায় োতসক্রয় তেক্রয় যায় 

তার েতেশ অপার োক্রছও হেই। শযামু্প েরা ফুরফুক্রর চুক্রল এেটু হেয়ার তসরাম লাতগক্রয় হেয় অপা। তারপর খুব 

যে েক্রর চুলটা আোঁচ়োয়। এেটা েলুে রক্রঙর সাক্রলায়ার োতমজ পক্র়ে েপাক্রল এেটা হছাট্ট হমরুে রক্রঙর টটপ, 

হচাক্রখ োজল আর হো োঁক্রট োলো তলপতস্টে লাতগক্রয় বাসস্টযাক্রন্ডর তেক্রে রওো েয় অপরাক্তজতা। ওই হতা, ওই হতা 

অরুিাে। েরূ হেক্রে হেখক্রত পায় অপা। োক্রলা ক্তজন্স আর স্কাই োলাক্ররর টটশাক্রটতর হবশ লাগক্রছ। তেছুেি অপলে 

েৃটষ্ট্ক্রত ওর তেক্রে তাতেক্রয় হেক্রে মুচতে হেক্রস অরুিাে বক্রল "এত সাজ োর জেয?" 

"েই আর হসক্রজতছ? ঘুরক্রত যাক্তচ্ছ, এইটুেু ো েরক্রল েয়। ওরা এেটা টযাক্তে তেক্রয় বইক্রমলার তেক্রে রওো েয়। এই 

বইক্রমলাটা খুব পছক্রন্দর জায়গা। বইক্রয়র গক্রে ম্ ম্ েক্রর সারাটা ময়োে। 

পারুল প্রোশেীর তেক্রে এতগক্রয় যায় ওরা। সমক্ররশ বসুর এেটা বই তেক্রয় পাতা উল্টায় অপরাক্তজতা। হেতখ তে হেখছ 

? অরুিাের োত ছুোঁ ক্রয় যায় অপার োক্রত। হসই েক্রি ওর মক্রে েক্রয়তছল পুক্ররা অক্তস্তত্বটাই হযে এই োতটা সীমাবদ্ধ 

েক্রয় হগক্রছ। বাতে সক্রেযটা প্রজাপততর মক্রতা হেক্রটতছল। ফুচো, আইসক্তেক্রমর এত স্বাে অপা আর হোেতেেই 

পায়তে। 

  

অপার এই েেেক্রে সুন্দর েীল আোশ এেতেে হছক্রয় হগল োক্রলা হমক্রঘ। বক্রের ভ্রূেুটট  অপাক্রে োতমক্রয় আেল 

রুে বাস্তক্রব। এে সমুদ্র স্বপ্ন েমেতমক্রয় েক্রর হগল বৃটষ্ট্র ঘেঘটায়। 

অপরাক্তজতা আর অরুিাক্রের সম্পক্রেতর সমাতপ্ত। এে পৃতেবী মােুক্রর্র মাক্রে তবভ্রান্ত অপা হোোয় যাক্রব তে েরক্রব 

তেছুই োউক্রর উেক্রত পাক্ররো। টেে হসই সময় পে-হোলা অপার েরম োতটা শক্ত েক্রর ধক্ররতছল অঙ্েুশ। 

  

"হসই তুতম ঘুমাওতে?" ঘক্রর েুেক্রত েুেক্রত রাগত স্বক্রর বক্রল ওক্রে অঙ্েুশ। 

"ওমা! অপারাতে এত রাক্রত তে তলখছ? বক্রলই োগজটা হটক্রে হেয়। তেন্তু পক্র়েো। প্রািেক্রর গে হেয় অপার হলখার। 

বক্রল "অক্রেেতেে পর হতামার োক্রত েলম। োরী সুন্দর হেখাক্রচ্ছ হতামায়। পাক্রশ এক্রস বক্রস অঙ্েুশ। অপরাক্তজতার 

োতটা তেক্রজর োক্রতর মক্রধয তেক্রয় বক্রল 

"আজ েয়। োল প়েব।" 
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সৈলরন্দ্র কুৈার দত্ত  
 

 

শরক্রতর আোক্রশক্রত হমক্রঘর হখলা, 

তশউতলর গক্রে মক্রের হোলা, 

েুক্রবার ওপক্ররক্রত তশতশক্ররর জল, 

মােুক্রর্র মে েয় ব়ে চঞ্চল।  

হেবী আক্রস পৃতেবীক্রত শুধু চারতেে, 

আেক্রন্দ বাঙাতল মাক্রত তবরাম তবেীে।  

োেুরক্রে োক্রছ হপক্রয় মক্রের আশা 

জাোক্রত বযগ্র েয়, হপক্রত েরসা। 

সারাতেে মণ্ডক্রপ সময় োক্রট, 

পূক্রজার আতেক্রে োে হবক্রজ ওক্রে। 

পুক্ররাতেত মক্রন্ত্র শ্রদ্ধা বা়োয়, 

অঞ্জতল, প্রাে তো মেক্রে েরায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রিাম, হোলােুতল  সাে েক্রল পক্রর, 

সুমধরু পুক্রজার হরশ যায় েকূ্রর সক্রর। 

সেযার পক্রর োক্রম মােুক্রর্র েল, 

রাস্তায় হেোঁক্রট চক্রল, েক্রর হোলােল। 

োেুর হেখক্রত েক্রব, যত পারা যায়, 

অক্রগাছাক্রলা োব োক্রে তাক্রের চলায়। 

এই োক্রব হেক্রট যায় পুক্রজার ে'তেে, 

স্মৃততর পক্রটক্রত আোঁক্রে স্বপ্ন রটঙে। 

তবজয়া েশমীর তেে তবোক্রয়র সুর, 

োেুর যাক্রব হয চক্রল েকূ্রর, বেু েরূ।  

তবসজতক্রের পর গোর জক্রল, 

শাতন্তর সুখটুেু পায় হয সেক্রল।  

পুক্রজা-পুক্রজা োব হশক্রর্ , হশর্ েক্রয় যায়, 

আেক্রন্দ োটাক্রো তেক্রের ছাপ হরক্রখ হেয়।  
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KID’s CORNER 
 

 

 

aMAZEing  Mystery! 
 

 

 

by Netra Mirajkar  

 

  

 

 

 

 

Refer to the Solutions page – for answers 
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by Indranil Sinha  

 

Refer to the Solutions page – for answers 
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´

Rohin Banerjee 

 

 

Try figuring out this encrypted message –  

 

What is: 4,21,18,7,1   16,21,10,1   9,19    7,18,5,1,20    27 
 

The Clue for the message is: 

 

A=1, b=2, c=3 ,d=4, e=5, f=6, g=7, h=8, i=9, j=10, k=11, l=12, m=13, n=14, o=15, 

p=16, q=17, r=18, s=19, t=20, u=21, v=22, w=23, x=24, y=25, z=26, !=27. 
 

 

If you want an extra challenge try adding all the numbers in the encrypted message , dividing 

the number by 5 , multiplying it by 49 and adding ten. Then add it to the start of the sentence 

that was encoded. 

 

If you do it correctly you´ll know what I mean. 

Good luck! 

 

Refer to the Solutions page – for answers 
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2019 Durga Puja is Great ! 
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Codi’s Coding Corner 
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Sristi Chatterjee 

 
Place: Kista, Stockholm  

Date: 13th September, 2019  

 

Jag ska skriva idag om hur min resa till Legoland var. Jag ska börja med hur jag kom dit. Den tid tågen 

kom var en "riktigt" bra tid eftersom tåget kom 23:30 och vi kom till plattformen kl 22:30. Så vi väntade 

vid stationen i 1 timme. När vi var där så orkade vi inte stå och alla bänkar på plattformen var fulla, så 

vi fick sitta på golvet. Jag ville inte sitta på golvet (såklart) fast jag orkade inte stå. Istället behövde jag 

sitta på en papper,på golvet. Diti och hennes familj kom efter 45 min alltså  23.15. Tåget kom 15 min 

tidigare än det skulle. Vi klev in i tåget. Det var första gången jag sov i en tåg. Min pappa och Diti´s 

pappa fick sova i en annan rum. Efter några (väldigt långa)timmar var vi framme. Fast först behövde vi 

checka in. Castle Hotel var super fin. Vi hade bokat för “The Wizard Room”. Efter det kunde vi verkligen 

gå in i Legoland. Vi hade bara en problem när vi skulle skanna biljetterna. Några funkade inte,så vi 

slösade 10(kanske mer eller mindre) min. Den första vi gjorde var att äta eftersom alla var hungriga. 

Det var en buffet. Sen såg vi Mini Land.  Den var extremt fin. På varje grej där fanns det fakta om vad 

det var. T.ex. Det har var Øresund bron. Vi gick runt typ hela Mini Land. Tänk att allt var gjort av lego. 

Min syster åkte sen på en karusell , jag och Diti stod också på led fast vi för långt. Jag har aldrig hört för 

lång alltså seriöst. Efter det åkte ville jag 

och Diti få våran körkort. Diti´s pappa 

bokade en tid,vi fick välja vilken land och 

vilken språk(jag och Diti valde Sverige 

och svenska..Sen gick vi till Sea Life ,det 

var okej fast om du har varit i Stockholm 

Aquaria ( ni måste åka dit nån gång) då 

var det inget. Vi tog väldigt många bilder 

och vi var i Legoredo Land . Där gick vi  

bara runt och våran tid för körlektion 

kom. Jag och Diti var klar med våran 

lektion( jag spolade 30 min framåt). Sen 

var vi i Duplo Land. Allt där var väldigt 

stort fast det fanns knappt något intressant(tyckte jag). Vi åt väldigt mycket. Efter det sov vi i hotellet. 

Dagen efter gick vi runt och tog många bilder. På slutet gick vi till Legobutiken. Diti köpte en Harry 

Potter lego. Min syster köpte en Lego Friends och jag köpte en Lego BB-8. Tillsist åkte alla av oss hem. 

Jag vilde bara säga att alla byggde klart på dagen vi kom in i huset byggde alla klart sina Lego.  

Det var en väldigt underbart resa. 
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Rohin_Banerjee 

 

The eagle has landed.  
                                       -Neil Armstrong 

 

                           Those words were just words just like when one says good morning to a friend or when one gives 

a presentation in front of a class, but those words were historic, those words meant the United 

States of America had succeeded to land a man on the moon.  This was thought impossible only 

a hundred years before Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed there.  

                           Okay now you are probably wondering why would America suddenly want to land on the moon. 

Well it wasn´t exactly suddenly because at the time America was involved in the space race with 

USSR (also known as the Soviet Union) during the cold war. USSR had already had some major 

wins in the space race such as, (but not limited to) the first satellite in space, first man in space 

and the first woman in space. America was losing everything in the space race and they knew it. 

America had to win some thing so America shot for the stars and reached the moon.  America 

founded the Apollo program (Apollo being the Greek god of the sun and poetry) to send a man to 

the moon. 

                          The rocket that would carry the people to the moon couldn´t be just some ordinary rocket like the 

ones that took Yuri Gagarin or Alan Shepard in to space. It would have to be more advanced, larger 

and it would need to have more space (for fuel) than any rocket ever built before. The rocket in 

charge of taking the people to the moon was called the Saturn V. This was the largest rocket ever 

built by humanity and to this day it holds the record for largest rocket ever built by humanity. The 

Saturn V was a triple staged rocket (meaning it consisted of three thrusters that fall off into space) 

and was over 300 feet tall.  

                           Now these are the parts of the rocket top to bottom. 

1. Emergency launch escape. This is the part of the rocket you see as the pointy thing on top and as 

its name states its purpose: for emergencies during launch. 

2. Up here was the command module. The command module was the only part of the rocket that 

would return to earth. This is where the astronauts sat during lift off all the way to until they 

landed on the moon and after they came back from the moon they would sit there until the came 

back to earth. This was also the place where everything was controlled. Hence the name 

command module. 

3. Below the command module was the service module which was basically like guide rocket for the 

command module to take it to the   moon and back to earth. 

4. Below that was the lunar module which was the part that landed on the moon. The lunar module 

was surrounded by a protective cone. 

Bellow even that was three main rocket boosters. The first stage rocket, the second stage rocket 

and the third stage rocket. The thrusters fell off one by one first stage rocket going first and third 

stage rocket falling off last. The first stage rocket was supposed to take the rocket out of the 

earth´s atmosphere. The second stage rocket pointed the rocket in the right direction and took it 

some way there to the moon and the third stage rocket took the rocket half way to the moon. 

The first stage rocket was the largest rocket and the third stage rocket was smallest rocket.  
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  Now you are probably wondering how all those parts fit in to the mission to the moon. Well here 

is how the mission went.  

 

Kennedy Space centre (1969) 

 

The Saturn V stood on the launch pad ready to launch. The countdown had started and Neil 

Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins were seated in the rocket. The countdown went on. 

10….9….8….7….6....5….4….3….2….1.... Blast off! The rocket shot off into space thousands of 

Kms/Hour. A few minutes later the rocket brock free of the atmosphere and the first stage rocket 

fell off along with the emergency launch escape. After a while the rocket was pushed in the right 

way and propelled in the right way and the second stage rocket fell off. When the rocket was almost 

to the moon the third stage rocket fell off. The cone the lunar module was in detached from the 

rocket and it fell off. The lunar module latches on to the command module and service module. The 

rocket takes an orbit around the moon making the ones in the rocket the first ones to see the back 

side of the moon. Armstrong and Aldrin climb into the lunar module and go to the moon with it. 

After they landed on the moon Armstrong and Aldrin take a moon walk in which Armstrong delivers 

the famous words “this is a small step for man but a giant leap for mankind”. 

After the moon walk the astronauts went back to the command/service module after which the 

lunar module fell off after transferring specimens to the command module. After that the service 

module takes the command module back to earth and the service module falls off. The command 

module starts to burn up in the atmosphere and lands in the ocean. The astronauts are safe and 

the command module is picked up by a ship.  

 

   Hope fully now you got why everything was there. If 

your still wondering why there was the emergency 

launch escape the answer is simple: to decrease the 

chance of death. Also when I say “fell off” I mean fall and 

drift off into space as junk.  

 

              Let’s Look into some More facts on Apollo 11/ 

program 

 

- The original crew for Apollo 11 were actually not Neil 

Armstrong , Buzz Aldrin and Michael Collins but sadly the 

original crew died. 

- There were test Apollo programs too e.g. Apollo 6 before 

the Apollo 11 

- Because when the lunar module would go from the lunar 

surface to the command module you need it to be as light as possible so the astronauts left stuff 

behind, including their excretion. 

- Apollo 17 was the last Apollo mission. The missions stopped after  that because the were getting 

way too expensive. 
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If you would like to research and know more go to NASA website for more info. 

https://www.nasa.gov/feature/nasa-helps-bring-story-of-historic-moon-landing-neil-armstrong-to-younger-

generations 

 
Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins  above

https://www.nasa.gov/feature/nasa-helps-bring-story-of-historic-moon-landing-neil-armstrong-to-younger-generations
https://www.nasa.gov/feature/nasa-helps-bring-story-of-historic-moon-landing-neil-armstrong-to-younger-generations
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiX4ZnygOPkAhVdwsQBHZe9B1wQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.auctionzip.com/auction-lot/Armstrong-Neil-Colour-Nasa-photograph-of-Nei_8DE4E6D95A/&psig=AOvVaw0UuGOpHPbscL5B-6IKh5IM&ust=1569192780280323
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Achirshman Dev 

 

 

AAAH!   I screamed,  

It was a terrible nightmare.  

So what happened? I was dreaming that I went to an ice cream truck where I got a chocolate ice cream 

for free! I was so happy…Suddenly I got sucked in a black hole and couldn’t get out. 

In the black hole there was a lot of monsters, so I went to the other side of the black hole, but they 

followed me (which was creepy). So I tried to get out of the black hole, suddenly the black hole opened 

and I got out. But when I did get out the monsters followed me and was destroying everything around 

my city, Stockholm and me. 

Soon the whole Stockholm was destroyed and I was the only survivor left. After some time the 

monsters were trying to eat me. So I ran, I ran so much that I almost reached to a different city in 

Sweden. 

Suddenly one monster grabbed me and took me to an underground cave. The cave was huge, I was 

scared because the monster lit up a fire and I thought he was going to grill me. But I was wrong. This 

one was a friendly monster who was trying to help from the others. 

Thank god, I survived this time. 
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Dancing forms and comical totems 
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Författare: Sukumar Ray 

Översättning av: Ditipriya Mitra Ray 

 

 

Det var en gång en dum tjej som var jätte avundsjuk och bråkig. Men jag kan inte säga hennes namn 

för om det finns en trevlig och lugn tjej med samma namn kommer hon att bli arga! 

 

Den avundsjuka tjejens stora syster var väldigt lugn och snäll och duktigt på allt. Den avundsjuka tjejen 

är sju år och är inte ens klar med första läroboken. Men hennes stora syster som bara är ett år äldre 

har redan läst ut andra läroboken och Ramayana för barn. Hon blev klar med Engelsks första lärobok 

för länge sen. Stora syster går till skolan och får en massa priser men den avundsjuka tjejen får straff 

och skäll.  

 

När storasyster fick en bilderbok om pris och den avundsjuka tjejen inte fick något skulle du ha sett 

henne! Hela dagen satt hon och snyftade och surade. Hon pratade inte med någon. 

 

Och sen på natten tog hon hennes stora systers fina bok och hällde färg på den och sönder den och 

hällde lera på den. Så elak och avundsjuk var hon. 

 

Deras morbror kom och hade med sig tårta till båda två. Den avundsjuka tjejen kollade på sin systers 

talrik en liten stund och brast sedan i gråt. Morbror kollade bestrött på henne och frågade ”vad hände 

betade du dig i tungan?” 

Hon sa ingenting och fortsatte bara att gråta. Då sade hennes mamma ilsket: "Vad hände, säg då!" Då 

grät hon, "systerstycket är större än mitt." 

 När hon hörde det ger systern snabbt sin egen tårta. Men den avundsjuka flickan kunde inte ens äta 

hälften av vad hon hade fått, så hon kastade resten. 

När systern får nya kläder på sin födelsedag, så skriker den avundsjuka tjejen så mycket att taken liftar! 

 

En dag när hon kollade sin mammas gardrobe såg hon en jätte fin docka med en röd klänning och röda 

skor. ”Ser man på! Systern måste ha bett morbror om att få den och sen bett mamma att gömma den 

från mig”. Sa hon för sig själv. Hon blev jätte arg. Och tänkte, ”jag är lilla systern, jag borde få dockan. 

Varför ska min stora syster få den!” Sen tog hon upp dockan och höll den liten stund. 

 

Vilken fin docka! Vilka verkliga ögon, vilken söt mun, vad små händer och vad fina kläder! Ska systern 

få allting som är fint? Hon började nästan gråta. Hon blev så arg att hon slängde dockan på golvet. Men 

hon var fortfarande arg. Hon hämtade en stor och tjock pinne och började att slå dockan jätte hårt. 

Efter att ha tagit sönder dockan ack rivit sönder hennes kläder, slängde hon tillbaka den i lådan. Sen 

stampade bort medans hon mumlade argt. 

 

På kvällen ropade morbror på henne, ”har du inte sett vad jag har köpt till dig?” Hon kom springande 

och sa, ”vad morbror, vad….ge det till mig, ge det till mig..!” 
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Morbror sa, ”Gå till din mamma och fråga. Jag har en så fin docka till dig”. Hon blev så glad att hon 

började dansa och sa, ”vart har du lagt det mamma?”. Mamma sa, ”Den är i min gardrobe”  

När han hörde det började den avundsjuka tjejen hjärta slå snabbare. ”Hade den röd klänning, röda 

skor ock lockigt svart hår?” Mamma sa, ”Ja, har du sett den eller?” 

 

Den avundsjuka flickan kunde inte säga något. Hon stod där et liten stund helt tyst……och så helt 

plötsligt började hon gråta och sprang därifrån. 

 

Om hon inte kan sluta vara avundsjuk på allt nu, så vet jag inte hur hon kommer att sluta !!! 

 

  

 

 

 

 

 

(এই হলখাটট  শ্রক্রদ্ধয় সুেুমার রাক্রয়র তেংসুটট গক্রল্পর  Swedish  অেুবাে ) 
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ইন্দ্রনীে বসিংহ  
 

অক্রেে তেক্রের েো। ইংক্ররজক্রের শাসে োল। বাংলার এে অঞ্চক্রল এে স্বোমধেয জতমোর বাস েরক্রতে। 

জতমোরবাবু তেক্রজর প্রজাক্রের োক্রছ খুবই তপ্রয় পাত্র তছক্রলে। তততে তছক্রলে তাক্রের সুখ েুুঃক্রখর সেী। 

জতমোরবাবু এেতেে তবক্রেল হবলায় তেক্রজর বাত়েক্রত বক্রস প্রজাক্রের সক্রে আলাপ আক্রলাচো েরক্রছে, এমে সময় 

েুজে হপয়াো এেটট হলােক্রে তেক্রয় উপতিত। হলােটট হযমে লম্বা হতমতে তার স্বািয। হলােটট জতমোরবাবুক্রে 

প্রিাম েক্রর এেপাক্রশ সক্রর ো োঁ়োক্রলা। হপয়াোরা  যা বলক্রলা  তার সারমম ত এই হয হলােটট এেটট োোত েক্রল োজ 

েক্রর, এবং বেু োোতত েক্ররক্রছ। জতমোর বাবুর অঞ্চক্রলই তার বাত়ে। হস বাত়ে এক্রসক্রছ শুক্রে হপয়াোরা তগক্রয় তাক্রে 

ধক্রর তেক্রয় এক্রসক্রছ। জতমোরবাবু সবাইক্রে ওখাে হেক্রে চক্রল হযক্রত বক্রলে। সবাই চক্রল হগক্রল তততে হলােটটক্রে 

ক্তজজ্ঞাসা েক্ররে "তে োম হতার"? হলােটট বক্রল "তশবু"। বাবু ক্তজজ্ঞাসা েক্ররে "সততয তে তুই োোতত েতরস"? তশবু 

বলল "আক্রজ্ঞ েযা োঁ বাবু"। বাবু বলক্রলে "হতার বাত়েক্রত হে হে আক্রছ" ? "আক্রজ্ঞ আমার বাবা-মা বউ হছক্রল-হমক্রয় 

সবাই আক্রছ", হলােটট বলল। বাবু ক্তজজ্ঞাসা েরক্রলে "তুই োোতত েতরস হেে? অেয হোে োজ েরক্রত পাতরস 

ো"? "সবাই আমাক্রে হেখক্রলই েকূ্রর পালায় ,হে আমায় োজ হেক্রব আর তবশ্বাসই বা  েরক্রব তে েক্রর"? "আতম যতে 

হতাক্রে হোে োজ তেই"? বাবুর েো শুক্রে তশবু োোত এক্রেবাক্রর চমক্রে উেক্রলা। তেছুেি পক্রর হস অতবশ্বাসযোক্রব 

ক্তজজ্ঞাসা েরল "আতম এেটা োোত হজক্রেও আপতে আমায় োজ হেক্রবে"? "তুই যতে আমায় েো তেস হয তুই 

আর হোেতেে োোতত েরতব ো তক্রব আতম হতাক্রে আমার হপয়াোর েক্রল তেযুক্ত েক্রর হেব"। বাবুর েো শুক্রে 

তশবু জতমোর বাবুর পাক্রয়র োক্রছ েুমত়ে হখক্রয় পক্র়ে বলল "আতম আপোর পা ছুক্রয় বলতছ বাবু আতম আর হোেতেে 

োোতত েরব ো"। "তক্রব যা োল হেক্রে তুই হতার োজ বুক্রে তেতব"। তশবু আর এেবার বাবুক্রে প্রিাম েক্রর ঘক্ররর 

বাইক্রর চক্রল হগল। 

  

পক্রররতেে হলাক্রে এই ঘটো শুক্রে োবক্রলা জতমোরবাবুর মাোটা খারাপ েক্রয় হগক্রছ েইক্রল তে হেউ এেটা 

োোতক্রে তেক্রজর হপয়াো তেযুক্ত েক্রর। হেউ হেউ আবার জতমোরবাবুক্রে এক্রস বক্রল হগল বাবু হযে হলােটটক্রে 

তবশ্বাস ো েক্ররে, হলােটা সততয সততয এেটা ব়ে োোত েক্রলর সেতার। তেন্তু জতমোরবাবু হোে েোই শুেক্রলে ো 

-হসইতেে হেক্রে তশবু হপয়াো োক্রজ বোল েল।  

হেখক্রত হেখক্রত হবশ েক্রয়েমাস সময় হেক্রট হগল।  তশবু হেবল জতমোর বাত়ের েয়, অেযােয বেু হলাক্রের তপ্রয় 

পাত্র েক্রয় উেল। এমেতে যারা প্রেম প্রেম তার অবগুি হগক্রয়তছল তাক্রের ও এখে তশবুর সক্রে হোক্তস্ত। 

এেতেে তবোল হবলায় মযাক্রেজার বাবু জতমোর বাবুর োক্রছ এক্রস বলক্রলে -"উপর হেক্রে খাজো জমা হেওয়ার 

আক্রেশ এক্রসক্রছ"। "খাজো তে আোয় েক্রয়ক্রছ ?" জতমোরবাবু ক্তজজ্ঞাসা েরক্রলে। মযাক্রেজার বাবু বলক্রলে "আক্রজ্ঞ 

েযা োঁ েুজরু"। জতমোর বাবু বলক্রলে "তক্রব োলই রওো েক্রয় পক্ররা "। মযাক্রেজার বাবু এেটু তেন্তু তেন্তু েরক্রত লাগক্রলে 

তাই হেক্রখ জতমোরবাবু ক্তজজ্ঞাসা েরক্রলে- "তেছু বলক্রব "? মযাক্রেজার বাবু বলক্রলে, "েুজে হপয়াো ছুটট তেক্রয় বাত়ে 

হগক্রছ আর এেজক্রের শরীর খারাপ তাই আর যারা রক্রয়ক্রছ তাক্রের মক্রধয োক্রে সক্রে তেক্রয় যাওয়া যায় বুেক্রত পারতছ 

ো "। "হেে তশবুর তে েল "? মযাক্রেজার বাবু ইতস্তত েক্রয় বলক্রলে, " তেন্তু হস হয এে োক্রল এেটা োোত তছল 

আর রাস্তাক্রতও োোক্রতর েয়, এতগুক্রলা টাো তেক্রয় তে ওর সক্রে যাওয়া টেে েক্রব "? জতমোর বাবু বলক্রলে, "তুতম 

তশবুক্রে তবশ্বাস েরক্রত পাক্ররা "। মযাক্রেজার বাবু ইতস্তত ও সামােয েীত েক্রয় তবোয় তেক্রলে। 

  

পরতেে োেক্রোক্রর মযাক্রেজার বাবু খাজো তেক্রয় তশবু হপয়াোর সক্রে গরুর গাত়েক্রত রওো েক্রলে। পে সামােয েয় 

হপৌৌঁছক্রত হপৌৌঁছক্রত সক্রেয েক্রয় যাক্রব তাই সক্রে খাবাক্ররর হোলাও তেক্রত েক্রলা।ক্রেখক্রত হেখক্রত েক্রয়ে ঘণ্টার মক্রধয 

গরুর গাত়ে হলাোলয় হছক্র়ে োলাোতর মাক্রে এক্রস প়েল। এই হসই মাে হয মাক্রের োম েক্রর মাক্রয়রা েুষু্ট্ হছক্রলক্রের 

ঘুম পা়োয়। হয মাক্রে রাক্রত্র হেউ এেবার েুেক্রল হস আর তফক্রর আক্রস ো,  তফক্রর আক্রস তার লাশ েেীর জক্রল হেক্রস 

হয েেী এই মাক্রের পাশ তেক্রয় বক্রয় চক্রলক্রছ। এই মাে পার েক্রত হযক্রোক্রো গরুর গাত়ের আট হেক্রে েয় ঘন্টা লাক্রগ।  

এই মাক্রেই োক্রে এোতধে োোক্রতর েল যারা মাক্রে মাক্রে হলাোলক্রয় োো হেয় োোতত েরক্রত।  
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সূয ত পক্তিক্রম েলক্রত শুরু েক্ররক্রছ। মাক্রে এেবার খাবার খাওয়ার জেয গরুর গাত়ে হেক্রমতছল।  খাওয়াোওয়ার পর 

আবার চলা শুরু েক্রয়ক্রছ।  এখক্রো পে হয েতটা বাতে তা হেজাক্রে। মযাক্রেজার বাবু োবতছক্রলে েখে গন্তক্রবয 

হপৌৌঁছাক্রো যাক্রব তারপক্রর তে তে েরক্রত েক্রব ইতযাতে। তশবু অতীক্রতর েো তচন্তা েক্রর চক্রলক্রছ। এেতেে হস তছল এে 

োোত েক্রলর সেতার।  জতমোরবাবুর েয়াক্রত হপক্রয়ক্রছ বাত়ে, এেটা মাইক্রের চােতর।  তার হেক্রেও ব়ে আক্রশপাক্রশর 

হলােক্রের োক্রলাবাসা।  আজ তার হছক্রল হমক্রয়র সক্রে অপক্ররর হছক্রলক্রমক্রয়রা হখলা েক্রর যা েক্রয়ে মাস আক্রগ তছল 

এে স্বপ্ন।েোৎ গরুর গাত়ে োমার ফক্রল তার োবোয় হছে প়েল। গরু েুক্রটা এতটা পে অততেম েক্রর ক্লান্ত েক্রয় 

পক্র়েক্রছ, চালক্রের শত হচষ্ট্াক্রতও গাত়ে আর েক্র়ে ো। এতেক্রে মাে পার েক্রত এখক্রো অক্রেে বাতে। মযাক্রেজার বাবু 

রীততমক্রতা ঘাবক্র়ে হগক্রলে, তেন্তু তেরুপায়।  প্রায় এেঘন্টা পক্রর গরু েুক্রটা আবার চলক্রত শুরু েরল তেন্তু ততেক্রি 

সক্রেয েক্রবা েক্রবা।  ধীক্রর ধীক্রর অেোর সমস্ত মােটাক্রে গ্রাস েক্রর তেল।  চাতরতেক্রে অেোর ছা়ো আর তেছুই 

হেখা যায়ো।  আোক্রশ চা োঁে হেই হয চা োঁক্রের আক্রলা পাওয়া যাক্রব।  এইোক্রব গাত়ে েতেি চলক্রলা হে জাক্রে। েোৎ 

বেুেকূ্রর হছাট্ট এেটা আক্রলা হেখা হগল।গাত়েক্রত এতেি হেউ হোে েো বলতছল ো। এই আক্রলা হেক্রখ মযাক্রেজার 

বাবু আেক্তন্দত েক্রয় বলক্রলে, "হেক্রখা তশবু আমরা মক্রে েয় এক্রস পক্র়েতছ "। তশবুর মুক্রখ হোে েো হেই।  তেক্রজর 

হতল চেচক্রে োোক্রত লাটেটা হস আরও শক্ত েক্রর ধরল, তার মক্রে আশঙ্কা....... 

  

আক্রলাটা গরুর গাত়ের গততর হচক্রয় দ্রতু এতগক্রয় আসক্রত লাগল। তেক্রমক্রর্র মক্রধয হসই আক্রলা এোতধে আক্রলায় 

পতরিত েল। হেখক্রত হেখক্রত হবাো হগল হগাটা তবক্রশে োোত মশাল োক্রত গরুর গাত়ে টাক্রে  তঘক্রর ধক্ররক্রছ। এই 

হেক্রখ গাত়ের চালে েক্রয় োোঁপক্রত োোঁপক্রত গাত়ের তেক্রচ আশ্রয় তেল।  মযাক্রেজার বাবু েক্রয় তশবুক্রে বুক্রে জত়েক্রয় 

ধরক্রলে।  তশবু যত বক্রল  "আমাক্রে ছা়ূেে , হেতখ তে েরা যায়" মযাক্রেজারবাবু তত তশবুক্রে বুক্রে জত়েক্রয় ধক্ররে। 

অবক্রশক্রর্ অক্রেে েক্রষ্ট্ তশবু যখে তেক্রজক্রে ছাত়েক্রয় গাত়ের উপক্রর উক্রে ো়োক্রলা তখে োোক্রতর েল সমস্ত গরুর 

গাত়ে টাক্রে তঘক্রর হফক্রলক্রছ।  চাতরতেক্রে জোতবক্রশে োোত, গাক্রয়র রং েুচ েুক্রচ োক্রলা, হচাখ তাক্রের রক্ত জবার 

মত লাল। হোমক্রর হেখা যায় তক্ররায়াক্রলর বাট। এে োক্রত মশাল আর এে োক্রত হতল চেচক্রে লাটে।মযাক্রেজার 

বাবু এইসব হেক্রখ আধমরা েক্রয় বক্রসতছক্রলে েোৎ তততে হচাখ হমক্রল হেখক্রলে তশবু আর গাত়েক্রত হেই হস তার লাটের 

েক্রর হযে উক্র়ে উক্র়ে এেবার গাত়ের সামক্রে যাক্রচ্ছ আবার পরমুেকূ্রতত হপছক্রে চক্রল যাক্রচ্ছ এেবার যাক্রচ্ছ োইক্রে 

আবার আর এেবার যাক্রচ্ছ বাক্রম। তার মুখ তেক্রয় হবর েক্রচ্ছ দ্রতুলক্রয়র এে োোক্রত বুতল যা মযাক্রেজাক্ররর হবাধগময 

েয়। তেন্তু এই বুতল আর লাটের োচ হেক্রখ োোক্রতর েল এমতে অবাে হয তারা তাক্রের লাটে তুলক্রত েুক্রল হগল।  

এমে বুতলর সক্রে এমে োচ এেজে হলােই েরক্রত পাক্রর হয েক্রয়ে বছর আক্রগ তছল তাক্রের েক্রলর সেতার তক্রব তে 

এ হসই..... 

  

 েোৎ োচ হগল হেক্রম। তশবু আবার এক্রস ো োঁ়োল গাত়ের উপর। তার সারা শরীর হেক্রে ঘাম েক্রর প়েক্রছ। হচাখ েুক্রটা 

লাল টেটক্রে। গুরুগম্ভীর স্বক্রর  হস বক্রল উেক্রলা "জয় মা োলী"।  সক্রে সক্রে সমস্ত োোতরা বক্রল উেল "জয় মা 

োলী"। তাক্রের  তচেক্রত আর বাতে োেক্রলা ো।  তারা বুক্রে হগল এই তাক্রের তশবু সরোর যার সক্রে তারা বেুোল 

োোতত েক্ররক্রছ, তশক্রখক্রছ লাটের আিয ত মারপযা োঁচ।  োোত েক্রলর সেতার আর োেক্রত পারল ো।  হস তার লাটেখাো  

হফক্রল ছুক্রট এক্রস তশবুর পাক্রয়র োক্রছ গত়েক্রয় প়েল।  হস বলল "সরোর আমাক্রের েমা েক্ররা। আমরা বুেক্রত 

পাতরতে তুতম এই গাত়েক্রত যাক্রচ্ছা।  েইক্রল হতামার গাত়েক্রত োোতত েরার স্পধ তা রাতখ !" 

তশবু োোত সেতারক্রে োক্রত েক্রর তুক্রল তেক্রজর গলার সক্রে লাতগক্রয় তেল। োোত সেতার যখে শুেক্রলা তশবু 

জতমোক্ররর খাস হপয়াো আর হস এখে জতমোক্ররর খাজো জমা তেক্রত চক্রলক্রছ তখে হস বলল আমরা েো তেলাম 

আজ হেক্রে এই জতমোক্ররর হোে েতত আমরা েরক্রবা ো। 

  

েুতেে পক্ররর েো।  জতমোর বাবুর  বাত়েক্রত এেটা সো েক্রলা।  হসই সোয় জতমোরবাবু সেলক্রে হশাোক্রলে তশবু 

হপয়াোর েো আর তশবু হপয়াোর োক্রত তুক্রল তেক্রলে এেশত স্বি তমুদ্রা আর েক্রয়ে তবঘা জতম। 

  

োেুরমারা আজও োতত-োততেক্রের তশবু হপয়াোর গল্প হশাোে। 

* গল্পটট এেটট সতয ঘটোর অবলম্বক্রে হলখা   
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Rupali Deshmukh 

 
IVL Swedish Environmental Research Institute has a broad environmental profile. Unlike many other 

players, we combine applied research and development with close collaboration between industry and 

the public sphere. IVL Swedish Environmental Research Institute is based in Sweden but our clients 

and customers are found all over the world. We undertake research projects and contract assignments 

in the entire environmental field. At IVL environmental experts, engineers, social scientists, 

economists, and behavioral scientists work together. This enables us to work holistically and tailor each 

assignment to the customer’s needs. The goal is to help clients develop resource- and cost-effective 

solutions that contribute towards a sustainable society. The broad scope of IVL's activities, combined 

with its multidisciplinary approach, enables IVL to offer its customers holistic solutions, as well as 

answers to highly specific problems. IVL is advisor the Swedish ministry of environment Swedish EPA 

(environmental protections agency) & Swedish confederation of Industries and National coordinator 

for smart city Sweden. The increased importance of regional and global environment issues has led to 

close international co-operation. IVL has gained a leading position within the international scientific 

community through coordinating, participating in and organizing projects and conferences e.g. within 

EU’s research programmes. 

 

IVL’s first project in India was in the mid of 1970s, IVL carried out studies on effects of oil spill on coastal 
areas. Since then, IVL has been active in India in several projects and areas such as monitoring of air 
quality, establishment of environmental laboratories and capacity building on cleaner production  
Form last 15 years IVL is working as advisor for the Swedish industry in Bangalore and Hyderabad in 
India. IVL has also been involved in research and training programs in India from few decades. Our 
activities in India have primarily targeted the introduction of more ecofriendly production processes 
and ramping up cooperation between India and Europe in the fields of environmental technology, 
energy, waste, transportation and biotechnology. IVL has experience working with Indian partners on 
several projects such as TERI, CII, Shriram Institute etc.  
 
In 2010, IVL was partner with Scania on Nagpur WWTP and biogas project. IVL has strong expertise in 

Biogas. IVL is one of the partners in Swedish Biogas Consortium. IVL is also partner in EBTC’s Waste to 

Energy Mission, India: A Resource Efficiency Approach to Waste Management. The objective of this 

Clean Tech Mission is to explore the opportunities of waste-to-energy in the state of Punjab and 

Himachal Pradesh, and from that also draw wider conclusions about the applicability of waste-to-

energy by incineration. Sweden has total 42 incineration plant and our expert has deep knowledge in 

this area. Our experience from working in India and other Asian countries was a success criterion when 

IVL in 2009 was selected as a partner in an environment cluster for co-operation between the EU (Euro 

chambers) and India with focus on climate change and environmental technologies. 

In 2014, IVL was appointed environmental advisor to the Indian Ministry of the Environment. IVL’s role 

is to develop cooperation between the EU and India in environmental technology and to introduce 

smart, resource-efficient solutions that can help India reduce its emissions and manage limited 

resources. The focus is primarily on waste and water management issues. The idea is to exploit both 
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local know-how and EU expertise to promote the utilization of eco-friendly energy sources, energy 

efficiency and clean technologies. 

 

Early last year IVL tested water conservation technology in Siliguri, India. This project “Sponge: 

sustainable potato farming in the eastern Himalaya Range” was funded by USAID, through SWFF.  

Pune waste to energy project: Adar Poonawalla founded the Clean city initiative in January 2015 with 

the sole purpose of improving the environment and waste management in the city of Pune his home 

base Therefore, Serum Institute of India, the mother company of APCC, has consulted IVL Swedish 

Environmental Institute to conduct a pre- feasibility study for waste-to-energy plant in Pune. IVL’s team 

visited Pune for a week in September 2018 to carry out an analysis of waste composition. The results 

indicated that the calorific value of mixed municipal solid waste in Pune is in good range. The waste 

incineration plant is planned at the Urali Devachi landfill site with grid connection point located about 

1.3 km from the site. The next step is to carry out detail feasibility Study which will include detailed 

assessment of a 400 ton/day waste-to-energy (WtE) plant including recommendations on design, 

technology, finance, operation and maintenance. 

Mumbai waste water treatment project: Last year in June IVL participated and prepared bids for 

general consultancy work for 7 waste water treatment facilities for City Mumbai and out of those won 

two. These are 6 years project 

 

In April 2017, Together with Teknikföretagen and SIBC, IVL has built the platform “Smart city Sweden 

– India”   

 

( The overall objective of the project “Smart City Sweden-in India Cluster” was to develop a plan for the 

creation of a cluster of Swedish companies for international cooperation with the aim to accelerate the 

implementation of solutions related to the smart city concept.  Another objective was to increase the 

opportunities for Swedish companies to be part of the Indian Industry. 

In 2015, Prime Minister Narendra Modi’s vision “Digital India,” has set an ambitious plan to build 100 

smart cities across the country. Smart City Mission has lead India’s urbanism to global platform and 

the World is looking forward towards India as global market opportunity. The Indian government has 

appointed the Confederation of Indian Industries (CII) as a coordinator and a facilitator of the till smart 

city program. The CII did open up for cooperation with six countries; USA, Spain, Japan, Germany, 

France and Sweden. A letter of interest was signed in late 2016 between Teknikföretagen and 

Confederation of Indian Industries which gives the opportunity and access for Swedish companies to be 

part of procurements and projects connected to the Smart City Mission program. 

To meet the demand from the Indian cities to achieve their city mission and to increase the innovation 

and business relations between Sweden and India in the Smart City area Teknikföretagen launched the 

Smart City Sweden-in India platform in end of 2016. The platform is a partnership between 

Teknikföretagen, IVL Swedish Environmental Research Institute and SIBC. This platform visited several 

Cities in India in last 2years and trying to develop project for Swedish Industry.) 

 

 

Smart City Sweden 

 

IVL Swedish Environmental Research Institute is responsible for Smart City Sweden. Smart City 

Sweden is the national export and investment platform for smart and sustainable city solutions. 
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The Smart City Sweden Showroom is located in Hammarby Sjöstad. In our showroom, you will be 

able to explore smart and sustainable city solutions from all over the Sweden. The Smart City 

Sweden initiative is funded partly by the Swedish Government through the Ministry of Enterprise 

and Innovation and the Swedish Energy Agency, and partly by the industry and business promoting 

networks. It is managed by IVL Swedish Environmental Research Institute, in close collaboration 

with business promoting networks and organizations, as well as private companies. 
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Amanita Sen  

 

 
One of the charms of the city of Berlin, where I visited a year back, is in its concurrent presence of the 

old war-ravaged structures with the newly-built modern ones. In letting these bombed buildings, 

churches, stay in their unreformed look, Germany gives a glimpse of the tragic truth of war, to its newer 

generations. It is a lesson on war for all of us, for the tourists from other countries, who have not luckily 

faced yet, the calamity of a fallen bomb from the airspace. The sight of those once architectural 

beauties holding the tragic footprints of war is bound to encroach one's mental space, stir it in places 

that remained unperturbed so far. For me, however dramatic it might sound, it was revisiting the 

concepts of existentialism , nihilism, mortality, justice , God... I instantly knew, this visit to Berlin will 

not be easy for the mind.  

 

The sun was almost on our head that August morning when we entered  the Memorial to the  

Murdered Jews of Europe. Walking  inside the maze of box-like structures resembling coffins, my 

friends and I were playing a game, the experience of which I have shared in a poem, at the end of this 

write-up.  

 

With almost no sunlight making its way there,  

the idea of the maze is to give the person visiting the place, a glimpse of the minds of the people inside 

the concentration camps. How while walking in the darkness we felt claustrophobic and direly in need 

for air, freedom!  

 

We went to see the exhibition of the photographs of those years of Nazi rule. Right at the gate, we saw 

a quote emboldened which said that if this has happened in history, there is chance that it will happen 

again. Written by Primo Levi, one of the few holocaust survivors, this rudely brought for us the fear of 

another brutal war.  

 

The photographs, as expected, were 

a close and personal view of the 

cruelty led by the SS group on the 

Jews. In one particular photo, a 

Rabbi was forcefully tonsured by the 

military who are seen laughing at 

him. The indignation in the eyes of 

the Jew at the torture, is hard to 

ignore.  

 

There are excerpts of letters from 

the people in the camps, written to their families. Most of the letters speak of hope of being united 

with their loved ones again. Some simply speak of their wishes like having fresh bread and milk. 

After a while I sought for some fresh air outside. The eyes went blurry making it difficult for me to read.  

Found that my friend was in a similar state.  Some overwhelming experiences are benumbing and for 
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quite some time words failed us. It was a grim dusk greeting us outside the hall, when we set back for 

the hotel. 

 

 

 

Man's search for meaning 
 

Walking inside the maze 
of the coffin-like structures 
at The Memorial to Murdered 
Jews of Europe, we played 
a game of blurting out, 
in a word, what came to our minds. 
Sam said, "Hope", 
Nilu said, "Anarchy", 
I -"Death ". 
And we came up with 
"Fear", "Rage", "Fate", 
"Desolation", 
"Disillusionment".... 
Just when the lights 
broke upon us, it came 
to my mind- 
that word, 
thwarting imminent deaths, 
with its beauty, grace, 
attributing purpose 
to seeming-lives; 
love! 
Can't remember if I said that! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorial to the Murdered Jews of Europe 
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Madhurya Dattagupta 

 

Voices are trying to be free 

but no one there to listen the spree 

I can walk all day long 

no one there to tag along. 

 

If I climb a mountain high 

will I find a friendly guy? 

I don’t care if he or she 

tries to tap me, becomes free. 

 

Few are there in this world  

tries to help and prosper all 

if I be one, help thy 

that would be just like me. 
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ৈবৈত চক্রির্তী  
 

এেক্রঘক্রয়তম গেমাখা হেক্রজা সোক্রল েোৎ হেখা 

োজ োঙাক্রো গক্রল্পর সাক্রে। 

হেখা মাত্রই তে তে েক্রর উেক্রল। 

বলক্রল, োক্রলা,সাো হছক্রয় রঙা পালে পালে হমক্রঘর 

হেৌক্রো সাক্তজক্রয় এক্রেতছ, চল সাক্রে। 

ো সময় তেক্রল অবাে েক্রত, ো সময় তেক্রল োবক্রত। 

এক্রেবাক্রর উত়েক্রয় তেক্রয় চলক্রল, 

োল্কা হমক্রঘর পাতল্কক্রত। 

পাক্রয়র পাতা হোবা জমা জক্রল, 

শুেক্রো পাতার োও োসাক্রোর হখলা চলক্রলা 

অক্রেেেি। 

বর্ তা হেজা েরম হরােুর। 

এেলা েুপুর। 

তালাত হমেমুক্রের গাক্রে, 

তবরাে েূতমর ভ্রমর োক্রলা ততক্রলর সোক্রে, 

রেসযময়ী তচক্রলক্রোো তখে। 

তারা জাগা রাক্রতর হশক্রর্, 

তচরতেক্রতযর যাওয়া আসা। 

তবু, 

' হৃেয় আমার আজ বক্রল তাই, 

হচাক্রখর হেখায় যতে োই পাই, 

বা োঁতশ শুক্রেক্রছ হয মে মেসা, 

পে চতলক্রত হয পাই েরসা, 

এই তরমক্তেমক্তেম বরর্া….' 
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সৈৌবৈর্া স াষ 
 

চল্ক্রত চল্ক্রত েটাৎ েম্ক্রে হেতখ 

োতরক্রয় হগছ তুতম আমার হেক্রে, 

আবার েক্রব তে হেখা তেগন্ত হশক্রর্ 

সব েুল হেক্রঙ তগক্রয় মক্রের হেক্রে? 

 

হসতেে তে তচক্রে তেক্রত পারক্রব আমায় 

মক্রে তে োেক্রব বল োম টট আমার? 

েটাৎ তমতল যতে অজাো পক্রে 

বলক্রব তে েো তুতম আমার সাক্রে? 

পরক্রব তে বল মক্রে পুরাক্রো স্মতৃত 

হফক্রল আসা তেেগুক্রলা,অসমাপ্ত আবৃতত্ত! 

 

েটাৎ হচাক্রখ যতে হচাখ পক্র়ে যায় 

আক্রবক্রগর আতলেে মে যতে চায়, 

মে যতে হোে বাধা হসতেে ো মাক্রে 

তে েক্রর হফরাক্রব বল হোে অতেমাক্রে? 

 

অশ্রু েেী যতে তেোরা োরায় 

সব েূল হেক্রঙ যতে হমােো হে চায়, 

হোে বা োঁক্রধ বা োঁধক্রব বল হসই হস্রাত হে 

পাো়ে আর েূতম হেক্রঙ আসক্রছ হয হধক্রয়? 

হসতেক্রের হসই প্রলয় আর্া়ে শ্রাবি 

ধেয েক্রব আবার মােব জীবে!! 
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সঞ্জীি দাস 
 

েরোর জীবেটা পােক্ররর উপর পক্র়ে  

তার গতত হবক্র়ে চক্রল 

হস ধায় আক্ররা আক্রগ 

তাোঁর সােক্রসর হস্রাক্রত 

োক্রে েত পাের েত বাধা 

তততর েয় জীবে পে 

ধ্বংস সটৃষ্ট্র তেজতে প্রান্তক্রর 

আক্রে আেক্রন্দর েলরব 

 

সটৃষ্ট্র সূয ত ওই পােক্ররর বুে তচক্রর ওক্রে 

তার আক্রলা তততর েক্রর পে 

েতেরূ েয় তেেট 

হসই আক্রলার স্পক্রশ ত 

গক্র়ে ওক্রে েত জীবে হসতু 

 

 

  পাোক্র়ের প্রাচীে জীবক্রের উপর 

হেক্রস যাওয়া হমক্রঘর োত 

তার হেক্রের ছায়া হমক্রল ধক্রর  

েত সবুজ েত জীবে ওক্রে হবক্র়ে 

মাক্রে মাক্রে জীবে পক্রের োর 

মতুৃযর পােক্ররর ধ্বস োক্রম 

তেন্তু ঘে োক্রলা হমঘ সতরক্রয় 

হসখাক্রেও হপৌৌঁছায় সূয ত। 

 

েুক্রয তাক্রগর তের্্েুর োতস  

হবেোর বা োঁধোো হস্রাত 

আেক্রন্দর েু এে েো োতস  

সবতেছুর ঊক্রধ্ব ত হেক্রে  

ততে োক্রলর আসক্রে বক্রস 

ওই পাের প্রাি আজও  

োজ েক্রর চক্রলক্রছ। 

 

(Dedicated to my uncle Late Ranjeet K, who was a civil engineer in Arunachal Pradesh, 

worked for PWD and built many roads, bridges in remote area of Arunachal Pradesh) 
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উদ্দােক ভরদ্বার্ 
 

 

 

হসবার গরক্রমর ছুটটক্রত হব়োক্রত তগক্রয় 

তেরেম হযে বুত়েক্রয় হগল সতীোে। 

 

তেরেম হযে মযাক্তজক্রের মত- 

মাোর পাক্রশর চুলগুক্রলা, 

সোল েুপুর, ক্লাতন্তর হমঘ গুক্রলা, 

স্বক্রপ্নর ধরে গুক্রলা- 

পাক্রল্ট হগল েোৎ। 

 

অক্রেে বযায়াম, তেয়ক্রমর রান্না, 

েসরত, সব তমক্রছ েক্রলা। 

হেখক্রত হেখক্রত, বসার ঘক্ররর 

জােলার পাক্রশর জীবে টুেুও। 

 

হসাোলী মযাগক্রোতলয়া গাছটার 

োগাল হগল অক্রেেটা উোঁচুক্রত। 

জােলা তেক্রয়, আর ওর ফুল 

হেখক্রত হপত ো সতীোে; 

শুধু এেটা গম্ভীর খক্রয়রী োে- 

 

 

 

সাো ফুক্রলর হব়োটাও, অযক্রে 

অক্রেেটা লম্বা েক্রয়, হেক্রে তেল 

প্রায় তসতে োগ োোঁচ। 

 

বযাে ইয়াক্রেত এেটা েীল পাতখ 

আসক্রতা, প্রক্রতযে গ্রীক্রষ্ম। 

বসন্ত পার েরক্রলই, 

উত্সুে হচাক্রখ সতীোে হযত। 

ওর মখমক্রলর েীক্রল হচাখ েক্রর, 

হচাখ বুক্রজ- 

হচক্রয় তেত অক্রেে স্বপ্ন..... 

 

ততলততল, তমততল... 

হছক্রলক্রবলার অবাে গাক্রের, 

আধ-হবাজা হচাখ, 

পাোঁতচল পাক্ররর সাধ- 

হোোয় হযে োরাক্রলা এখে, 

হসই পাতখ; 

 

বা, সতীোে োরাক্রলা, 

খক্রয়তর জীবক্রের বা োঁক্রে,  

তার চঞ্চলতা হখা োঁজার মন্ত্র।
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সচুরিতা 

 
মহম্মে রশফ শুনদে আজও েুশচদেোর মদনর শভেরিা নদ়িচদ়ি ওদে। েদঙ্গ নশচদকোও। 

আদি যেন এই কশিদনেদনর কথা ও েেে, েিুরা েেন অদনদকই শপেদন োিে। মাদঝ মাদঝ অেেয কেনও ঢুদক 

প়িদেন মান্না দে, দো কেনও এেশপ োেেুব্রহ্মণযম। অে্ভুে জিাশেচুশ়ি পেে শেে ওর। আজও ো েেো়েশন। এই 

পাঁ়েোশিদের দোরদিা়িা়ে ো াঁশ়িদ়েও একো ঘর অিকার কদর আজও দভাররাে পয তন্ত চেদে থাদক রশফ, মান্না, নশচ। 

দেোশিেেম জমশেদন পাও়ো ‘োদরিামা কারভা াঁ’দক েদঙ্গ কদর শনদ়েই দঘাদর ও। দে অশফশে়োে িুযর দহাক ো 

পাদে তানাে দঘারাঘুশর— িাদনর ভািার রােদেই হদে েদঙ্গ। 

স্বণ তাভদক কাদজর জনয েেদরর প্রা়ে ে’মােই োইদর থাকদে হ়ে। পেদের শেক দথদক ওদের এই শমেিা োরুণ। 

স্বণ তাভও নশচদকোর ভি। েুশচদেোর দথদক শকেুিা দেশেই। ও নশচদকোর নাদম রীশেমদো পািে হদ়ে ওদে। আর 

দেই েুদযািিাই এ োর েুক্রদ্ধ কদর কাদজ োশিদ়েদে েুশচ। 

িে ে’েের ওরা দেদের োইদর। আদমশরকা়ে েু’জদনই চাকশর শনদ়ে চদে আোর পর ওদের জীেন দথদক চদে শিদ়েদে 

শন়েম কদর নশচর অনুষ্ঠান দেো। েেরিা েুশচর কাদে এদেশেে মযানহািদনর দেঙ্গশে অযাদোশেদ়েেদনর েভাপশের 

মােযদম। অশেশ্বরো দফান কদর েদেশেদেন, ‘‘২০ দেদেির নশচদকো আেদে আমাদের এোদন অনুষ্ঠান করদে।’’ 

েুশচ দো শুদনই স্বণ তাভদক দহা়োিেঅযাপ কদরশেে। স্বণ তাভর কী শরঅযাকেন হদে, দেিা জানাই শেে ওর। েদঙ্গ েদঙ্গ 

দফান কদর েদেশেে, ‘‘আমাদের জনয েুদিা টিশকি এেনই দকদি রাে।’’ ও এেিা উদতক্রজে শেে দয, মদন হক্রিে 

পারদে েেনই কাজ দেদ়ি চদে আেদে! 

েস্টদন রদ়েদে স্বণ তাভ। দেোন দথদক ওদক দযদে হদে েে এদেদেদে। োর পর ও শফরদে মযানহািদন। েদে েুশচ 

জাদন, ও দয ভাদেই দহাক ২০ দেদেির রাদের আদি োশ়ি দপ ৌঁদে যাদে। নশচদকো েদে কথা! নশচর েদঙ্গ স্বণ তাভর 

েযক্রিিে েম্পকত। এেনও দযািাদযাি রাদে শন়েশমে। েুশচ না জানাদে নশচদকোই ওদক জানাে, আেদে। এোদন 

এদে এক শেন নশচদক োশ়িদে োকদে হদে োঞ্চ ো শেনাদর, দেই প্ল্যানও শেশর কদর দফদেদে স্বণ তাভ ওইিুকু েমদ়ের 

মদেয। 

দফান দেদ়িই অশফদের জনয শেশর হদ়ে শনদ়েদে েুশচদেো। োশ়ি দথদক দমদরাদে অশফে দপ ৌঁেদে আে ঘণ্টা দেদি 

যা়ে। হাদে একিু েম়ে শনদ়েই দেদরা়ে ও। দমদরার কথা শকেু েো যা়ে না। এোদন োেওদ়ে দরন েদে। ওর অশফে 

ও়োর্ল্ত দরে দেিাদরর নথ ত ব্লদকর ৯৯ েো়ে। 

দে শেনও েম়ে মদো দপ ৌঁদে শিদ়েশেে েুশচ। হাদে এেনও অদনকগুদো শেন রদ়েদে। স্বণ তাভ যেন েদেদে, েেন ও 

চদে আেদেই দয ভাদে দহাক। দেই কদেজ জীেদনর পািোদমািা আোর দজদি উদেদে নশচদকোর নাদম। েুশচর 

মাথা দথদকও দেদরাদিই না। নশচদকোর িানই গুনগুন করদে করদে অশফদে দঢাদক ও, ‘‘আাঁকো াঁকা 

ে়িকিা. . .েেনই দনদম আদে েিযা পৃশথেীদে আর েুদক. . . ’’। 

একটি মাশিনযােনাে েংিা়ে দোেযাে শমশে়ো মাদকতটিংদ়ের দহে েুশচ। স্বণ তাভর অশফেও ও়োর্ল্ত দরে দেিাদর। ও 

েফিও়েযার ইক্রেশন়োর। ওর অশফে োউথ ব্লদক। স্বণ তাভ থাকদে ওরা দচষ্টা কদর একেদঙ্গ দেশরদ়ে োঞ্চ করদে। না 

হদে এে োইদর োইদর থাদক, দেোই হ়ে না। েদে দপ্রমিা ওদের একই আদে, দিক্রজ। এই েরূদত্বর কারদণ ওরা 

েন্তাদনর কথাও দভদে উেদে পাদরশন। শেদেদে একা একা েুশচর পদে েম্ভে ন়ে। চাকশর দেদ়ি শেদেও ও একা পারদে 

না। জাদন েু’জদনই। দে কারদণ ওরা েন্তান এেন না দনও়োর শেদ্ধান্ত শনদ়েদে, এক েদঙ্গই। যশেও মাদঝ মাদঝ দয 

েুশচর েন্তাদনর েে মাথাচা়িা শেদ়ে ওদে না, ো ন়ে। েেন েে রাি-দোভ চুপ কদর দোদন স্বণ তাভ। ও জাদন, দোদঝ, 

কী কষ্ট দথদক এই েযেহার কদর েুশচ! োর পর স্বণ তাভর ভােোো়ে দেই রাি দচাদের জদে েদ়ে যা়ে। ওরা আোর 

ভােোো়ে েুদে যা়ে। 

েে শমশেদ়ে েু’জদন োরুণ আদে। েুদযাি দপদেই েুটি শনদ়ে দেশরদ়ে পদ়ি দয শেদক েু’দচাে যা়ে। এিা েুশচদেোর 

পযােন। স্বণ তাভ োদে দচাে েুদজ েমথ তন কদর। ও জাদন, েুশচ ওদক েুে শমে কদর। ও-ও। আর এই দে দ়ি দে়িাদনা ভাে 
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োিদে না। েুশচদক দেই কদেদজর শেদনর মদো শমে কদর। দচাদে হারা়ে। ‘‘এ োর অশফদে েদে িুযর কমাদে হদে। 

একিু িাকা কম আেদে, েদে আমাদের চদে যাদে,’’— মদন মদন ভাদে স্বণ তাভ। এিা দভদেই আনেিা শিগুণ হদ়ে 

যা়ে। েুশচদক এেনই েেদে না, ফাইনাে কদর জানাদে। েুশেদে পািে হদ়ে যাদে। ও দো কে োর েদেদে, ‘‘িাকার 

েরকার দনই, েুই শুেু কাদে থাক আমার। শেদনর দেদষ দযন একেদঙ্গ এক োদের েো়ে শফরদে পাশর।’’ 

ইউটিউে েুাঁদজ েযাপিদপ নশচদকো চাো়ে স্বণ তাভ। িান শুনদে শুনদেই অশফদের জনয শেশর হদে থাদক। মনিা 

েিফি করদে ভীষণ। েুশচদকও হোৎ কদর দেেদে ইদি করদে েুে। দফান কদর েুশচদক। শকন্তু দফান দঢাদক না। 

স্বণ তাভ ঘশ়ি দেদে, েুঝদে পাদর েুশচ দমদরাদে আদে। একিু পদর করদে আোর। েুে শমে করদে হোৎ কদর। পুরদনা 

দেই দপ্রদমর শেনগুদো মদন পদ়ি যাদি। কী ভাদে হাে েরদচর িাকা জশমদ়ে ওরা নশচদকোর অনুষ্ঠান দেদে দে়িাে। 

আর টেক েের দপদ়ে দযে দকাথা়ে, কেন নশচদকোর অনুষ্ঠান। জ়েদক মদন পদ়ি মনিা োরাপ হদ়ে যা়ে। কদ়েক 

হাজার শকদোশমিার েদূর েস্টদনর দহাদিদের ঘদর েদেও মনিা দকমন শেষণ্ণ হদ়ে ওদে আজ জদ়ের জনয। কেকাো়ে 

যে শেন শেে ওরা, নশচদকোর পাদে জ়েদক েে েম়ে শমে কদরদে, যা এই প্রজম েুঝদে না। 

ঘদরর দফানিা দেদজ ওদে স্বণ তাভর। উদিা শেদক, রীশেমদো শেরি েুশচর িো, ‘‘দমাোইেিা দকান চুদো়ে দরদেশেে, 

দেদজ যাদি েরশেে না!’’ েযাপিদপর ভশেউমিা োশ়িদ়ে দে়ে স্বণ তাভ। দফাদনর ওপাদর চুপ কদর যা়ে েুশচ। দকান 

েুেদূর, দেদজ চদে, ‘‘েুশম আেদে েদে আকাে দমঘো, েৃটষ্ট এেনও হ়েশন...’’ েুশচর দফভাশরি। িো নাশমদ়ে েুশচ েদে, 

‘‘েুদঝশে, আোর নশচদে েুদেশেে। োই আমার দফান শুনদেই পাক্রিে না।’’ 

নশচ দহাক ো দয দকউ, স্বণ তাভর ইিদনাদরন্স শনদে পাদর না েুশচ দমাদিও। এই েে রকদমর েুশচদক দচদন স্বণ তাভ, োই 

ওর অেুশেদে হ়ে না। েুশচর দফান দেদ়ি অশফদের জনয দেশরদ়ে যা়ে স্বণ তাভ। েুশচর েে েদণ েু’ঘণ্টা অশফে হদ়ে 

শিদ়েদে। েকাে আিিার মদেয ওদক অশফদে ঢুকদে হ়ে। েুশচ শহদেে কদর, শেন দিাদন। আজ েদে পাাঁচ োশরে। 

আরও ১৫ শেন অদপো করদে হদে স্বণ তাভদক কাদে দপদে। ভাশিযে নশচদকো আেদে। না হদে এই অদপো দয 

কে েিা হদো দক জাদন। এিা দভদেই মনিা আনদে ভদর ওদে। 

দেদস্ক দমাোইেিা দেদজ ওদে। স্বণ তাভ— ‘‘দোন, েস্টন দথদক ন’োশরে েে এদেদেে যাক্রি। টিশকি হদ়ে শিদ়েদে। 

শকন্তু অনুষ্ঠাদনর শেনই েকাদে োশ়ি দপ ৌঁেে। আদির শেন মযাদনজ করদে পারোম না দর।’’ 

েুশচ একিু হোে হদেও শকেু েেে না। 

‘‘আিা,’’— েদে চুপ কদর থাকে। 

স্বণ তাভ েুঝদে দপদরদে। েুশচদক দভাোদে েেে, ‘‘দোন, একিা শেন দো একিু মযাদনজ কর। রাি কশরে না। এদে 

আরও একিা গুে শনউজ দেে। দোর েে রাি উদে যাদে। শুদনই েুই আমাদক েুে আের করশে দেশেে।’’ 

একরাে অশভমান শনদ়ে েুশচ েদে, ‘‘আমার েদ়েই দিদে দোদক আের করদে।’’ 

দহদে দফদে স্বণ তাভ, ‘‘আিা চে  ো়িোম। টিশকিগুদো দমদে পাটেদ়ে শেদ়েশে দোদক।’’ 

দফানিা দরদে শনদজই দহদে দফদে েুশচ। মদন মদন ভাদে অকারদণই অশভমাণ কদর ও। স্বণ তাভর দথদক পযাম্পার হদে 

ভাে োদি ওর। 

হোৎই স্বণ তাভর েো একিা েব্দ মাথা়ে শক্লক কদর যা়ে েেন দোেিময হ়েশন। ও েদেশেে, ‘‘একিা গুে শনউজ দেে 

এদে।’’ 

 

অশফে দথদক দেদরাদে দেদরাদে দফান কদর েুশচ। 

স্বণ তাভ, ‘‘েে।’’ 

েুশচ, ‘‘কী গুে শনউজ শেশে েেশে েেন।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘োব্বা, মযাোদমর এে েদণ েশিে শফদরদে। োই দো ভােশে দকানও প্রশ্ন দনই দকন?’’ 

েুশচ, ‘‘ভশনো না কদর েে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘েেোম দয এদে েেে। একিু অদপো কর না োো।’’ 

কথা েেদে েেদেই দমদরা দস্টেদন ঢুদক পদ়ি েুশচ। দফানিাও দকদি যা়ে। নানা শহক্রজশেক্রজ ভােদে ভােদে োশ়ি 

দপ ৌঁে়ে ও। টিপিপ কদর োজাদনা দোট্ট একিা ফ্ল্যাি। েুশচ শনদজই রান্না কদর, ঘদরর যােেী়ে কাজও ওরা েু’জদন 
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োমো়ে। শনদজদের এই একান্ত েযক্রিিে জা়েিািা়ে োইদরর দোদকর প্রদেে শনদষে। 

দেে হদ়ে, এক কাপ কশফ শনদ়ে টিশভিা েুদে েদে। োশ়ি ঢুদক স্বণ তাভদক দিক্সি কদর শেদ়েদে। স্বণ তাভ এেনও অশফদে 

রদ়েদে। এিা ওদের দপ্রদমর শুরু দথদকই অদভযদে ঢুদক পদ়িদে। শেনক্রেন জীেদনর প্রশেটি মুহেূ ত, ওরা যেন 

একেদঙ্গ থাদক না েেন, েু’জদনর কাদেই েু’জদনর আপদেি থাদক েে। োদে ওদের দমে, শফদমে দকানও ইদিাই 

হািত হ়ে না। ওরা েমপ তদণ শেশ্বােী। 

এর মদেয নশচদকোর েদঙ্গও কথা েো হদ়ে শিদ়েদে স্বণ তাভর। অনুষ্ঠাদনর শেন দপ্রাগ্রাম দেষ কদর েরােশর এ োশ়িদে 

আেদে নশচ, দেিা শনক্রিে কদরই দফান কদরশেে েুশচদক। দে শেন েুশচ অশফে যাদে না আদি দথদকই জাশনদ়ে দেদে। 

এক দো রান্না করদে হদে। োর উপর েকাদে স্বণ তাভ শফরদে। এ়োরদপাদিতও দযদে হদে। যে োর ও োইদর যা়ে, 

দফদর— এ়োরদপাদিত েুশচ থাদক। 

 

অনুষ্ঠাদনর শেন িমে এশিদ়ে আেদে। মযানহািদনর োঙাশে অযাদোশেদ়েেদনও উৎেদের দমজাজ। েুশচ এেনও 

যাও়োর েম়ে কদর উেদে পাদরশন। কাে েস্টন দথদক েে এদেদেে যাদে স্বণ তাভ। ক’িার ফ্ল্াইি দযন? দমেিা েুদে 

দেদে েুশচ। আদমশরকান এ়োরোইদন্সর ফ্ল্াইি েকাে ৭.৫৯-এ েস্টদনর দোিান শেমানেের দথদক ো়িদে। ভােদে 

ভােদেই স্বণ তাভর দফান আদে। 

স্বণ তাভ, ‘‘দোন কাে েকাে ৫িা়ে এ়োরদপািত দপ ৌঁেদে হদে োই শুদ়ে প়িশে।’’ 

েুশচ, ‘‘দহাদিে দথদক দেশরদ়ে দফান করশে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘দোর ঘুমিা শুেু শুেু ভাঙদে। েরং ফ্ল্াইি ো়িার আদি করে।’’ 

েুশচ, ‘‘যা েেোম োই করশে। েকত কশরে না।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘ওদক, করে। আর ঝি়িা কশরে না। মাি কদ়েকিা শেন পরই দোর েদঙ্গ দেো হদে। েেন োমনাোমশন 

কশরে।’’ 

েুশচর অেেয ঘুম আদে না। কেন দফান আেদে, যশে শুনদে না পা়ে, এই দভদে। 

দভার চারদি নািাে েুশচর দফানিা দেদজ ওদে। একিা শরং হদেই দফান েদর ও। 

স্বণ তাভ, ‘‘ঘুদমােশন শনিই? জানোম। না ঘুদমাদে দোর েরীর োরাপ হ়ে জাশনে। দফান করে েেোম ো-ও দজদি 

থাকশে?’’ 

েুশচ, ‘‘ঘুম আেশেে না। দোদক েুে শমে করশে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘আর দো ক’িা শেন, একিু অদপো কর। দোর কাদেই আেে।’’ 

েুশচ, ‘‘হুমম....’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘হুমম...! জাশনে না আমার এিা পেে ন়ে।’’ 

েুশচ, ‘‘দে দো দহা়োিেঅযাদপ শেেদে দরদি যাে। েেদেও রাি হ়ে জানোম না দো?’’ 

স্বণ তাভ েুঝদে পাদর, েুশচ ওদক ইদি কদর রািাদি, ‘‘এ োর ঘুদমা। ফ্ল্াইি ো়িার আদি দফান করে।’’ 

েুশচ, ‘‘না, কথা েে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘আিা ভাে কথা, এ োর পুদজা়ে কেকাো যাশে দো? ো হদে টিশকি কািদে হদে, না হদে োম প্রেে দেদ়ি 

যাদে।’’ 

েুশচ, ‘‘হযা াঁ, েুই দফর, েদে প্ল্যান কদর দনে। কে শেন োক্রজতশেং যাইশন। এ োর শকন্তু োক্রজতশেং যাে। োক্রজতশেং দমদে 

কদরই যাে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘যাে দো েদিই। দহাদিেিাও দেদে রাে। োশ়ির দকউ যাদে শক না দজদন শনে।’’ 

দঘারার প্ল্যান করদে করদেই এ়োরদপাদিত দপ ৌঁদে যা়ে স্বণ তাভ। 

স্বণ তাভ, ‘‘দচক-ইন কদর শনদ়ে আোর কে করশে। ঘুদমাশেই না যেন েেন অদপো কর।’’ 

েুশচদকও অশফদে ঢুকদে হদে আিিার মদেয। ঘশ়ির কাাঁিা়ে েেন দভার পাাঁচিা। োেিা়ে দেদরা়ে ও। উদে এক কাপ 

শগ্রন টি োশনদ়ে শনদ়ে দেেরুদম আদে। দচক-ইন কদর একিা োজত কশফ শনদ়ে োউদে েদে েুশচদক দফান কদর স্বণ তাভ। 

েুশচ, ‘‘কশফ ো একিা।’’ 
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স্বণ তাভ, ‘‘শকদনশে। কাদফ োদে।’’ 

েুশচ, ‘‘আশমও চা োনাোম।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘আজ কী ভাদে অশফে করশে েুই, একিুও ঘুদমাশে না দয?’’ 

েুশচ, ‘‘ও টেক আদে। ো়িাোশ়ি চদে আেে। 

স্বণ তাভ, ‘‘দপ্রাগ্রাদমর টিশকিিা েদে দরদেশেে দো?’’ 

েুশচ, ‘‘হযা াঁ...’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘দে শেন কী দমনু করশে দভদেশেে শকেু?’’ 

েুশচ, ‘‘েুই েে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘োো শেদেষ স্পাইশে োোর ো়ে না।’’ নশচদকোদক ও োো োদক। 

েুশচ, ‘‘ো হদে একিা শচদকন েযাোে োনাই। েদঙ্গ দব্রে, েুযপ। আর রাইে আর শচদকনও রাশে অল্প কদর। দযিা ো়ে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘এিাই ভাে হদে। দোর ফািাফাটি শচদকন েযাোে োোর পেে হদে। আিা অযানাউন্স হদ়ে দিদে। শেদি 

েদে দফান করশে।’’ 

কথা েেদে েেদেই অশফদের জনয শেশর হদ়ে শনদ়েদে েুশচ। ঘশ়ির কাাঁিা়ে োদ়ি ে’িা েেন। চি কদর োনিাও দেদর 

শনদ়েদে। কারণ, স্বণ তাভর যেন ফ্ল্াইি দিক-অফ করদে েেন ও দমদরাদে থাকদে চা়ে না। োই একিু আদিই দেশরদ়ে 

পদ়ি োশ়ি দথদক। দমাোইে েি করার আদি স্বণ তাভর যেন দফান আদে েেন ও অশফদের শেফদির োমদন। 

স্বণ তাভ, ‘‘দোন এ োর দমাোইেিা েি করদে হদে। েুই ঢুদক দিশেে অশফদে?’’ 

েুশচ, ‘‘হযা াঁ, ঢুকশে। দোর দফান দেদ়িই শেফদি উেে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘েে এদেদেদে দনদম দফান করে।’’ 

েুশচ, ‘‘টেক আদে। োেোদন যা।’’ 

স্বণ তাভ মজা কদর েদে, ‘‘আশম আর োেোদন যাে কী কদর, পাইেিদক েেদে হদে ো হদে যাদে োেোদন চাো়ে।’’ 

েুশচ, ‘‘মজা কশরে না, এিা একিা কথার কথা। ফ্ল্াইদি শকেু দেদ়ে শনে।’’ 

স্বণ তাভ, ‘‘টেক আদে... েি করোম। িািা।’’ 

েুশচ, ‘‘িািা।’’ 

েুশচর দমাোইদের ক্রিদন ওদের েু’জদনর হাশনমুদনর একিা েশে রদ়েদে। এে েের হদ়ে শিদ়েদে, ওিা েেো়ে না ও। 

এ োর োক্রজতশেং দথদক শফদর েেোদে স্বণ তাভদক কথা শেদ়েদে। আর স্বণ তাভর দমাোইদে ওদের শেদ়ের েশে। দমাোইেিা 

েি করার আদি েশেিা আর এক োর দেদে স্বণ তাভ। 

েটেক েমদ়েই ফ্ল্াইি োদ়ি। কাদজ মন দে়ে েুশচদেো। োরা রাে না ঘুশমদ়ে দেে কষ্টই হদি। এক কাপ স্ট্রং কশফ 

শনদ়ে েদে। কেকাোর টিশকিিা দেেদে েদেশেে স্বণ তাভ। দমকমাইটরপ েুদে টিশকি দচক করদে থাদক েুশচ। কাদজ 

মন দনই। যশেও স্বণ তাভ মযানহািদন আেদে না। শকন্তু দকাথাও একিা কাদে আোর অনুভূশে হ়ে েুশচ। 

স্বণ তাভর শেমান দিক-অফ করার শকেু েদণর মদেযই যািীরা দির দপদ়ে শিদ়েশেে শেমান হাইজযাক হদ়ে শিদ়েদে। 

স্বণ তাভর দচাদের োমদন দভদে উেদে থাদক েুশচর কদষ্ট জজতশরে মুে। অশেশরি ভাোর অদভযেেেে স্বণ তাভ েদরই 

শনদ়েশেে, ওর আর েুশচর কাদে দফরা হে না। মদন মদন েমা চা়ে শনদজর ভােোোর কাদে। শেমাদনর উচ্চো িমে 

কমদে থাদক। 

দেদস্কর পাদের শেরাি কাদচর জানোর োইদর পুদরা মযানহািন েহরিাদক েম়ে দপদেই দচদ়ে দেদে েুশচ। ৯৯ েো 

দথদক েহরিাদক শেশেপুদির দেে মদন হ়ে। অিকার নামদে যেন আদোর মাো়ে দেদজ ওদে দিািা েহর, েেন 

দকমন একিা মা়োশে োদি। েে রকম ভাদে ওই আকােদো াঁ়ো অশফেঘর দথদক ওর েহরিাদক দেেদে োরুণ োদি। 

োর উপর শেদ়ে কে শেমান উদ়ি যা়ে েব্দ কদর, কে টেকানা়ে। আজ দযন েড্ড নীদচ শেদ়ে যাদি। একিু অোক হ়ে 

েুশচ। নীদচ শেশেপুদির দেদের কাদে দযন এই শেমান আস্ত একিা রােে। শিদে দফেদে দিািা েহরিাদক। িমে 

এশিদ়ে আেদে থাদক েুশচর শেদক।  

ভ়ে পা়ে না েুশচ। স্বণ তাভদক অনুভে করদে পাদর ও। মদন হ়ে দযন েুে কাদে দকাথাও রদ়েদে। দচাে েুদজ দফদে েুশচ। 

দমাোইেিাদক েুদক দচদপ েদর স্বণ তাভ। 
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উজ্জ্বে 

 
টুপুক্ররর গা-টা হবশ গরম। তবক্রেল হেক্রেই জ্বর জ্বর লাগক্রছ। মাোটাও প্রবল োর। হসই োরী মাোটাক্রে এই মাে 

রাক্রত শরীক্ররর হবাো বক্রল মক্রে েক্রচ্ছ ওর। হেক্রট হফলক্রল োল েত! 

হরাশেক্রে তেক্রয় এেটা েুক্তিন্তা তখে হেক্রে হসই মাোক্রতই ঘুর ঘুর েক্রর যাক্রচ্ছ। টুপুর তেছুক্রতই সতরক্রয় হফলক্রত 

পারক্রছ ো। সরাক্রত হযমে পারক্রছ ো, হতমে হসটাক্রে পক্তজটটে হোেও খাক্রত বইক্রয় তেক্রয় যাওয়ার মক্রতা মােতসে 

হজারও পাক্রচ্ছ ো ও। 

আজ টেে হতইশ তেে। হরাশক্রের সক্রে হোেও েো েয়তে। েো হতা অক্রেে েরূ, হরাশেরা হেমে আক্রছ, হোোয় 

আক্রছ, েী েরক্রছ, আক্রেৌ হবোঁক্রচ... েযা োঁ টেে এখােটাক্রত এক্রসই তচন্তার তপেটা তেছুক্রতই আর সরক্রছ ো। এখােটাক্রতই 

এক্রস আটক্রে যাক্রচ্ছ... আক্রেৌ হবোঁক্রচ আক্রছ হতা! 

এমতেক্রত টুপুর হয খুব হেক্রগটটে তচন্তাোবো েক্রর, তা তেন্তু হমাক্রটও েয়। বরং োতসখুতশ। ওই হয েোয় বক্রল ো, 

তবন্দাস, েযা োঁ ও এেেম ওই েক্রলই পক্র়ে। পক্র়ে, োতে প়েত? গত হতইশটা তেে ওর হয োক্রব হেক্রটক্রছ বা এখে এই 

মােরাতও োটক্রছ, হস টুপুর ছা়ো আর হে-ই বা জাক্রে! 

হসােপুক্ররর এই েু’োমরার ফ্ল্যাক্রটর বাইক্রর টুপুক্ররর এেটা জীবে আক্রছ। বেুক্রের ইক্তন্দরা। ইক্তন্দরা হসেগুপ্ত। বেবাসী 

হপতরক্রয় সক্রব েলোতা তবশ্বতবেযালয়। মাস েতমউতেক্রেশে এবং জাে তাতলজম তবোগ। বাংলা েরক্রল হেমে এেটা 

হশাোয়! তাই টুপুর োরও োক্রছই বাংলাটা বক্রল ো। বততমাক্রে ওর আেশ ত বরখা েত্ত। তাোঁক্রে হেক্রখই জাে তাতলজম 

প়েক্রত আসা। োতগ তল েোক্ররর হসই তেতেক্রয়াগুক্রলা টুপুর ইউটটউক্রব হেক্রখক্রছ। এ ছা়ো বরখার োো হশা! উফ েী 

োল হয েো বক্রলে েদ্রমতেলা! সাংবাতেেতা েরক্রত েক্রল েয় বরখা, ো েক্রল এই প্রক্রফশক্রে োোরই হোেও মাক্রে 

েয় ো। এ বযাপাক্রর টুপুরক্রে হেক্তজ বলক্রল ওর হোেও আপতত্ত হেই। হতা যাই হোে, হতইশ তেক্রের এই ইততবৃক্রত্তর 

তেছুটা হসামশ্রী জাক্রে। ইক্তন্দরাক্রে হস এেটু সােস হেওয়ার হচষ্ট্া েক্রর। তেন্তু, টুপুর হস েরসাক্রে হমাক্রটও গুরুত্ব 

তেক্রত চায় ো। টুপুক্ররর এই েুক্তিন্তার এেটা ব়ে োরি, হরাশক্রের হশর্ হটেট। ইংক্ররক্তজক্রত হসখাক্রে হলখা তছল, ‘তেছু 

এেটা খারাপ ঘটো ঘটক্রত চক্রলক্রছ। েী হসটা তেছুক্রতই আোঁচ েরক্রত পারতছ ো। তক্রব তেছু হয এেটা েক্রচ্ছ, হসটা 

তেক্তিত।’ 

ক্লাক্রস তছল বক্রল েুপুক্রর আসা হমক্রসজটা টুপুর তবক্রেক্রল হেক্রখতছল। পক্রর জবাব তেক্রত তগক্রয় হেক্রখ হরাশক্রের োক্রছ 

হটেট যাক্রচ্ছ ো। এর পর হেক্রে আর হরাশক্রের সক্রে হোেও হযাগাক্রযাগ েরা যায়তে। আজ হতইশ তেে। হমক্রসঞ্জাক্রর 

হমক্রসজ পাোক্রল এেটা টটেও েরাট েক্রচ্ছ ো। হফাে েরক্রল তপে-তপে আওয়াজ। তার পর েীঘ ত তেস্তব্ধতা। এেটা 

সমক্রয়র পর েল আপো হেক্রেই হেক্রট যায়। আক্রেৌ হবোঁক্রচ আক্রছ হতা! োরী মাোয় এই এেটা প্রশ্ন বাক্রর বাক্ররই ঘুক্রর 

তফক্রর আসক্রছ। 

এখে অক্রেে রাত। হমাবাইলটা তেক্রয় লাস্ট পাোক্রো হমক্রসজটা হেতলোেত েক্রয়ক্রছ তে ো আরও এে বার হেক্রখ 

টুপুর। তার পর হফর হফাে। এবং এ বারও তপে... তপে... তপে... 

টুপুক্ররর এ বার হজাক্রর তচৎোর েরক্রত ইক্রচ্ছ েক্রর। েীর্ি োন্নাও পাক্রচ্ছ। তেন্তু, গলা তেক্রয় আওয়াজ হবক্ররাক্রচ্ছ ো। 

এেটা অে্েুত েষ্ট্ হেমে হযে তবোঁক্রধ রক্রয়ক্রছ টেে পাোঁজক্ররর োছটায়। সরক্রছই ো। আক্রেৌ হবোঁক্রচ আক্রছ হতা! উফস্! 

মাো হেক্রে এটা যাক্রচ্ছই ো! জ্বর গাক্রয় টুপুর অতির োক্রব ঘক্ররর মক্রধয পায়চাতর েরক্রত োক্রে। মাক্রে মাক্রে চুল হটক্রে 

বৃো হচষ্ট্া েরক্রত োক্রে মাোটাক্রে আলাো েরার। 

হরাশে। হরাশে আেক্রমে েুক্ররতশ। োশ্মীর হেক্রে এক্রসতছল। গত হফব্রুয়াতরক্রত। ওর বাবা প্রতত বারই এই হসােপুক্রর 

োশ্মীতর পসরা তেক্রয় আসত। যক্রব হেক্রে জ্ঞাে েক্রয়ক্রছ, টুপুর তক্রব হেক্রেই মক্রে েরক্রত পাক্রর ফারুেোোক্রে। েযা োঁ 

হরাশক্রের বাবাক্রে টুপুর ওই োক্রমই োক্রে। টুপুরক্রের উক্রল্টা তেক্রের ফ্ল্যাক্রটর হগৌতমোেুরা যখে উপক্ররর আরও 

ব়ে ফ্ল্যাক্রট চক্রল হগল, তার পর হেক্রে ফারুেোো ওই ফ্ল্যাক্রটই এক্রস োেত। অক্রোবক্রর আসত। আবার হম-হত 

চক্রল হযত। হতা এবার হফব্রুয়াতরক্রত ওর ব়ে হছক্রল হরাশে চক্রল এল েোৎ। পরীো হশর্। তাই বাবার োক্রছ ঘুরক্রত 

এল। এটা ফারুেোো বক্রলতছল। তেন্তু হরাশক্রের সক্রে বেুত্ব েওয়ার পর টুপুর হজক্রেতছল, পুলওয়ামা োমলার পর 

ফারুেোো ওক্রে তেক্রয় হবশ েয় হপক্রয় তগক্রয়তছল। তাই হছক্রলক্রে এখাক্রে তেক্রয় আক্রস। েয়টা হেে, হসটা বক্রলতে 

হরাশে। 
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শ্রীেগক্ররর অমর তসং েক্রলজ হেক্রে হরাশে সেয পাশ েক্ররক্রছ। সাক্রয়ন্স গ্রাজকু্রয়ট। ফারুেোো হসই সময় টুপুরক্রে 

বক্রলতছল, ‘‘আতম আর ে’বছর! এর পর হেক্রে হতা ওক্রেই আসক্রত েক্রব। এখােোর বযবসাটা হতা আর বে েক্রর 

হেওয়া যায় ো! এ বার তফক্রর তগক্রয় োল হলক্রের হোোক্রেও হরাশেক্রে তেক্রয় বসব।’’ 

তেন্তু হরাশক্রের হয বযবসায় হোেও মে হেই, হসটা টুপুর হসই তেে বুক্রে তগক্রয়তছল, হয তেে ও োশ্মীতর ওই তেক্রশারক্রে 

ওক্রের তবশ্বতবেযালয় হেখাক্রত তেক্রয় তগক্রয়তছল। মে হয আসক্রল েীক্রস, হসটাও হরাশে স্পষ্ট্ েক্ররতে। তক্রব, এ সব 

আলাপচাতরতায় টুপুর মক্রে মক্রে হবশ হটর হপক্রয়তছল, হরাশে অে্েুত তেগ্ধ এে হছক্রল। তবশ্বতবেযালক্রয়র সামক্রে 

হেক্রেই ওরা েু’জক্রে ট্রাক্রম হচক্রপ ধম ততলা তগক্রয়তছল। োশ্মীতর তেক্রশারক্রে েলোতা েশ তে েরাক্রো আর তে! তা-ও 

এতপ্রহলর োেফাটা েুপুক্রর। তত তেক্রে ওক্রের বেুত্ব েক্রয় তগক্রয়ক্রছ। অক্রেে তবর্ক্রয়ই েো েক্রয়ক্রছ। হতা টুপুর হস তেে 

ট্রাক্রম হযক্রত হযক্রত হরাশেক্রে তেক্রজর েতবর্যৎ-ইক্রচ্ছর েোও বক্রলতছল। ও সাংবাতেে েক্রত চায়। বরখা েক্রত্তর মক্রতা। 

যুদ্ধ েোর েরা সাংবাতেে। খুব স্বপ্ন। এমতেক্রতই গরক্রমর েুপুক্রর লালক্রচ েক্রয় যাওয়া মুখ হরাশক্রের। টুপুক্ররর েোয় 

হসই লাল মুখ হযে ো োঁফক্ররর োওয়া পাক্তচ্ছল। হযে আগুক্রে পু়েক্রছ হলাো! টেে হসই মুেকূ্রত ত হরাশক্রের বলা েোটা 

খুব োক্রে বাজক্রছ আজ টুপুক্ররর: ‘‘তফে হে তসবা আপক্রে েতে ওয়ার হেখা েযায়? তমতলটাতর? তসআরতপ? পুতলশ?’’ 

েোগুক্রলার মক্রধয এতটা হজার তছল, টুপুর হোেও উত্তর তেক্রত পাক্ররতে। চুপচাপ ওই তেক্রশাক্ররর তেক্রে তাতেক্রয় তছল। 

ধম ততলা যাওয়ার পক্রে আর হোেও েো েয়তে। হফরার সময় ওরা হমক্রট্রা ধক্ররতছল। পাক্রশর তসক্রট বক্রস হরাশে এেটা 

সময় আলক্রতা োক্রব বক্রলতছল, ‘‘বুরা মত মাক্রো। তুম যব শ্রীেগর আওক্রগ, তব তুমক্রে মযায় তশোরা চ়োক্রয়ক্রে। 

োশ্মীর বেত সুন্দর েযায়। তুম উধার ইউ তে আো। হমক্রর ঘর। হলতেে েতে ওয়ার েোর েরক্রে হে তলক্রয় হেতে। 

তুমক্রে হেখা হেতে। েম ের হরাজ ওয়ার হেখক্রত েযায়।’’ 

টুপুক্ররর মেটা খুব খারাপ েক্রয় তগক্রয়তছল। ো বুক্রেই ও হরাশেক্রে খুব েষ্ট্ তেক্রয় হফক্রলক্রছ, হসটা বুেক্রত হপক্ররতছল। 

তার পর হরাশক্রের চক্রল যাওয়া পয তন্ত হোেও তেে ওর সামক্রে এ সব েো আর বক্রলতে। হোোও হরাশক্রের খারাপ 

লাগাটা চাতরক্রয় তগক্রয়তছল হস তেে টুপুক্ররর তেতক্ররও। 

হস তেে হরাশেক্রে বক্রলতছল টুপুর, ওক্রের বাত়েক্রত যাক্রব এে বার। োেক্রব। ঘুরক্রব। হবশ মজা েক্রব। হোে হোে 

জায়গা হঘারাক্রত তেক্রয় যাক্রব হরাশে, হসটাও ওই তেে প্লযাে েক্রর হফক্রলতছল ওরা। তলক্রস্টর প্রেম দ্রষ্ট্বয িােটা শুক্রে 

টুপুক্ররর খুব োতস হপক্রয়তছল। তেন্তু হরাশক্রের খারাপ লাগক্রত হপক্রর হেক্রব ও আর তেছু বক্রলতে। হসটা তছল, অমর তসং 

েক্রলজ! 

েোটা হেক্রবই এই মােরাক্রত টুপুক্ররর োতস হপল। মুেকূ্রত ত তমতলক্রয়ও হগল োতসটা। আবার হসই প্রশ্নটা মুতছক্রয় তেল 

োতস, ও হবোঁক্রচ আক্রছ হতা আক্রেৌ! েয়ক্রতা এই আশঙ্কার হোেও োরি হেই। সব টেেোেই আক্রছ। তেন্তু... 

আসক্রল হস তেক্রের পর হেক্রে হরাশক্রের প্রতত এেটা অেয রেম অেুেূতত োজ েরক্রছ টুপুক্ররর। হসটা ও োল মক্রতা 

বুেক্রত হপক্ররতছল। তেন্তু, আইক্রেতন্টফাই েরক্রত পাক্ররতে। হসামশ্রীক্রে বলার হচষ্ট্া েক্ররক্রছ। হস হতা এে েোক্রতই 

োেচ! ‘‘ওক্রর হোেও অেুেূতত রাতখস ো ইক্তন্দরা মা আমার। মুসলমাে। তার উপর আবার োশ্মীতর! প্রািটা হবক্রঘাক্রর 

যাক্রব। োেু-োতেমার েোটা োব! ওর হেক্রে আমাক্রের অরুিাে অক্রেে োল হর। তুতম ওর প্রতত এেটু অেুেূততটা 

বা়োও, োক্রজ হেক্রব,’’— এটা তছল হসামশ্রীর ফাস্টত তরঅযােশে। তার পর হেক্রে হসামশ্রীক্রে এ তেক্রয় তেছু বক্রলইতে 

টুপুর।   

হস তেক্রের হটেটটা পাওয়ার পর হেক্রে যখে আর হরাশক্রের সক্রে হযাগাক্রযাগ েরা যাক্রচ্ছ ো, এমে অবিায় ততে-

চার তেে োটটক্রয়ক্রছ টুপুর। খবক্ররর োগজ, ওক্রয়বসাইট, টটতে— সব তেছুক্রত েজর হরক্রখক্রছ। প্রেক্রম খবর আসতছল, 

উপতযোয় আধাক্রসো বা়োক্রো েক্রচ্ছ প্রচুর পতরমাক্রি। জতে োমলা েক্রত পাক্রর এই আশঙ্কায়। টুপুর তখে হমলাক্রোর 

হচষ্ট্া েক্রর, এই েোটাই তে হটেক্রট হবাোক্রত হচক্রয়তছল হরাশে— ‘তেছু এেটা খারাপ ঘটো ঘটক্রত চক্রলক্রছ। েী 

হসটা তেছুক্রতই আোঁচ েরক্রত পারতছ ো।’ 

যতে তাই েয়, তা েক্রল আোঁচ েরক্রব েী েক্রর! হগাটা হেশই হতা হসটা জােল আরও েক্রয়ে তেে পর। তত তেক্রে 

উপতযোর সক্রে বাতে হেক্রশর সমস্ত হযাগাক্রযাগ বে। ো হফাে, ো ইন্টারক্রেট— এক্রেবাক্রর তবক্তচ্ছন্ন। মােুর্গুক্রলা 

হেমে আক্রছ? হেউ জাক্রে ো। সংবােমাধযমও েুোঁক্রটা! হোেও খবরই হতা পােে অবতধ হপৌৌঁছক্রচ্ছ ো! টুপুর এই 

জ্বক্ররর হঘাক্ররও োল্কা েক্রর তেক্রজক্রে হবাোক্রত োক্রে, সাংবাতেেরাও আসক্রল স্বাধীে েয়। তাোঁক্রেরও অক্রেে হেক্রত্র 

োত-পা বা োঁধা! 

এ োক্রব উক্রত্তজোর হতইশ তেে আজ। েক্রয়ে তেে ধক্রর শরীরটা আর তেক্রচ্ছ ো, তেক্রচ্ছ ো োব। তার হচক্রয়ও ব়ে 

েো, মেটা এক্রেবাক্রর োল হেই। এখে হতা টুপুর প্রায় ধক্রস পক্র়েক্রছ। বাবা-মা তেছু এেটা আোঁচ েরক্রছ। তেন্তু টুপুর 

তেছু বক্রলতে। েক্রয়ে তেে ধক্রর োশ্মীক্ররর খবর তেছু তেছু আসক্রছ। তেন্তু, হরাশে এখেও অধরা। টুপুক্ররর তবশ্বাস, 



   

 

55 

হরাশেও ওক্রে হচষ্ট্া েরক্রছ। তেন্তু, সব তেছু বে েক্রর তেক্রল ও হবচারাই বা েী েরক্রব! 

টুপুর এই মােরাক্রত হফর এে বার োয়াল েক্রর হরাশক্রের েম্বক্রর। তপে... তপে... তপে... তার পর অেন্ত েীরবতা। 

হেক্রট যায়। 

রাত েত হে জাক্রে। খাক্রটই এেটু এতলক্রয় পক্র়েতছল টুপুর। েোৎ হমাবাইক্রলর শি। মাোটা হেমে চক্কর হেক্রট 

উেল। হঘাক্ররর হেতক্ররও ও তেক্তিত, এটা হরাশক্রের হফাে। এতলক্রয় প়োর সময় হমাবাইক্রলর ক্তিেটা উক্রল্ট তগক্রয়তছল 

হবাধেয়। ক্তিেটা হসাজা েক্রর হেক্রখ, হসামশ্রী হফাে েক্ররক্রছ। এত রাক্রত! 

টুপুর এ পাশ হেক্রে েযাক্রলা বলক্রতই হসামশ্রী, ‘‘সতর ইক্তন্দরা, এত রাক্রত হফাে েরার জেয! েযা োঁ হর োশ্মীক্ররর ওই 

হছক্রলটার োম েী হর? আই তমে হরাশক্রের পুক্ররা োমটা েী?’’ শিগুক্রলা েক্র়ের হবক্রগ বক্রল হগল ও। 

টুপুক্ররর হজ্বাক্ররা মাো তেছুই বুেক্রত পারল ো। শুধু হরাশে শিটাই ও শুেল। ‘‘আবার বল েী বলতল? তেছুই বুেলাম 

ো?’’—টুপুর হফর ক্তজক্রজ্ঞস েক্রর। 

—হরাশক্রের পুক্ররা োম েী? 

—হেে? েী েক্রয়ক্রছ? বল েী েক্রয়ক্রছ? 

—োমটা আক্রগ বলতব হতা! 

—হরাশে। হরাশে আেক্রমে েুক্ররতশ। বয়স ২০। বাবার োম ফারুে আেক্রমে েুক্ররতশ। বাত়ে শ্রীেগর, ফক্রতে 

োোল। েী েক্রয়ক্রছ বল। তপ্লজ বল। তপ্লজ। 

— হতাক্রে এেটা হোয়াটস্অযাপ েক্ররতছ। খবক্ররর তলঙ্ক। পক্র়ে হেখ। 

হফাক্রের লাইেটা তেক্রজই হেক্রট হেয় টুপুর। আঙুল চাক্রপ হোয়াটস্অযাক্রপ। হসামশ্রী এেটা সব তোরতীয় ওক্রয়ব 

হপাটতাক্রলর তলঙ্ক পাটেক্রয়ক্রছ। 

খুলক্রতই হেক্রস ওক্রে হেেলাইে: ‘ইটস আ তমরােল েযাট তে ইজ অযালাইে!’ 

তার পর এেটা ছতব। হসই ছতবক্রত হেখা যাক্রচ্ছ, োসপাতাক্রল হবক্রে শুক্রয় এেটা হছক্রল। ঘাক্র়ে, োোঁক্রধ, মুক্রখর এে 

পাক্রশ বযাক্রন্ডজ বা োঁধা। োক্রত-োক্রে-মুক্রখ এোতধে েল। এই হতা হরাশে। েী েক্রয়ক্রছ ওর? েী েক্রয়ক্রছ? টুপুর তচৎোর 

েক্রর ক্তজক্রজ্ঞস েরক্রত োক্রে। তেন্তু জবাব হেক্রব হে? সামক্রেটা োপসা েক্রয় আক্রস। হোেও রেক্রম টট-শাক্রটতর লম্বা 

োতায় হচাখ েুক্রটা মুক্রছ তেক্রয় খবরটা প়োর হচষ্ট্া েক্রর টুপুর। 

ফর েয পাস্ট তি হেজ, হটাক্রয়তন্ট ইয়ার ওড হরাশে আেক্রমে েুক্ররতশ ফ্রম ফক্রতে োোল হলাোতলটট অব শ্রীেগর, 

েয েযাতপটাল তসটট অব োশ্মীর, েযাজ তবে বযাটতলং ফর তেজ লাইফ অযাট হশর-ই-োশ্মীর ইেতস্টটটউট অব 

হমতেেযাল সাক্রয়ক্রন্সস। ‘‘েয হপক্রলটস েযাে হমে আ তেপ উন্ড অে েয হলফ্ট সাইে অব তেজ হেে,’’ হসইে আ 

ইয়ং েের েু ওয়াজ অে তেউটট ইে েয েসতপটালস ওয়ােত েম্বর টু। ‘‘সাম হপক্রলটস েযাে পাংচারে তে আউটার 

সারক্রফস অব তেজ স্টমাে অযাস ওক্রয়ল,’’ েয েের েতন্টতেউে। তে অলক্রসা হসইে, ‘‘হপক্রলটস আর স্টাে ইে তেজ 

হফস, হেে, হেে অযান্ড হশাডার। ইট ইজ আ তমরােযল েযাট তে ইজ অযালাইে!’’ 
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Manjoori Ganguly 

 

Yo all you married ladies and mothers! Recognize this question?? I can’t stop counting the number of 

times this question has been thrown at me, especially post marriage and super-queerly, post 

motherhood. Here I was, with my one-year-old in the perambulator and once the social pleasantries 

and the cootchie-cooing with the infant was dispensed with, I received this smasher, “So, are you 

working?” 

 I love to stick the quizzical expression of a chimpanzee on my face, which is a mix of ignorance, 

innocence and impatience, feigning total loss of comprehension, when faced with this question. I 

waited for her to simplify it further…, “So, are you a working mom?” 

Me, silent, passive-aggressive script in my head :  

No sweetheart, I just stand there with a smile on my face, chant the magic spell and wave my magic 

wand… and things in the house just get done. Duh!  

I say, “Show me a non-working mom and I’ll show you a pig that flies!”   

Has anybody stopped to wonder about the redundancy of the term “working mother”? I know the 

term was coined to refer to a woman who has children and is either self-employed or has a 9- to-5 job 

that pays her a salary but how can you just tick off and imply that a stay-at-home mom is “non-working” 

just because she doesn’t get a pay-check at the end of the month?  Show me a mother of an infant 

who doesn’t work under constant stress trying to keep the baby bathed and fed, diapers changed, 

putting a colicky infant to bed on time, keeping doctors appointments…all this and she still asks for no 

sick or privilege leaves.  Find me a mother of a school going kid who doesn’t get her child’s breakfast 

ready, lunch packed, homework in place, laundry done, clothes ironed and also attends PTA meetings 

and backyard parties and picnics. A mother goes through the rigours of driving her kids to soccer 

practice and piano recitals and in turn gets driven up the wall and round the bend by them. She battles 

with her teenagers and their hormones running amok in the house while she calmly manages 

sleepovers, television times and messy bedrooms. She continues cooking for the adult son, who should 

have long since left home and ventured out on his own but stayed behind to look after his parents, 

taking care of his laundry, entertaining his girlfriend, digging into her family history and dodging 

questions about his marriage plans from curious friends and relatives.  

A mother, you see, never stops working, never complains of “burnout” and she never gets paid in green 

dollars or Euros or Rupees.  
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So here’s some advice for those who cannot resist posing this question to women:               Get informed. 

If the lady has a kid, do not ask the obvious.  “Are you working?” is going to get a flying saucer or a 

dirty diaper aimed at you.  

 

Then there are the insensitive geniuses who believe they have conquered the world because they sit 

in a 4x4 cubicle writing inter-office memos and earning five-digit salaries and think it is their moral duty 

to point out to me what a sinful life I have led so far, when they accusingly lay it out in the open, “Tsk 

Tsk tsk, you actually wasted a seat in that management institute. After spending two years on the 

program, you became a housewife! One person could have studied and utilized that seat”.  

Yes Darling, you see, I was in the midst of the most vindictive phase of my life and for my own sadistic 

pleasure I decided to get enrolled into a Post Grad Program in Management and then do nothing at all 

just to deprive the next person in line of a possible education. God knows it felt so good, you should 

try it too, it is therapeutic you know. I actually quite excel in these kinds of “seat-deprivation” 

occupations and am currently writing a “How To” book on it Sir!  

I mean, how much of that sterile intelligence is required to figure out that a woman decides to be a 

stay-at-home mom because she has a reason to do so? This is not something you foresee as a student 

at the age of 20 when you declare, “Mom, Dad, I am going to get a Management / Engineering/ 

Architecture degree because I so want to sit home and do nothing after I get married. It is so exciting 

to “waste” a seat and ruin another person’s chance of doing something worthwhile for this country!”  

However, more than anything else, what gets my goat - and not just my goat but all the other animals 

in my farm, is the use of the word “waste”. How can any education be wasted…even if you choose to 

be a home-maker? (It is politically incorrect to call wives who choose not to pursue a career outside of 

the house, to be addressed as housewives. That is as degrading as calling a public servant a servant. 

Ouch!) Test a wife on Personnel Management and she’ll rattle off the names of her maids, the 

chauffeur, the cook,  their pays, their families, the number of days of leave they are permitted to 

take…all of it. Ask her about Inventory Management and she’ll tell you exactly when sugar needs to be 

purchased, how much fish lies in the freezer and which grocer is selling rice cheaper and which 

greengrocer has been cheating with their weighing scales! She who goes around the market checking 

out the best buys, the most economic sources of fresh fruits, the wholesale markets for bulk purchases 

cannot be challenged in the Marketing or Vendor Development areas either. Accounting and Financial 

Management, you ask??? Everything from the pearl set around her neck to the fresh fruit on your 

table, the evening snack of samosas and jalebis to the expensive sari for mother-in-law’s birthday duly 

accounted for and managed within the salary. In fact, street smart management techniques originate 

from the home-maker’s strategies to run a household. So, don’t tell me about “wasted” seats, because 
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the only seats that I see wasted are the ones inside those expensive designer trousers and which ought 

to be hung from a clothes-line on a hot summer afternoon in the Sahara with its owner inside it! 

 

Do I even dare start on my old Polish neighbor who is curious to know why I have just one son and not 

any more, as translated for me from the original Polish by her severely embarrassed daughter? Well, 

at least I don’t miss the matronly, “just one bowl sugar”-borrowing, friendly neighborhood (no, not 

Spiderman!!) aunty who, I suspect was not as much interested in borrowing the sugar  as she was in 

knowing about any possible progenies after my only son. Sorry to disappoint you ladies, but it is 

curtains down on this 
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Tridibesh 

                   

 Chapter 1 : 

Pujo manei prem 

                      

On Shasthi evening, they see each other for the first time @ Singhi Park and fall in love at the first sight, 

no conversation albeit. 

On Saptami evening, they meet each other at Mudiali by sheer serendipity and introductory 

conversations kick start. 

On Mahasthami evening, they meet each other with intent at Maddox square and the coyish love starts 

brewing up in the scent of saree and dhoti-kurta. 

On Nabami night, love intensifies at Peter Cat in the delicious company of Chelo Kebab and Sizzler. 

On Dashami night after the immersion of Maa Durga, she bids adieu to him and says... 

“আসক্রছ বছর আবার েক্রব, হযখাক্রে হশর্ েক্রলা এবার, হসখাে হেক্রেই শুরু েক্রব আবার। .. 

চল, েক্রর রাতখ আমাক্রের হপ্রম তা only পুক্রজা special !” 

(Translated in English : we will meet again next year in Durga Puja, we will start our conversations 

exactly from where we have left...  let's keep this love reserved only for Durga Puja..let's keep it Puja 

special..) 

 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

 

Chapter 2:  

Pujo manei aabeg 

 

Just as Ayon took the first sip of his early morning tea from a roadside tea stall of a nondescript narrow 

lane in Kumartuli, 

he lifted up his chin to see a silhouette of a woman, coming out of the shroud of morning fog with a 

certain poise in slow motion, perfectly draped 

in a lal paar shaada saree ( traditional bengali saree ). 

She comes close to him, winks at him, titillates him with her obtrusive sensuality and gives a quaint 

smile at his boyish nervousness. 

" Ey babu, ayega kya meri haveli pe.." she asks. 

" Joy Maa Dugga, durgotinashini.." , saying this he sat down on his knees and touched her feet to seek 

her blessings. 

Ayon could sense that she was no one but Maa Durga herself in the garb of a পতততা. 

 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
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Chapter 3 : 

Pujo manei license pawa 

 

Punjabi wife & Bengali husband from Kolkata. 

 

"Sign a contract now that you would not check out any other woman in your life apart from me" - the 

insecured wife scoffs at her flirty husband. 

"Sure, of course..I promise..I won't..but the violation of the contract is likely to happen only during 

Durga Puja" - the husband quips. 

"Whyyyyyyy....???" - the wife frowns at him. 

" Because Bengali women in saree during Pujo is a complete visual treat..ahaaaa...uffff...amar bongo 

naari..." - he cites the reason. 

"Ohk, then I will also check out handsome bengali men..." - she says , lifting up her shoulder. 

" Yaa, absolutely..why not..but only during Durga Pujo kintu.." - he says with a certain insecurity in his 

voice. 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

 

 

Chapter 4 : 

Pujo manei ghore fera 

 

Bangalore, 

 

Sanchita's daunting boss was not granting her the leave for coming to Kolkata during Durga Pujo. 

She even said that she would do 'work from home' and manage the presentation with the client. 

Still he was not complying with her. 

'What do u want, Sanchita...tell me...this stupid Durga Puja or this job ???'- he asked her. 

'Ofcourse Durga Pujo...and with that.. a better boss for my next company' - she says on his face and 

leaves the room. 

She put down the paper on that day itself and then.............Kolkata.... 

 

Seeing the familiar sight of Maa Durga vanquishing the demon, Sanchita wished if she could do the 

same thing to her boss..she almost imagined a fight sequence where she 

is dressed up as Maa Durga and her boss in the avatar of demon / oshur. 

 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

 

 

Chapter 5 : 

Pujo manei eksathe khawa 

 

a BMW stops at the entrance of a 5 star hotel, the driver opens the door of the car,  

Dr Sen and his family get down and enter the hotel. 

Few minutes later at the restaurant, Dr.Sen's 6 years old grandson Adi throws a query to everyone on 

the table. 
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" Why Samir da is not eating with us over here...he is also family...Samir da ke dako...oke dako..call 

him..." - the 6 year old opens everyone's eyes in the family. 

Samir da, their age old driver, who was sitting all alone in the parking lot , gets completely taken aback 

when he sees the whole family has come to him. 

' Ki hoyeche boro babu...apnara shobai uthe elen naa kheye..." - he asks in bewilderment. 

 

'Samir da, tumi amader sathe khabe ...cholo, Samir da..cholo...noto dugga thakur raag korbe...' 

- the kid shuns all the narrow barriers of class discrimination, so easily. 

 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

 

 

Chapter 6 : 

Pujo manei Birendra Krishna Bhodro 

 

Samaresh has admitted his 92 year old mother to a nearby hospital as her condition is critical. 

Doctors have already stated that her days are numbered. 

Durga Pujo is in the offing, only a month left. 

" Samaresh, I don't think i will be able to see this year's pujo.." - She says in a shaken voice. 

" Maa, please don't say all these...everything will be fine..." - the son consoles her ailing mother. 

" Samaresh, can you do one favor for me right now ? " - she asks. 

" Yes, Maa..tell me..." - he replies steadily. 

" Samaresh, I want to hear Mahalaya right now, that would be my last wish...I would die listenig to 

Birendra Krishna Bhodro..make it happen.." - She starts gasping. 

 

Samaresh plays the untimely Mahalaya on his laptop and as Birendra Krishna's voice reverberates 

through her mother's feeble wrinkled ears, she happily breathes her last. 

It is 10 pm in the clock, a month left for Durga Pujo but Birendra Krishna's voice in the background has 

already given an advance call to the nature that Pujo has arrived. 
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অর্ঘ্য দাস 
 

েুে দনাংরা, কাশেঝুশে োিাদনা পুদরাদনা দনাি (িাকা) হাদে দপদে অোক হদ়ে মাদঝমাদঝ আশম োর শেদক দচদ়ে 

থাশক | ভাশে এই কাদো োি শক দমহনশে হাদের পশরশ্রদমর শচহ্ন, নাশক অেৎ কারোরীর মদনর কাশেমা ! নাশক এই 

কাদো োি শুেুমাি েমদ়ের পেশচহ্ন ?  

 

েহুশেন েদর কে পথ ঘুদর এই িাকা আমার কাদে এদেদে | কে েুে-েুঃদের ইশেহাে রদ়েদে এই শেদেষ দনািটিদক 

শঘদর, শকন্তু দেই েে কাশহনী উদ্ধাদরর দকাদনা উপা়ে আমার জানা দনই | দকউ হ়েদো এই িাকা়ে দপ্রশমকার জনয 

দকাদনা উপহার শকদনদে, দকউ হ়েদো শনদজর দকাদনা োফদেযর আনে েিুদের োদথ উেযাপন কদরদে, দকউ 

হ়েে শনদজর পাও়ো প্রথম দেেন দথদক িাকা েুদে এই দনাি হাদে দপদ়েদে – মুদে ফুদিদে োর হাজার ও়োদির 

োশে, আোর দকউ হ়েদো শপ্র়েজনদক শ্মোদন োহ কদর োর োম শমটিদ়েদে এই দনাি শেদ়ে | দকাদনা েনী েযক্রি 

হ়েদো শনোন্ত অেদহোভদর দকাদনা দহাদিদের চাপরাশেদক এই িাকা েেশেে শেদ়েদে, আোর দকাদনা শেন-আশন-

শেন-োই মানুষ হ়েদো শেদনর দেদষ এই িাকা শেদ়ে পশরোদরর জনয োোর শকদনদে | কে ভােোো, কে আনে, 

কে োশ়েত্ব, কে অেদহো, কে উচ্ছ্বাে, কে েযথা, কে েীঘ তশ্বাে জদু়ি আদে এই শেদেষ দনািিার োদথ | একমাি 

েম়েই োর োেী !   

 

দকউ দকউ আোর েমদ়ের েুদক শনদজর োপ রােদে দনাদি শনদজর নাম শেদে রাদে – কদে দকাথা়ে োর েম়ে 

দেষ হদ়ে যাদে টেক দনই, শকন্তু োর হস্তাের ঘুরদে থাকদে িান দথদক িানান্তদর, েম়ে দথদক েম়োন্তদর |  

 

শুেুই শক কািজী-মুদ্রা ? নাশক মানুষ, অনুভূশে আর েমদ়ের দকাোজ ?  

 

@ টুেটাে হলখাক্রলতখ 
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বিপ্লি পাে 
 

এই পতরবততেশীল মোতবক্রশ্ব সমস্ত তেছুর পতরবততে েক্রয় চক্রলক্রছ প্রতততেয়ত। হসই এেক্রোর্ী জীব েক্রত লে হোটট 

বছক্ররর তববততক্রের মধয তেক্রয় আমরা আজক্রের মােক্রব উত্তীি ত েক্রয়তছ। মােুক্রর্র তববততক্রের ধারা আজও অবযােত 

আর তা ঘক্রট চক্রলক্রছ মােক্রবর বুক্তদ্ধবৃতত্তর তবোশ এর মক্রধয তেক্রয়। মােক্রবর এই বুক্তদ্ধবৃতত্তর তবোশ এর ফল েক্রলা 

আধুতেেোক্রলর প্রযুক্তক্তগত উন্নতত। প্রযুক্তক্তগত উন্নততর ফক্রল 

আজ তবক্রশ্ব তবতেন্ন ধরক্রের ইক্রলেট্রতেে যক্রন্ত্রর উিাবে েক্রয়ক্রছ। 

তক্রব তবজ্ঞাক্রের তববততক্রের শুরুটা েক্রয়তছল খুবই সাধারিোক্রব 

খুবই সাধারি সূক্রত্রর উপর তেতত্ত েক্রর। গত শতািীক্রত তবেুযততে 

যক্রন্ত্রর হবতশরোগই তছল হমোতেেযাল মুেক্রমন্ট তেেতর, আর 

তার ফক্রল এক্রের আোরও অক্রেে ব়ে েত। আর আোর 

অক্রেে ব়ে েওয়াক্রত এক্রের তবেুযততে শক্তক্তর চাতেো তছল 

অক্রেে হবতশ। হযমে প্রেম যুক্রগর হরতেও তরতসোর এত ব়ে েত 

হয সেক্রজ বেে েরা হযত ো। বততমাক্রে তা এতই হছাট হয পক্রেক্রট বেে েরা যায়। এরূপ তবজ্ঞাক্রের অগ্রগততর 

সাক্রে সাক্রে অপতরবেেক্রযাগয প্রযুক্তক্তর দ্রতু তববততে ঘক্রটক্রছ পতরবেেক্রযাগয (Portable) প্রযুক্তক্তক্রত।  

এেতবংশ শতািীর শুরু েক্রত এই তববততে এে অতবশ্বাসয দ্রতুগততর রূপ তেক্রয়ক্রছ, আর তার ফক্রল পতরবেেক্রযাগয 

যন্ত্রাতের েক্রলবর সূক্ষ্ম হেক্রে সূক্ষ্মতর রূপ তেক্রয়ক্রছ, আর তার সক্রে ইক্রলেট্রতেে যক্রন্ত্রর শক্তক্তর চাতেোও েমাগত 

েক্রমক্রছ। পতরবেেক্রযাগয ইক্রলেট্রতেে যন্ত্রপাততর হবতশরোগই এখে বযাটাতর তেেতর, োরি বযাটাতরর উক্রেখক্রযাগয 

হোক্রো সেজলেয তবেল্প আজও পাওয়া যায়তে। তেন্তু আজ আমরা যুক্রগর এে সতেেক্রি ো োঁত়েক্রয় আতছ হযখাে 

েক্রত অেরূ েতবর্যক্রত প্রযুক্তক্তর তববততে অেযমাত্রা হপক্রত চক্রলক্রছ। আমরা েমাগত পতরবেেক্রযাগয প্রযুক্তক্ত েক্রত 

পতরধােক্রযাগয (Wearable) প্রযুক্তক্তর জগক্রত প্রক্রবশ েরক্রত চক্রলতছ। সম্প্রতত এই পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্তর অন্তেুতক্তক্ত 

েক্রয়ক্রছ তবতেন্ন অতযাধুতেে বযবোক্রর, হযমে স্মাটত হটেটাইল, হেলেক্রেয়ার হেতেক্রগশে তসক্রস্টম, অযাতেতেটট ট্রাতেং 

তসক্রস্টম, ইতযাতেক্রত। বততমাক্রে অক্রেে ইক্রলেট্রতেে মাইক্রোতসক্রস্টক্রমর আোর এতই হছাট হয এক্রের শক্তক্তর চাতেো 

খুবই েম, তমতলওয়াট এমেতে মাইক্রোওয়াক্রটর 

পতরতধর মক্রধয। আর তার ফক্রল শক্তক্ত সরবরােোরী বযাটাতরর আোর সূক্ষ্ম হেক্রে সূক্ষ্মতর েক্রয়ক্রছ। 

  

ইততমক্রধয তেছু পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্তর বযবোর তচতেৎসাক্রেক্রত্র েক্রয় োক্রে হরাগীর তবতেন্ন শারীতরে তেয সংগ্রক্রের 

জেয, হযমে োটত হরট (ECG ও HRV), হব্রেওক্রয়ে (EEG), মাসল বাক্রয়া-তসগেযাল (EMG), ব্লাে হপ্রসার, ইতযাতে। এই 

পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্তর প্রধাে অন্তরায় েক্রলা এক্রের শক্তক্ত সরবরােোরী পাওয়ার তেোইক্রসর সীমাবদ্ধতা। বততমাক্রে 

সমস্ত ধরক্রের পতরবেেক্রযাগয ও পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্ত মূলত বযাটাতর  তেেতর, আর বযাটাতরর মূল সমসযা েক্রলা এক্রের 

তেতেতষ্ট্ সময় অন্তর চাক্রজতর প্রক্রয়াজে েয়। এছা়ো বযাটাতরর পতরক্রবশগত প্রোব যক্রেষ্ট্ েততের। এমতাবিায় 

তবজ্ঞােীক্রের গুরুত্বপূি ত গক্রবর্িার তবর্য়বস্তু েল পুেে তবীেরি তবেল্প শক্তক্তর উিাবে েরা। পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্তর 

জেয উক্রেখক্রযাগয শক্তক্তর উৎস েক্রত পাক্রর আমাক্রের শরীর হেক্রে উত্পন্ন তাপ। আমাক্রের শরীর োক্রব তাোইক্রিট, 

হপ্রাটটে ও ফযাট েক্রত হমটাবতলজক্রমর মাধযক্রম প্রতততেয়ত তাপ উৎপন্ন েক্রর চক্রলক্রছ। মােব হেক্রে উৎপন্ন হমাট 

তাপশক্তক্তর পতরমাি আেুমাতেে ১00 ওয়াট। এই তাপশক্তক্তর তেছুটা অংশ তবেুযততে শক্তক্তক্রত রূপান্ততরত েরক্রত 

পারক্রলই পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্তর শক্তক্ত-সমসযার সমাধাে েক্রত পাক্রর। শরীক্ররর তাপ েক্রত তবেুযৎ শক্তক্ত উৎপােক্রের 

এে গুরুত্বপূি ত প্রযুক্তক্ত েক্রত পাক্রর োক্রম তাইক্রলেটট্রে হটেক্রোলক্তজ। সুইক্রেক্রের তলংশতপং ইউতেোতস তটটক্রত আমাক্রের 

বততমাে গক্রবর্িা টেে এই পতরধােক্রযাগয োক্রম তাইক্রলেটট্রে হটেক্রোলক্তজর উপর। আমাক্রের তেরন্তর গক্রবর্িার ফক্রল 

এে েমেীয় োক্রম তাইক্রলেটট্রে তসরাতমে পোক্রে তর উিাবে সম্ভব েক্রয়ক্রছ।আমাক্রের এই উিাবে সম্প্রতত 

ইউক্ররাতপয়াে োক্রম তাইক্রলেটট্রে হসাসাইটট োরা পুরসৃ্কত েক্রয়ক্রছ। 

োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইস হয হোক্রো উত্তপ্ত পৃষ্ঠতল হেক্রে শক্তক্ত উত্পােে েরক্রত পাক্রর। আর এর উক্রেখক্রযাগয 

তবতশষ্ট্য েক্রলা হয এটা তবক্রশর্ রেিাক্রবেি ছা়োই তেরতবক্তচ্ছন্নোক্রব েীঘ তোল েম তেম। এর তবেুযৎ উৎপােে পদ্ধতত 

হোে হমোতেেযাল মুেক্রমক্রন্টর উপর তেেতরশীল েয় আর এই োরক্রি এর েম তোন্ড শিেীে। শক্তক্ত উৎপােক্রের 
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জেয োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইক্রসর এে প্রান্ত উত্তপ্ত পৃষ্ঠতক্রলর সাক্রে সংযুক্ত েক্রর রাখক্রত েয়, আর এর ফক্রল 

তেোইক্রসর আ়োআত়েোক্রব তাপমাত্রার পাে তেয তততর েয়। এই তাপমাত্রার পাে তক্রেযর ফক্রল োক্রম তাইক্রলেটট্রে 

পোক্রে তর মধয তেক্রয় তাক্রপর পতরবেে শুরু েয়, যা পোক্রে তর মক্রধয তত়েৎ বােক্রের সঞ্চালে শুরু েক্রর। আর এর 

ফলস্বরূপ তবেুযৎ শক্তক্তর উৎপােে শুরু েয়। োক্রম তাইক্রলেটট্রে হটেক্রোলক্তজর সবক্রচক্রয় সফল প্রক্রয়াগ এখক্রো পয তন্ত 

েক্রয়ক্রছ মোোশ গক্রবর্িায়, হযখাক্রে রেিাক্রবেি ছা়ো েীঘ তোল তেরতবক্তচ্ছন্ন শক্তক্তর প্রক্রয়াজে, তবক্রশর্ত হযখাক্রে 

হসৌরশক্তক্ত সেজলেয েয়।   

আক্রমতরোর মোোশ গক্রবর্িা সংিা োসা (NASA) মোোশ গক্রবর্িার জেয এে তবক্রশর্ ধরক্রের হরতেও 

আইক্রসাক্রটাপ োক্রম তাইক্রলেটট্রে হজোক্ররটর তততর েক্ররক্রছ। এই হজোক্ররটক্রর এেটট হরতেও এেটটে হোর োক্রে যা 

তাক্রপর উৎস তেক্রসক্রব োজ েক্রর। হরতেও এেটটে হোরক্রে তঘক্রর অজস্র োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইস সংযুক্ত েরা 

োক্রে। োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইসগুতলর আ়োআত়েোক্রব প্রায় ১০০০ তেতগ্র হসলতসয়াস তাপমাত্রার পাে তেয তততর 

েয় যা তবেুযৎ উৎপােক্রে সাোযয েক্রর। হরতেও আইক্রসাক্রটাপ োক্রম তাইক্রলেটট্রে হজোক্ররটক্ররর বযবোক্ররর এে 

উক্রেখক্রযাগয উোেরি েক্রলা েযাতসতে (Cassini) মোোশযাে। েযাতসতে মোোশযাে ১৯৯৭ সাল হেক্রে েীঘ ত ২০ 

বছর শতেগ্রক্রের চাতরতেক্রে প্রেতেিরত তছল যা হরতেও আইক্রসাক্রটাপ োক্রম তাইক্রলেটট্রে হজোক্ররটর োরা পতরচাতলত 

েত। অেয এেটট উক্রেখক্রযাগয উোেরি েক্রলা ২০১১ সাক্রল োসা োরা হপ্রতরত মেল যাে তেউতরওতসটট (Curiosity)। 

এই মেলযাে েক্রলা মেক্রলর পৃক্রষ্ঠ চলেেম এেটট হরাবট যা মেক্রলর েূপ্রেৃততর তবক্রের্ক্রির োক্রজ বযবহৃত এবং 

এখক্রো েম তেম। এই মেলযােও হরতেও আইক্রসাক্রটাপ োক্রম তাইক্রলেটট্রে হজোক্ররটর োরা পতরচাতলত। এই সমস্ত 

বযবোক্রর মূলত মযাক্রো সাইক্রজর োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইস বযবোর েরা েক্রয়ক্রছ। অেযতেক্রে পতরধােক্রযাগয 

প্রযুক্তক্তর জেয োক্রম তাইক্রলেটট্রে হটেক্রোলক্তজর মযাক্রো েক্রত মাইক্রো োইক্রমেশক্রে তববততে এোন্ত আবশযে আর 

তার জেয তবজ্ঞােীরা অতবরত গক্রবর্িা েক্রর চক্রলক্রছে।  

পতরধােক্রযাগয মাইক্রো-োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইস আমাক্রের শরীর েক্রত তমতলওয়াট পাওয়ার উত্পােে েরক্রত 

সেম যা বততমাক্রে অক্রেে তবেুযততে তেোইক্রসর চাতেোর জেয যক্রেষ্ট্। হযমে ECG এর জেয ০.২ তমতল ওয়াট 

পাওয়ার যক্রেষ্ট্। তেছু মাক্রেতট তবক্রের্ি ইততমক্রধযই পূব তাোস তেক্রয়ক্রছ ২০২৫ সাক্রলর মক্রধয পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্তর 

বাজার ৩০ তবতলয়ে েলাক্রর হপৌৌঁছাক্রব। আর এই তবপ্লতবে তববততক্রের জেয োক্রম তাইক্রলেটট্রে হটেক্রোলক্তজর তবপ্লতবে 

তবোশ প্রক্রয়াজে। আর এই লক্রেয তবজ্ঞােীরা অতবরত গক্রবর্িা েক্রর চক্রলক্রছে। তারা তবতেন্ন ধাক্রপ চযাক্রলক্রঞ্জর 

সম্মুখীে েক্রয় চক্রলক্রছে। প্রেম ধাপ েক্রলা এমে ধরক্রের পোক্রে তর উিাবে েরা যার েম তেেতা হবতশ েক্রব, অে তাৎ 

েম তাপমাত্রা েক্রত হবতশ পতরমাি তবেুযততে শক্তক্তর উৎপােে েরক্রত পারক্রব। তেতীয় ধাক্রপর চযাক্রলঞ্জ েক্রলা 

উিাতবত পোক্রে তর মক্রধয েমেীয়তা তেক্রয় আসা যাক্রত েক্রর এরা পতরধােক্রযাগয বযবোক্ররর জেয উপযুক্ত েক্রয় ওক্রে। 

তৃতীয় ধাক্রপর চযাক্রলঞ্জ েক্রলা এমে হোে পদ্ধততর তবোশ েরা যাক্রত েক্রর লযাব হস্কল েক্রত ইন্ডাতিয়াল হস্কক্রল 

োক্রম তাইক্রলেটট্রে পোক্রে তর উৎপােে েরা সম্ভব েয়। আর সব তক্রশর্ ধাপ েক্রলা োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইক্রসর তেজাইে 

ও তার তেম তাি েরা।  বততমাে গক্রবর্িা এমে দ্রতুগততক্রত এতগক্রয় চক্রলক্রছ হয আগামী এে েশক্রের মক্রধয অক্রেে 

পতরধােক্রযাগয ইক্রলেট্রতেে তেোইস তাক্রের প্রক্রয়াজেীয় শক্তক্ত সংগ্রে েক্রর তেক্রত পারক্রব শরীক্ররর তাপ হেক্রে, আর 

তা োক্রম তাইক্রলেটট্রে প্রযুক্তক্তর মাধযক্রম। 

উক্রেখক্রযাগয উোেরি েক্রলা ২০১১ সাক্রল োসা োরা হপ্রতরত মেল যাে তেউতরওতসটট (Curiosity)। এই মেলযাে 

েক্রলা মেক্রলর পৃক্রষ্ঠ চলেেম এেটট হরাবট যা মেক্রলর েূপ্রেৃততর তবক্রের্ক্রির োক্রজ বযবহৃত এবং এখক্রো 

েম তেম। এই মেলযােও হরতেও আইক্রসাক্রটাপ োক্রম তাইক্রলেটট্রে হজোক্ররটর োরা পতরচাতলত। এই সমস্ত বযবোক্রর 

মূলত মযাক্রো সাইক্রজর োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইস বযবোর েরা েক্রয়ক্রছ। অেযতেক্রে পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্তর জেয 

োক্রম তাইক্রলেটট্রে হটেক্রোলক্তজর মযাক্রো েক্রত মাইক্রো োইক্রমেশক্রে তববততে এোন্ত আবশযে আর তার জেয 

তবজ্ঞােীরা অতবরত গক্রবর্িা েক্রর চক্রলক্রছে।  
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পতরধােক্রযাগয মাইক্রো-োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইস আমাক্রের শরীর েক্রত তমতলওয়াট পাওয়ার উত্পােে েরক্রত 

সেম যা বততমাক্রে অক্রেে তবেুযততে তেোইক্রসর চাতেোর জেয যক্রেষ্ট্। হযমে ECG এর জেয ০.২ তমতল ওয়াট 

পাওয়ার যক্রেষ্ট্। তেছু মাক্রেতট তবক্রের্ি ইততমক্রধযই পূব তাোস তেক্রয়ক্রছ ২০২৫ সাক্রলর মক্রধয পতরধােক্রযাগয প্রযুক্তক্তর 

বাজার ৩০ তবতলয়ে েলাক্রর হপৌৌঁছাক্রব। আর এই তবপ্লতবে তববততক্রের জেয োক্রম তাইক্রলেটট্রে হটেক্রোলক্তজর তবপ্লতবে 

তবোশ প্রক্রয়াজে। আর এই লক্রেয তবজ্ঞােীরা অতবরত গক্রবর্িা েক্রর চক্রলক্রছে। তারা তবতেন্ন ধাক্রপ চযাক্রলক্রঞ্জর 

সম্মুখীে েক্রয় চক্রলক্রছে। প্রেম ধাপ 

েক্রলা এমে ধরক্রের পোক্রে তর 

উিাবে েরা যার েম তেেতা হবতশ েক্রব, 

অে তাৎ েম তাপমাত্রা েক্রত হবতশ 

পতরমাি তবেুযততে শক্তক্তর 

উৎপােে েরক্রত পারক্রব। তেতীয় 

ধাক্রপর চযাক্রলঞ্জ েক্রলা উিাতবত 

পোক্রে তর মক্রধয েমেীয়তা তেক্রয় আসা 

যাক্রত েক্রর এরা পতরধােক্রযাগয 

বযবোক্ররর জেয উপযুক্ত েক্রয় ওক্রে। 

তৃতীয় ধাক্রপর চযাক্রলঞ্জ েক্রলা এমে 

হোে পদ্ধততর তবোশ েরা যাক্রত 

েক্রর লযাব হস্কল েক্রত ইন্ডাতিয়াল 

হস্কক্রল োক্রম তাইক্রলেটট্রে 

পোক্রে তর উৎপােে েরা সম্ভব 

েয়। আর সব তক্রশর্ ধাপ েক্রলা 

োক্রম তাইক্রলেটট্রে তেোইক্রসর তেজাইে 

ও তার তেম তাি েরা।  বততমাে গক্রবর্িা এমে দ্রতুগততক্রত এতগক্রয় চক্রলক্রছ হয আগামী এে েশক্রের মক্রধয অক্রেে 

পতরধােক্রযাগয ইক্রলেট্রতেে তেোইস তাক্রের প্রক্রয়াজেীয় শক্তক্ত সংগ্রে েক্রর তেক্রত পারক্রব শরীক্ররর তাপ হেক্রে, আর 

তা োক্রম তাইক্রলেটট্রে প্রযুক্তক্তর মাধযক্রম।  
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“Could you change the channel to Uttam Kumar movies please…” my Mom said to me in a matter-of-

fact manner while she dipped the crunchy nut breakfast cereal into the bowl of warm milk. As I flipped 

from Netflix to YouTube with the Apple TV remote, it was clear to me that for my Mom, YouTube had 

become the equivalent of a channel devoted to Uttam Kumar. 
 

Uttam Kumar was a legendary actor of Bengali Cinema who dominated the Bengali movie industry for 

more than 3 decades. Born in the year 1926, he died at a young age of 53 in the year 1980. He acted 

in more than 200 films including 15 Hindi films, and he still has a wide fan following across generations. 

He holds an iconic status in Indian cinema, with a metro station named after him including life size 

statues as well as commemorative stamps released to 

celebrate his birth anniversary. 

 

My Mom would have watched at least a hundred of 

Uttam Kumar’s films but she doesn’t mind watching them 

again. The natural and effortless style of acting of this 

great actor impresses even the most discerning viewer. 

Uttam Kumar had more than 50 megahit movies to his 

credit and was hailed as a one-man industry but even he 

had a lot of critics during his time, as is natural for any 

successful person. Some people said he was fit only for 

commercial movies as a matinee idol, and he could not cater to the intellectual taste of certain 

segments. 

 

This gap between commercial and intellectual had given rise to parallel cinema creating a new genre 

of art films. However the ultimate tribute was paid to Uttam Kumar by Satyajit Ray, one of the greatest 

art movie directors of all time, when he cast him to play himself in the movie “Nayak” (The Hero). 

 

I asked my Mom to rate the Uttam Kumar movies along the two dimensions of “Story” and “Acting”. 

Some movies had a good plot but the acting was not that great. On the other hand some movies had 

a lousy storyline but the acting was superb. Then there were some where both the story and the acting 

was great leading to the megahits. 

 

My Mom diligently rated each movie along those two dimensions and her ratings led me to create an 

analytical view of Uttam Kumar’s movies. I have actually plotted the ratings in a little 2x2 with Acting 

as the X-axis and Story as the Y-axis, leading to four quadrants. On the upper right quadrant are movies 

that are strong in Story as well as Acting. There are at least 50 films in that quadrant alone. On the 

bottom right quadrant are movies that are weak in Story but have strong Acting. Most of the remaining 

movies of Uttam Kumar fall in this quadrant! 

Both the quadrants on the left side in my little 2x2 are fairly empty, with just a couple of entries. What 

does this mean?! Well it just goes to prove that there are not that many movies where Uttam Kumar 
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has not acted well. This is perhaps one of the reasons behind the unbeatable success of Uttam Kumar 

– there is hardly any movie where he did not do justice to his role! 

 

In the beginning of his career, starting with “Drishtidan” in 1948, he had struggled a bit to establish 

himself. But after “Sharey Chuattor” in 1953 and “Agni Pariksha” in 1954, both turning out to be 

superhit movies - there was no looking back for him. 

 

No matter who was his director, and who was his heroine, no matter how good the plot or how 

different the music, no matter how well the co-stars acted, Uttam Kumar was like a constant – he 

worked equally hard for every single role. A one-man industry indeed! For almost 30 years he 

maintained the same physique and the same charisma. Even at the height of his success, he continued 

to set new records. This level of discipline and diligence is rarely found. 

Uttam Kumar’s wish was to die on the job in a studio - and that is exactly what happened. It was while 

shooting his last film (“Ogo Bodhu Shundori”) that he suffered a massive stroke and was taken to 

hospital  - never to return again in person, but securing a permanent place in the hearts and minds of 

millions of his fans - to this day. 

 

- Debashish Chatterjee, lives in South Jersey. 

http://www.dchatt.com/dchats-blog 
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Parvati Sastri 
 

India is the land of festivals and fairs. Some festivals welcome the seasons of the year or  the harvest, 

some celebrate religious occasions and some festivals indicate the advent of the New Year or business 

year. 

Ganesh Chaturdhi is an important festival that occurs during the rainy season. A house-hold event with 

Vinayaka worshipped in every house as well as a community event with pandals erected in street 

corners for  the 11-day festival, with bhajans, cultural programmes and tasty prasad in the evenings. 

The festival brings  back memories of our childhood with waking up early,  happy  trips to the market 

for the freshly mounted clay  idol, flowers and  the Eco-friendly puja material.  Hectic activity around 

the house with fathers in charge of gathering the kids and conducting the Puja, while mothers were 

busy in the kitchen. Nothing can match the taste of homemade Undrallu/Modak with tangy ginger 

chutney. It was  important festival during our school days, where we tried  to overcome  lack of 

preparation in studies   with some serious prayers and fervent appeals to the Elephant God. The 

Vinayaka idol of our childhood was of clay, our preparations were humble and our prayers 

were  simple. The festive fervour and worship of yesteryears is slowly giving way to pomp and 

show,  huge pandals, blocking of roads, tall Ganesh idols , DJ-shows, and extravagant events. 

 

Dussehra  occuring during October-November time is a major festival that celebrates the victory of 

good over evil. The major events of the ten-day festival are  the performances of the Ramlila n 

Northern India, A grand procession of  goddess Chamundeshwari on a Golden  throne in 

Mysore  and  Durga Pooja in West Bengal celebrating victory of  Maa Durga over the demon king 

Mahishasura.  During our school days, semester exams were held  depending on the dates of Dasara 

festival. Once exams were finished and holidays declared, everything turned festive. Throwing away 

the books and free from studies, we used to play whole day coming home only to feast on special food 

items prepared as Prasad. Teachers were rewarded in cash and kind, school children were taken  from 

house to house led by the teacher and singing in chorus, 

 

“Ayya variki chalu aidu varahalu, 

pillavandraku chalu pappubellalu… 

Jayeebhava vijayeebhava digvijayeebhava… 

 

The Telugu poem roughly translates as,  

” Five coins are enough for the teacher… 

sweets enough for the children.... 

Victory be yours!... 

May you be victorious!… 

Universal victory be yours !! 

 

By the time we get over the festivities of Dasara, Deepavali used to be around the corner. This festival 

of lights is   celebrated to mark  Lord Rama's return to Ayodhya after  conquering the demon king 

Ravana, symbolising the victory of Good over Evil, the triumph of  Light over Darkness. My childhood 

memories of Deepavali were about  festival holidays, early morning oil baths, new clothes, homemade 
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sweets,  blessings from elders, greeting the neighbours, sharing the fire crackers with siblings,  family 

puja sessions,  lighting the earthen oil lamps and  bursting the crackers. The  friendly 

neighbourhood  Deepavali of yesteryears is slowly  transforming  into  Happy Diwali of Hallmark & 

Archies greetings.With Working couples,  nuclear families and busy schedules, festivals are 

becoming  low-key affairs. 

 

Much water has flown under the bridge and the  festivities from my childhood are going  through many 

variations. With people migrating all over the Globe for education and career prospects, families 

getting together and celebrating are difficult propositions. No matter whether we celebrate at home 

or as a community event, festivals bring people together, instill a sense of belonging, take away the 

ennui of daily routine and nurture the  feeling of well being. And efforts shall be made to celebrate,  as 

festivals keep us connected to our communities, our culture and our roots.  
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'National tragedy': Trump begins border wall construction in Unesco 
reserve. Source: The Guardian Newspaper, Fri 13 Sep 2019. 
Construction of a 30ft-high section of Donald Trump’s border barrier has begun in the Organ Pipe 
Cactus national monument in southern Arizona, a federally protected wilderness area and Unesco-
recognized international biosphere reserve. The Trump administration has deemed the new structures 
necessary due to a “national emergency” of unauthorized immigration into the US . I was going through 
world news and this article caught my eyes. In this era of Human Rights awareness and One World 
concept, a wall is being constructed in the US to prevent migration from its neighbouring country. 
History has seen the rise and fall of the Berlin Wall. Erected in the dead of night on August 13, 1961, 
the Berlin Wall (known as Berliner Mauer in German) was a physical division between West Berlin and 
East Germany. Its purpose was to keep disaffected East Germans from fleeing to the West. 
When the Berlin Wall fell on November 9, 1989, its destruction was nearly as instantaneous as its 
creation. For 28 years, the Berlin Wall had been a symbol of the Cold War and the Iron Curtain between 
Soviet-led Communism and the democracies of the West. When it fell, the event was 
celebrated around the world. I do not know who was the winner or loser in this chapter of world 
history? 
To begin with let us understand the definition of boundaries, which is a dividing line, a line which marks 
the limits of an area. Boundaries can be of several different types, Geographical, 
Political,Professional,Sociological,Psychological,Emotional,Mathematical, Gender, Religious and in 
Sports. Speaking of the relevance of a boundary in the sport of cricket , who can forget the 6 sixes by 
Yuvraj Singh against England in 2007.. 
Out of all the above mentioned types of boundaries, these two are most impactful. 
1. Politically caused geographical boundaries 
2. Psychologically caused mental boundaries 
Politically caused geographical barriers are made to prevent people of a particular race, ethnicity, 
nationality from migrating into a geographically defined territory. The basic idea behind such laws are 
to feed the ego of the leaders. To mark oneself powerful over others. It is this kind of restrictions that 
lead to much bigger differences like political disturbances or war. 
Moving onto psychological boundaries , it impacts our opinions, attitudes, status , consciousness, 
emotions which in turn deeply affects the ability to perceive the world. The way we treat each other, 
support or resent each other, communicate amongst people of different gender, religion, age, color 
everything is a result of our mindset. 
But how do we develop a particular mindset? Well it is previously fed information from different 
sources like family, friends, culture, school, society, media and so on over the years. 
When you smile at a baby, most probably it will smile back not thinking how you look like, or any other 
characteristics to decide it’s response. It just knows the language of love and care. But the same baby 
after 4-5 years, has heard and observed enough to be influenced by its home environment to have 
developed a frail mindset. The toddler might still smile but not on first glance. The same child after 20 
years might take awhile before smiling, because by then it has a very strong mindset of its own. That 
adult now has to mentally cross all barriers before letting the emotion to overpower into a smile. 
My whole point is that psychological barriers are not a gift of nature but a creation by human mind. 
Now that I mentioned nature, one day my daughter who spends most of her time questioning me 
about anything and everything she is curious about, asked one question. 
She asked that mom, when it rains, can the trees and plants choose the amount of rain falling on 
them? Well that is a superb question and it planted a seed of thought in my mind. 
 
Nature the biggest giver, most powerful entity has never differentiated in bestowing its resources to 
the living beings on earth. When nature is in the right balance with life then it is called heaven . 
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Just as the Sun has never reserved its rays from falling onto the surface but has reached out to the 
tiniest of corners it can creep into. Whether it is a place in the slums or a bungalow, a black guy or a 
white guy , when the sun is shining bright everyone under the blue sky has the right to enjoy it. 
The wind never shies away from blowing all across. 
The Mother Earth does not think before bearing fragrant flowers or juicy fruits, like who will consume 
it? Whether it is a honey bee or birds, insects, animals or humans. It just does it’s selfless duty of 
nourishing all of us. 
The rain or the river has never thought before quenching our thirst, the sea or the ocean has never 
asked for an identity before any voyage. 
 
When nature has no boundaries, who are we to create them? 
A brief look into the world of free migration . 
I am glad that we have still not enforced our mindset on the nonhuman migrating species. These 
animals do not have any border security force positioned on the way of the migrating birds or schools 
of fish. Geese winging their way south in wrinkled V shaped flocks is perhaps the classic  icture of 
migration. A sight to behold. 
Migration is the large scale movement of birds between their breeding(summer) homes and their non 
breeding (winter)grounds. 
 
Why do birds migrate? 
Birds migrate to move from areas of low or decreasing resources to areas of high or increasing 
resources. The two primary resources being food and nesting locations. 
Interesting fact: At least 4,000 species of birds migrate each year. 
Many species of Salmon, Shad, Catfish, Sturgeons, Hilsa, Eel migrate between the sea and the river to 
complete their life cycle. Other species must make extensive migrations within their home rivers to 
reach critical habitats. Free migration routes for fish are crucial to their survival. If they cannot reach 
their breeding grounds, the species will decline and eventually become extinct. Around the world, 
millions of people rely on freshwater migratory fish as a primary food source and for their livelihood. 
Interesting fact: World Fish Migration Day Celebrated on 16th May every year. I would like to mention 
that the marking of territory is not uncommon amongst animals. By marking their territory they signal 
to other animals of the same species that, that area and the food resources contained within are being 
used. Another reason is for purposes of mating. Some animals like dogs, tiger spray urine or rub 
themselves on trees and bushes to mark their zone. To sum it up, nature has no boundaries but the 
living species with increasing complexity of minds have decided to mark their space in their own 
unique ways to feed their greed and not need. 
 
I am wondering how would the world look like if we take away all the boundaries and enforce free 
migration to one and all? 
 

- Reshmi Ghosh. 

Teacher by profession and cultural enthusiast by passion 
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Siddharth Saurabh Sahu 
 

 

It pains me, 

That I rarely write poems anymore. 

That I rarely get to pour out my mind, 

While the rest of the world I ignore. 

 

I guess, 

A poet needs to be a tortured genius, 

Or be somewhat indifferent to the world. 

But what do I know about poetry? 

I rarely write poems anymore. 

 

Getting busy, 

With grocery shopping on weekends, 

Planning my dinner on the way home, 

How can I arrange my thoughts into words? 

While deadlines soak my creativity to the bone! 

 

And when I do get, 

An occasional solitary emptiness, 

Social media fills my mental void, 

Keeping me away from poetic readiness. 

 

Hence today, 

I have this terrible thing to confess, 

Although I'm happily married to science; 

I sometimes miss poetry - my mistress. 

 

So I am compelled, 

After this occasional late night adultery, 

To quietly return back to equations, 

Having cheated on science with poetry. 

 

And it definitely pains me, 

That I rarely write poems anymore. 
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সদিাঞ্জন দত্ত 
 

মাক্রে মাক্রে খারাপ সময় আক্রস, 

আর আতম তখে তচক্রে তেই তেছু েুল।   

েক্রয়র সময় আক্রস,  

আতম গুতে - আমার োত ধক্রর আক্রছ োর তবশ্বাসী আেুল।  

েতাশার সময় আক্রস, েুুঃক্রখর সময় আক্রস, এোর সময় আক্রস 

চাক্রয়র োক্রপ ে়ে হতালা গল্প যায়,  

হচাখ োপসা লাক্রগ, তবুও হচাখ খুোঁজক্রত োক্রে 

তখে আতম বুেক্রত োতে - হেে এেলাটট আমার  পায়।  

ো পাওয়ার সময় আক্রস, োরাক্রোর সময় আক্রস, 

আক্রস হবেোর হরাক্রে েক্রর েীঘ ত ছায়াক্রশাে, 

আতম তখে হচক্রয় হেতখ -  তপ্রয় মুখ হেক্রে ে'খাো আক্রছ 

ে'খাো েল পরমুখ ! 

োন্নার সময় আক্রস, অসুক্রখর সময় আক্রস 

আক্রস অবুক্রের মত তবক্রেতশ তেছু োওয়া, 

আক্রস অসুক্ররর োলক্রবলা, আক্রস োেক্রবর েুংোর , 

আতম হেতখ হে - হেক্রেক্রছ পাক্রশ আর োর চক্রল যাওয়া।   

মন্দ সময় আক্রস, আক্রস অে সময়, তখে তচক্রে তেক্রত েয় েুল, 

খারাপ সময় মাক্রে আপে তচক্রে হেবার প্রােৃততে ইশেুল।   
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Sourjya Chowdhury 

 

Novels have been written, poems have been composed and even movies made about it. My father is, 

what we Bengalis call, a *poka* and I have found solace in it, when everything else seemed dull. Yes, I 

am talking about the Ilish Paturi.  

When I stepped into Sweden three years ago, I knew I was leaving behind two most integral parts 

which defines a Bengali- a) the Durga Pujo and b) the Bengal fish- especially the paturi. While I found 

home in SSPC during Durga Pujo far away from home, on the other hand, I never really managed to 

get hold of Ilish Paturi anywhere in Sweden. It was in April earlier this year, when me and my Bengali 

friends in Stockholm, finally decided to cook Ilish Paturi from scratch. Yes, cook. Yes, from the scratch.  

You see, the paturi is a piece of heaven wrapped in a banana leaf- juicy, tangy and with just the right 

amount of energy that makes your Sunday lunch worthwhile. A delicacy belonging to the classic Bengali 

hall of fame- there aren’t many other dishes that represents the standards of Bangaliana quite like the 

paturi.  

Coming back to our brave decision about making the Ilish Paturi- we figured out what all we needed 

for the dish and the two most important parts were eventually the hardest to get- one, the fish itself 

and second, the banana leaf. After a thorough investigation, we found the place where we would get 

the Hilsa fish, albeit frozen. The Himalayan Indian store near KTH Royal Institute of Technology, was 

our go to place for it but what is a paturi without the banana leaf? 

We searched on the Internet, asked various people but nobody knew where we could get banana 

leaves. The only solution we got was asking one of the Indian stores to have it delivered for us but we 

would’ve needed to wait for three weeks- a strict no since we didn’t want to wait that long. The day 

before our cooking experimentation, we even pondered about the possibility of cooking it and then 

packing it in a piece of paper- to get as close to the paturi feel as possible. However, we quickly brushed 

aside that idea and I thought about trying my luck in an Asian store, one last time.  

So when the Sunday finally arrived, I left early morning for this Asian store in Hötorget. No promises, 

no expectations- just one hope of finding banana leaves to cook Ilish Paturi. Yes, just a tiny hope- that’s 

the extent a Bangaali can go to have their fish. I knew a large part of the Thai cuisine are served in 

banana leaves and since Stockholm have such a huge craving about Thai cuisine in general, there was 

no harm in trying my luck. I reached the Oriental Supermarket at 10am in the morning, and my joy 

knew no bounds when I found out they sell banana leaves. 500g of Banana leaves for 45 SEK. Not the 

best deal compared to Indian standards, but I was already in heaven and I wasn’t letting myself slip 

out of it. I got the Banana leaves and headed home as a very happy person.  

What followed was Hilsa fish covered in mustard paste, slit green chilies, a dash of salt and haldi, 

wrapped beautifully in banana leaves, served hot and tender on our plates with rice, dal and aloo 

bhaja. A Sunday lunch in Stockholm that I will never forget. 

 

The recipe that I used was from BongEats (https://www.bongeats.com/recipe/ilish-paturi) and its as 

follows: 

 

https://www.bongeats.com/recipe/ilish-paturi
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INGREDIENTS : 
 

• 280 g (or 4 pcs) ilish machh (hilsa fish, 3-cm-thick pieces) 

• 40 g mustard seeds (soaked overnight) 

• 8 pcs green chillies 

• 40 g coconut (peeled) 

• 50 g yoghurt (beaten) 

• 24 g salt 

• 2 g sugar 

• 2 g turmeric powder 

• 20 g mustard oil 

 

METHOD : 
  

1. Soak mustard seeds overnight in water. 

2. Clean the ilish machh and cut it in 3-cm thick slices. Kolapaturi is best made with thick slices of 

fish. Set these pieces aside, preferably on a flat plate. 

3. Drain the mustard seeds of the water they’ve been soaking in and add them to a grinder jar. 

Add 4 green chillies, roughly chopped, along with 100g water. Grinding green chillies with the 

mustard ensures that it doesn’t turn bitter. 

4. Grind these to a fine paste. Take your time with this process. Scrape down the sides of the jar 

and grind as many times as it takes to form the smoothest possible paste. The finer the grind, 

the better the flavours. 

5. Now, add the peeled and chopped coconut to the grinder jar, along with salt, sugar, and 

turmeric powder. Grind once again till everything is smooth and well combined. 

6. Transfer this paste to a mixing bowl. Add the beaten yoghurt and mustard oil. Mix till the oil is 

fully incorporated. 

7. Spoon this mixture over the ilish machh, dividing it equally. Turn the fish over and coat the 

other side as well. Use your hands to make sure every part of the fish, including its cavities, 

are well coated. Set it aside to marinate for 15 minutes. 

8. Meanwhile, wash and cut up some kolapata into rectangular sheets, 20 cm by 50 cm in 

dimension. Gently toast them on a pan set on medium heat. This will increase malleability of 

the banana leaves, ensuring that they don’t crack when folded. Remove from heat and set 

aside. 

9. Take a banana-leaf sheet in front of you. Spoon some mustard paste in the centre of one of 

the sheet. Set one piece of the fish on it. Top off with some more of the paste and a split green 

chilli. 

10. Carefully wrap the fish with the banana leaf making sure that it is fully covered. If you find that 

your leaf is torn, wrap another layer of leaf around it. Tie this parcel up securely with a cotton 

string (don’t use synthetic or it will melt when heated). 

11. Add a tablespoon of oil to the tawa (pan). Once hot, place the parcels on it side by side. 

12. Cover and steam the banana-leaf parcels on low heat for 5 minutes on each side. 

13. Unwrap and serve hot. 

  



   

 

76 

So if you thought having Ilish Paturi in authentic Bengali style was a distant dream, I hope I made it 

somewhat easier by sharing my story.  
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Suvradeep Mitra 

I work in a renowned private farm. I draw a huge salary every month and tend to indulge on my 

profligacy by buying perfumes, and traveling to remote places. I find travels de-stressing and job 

distressing despite the fact that the latter earns me my bread where the former expends it.  

I am married with a kid who is now promoted to a primary school. My wife is a working woman with 

an ostensibly busy schedule and an ostentatious boss. She needs to work hard to get promotions which 

do not come easily and annually like our son’s school. She does not like the quiet and quaint I search 

while traveling, and prefers to stay at home. Moreover, our son is now growing, and one of us has to 

stay back to take care of him. Hence, I am used to travel alone these days.  

We are expecting a new member in our family by the latter part of this year. This has restricted Priya’s 

movements further or her intent to move out. She sometimes only instigates me for dining together 

from nearby outlets and that’s it. We have grown sedentary as a family. 

Priya, my wife is not satisfied with her job. She feels that she gets only a pittance for the work she 

does. The job is demanding and she does not want to bring work home. Hence, she needs to stay back 

at the office and finish her daily assignments.  

Her face has started taking the brunt of her daily chores to show premature wrinkles and a gauntness 

unprecedented to my eyes.  

Each day I have started losing the girl I enticed once in a family gathering. 

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

We were having dinner together. It was an evening of mid-April and the fans had already started 

running at full limbo in this part of the country. The humidity had also soared up. We came back home 

after a tiring day and we had nothing to discuss in the dinner. Our son had already slept and Priya had 

taken care to tell her a bedtime story.  

Our silent chewing of food was riddled with an uncanny distance between the two souls staying under 

the same roof.  

“Can we go for a short trip in the weekend?” I asked, breaking the silence. 

“Why are you asking me? You know that I cannot come.” She kicked back. What ensued was an 

unfruitful discussion with me trying to pursue her followed by her devout denial.  

Hence, I decided to go alone to North Bengal. 

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

I took the early morning flight and reached Bagdogra airport in the morning. Priya packed me my 

breakfast in a small tiffin-box. I called her up to let her know that my flight landed safely. The cab driver 

was waiting for me outside the terminus at the usual meeting place as I visit this place at least once a 

year. 

The sky had a creamy hue and the chill had not yet left the roads. It was stuck to the lush verdant tea-

garden as dew-drops. It lingered to the rusty roadside pillars in the form of cold crusts and water-

wisps. It impinged onto the vast meadow as mist and it beguiled the eyes of the plebeians as sleep. 

The blue mountains stood one after another with gradually fading silhouette, like a sound that fades 

into an echo. The river rumbled as the butterflies unfurled their moist wings to dry under the new sun. 

The water had turned frothy grey from the serene turquoise as the glaciers started melting.  
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We parked the car by the side of the river and stood for a while. A roadside shop welcomed me as I 

bought a cup of tea. As I nibbled on my breakfast, I tasted love and care. The love emanated from a 

once-jubilant charming girl who loved to wear yellow and the care exuded from the same girl who 

turned a middle-aged wife and a mother of one who was struggling her way through desire, 

dilapidation, and dust.  

I remembered the days when we came here for the first time. We used to enjoy the tranquility and 

the sound of the flowing river. Her coiffure used to be a neat braid in those days unlike the unkempt 

bun she wears now. I maintained the habit of coming back to this place but she somehow could not 

make her way through and adjusted with the urban cacophony.  

We drove for almost four hours to reach our destination. It was an idyllic hamlet at the base of the 

Himalayas with only a single lodge for stay. The accommodation comprised of a room with damp wall 

and a small washroom. There was a common dining space for all the lodgers which never exceeded 

ten. The paint of this room was wearing off as it was probably never re-painted since the time I first 

visited this place with my dad. 

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

My dad was a common man. He worked very hard in his first life to have a square meal and then 

established a family of his own with a paltry income. He never traveled in an air-conditioned train 

compartment till I grew up. The possibility of flying in an aeroplane was farfetched. It was me who 

booked his first air-ticket with my earnings.  

It was with my dad that I learnt to appreciate the forlorn beauty of the Himalayas.  

My dad believed in the chores and regularity. He maintained his habit of early rising throughout his 

lifetime. He used to visit our ancestral house in every weekend. When my mother started losing her 

ability of deciphering time, place and person, my dad used to bring her tiffin. Everyday at the same 

time. Without a fail. Despite rain, storm, heat or traffic, all synonymous and equivalent to calamity. 

One day, he packed her food and went to the hospital and waited there for hours before knowing that 

a white veil had been drawn over her eyes. That was the last time I saw tears in his eyes. 

I used to walk down the valleys with my dad. He liked the aroma of the cedar and used to talk about 

life on our way. Principled and disciplined, he never lost the child inside him which laughed and enjoyed 

during our travels that used to be short and cheap yet full of life. I am still in search of the same life 

while traveling.  

His pocket used to have only a few pennies yet his heart jingled every time he booked three sleeper-

class berths for us on a holiday. The child grew younger each year as he added a new layer of grey hair. 

One day when the child could not grow further younger, it simply ceased to exist in its mundane form. 

I believed that he probably had gone back to the womb of the mother earth as the world could not 

hold him anymore and let him progress further in his retrograde progression of mental age.  

Yet the valleys stood unaffected and untouched. It stood silent and somber as if nothing has happened. 

As if an addition of a star in the sky meant nothing to them. 

I could not return to this place for years thereafter.  

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

It was already lunch-time and a grey cloud loomed over us. A downpour soon started as I waited for it 

to stop with all alacrity. It indeed stopped but the night had already fallen by then. Nowhere to go, I 

watched a pair of barn swallow that had nested over the dining-bulb and had given birth to seven ever-

shouting and ever-demanding mouths. The little swallows stayed inside their mud-nest, eyes shut fast, 

moving only in response to the movements of their parents’ who fed them sequentially and 
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continually. The kids did not develop any feather and was furry grey in contrast to their parents, who 

had glowing royal blue wings and chestnut colored bellies.  

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

I stood first in my college-exam. It was an important exam and I worked really hard that time. So, I 

demanded a walk-man. A walk-man used to be a gadget of the era when we used to click photos in a 

36-reel camera with negatives inserted into it. Owning a walk-man was my dream and I always 

imagined listening to songs while going to college to heighten my style statement among the peers, 

especially those that belonged to the opposite sex. I used to like a pretty girl in our class.  

My dad asked “How much does it cost? Your walk-man?” and then he mumbled “it’s way too costly. 

We already have a tape-recorder and this thing is nothing but a portable tape-recorder”.  

I was furious.  

Who can argue with a person who does not know the difference between a tape-recorder and a walk-

man?  

“A tape-recorder is a tape-recorder, big, black and uncool. It’s nothing compared to a walk-man. 

Moreover, a walk-man has ear-phones. How cool is that? You do not disturb anyone and listen to the 

songs.” I said. 

The furrows around my dad’s eyes deepened and he said “But we can’t listen to the songs you’re 

listening”.  

I was simply disgusted.  

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

It was a new morning and the glum of the previous afternoon was nowhere to be seen. The breakfast 

and lunch were simple and tasty. The mobile signal was weak and I could not contact Priya. It did not 

bother me much as she was aware of the weak network. 

The innkeeper’s son came to meet me during lunch.  

“Sir, are you carrying your camera this time?” 

“Yes. Indeed.” I answered.  

“Finish your lunch sir and I will take you to a nearby place. You can see something which you probably 

have never witnessed in your lifetime.” 

“The place is a little bushy and inside the forest and you may have to wait for a long time without 

making noise. But I can assure that your wait will be worth.” 

“Forest? I hope there is no danger.” My skeptical urban sense suddenly crept back in me. 

“No sir.” He replied. 

“Ok then.” I said. 

Bimal, the innkeeper’s son guided me through the bushy undergrowth to a place inside the forest. The 

forest floor was moist and the air was full of the aroma of fallen foliage. He asked me to stand hidden 

behind a tall pine tree and pointed towards another tree.  

“Sir, watch that tree closely. Can you see a hole in it? That’s the nest of a bird.” 

“So?” I felt sudden irritation towards Bimal. “You brought me here to show me a bird’s nest?” 

“Wait Sir. The female is inside the hole. The male will come to feed her.” Bimal pleaded. 

“Why?” I quizzed. 

“The female is pregnant sir. It is expecting to lay eggs.” 

My irritation had subsided a little. That’s a wonderful gesture, I thought.  

“But Bimal, why is this so special?” 

“Trust me Sir and wait. Please. I will come back in a while. Just keep watch. Else you will miss it.” Bimal 

reminded me and left me there. 
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I waited for more than an hour and gradually started growing impatient. 

It was then when I saw it. The bird, a rufous-necked hornbill, a 

vulnerable species, swooped in the frame. Its wingspan was as 

big as a five-feet tall man and yet it came without warning, like 

a gust of wind. It brought a whooshing sound with its flight, like 

a sail of a ship and ensconced over a straight horizontal branch 

above the nest. It was gigantic in size with a huge yellowish 

beak with parallel dark ridges over it. Its head and neck were 

rufous with jet black body. There was a scarlet pouch-like area 

at the junction of its head and neck. Its eyes were bordered 

sky-blue like the blue mascara. It poised itself by the help of its 

long tail that was jet black in color with creamy white tip. 

Once settled over a nearby tree, the branch of which stooped 

down in its weight, it started picking and eating its greenish 

black fruits one by one to empty the whole branch gradually. I 

noticed a sudden stir inside the tree-nest. The tips of the beak 

of the female hornbill just peeped outside the nest which looked lifeless and empty a couple of minutes 

back. The male hopped back to the tree with the nest, positioned it vertically and started regurgitating 

the fruits it swallowed. Patiently and carefully it transferred all the half-chewed fruits to the eagerly 

waiting beaks of its female counterpart. The whole ritual lasted a few minutes and then came another 

whooshing sound before the male disappeared into the canopy.  

I was so engrossed in the moments that it hurt me to come back to the reality.  

My trance was broken after a few seconds by a human touch over my shoulder. I saw a beautiful lady 

smiling at me. Before I realized, I found myself clasped in a tight embrace.  

The lady, who charmed me once and for a lifetime whispered me in my ears “Remember the first time 

we came here?”  

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

Priya later revealed that she made a secret plan of coming to North Bengal one day after my arrival. 

She booked her tickets and took the risk of traveling this far after consulting her doctor. Then she 

arranged with her parents to take care of our son, Prithwish. She already knew my destination and 

stay.  

That night we sat together in silence gazing the stars like before.  

The silence was riddled with an uncanny warmth. 

She drew my hand and placed it over her belly.  

Someone kicked from inside.  

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

Fifteen years back, I came back from my college, still furious with dad.  

“How was your day?” My mom asked me. “Usual”, I chirped nonchalantly.  

And then she handed me over the walk-man I desired for and she was beaming. “Your dad bought you 

this.”  

“But this is expensive, mom.” I exclaimed.  

“He said that a dad should always love, care, and protect his family.” Mom replied and went to cook 

my favorite dish that night.  

* * * * * * * * * * * * * 
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The walk-man lost its importance in time and got replaced by compact discs. The discs also transitioned 

into digital songs freely available in internet. 

I do not use earphones these days.  

We sing together as a family whenever we feel like.   

 

  

সৈলরন্দ্র কুৈার দত্ত  

হোক্ররর হবলায়, হছাট্ট পাতখটা, গাক্রছর োক্রলক্রত হবাক্রস, 

তেতচর-তমতচর োোোতে েক্রর সোক্রলর পতরক্রবক্রশ। 

প্রেৃততর েীল আোক্রশর তেক্রচ োো হমক্রল উক্র়ে যায়, 

গাছ হেক্রে গাক্রছ োচাোতচ েক্রর, সুখ টুেু হপক্রত চায়। 

োল হেক্রে োক্রল, পাতার ফাোঁক্রেক্রত, খাবাক্ররর হখা োঁজ েক্রর, 

তেছু ো তেছু হস টেেই হপক্রয় যায়, হপট টুেু তার েক্রর।  

সােীর সাক্রেক্রত গাক্রছ গাক্রছ ঘুক্রর, হখলা হোক্রর তেে োক্রট, 

সোল, েুপুর, তবক্রেল গত়েক্রয় আোঁধাক্ররর রূপ হফাক্রট। 

খ়ে-েুক্রটা তেক্রয় তততর বাসায় তবশ্রাম হেয় রাক্রত, 

সারাটা তেক্রের ক্লাতন্তর ঘুম হেক্রম আক্রস আোঁতখপাক্রত। 

তেক্রজ ও সাতে-হত রাক্তত্র োটায় তাক্রের হছাট্ট বাসায়, 

পাশাপাতশ হেক্রে, শান্ত তচক্রত্ত সেসুক্রখর মায়ায়। 

সোলক্রবলায়, হোক্ররর আক্রলায়, আপে-মক্রেক্রত োক্রে, 

আবার হখলায় হমক্রত ওক্রে তারা সবুজ পাতার ফাোঁক্রে। 
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সজুয় চযাটাজ্ী  

 
 

প্রবে হলখা ও ভ্রমিোতেেী তববরি েরায়  আমার অতেজ্ঞতা ও পারেতশ ততার যক্রেষ্ট্ অোব আক্রছ। তোতপ সক্রঙ্কাচ 

হবাধ তেক্রয়ও তবগত ২০১৮-২০১৯ সাক্রলর আমার গক্রবর্িার স্বাক্রে ত তবক্রেক্রশ োোর এবং হসই সংলগ্ন টুেক্ররা টুেক্ররা 

স্মতৃত পােেক্রের োক্রছ তেক্রবেে েরার এে েুদ্র প্রয়াস রাখলাম। 

তশশব হেক্রেই স্বপ্ন হেখক্রত মােুর্ খুব োক্রলাবাক্রস। আতমও এর বযততেম তছলাম ো। আবার স্বপ্ন হেখা ও তার বাস্তব 

রূপায়ি অক্রেোংক্রশই অসম্ভব েক্রয় আমাক্রের পী়ো হেয়। হসই রেমই আমার মক্রের এেটা সুপ্ত বাসো তছল তবক্রেশ 

ভ্রমি ও তার সাক্রে অজাোক্রে জাো। েজ্জম্পউটার সাইন্স তেক্রয় োরক্রত গক্রবর্িা (তপএইচতে) হশর্ েরার সাক্রে সাক্রে 

হসই স্বপ্ন পূরি েবার সুক্রযাগ এক্রলা ফ্রাক্রন্সর এে ইউতেোতস তটট যাবার সুক্রযাক্রগ। আতম ওখাক্রে হপাস্ট েেক্ররট তেসাক্রব 

গক্রবর্িা েরার আমন্ত্রি হপক্রয়তছলাম। েতুে এে অজাো হেক্রশ েীঘ ত এে বছর োোর সুক্রযাগ হপক্রয়  মে উৎফুে 

েক্রয় উেক্রলা। তক্রব হেশ হছক্র়ে তবক্রেক্রশ এই এে বছর োোর পতরেল্পোয় হত তেছু মােুক্রর্র অেৃপি সাোযয 

আমাক্রে অক্রেে েটেে বাধা অততেম েরক্রত সাোযয েক্ররতছল। 

তেসা সংোন্ত যাবতীয় োজেম ত সম্পন্ন েক্রর ফ্রাক্রন্স োোর ছা়েপত্র তেক্রয় আগক্রস্টর ২০১৮ হত পাত়ে তেলাম হসই 

বেু প্রতীতেত হেক্রশ। আমার ইউতেোতস তটট তছল ফ্রাক্রন্সর এে সুন্দর শের তেস-এ। েলোতা তবমােবন্দর হেক্রে 

েুবাই েক্রয় েীঘ ত যাত্রা হশক্রর্ ওখােোর তবমােবন্দক্রর োমলাম। ইতমক্রগ্রশে প্রক্রসস সম্পন্ন েক্রর বাইক্রর পা হফলক্রত 

হস এে সম্পূি ত অক্রচো স্বপ্নেগরী আমার সামক্রে। মক্রোরম আবোওয়া, অপরূপ  েীল  সমুদ্র, এবং অেূতপূব ত 

আল্প্স পব তত - হযে এে অতুলেীয় হমলবেে েক্রয় ধরা তেল আমার সামক্রে। তেস শেক্ররর হসই অপরূপ সুন্দর 

সমুদ্র তসেত এবং হমতেক্রটতরতেয়াে সমুক্রদ্রর খুব সতন্নেক্রট আমার অযাপাটতক্রমন্ট। ধীক্রর ধীক্রর অল্প েক্রয়েতেক্রের 

মক্রধযই শেরটটর প্রতত এে অে্েুত োক্রলালাগার জায়গা তততর েল। এই শেরটট খুবই সাজাক্রো-হগাছাক্রো এবং 

পতরষ্কার। তবতেন্ন জায়গায় োো েেশা েক্রর ঘাস োটা। খুবই আিক্রয তর তবর্য় লেয েরলাম হয সোক্রল রাস্তায় 

যােবােক্রের অক্রেে চাপ োেক্রলও হসইরেম েে ত হশাো যায়  ো। যােজট ও খুব হবতশ েয় ো। বরং গাত়ের গততক্রবগ 

অক্রেে হবতশ মক্রে েল। আতম উপলতব্ধ েরতছ হয োরক্রত তো েলোতায় ট্রাতফে বযাবিা যতে ওই হেক্রশর মক্রতা 

েক্রতা তক্রব অক্রেে মােুক্রর্র যােজক্রটর তেতয যন্ত্রিা তেছুটা লাঘব েক্রত পারক্রতা।  যাতায়াত বযবিা খুবই সাশ্রয়ী 

এবংবাসযাত্রা যক্রেষ্ট্ আরামোয়ে। মাত্র ১,৫ ইউক্ররাক্রত চুয়াত্তর তমতেট বাস অেবা ট্রাক্রম যাতায়াত েরার সুক্রযাগ 

এবং সুবযবিা আক্রছ। তাই হবতশরোগ ভ্রমিতপপাসু মােুক্রর্রা তাক্রের প্রেম পছন্দ তেক্রসক্রব বাস হেই গ্রেি েক্ররে। 

বাস খুব উচ্চ গততক্রত চলক্রলও তার োোঁেুতে অেুেব েরা েুষ্কর। 

ফ্রাক্রন্স হপৌৌঁক্রছ তাক্রের োর্া রপ্ত েরার ইচ্ছা োেক্রলও হসটা েমশ আর পতরপূি ততা পায় তে। ওখাক্রে 

তবশ্বতবেযালয়গুক্রলাক্রত অধযাপে ও ছাক্রত্ররা  ইংক্ররক্তজ োর্ায় অেযস্ত বক্রল আমার প্রােতমে তেেগুতলক্রত হোে 

সমসযায় প়েক্রত েয় তে। তক্রব হসই সুখ খুব হবতশতেে িায়ী েয়তে। েীঘ তোলীে হময়াক্রের তেসার জেয ফ্রাক্রন্সর এে 

অতফক্রস আমাক্রে সাোক্রতর জেয আক্রবেে েরক্রত েক্রয়তছল। আমার তবশ্বতবেযালক্রয়র তবক্রেতশ ছাত্র  ও গক্রবর্েক্রের 

তবতেন্ন অযােতমতেক্রিটটে োক্রজ সোয়তা েরার জেয এেটট ওক্রয়লোম হসন্টার আক্রছ। হসই হসন্টাক্ররর এেজে 

জাম তাে অতফসার আমার তমটটংক্রয়র তেে উপতিত োেক্রবে বক্রল টেে েক্রয়তছল। তেতেতষ্ট্ সাোক্রতর তেে আতম ওই 

অতফক্রস হপৌৌঁক্রছ হেতখ হসখােোর ফরাতস অতফসাররা ইংক্ররক্তজ োর্াক্রত অক্রতাটা পারেশী েে। লাইক্রে ো োঁ়োক্রো 

অসংখয মােুর্ক্রে তবতেন্ন গাইেলাইে তারা তেক্রচ্ছে। তেন্তু ইংরাক্তজক্রত েো ো েওয়ায় আতম খুব সমসযার সম্মুখীে 

েলাম। হসই ফরাতস  অতফসারক্রের বারবার অেুক্ররাধ সক্রত্বও েো েক্রলা ো। এক্রত আমার েমেীয়তার অোব হবাধ 

েক্রলা। ইততমক্রধয হসই ওক্রয়লোম হসন্টাক্ররর জাম তাে অতফসার এক্রস উপতিত েক্রয়ক্রছে। তততে অসাধারি েেতায় 

আমার ও ফরাতস  অতফসারক্রের সাক্রে এে অে্েুত হসতুবেে িাপে েরক্রলে। ফল স্বরূপ হসই যাত্রায় তাক্রের োর্া 

অবগত ো েওয়ার তবপে েইক্রত উদ্ধার হপলাম। এরপর শুরু েক্রলা তবশ্বতবেযালক্রয়র লযাবক্ররটরীক্রত গক্রবর্িা। আতম 

তেেগুতলক্রে উপক্রোগ েরতছলাম। আমার ফরাতস এোক্রেতমে সুপারোইজার খুবই হেল্পফুল। তততে হযক্রোক্রো 
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সমসযায় বারংবার সেক্রযাতগতার োত বাত়েক্রয় তেক্রয়তছক্রলে। সততয এইোক্রব তেেগুক্রলা হযে আক্ররা উপক্রোগয েক্রয় 

উেল। আমরা এেটট েেফাক্ররক্রন্স গক্রবর্িা পত্র পাে েরার আমন্ত্রি হপক্রয় হস্পে ভ্রমক্রির এেটা সুক্রযাগ হপক্রয় 

হগলাম।  

হস্পক্রের গ্রাে েযাোতরয়া েীক্রপর লা পাক্রলামা শেরটট তছল েেফাক্ররক্রন্সর মুখয িাে। এই লা পাক্রলামা শেরটট েল 

েযাোতর আইলযাক্রন্ডর রাজধােী। এটট এেটট জেবেুল শের। এই জায়গাটটর অক্রেে ঐততোতসে োতেেী সম্বক্রে 

অবগত েলাম হসখােোর তেছু বাতসন্দাক্রের োছ হেক্রে। ক্তেক্রস্টাফার েলম্বাস ১৪৯২সাক্রল আক্রমতরোর উক্রেক্রশয 

সমুদ্র যাত্রার সময় এই শেক্রর জাোজ হোের েক্ররতছক্রলে। তাোঁোর সমুদ্রযাত্রার এবং জাোক্রজর তবতেন্ন অসাধারি 

স্মতৃত সংরতেত আক্রছ হোলে োউস বক্রল এেটট তমউক্তজয়াক্রম। হসৌোগযবশত েেফাক্ররক্রন্সর হশক্রর্ এেতেক্রের 

অবোক্রশ এে বাোলী গক্রবর্েক্রে সেী েক্রর শেক্ররর তবতেন্ন েশ তেীয় িােগুতল প্রতযে েরার উক্রেক্রশয রওো 

তেলাম। এই শেক্ররর আবোওয়া এতটাই মক্রোরম হয হোে সমক্রয় গরম অেুেব েয় ো। এই মক্রোরম আবোওয়া 

আমাক্রের ভ্রমক্রির জেয খুবই অেুেূল েক্রয় উেল। এখােোর োো আতেতক্রটেচার, ওড টাউে, পতরেশ তক্রের পর 

েশ তে েরলাম হসই পুরক্রো হোলে োউস। অসাধারি সব স্মতৃত তেেশ তে সংরেি েরা েক্রয়ক্রছ এই তবরাট 

তমউক্তজয়াক্রম। এখাক্রে হবশ তেছুেি সময় োটটক্রয় অেয আক্ররেটট গুরুত্বপূি ত েশ তেীয় িাে সান্তা হে েযাটাতলো 

েযাতেিাল চাচত এ উপতিত েলাম। এই চাচত এর তলফ্ট তেক্রয় উপক্রর উেক্রল পুক্ররা লা পাক্রলামা শের  পযাক্রোরাতমে 

োক্রব হেখা যায়। হস এে অপরূপ েৃশয। েীল সমুদ্র, সাতর সাতর জাোজ, বন্দর, পাো়ে, হছাট হছাট পাোক্র়ের উপর 

বাত়ে সবই তমক্রল তমক্রশ এোোর। অক্রেে েশ তেীয় িাে ছত়েক্রয় োেক্রলও সমক্রয়র অোব এর জেয তেছু গুরুত্বপূি ত 

িাে ভ্রমি েক্রর আবার তেজ শেক্ররর পক্রে রওো তেলাম। 

হস্পে হেক্রে তেস শেক্রর হপৌছাবার জেয সমস্ত তবমাে গুতল পযাতরসক্রে অন্তব ততী োলীে তবমােবন্দর তেক্রসক্রব 

বযবোর েক্রর। তাই আতমও হসই স্বপ্নসুন্দরী, ফ্রাক্রন্সর রাজধােী পযাতরস শের েশ তে েরার অেূতপূব ত সুক্রযাগ োতছা়ো 

েরক্রত পাতর তে। পযাতরক্রস ২ রাক্তত্র ভ্রমক্রি আইক্রফল টাওয়ার, লুের তমউক্তজয়াম, ইতযাতের মত প্রতসদ্ধ িাে গুতল 

েশ তক্রের পতরেল্পো েরলাম। তশশক্রবই পক্র়েতছ ইউক্ররাপীয় সেযতার এেটট পীেিাে েক্রলা পযাতরস। সাতেতয, তশল্প, 

তবজ্ঞাে ও িাপতয র তেেশ তে এই শেক্রর ছত়েক্রয় তছটটক্রয় রক্রয়ক্রছ। এখাক্রে প্রেম েশ তক্রেই উপতিত েলাম আয়রে হলতে 

হে পতরেশ তে েরক্রত। আইরে হলতে আসক্রল আইক্রফল টাওয়াক্ররর োম। অক্রেক্রেই ওই োক্রম আইক্রফল টাওয়ার হে 

সক্রম্বাধে েক্রর। আইক্রফল টাওয়ার েশ তক্রের আস্বাে অপূি ত হেক্রে যায় যতে তাক্রে েুক্রটা হবলায় তো তবক্রেক্রল এবং 

রাক্রত হেখা ো েয়। তাই েুপুক্ররর তেক্রে রওো েলাম আইক্রফল টাওয়ার হেখক্রত। পক্রর তবক্রেক্রলর তেক্রে আবার 

আইক্রফল টাওয়াক্ররর উপর হেক্রে পযাতরস েগরী হেখক্রত হগলাম। আইক্রফল টাওয়াক্ররর উপর হেক্রে পযাতরস েগরী 

হেক্রখ আমার শাম্মী োপুর এবং শতম তলা োেুর এর তেক্তন্দ ছায়াছতব "ইতেতেং ইে পযাতরস" এর েো মক্রে পক্র়ে হগল। 

এখাক্রে োোঁ-চেচক্রে শেক্ররর ফুটপাক্রত অসংখয হছাট হছাট েতফ খাওয়ার জায়গা। পুরক্রো বাত়েগুতলর জােলায় 

সুসজ্জজ্জত টব এ েক্রর েক্রর ফুক্রলর সমাক্ররাে সবাইক্রেই মুগ্ধ েক্রর। এখাক্রে তসে েেীটটক্রে পযাতরক্রসর হৃেয় তরে 

বক্রল অক্রেক্রেই সক্রম্মাধে েক্রর। প্রতযে েরলাম অগুেতত হপ্রতমে-হপ্রতমোক্রে হছাট হছাট হেৌোয় হসই হৃেয় 

তরক্রের বুক্রে হরামাতন্টে োক্রব আবদ্ধ েক্রয় তবচরি েরক্রত। পক্ররর েু'তেক্রে বাতে তেছু েশ তেীয় িাে উপক্রোগ 

েরলাম। তশল্প-সাতেক্রতযর মোেগরী পযাতরসক্রে োক্রলাোক্রব উপলতব্ধ েরক্রত হগক্রল অন্তত এে সপ্তাক্রের অবোশ 

তেক্রয় পতরেল্পো েরা উতচত। যতেও হসই তবলাতসতা আমার পক্রে সম্ভব তছল ো। তাই অক্রেে িাে পতরেশ তে 

অসমাপ্ত হরক্রখই তেছু স্মতৃত আর েতবর্যক্রতর ইক্রচ্ছ সেী েক্রর রওো েলাম আমার শের তেস এর উক্রেক্রশয। 
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সীমা পাল 
                                                      

মাতৃবন্দো বলক্রত আমরা মাক্রয়র পূজা েরাক্রেই বুক্রে োতে। হসই মা জাগততে তেংবা পারমাতে তে হযই হোে ো 

হেে। মাক্রে পূজা েরক্রল প্রোরান্তক্রর েগবাক্রেরই পূজা েরা েয়। মাতৃবন্দো সংতেপ্ত েক্রর আক্রলাচো েরার পূক্রব ত 

এেবার জগৎ সটৃষ্ট্র মূক্রল তফক্রর তাোই। তেোক্রব জগৎ এবং প্রেৃতত ও পূরুক্রর্র সটৃষ্ট্ েল। 

 

 আমরা জাতে,  ঈশ্বর এে ও অতেতীয়। “এে”মাক্রে তততে সমস্ত তবশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারি েক্রর সবতেছুক্রত পতরবযাপ্ত 

আক্রছে এবং “অতেতীয়” মাক্রে তততেই আবার বেু অংক্রশ তবোক্তজত েক্রয় জগক্রতর প্রততপালে েরক্রছে। সটৃষ্ট্র 

প্রারক্রম্ভ জগৎ সটৃষ্ট্র ইচ্ছা এেম্ পুরুক্রর্র মক্রধয জাগতরত েওয়া মাএই “প্রেৃতত” ও “পুরুর্” রুক্রপ তবোক্তজত 

েক্রলে। শ্রীমিগবত্গীতায় পরক্রমশ্বর েগবাে শ্রীেৃষ্ণ স্বয়ং অজুতেক্রে ´প্রেৃতত´ ও ´পুরুর্´ সম্পক্রেত তবর্েোক্রব 

তবক্রের্ি েক্ররক্রছে। জগক্রতর সবতেছু সটৃষ্ট্র মূক্রল `প্রেৃতত` ও `পুরুর্` এরই অবোে।  

 

`প্রেৃতত` তারপর ততে গুক্রের প্রতীেরুক্রপ ততে প্রধাে শক্তক্তক্রত আতবেূতত েক্রলে। হসই প্রধাে ততে শক্তক্ত েল: 

সও্বগুক্রির প্রতীেরুক্রপ মা স্বরস্বতী; রক্রজাগুক্রির প্রতীেরুক্রপ মা লহ্মী এবং তক্রমাগুক্রির প্রতীেরুক্রপ মা েুগ তা। 

সমস্ত জ্ঞাে শক্তক্তর অধীশ্বরী েক্রলে হেবী স্বরস্বতী। স্বরস্বতী হেবীক্রে আবার বাগ্ক্রেবী, সারো, বীিাপাতে, তবেযাোতয়েী, 

পুস্ত্তেধাতরেী ইতযাতে বেু োক্রম বন্দো েরা েয়। সত্ত্বগুি সব তো হোমল, সক্রতজ ও শুভ্রতার প্রতীে। স্বরস্বতী 

হেবীও হতমতে শুভ্রবে ও অলংোক্রর সুক্রশাতেত।  

 

শাে ও গ্রক্রে হেবী স্বরস্বতী হোোও েুই েস্ততবতশষ্ট্ আবার হোোও হোোও চাতরেক্রস্ত সুক্রশাতেত েক্রত হেখা যায়। 

চতু তেক্রস্তর এে েক্রস্ত েমে্েুল, এেেক্রস্ত মালা আর বােী েুই েক্রস্ত বীিা ধারি েক্রর আক্রছে। হেবীর বােে হোোও 

েংস আবার হোোও মযূ়র হেখা যায়। শাোেুসাক্রর হএতাযুক্রগ হেবী স্বরস্বতী চতু তেস্ততবতশষ্ট্ এবং বােে মযূ়র এই 

প্রতীেরুক্রপ পূজা েরা েক্রতা।  

 

বততমাক্রে তবতেন্ন িাক্রে মােুর্ তবতেন্ন সমক্রয় তবতেন্ন রুক্রপ হেবীক্রে পূজা েক্রর োক্রে। োরতবক্রর্ তর অক্রেে িাক্রে 

এখেও েগূ তাপূজার সম্তমী, অষ্ট্মী ও েবমী তততেক্রত হেবী সরস্বততর বন্দো ও পূজাচতো েক্রর। হসখাক্রে প্রেমা হেক্রে 

েবমী পয তন্ত পূজা েক্রর। এক্রে আবার `েবরাক্তত্র` ও বলা েয়। তবেযােী ও জ্ঞােতপপাসু বযক্তক্তরা অষ্ট্মী তততেক্রত মাক্রয়র 

সামক্রে পুস্তোতে রাক্রখে আর তা েশমীর তেক্রে পূজা সমাপক্রের পর হেে। তাক্রের তবশ্বাস এক্রত হেবী তাক্রের তবেযা, 

বুক্তদ্ধ ও জ্ঞাক্রের অতধোরী েরক্রবে। হসই অঞ্চক্রল ঘক্রর ঘক্রর হস সময় হেবী পূজা েক্রয় োক্রে। গুজরাটীরা আবার 

েীপাবলী তততেক্রত মোলহ্মী, শ্রীগক্রিশ এবং মোতবেযার পূজা েক্রর োক্রেে। 

 

আবার বাংলার পুক্ররা অংশসে অক্রেে িাক্রে মাঘ মাক্রসর শুক্লপক্রের পঞ্চমী তততেক্রত হেবী সরস্বততর বন্দো ও 

আরাধো েক্রর। এক্রে বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী তততেও বলা েয়। হসই সময় বাসাবা়েীক্রত ও তবক্রশর্ েক্রর তবতেন্ন 

তশোেক্রে তবেযােীরা হেবীর তবক্রশর্ আরাধক্রে ব্রতী েে। পূক্রজার তেে এ হেবীর সামক্রে পুস্তে রাখা েয় এবং হসইতেে 

পুস্তে প়ো বারি। োরতবক্রর্ ত তবেযােীরা তবক্রশর্ েক্রর প্রতযে হেবী বন্দো েক্রর োক্রে হমধা, শে্ত্তত, স্মতৃত ও 

এোগ্রতার জেয। হেবীর প্রতযে প্রিাম মন্ত্র েক্রলা: 

 

ওোঁ  সরস্বতত মোোক্রগ তবক্রেয েমলক্রলাচক্রে। 

তবশ্বরুক্রপ তবশালাতহ্ম তবেযাং হেেী েক্রমােস্তুক্রত।। 

 

বততমাক্রে সমস্ত তবক্রশ্ব `YOGA` তেক্রয় হয েোবাততা েক্রচ্ছ হসখাক্রেও হেখা যায় েুন্ডলীতে শক্তক্তক্রে জাগতরত েরার 

জেয হেবী বন্দো েরা েয়। আবার শাক্রে আমরা হেখক্রত পাই সমস্ত েক্রম তর তসক্তদ্ধতা প্রোেোরী শ্রীগক্রিশ 

মাতৃআজ্ঞা পালেক্রেই সক্রব তাপতর হরক্রখক্রছে এবং মাতা-তপতার পূজাক্রেই প্রোরান্তক্রর শ্রীেগবাক্রের পূজা বক্রল 
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আখযাতয়ত েক্ররক্রছে। হেেো মাক্রে হয রুক্রপই বন্দো েরা হোে ো হেে তততে সব তো জক্রগতর সমস্ত সন্তাক্রের 

েুুঃখ েরূ েরার জেয সো তৎপর োক্রেে। তাই আমাক্রের োয়-মক্রোবাক্রেয সব তো মাতৃ আরাধো েরা উতচত। 

 

উপক্ররর সংতেপ্ত তববরি হেক্রে আমরা হেখক্রত পাই, মাতৃবন্দো সবসময় তবক্রশর্ গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা সেোক্রর হেখা 

েক্রয়ক্রছ। জাগততে মাতা েক্রলা পারমাতে তে মাতার প্রততরুপ। তাই জাগততে মাতাক্রে অবজ্ঞা েয় সব তো সম্মাে েরা 

উতচত। সবক্রশক্রর্ মাক্রয়র চরক্রি প্রিতত জাতেক্রয় আমার তলখার ইতত টােতছ- 

 

হে মাত: জগতজেেী হগা তুতম। 

প্রিতম হতামাক্রর বাক্রর বাক্রর।। 
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Moumita Biswas 

 
India’s heroes are changing—from Bollywood stars and cricketers to our soldiers, scientists, social 

workers, and athletes—people who are untiringly and selflessly serving the nation to protect her 

sovereignty or glorify her in various fields on the international arena. Today, the average Indian takes 

pride in the achievements of his/her fellow countrymen and women, and a nationalistic fervor runs 

through the subcontinent every time we see the tricolor flying high, be it on foreign soil when her able 

daughters and sons earn medals after stiff competition, or in extraterrestrial space etched on the 

chassis of space crafts, feats that are still beyond the comprehension of other developing nations. 

Despite all the challenges encountered in nurturing the dream of our forefathers in creating a strong, 

independent, tolerant, coherent, and self-reliant nation of myriad ethnicities, socio-economic 

backgrounds, and linguo-cultural differences—a dream so fragile that one is afraid that it may simply 

vanish if whispered—India has survived and emerged strong, an emerging global power to reckon with. 

However, a people without knowledge of its history are like trees without roots or buildings without 

foundation, which will eventually collapse. One of the strongest nations are those that are aware of 

their past and honor their heroes, both from the past and the present, because someone correctly said 

that the present is born from the womb of the past. Unfortunately, we Indians are slowly distancing 

ourselves from our history and heritage, forgetting our national heroes of the past, or are not even 

aware of the sacrifices that have ensured that we have a today and possibly a better tomorrow. 

Jatindranath Mukhopadhyay, popularly known as Bagha Jatin, is one such unsung national hero about 

whom I wish to write on this august occasion. 

 

We live in Bhubaneswar, the city of temples, well known for the famous Lingaraj and Mukteshwar 

temples, and its proximity to Jagannath dham Puri and the Konark sun temple. Approximately 200 km 

from Bhubaneswar is the city of Balasore, which is popular for its proximity to the vanishing Chandipur 

sea beach. Few kilometers from the sea beach is the confluence of the Buribalam or Budhabalanga 

river with the Bay of Bengal. While the walk to the confluence along the Casuarina-lined sea beach, 

collecting various types of sea shells en route and watching the red crabs play hide and seek is certainly 

enchanting, what piqued my interest was the association of the place with the immense courage of a 

group of five young Bengali men, led by Bagha Jatin, who fell fighting a large consignment of British 

forces for the sake of the motherland in September 1915. 

 

Jatindranath Mukhopadhyay was born in 1879 in Kayagram, a village in the Kushtia subdivision 

of Nadia district in what is now Bangladesh. In 1904, a young Jatin fought single handedly with a Royal 

Bengal tiger and killed it with a dagger, because of which he earned the loving epithet ‘Bagha Jatin’. 

Since his childhood, Jatin had a selfless social serving streak compounded with a sense of nationalism, 

which found direction under the mentorship of Swami Vivekananda. Swamiji had inspired Jatin to take 

up the mission of bringing together dedicated youth with “iron muscles” and “nerves of steel” who 

could plunge into the service of the motherland. 

 

Later, his meeting with Sri Aurobindo (then Aurobindo Ghosh) ignited his fervor for revolution against 

the British further. It was Aurobindo who entrusted him to create a “secret society” for training 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kushtia_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Nadia_district
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
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dedicated youth for a revolution against the British. That secret society was known as Jugantar and 

Bagha Jatin became its commander-in-chief. This was a decentralized federated body with scores of 

autonomous regional revolutionary units. He was also one of the founders of the Anushilan Samiti, the 

principal revolutionary organization operating in Bengal in the early 20th century. Jugantar soon 

became a pan-India movement and successfully set up its units across India and even far across South-

East Asia, Europe, and America! To raise ammunition, Bagha Jatin set up a bomb manufacturing unit 

at Deoghar. His party was also instrumental in the assassination of several eminent British officials and 

in the armed robbery of British banks (which were incidentally replete with the hard-earned money of 

Indians). It was an era of Indian liberation movement where Hindutva, cultural nationalism, and 

socialism blended in the focal point of the revolution against the British Raj.  

 

Jatin was first arrested in the Alipore Bomb Case, but was released shortly thereafter. He was again 

arrested in connection with the Howrah-Sibpur case and was released after 11 months. It was at this 

time that Jatin realized that the sporadic armed attacks on the much stronger British dominion were 

insufficient and that the time was ripe for galvanizing an all India uprising similar to the 1857 mutiny. 

Working on the principle that “my enemy’s enemy is my friend”, Bagha Jatin approached the German 

Crown Prince in Kolkata in 1912 for the delivery of arms for an insurrection to create a socialist 

government in India. Impressed, the Crown Prince assured Jatin of assistance in terms of arms, 

ammunition, and funds at a suitable time. Then, the World War I broke out in 1914, with Germany and 

Great Britain as adversaries. A large contingent of the British-Indian army was sent to the war front to 

help with the British war efforts, leaving only 15,000 soldiers to guard the Indian soil. Jatin saw this as 

the opportune moment to strike the death blow to the British in India. By this time, the Jugantar party 

had forged strong ties with the expatriate Indian revolutionary outfits based, and Jatin was secretly 

working on winning over the Indian soldiers stationed at Kolkata’s Fort William, the nerve center of 

the British in India. The task of obtaining funds and armaments was entrusted upon MN Roy, the key 

lieutenant of Jatin. In April, 1915, Roy left India for Indonesia in search of German armaments on board 

the SS Maverick, which was believed to be en route somewhere in the Pacific. Odisha’s Balasore coast 

was selected as the place where the shipload of the arms consignment from Germany was supposed 

to be delivered. To escape the British radar and spearhead the next phase of the operation, Jatin fled 

from Kolkata and went into hiding at the Kaptipada village near Balasore. 

Unfortunately, destiny had other plans. The German ship, SS Maverick, never reached the Indian shore 

as the plan was leaked to the British intelligence. Working on tip-offs and intercepted clues, a team of 

the British police raided Kaptipada. However, Jatin and his comrades, Jatish Pal, Chittapriya Ray 

Chaudhuri, Niren Dasgupta, and Manoranjan Sengupta, successfully evaded the raid and walked for 

two days through the forests and hills of the Mayurbhanj district to reach the Balasore railway station. 

As the police had announced a reward for the capture of five fleeing "bandits", the local villagers were 

also in pursuit. With occasional skirmishes, the revolutionaries, running through jungles and marshy 

land in torrential rain, finally took up position on 9 September 1915 in an improvised trench in the 

undergrowth on a hillock at Chashakhand in Balasore.  The contingent of Government forces, led by 

Charles Tegart, approached them in pincer movement. A gunfight ensued, lasting seventy-five 

minutes, between the five revolutionaries armed with Mauser pistols and the large number of police 

and army armed with modern rifles. It ended with an unrecorded number of casualties on the 

Government side; on the revolutionary side, Chittapriya Ray Chaudhuri died, Jatin and Jatish were 

seriously wounded, and Manoranjan Sengupta and Niren Dasgupta were captured after their 

ammunition ran out. Bagha Jatin succumbed to his injuries in a Balasore hospital on 10 September 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chashakhand&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauser
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1915, Manoranjan and Niren were executed in Balasore jail, and Jatish was deported to the Andamans. 

Minutes before he breathed his last, Bagha Jatin had said that he was extremely happy that every drop 

of his blood had been shed in the worship of Mother India. 

Although the armed uprising could not take off, Bagha Jatin’s martyrdom and the battle of Balasore 

galvanized the fight against British Raj. His clarion call “Amra morbo, jagat jagbe” (We shall die to 

awaken the nation) evoked the spirit of the Indian Independence Movement and was a precursor to 

Netaji Subhas Chandra Bose’s armed struggle to throw the British out of India after almost 30 years. 

No wonder that rebel poet Kazi Nazrul Islam had compared this event to the “Battle of Haldighat” 

where Maharana Pratap, who had been militarily defeated, had nonetheless ignited the flame of 

patriotism.  

 

Living for a short span of 36 years, Bagha Jatin left his footprints on the sands of time. Often described 

as a thinker in action, Bagha Jatin was a believer of total freedom when conventional Indian 

nationalism could not even contemplate India’s independence. Dr Shyama Prasad Mookerjee wrote: 

“Jatindranath was the well-known and principal leader of the second episode in the history of the 

revolutionary movement who belonged to that band of fighters, who had written a blood-red chapter 

of their country’s fight for freedom. Sacrificing all they had…they rushed to the ritual call of death, and 

inch by inch, by shedding their lives, they had left for us the relish of a greater life.” Struck by his 

heroism, Charles Tegart, then the colonial top cop in India, wrote in a note: “Bagha Jatin, the Bengali 

revolutionary, is one of the most selfless political workers in India. His driving power is immense: if an 

Army could be raised or arms could reach an Indian port, the British would lose the War.” 

 

Today, a neglected park and a memorial to the great martyr stands at Chasakhand, which sees spurt 

of activity only around 10th September every year on the occasion of Bagha Jatin’s death anniversary, 

while it stands a victim to government apathy for the rest of the year. Thanks to the way the nation’s 

history has been scripted for the new generation of independent India, the contribution of Bagha Jatin 

and his comrades are gradually being forgotten. It is high time that Bagha Jatin’s legacy is retold to 

guide the nation, nationalism, and nationhood. 

 

“েুশম দো আমাদের মে দোজা মানুষ নও, েুশম দেদের জনয েমস্ত শেদ়েে,  

োইদো দেদের দে়ো েরী দোমাদক েশহদে পাদরনা, ো াঁোর শে়ো দোমাদক পদ্মা পার হইদে হ়ে, 

োইদো দেদের রাজপথ দোমার কাদে রুদ্ধ, েুি তম পাহার পে তে দোমাদক শেঙ্গাই়ো চশেদে চা়ে,  

দকান শেস্মেৃ অশেদে দোমার জনযই দো প্রথম েঙৃ্খে রশচে হই়োশেে, 

কারািার দো দোমাদক মদন কশর়োই শনশম তে হই়োশেে, দেই দো দোমার দি রে,  

দোমাদক অেদহো কশরদে কার োেয,  

এইদয শেপুে শেনয ভার, এই অিশণে প্রহশর, এ েেই দোমার জনয,  

েুঃদের েুঃেহ গুরুভার েশহদে পার েশে়োই দো ভিোন এে ে়ি দোঝা দোমার স্কদি অপ তণ কশর়োদেন,  

মুক্রিপদথর অগ্রেেূ, পরােীন দেদের দহ রাজশেদ্রহী, দোমাদক েে দকাটি নমস্কার”। 

 

(From Sarat Chandra Chattopadhyay’s Pather Dabi) 
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উদ্দােক ভরদ্বার্´ 
 
 

অক্রেে তেে হতামার সাক্রে েো েয় ো;  

অক্রেে তেে হতামার মাক্রতায়ারা োতসর  

তুলো, হরাক্রের উচ্ছ্বল েরোর সাক্রে  

 েরা েয় ো। 

অক্রেে তেে হতামাক্রে বলা েয় ো  

আমার েতবতায় আর টেে েটা শি,  

হোেখাক্রে বসক্রল-  

অেয় োবয রচো েক্রত পারত। 

 

অক্রেে তেে হতামার সাক্রে হেখা েয় ো;  

অক্রেে তেে, হতামার পুরক্রো পা়োর, হসই  

ব়ে োত়েওলা মামা বাবুর  

োতরক্রয় যাওয়া হছক্রলক্রবলার গল্প  

েরা েয় ো। 

অক্রেে তেে হতামার হচাক্রখর পাক্রশ ততল,  

অক্রেে তেে হতামার এে-োক্রে-পরা সাো েুল,  

অক্রেে তেে হতামার হমক্রট রক্রে হছাপাক্রো হপালো েটস-  

 

অক্রেে তেে হতামার ো োঁক্রধ োত হরক্রখ  

এেটু েুোঁ ক্রে, োক্রে োক্রে বলা েয় ো,  

 যযাতব"য 

 

এে তেে োতব তে এরেম েক্রব,  

এে তেে োতব তে সময়-ও ফুক্ররাক্রব-  

এে তেে েুতেয়া-ো োঁপাক্রো েক্রম্ভ-  

তীক্ষ্ণ েীল োলবাসায় তবশ্বাস েক্ররতছ। 

 

অেচ এখে, ছায়াছন্ন তববর-  

অবসন্ন, তক্লন্ন বাস স্টযান্ড,  

তেয়ক্রমর বযততক্ররক্রেও শ্রান্ত সময়- 

েু োক্রত আোঁধার সরায়, আর োক্রব-  

 

অক্রেে, অক্রেে তেে হতামায় োলবাসা েয় ো। 
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সসৌবৈকা কাপাসী পাে 

 

 
 

শারে উৎসব েক্রলা আপামর োরতীয়র এেটট তপ্রয় উৎসব। আমরা প্রবাসী োরতীয়রা হযখাক্রেই োতে ো হেে 

আমাক্রের মে এই সময় উোস েক্রয় ওক্রে। আমাক্রের স্মতৃতপক্রট প্রজ্জ্বতলত েক্রয় ওক্রে হসই হছক্রলক্রবলার তশতশর হেজা 

সোল, তশউতল ফুক্রলর গে, আোক্রশ হপোঁজা তুক্রলার মক্রতা হমঘরাতশ, ঘাসফুক্রলর অে্েুতছক্রন্দ মাো হোলাক্রো। এটা 

টেে আমরা োরতীয়রা এই মে মাক্রতায়ারা পতরক্রবশ উপক্রোগ েরক্রত পাতর ো, তেন্তু তাক্রত আমাক্রের শারে 

উৎসক্রবর প্রতত তবন্দমুাত্র আের্ তি েক্রমতে। আর আমাক্রের সেক্রলর সক্তম্মতলত আের্ তক্রির পতরোম েক্রলা সুইক্রেক্রের 

তলংশতপং শেক্ররর প্রেম বক্রর্ তর (২০১৮) েুগ তাপূজা। িাে ও পতরতিতত হেক্রে তেয়ম ও সময় এর তেছু পতরবততে েক্রয়ক্রছ 

টেেই   তেন্তু তাক্রত আমাক্রের উৎসাে, শ্রদ্ধা ও েক্তক্তক্রত সামােযতম োটা পক্র়েতে োরি আমরা জাতে েগবাে শ্রী 

রামচন্দ্রও হেবীর আরাধোয় অোলক্রবাধে েক্ররতছক্রলে।   

 

আমাক্রের এই েুই তেেবযাপী উৎসক্রব (১৩ -১৪ ই অক্রোবর, ২০১৮) প্রায় ৪৫০ জে মােুক্রর্র সমাগম েক্রয়তছল। 

আমাক্রের েক্রয়ে ঘর োরতীয়র পক্রে এত ব়ে উৎসক্রবর আক্রয়াজে েরা যক্রেষ্ট্ শ্রমসাধয ও বযয়সাধয তছল। তাক্রোে 

তবু আমরা প্রততজ্ঞাবদ্ধ তছলাম হয এই বছর আমাক্রের এই শের তলংশতপংক্রয় মাতৃশক্তক্তর আগমে ও আরাধো 

েক্রবই। হবশ তেছু শ্রমসাধয োজ তছল, হযমে েলোতা হেক্রে মাক্রয়র মূতত ত ও অোেযা সামগ্রী আো, উৎসক্রবর 

ওক্রয়বক্রপজ তততর েরা, উৎসক্রব অংশগ্রেিোরী েক্তক্রের আপযায়ে েরা এবং প্রসাে ও আোক্ররর বযবিা েরা, 

সাংসৃ্কততে অেুষ্ট্াক্রের জেয েলােুশলীক্রের এর তাতলো প্রস্তুত েরা, পূজার সাজসজ্জার আক্রয়াজে েরা, ইতযাতে। 

তক্রব সবতেছুর মক্রধয সবক্রচক্রয় গুরুত্বপূি ত তছল মা লক্ষ্মীর েৃপা। োরি এখাক্রে সব তেছুর মূলয অতধে। তাই 

আমাক্রের সাধয ও সাধোর মক্রধয অতবরাম সংঘর্ ত োো তছল খুবই স্বাোতবে। তেন্তু েোয় আক্রছ হয মক্রের সংেল্প 

হযখাক্রে প্রবল হসখাক্রে হোে তেছুই প্রততবেে েয়। অক্রেে মাপ পতরমাপ, তবচার-তবক্রের্ি, পতরবধ তে ও 

পতরমাজতক্রের পক্রর অবক্রশক্রর্ সব তেছু সংেুলাে েরক্রত আমরা সমে ত েই।   

 

আমাক্রের োক্রছ তবক্রশর্ উৎসােপ্রে তছল হয হবশতেছু পতরবার সুইক্রেক্রের  অেযােয শের হেক্রে আমাক্রের উৎসক্রব 

হযাগোে েক্রর আমাক্রের তবক্রশর্ আেন্দবধ তে েক্ররতছক্রলে, আর তবতেমক্রয় তারা তক্রতাতধে আেন্দ তেক্রয় 

তফক্ররতছক্রলে। আমাক্রের উৎসক্রব সতেপূজার সময় সমারে তছল হচাক্রখ পরার মত l মাক্রয়র আরতত েরা, অঞ্জলী 

হেওয়া এবং প্রেীপ জ্বালার মধযতেক্রয় সেক্রল এে োবতন্ময়তার জগক্রত প্রক্রবশ েক্ররতছল। তবক্রশর্েক্রর মতেলাক্রের 

তসোঁন্দরু হখলার প্রতত আের্ তি তছল বি তোতীত। পূজার হশক্রর্ সেল মতেলারা এক্রে অপক্ররর গাক্রল তসোঁন্দরু মাখাে এবং 
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সমক্রবত েকৃ্রতয অংশগ্রেি েক্ররে। আমাক্রের তবক্রশর্ সংক্রযাজে তছল হয সুইক্রেক্রের এেটট ব়ে খবক্ররর োগজ 

Corren আমাক্রের উৎসক্রবর প্রততক্রবেেটট প্রোশ েক্ররতছলl  

 

আমাক্রের েুই তেে বযাতপ উৎসক্রবর প্রক্রতযে তেেই তবক্রশর্ সাংসৃ্কততে আেুষ্ঠাক্রের আক্রয়াজে েরা েক্রয়তছল l 

সাংসৃ্কততে েলােুশলীরা োরতবক্রর্ তর তবতেন্ন প্রাক্রন্তর তছক্রলে; এ ছা়োও তলংশতপং শের ও সুইক্রেক্রের অেযাে শের 

এমেতে জাম তােী হেক্রেও েলােুশলীরা আমাক্রের সাংসৃ্কততে অেুষ্ঠাক্রে অংশগ্রেে েক্ররতছক্রলেl সাংসৃ্কততে 

অেুষ্ট্াক্রে োরতীয় ক্লাতসোল সংগীত, েতেি োরতীয় েতৃয, রবীন্দ্রসংগীত, বতলউে েতৃয, েজে, ওতেতশ েতৃয, 

গীততোটয, সমক্রবত সংগীত ইতযাতে পতরক্রবতশত েক্রয়তছল l োরতবক্রর্ তর তবতেন্ন প্রাক্রন্তর ঐততেযবােী সাংসৃ্কততে 

পতরক্রবশোর মাধযক্রম আমাক্রের উৎসব প্রােক্রে সমগ্র োরতবক্রর্ তর এেটট তচত্র ফুক্রট উক্রেতছল হযটা আমাক্রের 

উৎসবক্রে আক্ররা প্রািবন্ত েক্রর তুক্রলতছল। তবক্রশর্ েক্রর আমাক্রের এই মাতৃ আরাধোর অন্ততে ততেত অে ত সেলক্রে 

সক্রম্মাতেত েক্ররতছল। সব তপতর আমাক্রের এই েকূ্রগ তাৎসব ধমীয় অেুষ্ঠাক্রের সীমা ছাত়েক্রয় এে সাংসৃ্কততে মোতমলক্রের 

হেন্দ্র েক্রয় ো োঁত়েক্রয়তছল।  

এ হযে েতবগুরু রবীন্দ্রোে োেুক্ররর উক্তক্ত -"তেক্রব আর তেক্রব, তমলাক্রব তমতলক্রব"-এর সাে তে রূপায়ি। 
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Santanu Dasgupta 

 

Music has remained a constant throughout Tagore’s creative life and like his all work and thoughts it 
has evolved all the time. 

Tagore grew up in a musical atmosphere; music was an integral part of his education and young Rabi 
was exposed to both Indian and Western classical music as well as Bengali folk and popular music such 
as “Toppa”, “Baul” and “Kirtan”. He was sent to England to learn English etiquettes and study law. 
Studies were neglected; he spent his time observing the society and culture closely and was strongly 
influenced by the beauty, complexity and diversity of English music, Irish and Scottish ballads and 
Operas. He was particularly impressed by the ease with which western music could convey everyday 
emotions such as laughter, merriment, anger etc. through songs, an aspect he thought was lacking in 
Indian music. He created the first Bengali opera or musicaldrama (Geeti Natya) “Valmiki Pratibha” 
following such structures in which even conversations were set to music. 

Later, in Selaidah as Tagore family’s estate manager, Rabindranath lived in a houseboat. The natural 
beauty of the East Bengal’s rivers and villages gave his music a fresh burst of life. He incorporated the 
spiritual and emotional moods of different ragas into his compositions giving them distinct associations 
with seasons or times of the day or moods. Sufi literature and music made a deep impact on Tagore 
and many of his songs were thematically and musically structured after the folk forms of Bengal’s 
music: Baul, Bhatiyali and Kirtan. Tagore brought these folk and street forms into the musical 
mainstream of Bengal. 

Tagore gave his songs an intimate coherence between the lyrics and the 
musical melody to create a unique style called Rabindrasangeet. Various 
musical influences such as Hindusthani and Karnatak classical music, 
Bengali and other regional folk music and even Western music (both 
classical and popular songs) have been freely used to bring out the 
intended flavor or mood or feeling. Almost ten percent of all Tagore’s songs 
have blended various influences of diverse Indian classical or folk music as 
well as Western ballad forming a unique mosaic of melody structures and 
fall into a category called “Bhanga Gaan”. Most of these are direct 
conversion into Rabindrasangeet from various Bengali or non-Bengali songs 
which attracted the poet-composer by their lyrical beauty or magical tune 
or rhythmic structure. These are neither mere translation nor putting new 
lyrics to an existing tune – but “Trans-creation” into a new song with an 
identity of its own without any apparent connection with the original. 

Ever an experimentalist, Tagore often composed the same lyrics into different melody structure to fit 
the song into a different context. Many of his songs were converted into a song of entirely different 
tune and placed into a drama as parts of conversation or musical descriptions of the story lines. Only 
a master of word- craft and a musical genius could do it with such ease and fluency. These songs 
bearing borrowed tunes or melodies from Indian and western musical traditions are so seamlessly put 
together that they are indistinguishable from other completely original Tagore songs. 
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Old Kalighat painting from 19th century 
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Kalighat Temple - 1887 
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Kalighat Temple – old picture 
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Arka Mukherjee 

Patrasayer Welfare society is  formed with the aim to serve humanity with the combined efforts from 

the people of society. We believe in ‘ Maximisation of a minimum resource we have ‘ . After starting 

our run in 2018, we have been working with the underprivileged people of our area , Patrasayer, a 

block of Bankura district with some disadvantages. We aim to reach people and help them and to 

follow our planning we host programs and operation time to time. Regularly we hold coaching in the 

tribal area free of cost for the tribal students who are mainly from a very poor background. Besides it, 

we organize science camps to fight our battle against superstitions and wrong rituals which hinder the 

true advancement of social life. We also provide books and offer special coaching for Secondary and 

higher secondary students.  Along with those activities we try to help people with the materials which 

they need most such as rags in the time of winter or dresses. We are very fortunate to have Stockholm 

Sarbojoinin Puja Committee as our partner of welfare activities. We are also spirited when we find 

people so far from our land till so close to hearts being human is helping us to take initiative and this 

combination makes a smooth journey in doing welfare activities. This year in festive season we have 

able to help 35 people with new dresses including 22 women, 9 male, and 4 children. They are from a 

very poor background and perhaps without the assistance of Stockholm Sarbojoinin Puja Committee, 

we cannot provide them new dresses. They have tremendous joy when they hear that they are getting 

this dress because of Stockholm Sarbojonin Puja Committee which is in far away from their land but it 

is a speciality of humanity where people feel for people irrespective of distance or country. To them it 

is not just a dress, it is an acknowledgment of fellow citizenship  from Patrasayer Welfare Society and 

Stockholm Sarbojonin Puja Committee, it is an assurance to stand by them to be with them . The smile 

on their faces says it all. They are eager to meet the wonderful people of Stockholm Sarbojoinin Puja 

Committee without whom perhaps this year they will spend puja with torn and ragged dresses. We 

are also very happy to have association made with Stockholm Sarbojonin Puja Committee and they are 

giving us the resource and energy to serve humanity as it has been our aim. We hope that our works 

to serve humanity to make our society better for underprivileged people with social and economical 

drawback in collaboration with Stockholm Sarbojonin Puja Committee 

will run and through activities and services for people who are in need, 

our bonding will be strong and jointly we shall try to do maximization 

of our efforts for the benefit and welfare of people . This is the start, 

the track is ready and we 

have to run with the baton of 

humanity –   

Thanks, Stockholm 

Sarbojoinin Puja Committee . 
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শুভ 
শারদীয়া 
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Wishing you a Happy Durga Puja ! 



 

 

 


