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সম্পাদকীয়

চ

ক্রবৎ পরিবর্তন্তে। প্রকৃরর্ি চাকা ঘুিন্তে।
অনবির্ ঘুন্তি চলন্তে আি সেই ঘূর্ন্তনি
ত
েন্তে
েন্তে প্রকৃরর্ি রূপ িে গন্ধ পরিবরর্তর্ হন্তে
।মানুন্তেি তর্রি েভ্যর্া আধুরনক সেকন্তনালজিি
অোধাির্ উন্নরর্ সকান রকেুই এই রচিকালীন প্রকৃরর্ি
চাকা সক পথভ্রষ্ট কিন্তর্ পান্তিরন। প্রাকৃরর্ক রববর্তন ও
পরিবর্তন রচি ঘূরর্য়মান।
ত
আি গরবর্ত মানুে প্রকৃরর্ি
েৃষ্টষ্টকর্তান্তক অস্বীকাি কিন্তর্ চন্তলন্তে। প্রকৃরর্ি েৃষ্ট এই
তবরচত্র্যময় পৃরথবীি েকল বস্তুন্তকই র্াজেলয কিন্তর্
আিম্ভ কন্তিন্তে। ভ্াবখানা এমন সেন ঈশ্বি দত্ত েমস্ত
রকেুই অনায়ােলব্ধ , েহন্তিই গন্তবের্াগান্তি তর্রি কিা
েম্ভব । েভ্যর্াি আরর্শন্তেয মানব মন্তন এই পরিবর্তন
ঘন্তেন্তে । বুজিমর্যাি প্রবল উধযত্ব েখন বুজিদার্ান্তকই
অস্বীকাি কিায় অস্পিতা সদখায় , পর্ন র্খন
অনস্বীকাে ত এবং অরবশযম্ভাবী । এল একরবংশ শর্াব্দীি
রির্ীয় দশন্তকি সশেভ্ান্তগ রবশ্ববযাপী এক অিানা
অকল্পনীয় মির্বযারধ । রবশ্ববােীি প্রাচীন েভ্যর্াি মূল
ধন্তি নাডা রদন্তলা। ঘন্তি ঘন্তি মৃর্ুয রননাদ, মানুন্তেি
হাহাকাি মুহন্তূ র্ত ক্ষুদ্র মানব সক র্াি অেহায়র্াি প্রমান
রদন্তলা রবশাল প্রকৃরর্ অনাডম্বি ধ্বংেলীলাি মাধযন্তম।
হায় মানব িীবন , হায় মানব েভ্যর্া , হায় অর্যাধুরনক
প্রেুজি , মুহন্তূ র্ত েব সেন ধিাশায়ী।
বহুরদন আন্তগ রবজ্ঞিন্তনিা বন্তলরেন্তলন সে সকান্তনা এক
অবাচীন
ত
প্রার্ী নাম মানুে প্রকৃরর্ি উপি রনিেি
অর্যাচাি কন্তি চন্তলন্তে সলান্তভ্ি বশবর্ী হন্তয় প্রকৃরর্ি
েৃষ্ট পরিন্তবশ সক ধ্বংে কিাি লীলা সখলায় সমন্তর্ উঠন্তব,
আি অরেম মুহন্তূ র্ত প্রকৃরর্ি েষ্টঠক উত্তন্তিই হন্তব র্াি
রবনাশ। । ক্ষুদ্র মানন্তবি োধয রক র্ান্তক প্ররর্হর্ কন্তি
র্াই আি এর্ সকালাহল এর্ আর্তনাদ। আরদম প্রন্তেি
মুন্তখামুরখ আবাি িগৎ। েভ্যর্াি েংজ্ঞা রক। ধন েুখ
না স্বাস্থ্য েুখ। এ সেন এক খুব লম্বা কান্তলা িাজত্র্ রনন্তয়
আেন্তব আবাি এক েভ্যর্াি সভ্াি , সেখান্তন আবাি
মানুে প্রকৃরর্ি সকান্তল মাথা নারমন্তয় শুন্তয় বলন্তব ' মা

র্ু রম আমাি িন্মদাত্র্ী, সর্ামান্তক িক্ষা কিা আমাি
দারয়ত্ব , সর্ামান্তক লালন কিা আমাি কর্তবয , আমাি
েহস্র আগামী রপিঁরড সকও এই রশক্ষা সদব , এই আমাি
প্রর্ীজ্ঞা…’
শিন্তর্ি নীল আকান্তশ েখন োদা সমন্তঘি সভ্লা সভ্ন্তে
চন্তলন্তে , নদীি চন্তি কান্তশি বন্তন উত্তন্তি বার্ান্তে রহন্তলাল
র্ু ন্তল প্রকৃরর্ কর্ শাে রিগ্ধ সকামল োন্তি সেন্তি ওন্তঠ
র্খন রবশ্বিুন্তড কান্নাি সিাল উন্তঠন্তে। একন্তশা বেি
আন্তগই করব বন্তলরেন্তলন, ’ শন্তর্ক শর্াব্দী ধন্তি নান্তম
রশন্তি অেম্মান ভ্াি নান্তম অেম্মান ভ্াি, মানুন্তেি
নািায়ন্তন র্বু কন্তিা না নমস্কাি র্বু নর্ কন্তি আিঁরখ
সদরখবান্তি পাও নারক সনন্তমন্তে ধুলাি পন্তি দীন অর্ীন্তর্ি
ভ্গবান।’ মন্তন হয় েময় এন্তেন্তে দয়া মায়া সিহ মমর্া
ইর্যারদ মানুন্তেি আরদম েুকুমাি বৃরত্ত গুরলি পুনিায়
রনষ্ঠাভ্ন্তি আচির্ কিাি।
িগৎনাশী পযানন্তেরমক এি ভ্ন্তয় েখন রবশ্ববােী শজির্
র্খন েের্ কািন্তর্ই স্টকন্তহাম োবিনীন
ত
দুগাপূ
ত িা
করমষ্টে এবান্তিি দূগা ত পূিা ও েন্তে নানা উৎেব
আন্তয়ািন অনয ধািঁন্তচ কিাি রেিাে গ্রহর্ কন্তিন্তে ।
েমন্তয়াপন্তোগী এই রেিােন্তক সস্টাকন্তহাল্মবােী অর্েয
প্রশংোি েরহর্ আহ্বান িারনন্তয়ন্তে। । সকাথাও সোে
আকান্তি পুন্তিা হন্তলও সকান সিৌলুে থাকন্তব না,
কািঁেিঘন্টা ঢাক সেভ্ান্তব বািন্তব না, েুন্তিশ নি-নািীি
সকালাহন্তল মজিি প্রাের্ মুখরির্ হন্তব না । েংরক্ষপ্ত
পূিা উপচান্তি মান্তয়ি পূিা োে হন্তব । েমন্তবর্ নিনািী ফুল-সবলপার্া হান্তর্ রনন্তয় ভ্জিভ্ন্তি রূপং সদরহ
েন্তশা সদরহ মন্ত্র উচ্চািন্তর্ সদবীি পায় অঞ্জরল সদবাি
েুন্তোগ পান্তব না একো দীঘরনিঃশ্বাে
ত
বুন্তকি মান্তে সচন্তপ
সিন্তখ মান্তক স্মির্ কিন্তব । বর্তমান পরিরস্থ্রর্ন্তর্ রিন্তয়ল
পূিাি অনুষ্ঠান েম্ভব নয় রকন্তু ভ্াচুতয়াল পুন্তিায় বাধা
সকাথায় । মন্তনি পদতায় মান্তয়ি মূরর্ত এন্তক কিন্তিান্তড
বলন্তর্ পারি , মা র্ু রম েকল কলুের্ামােহিা, র্ু রম
অন্ধকান্তিি মান্তে আন্তলাি রদশািী । সর্ামাি েৃষ্ট িীব
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বড অেহায় । রহংোয় উন্মত্ত পৃরথবীন্তর্ েকল িীন্তবি
মন্তন শারে দাও । মানুন্তেি মন্তন ভ্জি দাও , সপ্রম দাও,
দুন্তষ্টি দমন এি শজি দাও। সর্ামাি আিাধনায় মন্তনি
েকল কলুের্া দূি সহাক গ্লারন দূি সহাক । ভ্াচুতয়াল
পূন্তিাি এই সহাক মন্ত্র। পুষ্পাঞ্জরল সহাক 'Reel’e রকন্তু এই প্রাথনা
ত থাকুক 'real’-e।
স্মির্
দশনত
শ্রবর্ার্ীর্ সে েৃষ্টষ্টকর্তা অনবির্ র্াি েৃষ্টষ্টি মরহমা
রনন্তয় আমান্তদি অনুভ্ূরর্ি িান্তি আঘার্ কিন্তে আেুন
আি নর্িানু হন্তয় নব মন্তন্ত্র র্াি কান্তে প্রাথনা
ত িানাই
।
এই নজিিরবহীন পরিরস্থ্রর্ন্তর্ পূিা করমষ্টে রলখন
প্রকান্তশি দারয়ত্ব আমান্তদি হান্তর্ অপর্ত কন্তিন্তে ।
মানুন্তেি রচোি িগন্তর্ ভ্াবনাি িগন্তর্ এমনরক
কল্পনাি িগন্তর্ও েখন একো আন্তলাডন চলন্তে, মানুে
রদন্তশহািা , র্ািঁি মন্তনি কথা গুরেন্তয় বলা ও সলখাি
ক্ষমর্া সেন হ্রাে সপন্তয়ন্তে, সেই অবস্থ্ায় রলখন্তনি
পার্ায় রক প্রকাশ পান্তব র্াই সভ্ন্তব মন্তন েন্তিহ িান্তগ।
র্বু সচষ্টা হন্তয়ন্তে রলখন সেন র্াি ঐরর্হয বিায় িাখন্তর্
পান্তি। করব বন্তলন্তেন ’রক গান্তবা আরম রক সশানান্তবা
আজি আনিধান্তম’।
আজি আনিধান্তম শুধুই

রনিানন্তিি আনান্তগানা। সেই রনিানন্তিি কান্তলা সমঘ
কন্তব কােন্তব িানা সনই, র্বু মানুেন্তক বািঁচন্তর্ হন্তব ।
আমিা েবাই প্রাথনা
ত করি সে খুব শীঘ্রই আমিা মুজি
পান্তবা এই পরিরস্থ্রর্ি সথন্তক এবং আবাি আমিা েবাই
এন্তক ওপন্তিি োন্তথ ও োরন্নন্তধয আন্তস্ত পািন্তবা। আশা
কিরে োমন্তনি বেি আপনান্তদি েকন্তলি োন্তথ রমন্তল
আবাি আনি উৎেন্তব সমন্তর্ উঠন্তবা।
আমান্তদি
বন্ধু োয়ন দন্তত্তি অোমানয অবদান্তন
আন্তয়াজির্ হন্তয়ন্তে এই রলখন্তনি পরিন্তবশন। র্াই SSPCি পক্ষ সথন্তক িইন্তলা োয়ন্তনি িনয আমান্তদি
ভ্ান্তলাবাো।
এই অভ্ূ র্পূব ত েমন্তয়ি ভ্ূ র্ , বর্তমান ও ভ্রবেযন্তর্ি
দরলল হন্তয় রলখন সবিঁন্তচ থাকন্তব আি ঋর্ী থাকন্তব র্ািঁন্তদি
কান্তে োিঁিা এই রবন্তশি রবে সক অগ্রাহয কন্তিও রলখন সক
ভ্রিন্তয় র্ু ন্তলন্তেন করবর্াি েন্তি , র্ু রলি োন্তন আি
প্রবন্ধমালাি গািঁথুরনন্তর্। ধনযবাদ েক্কলন্তক।
এইবান্তি রলখন প্রকান্তশি সদরি ি িনয ক্ষমাপ্রাথী।
শািদীয় উৎেন্তবি সশে অন্তি েকলন্তক ভ্াচুতয়াল
শুভ্কামনা িারনন্তয় রবদায় রনজে।

-

েম্পাদন্তকি কলম সথন্তক

িয়দীপ বযানািী & অয়ন চক্রবর্ী
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লিখন
সমরেন্দ্র কুমাে দত্ত

লিখন নামক পত্রিকাটির
বার্তািুকু এলি,
দুর্াপূ
ত জা এলে যাওযার
প্রকাশটি টিক মমলি ।
েুন্দর এই বইটি যখন
আলে েবার হালর্,
লবস্মলযলর্ খুলি মদলখ
আনলন্দলর্ মালর্ ।
মচাখ চলি যায, মচনা মিালকর
থালক যলদ মিখা,
ধনযবাদিা জানায র্ালক
হলি পলর মদখা ।
মলন পল়ে যায, প্রথম লদলনলর্
বইটি মদখার পলর,
েবাইলযর েব মিখা ময পল়েলি
নানাভালব, বালর বালর ।
প্রলর্টি বির দুর্াপু
ত লজার
উৎেলবলর্ লর্লয,
আনন্দ পাই েবার োলথ
মমশার েুলযার্ মপলয ।
নানান লদলনর নানান স্মৃলর্,
পল়ে ময মকবি মলন,
লনলজর লহযায িাপ মেলি যায
েুপ্ত মলনরই মকালে ।
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।। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা–– শলি ও সমন্বয়ের সাধনা ।।
স্বামী জ্ঞানর াকানন্দ

শ্রীশ্রীদুর্াপূ
ত জার েূচনা : দুর্াপূ
ত জা বাঙ্গািীর প্রালের
উৎেব এ কথা েকলিই একবালকয স্বীকার কলরন। লকন্তু
মকান্ েময এবং মকাথায এ পূজা–উৎেলবর েূচনা
হলযলি তা লনেযত করা দুরূহ। ঋক্লবলদর মদবীেূলে ও
রাত্রিসূক্তে শত্রে আরাধনার উলেখ রলযলি। শ্রীশ্রী চণ্ডী
ও র্ীর্ালর্ও মাযা, মহামাযা ইর্যালদ উলেলখর মধয লদলয
মদবীর মলহমা বেনা
ত করা হলযলি। চণ্ডীমর্ আলি,
তর্থালপ
মমর্াবলর্ত
মমাহর্লর্ত
লনপালর্র্:।
মহামাযাপ্রভালবন েংোরলিলর্কারো।ত শ্রীভর্বান
র্ীর্ামুলখ বিলিন, তদদবী মহযষা গুেমযী মম মায়া
দুরর্যযা। ত এবং তমালমব যে প্রপদযলে মাযালমর্াং
র্রলে মর্।ত পুরাযে মদখা যায ভর্বান শ্রীকৃষ্ণ স্বযং
মদবীপূজা কলরলিন। কুরুলেি যুলে লবজয কামনায
শ্রীকৃলষ্ণর উপলদযে অজুন
ত এবং পাণ্ডবর্ে েেি
অজ্ঞার্বালের আশায শ্রীশ্রীদুর্ার
ত স্তব কলরলিন।
মদবরাজ ইন্দ্র অেুরলদর দ্বারা স্বর্ তমথলক লবর্াল়ের্ হলয
শ্রীশ্রীদুর্ার
ত আরাধনা কলর পুনরায স্বর্রাজয
ত
িাভ
কলরন। কৃলিবােী রামাযলে রাবেবলধর জনয রামচন্দ্র
কর্ৃক
ত
শ্রীশ্রীদুর্াপূ
ত জা করার কথা বিা হলযলি।
শ্রীশ্রীচণ্ডীলর্ মধু–দকিভ, মলহষােুর ও শুম্ভ–লনশুম্ভ
লবনালশর জনয মদবীর আরাধনার উলেখ করা হলযলি।
েুরথ ও েমালধ মদবীর মাহাযযের কথা শুলন লনজ লনজ
মলনাভীষ্ট লেে করার জনয মদবীর আরাধনায ব্রর্ী হন।
লকন্তু এযাবৎ কলথর্ শত্রেপূজার মকানটিই ইলর্হাে
স্বীকৃর্ নয। র্লব ইলর্হাে মথলক যর্িা জানা যায র্ালর্
শ্রীহলের রাজা র্লেশ পঞ্চদশ শর্লক মূলর্লর্ দুর্াপূ
ত জা
কলরন। মষা়েশ শর্লক রাজশাহীর রাজা কংেনারাযেও
মূলর্তলর্ দুর্াপূ
ত জা কলরলিলিন বলি জানা যায। এরপর
মথলক বঙ্গলদলশর জলমদারলশ্রেী র্াাঁলদর ধমীয আকুলর্র
লনরেন
ও
আলভজালর্যর
প্রকাশক
লহোলব
শ্রীশ্রীদুর্াপূ
ত জা কলর আেলিন। োম্প্রদালযক েম্প্রীলর্
রোর উলেলশযও মধযযুলর্ লহন্দু জলমদারলশ্রেী এই
পূজার আলযাজন করলর্ন বলি জানা যায।

এ
আরাধনা
র্াই
অলনক
েমলযই
মকবি
মিাকচেুরলর্াচর বালহযক আ়েম্বরপূে ত মূলর্তপূজাই নয,
এ আরাধনা অেলরর অেস্তি মথলক উৎোলরর্ এক
স্বর্:ে্েূর্ত আকুলর্ ও স্বলর্াৎোলরর্ আকুি মানলবক
আলবদন। এই অলথ ত পৃলথবীলর্ মকউই নাত্রস্তক মনই,
েকলিই আত্রস্তক। এ িলি মকানরূপ রাজদনলর্ক
লবশ্বােই মানুলষর মহাশত্রেলনভতরর্ালক েুন্ন করলর্
পালর না। কারে ময মকান বযত্রেই, লযলন লনজ েীমাবের্া
েম্বলন্ধ েজার্ ও েলচর্ন এবং লযলন লনজ পুরুষকার
লদলয েকি শত্রেলক েংহর্ ও আযি করলর্ অপারর্
বা অেমথ লর্লন
ত
শত্রেেঞ্চযমানলে মকান না মকানভালব
জর্লর্র মহাশত্রের মুখালপেী হলর্ বাধয। মকউ এটি
েলর্যর অনুলরালধ েহলজ ও েরিভালব একবাক্তকে
স্বীকার কলরন, মকউ অহংকার বা ভ্রালেবশর্ র্া
অস্বীকার কলরন। যাইলহাক এ জর্লর্ এমন মকউই মনই
লযলন মকান না মকানও প্রকালর শত্রেিাভ করলর্ আগ্রহী
নন। মে অলথ ত আমরা লবশ্বমানব েকলিই শত্রে–
আকাঙ্ক্ষী , শত্রে–েন্ধানী ও শত্রের পূজারী। আমরা
মকউই দুবিত হ'লর্ বা দুবিত থাকলর্ চাই না। আমরা চাই
মহলর্া মহীযান্ হ'লর্। শালস্ত্র আলি 'নাযমাত্মা
বিহীলনন িভয'। আমরা বিহীন দুবিত হ'লর্ চাই না,
কারে আমালদর স্বরূপই হ'ি শত্রে ও বিবীয।ত আমরা
মেই মহাশত্রেরই অংশ বা আমরা শত্রেস্বরূপই কারে
শালস্ত্র বিা হলযলি– 'অহং ব্রহ্মাত্রস্ম '– আবার ব্রহ্ম ও শত্রে
অলভদ। র্াই শত্রে ও আমালর্ মভদ মনই। এ অলথওত
আমরা শত্রের অলবত্রিন্ন অঙ্গ হলযও শত্রেরপূজারী––
েবদাই
ত েত্রের আকাঙ্ক্ষী।
েমন্বলযর
ভূ লমকায
শ্রীশ্রীদুর্াপূ
ত জার
মদবলদবীর্ে: মদবী দুর্া ত শ্রীশ্রীদুর্াপূ
ত জার প্রধান মদবী
হলিও বঙ্গলদলশ লর্লন েপলরবালর পূত্রজতা হন। এ মযন
বঙ্গলদলশর মযৌথপলরবালররই প্রলর্িাযা। মদবী যেমকান
োধারে বাঙ্গািী পলরবালরর র্ৃহকর্ৃ ত, মমর্ামযী
েোনবৎেিা মার্ার ভূ লমকায অবতীো ্ । এখালন লর্লন
এলেলিন পুি কালর্তক– গক্তেে ও কনযা িক্ষ্মী–
েরস্বর্ীলক েলঙ্গ লনলয। পুিকনযালদর েলঙ্গ আবার
এলেলি র্ালদর মপাষয– মযূর , ইাঁদুর , মপচক ও হাাঁে।
একই কািাযমার মলধয েকলির আেন। উপলর
চািলচলি রলযলিন স্বামী মহালদব লশব। মেখালন
রলযলিন মর্ত্রিশলকাটি মদবলদবী। শশব, শাে, শবষ্ণব,
মেৌর, গােপতে েকি মক্তত্ের মদবলদবী ও
োধককুলিরই েত্রিলির্ উপলিলর্ ঐ অপূব ত চািলচলি।
মদবী লেংহ–বাহনা। লকন্তু প্রবিপ্রর্াপ ও লবক্রমশািী
লহংোশ্রযী লেংহ এখালন পরম লমি। মে মালযর একাে

শ্রীশ্রীদুর্াপূ
ত জা–– শত্রেোধনা: উপলরাে েকি
মেলিই মদবীলক েকি শত্রের আধার বলি মলন ক'লর
র্াাঁর অনুগ্রহ িালভর জনয পূজার আলযাজন। মত্েমানব
আমরা লনলজলদর লবদযা, বুত্রে , লবি, কালযক–বি, বন্ধু–
বি, শস্ত্র–বি েবলকিু থাকােলেও একেময েহলজই
বুঝলর্ পালর ময এ লবশ্বব্রহ্মালণ্ডর এই মহােত্রের কালি
এেবই অলর্ নর্নয। ময মকান েমলযই এ েব লবদযা,
বুত্রে , লবি ও বলির েমস্ত অহংকার েুৎকালর লবিীন
হলয মযলর্ পালর। র্াই অেহায, দুবিত মানব র্ার
অজ্ঞার্োলরই মকান েময মগ্ন হয শত্রের আরাধনায।
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অনুর্র্ অনুচর। লনলজর জীবন পে কলরও মদবী ও তাাঁর
েোনেের্ীলদর রোকালযইত মযন েদা লনরর্। মে যেন
অর্ন্দ্র প্রহরী। মালযর অেুরলবনাশকারী ভূ লমকায মে'ই
প্রধান েহলযার্ী। দুর্াপ্রলর্মার
ত
কািালমার েমগ্র
পলরকল্পনাটিলর্ই রমযলি এক অপূব ত েমন্বলযর ভাব।
এখালন মকউই বাদ যাযলন। ঈশ্বলরর েবলশ্রষ্ঠ
ত
েৃটষ্ট
েভযমানুষ মথলক বলনর পশুপাখী এবং অেভয দুরাচার
অেুর বা দানব পযে
ত এখালন িান িাভ কলরলি। মদবী
দুর্া ত ঈশ্বরীরূলপ মযমন পূত্রজর্া মর্মলন শর্্রু হক্তেও
অেভয অেুরমকও েমান শ্রোয অর্ঘযত লনলবদন করা
হয। পশুরাজ লেংহ বিলবক্রলমর প্রর্ীক লহোলব
আমালদর েেম্ভ্রম পূজা মপলর্ই পালরন– এলর্
আশ্চলযরত লকিু মনই লকন্তু র্ৃলহর অলনষ্টকারী ইাঁদুর
েমানভালব এখামন পূত্রজর্। হাাঁে র্ৃহপালির্ উপকারী
লনরীহ প্রালে লহোলব আমালদর ভািবাো দাবী করলর্ই
পালর লকন্তু ভীলর্প্রদ লনশাচর মপচকও মর্া এখালন বাদ
যাযলন। বাদ যাযলন বনপ্রােলর লবচরেকারী মযূরও।
ভািভালব িেয করলি মদখা যালব এই পূজায লেংহ
বলনর লহংস্র প্রােীলদর প্রলর্লনলধ , মযূর পেীকুলির,
মপচক লনশাচর প্রােীলদর, ইাঁদুর িিচর কীিপর্লঙ্গর
এবং হাাঁে জিচর প্রােীলদর প্রলর্লনলধ। এভালব যাাঁলদর
পূত্রজলর্র আেলন আেীন করা হলযলি র্াাঁলদর
োমলগ্রকভালব জর্লর্ দৃষ্ট েকি প্রজালর্র প্রােীলদর
মধয হলর্ অর্যে েুলচলের্ভালব লনবালচর্
ত
করা হলযলি।
িিচর, জিচর, মখচর, উভযচর মকউই এখালন বাদ
যাযলন। র্লব একটি লবষয যুলর্র লববর্তলন মবশ
পলরবলর্তর্ রূপ লনলযই আমালদর োমলন উপলির্। আর
এটি হি এই অনুমিলদর শুরুলর্ আমরা উলেখ
কলরলিিাম একই কািালমালর্ েকি মদবলদবীর
উপলিলর্ আমালদর বঙ্গলদলশর মযৌথ পলরবালরর প্রাচীন
োমাত্রজক বযবিার প্রলর্রূপই মযন েুলি উলিলি। লকন্তু
বর্তমান আধুলনকর্ার প্রভালব মযৌথ পলরবারগুলি মভলঙ্গ
লর্লয মযমন পৃথক েত্ত্বা লনলয পলরবারগুলি আত্মপ্রকাশ
কলরলি মর্মলন বালরাযালর পূজাগুলিলর্ মদবলদবীর
প্রততমাগুলিও পৃথক িালন পৃথক আেলন আেীন। এ
মযন োমাত্রজক লববর্তলনর োলথ োলথ পূজার শশলিলর্ও
রূপাের বা লববর্তন।

র্ঘালের েূক্ষ্মশীলষ জলম
ত
থাকা শুেস্ফটিক লশলশরলবন্দুর।
এই নানা র্ীথমৃত লিকা ও লবলভন্ন জিাশলযর জি
েংগ্রযহর জনয প্রক্তয়া ন েমগ্র ভারর্ পলরক্রমার। মক
জালন প্রাচীন বুধমণ্ডিী বর্তমানযুলর্র র্থাকলথর্
জার্ীযর্ামাদ, রাষ্ট্রীয অখণ্ডর্া রো বা মদশাত্মলবাধ
েঞ্চালরর মকান র্ূঢ় অলভপ্রায লনলয এেব পলরকল্পনা
কলরলিলিন লকনা। যলদ র্া নাও হয র্বুও বর্তমান
অতিরতার
যুলর্
পুলজাপকরে
েংগ্রহকলল্প
ভারর্ভ্রমেলবধান লন:েলন্দলহ মদশলপ্রমজার্রলে পরম
েহাযক। এখালন উপকরে লনবাচতলন েুদ্র–বৃহৎ মকান
মভদই করা হযলন বরং অলর্ লনখুর্
াঁ ভালব িেয করা
হলযলি মযন লনর্াে নর্নয দ্রবযটিও বাদ না যায। ধান
দূবা,ত লর্ি েষপ,
ত হলরর্কী, পান, েুপালর , আর্পচাি,
যব, কিাই, েি, েুি, অন্ন, বযঞ্জন, লমষ্টান্ন, দুধ , দই,
র্ঘৃর্ , খই, মর্াময, মর্ামূি , কাষ্ঠ, চন্দন, মদয, মাংে,
ভাঙ, লেত্রে , মাটি, বালি, জি ইর্যালদ েবই এই পূজায়
েমাদলর আহৃর্ ও বযবহৃর্ হয।
েকি বৃলিলভার্ী মানুলষর স্বাভালবক ও
স্বর্:স্ফূর্ত অংশগ্রহে েমন্বলযর মদযার্ক : দুর্াপূ
ত জালক
কলির অশ্বলমধযজ্ঞ বিা হয। এই পূজায েকি মশ্রেীর–
এক্তকবাক্তর আেলরকভালবই েকি বৃলিলভার্ী মানুলষর
োহাযয প্রলযাজন হয। প্রথলমই প্রক্তয়া ন েম্পন্ন
র্ৃহলির, লযলন এই পূজার মূি আলযাজক। এলর্
প্রলযাজন লবদ্বান শুোচারী ব্রাহ্মলের–– লযলন লবশুে
উচ্চারলে মন্ত্রপাি কলর শাস্ত্রলবধান মমলন েুচারুরূলপ
েমগ্র পূজাটি েম্পন্ন করলবন। পূজার পূলব ত ব্রাহ্মেমক
মস্তকমুণ্ডন করলর্ হয। এ কালজ প্রলযাজন হয
মেৌরকালরর। পূজায মৃৎপালির বযবহার বযাপক।
অর্এব মৃন্মযী মূলর্ত ও মৃৎপািলনমালে
ত
এই পূজায
মৃৎলশল্পীর ভূ লমকা অলর্ গুরুেপূে।ত মালযর হালর্
মশালভর্ হয প্রচুর আযূধ বা েমরাস্ত্র, বলিকলমরত জনয
প্রক্তয়াজন হয হাাঁল়েকালির, এ কালজ কমকালরর
ত
োহাযয
অপলরহায।ত মদবী নানা অিঙ্কালর েুেজ্জির্া। অিঙ্কার
লনমালে
ত
স্বেকারালদ
ত
অিঙ্কার লনমার্ালদর
ত
রলযলি এক
অননয ভূ লমকা। মদবলদবী র্থা পূজায অংশগ্রহেকারী
েকিলকই এই েময নববস্ত্র পলরধান করলর্ হয। র্াই
র্ন্তুবায ও দরজীর্ে এ কালজ োহাযয না করলি েমগ্র
পূজার আনন্দই নষ্ট হলয যায। এই পূজার পূজািলি
প্রলর্মািাপন ও অর্তের্ দশনালথ
ত
লদর
ত
িানেংকুিালনর
জনয এবং পূজােহলযার্ীলদর রাত্রিবালের জনয েুলবশাি
মণ্ডপ ও আবােিি লনমালের
ত
প্রলযাজন হয। এ কালজ
র্ঘরামী বা আধুলনক যুলর্র মেলকালরিরলদর ভূ লমকা
অলর্ গুরুেপূে।ত েমগ্র পূজামণ্ডপ ও পাশ্ববর্ী
ত
অঞ্চিলক আলিাযকাজ্জ্বি করার জনয প্রলযাজন
আলিাকলশল্পীর। ঢাকী ও অনযানয বাদযযন্ত্রীরা না থাকলি
এই পূজার র্াম্ভীযইত নষ্ট হলয যায। র্াই এলেলি
বাদযযন্ত্রীরা লনর্ান্তই অপলরহায।ত ঢাক শর্রীর জনয
প্রলযাজন হয চমকারলদর
ত
োহাযয। এই পূজায় প্রচুর ফুি
ও মািার প্রলযাজন হয। একালজ মািাকারলদর োহাযয
অবশযই প্রলযাজন। দুধ , দই ও র্ঘৃলর্র জনয
মর্াযািালশ্রেীর মানুলষর উপর লনভতর করা িা়ো উপায

পুয াপকরে লনবাচলন
ত
েমন্বলযর আদত শ
অনুেরে : র্লব উপলরাে নানা পলরবর্তন ও লববর্তন
েলত্ত্বও আজও একিু ভািভালব িেয করলিই মদখা
যালব এই েমন্বলযর পূজায বলনর মহীরূহ মথলক
ির্াগুল্ম পযে
ত মকউই বাদ যায লন। এখালন রলযলি
অশ্বত্থ ও বলির শাখা, আম্রপেব, রলযলি ধালনর শীষ,
রলযলি অপরাত্রজর্া ির্া, লবল্বপি, র্ু িেীপি ইর্যালদ
বনস্পলর্, উত্রিদ ও ির্াগুলের প্রলর্লনলধরা।
নবপত্রিকাপূজা ভারলর্র লচরেন কৃলষ সম্পদলনভতর
েমাজবযবিার মদযার্ক। এই পূজায় প্রলযাজন হয মরু–
পাহা়ে–পবর্–েমভূ
ত
লম প্রভৃ লর্ লবলভন্ন িালন অবলির্
র্ীথরাত্র
ত জর পলবি মৃলিকা। এলর্ প্রলযাজন হয নদ–
নদী, ঝরো, েলরাবর, োর্র–মহাোর্র, পুষ্কলরেী
ইর্যালদ নান জিাশলযর জি। প্রলযাজন হয েবুজ
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লদক লবলবচনা কলর মদখলি এই পূজার েমন্বযকারী
ভূ লমকার বযাপকর্া েম্বলন্ধ আমরা েহলজই ধারণািাভ
করলর্ পালর। অর্এব শ্রীশ্রীদুর্াপূ
ত জা লনিক একটি
ধমীয অনুষ্ঠানমাি নয। এর এক েবাবর্াহী
ত
ও
েবানু
ত েুযর্ ভাববযাপকর্া রলযলি যা মিাকলিাচলনর
অেরালি লন:শব্দ পাদচারলে েমগ্র েমাজবযবিার
উপর অলমার্ঘ প্রভাব লবস্তার কলর স্মরোতীত কাে যেক্তক
স্বমলহমায লবরাজ করলি ও এলর্লয চলিলি। র্াই
মকানরূপ লদ্বধাদ্বন্দ্ব না লনলয, েম্পূে ত েংশযার্ীর্রূলপই
আমরা বিলর্ পালর দুর্াপূ
ত জা শত্রের োধনা, দুর্াপূ
ত জা
েমন্বলযর োধনা, দুগাপূ
্
া সংহততর সাধনা।। ওাঁ শালে:
শালে: শালে: , শ্রীরামকৃষ্ণাপেমস্তু।।
ত
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থালক না। পযাপ্ত
ত
লমষ্টান্ন প্রস্তুলর্র জনয মযরা ও
হািুইকরলদর োহাযয না হলিই নয। লবপুি মভার্ রান্নার
জনয রাাঁধুনী ব্রাহ্মলের প্রলযাজন। মভার্রালর্র জনয
প্রক্তয়াজন প্রচুর খাদযশেয ও শাকেব্জীর। এ কালজ
কৃষকলদর ভূ লমকা অগ্রর্েয। আধুলনক লশল্পেভযর্ার
যুলর্ শ্রলমকলশ্রেী উৎপালদর্ লশল্পোমগ্রী লভন্ন মকান
কাজই করা কটিন। লবলভন্ন োংস্কৃলর্ক অনুষ্ঠান
পলরচািনা, লবলনাদন, োজেিার জনয প্রলযাজন
লবলভন্ন লশল্পীর। েঙ্গীর্ ও োংস্কৃলর্ক অনুষ্ঠানলক
শ্রুলর্লর্াচর
কলর
মর্ািার
জনয
প্রলযাজন
মাইকমযালনর। মমিা প্রাঙ্গেলক জমজমাি কলর মর্ারার
জনয প্রলযাজন লবলভন্ন পেরাধারী বযবোযীলদর। এেব
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স্বয়র্গ হুিুস্থুি
সুবীে ববশ্বাস
মদবরাজ ইন্দ্র জরুরী েভা মেলকলিন। লবষয...নারদ
মর্তযলিাক মথলক লেলরলিন। ভারর্বলষরত অবিা মকমন
মদখলিন র্া লবস্তালরর্ পালরষদবলর্রত কালি লনলবদন
করলবন। েব মদব মদবীরা উপলির্। রাজেভায লর্ি
ধারলের জাযর্া মনই। নারদ েবাইলক প্রোম জালনলয
শুরু করলিন...

মর্ামার মলন হয নারদ? মদবরালজর এই প্রলে নারদ
লনলজলক একিু গুলিলয লনলয মবািলিন “না রাজন,
যালদরলক দালযে লদলয ভারলর্ পাটিলযলিলিন, মযমন
র্দাধর, নলরন, োরদা, মিাকনাথ, রবীন্দ্রনাথ,
মমাহনদাে, েুভাষ এরা েকলিই র্ালদর দালযে
েটিকভালব পািন কলরলি। নলরন মর্া োরা লবশ্বলক
জালর্লয লদলয এলেলি। েি ময একদম পাওযা যাযলন
র্া লকন্তু নয। মবলশরভার্ মানুষ নযায নীলর্ ধম তমমলন
চলি বা চিলর্ চায। েমেযা রাজনীলর্লবদলদর লনলয।
এলদর মলধয প্রকৃর্ মদশলপ্রলমক ও মানবলেবীর েংখযা
নর্েয। একিা ব়ে অংশ মমাহান্ধ, েমর্া মিাভী,
হিকারী ও দুনীলর্গ্রস্ত। রাজনীলর্ একিা মপশা হলয
দাাঁল়েলযলি। হর্যা ও আলথক
ত মকলিঙ্কালরর দালয
অলনলকর লবরুলে মেৌজদালর মামিাও চিলি ১৫/২০
বির ধলর। এলদর প্রিন্ন মদলর্ কালিাবাজালর,
োিকাবাত্রজ, মর্ািাবাত্রজ, গুণ্ডালর্লর ইর্যালদ অবালধ
চলি। স্বাধীনর্া পাবার পর মথলকই এরা েত্রক্রয। েুভাষ
থাকলি এিা হর্ না। যমরালজর েুভাষলক লেলরলয
আনািা টিক হযলন”।

মহ রাজন, ভারর্বােীরা মর্ঘার েঙ্কলির মলধয আলি।
দুনীলর্ ও ভ্রষ্টাচালর মদশ মিলয মর্লি।। খুন জখম,
রাহাজালন, ধষে,
ত লশশু লনগ্রহ, নারী লনযার্ন
ত
ও নারী
পাচার ভীষেভালব মবল়ে মর্লি। জার্পার্ ধম ত লনলয
শবষময মর্া কমলিই না, বরং হানাহালন খুলনাখুলন মবল়েই
চলিলি। ব়েলিাক ও র্লরলবর মলধয অথদনলর্ক
ত
শবষময
ক্রমবধমান।
ত
আনুমালনক কুল়ে হাজার মকাটি মিাক
মপি ভলর এক মবিাও মখলর্ পায না। বহু মানুষ এখলনা
লপাঁপল়ের লেম মখলয জীবন ধারে কলর। অনাহালর মৃর্ুয
ও আত্মহনন এখলনা র্ঘিলি। অনয লদলক মুটষ্টলময লকিু
মিাক অলবশ্বােয রকম ধন েম্পলির অলধকারী। র্ারা
পালরবালরক অনুষ্ঠানালদলর্ শর্ শর্ মকাটি িাকা বযায
কলর। অলনলক আবার লবলদলশর লবিােবহুি লরেলিত যায
লববালহর অনুষ্ঠান করলর্। লকন্তু আলর্তর মেবা ও েভায মযন বজ্রপার্ মহাি। ইন্দ্র র্ীক্ষ্ণ দৃটষ্টলর্ র্াকালিন
জনলহর্কর কালজ এরা লবলশষ অংশ গ্রহে বা দান ধযান যমরালজর লদলক। যমরাজ আমর্া আমর্া কলর
কলর না।
মবািলিন একিু েময চাই। লচিগুলপ্তর োলথ আলিাচনা
দরকার। যমরাজলক আধ র্ঘণ্টা েময মঞ্জুর কলর ইন্দ্র
েভায শ্মশালনর লনস্তব্ধর্া। নারদ এক গ্লাে জি পান নারলদর কালি জানলর্ চাইলিন মেৌজদালর মামিার
কলর আবার শুরু করলিন...
লমমাংো করলর্ ১৫/২০ বির মকন িার্লি?
ব়ে ব়ে অলনক বযবোযী জনোধারলনর হাজার হাজার
মকাটি িাকা বযাংক মথলক আত্মোৎ কলর লবলদলশ
পালিলয মর্লি। ময শােকলদর মানুলষর পালশ থাকার
কথা, দুুঃখ দুদতশা দূর করার কথা, র্ালদর অলনলকই
অোধু উপালয লনলজর ও লনকি আত্মীয স্বজনলদর
েম্পদ বৃত্রে কলরলিন বা কলর চলিলিন। কালিা িাকায
মদশ মিলয লর্লযলিি। মনাি বত্রন্দ কলর কালিা িাকা
অলকলজা করার প্রলচষ্টা েিপ্রেূ হয লন। প্রায েবই োদা
হলয মর্লি। মলন্দর ভাি লকন্তু কালিা িাকার েৃটষ্ট মরাধ
করা যাযলন।

েলষরত মলধয ভুর্ রাজন। দুবিত আইন বযাবিা। যারা
েরকালর লিি বা আলি বহু বির, র্ারাই যলদ অলভযুে
হয, র্াহলি র্ারা মকন চাইলব শত্রেশািী লবচারািয?
বুঝিাম। ইন্দ্র অভয লদলয বিলিন প্রজাপলর্ লবষ্ণুর
োলথ আলিাচনা কলর েের এর একিা লবলহর্ করলবন।

ইন্দ্রর দৃটষ্ট এবার যমরালজর লদলক। যমরাজ েমা মচলয
যা বিলিন র্ালর্ েভার েকলি স্তলম্ভর্ ও েন্ত্রস্ত। “আলম
প্রজাপলর্ লবষ্ণুর োলথও কথা বলিলি। উলন দ্রুর্
লদবযচলে অনুেন্ধান কলর জানালিন মপ্রাগ্রালমং
মদবরাজ ইলন্দ্রর কপালি লচোর ভাাঁজ। স্বর্লিাক
ত
অনুযাযী েুভালষর স্বলর্ ত লেলর আোর কথা লিি না।
ভারর্বষলক
ত েবদা
ত মস্পশাি স্ট্যািাে লদলয এলেলি।
হযাক কলর মপ্রাগ্রালমং পলরবর্তন করা হলযলিি। কারা এই
যুলর্ যুলর্ অলনক মুলন ঋলষ মহাত্মালক ভারলর্ পািালনা হীন কাজ কলরলিি র্াও জানা মর্লি। লকন্তু ভারর্বলষরত
হলযলি মানুষলক আলিার পথ মদখালনার জনয। েবই
বৃহির স্বালথ তবর্তমান পলরলিলর্লর্ লবষ্ণুলদব নাম প্রকাশ
লক র্াহলি লবেলি মর্ি? এর্ েব অনােৃটষ্টর কারে লক
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করলিন না। যলথাপযুে েমলয লর্লন লববৃলর্ মদলবন মলহশ্বলরর োলথ আলিাচনা কলর জানালবন লক ভালব
বলি জালনলযলিন।
ভারর্বষলক
ত কিুষমুে কলর জর্ৎ েভার মশ্রষ্ঠ আেলন
অলধটষ্ঠর্ করলর্ হলব।
ইন্দ্র এক র্ঘণ্টার জনয েভার লবরলর্ মর্ঘাষো কলর লবষ্ণুর ইন্দ্র কাি লবিম্ব না কলর হাই কমালন্ডর োলথ
কালি মর্লিন এবং জানালিন েভােদলদর যারপরনাই আলিাচনায বেলিন। ব্রহ্মা, লবষ্ণু, মলহশ্বরলক লবস্তালরর্
উলদ্বলর্র কথা। লবষ্ণু বিলিন “র্ঘিনািা ের্যই উলদ্বলর্র। জানালিন নারলদর ভারর্ ভ্রমলের প্রলর্লবদন। প্রাথনা
ত
এর পুনরাবৃলি যালর্ না র্ঘলি র্া আলম মদখব। লস্ট্ভ করলিন র্াাঁলদর উপলদশ। মহালদব ভীষে ক্রুে ও
মজাবে মর্া এখন স্বর্বােী,
ত
র্লনশলক বিলি ওলক লবচলির্। ত্রিশূি উলচলয মর্ঘাষো করলিন ভ্রষ্টাচারী
অলবিলম্ব আমার কালি লনলয আেলর্। ওলক দালযে মদব রাজনীলর্লবদলদর অলবিলম্ব কটিন শাত্রস্ত লদলর্ হলব।
আমালদর েেিওযযার েম্পূে ত হযাকপ্রুে করার। ব্রহ্মা মহালদবলক বিলিন “এই রাজনীলর্লবদরা লনযম
কাজিা করলর্ হলব লেত্রেদার্া র্লনলশর র্ত্ত্বাবধালন”।
কলর আপনার মত্রন্দলর যায পুলজা লদলর্। আপনার
মাথায দুধ-জি ঢালি। আর আপলন খুশী হলয এলদর
ইলন্দ্রর েভা আবার শুরু হি। ইন্দ্র নারদলক বিলিন বরাভয দান কলরন। আপলন েলচর্ন না হলি শাত্রস্ত
অর্ু িপ্রোদ ভলবষযদ্বােী কলর এলেলিি "ভারর্ আবার লদলযও দীর্ঘলমযালদ
ত
েি পাওযা যালব না। কারে ভলের
জর্ৎ েভায মশ্রষ্ঠ আেন িলব"। স্বাধীনর্া পাবার পর প্রাথনায
ত
প্রীর্ মহালি আপলন প্রকৃর্ ভে আর ভুলযা
৭৩ বির মকলি মর্ি। ওযার্ল্ত হযালপলনে লরলপািত ২০২০ ভলের মলধয বািলবচার কলরন না। ভুলি যালবন কারা
বিলি মানুলষর েুলখর লনলরলখ ১৫৬ টি মদলশর মলধয শাত্রস্তপ্রাপ্ত রাজনীলর্লবদ এবং বর লদলয মদলবন।। আলরা
ভারলর্র িান ১৪৪। নারদ, র্ু লম পাাঁচিা প্রধান কারে েমেযা একবার বর লদলি আপলন প্রর্যাহার করলবন না”।
বিলর্ পার ভারলর্র দুরাবিার জনয”।
ইন্দ্র লবনীর্ প্রস্তাব করলিন “মদবালদলদবর্ে, আপনারা
রাজন, আলম লবর্র্ িয মাে ভারলর্র েবি
ত র্ঘুলরলি। মর্া শদববলি মানুলষর মলনর র্িন প্রভালবর্ করলর্
োধারে মানুষ ও জ্ঞানী গুেীজলনলদর োলথ কথা বলিলি, পালরন। লবপথর্ামী রাজনীলর্লবদলদর শুভ বুত্রে প্রদান
আলিাচনা কলরলি। র্ার লভলিলর্ আলম দুরাবিার করুন”।
কারেগুলিা পাাঁচটি ভালর্ ভার্ কলর লনলবদন করলি।
প্রজাপলর্ লবষ্ণু বিলিন “স্বলর্রত েংলবধান অনুোলর
প্রথমর্, স্বাধীনর্া অজতলনর পর মথলকই েুলবধাবাদীলদর আমরা মানুলষর মমৌলিক অলধকালর হস্তলেপ কলর না।
অবাধ উত্থান। কলিার আইন না করার েুবালদ প্রলর্ জলন্মর কমেি
ত
অনুযাযী মানুষ ধালপ ধালপ
কালিাবাজালর, োিকাবাজ ও মজুর্দারলদর মদৌরাত্ময। উচ্চর্র মালর্ ত যালব মেিাই স্বর্র্লন্ত্রর
ত
লবলধ। লকিু
মানুলষর জনয এই লবলধর পলরবর্তন করা যায না।
লদ্বর্ীযর্, েমালজর েবস্তলর
ত
ও েমর্ার অলিলন্দ ঐশ্বলরক শত্রেেম্পন্ন লকিু মানুষ ইলর্মলধয ভারলর্
অলিলন্দ িার্াম িা়ো দুনীলর্।
জলন্মলি। শীঘ্রই র্ারা স্বমলহমায আত্মপ্রকাশ করলব,
অশুভ শত্রের লবনাশ কলর নযায ধলমরত প্রলর্ষ্ঠা করলব
র্ৃর্ীযর্, জার্-পার্-ধলমরত লভলিলর্ েমাজলক ভার্ এবং জার্ পার্ ধম ত লনলবলশলষ
ত
ভারর্বলষরত েমগ্র
করার ও েরকালর নীলর্ লনধারলের
ত
মভািেবস্বত হীন জনোধারলের দুুঃখ দুদতশার মমাচন করলব। এিা়ো
রাজনীলর্।
আর্ামী দু বিলরর মলধয নলরলনর মর্ কলযকজন
মহাপুরুষ পলবি ভারর্ ভূ লমলর্ জন্ম মনলব যারা োরা
চর্ু থর্,
ত মদলশর প্রলর্টি মানুলষর জনয উপযুে লশো, লবশ্বলক শালের পথ মদখালব”।
স্বািয বযবিা ও বােিালনর প্রলযাজন এখলনা মমলিলন।
ব্রহ্মা ও মহালদব প্রজাপলর্র পলরকল্পনায েলোষ প্রকাশ
পঞ্চমর্, ভারলর্র মর্ এর্ ব়ে মদলশর জনয করলিন। ইন্দ্র েকিলক প্রোম জালনলয প্রেন্ন লচলি র্ার
প্রলযাজনীয মালপর লশল্প র্ল়ে ওলিলন ও উপাজতলনর রাজেভায র্মন করলিন। অধীর আগ্রলহ অলপোরর্
বযাবিা হযলন।
েভেদলদর জানালিন প্রজাপলর্ লবষ্ণুর প্রস্তাব এবং
ব্রহ্মা ও মহালদলবর পূে ত েমথলনর
ত
কথা। েকলি মিলবি
নারলদর লবচার লবলেষলে ইন্দ্র ও েভােদরা খুব প্রীর্ বাত্রজলয উোে প্রকাশ করলিন। ইন্দ্র েভা েমালপ্তর
মহালিন। ইন্দ্র বিলিন হাই কমান্ড অথাৎ
ত ব্রহ্মা, লবষ্ণু, মর্ঘাষো কলর প্রিান করলিন।
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লনরামে েয়রা পৃলিবী

মায়ে ডায়ো

সুমন ববনক

সুমন ববনক

মহ মাদুর্া ত
মর্ামার লপিািলয আজ র্ৃহদাহ চিলি
জ্বিলি শুভ েুন্দলরর েব আলযাজন
ক্রমশই র্লিলয যালি মানুষ-দুর্লর্র
ত
অথই পাথালর।
মৃর্ুযদূর্ এলে প্রিয নৃলর্য মমলর্লি
র্রি লবষ মঢলি লদলি শুভ্রকানলন
মৃর্ুযর এই উপর্যকায
প্রলর্লদন মৃর্ুয এলে হানা লদলি র্ঘলর র্ঘলর
লবষালদর লবিালপ লবদীে জীবলনর
ত
জযর্ান
মর্ামার েোলনরা আজ বল়ো অেহায-েলঙ্গন ।

মদািায চল়ে আেলব-মর মা
যালব নালক র্লজ
েুলি েুলি অর্ঘযত লদলয
মালক যালবা ভলজ ।
মদািায নালক ম়েক আলে
মা লক-র্া জালন !
"রো মপলর্ মালক োলকা"-বলিন কালন কালন ।
চারলদলক মঢাি বালজ না
মনই হালে কাশবলন
লশলশর মধাযা লশউলি েুলির
লবষাদ মাখা মলন ।

মহ মাদুর্লর্নালশনী
ত
কৃপা কলরা
কৃপা কলরা
কৃপা কলরা মহ করুোমযী ।
মর্ামার করুোধারা,প্লাবলনর মর্াল়ের মলর্া
বলয যাক ধলরিীর বুক মবলয মবলয
মর্ামার আলশে বলষর্ত মহাক
শ্রাবলের অলঝার ধারায
মর্ামার অভযবােী ধ্বলনর্ মহাক
পৃলথবীর প্রলর্টি জনপলদ
মর্ামার মেহাদত দশহালর্
আর্লি রালখা এই পৃলথবী
মহ দশপ্রহরেধালরনী !

মরালর্-মশালক কার্র মানুষ
মালযর আলশে মালর্
আবার মযলনা প্রালের মিাাঁযা
পৃলথবীলর্ জালর্ ।

Sharmi

মরাধ কলরা এই অযালচর্ মৃর্ুযর মরলি
লনরাময কলরা পৃলথবী
লনরাময কলরা ।
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জনয়মজে-ববশযম্পােন সংবাদ : ভেজ-লবলরোলন
অর্ঘয্ দাস

েুিভ র্ৃলপ্তর মঢাঁ কুর লনর্মন
ত
– উভলযই েমলর্ালির
র্লহতর্ কাজ |
মহ নরলশ্রষ্ঠ, মভজ লবলরযালন প্রস্তুর্ কলরবার েমলয
লনরালমষাশী মনুষযর্ে র্াহালদর েবপ্রকার
ত
অস্ত্র, যথা –
পনীর, আিু, মির এবং মাশরুম লনলেপ কলরলব |
এইেকি র্লহতর্ কায ত কলরযাও র্াহারা োে হইলব না,
উপরন্তু লনলদ্বধায
ত
কাজু, লকেলমে, কালরপার্া,
ধলনযাপার্া, মোযালবন ইর্যালদ উহালর্ মযার্ কলরলব |
েব লমিাইযা এক যন্ত্রোর জর্ালখচুল়ে প্রস্তুর্ হইলব যা
লনরালমষাশী মনুলষযর দি মহানলন্দ ভেে কলরলব এবং
‘লবলরযালন খাইলর্লি’ মলন কলরযা পরমানন্দ িাভ
কলরলব | উহালদর বুত্রেহীনর্ার লনদশনত মদলখযা
মনুলষযর্র প্রােীরা পযে
ত মলন মলন হােয কলরলব |
মহ মহারাজ, কলিযুলর্ মনুষযর্ে বহুলবধ দুুঃখ-দুদতশা
মভার্ কলরলব | যন্ত্রো েহয কলরলর্ না পালরযা বহু মানুষ
আত্মর্ঘার্ী হইলব | আলমষাশী মনুষযর্লের একটি
জনলপ্রয আত্মহর্যার পেলর্ হইলব এই মভজ-লবলরযালন
ভেে, কারে উে অখাদযটি পিালেযাম োযানাইে
অলপো অলধক হালনকারক হইলব |
মহ রাজন, মভজ লবলরযালন মকালনারূপ দৃটষ্টভলঙ্গ হইলর্ই
লবলরযালন নয, উহা লবলরযালন েমালজর অপমান মাি |
উহা ভেে অলপো অনাহালর প্রাে লবেজতন করা
অলধকর্র মশ্রয | ”
জনলমজয কলহলিন, “মহ মুলনপুঙ্গব ! আপলন অনয
প্রেঙ্গ আরম্ভ করুন |”

Meethi

Aurelia Chakrabarty

জনলমজয কলহলিন, “মহ মহলষ, ত শুলনযালি কলিযুলর্
ভারর্বলষ ত ‘লভজ লবলরযালন’ নামক নামক এক প্রকার
অখালদযর প্রচিন হইলব | ইহা কী প্রকার বস্তু হইলব এবং
মনুষযজীবলন ইহার প্রভাব কীরূপ হইলব র্াহা শুলনলর্
ব়ে মকৌর্ু হি জত্রন্মলর্লি | আপলন অনুগ্রহ কলরযা
েলবস্তালর বেনত করুন |”
শবশম্পাযন কলহলিন, “মহ রাজন, কলিযুলর্ ভারর্বলষ ত
মন্দবুত্রে মনুষযর্ে বহুলবধ অখাদয লনলদ্বধায
ত
ভেে
কলরলব, মভজ-লবলরযালন উে অখাদযেমূলহর র্ালিকায
শীষ ত িান অলধকার কলরলব | মভজ-লবলরযালন নামটিলর্
‘লবলরযালন’ শব্দটি থালকলিও উহা আলদৌ লবলরযালন হইলব
না | কলিযুলর্ স্কুি-কলিলজ ইংরাত্রজ ক্লালে ‘লভজ
লবলরযালন’ শব্দযুর্িলক অত্রিলমারলনর েবলশষ্ঠ
ত
উদাহরে লহোলব বেনা
ত করা হইলব | মভজ লবলরযালন এক
আজব বস্তু ;
োদা ভালর্র োরিয, লবলরযালনর
রাজকীযর্া, লখচুল়ের র্ৃলপ্ত, ফ্রালযে রাইলের চনমলন
স্বাদ লকম্বা মপািাওলযর েুরেুলর মমজাজ – লকিুই
উহালর্ থালকলব না |
মহ রাজন, বাঙািীর েলহর্ মৎলেযর মযরূপ েম্বন্ধ,
মাল়োযারীর েলহর্ আচালরর মযরূপ েম্পকত –
লবলরযালনর েলহর্ মাংলের মেইরূপ েম্বন্ধ –
জন্মজন্মােলরর | মাংেহীন লবলরযালন এক প্রহেন মাি
| লেটি মর্ালর্ল্র র্হনা পলরধান কলরযা স্বোিংকালরর
ত
অহঙ্কার এবং মভজ লবলরযালন হজম কলরযা লবলরযালন-
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নােে
সঞ্জীব দাস

রঙ্গীন স্বপ্নলনর নাযক বালনলযি ময লদন
হালরলযলি মেই লদন মথলকই
আমার পলরচয।
চাকলচলকযর মর্াল়ে কালি জীবন
দূর মক মভলঙলিা ....কাি দূর কলরি এক
র্াি মমিালর্..
আলমও কলরলি আমার লনজস্ব মক র্যার্।
মর্ামার মজাযালর ভােলি। ..
িাযী মেলি অিাযীলকই কলরলি অনুরার্..
র্ালর্ই মর্া িাভ।
আেি মেলি নকলির ভে হিাম
হিাম মর্ামার বরলের পাি
বুঝিাম.....চাকলচকয এ জর্লর্ েম্পদ মকবি মাি।
আজ যখন আলম েেি নাযক
র্খন আমার নকি মক খুলি লদলর্
মর্ামার প্রযাে মকন বুত্রঝ না।
আলম মর্া মর্ামার োলথ
কখলনা যুত্রঝ না।
র্াও যলদ উির চাও
মদলবা না শকলেযর্
কারে আেি মক কলরলি র্যার্
অলনক আলর্ই।
যলদ অনুনয কলরা...
বিলবা এ িগ্ন এখন অলেম
মযলদন প্রথম হলযলি কৃত্রিম
মেই লদন বাধা দাওলন মকন ?
এই উির মদবার প্রর্ু যির পাবার আলর্ই
ঝ়ে লদলিা মুলখ বালি...
েলঙ্গ অলনক হার্র্ালি।
বালির চ়োয আলর্র পালযর লচহ্ন
মদখিাম পর পালর লনত্রশ্চহ্ন।
বালি ক়েকল়ে মচাখ রত্রেম
মদখিাম র্া নয কৃত্রিম।
ঝ়ে, মহাঁ লি চিা , র্জতে , আওযাজ
লকিুই কৃত্রিম নয....অকৃত্রিম
মচালখ লিি স্বপ্ন রটঙন ..
বালি ঢুলক র্াহালর করি েীে।
বুঝিাম....মকানিা আেি আর মকানিা নকি।
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বাংিা অনুবায়দ সুইলডশ েলব টমাস ট্রান্সট্রমায়রর পাাঁচলট েলবতা
অরুন্ধতী দাস

মানবমর্লজর মকলিা শবজ্ঞালনক রোযন মজলন মেিার
পলরও লক মলনর জটিি পরর্োয মকালনা কলব র্াাঁর
আলবলর্র উৎোর র্ঘিালর্ পালরন? র্া হলি, িমাে
ট্রান্সট্রমার মেই লদিদুলনযার মালিক। স্ট্কলহাম
লবশ্বলবদযািলয মনস্তত্ত্ব লবভালর্র িাি ট্রান্সট্রমার র্াাঁর
েমোমলযক েুইলেলনর অনযর্ম উলেখলযার্য কলব।
২০১১ োলি োলহলর্য মনালবি প্রাপক এই কলব লগ্রলেন
ট্রাস্ট্ ের এলিলিন্স ইন মপালযটট্রর র্রে মথলক
মপলযলিন জীবনকৃলর্ েিাননা, অযােিনব্ল্যালেিে
োলহর্য পুরস্কার, মপিাকত অযাওযােত, ইন্টারনযাশনাি
মপালযটট্র মোরালমর পে মথলক েুইলেশ অযাওযােত,
েুইলেশ অযাকালেলমর নলেতক পুরস্কার-েহ আরও বহু
েিান। লবলশ্বর পঞ্চাশটিরও মবলশ ভাষায অনূলদর্
হলযলি র্াাঁর কলবর্া। ইংলরত্রজলর্ অনূলদর্ র্াাঁর লবখযার্
কলযকটি কাবযেংকিন ‘উইলন্ডাজ় অযান্ড মস্ট্ানে’, ‘দয
মগ্রি এলনর্মা’, ‘ব্রাইি োইদ’, ‘লগ্রে র্লন্ডািা’ ইর্যালদ।
কলবর্া মিখার েলঙ্গ েলঙ্গ, মনস্তত্ত্বলবদ লহলেলব ড্রালর্র
মনশায জল়েলয-প়ো অপরাধপ্রবে লকলশারলদর লনলযও
বহু কাজ কলরলিন লর্লন। আধুলনকর্া, অলধবাস্তববাদ
আর ভাববালদর এক লবলচি লমলশি অর্যে শত্রেশািী

লকিু লচিকলল্পর রূপলক বারবার ধরা পল়ে র্াাঁর
কলবর্ায, ধলর রালখ লবত্রিন্নর্ার ভাবিলব। ২০১৫
োলির ২৬ মাচত র্াাঁর মৃর্ুয হয।
ময-লকালনা অনুবাদলকর কালিই ট্রান্সট্রমালরর লনর্ূঢ়
অথবাহী,
ত
র্ভীর কলবর্াগুলি রীলর্মলর্া মিাভনীয। লকন্তু
অনুবালদর মেলি লকিুিা েংযম বজায রাখাও এলেলি
বারবার দরকার হলয প়েলিি। প্রথম কারে যলদ হয,
লনলদত ষ্ট আযর্লনর মাপেই র্ত্রণ্ডলর্ লনলজলক মবাঁলধ
রাখার মানলেক েলোষ, র্লব লদ্বর্ীয কারে অবশযই
ট্রান্সট্রমালরর আশ্চয ত েব লবমূর্ ত কলবর্ার মখযালি চিন,
যা কলবর্ায লনলদত ষ্ট অথ ত খুলাঁ জ মব়োলনার আিলপৌলর
প্রবের্ালক বারবার আর্ঘার্ কলর। অনুবাদ এমলনলর্ই
মূি মথলক পািকলক এক ধাপ দূলরর স্বলর্রত স্বাদ
মজার্ান মদয। র্াই অনুবাদক লচলন বলি লনম খাওযালিও
‘লমিার মিালভ লর্র্া মুলখ’-ই হযলর্া পািকলক োরািা
লদন কািালর্ হলর্ পালর। এই লবলধেির্ ের্কীকরে
জালর মরলখই, িমাে ট্রান্সট্রমালরর পাাঁচটি কলবর্ার
অনুবাদ করিাম। আশা কলর, েুইলেনপ্রবােী
বঙ্গভাষীলদর জনয এই লনবাচন
ত
দুই মদলশর দুই ভাষার
একিা মিাে োাঁলকা লহলেলব অের্ মযাদা
ত পালব।

Tomas Tranströmer
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অযালিলগ্রা
হাইেলনর েুর বাজাই অন্ধকার লদলনর মশলষ
হালর্ জল়েলয থালক মৃদু উষ্ণর্ার অনুভব।
লপযালনার চালব প্রর্যাশায উন্মুখ। আিলর্া আর্ঘার্ বালজ হার্ু ল়ের।
মজলর্ ওলি েবুজ, প্রােময অনুরেন, স্তব্ধর্ায ভরা।
েুর বলি, স্বাধীনর্া আলি
আর, মক মযন র্াই মদয না রাজকর।
আমার হাইেনপলকলি দু-হার্ গুাঁ লজ লদই
ভাবিা এমন মযন লবশ্বচরাচর লনলয মনহার্ই উদােীন।
র্ু লি ধলর হাইেনপর্াকা—েংলকলর্ জানাই:
আআমরা হাি িাল়ে না। লকন্তু শালে চাই।
খা়োই ঢালির ওপলর েুর এক কালচর র্ঘর
মযখালন পাথর ওল়ে, মযখালন পাথর র়্োয।
পাথর র্ল়েলয নালম, মনলম চলি
অথচ অিুি থালক প্রলর্টি শালে।ত

from one of his pages
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অধেমাপ্ত
ত
স্বর্ ত

হর্াশার েূি লিাঁ ল়ে যায।
লিাঁ ল়ে যায যন্ত্রোর মরশ।
শকুন উ়োি মভালি।
উন্মুখ আলিার মরখা বলয চলি
দমলক মভলে যায এমনলক মপ্রর্ও।
আমালদর আাঁকাগুলি লদবালিাক চােুষ কলর
লহমযুর্ গ্রহােলর আমালদর রোভ পশুর দি।
from one of his pages

চারপাশ হার্ল়ে মব়োয েব।
একলশা মানুলষর েলঙ্গ মরােুলর হাাঁটি।
প্রলর্িা মানুষ মযন এক-একিা আধলখািা দরজা
প্রলর্যলকর জনয এক-একিা র্ঘলরর লনশানা মদখায।
আমালদর পালযর নীলচ অেহীন মাটি।
র্ালিলদর মলধয ঝিমি কলর ওলি জি।

মুে আর বে পলরের

এই হ্রদ মযন পৃলথবীর বুলক একিুকলরা জানিা ।
ময-লকালনা মানুলষর কালি র্ার কালজর দুলনযা
টিক মযন দস্তানার মলর্া।
মাঝদুপুলর র্ালকর ওপলর দস্তানা খুলি মরলখ
মযই মে একিু র্ল়েলয লনলর্ চায
অমলন দস্তানালজা়ো েুলিলোঁ লপ ওলি, িল়েলয যায
আর র্ঘলরর মভর্রিা মঢলক মেলি লনকষ আাঁধালর।

I am still the place where creation
does some work on itself.
-

Tomas Tranströmer

বাইলরর বেেবার্ালে মেই কালিা র্ঘর র্খন
মভলে মব়োয।
‘েমা’, র্ঘালে র্ঘালে লেেোে চলি:
‘েমা’।
না-লদখা মরখার বাাঁক মবলয একিা মিলি িুলি যায আকালশর বুলক
আর্ামীর স্বপ্ন র্ার িার্ামিা়ো,
শহরর্লির মচলযও বল়ো র্ঘুল়ের মলর্া ওল়ে
শীষজলযর
ত
োাঁলক আরও উিলর র্ালকলয মদলখা,
পাইন বলনর
অনে নীি র্ািলচ
মযখালন মমলর্ঘর িাযা
লির দাাঁল়েলয।
না, বরং, চিলি উল়ে।
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শুযবাটিত যানা ১
েলন্ধর আাঁধালরলর্ লনউ ইযলকতর বাইলর এই লভউপলযন্ট মথলক
এক িহমায আলশ িে মানুলষর বাল়ে মদখা যায।
শদর্যাকৃলর্ এ শহর এখালন এক দীর্ঘ উজ্জ্বি
ত
প্রবাহ,
েলপিত নীহালরকার এক ঝিক।
এই নেিপুলঞ্জর মলধয কাউন্টালরর ওপলর কলের কাপ মিলি মদয মকউ,
মদাকালনর উইলন্ডাগুলিা পথচিলর্ মানুলষর মলনালযার্ লভো কলর,
জুলর্ার আর্ঘার্ এর্িুকু দার্ মরলখ যায না।
উাঁচুলর্ উিলর্ উিলর্ আগুন হালরলয যায, লিেলির পাো পাশাপালশ মচলপ আলে,
পুলিলশর র্ািামারা দরজার লপিলন লচরলকলি েুব্ধ কণ্ঠস্বর।
মন্থর শরীরগুলিা োবওলযর র্াল়েলর্ মিলনলহাঁ চল়ে ওলি, লবপযস্ত,
ত বযথার্ু র।
আলমও জালন—খলর্যান িা়োই—
মকালনা এক র্ঘলর এখন শুযবািত মবলজ চলিলি
আর কারও কারও কালি
মেই স্বরলিলপ
ময-লকালনা লকিুর মচলয
মঢর মবলশ েলর্য।

শুযবাটিত যানা ২

Tomas Tranströmer

মত্রস্তলষ্কর অেীম প্রোর একেময চুপলে
টিক একিা মুলিার আকার মনয।
প্রলর্ এলপ্রলি মোযালিা লেলর আলে
পযালরলশর মর্ািার্ঘলরর নািার র্িায বাাঁধা
র্র্ বিলরর মিল়ে-যাওযা বাোয
মে উল়ে আলে ট্রান্সভাি মথলক, লনরেলরখা মপলরলয,
িয েপ্তাহ ধলর দুলিা মহালদশ িুাঁলয
ভূ খলণ্ডর ওপলর লমলিলয-যাওযা লবন্দুর মলর্া।
আর মেই ময মানুষ োরাজীবলনর জল়ো-করা কথালক
ধলর রালখ পাাঁচটি র্ালরর মামুলি কলেত,
েূাঁলচর মচাখ লদলয ময বইলয মদয নদী,
লভলযনা মথলক আো েমথ মচহারার
ত
মেই র্রুেলক বন্ধুরা মচলন ‘মাশরুম’ নালম,
ময নালক মরাজই চশমা মচালখ র্ঘুলমলয পল়ে
আর মরাজ েকালি লনযম কলর একবার অের্ এলে দাাঁ়োয মিখার মিলবলি।
আর টিক র্খনই, র্ার পাে্েুলিলপর
লবলচি এক কীি শুরু কলর চিাচি।
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রাখায়ির সয়ে লমজগাবাজার রাজবালিয়ত
উজ্জ্ব

১
ইত্রন্দরার মচালখই লবজ্ঞাপনিা প্রথম পল়ে। মেেবুলক।
রালর্ মর্ািা আলিা ঝিমলি োদা রলঙর একিা লবশাি
প্রাোলদর িলব, র্ার র্িায চার শলব্দ মিখা ‘লমজতাবাজার
রাজবাল়ে এখন আনিক’। মকানও একিা ট্রালভি
এলজত্রন্সর মেেবুক মপজ মথলক মপাস্ট্ করা হলযলি।
িলবিা মদলখই ইত্রন্দরা উচ্ছ্বােলক মেলক বলি, ‘‘আিা,
এই রাজবাল়েলর্ মর্লি হয না?’’
আেলি মর্ঘারার আলিাচনািা আজ দুপুলরর পর মথলকই
শুরু হলযলি। হিস্ট্ালর ‘আউি অব িভ’-এর মশষ পবিা
ত
মদলখলি আজ। অলভনয, র্ল্প মর্া অনবদয। আর, র্ার
মচলয পাাঁচ গুে ভাি কুনূর। র্ালমিনা়েুর মিাে পাহাল়ে
শহর। এর্ অপূব ত ময বিার নয। মেখালনই মর্ািা
লেলরজিার শুযটিং। মশষ করার পর মথলক োরা লবলকি,
েলন্ধ ওরা শুধু কুনূর যাওযা লনলযই আলিাচনা কলরলি।
কর্ রকম ভালব ময কুনূর যাওযার প্লযান কলরলি, র্া
বিার নয।
লকন্তু এই কলরানা-কালি কী ভালব পুলবর এই রাজয
মথলক েুদূর দলেলে যালব? হযাপা মর্া কম নয! র্র্
ি’মাে ধলর বাল়েলর্ বলে বলেও মন আর লদলি না।
কালিলপলিও যলদ র্ঘুলর আো যায। র্াই বলি মকানও
ভালবই লদর্ঘা-মন্দারমলে নয। একিু অনয রকম... ইশ
যলদ কুনূর যাওযা মযর্! আিা মপ্ললন মর্লি মর্া ঝলি
কম! হয না? মে মেলি মর্া আবার অনয রালজয
যার্াযালর্র জনয কর্ লদলনর মযন মকাযরালন্টলন
থাকলর্ হলব। ধুর ও েব লনযমকানুন এখনও মানলর্
হলি? না, বাইলরর রালজয মর্লি যলদ কলরানা হয, এখন
থাক। দুলযার্
ত মথলম মর্লি কুনূর মাস্ট্, মাস্ট্ এবং মাস্ট্।
মযলর্ই হলব। —এ েবই লিি ওলদর কলথাপকথলনর
লনযাে।
ত
রালর্ খাওযাদাওযার পর লবিানায র্ল়েলয ইত্রন্দরার
মরাজকার অলভযে মেেবুক র্ঘাাঁিা। আজও মর্মনিাই
করলিি। আচমকাই উচ্ছ্বােলক মেলক বলিলিি কথািা।
উচ্ছ্বাে প্রলর্ রালর্র মলর্া মোোিায মর্ািা শরীর
এলিলয রাজলশখর বেুর মহাভারর্িালক এলর্লয লনলয
যালি। এই েমযিায ওর মাথায লকিুই থালক না। ‘আউি
অব িভ’ও লিি না। কুনূরও নয। মব়োলনা মর্া নযই।
র্াই প্রথলম ইত্রন্দরার কথািা ও ধরলর্ই পালরলন। বরং
বিা ভাি, উচ্ছ্বালের মাথার উপর লদলয শব্দ ক’টি
মবলরলয লর্লযলি। মরত্রজস্ট্ার কলরলন। ইত্রন্দরা এ বার আর

এক পদতা চল়েলয োলক, ‘‘এক বার এ লদলক এলে মদলখ
যালব লক?’’ উচ্ছ্বাে এ বার ‘হুাঁ’ জার্ীয এমন একিা
উচ্চারে কলর ময ইত্রন্দরা র্ালর্ ঝাাঁত্রঝলয ওলি— িাইি না
লনলভলয লদলি মলন হলি র্ু লম আমার কথা শুনলর্ পালব
না।’’ এবং কািলেপ না কলর ইত্রন্দরা লবিানা মথলক উলি
এলে আলিার েুইচিা বন্ধ কলর মদয।
এখন ওর মমাবাইলির আলিািুকুই েম্বি। আর র্ালর্ই
েলম্বৎ লেলর পায মযন উচ্ছ্বাে, ‘‘আলর শুনলিিামই মর্া।
খালমাখা িাইিিা মনভালর্ মর্লি মকন?’’
—মকাথায শুনলিলি বাবু? আর শুনলর্ও আলম বলিলন।
আলম মদখলর্ বলিলিিাম।
—বলিা কী মদখালব?
ইত্রন্দরা এ বার মমাবাইিিা মমলি ধলর উচ্ছ্বালের োমলন।
িলবিা মদলখ উচ্ছ্বালের প্রথম প্রলর্ত্রক্রযা, ‘‘র্া আমালক
কী করলর্ হলব? র্ািা লকলন লনলয লর্লয রাজবাল়ে িক
করলর্ হলব?’’ এমন ভালব কথািা ও বলি ময, ইত্রন্দরাও
না মহলে পালর না।
২
গুর্্ি মযাপ বিলি আর মাি ২০০ লমিার পলরর মমা়েিা
র্ঘুলর োন লদলক ৩৫০ লমিার মর্লিই লমজতাবাজার
রাজবাল়ে। মে লদন রালর্ই ওই ট্রালভি এলজত্রন্সর
মেেবুক মপলজ মদওযা মমাবাইি নম্বলর মোন কলর
উচ্ছ্বাে। রার্ োল়ে ১১িায মকউ মোন ধরলবন বলি
আশা লিি না। লকন্তু ইত্রন্দরালক মর্া োল়ে োর্ বির ধলর
ও মচলন। মোনিা র্খনই করলর্ হর্। আর যলদ মকউ না
ধরলর্ন, র্া হলি ওই ওই ট্রালভি এলজত্রন্সর বরার্ লচর
লদলনর জনয বালর্ি হর্ লনর্ঘার্।
ত
ওলদর েলঙ্গই কথা বলি জানা যায, লমজতাবাজার
মুলশদাবাদ
ত
মজিায বাংিালদশ েীমােবর্ী একিা গ্রাম।
মেখালনই ওই রাজবাল়ে। পুরলনা রাজবাল়ের মর্ািািাই
েংস্কার কলর িুযলরস্ট্ স্পি করা হলযলি। রালর্ থাকার
বযবিাও আলি রাজবাল়েলর্, রাজকীয ভালব। লর্ন মবিা
খাওযাদাওযা, দু’লদন এক রার্ থাকা, যার্াযালর্র র্াল়ে,
োইি লেন— েব বযবিা ওই এলজত্রন্সর। কিকার্া িু
কিকার্া মাথা লপিু...
ওই রালর্ই ইত্রন্দরার েলঙ্গ কথা বলি েবিা োইনাি কলর
লদলযলিি উচ্ছ্বাে। এমনলক রালর্ই ওলদর অযাকাউলন্ট
অযােভালন্সর িাকা ট্রান্সোর কলর লদলযলিি।
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েকাি ৬িায মবলরলযলি। টিক ৫ র্ঘণ্টা ১০ লমলনি। ওরা
মপৌৌঁলি লর্লযলি লমজতাবাজার। র্ঘণ্টা পাাঁলচক ধরা লিি।
রাস্তায এক জাযর্ায মব্রকোলস্ট্র জনয দাাঁ়োলর্
হলযলি। রাজবাল়ের মর্লি র্াল়ে হন ত মদওযার আলর্ই
মিাহার দরজা খুলি মর্ি। লভর্লর মঢাকার েময মদখা
মর্ি, লযলন মর্ি খুলি লদলযলিলিন, লর্লন েযািুি
করলিন। মযন রাজার আমলির মকানও দালরাযান।
মপাশাকআশালক মর্মনই মিাাঁযা। এলকবালর মপাটিত লকার
কালি লর্লয দাাঁ়োি র্াল়ে। ইলনাভার দরজা খুলি লদলিন
চািক। র্ার আলর্ই মেখালন হাত্রজর দু’জন। এলকবালর
রাজলপযাদা মযন। এক জলনর হালর্ একিা র্ািা। র্ালর্
একিা োদা রলঙর মবার্ি। আর দুলিা মবশ ব়ে মালপর
মর্ািাপ। উচ্ছ্বাে লনত্রশ্চর্ লিি, ওই োদা রলঙর মবার্লি
ভরা েযালনিাইজার। নামলর্ই হালর্ পুচুর্ কলর লদলয
মদওযা হলব। লকন্তু র্া নয, ওিা েুর্ন্ধী। ওলদর দু’জলনর
উপর লিটিলয মদওযা হি। েুবালে মন ভলর যায। র্লন্ধর
বদলি েুবাে শব্দিা মাথায আোয উচ্ছ্বালের মকমন
মযন র্ব হয।
ত
ইত্রন্দরালক কথািা বিলর্ যালব, ওলদর হালর্
র্ু লি মদওযা হি হালর্র থাবার মালপর ওই দুই মর্ািাপ।
র্ারও েুবাে কম নয। মপযাদা দু’জন এর পর একই
েলঙ্গ বলি উিলিন, ‘‘েযর, মযোম, লমজতাবাজার
রাজবাল়েলর্ আপনালদর স্বার্র্।’’
৩
রায পলরবার এই রাজবাল়ের মালিক। লকন্তু র্াাঁরা
েকলিই কিকার্ায থালকন। শহলর র্াাঁলদর ব়ে বযবো।
মেই বযবোর েুবালদ এর্ লদন এই পলরবালরর কর্তার নাম
জানর্ উচ্ছ্বাে। লকন্তু লর্লনই ময এই রাজবাল়ের ‘রাজা’
র্া কখনও মশালনলন। এখন রাজবাল়ের মরত্রজস্ট্ালর
নাম-ধাম মিখার েময মেখানকার কমীর েলঙ্গ র্লল্প
র্লল্প ‘রাজা’র বযবোযী পলরচয জানা মর্ি।
প্রথলম ওরা র্ঘলর লর্লয মফ্রশ হলব। র্ার পর রাজবাল়ের
লমউত্রজযাম মদখলব। র্ার পর দুপুলরর খাওযা। এর পর
আশপালশর এিাকার দ্রষ্টবয িান র্ঘুলর মদখা। মের
েন্ধযায এলে একপ্রস্ত খাওযাদাওযা। র্ার পর িাকুরবাল়ে
দশন।
ত এর পর রালর্র খাওযা। পর লদন েকালি উলি
মুলশদাবাদ।
ত
মর্ািা শহর পলরক্রমা মশলষ দুপুলর
রাজবাল়ে খাওযাদাওযা মেলর কিকার্ার উলেলশ
রওনা। এিাই ইত্রন্দরা-উচ্ছ্বালের আইটিনালর।
ওলদর থাকার বযবিা মদার্িার র্ঘলর। লোঁল়ে লদলয ওিার
েময পর পর দুলিা পািলক মদলখ ইত্রন্দরা েিান র্ার
একিালর্ মোঁলধলয মর্ি, ‘‘আলর িলব মর্ালিা, িলব।’’
পািলকর র্ালয নানা রলঙর েুন্দর আাঁলকবুলক। রীলর্মলর্া
মকানও দে লশল্পীর কাজ বলিই মলন হলি। আর এমন
জাযর্ায পািলক দুলিা রাখা, েদর দরজা মথলক েরােলর
আলিা র্ার উপর প়েলি। মোলিা মর্ািার জনয
এলকবালর পযাপ্ত
ত আলিা।

লোঁল়ে লদলয উলি চও়ো বারান্দা। র্ার োন পালশ োলর
লদলয র্ঘর। বাাঁ পালশ নীলচ র্াকালি প্রশস্ত উলিানিা
নজলর আলে। বাাঁধালনা। প্রলর্যক র্ঘলরর োমলন কালিা
কালির দুলিা কলর আরামলকদারার েলঙ্গ একিা কলর
মেন্টার মিলবি। লর্ন নম্বর র্ঘলরর দরজার র্ািা খুলি
এক মপযাদা ওলদর ত্রজলনেপি লভর্লর লনলয মযলর্
মযলর্ বিলিন, ‘‘েযর-মযোম আেুন। এিাই আপনালদর
র্ঘর। আপনারা মফ্রশ হলয লনন। আলম র্র্ েলে চা লনলয
আেলি।’’
লমলনি দলশলকর মলধযই মধাাঁযা ওিা পলি দাত্রজলত িং-চা
আর লেম মিাস্ট্ এি। চালযর েুবালে মর্ািা বারান্দািা
মযন ভলর উলিলি। ইত্রন্দরা লেম-মিাস্ট্ মখি না। উচ্ছ্বাে
লনলজর ভালর্রিার েলঙ্গ, ‘জীবলনর ধন লকিুই যায না
মেিা’ বলি ইত্রন্দরার ভালর্রিাও মখলয লনি। েব লমলিলয
চা-ও মখলয মেিি লর্ন কাপ। মপযাদা হােলি।
প্রায ৩০-৩৫ লবর্ঘালজা়ো এই রাজবাল়ে। লেংহদুযার
লদলয র্াল়েলর্ মঢাকার েময লকিু মলন হযলন। লকন্তু
লমউত্রজযাম যাওযার েময শুরু করলর্ হি মেই
লেংহদুযার লদলযই। আর র্খনই উচ্ছ্বালের র্া-িা মকমন
লশউলর উিি। হিাৎ কলরই মলন হি, ওরা মযন ১৭
শর্লকর মকানও দুপুলর এলে দাাঁল়েলযলি বাংিা-লবহারউল়েষযার মহান অলধপলর্ মকানও এক নবালবর মহলি।
কথািা ইত্রন্দরালক বিলর্ই ও মহলে ওলি, ‘‘ওলর এিা
রাজবাল়ে। নবাব মকাথা মথলক মপলি? ভাবনার
পাযরালক একিু কম ও়োও উচ্ছ্বাে।’’
৪
দুপুলর খাওযাদাওযার পর র্ঘুলমলযই পল়েলিি ওরা। এর্
েকালি উলিলি। র্াল়ের ধকিিাও মলন কলরলয লদত্রিি
র্া-হার্-পা। র্াই রাজরন্ধনশািায পার্ মপল়ে কাাঁোর
থািা-মর্িালে পাাঁিার মাংে েহলযালর্ এিালহ খাবার
মখলয দুপুলর না র্ঘুলমলয পালরলন। মকউ োলকও লন। েলি
আশপালশর এিাকা মদখার বযাপারিা লমে হলয মর্ি।
েলন্ধলবিা চা-এর োলক র্ঘুম ভাঙি। আলিা মজ্বলি, র্ঘল়ে
মদলখ আাঁর্লক ওিার মজার্া়ে। বাব্বা, প্রায র্ঘণ্টা চালরক
র্ঘুলমলযলি!
দরজা খুিলর্ই ইত্রন্দরা মদখি, োধারে মপাশাক পরা এক
মাঝবযলে চালযর পি, কাপ, মট্র হালর্ লনলয দাাঁল়েলয।
র্ঘলর ঢুলক এলেই লর্লন টি-মিবলি চালযর আলযাজন
োজালিন। বিলিন, ‘‘আমার নাম রাখাি। আলম
রাজবাল়ের বহু পুরলনা কমচারী।
ত
আলম মবশ কলযক বার
এলে লেলর লর্লযলি। আপনালদর আর োলকলন। লকন্তু
েলন্ধ হলয মর্লি আর শুলয থাকা টিক নয। র্াই
মশষলমশ মেলকই মেিিাম। রার্ করলবনলন।’’
‘‘না না, রার্ মকন করব! ভালিই কলরলিন মর্া মেলক।
না হলি কখন র্ঘুম ভাঙর্, মক জালন,’’—ইত্রন্দরা বলি।
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উলন মিাাঁলির োাঁলক একিা হালে ঝু লিলয বিলিন,
‘‘আেলি অলনকিা ধকি মর্লি মর্া! র্াই র্ঘুমিা মজাঁ লক
বলেলিি।’’
উচ্ছ্বাে এ বার চালয চুমুক লদলয বলি, ‘‘আিা রাখািবাবু,
এ রাজবাল়েলর্ মকানও গুপ্ত কুিুলর মনই। মযখালন মর্লি
মবশ একিা র্া িমিলম বযাপার হলব! মালন ওই লিিার
িাইলপর!’’
রাখালির হালেিা এ বার একিু আওযাজ মপি, ‘‘আমালক
বাবু বিলবন না দযা কলর। রাখািদা বিলিই খুলশ হব।
মদখুন মর্ািা রাজবাল়েিাই মর্া একিা রহেয। কর্ রাজা,
উত্রজর, প্রজার র্ল্প মিখা আলি একিা একিা ইলি। র্লব
প়েলর্ জানলর্ হয। মর্ািা বাল়েিাই মর্া লিিার। র্ঘুলর
মদলখলিন?’’
ইত্রন্দরা বলি, ‘‘দুপুলর লমউত্রজযাম মদখার জনয বাল়ের
অলনকিাই মর্ঘারা। এই েলন্ধলবিা লনশ্চযই এ বাল়ের
অনয রকম?’’
রাখালির হালেিা আরও মজারালিা হয, ‘‘লমউত্রজযাম মর্া
এি্ িুখালন। আর রূলপর কথা যলদ বলি মা িাকরুে, র্া
হলি মশালনন, মনানাধরা মদওযালি রং িালর্লয এ বাল়ের
রূপ খুিলিও অন্ধকালরর রূপিা এলিবালর অনয
রকম।’’
উচ্ছ্বাে বলি, ‘‘আিা রাখািদা, এক বার র্ঘুলর মদখা যায
না? আলিা আলি মর্া? না থাকলিও পলরাযা মনই? একিা
মমামবালর্ লমিলব?’’
রাখাি বলি, ‘‘মমামবালর্ িার্লব না। এ বাল়ের প্রলর্িা
মকাোয আলিা আলি। চিুন র্লব, আপনারা মরলে হলয
লনন। আলম বাইলর দাাঁ়োত্রি।’’
৫
আলর্ আলর্ রাখাি। লপিলন ইত্রন্দরা-উচ্ছ্বাে। আলিাআাঁধালরর েরলে মবলয যালি ওরা। রাখাি প্রথলম একিা
একিা জাযর্ার আলিার েুইচ অন করলি। মিাি মিাি
আলিা। র্ালর্ শুধু ওই অংশিা আলিালকর্ হলি।
আবার মদখা মশলষ উচ্ছ্বােরা এলর্লয মযলর্ মযলর্ রাখাি
আলিা লনলভলয লদলি ওই অংলশর। েলি লকিুিা েময
আাঁধালর, লকিুিা েময আলিায— এ ভালবই রাজবাল়ের
দািান, চার্াি, মািখানা, পঙ্ত্রে মভাজলনর উলিান,
দরবার র্ঘর, কািালর র্ঘর, বাবুলদর থাকার জাযর্া,
আেবাবপলির র্ঘর, মালবলির
ত
একালধক মকািা, বালহর
মহলির বোর র্ঘর র্ঘুলর মদখালি রাখাি।
আর েলঙ্গ চিলি ওর র্ল্প। পঞ্চাননরাম রায পদ্মাপালরর
লেলরাজপুর গ্রাম মিল়ে এই লমজতাবাজালর বাে শুরু
কলরন আলিলরা শর্লকর মর্া়োয। এমলনলর্ র্াাঁরা
লিলিন মুলখাপাধযায, লকন্তু েপ্তদশ শর্াব্দীর মশষ ভালর্
মুর্ঘি শােনকর্তার কাি মথলক ‘রায’ উপালধ মপলযলিলিন
লর্লন। বযবোয অোমানয োেিয িালভর পর। আেলি
মুর্ঘিলদরও লকিু স্বাথ ত লিি ওই বযবোয। র্াই পদলব

প্রদান। এর পর মথলক পলরবালরর েদেযরা নালমর মশলষ
রায বযবহার কলরন। ১৯৫০ োি নার্াদ জলমদালর প্রথার
অবোন র্ঘিলি রায পলরবার কিকার্ায লর্লয বযবো ও
বেবাে শুরু কলর। র্লব, র্াাঁরা বিলর এক বার কলর
পুলজার েময আলেন। আর বালক েমলয কখনও
েখনও িুযলরস্ট্রা। আর মেই িুযলরস্ট্লদর পযোলর্ই এই
োজালনা বার্ান চলি।
হিাৎ কলরই একিা লনঝু ম জাযর্ায চলি আলে ওরা।
লকিুই িাহর করা যালি না। ‘‘এিা কী রাখািদা?’’ েত্রন্দগ্ধ
ইত্রন্দরা প্রে কলর। রাখালির মেই হালের আওযাজিা এ
বার মকমন লহেলহলে িালর্, ‘‘এিাই মর্া দুর্ামণ্ডপ
ত
মা
িাকরুে।’’
‘‘এখালন আলিা মনই রাখািদা?’’
‘‘আলিায লক ভাি িার্লব? মদবর্ালক অনুভব করলর্
মর্লি অন্ধকারই ময েবলচলয ভাি!’’
‘‘র্া মহাক, আপলন আলিা জ্বািান।’’
রাখালির মকানও জবাব মনই। মেলকন্ডও মলন হলি
র্ঘণ্টার েমান। আচমকাই িকাে কলর একিা আওযাজ।
আর মেই েলঙ্গ জ্বলি উিি ইত্রন্দরার মাথার উপলরর
ঝা়েিণ্ঠনিা। আবার একিা িকাে... আবার... আবার...
মর্ািা দুর্ামণ্ডপিা
ত
আলিার বনযায মভলে যালি। অপূব ত
িার্লি। নানা রলঙর ঝা়েিণ্ঠন। নানা রলঙর বালর্।
নানারলঙর কালচর লভর্র বালর্র বাহালর দুর্ামণ্ডপ
ত
এলকবালর কালনভালির
ত
মচহারা লনলযলি। ইত্রন্দরা ভীষে
উলিত্রজর্। ‘‘ইশ, মদলখা, মকানও মূলর্ত মনই। থাকলি
মকমন জলম মযর্ ভাব। মিাকজলন ভরা। ঢালকর
আওযাজ। পুলজার উপাচার। উেে, ভাবলিই মকমন
লশহলরে িার্লি। রাখািদা, মর্ামালক অলনক অলনক
ধনযবাদ। এই উচ্ছ্বাে, আমার কলযকিা িলব র্ু লি দাও।
আর এক বার পুলজার েময অবশযই আেব আমরা,
মকমন!’’
উচ্ছ্বাে িলব র্ু িলি। আলিার এর্ রংবাহালর, দুদতাে েব
িলব উিলি। ইত্রন্দরা হিাৎ মখযাি করি, ‘‘আিা রাখিদা
মকাথায মর্ি বলিা মর্া?’’ বলিই োকলর্ থালক,
‘‘রাখািদা, ও রাখািদা?’’
মকানও ো়ো আলে না। উচ্ছ্বাে বলি, ‘‘দাাঁ়োও, এর্িা
মহাঁ লি হযলর্া, লহলে টিলে করলর্ মর্লি।’’ বলিই র্াাঁক
র্াাঁক কলর হােলর্ থালক।
লকন্তু মবশ লকিু েে মকলি মর্লিও রাখালির মকানও
ো়োশব্দ মনই। ওরা মালঝ মালঝ োলক। এ বার একিু
ভয হলি। রাখািলক িা়ো ওরা টিক কলর পথ লচলন
র্ঘলরও লেরলর্ পারলব না। আবার োলক রাখািলক। লকন্তু
একই নীরবর্া।
এ বার উচ্ছ্বােই বলি, ‘‘ইত্রন্দরা, এ ভালব ওলযি করািা
টিক হলব না। চলিা আমরা মকানও রকলম আন্দালজ
আন্দালজ বাল়ের লভর্লর ঢুলক ওলদর োকাোলক কলর।
রাখািদা মবাধহয আমালদর মেলি... ইত্রন্দরা টিক মেই
েময লবপুি মজালর লচৎকার কলর রাখািলক োলক। ভয,
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১৪২৭
‘‘রাখালির েলঙ্গ?’’
ইত্রন্দরা বলি, ‘‘হযাাঁ, রাখািদার েলঙ্গই মর্া এিাম। এই মর্া
দুর্ামণ্ডলপর
ত
িাইিগুলিা জ্বালিলয মকাথায ময মর্লিন?’’
‘‘কী রকম মদখলর্ বিুন মর্া?’’
‘‘মাঝালর হাইি, র্ালি হাল্কা দাল়ে, মিাাঁলির কািিায
একিা লর্ি আলি। বাবলর চুি। আর মকামরিা হাল্কা
োমলনর লদলক মঝাাঁকা।’’
‘‘রাখািলক মদখলর্ হুবহু এমনই লিি। লকন্তু মযাোম,
মাে িলযক আলর্ এই আপলন মযখানিায বলে আলিন,
এক লদন েকালি ওখানিালর্ই রাখাি পল়েলিি। র্িািা
আিাদা লিি ধ়ে মথলক। র্া লনলয এখনও পুলিশ মকে
চিলি। রাখাি মকাথা মথলক এি?’’

Sayoni

আর্ঙ্ক, োকাোলক— েবিা লমলিলয মেিালক কাঁ কালনা
বিা যায।
আর র্ালর্ই কাজ হি। মেই েকালির স্বার্র্ জানালনা
এক মপযাদা কলযক মুহলূ র্তই মদৌল়ে আলে দুর্ামণ্ডলপ,
ত
‘‘এলক েযর, আপনারা এখালন? আমরা মর্া র্ঘর অন্ধকার
মদলখ কখন মথলক মখাাঁজ করলি আপনালদর। এখালন কী
কলর এলিন? আলম মর্া মযাোলমর আওযাজ শুলন
মািখানা মথলক মদৌল়ে এিাম।’’
উচ্ছ্বাে মকানও রকলম বিি, ওরা রাখািদার েলঙ্গ
এলেলি। শুলন মপযাদা মকমন ভালব র্াকালিা মযন,
‘‘রাখাি? র্ালক মকাথায মপলিন?’’
‘‘আমালদর র্ঘলর চা লদলর্ এলেলিলিন। র্ার পর র্াাঁর
েলঙ্গই মর্া মর্ািা রাজবাল়ে র্ঘুলর মদখিাম।’’
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সুইয়ডন ভিয়ে েিোতা: ভজাহান লেয়েরনান্ডার-এর েমগমে জীবন এবং
লমশন চাচগ
ঋবিক মবিক
১
বাংিায প্রথম মপ্রালিস্ট্যান্ট চাচত, মোিত উইলিযলমর টিক
বাইলর, মেন্ট অযান’ে চাচত (১৭০৯) আজ আর মনই।
১৭৫৬ োলি লেরাজ-উদ-মদৌো কিকার্া আক্রমে
কলর এই চাচতটিলক ধ্বংে কলর মদন। মকমন মদখলর্ লিি
এই উপােনার্ৃহটি, আজ র্া জানার একমাি উপাদান
১৭৩০ োলি জজত িযামবািত -এর আাঁকা একটি শর্িলচি
(লচি ১)।

লচি ১: জজত িযামবালিত র আাঁকা শর্িলচি

লদ্বর্ীয ময মপ্রালিস্ট্যান্ট চাচতটি শর্লর হি কিকার্ায, যার
নাম লমশন চাচত, মেটি লনমালে
ত যাাঁর ভূ লমকা লিি েবলচলয
মবলশ, লর্লন হলিন েুইলেশ িুথারন লমশলনর মজাহান
জযাকালরযাে লকলযরনান্ডার (লচি ২)। অলনলকই র্াাঁলক
ভুি করলর্ন মপার্ু লত র্জ মভলব, কারে মপার্ু লত র্জ ভাষায
লর্লন আোমানয দের্া অজতন কলরলিলিন।

লর্নলশা বিলররও আলর্, ১৭১১ োলির ২১
নলভম্বর েুইলেলনর পূব ত র্িিযান্ড
প্রলভলন্সর
লিংশলপং শহলর র্াাঁর জন্ম। এই শহলরর এক
ত্রজমনযালশযালম র্াাঁর প্রাথলমক প়োলশানা, পরবর্ী
প়োলশানা
লবখযার্
উপোিা
লবশ্বলবদযািলয।
প্রালর্ষ্ঠালনক প়ো মশষ কলর যখন লর্লন পৃলথবীর
অনযানয মদশ র্ঘুরলর্ মবলরালিন, র্খন র্াাঁর বযে মাি
চত্রব্বশ। েুইলেন মথলক বালিক োর্র ধলর লর্লন এলিন
জামালনর
ত
স্ট্রািেুন্ড অঞ্চলি। মেখান মথলক পাল়ে লদলিন
জামালনর
ত
হযাি শহলর। ১৭৩৩ োলির ১৭ নলভম্বর
মেখালন মপৌৌঁলিান লর্লন। হযাি লবশ্বলবদযািলযর ে.
মর্ালথল্ফ আর্স্ট্ ফ্রযালঙ্কর পৃষ্ঠলপাষকর্ায িালর্ন
স্কুিগুলির পলরদশক
ত লহলেলব লর্লন লনযুে হন। চার বির
লর্লন লিলিন এই হযাি শহলর ।
হযাি শহলর থাকাকািীনই লর্লন মনলির কলর
মেিলিন, এবার লেলর যালবন লনলজর মদশ েুইলেলন।
লকন্তু র্খন এমন েব র্ঘিনা র্ঘিলর্ িার্ি, যার েলি
লনলজর মদলশ র্াাঁর আর মেরা হি না। এই পলরেলর
অবশয মে-কথায আর ঢুকলি না, বরং অনয একটি
লবষলয আলিাকপার্ প্রলযাজন।
েযালনশ মোোইটি ের লমশন এবং ইংলিশ
মোোইটি ের মপ্রালমাটিং ত্রক্রশ্চান নলিজ, এলদর মযৌথ
উলদযালর্ ১৭২৮ োলি ভারলর্ একটি লমশন িালপর্ হয।
মচন্নাই উপকূলি মোিত মেন্ট জজত-এ এই লমশন কাজ
শুরু কলর এবং লকিুলদন পলর কুড্ডালিার এবং ভারলর্র
অনযানয জাযর্ায লমশলনর কালজর প্রোর র্ঘলি। ১৭৩৭
োলি ইংলিশ মোোইটি ে. ফ্রাঙ্ক-মক এই মলম ত লচটি
মিলখ ময, কুড্ডালিালর কাজ করার জনয উপযুে
মকালনা লমশনালরর নাম যলদ লর্লন প্রস্তাব কলরন। ে.
ফ্রাঙ্ক এই কালজর জনয প্রস্তাব কলরন মজাহান
লকলযরনান্ডালরর নাম।
মদলশ মেরা আর হি না র্াাঁর। বস্তুর্পলে আর
মকালনা লদনই লনলজর মদলশ মেরা হযলন। যাই মহাক,
হযাি শহর মথলক যখন লর্লন মপৌৌঁলিালিন ইংিযালন্ড,
িন্ডন মোোইটি র্াাঁলক োদর অভযথনা
ত জানাি এবং
েিান জ্ঞাপন করি। এর পলরই এি ভারলর্ যাওযার
পািা। ১৭৪০ োলি এলপ্রি মালে লর্লন মভলে প়েলিন
ভারলর্র উলেলশয। আর্লস্ট্র ২৮ র্ালরখ নার্াদ মচন্নাই
উপকূলি লভ়েি র্াাঁর জাহাজ।

লচি ২: জন জযাকালরযা লকলযরনান্ডার
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কুড্ডালিার লমশলন েহকমী লহলেলব মপলিন
মরভালরন্ড জন আলনস্ট্
ত
মর্স্ট্ার-মক। চার বির
একেলঙ্গ কাজ করার পর মরভালরন্ড মর্স্ট্ার চলি
মর্লিন মাদ্রালজ, কুড্ডালিালরর দালযলে রলয মর্লিন
একা লকলযরনান্ডার। এই লমশলনর েদেয েংখযা র্খন
১৫৪, যার মলধয মবশ বল়ো একিা অংশই লিি
মপার্ু লত র্জ।
কুড্ডালিার েংিগ্ন মোিত মেন্ট মেলভে-এর
অযােলমরাি মবােকাওলযন এবং এই অঞ্চলির
বেবােকারী ইংলরজলদর প্রধান অর্যে েিালনর েলঙ্গ
লকলযরনান্ডারলক মপার্ু লত র্জ মরামান কযাথলিক চালচতর
ভার অপেত করলিন। মে-অঞ্চলির যর্ কযাথলিক লপ্রস্ট্
লিলিন (Popish Priest) র্াাঁলদর লবর্াল়ের্ করা হি
ইংলরজ ইস্ট্ ইত্রন্ডযা মকাম্পালনর আওর্াভুে অঞ্চি
মথলক। ১৭৪৯ োলির ২৬ নলভম্বর লকলযরনান্ডার ভাষে
লদলিন ইংলরজ, র্ালমি এবং মপার্ু লত র্জলদর লমলির্
েভায, ইংলরত্রজ, র্ালমি এবং মপার্ু লত র্জ ভাষায। র্াাঁর
মাধযলমই চাচতটি উৎের্ীকৃর্ হি এবং নাম হি ক্রাইস্ট্চাচত।
এর পলরর আি বির লকলযরনান্ডালরর
র্ত্ত্বাবধালন প্রভূ র্ উন্নলর্ করি কুড্ডালিার লমশন। এই
কািপলবরত মলধযই লর্লন লবলয কলরন ওলযনলেিা
লেোরলক।
প্রায আিালরা বির ভারলর্র দলেে উপকূলি
থাকাকািীন লকলযরনান্ডার ময অভূ র্পূব ত েিান এবং
কালজর পলরলবশ মপলযলিলিন, ১৭৫৮ োলির মম মালে
হিাৎই র্াাঁর মেই মেৌভালর্যর চাকা র্ঘুরলর্ িার্ি
লবপরীর্ লদলক। ভারলর্ েরালে শত্রে মিেলিনযান্ট
মজনালরি িালির মনর্ৃলে অবলরাধ করি কুড্ডালিার।
লকলযরনান্ডার র্াাঁর কালি আলবদন জানালিন লমশলনর
কালজ বাধা না মদওযার জনয। লকন্তু র্াাঁর এই আলবদন
খালরজ হলয মর্ি। র্াাঁলক বিা হি, ‘লনা মপ্রালিস্ট্যান্ট
লমশন উে লব লরলকাযােত অযাি কুড্ডালিার’। লবপলদ
পল়ে লকলযরনান্ডার মচষ্টা করলিন কুড্ডালিার মিল়ে
ট্রাঙ্কুবালর লদলনমার অধুযলষর্ অঞ্চলি আশ্রয লনলর্।
লকন্তু েরালেরা দ্রুর্ মবলর্ করমণ্ডি উপকূি জুল়ে
অবলরাধ চািালি এবং মেন্ট মেলভে দুর্ ত র্ালদর
অধীনি হলি লকলযরনান্ডালরর যাবর্ীয আশাআকাঙ্ক্ষা অলচলরই লনলভ যায।
২
বাংিায র্খন রাজদনলর্ক পি পলরবর্তলনর পািা।
পিালশলর্ িেত ক্লাইলভর জলযর েলি মোিত উইলিযালম
আবার লব্রটিশ েরকার প্রলর্ষ্ঠা এবং লব্রটিশ ভারলর্র
রাজধানী লহলেলব কিকার্ার প্রস্তুলর্র র্খনই েূিপার্।
লকলযরনান্ডালরর জীবলন এই অন্ধকারর্ম
মুহলূ র্ত একমাি আলিার হলদশ লদলযলিি বাংিা। ১৮৫৮
োলির ১১ মেলেম্বর ট্রাঙ্কুবার মথলক রওনা লদলিন

এবং ২৯ র্ালরলখ মপৌৌঁলিালিন কিকার্ায। এখালন
এলেই লর্লন জানালিন র্াাঁর ইলির কথা—লর্লন চান
কিকার্ায একটি লমশন িাপন করলর্। র্ভনরত ক্লাইভ,
লমস্ট্ার ওযাি-েহ মমার্ লর্নজন এই লমশন িাপনার
পলরকল্পনায লেিলমাহর লদলিন। একটি বাল়ের বলন্দাবস্ত
কলরলিলিন র্াাঁরা, মেখালন লর্লন িাপন করলিন র্াাঁর
োলধর লমশন আর ওই বিলররই লেলেম্বর, এই লমশলনরই
মলধয প্রলর্ষ্ঠা করলিন র্াাঁর স্কুি। মােখালনলকর মলধয
িািেংখযা দাাঁ়োয ১৭৫, যার মলধয ৩৭ জলনর দালযে
লর্লন লনলজই গ্রহে কলরন। এই েমলয র্াাঁর নানা কালজর
োাঁলক শ্রীরামপুলরর লদলনমার অঞ্চলি ধমপ্রচালর
ত
মযলর্ন। ১৭৫৮ মথলক ১৭৬১, এই চার বিলর, ধমপ্রচার
ত
এবং স্কুি েংক্রাে লবলভন্ন কালজ র্াাঁলক োহাযয কলরন
মরভালরন্ড মহনলর বািিার এবং মরভালরন্ড জন মকপ।
১৭৬১ োলি এই দুজলনর মৃর্ুয র্াাঁলক রীলর্মলর্া
লবপযলযর
ত
েিুখীন কলর, উপরন্তু মেই বিলররই প্রথম
লদলক র্াাঁর স্ত্রীরও মৃর্ুয হয।
১৭৬২ োলির মেব্রুযালর মালে লর্লন
আন্নাওলি নালম এক লবধবা লবিশালিনী মলহিালক লবলয
কলরন। এই েমলয কিকার্ায মহামালর মদখা লদলি
স্কুলি িািেংখযা মবশ কলম যায। র্লব, মহামালর
পরবর্ীকালি আবারও লকন্তু স্কুলির িািেংখযার
ক্রমবধমান
ত
হার লেলর আলে। এই স্কুি মথলক পাে-করা
িািরা ইলর্মলধয নানা অলেলে চাকলরবাকলর কলর
েেিভালব জীবলন প্রলর্টষ্ঠর্ হলর্ও শুরু কলর। ১৭৬৬
োি নার্াদ কিকার্ার ইহুলদলদর মলধয লর্লন ধমীয
প্রভাব লবস্তার করার মচষ্টা কলরন। ১৭৬৮ োলি বাংিায
১৫ বির ধলর কাজ কলর-যাওযা মরামান লমশনালর পালদ্র
মবলন্টা মপ্রালিস্ট্ান্ট হলয যান মূির্ লকযারনান্ডালরর
প্রলচষ্টায। মবলন্টা উদুত বাংিা এবং মপার্ু লত র্জ ভাষায দে
লিলিন। লর্লন লিলস্ট্র বােীর লকিু অংশ বাংিায অনুবাদ
কলরন। এ িা়োও র্াাঁর কমদের্া
ত
লকলযরনান্ডালরর
কালজর মেলিও খুবই েহাযক হলয উলিলিি। ১৭৬৯
োলি আর-একজন কযাথলিক, লে মকাস্ট্া মযার্ মদন
লকলযরনান্ডালরর েলঙ্গ। এ বিলরই লর্লন মপ্রালিস্ট্ান্ট
ধলম ত দীো মদন এক লচনা বযত্রেলক এবং লর্লনই লিলিন
মপ্রালিস্ট্ান্ট ধলম দীলের্
ত
প্রথম লচনা নার্লরক।
৩
প্রাথলমকভালব কিকার্ায এলে লকলযরনান্ডার র্ভনরত
মভনলেে িালিত র কালি লর্জতা িাপলনর জনয জলম
চাইলি, র্াাঁর মে-প্রাথনা
ত মঞ্জুর হয, লর্লন মেখালন
একটি উপােনার্ৃহ িাপন কলরন। লকন্তু বির চালরক
পলর, ইস্ট্ ইত্রন্ডযা মকাম্পালনর প্রলযাজলন জাযর্াটি
র্াাঁলক মিল়ে লদলর্ হয। এরপলরই লকলযরনান্ডার
পাকাপালকভালব লর্জতা িাপলনর লেোে লনলয মেলিন।
র্াাঁর ১৭৬৭ োলির এই পলরকল্পনা অলনক বাধালবপলি
অলর্ক্রম কলর ১৭৭০ োলি বাস্তবালযর্ হয। লদলনমার
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িপলর্ বাউিান্ট দয মমলভি এর নকশা প্রস্তুর্ কলরন
(লচি ৩), র্লব লর্জতাটি শর্লরর েমলয লর্লন হিাৎই মারা
যান। েলি লনমােকালজর
ত
র্লর্ লকিুিা ত্রস্তলমর্ হলয
পল়ে। লর্জতাটির লনমােকালজ
ত
মমাি খরচা হলযলিি
৬৭,৩২০ িাকা, যার মলধয চাাঁদা বাবদ মাি ১৮১৮ িাকা
উলিলিি। বালক ৬৫,৫০২ িাকা লকলযরনান্ডার লনলজই
লদলযলিলিন।

িমাে েযালনলযলির আাঁকা শর্িলচিটিলর্ লদলর্ঘর পাল়ে
লর্জতার অবিান স্পষ্ট (লচি ৫)। পরবর্ীকালি অবশয
লকলযরনান্ডালরর মদওযা স্কযাত্রন্ডলনভীয নামটিও
পলরবলর্তর্ হলয ইংলরত্রজলর্ এর নাম হয ‘ওর্ল্ লমশন
চাচত ’ বা ‘লমশন চাচত ’। ধ্বংে হলয-যাওযা মেন্ট অযান’ে
চালচতর কথা বাদ লদলি, এই লর্জতাটিই কিকার্ার
প্রাচীনর্ম, েম্ভবর্ মেই কারে ‘ওর্ল্’ শব্দটির বযবহার।
১৭৮৪ োলি মেন্ট জন’ে চাচত প্রলর্টষ্ঠর্ হওযার আলর্
পযে
ত লমশন চাচতই লিি কিকার্ার একমাি লিস্ট্ীয
উপােনার্ৃহ।

লচি ৩: মমলভি-এর শর্লর চালচতর নকশা

এই পলরমাে আত্মর্যালর্র পলরও জন কালন ত
লকলযরনান্ডালরর লবরুলে ঐলহক লবষলয আেত্রের
অলভলযার্ এলনলিলিন, এমনলক র্াাঁর ‘Lives of
Eminent Missionaries ’ গ্রন্থটিলর্ও লকলযরনান্ডালরর
িাাঁই হযলন। অবশয মরভালরন্ড মজমে িং র্াাঁর ‘Handbook of Bengal Missions’ বইটিলর্ জন কালনরত
যাবর্ীয অলভলযার্ ধূলিোৎ কলর লদলয এর যথালযার্য
উির মরলখলিলিন।
যাই মহাক, লকওলযরনান্ডার স্কযাত্রন্ডলনলভযান
ভাষায র্াাঁর লর্জতাটির নাম মদন ‘Beth Tephillah’, যার
অথ তউপােনার্ৃহ বা ভজনািয। লনমালের
ত
পরও বহুলদন
এর র্ালয পলিস্তারা পল়েলন। িাি ইলির ইমারর্টি
কিকার্াবােীর কালি ‘িাি লর্জতা ’ নালমই পলরলচর্
লিি। অবশয টিক িাি ইলির কারলেই এই নাম, নালক
এর কালিই অবলির্ লবখযার্ ‘িাি লদলর্ঘ’-র অনুষলঙ্গ
লদলর্ঘর পাল়ের েবলচলয উলেখলযার্য িাপর্যটির (লচি
৪) এইরকম নামকরে, র্া লনত্রশ্চর্ কলর আজ বিা
মুশলকি।

লচি ৫: েযালনলযলির আাঁকা লমশন চালচতর িলব

িমাে েযালনলযলির িলব মদখলি মবাঝা যায ময,
‘িাি লদলর্ঘ’ আর লমশন চালচতর আলশপালশ ময কিকার্া,
র্া মবশ োাঁকা োাঁকা। র্ারপর ধীলর ধীলর শহর র্ল়ে
উিলি িাি লদলর্ঘর জলি আর িাি লর্জতার িাযা প়ের্
না। র্বুও একলশা বির পলরও এই অঞ্চলির যর্ িলব
পাওযা যায (লচি ৬), মেখালন অনযানয বাল়ের্ঘলরর
মালঝও মদখা যায লমশন চালচতর উজ্জ্বি উপলিলর্।

লচি ৬: লমশন চালচতর এই আলিাকলচিটিলর্
আলশপালশর আঞ্চলিক কিকার্ার নকশা ধরা পল়েলি
লচি ৪: িািলদলর্ঘর পাল়ে অবলির্ লমশন চালচতর আলিাকলচি
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এই লর্জতায মূির্ দুই মশ্রলের মানুষই মবলশ আেলর্ন।
একদি হি কিকার্ায বেবােকারী ইংলরজরা এবং
অনয দি মূির্ মপার্ু লত র্জরা। লকলযরনান্ডারও ইংলরত্রজ
এবং মপার্ু লত র্জ ভাষালর্ই লর্জতার কাজকম চািালর্ন।
ত
১৭৭৫ োলি এই লর্জতালর্ই লর্লন লদলের র্লেশ
দােলক লিস্ট্ধলম দীো
ত
মদন। র্লেশ দাে লিলিন েুলপ্রম
মকালিত র োরলে অনুবাদক এবং এ মদশীযলদর মলধয
লর্লনই প্রথম কািাপালন মপলরলয ইংিযালন্ড যান।
ইংিযালন্ড থাকাকািীন লর্লন লিস্ট্ধলমরত প্রলর্ আগ্রহী
হন। পলর মদলশ লেলর লমশন চালচত লিস্ট্ান ধম ত গ্রহে
কলরন।
ইলর্মলধয
লকলযরনান্ডালরর
লদ্বর্ীয
স্ত্রী
আন্নাউলি মারা যান ১৭৭৩ োলি। স্ত্রীর মৃর্ুযর পর র্াাঁর
অিংকার ও অনযানয েম্পলি লবত্রক্র কলর পাওযা ৬০০০
িাকা লদলয লকলযরনান্ডার লর্জতা েংিগ্ন জলমলর্ স্কুি
প্রলর্ষ্ঠা কলরলিলিন।
১৭৭৮ োি মথলক র্াাঁর দৃটষ্টশত্রে কলম আেলর্
থালক। চালচতর কাজকম ত চলি যায র্াাঁর পুি রবালিত র
হালর্। মবিার্াম অলমর্বযলযর্ার কারলে লমশন চাচত
েলমর্ র্াাঁর অনযানয েম্পলি চলি যায মশলরলের
আওর্ায।
এই েমলযই র্ঘিলর্ থালক ‘লবঙ্গি মর্লজি’-এর
মজমে অর্াস্ট্াে লহলক-র েলঙ্গ লবলরালধর র্ঘিনা। এর
অবশয অনয ইলর্হাে আলি। পরবর্ী অংলশ বিব, লহলক
বনাম লকলযরনান্ডালরর শদ্বরলথর কথা। লকলযরনান্ডালরর
জীবলনর মশষ লদক মকলিলিি খুবই অথকষলর্র
ত
মলধয,
দুদতশাগ্রস্ত অবিায। আেব মেই প্রেলঙ্গও।
যাই মহাক, মশলরলের হার্ মথলক লমশন চাচতলক
মুে কলরন চািেত গ্রান্ট। পলর এই গ্রান্ট এবং যাজক
মেলভে ব্রাউন লমলি এই লর্জতাটির েংস্কার কলরন এবং
পূবলদলক
ত
আরও আিটি থাম েংলযাজন কলর লর্জতার
মূি ভবনটিলক মবশ খালনকিা বাল়েলয মনন। র্াাঁরা মচষ্টা
কলরলিলিন, যলর্ লমশন চালচতর েলঙ্গ লকলযরনান্ডালরর
েম্পকত পুনিালপর্ হয এবং মেই কারলে লর্জতার এই
নর্ু ন ভবন উলদ্বাধন করলর্ র্াাঁরা লকলযরনান্ডারলক
আমন্ত্রেও জানান। ১৭৯৩ োলির ২৯ লেলেম্বর
লকলযরনান্ডার র্াাঁলদর আহ্বালন ো়ো লদলয লর্জতাটি
উলদ্বাধন কলরন এবং র্াাঁর প্রায হালর্-দর্লর লর্জতাটির এই
নবর্ম রূপ (লচি ৭) মদলখ অর্যে আনত্রন্দর্ হন।

এই লমশন চালচতই ধমােলরর্
ত
হলযলিলিন উইলিযাম লনো
মবর্ম এবং ত্রজযা আলি, লর্জতার স্মৃলর্েিলক একথা
েলবস্তালর উৎকীে হলয
ত
আলি।
লমশন চাচত প্রেলঙ্গ গুরুেপূে ত উলেখ হলয থাকলব
আকতলেকন িমাে লেলযিটট্রর নাম। লেলযিটট্রর স্মরলে
ময েিকটি রলযলি, র্ালর্ মিখা আলি: ‘Memory of
The Rt. Rev. Thomas Dealtry, D. D. Late Bishop of
madrtas, Archdecon of Calcutta. As Senior Minister
of this Church, he preached the Gospel of Christ
between years 1829 June-January 1847. Died at
Madras at 65 years. ’ এই লেলযিটট্রর হালর্ই ধমােলরর্
ত
হন লহন্দু কলিলজর দুই যুবক। দুজলনই লেলরাত্রজওর
লপ্রয িাি। একজন মলহশচন্দ্র মর্ঘাষ, লযলন এই লর্জতায
ধমােলরর্
ত
প্রথম লেলরাত্রজযান। ১৮৩২ োলির ২৯
আর্স্ট্ এই ধমােরলের
ত
েমযয মেখালন উপলির্
লিলিন র্াাঁর বন্ধু কৃষ্ণলমাহন বলন্দযাপাধযায, র্খনও লর্লন
অবশয লিস্ট্ান হনলন।
আর লদ্বর্ীযজন মধুেুদন দি। ১৮৪৩ োলির
৯ মেব্রুযালর লর্লন লেলযিটট্রর কালি লিস্ট্ধম ত গ্রহে
কলরন। উলনশ শর্লকর বাঙালির জীবলন ঝ়ে র্ু লিমদওযা এই দুই র্ঘিনার োেয বহন কলর আজও এই
লিস্ট্ীয উপােনার্ৃহটি দাাঁল়েলয আলি, র্লব মচালখর
আ়োলি, আ়েম্বরহীন অবিায।
৪
ভারলর্ েংবাদপলির ইলর্হাে োধারের্ শুরু হয
১৭৮০ োলির ২৯ জানুযালর মজমে অর্াস্ট্াে লহলক-র
‘লবঙ্গি মর্লজি অর অলরত্রজনাি কযািকািা
অযােভািত াইজার’ পত্রিকালক মকন্দ্র কলর। েংবাদপি
বিলর্ আজ যা মবাঝায, মবঙ্গি মর্লজি-লক টিক মেই
অলথ ত েংবাদপি বিা চলি না। দু-পৃষ্ঠার কার্লজ নানা
লকিু লবজ্ঞাপলনর েলঙ্গ েংবাদ লহলেলব যা থাকর্, র্া
মূির্ প্রভাবশািী নানা বযত্রে, লবলশষ কলর লব্রটিশ ইস্ট্
ইত্রন্ডযা মকাম্পালনর আলধকালরকলদর বযত্রের্র্ জীবন
লনলয নানা মকিা। এখালনই মহলস্ট্ংেলক ‘ওযাইর্ল্’,
‘লেেলগ্রেেুি’, ‘উইলকে’, ‘মেেলপাটিক’ লবলবধ বািা
বািা লবলশষলে ভূ লষর্ কলরলিলিন লহলক। িযাবিলযেধমী
এই মর্লজলির মকিার মুখয চলরি লিি ওযালরন
মহলস্ট্ংে-এর মযৌন জীবন। ১৭৮০ োলি প্রায একই
েমলয লহলকর মর্লজলির পাশাপালশ প্রকালশর্ হয
‘ইত্রন্ডযা মর্লজি’, েলি ‘লবঙ্গি মর্লজি’ মবশ কটিন
প্রলর্দ্বত্রন্দ্বর্ার মুলখ পল়ে।
িবে বযবোযী মপিার লরে এবং লথলযিার
প্রলযাজক বানােত
ত মমলেন্ক ‘ইত্রন্ডযা মর্লজি’-এর মূি
প্রকাশক হলিও এর পশ্চাৎপলি পৃষ্ঠলপাষক লহলেলব
ওযালরন মহলস্ট্ংে-এর অবদালনর কথা লিি নালমমাি
মর্াপন। র্াাঁর পলরাে ভূ লমকার েূলিই ‘ইত্রন্ডযা মর্লজি’
নানা লবষলয েুলবধা মপলর্ থালক। ‘লবঙ্গি মর্লজি’-এর
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মচলয আকালর বল়ো, চার পৃষ্ঠার এই কার্জটি গুেমালন
অলনকিাই এলর্লয লিি। প্রলর্দ্বত্রন্দ্বর্ার আবহ বা়েলর্
বা়েলর্ একেময কুৎলের্ আকার লনলর্ থালক, যখন
লহলক মকবি কুৎোলকত্রন্দ্রক খবর পলরলবশলনই আগ্রহী
হলয পল়েন।
কিকার্ার জনপলরলষবা েংক্রাে আলধকালরক
এেওযােত টিলরিা, ইস্ট্ ইত্রন্ডযা মকাম্পালনর কনট্রযাকির
চািেত ক্রেলিে, বাংিার েুলপ্রম মকালিত র লচে জালস্ট্ে
এলিজা ইলম্প—মকউই লহলকর আক্রমে মথলক বাদ
যানলন। লহলক েরােলর আইলন আক্রমে এ়োলনার জনয
এাঁলদর মূি নাম চি কলর বযবহার করলর্ চাইলর্ন না র্াাঁর
কার্লজ, বরং মবশ লকিু উৎকি বযঙ্গাত্মক নালম লর্লন
এই চলরিগুলির কাজকারবার মবশ রলেলয র্ু লি ধরলর্ন
র্াাঁর পািলকর কালি। মযমন, এলিজা ইলম্পর লবরুলে
অলভলযার্ লিি, বাংিার মকালনা এক নদীর্ীর
মমরামলর্র জনয পুিবাাঁধ র়্োর চুত্রে মথলক লর্লন
বযত্রের্র্ মুনাো কলরলিন। এই ‘পুিবাাঁধ ’-এর েূি ধলর
লহলক র্াাঁর নামকরে করলিন ‘পুিবাত্রন্ড ’। এভালবই
‘ক্রযাম িালকত’ , ‘মিন্ট মপাি ইম্প্রমিু ’, ‘িুলে লচনলিে’,
‘পম্পলো ব্রযাত্রন্ড-লেে’, ‘লেক স্কুইব’, ‘নযাি চাক্িলহে’,
‘মযাক মবকন মেে’ প্রভৃ লর্ হলরক নালমর লভল়ে লর্লন
র্াাঁর কদয আক্রমে
ত
শালনলয র্ু িলিন মর্লজলির পার্ায
পার্ায।
স্বাভালবকভালবই, এর েি খুব একিা ভালিা হি
না। যলদও বহুলেলিই র্াাঁর অলভলযার্গুলির যলথষ্ট েলর্য
লভলি লিি, র্বুও এই মকিালকলিঙ্কালরর মচাি
েরকারপেলক রীলর্মলর্া অস্বত্রস্তর মুলখ মেিি।
লবলশষ কলর লহলক প্রায োলপর মিলজ পা লদলিন
মপ্রালিস্ট্যান্ট লমশলনর প্রধান মাথা লকলযরনান্ডার আর
মহলস্ট্ংেলক চটিলয। লকলযরনান্ডালরর লবরুলে র্াাঁর
অলভলযার্ লিি লর্লন নালক মকালনা একটি অনাথ
আশ্রলমর োন্ড মথলক িাকা েরালিন।
র্লব, লকযারনান্ডালরর েলঙ্গ লহলকর এই
েংর্ঘলষরত একিা পুলরালনা ইলর্হােও লিি। ‘লবঙ্গি
মর্লজি’ প্রকাশ করারও বির লর্লনক আলর্, ১৭৭৭
োলি লহলক কিকার্ায র্াাঁর িাপাখানা িাপন কলরন।
মেবিলররই নলভম্বর মালে লকলযরনান্ডার পলরর বিলরর
একটি কযালিন্ডার এই িাপাখানা মথলক িাপার জনয
লহলকর েলঙ্গ মযার্ালযার্ কলরন। লকলযরনান্ডার মেই
েমলয দলেে ভারর্ মথলক বষপত্র
ত ঞ্জ আমদালন
করলিলিন আর একইেলঙ্গ মখাাঁজ করলিলিন মকাথায
র্ু িনামূিকভালব একিু েস্তায মেগুলি িাপা মযলর্
পালর।
লকন্তু লকলযরনান্ডালরর েলঙ্গ লহলকর িাপাখানার
কাজ করার প্রস্তাব ধািা মখি টিক এই অথদনলর্ক
ত
দরাদলরর কথালর্ই। লহলক ময দাম বিলিন, র্া
লকলযরনান্ডালরর মমালিই মপাষাি না। লর্লন েলর এলে

বরং লনলজই একটি িাপাখানা শর্লরর কালজ মিলর্
প়েলিন।
মশষপযে
ত র্াাঁর মিলি রবািত ১৭৭৮ োলি একটি
মপ্রে শর্লর কলর এলর্লয এলিন, যলদও মপ্রেটি টিক
মকাথায লিি, মে-েম্পলকত স্পষ্ট র্থয এখন আর পাওযা
যায না।
১৭৭৯ োলির ৭ জানুযালর রবািত জামালনর
ত
হযাি-এ র্াাঁর েহকমী মেবালস্ট্যান অযাত্রিযাে
েযালব্রলেযাে-লক মিখা একটি লচটিলর্ জানান:
I have bought here a very small English
press with which I have just printed an
English almanac of which I am sending you
a copy as a sample in this letter. I saw often
the printing press at Halle so I can well
remember everything that is needed. This
work is a pleasure for me.
এই কযালিন্ডার প্রকাশলক লর্ঘলরই আরও
একবার প্রলর্দ্বত্রন্দ্বর্ায জ়োলিন লকলযরনান্ডার এবং
লহলক। লহলকও লনলজর মপ্রে মথলক কযালিন্ডার িাপলর্
শুরু করলিন (লচি ৮)।

লচি ৮: লহলকর িাপা বষপত্র
ত ঞ্জর প্রথম পার্া

েস্তা দালম কযালিন্ডার লবত্রক্রর ি়োইলয লহলকর েলঙ্গ
মপলর না উলি লকলযরনান্ডার এলকবালর লবনামূলিযই
কযালিন্ডার লবলি করলর্ শুরু করলিন (লচি ৯)।
উপরন্তু, লহলকর কযালিন্ডালরর মচহারা মদলখই
লকলযরনান্ডালরর েলন্দহ হয ময, এই বষপত্র
ত ঞ্জটি হযলর্া
র্াাঁর বষপত্র
ত ঞ্জ মথলকই চুলর করা, েম্ভবর্ যখন প্রথমবার
লহলকর েলঙ্গ কযালিন্ডার িাপার প্রস্তাব লনলয
লকলযরনান্ডালরর কথাবার্তা চিলিি, র্খনই লহলক এটি
আত্মোৎ কলরন।
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ধলর এলকর পর এক অলভলযার্ মনলম আেলর্ থাকি
লহলকর ওপলর আর র্াাঁর কারাদলণ্ডর মমযাদ ক্রমশ
বা়েলর্ই থাকি। প্রথমলদলক অবশয ি়োকু লহলক
মমালিই দলম না লর্লয আরও প্রায ন-মাে ধলর মজলি
বলেই র্াাঁর কার্জ প্রকাশ কলর মযলর্ থাকলিলিন। লকন্তু
মশষপযে
ত ১৭৮২ োলির মাচত মালে েুলপ্রম মকালিত র রায
অনুোলর, লহলকর কার্জ বন্ধ হলয যায।
৫

লচি ৯: লকলযরনান্ডালরর িাপা বষপত্র
ত ঞ্জর প্রথম
পার্া

েব লমলিলয জি র়্োয বহুদূর এবং পরবর্ীকালি
‘লবঙ্গি মর্লজি’ িাপার েমলযও এই পুলরালনা
শর্্রুর্ার
আাঁলচই
লহলক
আরও
একবার
লকলযরনান্ডারলক অনাথ আশ্রলমর র্হলবি র্িরুলপর
দালয অলভযুে কলরন। র্াাঁলক ‘কযালনন্ডার’ নাম লদলয
লনলজর কার্লজ লকলযরনান্ডালরর লবরুলে প্রচার চািালর্
শুরু কলরন লহলক। লকন্তু একলদলক মহলস্ট্ংে, অনযলদলক
লকলযরনান্ডার—এই দুই প্রবি প্রলর্পলের মলধয মজাি
র্ল়ে উিলি, লহলকর পলে র্ার েি লবষবৎ হলয উিি।
দুজলন লমলি লহলকর লবরুলে অলভলযার্ দালযর করলিন।
প্রলর্ষ্ঠানলবলরালধর্ার দালয অলভযুে লহলকর কার্লজর
ওপর মথলক যাবর্ীয েরকালর পলরলেবা েলরলয মনওযা
হি, োকবযবিার মাধযলম র্াাঁর কার্লজর লবলি লনলষে
বলি মর্ঘালষর্ হি। অবলশলষ ১৭৮১ োলির ১২ জুন
লহলকলক মগ্রের্ার কলর ধলর আনা হি মচার-োকার্খুলনলদর েলঙ্গ একই কারার্ালর। পরবর্ী কলযক মাে

লমশন চাচত মশলরলের হালর্ চলি মর্লি কিকার্া মথলক
একরকম লবর্াল়ের্ হলয লকলযরনান্ডার আশ্রয পান
হুর্লির চাঁু চু়ো অঞ্চলির ওিন্দাজ উপলনলবলশ।
মেখালনই লর্লন ধমপ্রচার
ত
এবং যাজলকর কাজ করলর্
থালকন অশে শরীলর। লকন্তু র্াাঁর অদৃলষ্ট র্খনও আরও
লকিু মশাচনীয দুরবিা বালক লিি। ৭৯৫ োলির ২৭
জুিাই ইংলরজলদর েলঙ্গ ওিন্দাজলদর যুে মর্ঘাষো হয।
যুলে ওিন্দাজরা পরাত্রজর্ হলি লকলযরনান্ডার যুেবত্রন্দ
হন। লকন্তু মশষ্পযে
ত ইংলরজ ত্রিশনার আর লে বায ত
র্াাঁলক মুত্রে মদন এবং ৫০ িাকা মালেক ভার্ার বযবিা
কলর মদন। লর্লন লেলর আলেন কিকার্ায। ১৭৯৯
োলির এলপ্রি মালে মচযার মথলক পল়ে লর্লয গুরুর্র
আহর্ হন লর্লন। মশষপযে
ত মম মালের ১০ র্ালরলখ, ৮৮
বির বযলে র্াাঁর মৃর্ুয হয। র্াাঁলক েমালধি করা হয ১২৫
পাকত লস্ট্রলির নথ লেলমটট্রলর্,
ত
র্াাঁর দুই স্ত্রীর েমালধর টিক
মাঝখালন।
েুইলেলন জন্ম এবং বল়ো-হওযা এই মানুষটি
ভারলর্ মথলকলিলিন ৬০ বির, যার মলধয ৪১ বির লর্লন
লিলিন কিকার্ায। আজ ভালিা কলর মচালখই পল়ে না
লমশন চালচতর র্ালয র্াাঁর নাম। েলয-যাওযা একটি
েিলক বল়ো অযলে রাখা আলি লকলযরনান্ডালরর স্মৃলর্।
আর র্ার মচলযও অযলে, েমলযর চালপ প্রায হালরলযই
মর্লিন মজাহান জযাকালরযা লকলযরনান্ডার, এই
শহরবােীর স্মৃলর্ মথলক।
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Bisarjon (Immersion)
Indranil Das

---- 1 ---The first rays of the Sun caressed the face of Titli
gently. Opening her eyes, she was a little bit lost.
The place seemed to be familiar, yet different. She
was sleeping on the balcony with her family. The
curtains had been folded up, which was put in
place for the last few days to protect against
heavy rains.
Looking outside, she could only see water
everywhere – only their 2 storied building
standing tall like an island in the sea of flood
water. The villages in East and South were
completely devastated. Just 7 days of incessant
heavy rain – a flood like never like before.
Last night Baba was mentioning to Ma - ‘I thought
this year, 1978, will be good for us; with a new
government in the state, giving more stability. But
see, everything became upside down now. We
will take years to come out of the impact of this
devastating flood.’
Ma asked – ‘How is the situation in Calcutta? Will
I be able to go there?’ Baba nodded in negative.
Titli and family were supposed to travel to
Calcutta for Durga Puja tomorrow. As per radio
news yesterday, the roads including train lines
were submerged in flood water, as high as 10 feet
of water in some places, all throughout the 70 km
journey from their village to Calcutta. Now it
would be out of question, going to Calcutta for
Durga pujo. Even thinking about it made Titli sad.

---- 2 ---‘Don’t be sad.’, said Ma without taking her eyes
off the khichdi, boiling in a big bowl on the stove.
‘Why are you making Khichdi so early in the
morning?’, Titli was surprised.
‘To give some to the families inside. They must be
hungry. I am not sure if they had anything in the
last 24 hours.’
Opening the door, connecting the balcony to the
room inside, Titli could see at least 15 families - all

jostling together. Their own bedroom was
unrecognizable now – with babies clutching their
mothers’ arm, crying out of hunger or fear, the
cacophony of low voice chatter, and the peculiar
stench of an overcrowded closed room. She tiptoed across the room, careful enough not to fall
over anyone. Coming out of the room, she
ventured into the open passage leading to the
downstairs.
The playground outside her house, the pond she
used to take a dip, the huts around, the
farmlands, even the school – all went under the
deluge of incoming water from the river. It was
devastating, taking away almost everything from
the families now residing in the room. Some of
them came over to their house yesterday,
swimming through the incoming flood water,
holding up their children and little belongings
from whatever was left. Titli’s Father and Bipin
uncle had to take a boat from a nearby
fisherman’s village to rescue others and bring
them back to safety of their house.
Peering outside, she could not see the boat
anymore. Maybe Baba and Bipin uncle ventured
out again to bring in more people. Suddenly, she
was startled from a faint voice behind – ‘All gone.’
She did not notice so far – it was Pheli Pagli sitting
in the corner, with rice from last night still half
eaten, looking at Titli with a vacant eye; as usual.

--- 3 ---No one knew exactly when Pheli Pagli came to
their village. Going by the folklore, Pheli was a
refugee from East Bengal – came over to this side
in 1947, losing everything – not only her own
family but also her identity and mind.
Titli had a fascination for the Pagli. She wondered
how Pheli’s world would have been in East Bengal.
She might have a loving family with kids and
husband. She tried to converse with her many
times, asking casually – ‘Do you remember where
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you are from?’ Most of the time, the response
would be long awaited and never given. Few
times, Pheli would be blurting out, irritated –
‘Why do you want to know?’ or ‘What would you
do, if you know?’
Over the years Pheli became an integral part of
the village – roaming around freely, with pieces of
cloth wrapped loosely around her, taken out from
the discarded material of the jute mill. She was
welcome and unwelcome at the same time, by the
families. At night, Pheli would stay in the ground
floor patio of this house. It was quite a struggle to
get her upstairs yesterday. She sat for hours in the
flood water down below, refusing to move.
Finally, when Ma showed her the plate full of rice,
she was willing to come up and remained in the
corner of the passage since then.
‘Hey, where is everyone? Come down and help
us’, Baba was calling from downstairs.
Titli was so much lost in thought with Pheli, she
did not notice the boat coming back to the house.
Climbing down the stairs halfway through, she
could see Baba and Bipin uncle carrying a small
idol of Debi Durga and family, all together under
one frame.
Looking up at Titli, who was surprised but
overjoyed at the same time, Baba said – ‘Today is
Shashti. Let us welcome Ma Durga. So what, there
is flood? That should not stop us worshipping our
Goddess and celebrate together with the bigger
family.’

---- 4 ---Festivities were coming to an end. Ma and other
ladies performed the rituals of ‘sindur khela’
earlier in the morning. Sadness gradually takes
over the celebratory mood. Time to bid adieu Ma
Durga and family.
Last 4 days were amazing. Their outer passage got
transformed into ‘Milan Mela’. All families came
forward to worship Ma Durga. Starting from early
morning with preparation for puja, cooking bhog,
distributing prasad, taking turns to perform all
rituals. Bipin uncle became the ‘Purohit’, Baba
was the main helper. Ma brought out saris from
her own stock and gave one to each of the
families. She even gave one of her old white sari

with red border to Pheli, who must have forgotten
how to wear one for long.
Titli came up with the idea of having an evening
program – impromptu performances by the kids.
It was indeed a celebration, like never before. The
15 families who were sheltered in their house,
were like families now – festivities brought them
closer together, like a big family, as Baba had
envisaged.
Ma and Sumita aunty were serving lunch after
customary rituals of Dashami were over. All sitting
in rows – their attention was more on listening to
the radio news rather than eating. There was a
cautionary announcement. The flood water did
not recede at all in the last 4 days. Since last
evening, there was again heavy rain and the radio
announcer saying that there would-be high-water
waves barging in.
Ma told Baba – ‘Let us postpone the immersion. It
will be too risky to even take the boat out to the
river for immersion.’
Baba looked at Bipin uncle for advice – ‘That is not
right. We must do immersion today. Otherwise it
will be inauspicious for all of us.’
‘It is not about right or wrong. It is about one’s life.
Who would be willing to venture out in this high
water and waves? Ma Durga will understand – she
is almighty’, Bipin uncle said in a low voice.
Baba was not convinced – ‘I will go and take out
the boat for immersion, even if no one else comes
along’.
Ma started crying – ‘You will not. No way.’
All remained silent – the voice of the radio now
engulfed the room with more vigor and caution.
Pheli, who was sitting outside the door, took her
plate and receded back to the passage.
Everyone continued to eat their lunch in silence.
After some time, Ma asked Sumita aunty to check
on Pheli, if she would need anything.
Sumita aunty came back running with a shrill
shouting; pointing outward to the passage. Ma
ran out, followed by Baba, Titli and everyone else.
Pedestal, where Ma Durga had been for the last 4
days, was gone. Titli ran down the stairs. She
could not find anyone – the boat is still tied to the
pillar, as it was.
Coming back up, she looked at the outside again.
They could all see that a lean human figure clad in
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white sari inching gradually forward, dwelling the the pedestal on her head. Pheli is taking Ma Durga
oncoming flood water with every step, holding for immersion, all alone …

Indrani

--- *** ---
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চুপেিা রা
শবম ্চক্রবতী
দরজার বাইলরিা, িুর্িাপ রং মমশা রূপকথা।
মাঝরালর্র, চাাঁদ মভজা েবলজলি র্লির,
বাাঁলকর অন্ধকার,
স্বলপ্ন মদখা মপ্রলমক পুরুষ;
মেই কলবকার!
চুলি মুখ গুাঁ লজ কালন কালন বলি,
"কালি এলো, আদলর মভজাই মচালখর পার্া"।
মরালদিা লদলনর ত্রঝলকলমলকর োলথ, কলচ েবুজ পার্ালদর িুলকাচুলর মখিা!
মযন লখিলখিালনা হালে।
এক িুলি খালির র্িায িুলকলয প়ো, এক িিেলি মিািলবিা।
দুপুর লনঝু ম।
একা পাযরার মনশা ধরালনা একিানা বকম্ বকম্।
র্া এিালনা, িিিিালনা, মিাি দীলর্ঘ,
মোহার্ী মরাদ র্ালয জল়েলয হার্িালন লদলয োলক।
ভািবাো র্খন একিু অনযরকম।
মশষ লবলকলি,
পশিা মশলষ মালির মকালের জমা জি মরাদ মর্ািা মোনার র্হনা।
রালর্র র্ভীলর র্লিলয মযলর্ মযলর্, মিাাঁি েুলিলয, লদনভর অলপোর র্ল্প মশানায,
বধূলবশী মর্াধূলি িগ্না।

Siddharth Aryan Deb

দরজার বাইলরিা, আজ চুপকথা ভরা অজস্র রূপকথা।
িলন্দ, বলন, ত র্লন্ধ অপরূপ মপ্রলম মর্ন।
েুিলরেু মমলখ মেলজ ওিা কালিা ভ্রমর অে্েুলি েুলির কালন মশানায র্ান।
িাজরাঙা কামরাঙা চুলপোলর পার্ার কালন কালন কয পি - লমর্ালি কথন।
লপযাি োলির োাঁলক, আলবলশ মুখ মরলখ ,
োর্রঙা পালখ,
োথীলর বলি র্ঘর োজালনার কথা।
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COVID-19

Saumili Das

Ananya Biswas
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Dhoni
Ritesh Bhattacharya

Dhoni's rise is a rags-to-riches story and has been
one phenomenal success, punctuated by an
occasional blip in performance. Dhoni is the ideal
icon for modern India. Aggression with decorum,
modesty along with stardom, and apparent happy
go lucky Midas touch. Dhoni is a perfect blend of
role-model and pin-up star.

a ticket collector at the Kharagpur Railways
Station, Dhoni went on to become the
quintessential Captain Cool, arguably the World's
best finisher, and one of the all-time greats of
limited-overs cricket., bringing about a revolution
that put the onus on the batsman to pull off
unlikely chases.

It seems like Dhoni took
his father's advice as
depicted in his biopic MS
Dhoni: The Untold
Stroy 'Don't
let
the success get to your
head and keep going'. A
rather simple word of
caution, but necessarily easy to execute. It's all
part of the 'process' that Dhoni likes to talk about.
The Indian youth has grown to mock the word,
but Dhoni has taken victories in his stride along
with defeat and given more importance to
evaluation at a micro-level as a tool to pave the
way forward, with relative indifference to the
results.

Nevertheless, the player of
his
stature
and
dedication deserves better
than
headline
reading
'Security beefed up at MS
Dhoni's Ranchi residence as
India stare at defeat in the
World Cup semi-final at the
SCG.' In contrast to the pop culture reference,
perhaps Dhoni was the hero India needed but did
we really deserve is a question waiting to be
asked.

Finally, I will leave you with the famous MS quote
"I believe in giving more than 100 percent on the
field, and I don't really worry about the result. If
there's a great commitment on the field, that's a
While we focused on the A4 sheet, he painted the victory for me"
entire canvas - a virtue that has largely helped to
shape the legend of Mahendra Singh Dhoni. Once You will be missed Mahi .......
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এবায়রর দুর্গাপূজা

মায়ের মমতা

বশবনাথ চযাটার্জ্

বশবনাথ চযাটার্জ্

মা দশভূ জা মদাষ লনও না।
এবার মর্ামার পযালণ্ডলিলর্ যালবা না।
র্ু লম মর্া মা বুঝলব েবই,
মলনর মালঝ থাকলব র্ু লমই।
মর্ামায লর্ঘলর োজন মর্াজন,
চাাঁদার মজালর আলিার মরাশন।
এবার না হয মলনর মালঝ--মদখলবা মর্ামায অরূপ োলজ।
মদলখলি বলি কার্জ জুল়ে,
কলরানা মনই বত্রস্ত র্ঘলর।
পযো মকাথায কাজ লবনালর্?
চাি বা়েে ভার্ েুিালর্।
দু' মুলিা চাি োলির র্লর,
িাইন চলিলি মকান েুদলূ র?
আশা লিি লেরলব র্ঘলর,
পলথর ধূিায িুটিলয পল়ে।
কান্নার েুর বহু র্ৃহলকালে,
কলরানায র্র্ ধনী লনধলন।
ত
স্বজন হারালনা যর্ অশ্রুজি,
প্রাঙ্গে র্ব কলরলি লপিি।
অেুর লবনালশ অনযালয নালশা,
রেহুঙ্কালর লবজযীর হালে হালো।
আজ র্ু লম মার্া লেে নযলন,
মহলরা েোলন অকাি মরলে।
কলরানা লবলষর আগুন বালন,
মরি যাাঁরা মবলর্ঘার প্রালে।
র্াাঁলদর জনয এবার না-হয--জ্বািব প্রদীপ পূজার েময।

আমালদর বার্ালন, হিাৎ মচাখ পল়ে-লশউলি েুলির র্ালি।
মদলখ এক শালিক দম্পলর্, মেখালন
বাো কলর আলি।
এক লদন দুপুলর, হিাৎ
িালদ উলি মদলখ -বাোর ওপর মমলয শালিকটি বলে,
চুপটি একাকী।
মকৌর্ু হি ভলর, অলনক কেরলর্
মদলখ, বাোটির মভর্লর-মচাখ-না-মোাঁিা লর্নটি শালিক িানা
মৃদু ন়োচ়ো কলর।
ইলর্-উলর্ মচলয মা শালিকটি
লনজ েোন মুলখ -মিাাঁলি মরলখ মদওযা খাদযকোটি,
গুাঁ লজ মদয মহা েুলখ।
মূক লবস্মলয মার্ৃলেলহর,
অপরূপ রূপ মদলখ।
না পালর লেলরলর্, মর্াধূলি আকাশ,
কালিা মমলর্ঘ যায ঢালক।
অলবাধ লশশুরা মকাথা পালব িাাঁই,
বালরধারা বলরষলে।
মবদনায আজ হৃদয নীরববরষা েম্ভাষলে।
র্রজন োলথ মমর্ঘ ভাঙ্গা জি,
নালম ঝরঝর ধালর।
মা পালখটি র্ার ি়োলনা পাখায,
বাোটিলর্ িার্া ধলর।
লনলজর েৃটষ্ট বাাঁচলর্ ধরার,
এ মহান আলযাজন।
ক্রূর েমালজর প্রােনাশী মখিা
ভুলি যাই লকিু েে।
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Durga puja in Stockholm !
Madhubani Bose

7:00,so yeah. I sat down on one of the seats in the
performance hall to calm my jangled nerves. I
didn’t even notice when the time passed by.
Finally, before I knew it, it was time for my
performance.
With my hands shaking, I got up on the
stage. I gulped when I realized there are a
hundred eyes watching me, glittering like wild
diamonds in the hall. I took a deep breath.
Precious seconds ticked by, and I slowly felt a
calmness descending like a icy river. I stepped out
on the spotlight and the people fell silent. Like a
forest holding its breath. I didn’t hear myself. Just
kept my eyes focused over the spot over their
heads. Then suddenly, it was all over. They
clapped furiously. I stepped down the stage and I
still heard them clapping. I walked out of the room
in a daze. All I could remember was hearing myself
stand there, speaking without a moment’s
hesitation.
Nothing more, nothing less.

Arihant Mukherjee

In my opinion, I think that Durgapuja in
Stockholm is literally very different from the
Durga puja in India. I say this because, from what
I have seen, it is. Seriously. And I’m not kidding.
Based on what I have seen, you can go to different
Pandals in India throughout the day. But it’s not
the same in Stockholm. Why, you might ask?
Because there is only one Durga puja here(in
Stockholm, where I’m writing from, y’know). So
there’s no such thing as “going to different
pandals”. Now, it’s time to tell ya about my
experience so that you know what the Durga puja
is like in Stockholm(if ya don’t know, that is.)
On Friday, October 4th, I was going to the
puja with my family. The Durga puja was being
held in Ekhammarskolan, Barkarby. The school is
really huge, so we have plenty of space to move
around(other families were coming too). I
reached there at 6:00,in plenty of time for my
poem recital. My performance will take place at
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এেলট ছুলটর লদন
সমরেন্দ্র কুমাে দত্ত

জানািা খুলি দাাঁল়েলয আলি,
মভালরর আলিা েুিলি,
র্ালির োাঁলকর মলধয লদলয
মদখলি েূযযত উিলি ।
েকািলবিার বার্ালেলর্
খুলশর আলমজ থালক,
লমটষ্ট হাওযায শরীর জু়োয,
মনিা ভালিা রালখ ।

Arunisha Singh

মবিা বাল়ে, দুপুরলবিা লদলনর মালঝ যখন
জানিা মথলক বাইলর মচলয থালক,
েবুজ মাি, নীি আকাশ, আমায মযন োলক
প্রকৃলর্র এক েুন্দর রূপ মদলখ ।
লদলনর মশলষ েূযযত যখন পত্রশ্চলম মদয পাল়ে
আকাশিালক রাটঙলয মযলর্ মদলখ,
হাওযায মদালি র্ালির পার্া, মৃদু আলিার োাঁলক
েন্ধযা নালম, আাঁধার ময মদয উাঁলক ।
রাত্রি আলে, োরািা লদন মকলি যাবার পলর
অন্ধকালর র্ালকলয দূলর ভালব,
েকাি মথলক রাত্রি এি, আপন চিার র্ালি,
স্মৃলর্র পলি এাঁলক লদি, একটি লদলনর িলব ।
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The river of time –
continuity of traditions in an ancient culture
Dr. Moumita Biswas

‘Who are you, O Great goddess?’
‘...I am the manifestation of Brahman;
From me the world arises,
As Nature and as the Self.’
— Devi Upanishad
Come autumn, we all gear up for the annual fall festival, which is celebrated in different forms across the breadth
of India. Yes, it is the time our beloved Mother Durga graces our courtyards with her family. She is the daughter
who visits her paternal house this time of the year in Bengal, while she is also worshipped as the lion-mounted
Maa Durga/Ambe in Gujarat and other parts of India, with nine days and nights of festivities (Navratri) and
dancing of the traditional garba, culminating in Dussehra/Bijoya Dashami. As per Hindu scriptures, the festival
marks the victory of goddess Durga in her battle against the shape-shifting asura, Mahishasura. Thus, the festival
symbolizes the victory of good over evil, although it is also a harvest festival celebrating the goddess as the
motherly power behind life and creation, a colorful celebration of a primal sense of gratitude in mankind.
Although India is a country of immense diversities, an invisible cultural chord holds us together. This becomes
apparent from the similarities in our daily ways of life, rituals, and festivals. This chord, interestingly, stretches
way back to antiquity. In other words, who and how we are as a people today is strongly rooted in the past,
inherited in myriad ways from our ancestors, although we have imbibed and adapted to foreign cultures all along
without losing the cornerstone of our identity. For example, the roots of worshipping Shakti or the feminine
divine penetrate deep into the history of the Indian subcontinent. The earliest Mother Goddess figurine
unearthed in India near Allahabad dates back to 20,000−23,000 BCE. Numerous female statuettes dating back
to 5,500 BCE have been recovered at Mehrgarh, one of the most important Neolithic sites and a precursor to
the great Sindhu-Saraswati civilization. In Harappa and Mohenjo-Daro, two major cities of the Sindhu-Saraswati
civilization, female figurines were found in almost all households, indicating the presence of cults of goddess
worship (Figure 1). Another intriguing similarity is the depiction of a proto-Shiva figure on what archaeologists
call the Pashupati seal (Figure 2). This seal shows a three-faced figure seated in a yogic posture (Shiva is also
called Yogeshwar or Yoganath), with a trident (trishul) head dress, surrounded by animals. Furthermore, several
lingams have been unearthed at Harappa and Kalibangan (Rajasthan) (Figure 3), the shapes of which are
strikingly similar to those worshipped in Hindu temples today!
Coming back to the worship of Shakti or Mother Goddess in ancient India. Shaktism, as it exists today, has its
roots in Vedic literature. The Rig Veda invokes the goddesses Sarasvati, Usha, and Aditi, among others. The
divine Mother is said to represent prakriti, the counterpart of purusha. In her supreme aspect, she is genderless,
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but takes up a corporeal feminine form to curb evil and restore justice. However,
as mentioned previously, archaeologists have unearthed highly decorated
goddess figurines from Harappa (some believe it to be pre-Vedic, while current
evidences indicate it to be synonymous to Vedic culture), which have extravagant
floral wreaths around the face, double necklaces, girdle (kamarbandh), and huge
earrings, reminiscent of the way our idols are decked up during the festivals.
Indeed, Stella Kramrish, an expert on Indian art, mentions that these ancient
figurines resemble the terracotta idols made today by artisans of Bengal. Another
interesting motif encountered on several tablets at Harappa shows the slaying of
a buffalo (mahish mardan) with a spear by a figure, while the proto-Shiva figure
looks on (Figure 4). This may indicate a ritual sacrifice of the buffalo or that of
Figure 1: Mother Goddess

goddess Durga slaying Mahishasura!

The continuity of sociocultural
customs and symbolism does not
stop here. The discovery of seals
with images of the humped bull,
indicate its special position in the
society at that time, similar to
what it is now. Some historians
have likened the bull iconography

Figure 3: Harappan lingam
Figure 2: Pashupati seal

to Shiva’s mount, Nandi. Then,
there are seals showing a deity standing in between the branches of a tree (possibly the pipal tree), which is
repeated in classical art, where a similar arch

Figure 4: Slaying of the buffalo seal

Figure 5: The bull seal

surrounds the seated Buddha or Shiva. Add to that the discovery of apsidal fire altars at Banwali (now in Haryana)
and Kalibangan (now in Rajasthan) containing layers of ash, indicative of the prevalence of fire worship, and the
use of conches and oil lamps for religious ceremonies. Another symbol that has been found on hundreds of
Harappan seals is the swastika (Figure 6), which has been found time and again in punch-marked coins of
Ashokan times and is a common Hindu auspicious symbol even till this day. Although the relevance of the
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swastika in the Sindhu-Saraswati civilization is not well understood, its graphic survival till modern times is
intriguing, to say the least.
The practice of yoga in the Sindhu-Saraswati civilization
is another topic that has caused a lot of scholarly ink to
flow. The proto-Shiva is seated in a yogic posture, which
has been identified to be the mulabandhasana, whose
function is to awaken the kundalini. In addition,
excavators have unearthed figurines in various postures
Figure 6: Swastika seals, Harappa

resembling yogasanas from Harappa, Mohenjo-Daro, and
Lothal (in Gujarat), with a striking one showing a seated

man with hands folded in a namaskar, a mute testimony to the continuity of tradition for more than 5,000 years
(Figure 7)!

Figure 7: Statuettes in yogic posture. First figure is in namaskar mudra

The unbroken chain of tradition is evident in many other attributes of our daily lives, such as in the wearing of
vermillion in the hair parting by women, in the use of bangles, bead jewelry, anklets, and amulets (Figure 8), in
the use of the binary system of weights and the oxen cart, and in the design of the ploughshare and country
boats, which have percolated through time to the present day. The art of Khavda pottery, which originated
during the Saraswati civilization, is being perpetuated to this day by generations of a community of kumbhars
who use a type of soft clay found near the Rann of Kutch in the Khavda village of Bhuj, Gujarat. The designs on
these earthenware, made using natural colors (red, black, and white), are reminiscent of the red-painted
earthenware excavated at the Sindhu-Saraswati archaeological sites (Figure 9).

Editor's note : The mainstream archeology and history texts consider the Harappan civilization to be Indus valley
civilization although they agree that its spread was far beyond the Indus valley. It is well established, even more
firmly from recent DNA evidence, that the Harappan civilization was pre-vedic. The existence of the river
"Saraswati" has not been proven. It is appropriate to call this civilization the Indus valley civilization or the
Harappan civilization but not Sindhu-Saraswati civilization. There is a significant amount of politically motivated
and historically incorrect accounts available in the internet that muddies the water. We strongly urge the
interested readers to consult an eminently readable and scientifically accurate description of this subject in a
recent book by Tony Joseph : The Early Indians, published by Juggernaut Books .
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Figure 8: Sindhu-Saraswati civilization’s ornaments. Left: Dancing girl found in Harappa (note the arm bangles, worn
even today by Rajasthani tribal women; the “priest-king” found in Mohenjo-Daro, wearing arm amulet and patterned
shawl over one shoulder)

Figure 9: Sindhu-Saraswati valley pottery (right). Khavda pottery (left).

In conclusion, while we join our hands in prayer in these tumultuous times and bow before the divine Mother,
let us take a step back in time and appreciate the legacy of our ancestors, which has thrived in us and in our
ways across millennia, an example of the longest uninterrupted passage of rites in one of the most ancient
civilizations on this planet.

Reference:
1. The Lost River: On the Trail of The Saraswati by Michel Danino
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মৃতযয

র্ার পর কথা হলযলি। লকন্তু র্া-ও জানলর্ চাযলন,
রত্রেমা কী বিলর্ মচলযলিি? এই দু’বারই রত্রেমা
মহািযার েকালি েলব মরলেওিা বন্ধ কলর র্ঘুমিা এলে মভলবলিি, যখনই মহাযাি্ েঅযাপ মদখুক, েলঙ্গ েলঙ্গ
লর্লযলিি। মোনিা মবলজ উিি উিরীযর। এর্ েকালি মোন করলব। লকন্তু ওর প্রর্যাশা প্রলর্বালরর মলর্া
মর্া মকউ মোন কলর না। একিু অবাক হলযই র্ঘুম মচালখ আবারও মজার ধািা মখলযলিি। খারাপ মিলর্লিি।
মদখি, মকৌস্তব। উিরীযর অলেে-কলির্।
বিলর্ মচলযলিি উিরীযলক, ওর খারাপ মিলর্লি। বিা
উিরীয, ‘‘হযাাঁ, বি। এর্ েকালি !’’
হযলন।
মকৌস্তব, ‘‘একিা খবর মপলয মোন করিাম।’’
উিরীয, ‘‘কী?’’
অব ম্বন
মকৌস্তব, ‘‘রত্রেমার কথা শুলনলিে?’’
উিরীযর র্ঘুমিা রত্রেমার নালমই মকলি মর্ি, ‘‘কী রত্রেমা-উিরীযর েম্পকতিা অদ্ভুর্। এক েময মর্ঘালষর্
কথা?’’
মপ্রলমক-মপ্রলমকা লিি। জীবলনর িানাপল়েলন মেই
মকৌস্তব, ‘‘েলর্যই র্ু ই জালনে না?’’
েম্পকত অর্ীর্ হলিও বন্ধুেিা রলয লর্লযলি। উিরীযর
উিরীয, ‘‘বিলি মর্া জালন না. কী হলযলি?’’
যখন মলন হয, ময ভালব মলন হয, রত্রেমালক মোন
মকৌস্তব, ‘‘রত্রেমা আর মনই।’’
করলর্ পালর। রত্রেমা মন লদলয ওর েব কথা মশালন,
উিরীয, ‘‘আর মনই মালন? েকাি েকাি কী বিলিে? লনলজর মর্ামর্ মদয। রত্রেমাও পালর। লকন্তু ও কলর না,
মহািযা বলি লক োর্েকালিই মখলযলিে নালক?’’
উিরীযর কালজর চালপর কথা মলন কলর। আর করলিও
মকৌস্তব, ‘‘মর্ার মলন হয আলম রত্রেমালক লনলয এমন হয ওর মোন বযস্ত, নয লনলজ বযস্ত। র্াই আলর্
লবশ্রী মজা করলর্ পালর? রত্রেমা েলর্যই মনই। ও মারা মহাযাি্ েঅযাপ কলর র্লবই মোন কলর।
মর্লি কাি রালর্।’’
আেলি রত্রেমার জীবলন মানুষ খুব কম। কালির মানুষ,
যার েলঙ্গ েবিা মশযার করা যায। এর্গুলিা বির ওর
ফ্ল্যাশ বযাক
েবিাই জুল়ে লিি উিরীয। েবিা ওর েলঙ্গই মশযার
করর্। কষ্ট, খারাপ িার্া, রার্, ভাি িার্া, েমেযা... েব।
‘‘একিা কি করলব ?’’
এ বারও মচষ্টা কলরলিি বিার। লকন্তু উিরীযই শুনলর্
লবলকি ৪.৪০-এ করা রত্রেমার মহাযাি্ েঅযাপিা যখন চাযলন। আর ও মর্া মজার কলর লকিু চালপলয লদলর্ পালর
উিরীয মদলখলিি, র্খন ৪৫ লমলনি মকলি লর্লযলি। না। মে জনযই মর্া েলর আেলর্ হলযলিি। েলঙ্গ মথলকও
এর্িাই বযস্ত লিি ময র্খনও মোনিা করলর্ পালরলন বড্ড একা িার্র্।
রত্রেমালক। বরং পািা মহাযাি্ েঅযাপ কলর বলিলিি, ময রালর্ ওর বাল়ের দরজায মকউ িানা ধািা লদত্রিি
পলর কি করলি। রত্রেমার উির আলেলন মদলখও ওর র্খনও ও উিরীযলকই মোন কলরলিি। জানর্, মাঝ
মলন মকানও েংশয শর্লর হযলন। র্ার পর যখন কথা রালর্ অর্ দূর মথলক উিরীয ওর কালি েলঙ্গ েলঙ্গ
হলযলি, স্বাভালবক ভালবই হলযলি। মে লদন রত্রেমা কী মপৌৌঁলি মযলর্ পারলব না। র্া-ও, ওিাই শালে। মোলনর ওবিলর্ মচলযলিি, র্া আর জানলর্ চাওযা হযলন।
পাশ মথলক যা যা বিলব, মেিাই ওলক োহে মদলব, ও
জালন। অবিম্বন মক না চায!
র্ার দু’লদন পর আবার রত্রেমার মহাযাি্ েঅযাপ— ‘‘র্ু লম এই মর্া উিরীয, অলেলে মক কী বিি, কী মখি, কার
লক মজলর্ আলিা?’’
েলঙ্গ ঝর়্ো হি, এমনলক মাথাবযথা মথলক মপিবযথা
মজলর্ লিি না উিরীয। র্ঘুম মভলঙ লিলখলিি, ‘‘এই এখনও েব ওলক বলি। রত্রেমাও বলি। শুধু জীবলনর েব
জার্িাম, বলিা।’’
মথলক আেি কথািাই বিা হি না। বিলি উিরীয কী
রত্রেমা অলনক েে অলপো কলরলিি র্ার আলর্। করর্, র্া লনলয ওর লবন্দুমাি ধারো লিি না। র্বুও
লকন্তু উিরীযর উির না আোয মোনিা েলরলয মরলখ বিলর্ মচলযলিি।
লনলজর কাজ করলিি। উিরীযর মমলেজ মদলখলন।
র্খনও উিরীযর মলন হযলন, মজলর্ আলি লক না
রত্রেমা মকন জানলর্ মচলযলিি?
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এিাই কী বিলর্ মচলযলিি?

এই প্রথম উিরীযর মলন প্রেিা জালর্, মহাযাি্ েঅযাপিা
খুলি পার্লির মলর্া র্ঘাাঁিলর্ থালক। েপ্তাহখালনক
আলর্র কথা। ও েব মহাযাি্ েঅযাপ লেলিি কলর লদলিও
রত্রেমারিা কলর না। এই মর্া মেই মহাযাি্ েঅযাপ,
রত্রেমা লিলখলিি। কী বিলর্ মোন করলর্ মচলযলিি ও?
মকন জানলর্ মচলযলিি আলম র্ঘুলমাত্রি লক না?
মকৌস্তলবর নম্বরিা আবার মভলে উিি।
মকৌস্তব, ‘‘র্ু ই লক আেলব?’’
উিরীয, ‘‘মকাথায?’’
মকৌস্তব, ‘‘রত্রেমার বাল়ে বা হােপার্ালি?’’
উিরীয, ‘‘কখন যাব?’’
মকৌস্তব, ‘‘এখন মপাস্ট্মলিত ম চিলি। আরও ধলর মন এক
র্ঘণ্টা।’’ লবলকি চারলি নার্াদ আয ওলদর বাল়েলর্।’’
উিরীয, ‘‘মপাস্ট্মলিত ম মকন?’’
মকৌস্তব, ‘‘রত্রেমা আত্মহর্যা কলরলি।’’
উিরীয, ‘‘আত্মহর্যা! কী বিলিে! ও আত্মহর্যা করলর্
পালর না। েব েময ময স্বপ্ন মদখর্ ও়োর, মে কী কলর
আত্মহর্যা করলব? র্ু ই ভুি জালনে। ওর হালিত র েমেযা
লিি, মেিা মথলক লকিু হলযলি লনশ্চই।’’
মকৌস্তব, ‘‘না মর... মজলনই বিলি। েুইোইে মনালির
একিা কলপ পুলিলশর মথলক মরলখলি। পলরলচর্ লিি বলি
মপলয মর্লি। মর্ালক মদখালনার জনয, যলদ র্ু ই লকিু
বুঝলর্ পালরে।’’

সশষ বচঠি
রত্রেমার বাল়ের বাইলর মিালক মিাকারেয। আত্মীয,
কলির্, বন্ধু, পা়ো.. েবার অবাক দৃটষ্ট আর মচালখর জি
বলি লদলি এর্ মিাক ওলক ভািবাের্! আর ও শুধু
উিরীযলক লনলযই থাকলর্ মচলযলিি!
বাল়ের লভর্র মথলক মালঝ মালঝই কান্নার শব্দ মশানা
যালি। বাইলর পাথলরর মলর্া দাাঁল়েলয উিরীয। আলর্
মযমনিা হর্, রত্রেমার বাল়ের বাইলর দাাঁল়েলয ওলক
মদখার জনয িিেি করর্, মর্মনিা মর্া হলি না আজ।
ওই বাল়েিার লভর্র মথলক আর মকানও লদন রত্রেমা িুলি
মবলরলয আেলব না। এলে বিলব না, ‘‘েলর েলর, একিু
মদলর হলয মর্ি। চলিা...’’।
এর্িা মদলর হলয মর্ি...
পাশ মথলক উিরীযর লদলক একিা কার্জ এলর্লয লদি
মকৌস্তব।
‘‘...বাাঁচালর্ মচলযলিিাম পারিাম না,
শুধু বলি, আমার মৃর্ুযর জনয মকউ দাযী নয। লকন্তু
কারও মৃর্ুযর জনয আলম দাযী হলয মর্িাম।
—রত্রেমা’’
পালশ মপন লদলয আাঁকা একিা স্মাইলি...

সম্পক্

স াস্টমরট্ ম

মকৌস্তব, উিরীয আর রত্রেমার বন্ধুে ওলদর অলেলে
খুব লবখযার্ লিি। এক লদন হিাৎ কাউলক লকিু না
জালনলয মরত্রজর্লনশন লদলযলিি রত্রেমা। র্ার পর অনয
েংিায মযার্ মদয। র্লব ওলদর েলঙ্গ েম্পলকত লচ়ে
ধলরলন কখনও। ওরা দু’জলনই মচষ্টা কলরলিি রত্রেমালক
মরলখ লদলর্। লকন্তু রত্রেমা মশালনলন। আেলি উিরীযর
েলঙ্গ েম্পকত ভাঙািা মানলর্ পারলিি না। দূলর থাকলি
োমলি লনলর্ পারলব মভলবলিি। হযলর্া োমলিও
লনলযলিি। লকন্তু একালকেিা?
র্ার মলধয িকোউলন চাকলরিা চলি যাওযায রীলর্মলর্া
হর্াশায েুলব লর্লযলিি। মেিা জানর্ উিরীয। রত্রেমাই
বলিলিি। ওরা র্া লনলয অলনক আলিাচনা কলরলি।
মকাথায চাকলরর আলবদন করা যায, কালক বিা যায—
উিরীযর োলজশন শুলন মেই েব কলরওলিি।
মশষ যাাঁর েলঙ্গ কথা হলযলিি, মে মর্া পত্রজটিভই
বলিলিি। অলটাবর মথলকই জলযন করার একিা
েম্ভাবনা শর্লর হলযলিি। মেিা উিরীয জানর্ না।
রত্রেমার বাল়ের বাইলর দাাঁল়েলয একরাশ হর্াশা লনলয
বিলিি জযেদা। ওর েলঙ্গই মযার্ালযার্ করার কথা
মলন কলরলয লদলযলিি উিরীয।

মকৌস্তব, ‘‘মপাস্ট্মলিত লমর লরলপািত িা আেলর্ ক’িা লদন
মদলর হলব। র্লব েুইোইে মনালিই মর্া স্পষ্ট, ও
আত্মহর্যা কলরলি।’’
বিলর্ বিলর্ লচকলচক কলর ওলি মকৌস্তলবর মচালখর
মকাে।
জযেদা, ‘‘মকন এমন করি বিলর্ পালরে? র্র্
েপ্তালহই মর্া মোলন কথা হি। এক বারও মলন হযলন,
মকানও হর্াশা রলযলি। শুধু বিলিি শরীরিা ভাি
মনই।’’
মকৌস্তব, ‘‘শরীর ভাি মনই বলিলিি?’’
জযে, ‘‘হযাাঁ, র্িািাও োউন িার্লিি। বিি োরা েেই
র্া গুলিালি, লকিু মখলর্ পারলি না, আর মে কারলেই
দুবিত িার্লি। চাকলর লনলযও কথা হি। উলিত্রজর্ লিি
নর্ু ন চাকলর লনলয।’’
লদন চালরক পর...
উিরীযর মোনিা মবলজ উিি। মকৌস্তব।
উিরীয, ‘‘বি।’’
মকৌস্তব, ‘‘মপাস্ট্মলিত ম লরলপািত এলে লর্লযলি।’’
উিরীয, ‘‘কী আলি র্ালর্?’’
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মকৌস্তব, ‘‘আত্মহর্যাই... আর...’’
উিরীয, ‘‘আর?’’
মোলনর ওপালর চুপ মকৌস্তব। ব়ে ব়ে শ্বালের শব্দ
শুনলর্ পালি উিরীয।
উিরীয লচৎকার কলর ওলি, ‘‘কী হি বি, চুপ কলর
আলিে মকন?’’
মকৌস্তব, ‘‘দু’মালের মপ্রর্লনন্ট লিি রত্রেমা।’’

মকলি যায মোন।
...অর্লস্ট্র মেই রালর্র মলর্া ঝ়ে ওলি বাইলর, লভর্লর...
ময লদন রত্রেমার বাল়েলর্ লর্লয আিলক পল়েলিি
উিরীয...

A tale about coronavirus
Shamik Sinha

I was reading a book on the sofa when I heard
loud noises coming from outside. I put the
bookmark in and went to the window to see what
was going on. Lots of coronaviruses were rising up
into the sky. Everyone on the streets was looking
at the coronas, open-mouthed. I went out to see
what was happening, like everyone else was
doing.
“Attention all Earth people. The coronavirus will
now be leaving Earth to go to another planet,”
said the coronas as they formed a big group.
“Which planet will you go to?” asked a scientist.
“We do not name planets,” they replied. “We
learnt the name Earth from you. We can speak all
the languages in the universe.”

“Do you know about other universes?” another
scientist asked.
“Not that we know of,” the coronas replied. “We
are wasting time. We have to go now.”
“One last question,” the scientists pleaded. “Our
question is why you made us sick.”
“We made you sick?” the coronas asked. “We
thought
we
were
helping
you!
Bye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.”
“Bye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Earth
replied.
And the coronas went.
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Horn Of Despair
Debashish Chatterjee

A one-horned rhino slowly grazed past our jeep. around quite slowly. It would not have walked that far
but we could not see it anymore as it was blocked by
Head down. It seemed to be looking for something in the foliage. We asked our driver to move slowly along
the ground. Our driver had stopped the jeep for us to the narrow uphill sloping road. We hadn’t even driven
be able to take pictures. It was a beautiful morning for a quarter of a mile when we saw the rhino again in
with birds chirping loudly all around us. The rhino was plain sight. It seemed to have found what it was looking
around 20 to 30 feet away and walking parallel to the for.
road. We hadn’t seen a rhino this close in the wild
before. It had the unmistakable single horn bent It was standing next to a dung heap.
upwards and positioned prominently on top of its We learnt from the driver that a rhino comes back to
nose.
the same place to defecate. The pile of dung serves as
a “message station”. The smell is apparently unique
At the end of the stretch was the gorgeous view of the and acts as an identifier. Rhinos can be communal but
vast Brahmaputra river. A long necked Great Egret with they are also territorial. Together with urine left along
a black bill in contrast to its white plumage stood trails, dung piles can act as an invisible border. If it finds
elegantly in the distance, ready to fly off at the slightest the poop of another animal, this could signal a rival,
threat.
and it would seek to chase that animal out of its
territory.
It was early January of 2019. We were at the Kaziranga
National Park. The weather was very nice, although it Fresh poop could mean the animal is near. Old poop
could get chilly at night. We were on a 3 day jeep safari, would mean the animal is no longer around. This kind
including an elephant safari at 5am. The sun rises very of basic communication may not be too different from
early in this part of the world. By 5am it is actually quite the current social media habits of human beings. And
bright. We had experienced an unforgettable elephant I’m not just referring to the posts that stink. If everyone
safari early in the morning the very first day of our were to use social media as a communication tool, a
arrival. Today we were on a jeep safari on the East side. recent post or a recent tweet would convey in addition
the basic message that the subject was alive and
The Kaziranga Park is home to the world’s largest kicking.
population of the Greater one-horned rhinos
(Rhinoceros unicornis). After dwindling for many years, The rhino we were following had done its business and
due to the greed of poachers, the number of rhinos had was on the move again. Just like the sun rises early, it
finally started to go up steadily, thanks to the hard sets early in Kaziranga. As the sun was setting, I spotted
work of the conservationists. Meanwhile the rhino we a Little Cormorant with its short neck and rectangular
had seen closely, had now walked out of sight. Rhinos shaped head perched on a branch. We were heading
weigh more than 4000 pounds on average and graze
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towards the exit when we took a few more pictures of
the rhino’s horn.
The safari experience for us was more thrilling and
more rewarding than visiting man made tourist
attractions. But for this experience to continue we
The horn was its pride. And also the cause for its need to come together before it is too late and take
vulnerability.
action to save the endangered species from extinction.
Once the horn is hacked off by a poacher it leads to the
slow agonizing and certain death of the animal.
The existential threat from humans is the worst
message for rhinos.

Arunisha Singh

The horn of the rhino is referred to as the “horn of
despair”. It is often more costly than gold, for its
supposed medicinal value. Increasing demand leads to
higher prices. Powdered rhino horn fetches a high price
in the illegal trade. As demand rises it causes more of
the
shameful
poaching
activities.
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Salute the Fighters

Monika Dey

Monika Dey

Floating in the sky & Swirling in the air,
Letting the tear roll & Live the dreams you own,
Singing your songs & Choose the dance you Love,
Hold your view & play the way you like,
Speaking your heart out & Living a life of being,
Loving someone at will, not having despair,
Loving the nature at its best, not being so cold,
Embrace people’s beliefs, not having a fence,
It’s the real dream, that I want to live,
Though, Life per se a bond!
I need to break, to let myself be free!

Freedom to live & Freedom to breathe,
yet, not easy for the folks who bleed,
Freedom to learn & Freedom to earn
yet, not easy for the folks who burn,
Freedom to speak & Freedom to critique,
yet, not easy for the folks who intrigue,
Freedom to direct & Freedom to augment,
yet, not easy for the folks who cement,
Freedom to fly & Freedom to supply,
yet, not easy for the folks who die,
Life’s wreck if we forget the cries,
Here we salute to their do or die!!!

Swajit Biswas

Life’s Freedom
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ভটলিয় ায়ন বিা েিা
সমরেন্দ্র কুমাে দত্ত

মেলদন েকালি র্ু লম মিলিলোলন বলিলিলি,
োর্লরর ধালর যালব মব়োলর্,
র্াইলর্া আমার মলন পল়ে মর্ি নানা িলব
ধরা আলি মযিা মমার স্মৃলর্লর্ ।
োর্লরর নীি জি, মঢউ র্ু লি পাল়ে আলে,
মলন হয মযন লকিু বিলর্,
পাল়েলর্ আিল়ে পল়ে, লেলর চলি যায র্ারা
আবার জলির মঢউ র্ু িলর্ ।
পা়ে মথলক মলন হয দূলর লর্লয নীি আকাশ
জলি লর্লয লমলশ মর্লি েুদলূ র ।
মচলয মদলখ বার বার, যর্ দূর মচাখ যায,
েীমানা মিলনলি মযন অদুলর ।
আকালশ র্ু লিার মলর্া োদা োদা মমর্ঘ েব
উল়ে মযলর্ মযলর্ মযন বলি যায,
আমরা হাওযালয ভালে জিকো ধলর রালখ,
বৃটষ্টলর্ মনলম আলে এ ধরায ।
েকালি েূয তউলি, লবলকলি অস্ত মর্লি,
েন্ধযার আকালশলর্, চাাঁদ মদখা যায,
মৃদু চাাঁলদর আলিা, মঢউলযর উপলর পল়ে
অপরূপ প্রকৃলর্র রূপ ধরা মদয ।
মনানা বালি র্ীর ধলর হাাঁিার েমলয,
েুলি ওলি রামধনু আকালশর র্ালয,
োর্টি রলঙর মখিায লমলিলমলশ থালক মে,
েুন্দর িলবিায চেু জু়োয ।
লমটষ্ট বার্াে বয, শরীর জুল়েলয যায
মনিাওমযন ব়ে খুলশ হয,
েমুদ্র লনজ গুলন, বার বার কালি িালন
নানা িলব মভলে মলন এলে যায ।
মকমন মব়োলি র্ু লম মিলিলোলন জালনও
মর্ামার য াক্তেক্তত মদখা প্রকৃলর্র রূপ,
আশা কলর ভালিা হলব েুন্দর িলবগুলিা,
মক্তনর পলিলর্ আাঁকা র্ালদর স্বরূপ।
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Pandemic 2020
Moumita Ghosh

An unexpected year and an unbearable time,
We still hold the trust but some hopes are dying.
The world is in risk and our enemy invisible,
Confirming the fact that nature still has much to reveal.
Power in money or the power in oil
All but nothing, sure, the world needs toil.
Strength of science, and the strategy to win,
gives us hope that all is not ruined.
Wearing a mask, and washing the hand,
Keeps us close, although a long travel ban.
Are we reborn in a new way of living?
The so-called “new normal” or a bigger end is coming?
We still have time for a greater solution,
All that is needed are a few resolutions.
Shedding our differences and caring for nature,
Hoping it will give us a free and healthy future.

Ayush Saha

“Hoping for a corona-free, healthy tomorrow for everyone in this world by the blessings of
Maa Durga” -
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রুই মায়ছর চপ
ঝর্া্ বসিংহ
উ কের্ :
লেে মাি চারটি
মপাঁযাজ কুলচ দুলিা
রেুন বািা 1 চামচ
িঙ্কা কুলচ 1 চামচ
আদা বািা 1 চামচ
িঙ্কা গুাঁ ল়ো 1 চা চামচ
র্রম মেিা দু'চামচ
ত্রজরা ভাজা গুাঁ ল়ো দু'চামচ
আিু লেে দুলিা
লেম দুলিা
লকশলমশ দু'চামচ
ধলনপার্া দু'চামচ
কনফ্লাওযার
ত
দু'চামচ
োদা মর্ি প্রলযাজন মলর্া
িবে
লচলন
লবস্কুলির গুাঁ ল়ো

বানারনাে বববধ:

প্রথলম লেে মালির কাাঁিা িাল়েলয লনলর্ হলব। চার চামচ
োদা মর্লি রেুন কুলচ, মপাঁযাজ কুলচ অল্প মভলজ লনলয
আদা বািা িঙ্কা গুাঁ ল়ো ত্রজলর গুাঁ ল়ো একিু কলষলয লনলর্
হলব। আিু লেে চিলক লনলয আর র্ার মলধয লেে মাি
লদলয আলরকিু কষালর্ হলব। স্বাদ মলর্া নুন লচলন লদলর্
হলব। নালমলয র্রম মেিা ও লকশলমশ আর ধলনপার্া
কুলচ লমলশলয লনলিই মালির চপ এর পুর শর্লর। এরপর
লেম োটিলয কনফ্লাওযার
ত
ও দু'চামচ জি লদলয ভালিা
কলর মেটিলয লনলর্ হলব। মিাি মিাি বি কলর লেলমর
মর্ািায েুলবলয লবস্কুলির গুাঁ ল়ো মালখলয মর্লি ভাজলিই
রুই মালির চপ শর্লর।

ছানার পায়েস
ঝর্া্ বসিংহ
উ কের্:
দুধ মদ়ে লিিার
লচলন 5 চামচ
লকেলমে আন্দাজমলর্া
মিাি এিাচ চারলি গুাঁ ল়ো কলর লনলর্ হলব

বানারনাে বববধ:
প্রথলম হাে লিিার দুলধর িানা কাটিলয লনলর্ হলব।
িানািা মথলক িান্ডা জলি ভালিা কলর ধুলয লনলর্ হলব।
িানার মলধয মিবুর িক ভাব থাকলি পলর দুধ িা মকলি
মযলর্ পালর। িানা মথলক পুলরা জি ঝলরলয লনলর্ হলব।
এরপর এক লিিার দুলধর েীর কলর লনলর্ হলব। দুধ িা
যখন র্ঘন হলয আেলব র্খন লচলন লদলর্ হলব। িানািা
হালর্ কলর ভালিা কলর মমলখ লনলর্ হলব। মাখা িানািা
লদলয র্ঘন দুলধ লদলয দুধ িা অল্প েুটিলয লনলর্ হলব। র্ঘন
দুধএ িানা থাকার জনয খুব মবশী মোিালি দুধ িা মকলি
যাওযার েম্ভাবনা থালক।
এরপর র্ঘন দুধ আর িানার লমশ্রেিা নালমলয লকশলমশ ও
এিাচ গুাঁ ল়ো লদলিই িানার পালযে শর্লর।
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Stars
Rohin Banerjee

Stars are immense objects that have been forming
since near the start of the universe. They start off as
huge hydrogen clouds and generally form in places
called molecular clouds which are huge collections of
gas and dust in the vacuum of outer space that are
generally much larger than even our own sun.
Molecular clouds are actually so large that groups of
stars form in them and they are known as clusters of
stars and it is debated which cluster the star falls in, if
it falls in any cluster at all. A fact about stars is that
almost all heavy atoms in the universe were formed by
neutron stars which will require some explaining first.
So here are some facts about stars.
The birth of stars as mentioned before happens in
molecular clouds and they often form in clusters. It
happens when huge amounts of hydrogen starts to
clump together because of gravity which is one of the
four fundamental forces. When the hydrogen 1 (an
element with one neutron and one electron if it is not
an ion) is being clumped together the atoms get
packed very densely. Eventually the pressure gets so
intense that the hydrogen atoms start fusing with
another at the centre of this mass of clumped
hydrogen atoms. At the start hydrogen starts fusing
with other hydrogen atoms with no neutrons. When
two of those hydrogen atoms fuse one proton turns
into a neutron. This reaction results in a small amount
of mass to be lost and converted into an outward
pushing energy. This centre of the mass will now
become the core of a star. The outward energy from
the reaction is what keeps the star from imploding in
on itself due to gravity. The star will now also grow by
a bit and start to emit light and have a high
temperature because of all the energy.
Now that we know how the birth of this star has
happened the middle portion of its life it will stay
pretty much the same and will range for roughly 10
million to a few trillion years depending on the size of
the star. This can often be the longest time the star is a
star and has not transformed into something else or is
not a star anymore. During the middle portion of a
star’s life the star will stay roughly the same size fusing
hydrogen in its core and later fusion the hydrogen with
one neutron into helium-4. The larger the star the
shorter the midlife of the star because the larger the

star the more gravity there is and that means that the
fusion of atoms will occur faster. Our sun, the star all
life on earth is dependent on is in about the middle of
its midlife which means there is about 4.5 billion years
left for its midlife to be over.
The last stage of the star also known as the death of
the star can result or happen in different ways
completely depending on the mass of the star. Stars
with the approximate mass of the sun will go through
a time in which they become a much larger size when
they are known as red giants. After that they will fade
away by slowly shedding mass into white dwarves and
later on black dwarves which emit very little light.
These stars become red giants because after a period
of time the hydrogen supply at the core will eventually
run out and all be converted into helium. Then the core
will still have about the same mass, but all the atoms
will be much more closely packed together because
helium is denser than hydrogen. This means the
hydrogen just outside the core will have a lot more
pressure on it because the closer a mass is to an outlet
of gravity the more it will be affected by the gravity and
because of this gravity this hydrogen starts fusing into
itself. Along with the fusions of the hydrogen the
helium keeps on fusing into heavier elements such as
carbon and oxygen and small amounts of mass are still
being converted into outward energy which means
that now more outwards energy is being produced
because more and heavier things are fusing. This will
cause the star to glow brighter for a while but after
some time the star will start growing larger and larger.
This is when the star is a red giant. A red giant will
generally be cooler on the surface than the original star
because even though a lot more energy is produced
the energy compared to surface area decreases. When
our sun is a red giant it will completely vaporize earth
but we still have billions of years until then. The red
giant will eventually run out of fusible helium and
hydrogen to fuse into heavier elements such as oxygen
and carbon. At that time it will shrink back to just the
core and the other parts will shed off the star after the
star fuses its last and strongest. The dead star's core is
known as a white dwarf, white because it still emits
light because it is so warm and when the heat has all
been radiated it is called a black dwarf.
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Another type of star death is the death of super
massive stars more than nine times the mass of the
sun. These stars form the same way as the sun does but
live much shorter as the more massive the star the
more gravity the hence the more quickly the fusion
happens inside the star. Near the end of the star's life
these stars go beyond fusing upto oxygen and start to
fuse even upto iron. After iron fusion does not
generate energy but takes it. These stars enlarge very
much at the end of their life, upto a hundred times of
what they once were, but when fusion stops inside
them, they start to shrink at a fourth the speed of light.
The star starts shrinking in on itself but after a time the
things outside of the star's core get spewed out in a
huge explosion because after some shrinking the core
collapses and bounces in on itself releasing lots of
outward energy through fusion. The explosion is
known as a supernova and they are known to outshine
entire galaxies. The core goes two ways depending on
the mass of the star. The less massive ones will collapse
into neutron stars, super dense objects that have an
extremely strong magnetic field. Their crusts are iron,
a dead end for fusing and the reason the star died but
inside them atoms rearrange themselves in strange
ways with their nuclei in stages named after pasta.
There might actually be a thing known as strange
matter inside neutron stars and that might be the most
stable form of matter in the universe. On the other
hand, it might destroy or dissolve everything. A fun fact
is that all heavy matter (matter heavier than iron) in
the universe is formed when two neutron stars collide
and the so-called pasta of nucleuses in the neutron star
rearrange themselves.

Another reason less massive stars live more is that
their fusion occurs much more slowly hence they use
their fusion supply slower. These stars will slowly die
after fading into a blue dwarf when it uses its last
things to fuse and when it has nothing to fuse it will
become a white dwarf and after its heat runs out it will
be a black dwarf. These will be the last stars and light
of the universe.
Here are some fun facts about stars and neutron stars:
1.
Stars have to be millions of degrees
temperature at their cores to fuse matter.
2.
Our sun would only be the size of a football if
the largest star ever found had the diameter of the
empire state building.
3.
All elements heavier than iron have only been
made when neutron stars collide with one another and
spew out their insides.
4.
Not a single star with less than 50% of the
sun's mass has died in the universe until now. They live
for trillions of years while the universe is speculated to
only be 13-14 billion years old.
5.
Another fact is that a red dwarf will be the
final light source in the universe and then the universe
will turn dark.
6.
Sometimes a huge amount of plasma ( a state
of matter) will spew out from any star. These are
known as coronal mass ejections.

7.
A sad fact is that stars cannot fuse iron
because it holds no energy meaning it cannot be fused
The denser stars that are too dense to become neutron unless in the extreme conditions of the collisions of
stars will collapse in and become a black hole, a thing neutron stars. The inability to fuse iron is what makes
with infinite density. These do not let anything escape neutron stars die.
from them and might eventually decay away from
1 cubic centimeter of matter in a neutron star
hawking radiation. They are some of the most violent 8.
things in the universe and time does not work in the weighs as much as all the humans on earth.
same way near one because a black hole is a hole in
9.
The first stars to be formed were speculated
space time itself and it is thought that space and time
to be the largest of them all and are thought to have
might become one. Blackholes bend the rules of time
died out quickly due to their size.
and reality just because of their sheer mass.
The last way a star can die is if it is a much less massive
star than our sun about 50 - 7% of the sun's mass.
These stars are known as red dwarfs. Then the
hydrogen and other materials move slowly in
convection currents through the star instead of fusion
occurring at just the core. That way it can use more of
the star's hydrogen supply hence the star lives much
longer than more massive stars, up to 10 trillion years.

To conclude, stars have their births in huge clusters
often in nebulae. They have their mid-life (which last
from 10 million to 10 trillion years) often the most
stable parts of their lives even though there can often
be coronal mass ejections. Then they finally have their
deaths which can be explosive or relatively calm
depending on mass. Some stars will become neutron
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stars It may be sad to know that the universe will have
to put out its final light from stars one day and life will
cease to exist but it will happen but remember we still
have at least a billion years on our planet and maybe
trillions of years on other planets. Good luck until then.
You still have lots and lots of time until then.
Editor's note : This article is written based on our
present knowledge. Our present knowledge in this

subject is rapidly developing/changing. We observed
the first collision of neutron stars just a few years back
and the scientists are still struggling to understand the
observations. Very little is actually known about the
inside of the neutron stars -- they are made of the most
exotic material in this universe. This is a very exciting
time to be an astrophysicist.
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Navratri Nostalgia
Akshi Agrawal

her blessings and give her my blessings. I make her sit
in my lap and explain how this ritual of Kanjak goes
back centuries in time. According to scriptures, when
the earth was distressed by the demon king Kalasura,
it was Goddess Durga who in her incarnation of a young
girl defeated the demon. Unable to battle the mighty
Kalasura, the Gods in heaven approached Goddess
Durga to seek her help. She assumed the form of a
young girl and stood in front of Kalasura. Blinded by the
overwhelming power, Kalasura thought how a little girl
could defeat the invincible ruler such as him, He let
down his guards, thinking he would take her down
without much effort. The little Goddess pulled out her
sword and killed him and saved the earth from this
despotic demon.

I close my eyes and see a small girl. She excitedly
rouses from the bed because she knows about the
special day that it is today. Hurriedly, she finishes her
morning routines and within no time she is all dressed
up after a quick shower. The mirror validates that she
looks perfect and today she walks around the house
with an added accessory- a sling bag. The parents look
at the girl in complete admiration. They bow to her in
love, respect and faith… and very soon, the small girl
steps outside the house where the neighbors and
relatives welcome her to their house, wash her feet,
pamper her with food and gifts and touch her feet for
the blessings. Then she goes to another house, another
one and so on. The sling bag happily accommodates all
the goodies and gifts that she gets bestowed with My daughter continues to listen in complete awe! I
along the way!
further tell her how every girl, big or small has the
strength and power to stand for what is right, to
This small girl was me 25 years ago and the special day
combat injustice, to not dread the ‘Kalasuras’ around
was the Durga Ashtmi or Navmi!
us. How every girl is an incarnation of Goddess Durga
Navratri season is a complete nostalgia. From the who is fierce and strong. How every girl is always
‘Pandaals’ to the nine days long fasting, from Garba to clothed in strength and dignity. How every girl that is
Kanjak, everything is so reminiscing about this festival. strong can equally be gentle and how every girl who is
That smell of autumn, that change of weather, that educated can equally be humble. How every girl can be
morning and evening chill, the newly bloomed night wild, yet compassionate and passionate yet rational. I
jasmine; it all reminds me of Navratri and makes me go take a pause and look at the twinkle in her eyes. They
back in time, to my roots, to that childhood where all I seem convinced. She longed to hear more and all I
ever knew was to live everything that makes this could say was how every girl can be disciplined yet free.
festival so special. That taste of Halwa, fluffy Pooris and We only need to remember how a young girl killed
Chana is still so fresh in my mouth!
Kalasura and that young girl is in each one of us – you,
me and all our mothers, daughters and sisters!
And just now, I open my eyes. I see my reflection, my
daughter getting equally thrilled as Navratri draws May Goddess Durga bless us all with strength. Happy
closer and closer. I hug her tight, touch her feet, seek Navratri everyone!
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Chickpeas curry in creamy coconut milk.
Arpita Biswas
I cook for small children in a daycare. So on a day
when i serve them vegetarian food i thought why
not mix a little bit of Indian taste with Thai cuisine.
So the outcome was a delicious creamy yummy dish.
The kids have always loved it whenever I make it. The
recipe is simple and easy to cook .
Method
In a saucepan heat oil to it and onions and saute it till
transparent. Then add ginger paste and fry till the
smell disappears. Add cumin, curry powder,
chickpeas, salt and mix well. Add the coconut milk and
cook under medium flame till the curry becomes
thick.
Serve hot with rice.
I hope that you will try this easy nutritious vegan
recipe.

Madhubani

Ingredients
Boiled Chickpeas 1cup
Chopped Onion 1
Ginger paste 1tbsn
Curry powder- 2 tbsp
Cumin powder-2 tbsp
Coconut milk- 2 cups
Oil
Salt
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লবয়েি
সুমনা সাহা
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Pujo Swedeshe o Bideshe
Anindam Bose

”Ya devi sarva bhuteshu shantirupen sangsthita”

When Corona has devoured the entire
world, the human race is fighting for its existence,
then the entire Bengali community has no other
alternative than to send “May day” request to
Devi Durga.
Today in the omnipresent uncertainty, arranging
the Sharodotsav festival is under doubt, then the
golden memories of my childhood puja days
makes me nostalgic.
In my childhood days, Durga puja meant
new dresses, Shiuli flowers, the sound of Dhaak
(Indian Drum), Mahishashur-mardini in radio and
cracking small firecrackers (caps). These are
common memories for almost all Bengalis. In
addition, Puja reminds me the Prayers for the
ancestors by my father on the day of Mahalaya
when he would enlist the names of his
forefathers. This used to baffle me during my
childhood days. My granny used to tell me, this
prayer offering would quench our thirsty
forefathers in their heavily abode. I asked don’t
they need during the remaining days of the year?
Granny just smiled, but never answered me. I did
not get the answer till date. I wondered which
Corporation used to supply drinking water from
the earth to the heaven!
Next comes in mind, the sweeping of the
rooms by my mother and granny before the
Mahishasur-mardini starts playing in the radio in
early morning, lighting of the candescent sticks
and blowing the conchs. I never miss the program
on the Mahalaya day each year whichever part of
the world I am. I am now in Sweden and here I
heard that watching Donald Duck cartoon in
television on the Christmas-eve evening is a
custom here. The entire family gathers in front of
the TV to watch the cartoon on that day. This
custom reminds me of the Bengalis listening to
Birendra Krishna Bahadra’s Mahishasur-mardini

on the eve of Mahalaya. One of my Swedish
colleague told me a story. One of his friends
brought home a video tape recorder 30 years back
to record Donald Duck show and intended to
watch later. When he started watching the
recorded show after the Christmas was over, his
mom chastised him and told the show cannot be
watched any other day than on the Christmas Eve.
This incident reminds me once I tried to play the
Mahishasur-mardini on a tape recorder after
Diwali was over and my mom asked me not to.
This is a bonhomie of the culture of the
developing nation India with the culture of one of
the most developed country of Europe, Sweden.’
One of the major part of the puja
celebration was to bring the Idols by a cycle vans
or a truck from the nearby artisan’s workshop.
When I used to go to the workshop to bring the
idols, the thrown away pieces of the sequins,
glittering pieces of clothes used to decorate the
idols attracted me a lot. I used collect those as
souvenirs as if those junk pieces were more
valuable than gold! More attractive were the
glittering weapons of the idols which were
removed before the immersion. One such
weapon still embellishes the wall of the Thakurghar (room of worship) in my home.
One of the most essential elements of the
‘Bodhan’ (initiation) of Durga puja, is lotus flower.
In our childhood days, we used to get lotus
flowers from local ponds or lakes. But nowadays
we have to rely on local markets for the flower.
Near my maternal uncle’s house in Champahati,
there was a big pond called ‘Padmapukur’ (Pond
of Lotus). It was actually a huge lake. I used to find
lots of lotus flowers blooming in it during the
autumn season. The lotus buds were bloomed by
ladies helping in arranging the puja by taking the
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there, arranged Durga puja in collaboration with
the Indian High Commission and me and my
colleagues joined the celebration. The purohit
was an octogenarian ‘young’ guy from London.
Young as he had young blood flowing through his
veins. The hall booked for the festival was a
confluence of Indians, Bangladeshis, Pakistanis,
Nepalese, Sinhalese and of course Finnish people.
Khichdi was served after the puja and a cultural
evening filled my heart. I still cherish the song
‘Aankhiyon ke jharokhon se’ from the movie with
the same name released in 1978 sung by a couple
on that evening.
My next experience of celebrating Durga
puja on a foreign soil was last year in Stockholm,
Sweden. The Durga puja and a heart-warming
cultural event organized by the Stockholm
Sarvajaneen Puja Committee was a unique
experience. Although the grandeur of Kolkata
might be missing but the warmth of the people
there more than made up for the gap. To
complement the mood, there was Bengali dinner.
My daughter had a dance performance in the
cultural event and everyone present there
appreciated it with standing ovation.
Today, when Durga puja may or may not
be arranged publicly in Stockholm, I feel nostalgic
with memories of my childhood puja festivals
playing melody in my mind.

Mithi

buds in their palms and lightly tapping those from
the top.
The four days of puja used to go away in
a huff of wind. Starting the celebration wearing
new dresses on ‘Shashthi(second day of puja) and
gathering near the puja pandal, cracking
firecrackers, pandal-hopping in the evening with
parents or friends. Time used fly in a glimpse of
eyes.
The memories of idol immersion starts
with ‘Sindur-khela’ (Play with Vermilion) by the
ladies after the idols are brought down from the
stage. Then moving the diols on to cycle vans or
trucks and marching towards the Ganges for
immersion. Once an accident dampened the
festive mood during the immersion. Usually
before immersing the idol in the river, few
members support the idol from the back and just
before the idol is dropped in the water, they move
away when warned by others. That time, a 16 year
old boy, called Raju, could not hear the warning
due to cacophony of drum beats and hullabaloo
and sank in the water with the idol. After some
tense moments he resurfaced from the water. He
escaped with a minor injury to his head.
The opportunity of enjoying Durga puja in
a foreign soil came to me in 2004 when I was in
Finland on deputation. In Helsinki, the Bengali as
well as others from Indian subcontinent working
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লশেয়ির ভখাাঁয়জ
স ৌেী বসু

মভার মবিায র্ঘুম ভাঙলর্ বকুি েুলির র্ন্ধ মনিালক
আনমনা কলর র্ু িলিা । প্রাে ভলর র্ার র্ন্ধ
শ্বাে প্রশ্বালের েলঙ্গ মিায মিায লমলশলয লনিাম ।
মেলি আো মেই েব লদনগুলিা মানে পলি মভলে
উিলিা, স্মৃলর্র অর্লি মযগুলিা এর্লদন হালরলয
লর্লযলিি ।
আমালদর বাল়ে লিি ২৪ পরর্না মজিায, র্ািপািায
মর্ঘরা একিা মিাে গ্রালম । চালরলদলক ধানলের্… এই
ধানলের্ মপলরলয দূলর গ্রালমর মশষ প্রালে মদাি উৎেব
হলর্া মদখবার মর্ । চাষী, মজুর লনম্নলবি মশ্রেীলদর
মলধয এক আনলন্দর মজাযার বইলর্া ।
নানা রকম ত্রজলনলের মমিা বেলর্া । মিািলবিায
আমরাও মযর্াম, ভাইলবালনরা, বন্ধুরা লমলি ওলদর
আনলন্দ শালমি হলর্ । এইখালন থাকর্ এক চাষীর
মমলয, নাম র্ার নযন । লেগ্ধ েরির্ায ভরা লিি ওর
মুখ, ওলক আমার খুব ভালিা িার্লর্া ।
ও মরাজ আমালদর বাল়েলর্ আেলর্া আাঁচলির মলধয
একরাশ বুকুি েুি লনলয । আমালক লদলয এক র্ৃলপ্তর
হালে হােলর্া । আলমও বকুি েুলির জনয অলপো কলর
থাকর্াম । আমার প্রেন্নর্ায ও লনলজলক ভলরলয লনর্,
আর আলম অপিক দৃটষ্টলর্ ওর লদলক র্ালকলয থাকর্াম
। মিাে একিা কাাঁলচর পালি বকুি েুি গুলিা আমার
প়োর মিলবলি মরলখ লদর্াম আর বকুি েুলির র্লন্ধর
মলধয ওর উপলিলর্িালক ধলর রাখর্াম । লনলজই বুলঝ
উিলর্ পারর্াম না, এ লকলের িান ।
ওলক নানা রকম খাবার মখলর্ লদর্াম । মেগুলিা খুব
লবস্মলযর েলঙ্গ মদখলর্া, লকিু খাবার মখলর্া আর বালকিা
পুিলি কলর ভাই মবালনলদর জনয লনলয মযর্ ।
ও চলি মর্লি ওর পলথর লদলক মচলয থাকর্াম, আবার
কখন মদখা হয মেই প্রর্ীোয । লকিু লকিু ত্রজলনলের
বযাখযা মমলি না, লহোবও লমলি না ।
কলযকলদন না এলি চলি মযর্াম ওর বাল়ে… বাল়ে বিলর্
যা মবাঝায র্া মর্া আর নয । র্ািপািায মর্ঘরা মিাে
কুাঁল়ের্ঘর । মাটি লদলয লনকলনা উলিান মরালদর আলিায
ঝিমি করলর্া । শীর্কালি ঐ উলিালন মরালদ লপি লদলয
পাো ভার্ আর মপাঁযাজ, র্রম ভার্ আর আিু ভালর্
কর্ লনত্রশ্চলে েবাই লমলি বলে মখলর্া, মে এক মদখবার
ত্রজলনে ।
অলভলযার্, অনুলযার্ এর মকালনা প্রেই-মনই। ওলদর এই
প্রেন্নর্ার কালি দালম দালম আেবাবপি, খাবার দাবার
কর্ মবমানান মলন হলর্া ।

মিািলবিায এইগুলিা আমার মলন দার্ মকলি মযর্ ।
আমার জনয আেলর্া মুল়ে আর নারলকি । এর মলধয
আলম অমৃলর্র স্বাদ মপর্াম । নযলনর মচাখ দুলিায কর্
ভাষা, কর্টি অলভবযত্রে ময ঝলর প়েলর্া । ও হালে হালে
মুখ কলর র্ালযর কালি এলে বেলর্া । ওর এই োলন্নধযিা
আমালক এক মকামি যাদুর পরশ লদলয মযর্ ।
মিাে একিা শাল়ে র্াি মকামর লদলয প়েলর্া, মবশ
িার্র্ । মালক বলি ওলক আলম একিা িাি িুকিুলক
শাল়ে লদলযলিিাম । শাল়েিা পাওযার পর ওর মচালখ মুলখ
কৃর্জ্ঞর্ার অলভবযত্রে েুলি উলিলিি । ওর ইশারায
আলম ওর মলনর কথা বুঝলর্ পারর্াম, ও মেিা বুঝলর্া
।
আমার অনয বন্ধুরা নযলনর েলঙ্গ মমিালমশািা ভালিা
মচালখ মদখলর্া না । ওরা নযলনর েলঙ্গ মবশ দুরুে মরলখ
চিলর্া । আলম মবশ বুঝলর্ পারর্াম নযন দুুঃখিা বুলকর
মলধয ধলর রাখলর্া । এই উপিলব্ধিা মবশ কষ্টকর লিি
আমার পলেয ।
একলদন ওর বাল়ে লর্লয মদলখ , ওর খুব জ্বর , মচালখ মুলখ
এক কার্র যন্ত্রো েুলি উলিলি । আমার মন লবষন্নর্ায
ভলর মর্ি , আলম ওর মাথায হার্ বুলিলয লদলর্ িার্িাম ,
ও মুলখ প্রেন্নর্া মিলন মচাখ বুজলিা । মলন মলন
িাকুলরর কালি প্রাথনা
ত জানািাম ওর জনয ।
লশশু মলন আর মর্া লকিু করার লিি না । বাল়েলর্ লেলর
এলে মেই রালিলর আলম লকিু মখলর্ পারিাম না ,
র্ঘুলমালর্ও পারিাম না । পলররলদন স্কুি মথলক লেলর
এলে ওলক আবার মদখলর্ মর্িাম, ওলক েুি মদলখ র্লব
স্বত্রস্ত মপিাম । ও মবাধ হয আমার অলপোয লিি ।
এই ভালবই চিলিি , এরপর আমরা গ্রাম মিল়ে চলি
এলেলি অলনক বির । কলিলজর র্ত্রন্ড মপলরলয মর্লি ,
আমার লবলয হলয মর্লি , বাবা মারা মর্লিন , দাদা-ভাইমবালনর লবলয হলয মর্লি । আমার , আলম র্ঘর েংোরী ,
মমলযরও লবলয হলয মর্লি । বিলরর পর বির মকলি
মর্লি , েময মর্া আর মথলম থালক না । েংোলরর নানা
লববর্তলন অর্ীর্ ধূের হলয মর্লি , আমার মলধযও
মধযবযলস্কর িাপ পল়েলি ।
এর্ বির পলর আজ েকালি বকুি েুি লনলয আমার
নার্লন র্ঘলর ঢুকলর্ই র্ার র্লন্ধ
আমার হিাৎ নযলনর কথা মলন পল়ে মর্ি । আমার
নার্লনর মলধয মযন নযনলক মদখলর্ মপিাম ।
গ্রালমর বাল়ে মথলক আোর েময ওর মেই োর্র দুলিা
িিিি মচাখ , মবদনায ভরা মুখ
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কুাঁল়ে র্ঘলরর উলেলশয , মযখালন রলযলি এক মবাবা
মমলযর হালে উজ্জ্বি মুখ আর বুক ভরা ভািবাো ।
ও হযলর্া অলপো কলর আলি আমার প্রর্ীোয ! কর্
র্ঘিনা স্মৃলর্র মলনলকািায জমা থালক , আবার র্ালর্ আর
এক স্তর জমা হয । মকানিা োমলন দাাঁ়োয আবার
মকানিা দাাঁ়োয না লকন্তু নযন আমার স্মৃলর্র স্তর মথলক
মবলরলয এলেলি . . . শুধুই একা অজানা ভালিাবাোর
িালন ।

Anwesha Biswas

আমার মলনর আযনায মভলে উিলিা । আমার হৃদয
দুমল়ে মুচল়ে আর্তনাদ কলর উিলিা। ওলক মদখার আর
মিাে কুাঁল়ে র্ঘরিা মদখার এক দুলনবার
ত আকষেত অনুভব
করিাম। এর্লদন ময েংোলরর জনয মেলি আো
স্মৃলর্র েবলকিু হালরলয মেলিলিিাম , নযন অলনক দূলর
দৃটষ্টর অলর্াচলর চমি মর্লিি , র্ালক মদখার এক র্ীব্র
র্ালর্দ অনুভব করিাম । র্াই েব লকিুলক লপিলন
মেলি , লশকালরর মখাাঁলজ মবলরলয প়েিাম , গ্রালমর মেই
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SETU Sverige –
Helping hands to the underprivileged
Abhaye Mehta & Raj Yadhav

It is finally that time of the year when there is a lot of
happiness in the air and positive vibes across many
homes in India.
All people celebrate and enjoy this festival
irrespective of their castes and financial status. Durga
Pooja is an enormously huge festival which includes
theatrical celebration.
The festival depicts the victory of goddess Durga over
the demon Mahishasura and is the symbolic triumph
of 'good over evil' or 'light over darkness'. The
pandemic in 2020 has introduced to us another evil in
the form of "Coronasura".
In today's times Mahishasura is in the form of
poverty, natural calamities, numerous hardships and
challenges faced by countless families. With
indomitable spirit, SETU Sverige Foundation a charity
foundation based out of Stockholm, Sweden has
taken an oath to fight for the underprivileged by
giving them hope to see light at the end of the tunnel
in these times of extreme darkness.
SETU Sverige Foundation is started and governed by
six friends based out of Stockholm. They left India
several years back but their hearts beat passionately
for their motherland and problems faced by it. With
an honest endeavour to contribute back to society in
India and the world especially for uplifting living
standards of poor people, the ones below poverty.
SETU Sverige Foundation is now one of the fastestgrowing Swedish charity foundations having
supported around 20,000 lives in just 6 months. Last
few months there have been several charity events
conducted in India with the help of SETU Sverige’s
intensive network and local connections, majorly
focused to help lives affected due to COVID-19.
During the pandemic, thousands of daily wagers lost
their jobs and their situation has been very
precarious. SETU SF provided aid to 10,000 such
people, around 1000 families with food and ration
across 17 cities & 15 states.

As health and safety being of paramount importance
in the times we live in, SETU SF has contributed to the
health and hygiene facilities of quarantine centers in
certain villages of Bihar.
Menstruation without the basics, shrouded in a
culture of shame and silence, is a crisis that challenges
the dignity of a woman as a human being. COVID only
makes the problems worse. Sanitary pads were
provided to women to help them with menstrual
hygiene and create awareness in basic menstruation.
We were happy to also contribute to the UT of
Tekmachik, Ladakh with hygiene kits to the
hardworking farmers of Ladakh.
The Amphan Cyclone came as a major shock this year
which shook around 1 million people in the coastal
islands of Sundarbans became homeless. Through
SETU’s small contribution, a lot of houses were rebuilt
in Bengal and homeless people got daily meals. Dry
rations were provided to 300 families, around 2000
people in an interior village of Sundarbans.
SETU has been actively involved in providing support
to the flood affected Assam as well. This year’s deluge
has created major problems in Assam, with SETU’s
intensive network in Assam, close to 300 families
were provided aid. The people of Assam and Bengal
had to fight two battles at once amid the pandemic
and SETU's cohesive teamwork helped them provide
some resilience.
In the medical sector, SETU has also distributed PPE
kits for front line doctors and protective shields for
policemen in the city of Jamnagar, Gujarat and also in
Chittorgarh, Rajasthan. This was a small tribute to the
COVID-19 heath care warriors in acknowledgement of
their courage.
COVID-19 has grappled many parts of India. SETU SF
arranged a small blood donation drive and awareness
camp in central Mumbai to encourage donors to
donate blood and plasma amidst these uncertain
times.
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In addition to that, SETU SF facilitated an online
medical consultation platform for the needy and
Covid-19 +ve patients in India who cannot afford a
hospital or a clinic visit.
COVID-19 takes a toll on not just the physical aspects
but also the mental health of an individual. Such times
call for conscious support for the well-being of
everyone and with our online platform where a
registered MCI doctor provides free consultation to
patients is an honest attempt to subdue anxiety levels
and distress of countless.

contribute towards their motherland, they have
ambitions to work more on global issues which
mankind faces. For this they would need volunteer
support and financial contributions. If you want to
contribute to this vision and feel connected with
SETU’s ambitions, please connect us with on
Facebook at: https://www.facebook.com/SetuSverige
or on our website at:
https://www.setusverigefoundation.org/
Charity, goodwill and spreading happiness is at its
peak and that is something we at SETU Sverige aim to
constantly present it to the ones in need.

Anushka Bhowmik

After their first quarter, The SETU founders and
members have embarked on their journey to
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What is all this fuss about 5G?
Ashim Biswas

No, that is not true. 5G towers didn’t bring corona
virus. However, if you do believe in that and want to
burn the 5G towers like in UK and Australia, please
don’t bother reading further.
What would 5G mean for me as end-user? Probably
not much immediately. But consider this analogy. You
throw a birthday party of your child and the cake you
got was not enough for all the kids because you never
expected your child will bring in so many friends. Next
time you will get bigger cake, not only your child’s
social circle had grown but they have become older,
each requiring bigger share.
The wireless channel over which your videos, songs,
etc. ride to your phone is like cake. It needs to be
shared among all users as it is not unlimited. When the
number of users increase (especially in urban
environments) or the consumption tends toward
bigger share, the only option is to go for bigger cake. In
wireless parlance this is the bandwidth of the channel
which is allocated to different operators from different
parts of the usable channel. The typical bandwidth for
4G is 20 MHz, whereas it is likely to be 100 MHz for 5G.
To make this happen quiet a lot of technological
evolution should be in place, just like you need bigger
oven to make a bigger cake.

Wider bandwidth is not the main advantage 5G will
bring though for end user that will be most visible. A
much useful characteristics would be latency of the
network. You ordered that cake and it came quiet late
for the party. What if the turnaround time from
ordering to delivery is 10 times faster? You would
rather wait for all the kids to arrive and then order the
cake, keeping them busy with other non-essential
activities meanwhile.
To achieve this lower latency 5G network architecture
moves from centralized data processing to much closer
to the user, what is know as edge computing. All the
request would be processed much faster because its
much closer to you. Its like the cake shop in next block
and they have latest technology to produce the cake in
few minutes. For us, the end-users this would mean
much more immersive experience in online gaming,
virtual reality applications and perhaps more which the
lower latency will usher in.
The main beneficiary of latency will the remotely
controlled applications like robotic surgery, industrial
manufacturing, remotely controlled transportations,
etc. Nevertheless, meanwhile we as end users get a
bigger share of the cake, these latency related
improvements that 5G will enable has great potential
to affect our lives indirectly for betterment.

58

১৪২৭

আ' মলর মাতৃোষা
সুবিযা মজুমদাে

প্রীলর্ দীর্ঘলদন
ত
লবলদলশ কাটিলয আজ মদলশ লেরলি।
েলঙ্গ স্বামী আলিন। মদলশ মেরার আনন্দ মর্া আলি,
লকন্তু এই দীর্ঘ ত পথ পাল়ে মদওযার মিনশনও আলি।
অলনকলদন মিলি মবৌমা নালর্র োলথ লিলিন। র্ালদর
মিল়ে আেলর্ও মনিা ভালর লিি। েলবাপলর
ত
প্রীলর্র পা
মর্া 2005 এ মরাে এত্রিলেন্ট এর পর কমলজালর। মে
জনয অবশয টিলকলির োলথই হুইি মচযালরর বযবিা
কলর রালখ মিলি। েব এযারলপালিত এই হুইি মচযালরর
বযবিা থালক। আর এই কালজ োহাযযকারী মানুষজন
এলশযার লবলভন্ন মদলশর হলয থালকন। লবলশষর্ ভারর্,
বাংিালদশ, মনপাি, শ্রীিংকা, পালকস্তান, ইর্যালদ।

প্রীলর্ আেলি, আলমলরকা মথলক কিকার্া। এলেলি
মালঝ একিা মব্রক লনলর্ই হয র্র্ কলযক বার যথাক্রলম
মেি দুবাই হংকং দুহালর্ মব্রক জালন ত করলর্ হলযলি।
মেই েূলিই এইেব অলভজ্ঞর্া। হুইিলচযার বাহক
মানুলষরা খুবই োহাযয কলরন। মকাথায কাস্ট্মে ও
লেলকউলরটি মচক করলর্ হলব র্ারা জালনন েলি মেই
কাজগুলিা খুব দ্রুর্ েম্পন্ন করা যায।
এবার একটি নর্ু ন লচোর কারে লিি মেিা হি দুটি
মপ্ললনর মালঝর েময,অথাৎ
ত আলমলরকা মথলক মদাহা
মপৌৌঁিালনার পর হালর্ মাি 50 লমলনি েময থাকলব
মথলক কিকার্া মপ্লন ভা়ো আর এই েমস্ত এযারলপািত
মথলক
োরা
লবলশ্বর
নানা
প্রালের
মদলশর
মযার্ালযার্।েলি লবশাি ব়ে এযারলপািত এক িালমনাি
ত
মথলক অনয িালমনালি
ত
মপৌৌঁিলর্ অলনক েময মিলর্ যায
র্ার ওপর আলি মচলকং। মলন আশা লিি হুইিলচযার
বাহক আমালদর টিক মপৌৌঁলি মদলবন।
লকন্তু না হলিা না | প্রীলর্রা মপ্ললনর মর্লি মপৌৌঁিলর্ পারি
না। মপ্লন লমে হলিা। মযলহর্ু এযারিাইলন্সর দালযে
যািীলদর মপৌৌঁিলনার মেলহর্ু ওলদর পরবর্ী মপ্ললন
চাপার দালযেও র্ালদর। প্রীলর্র লকিুই করার মনই র্লব
আনা মষাি র্ঘন্টা মপ্ললন বলে মথলক শরীর খুব ক্লাে হলয
পল়ে। লবলশষর্ পালযর মকান ো়ে থালক না, র্খন মলন
হয কর্ র্া়োর্াল়ে বাল়ে মপৌৌঁিাব । র্ার মকালনা
েুলযার্ই মনই আর্ামীকাি িা়ো অথাৎ
ত কিকার্া
যাওযার মপ্লন লদলন একিাই। এযারলপালিত র হুইিলচযার
বাহক প্রীলর্লদর এযারিাইনে এর অলেলে লনলয
মর্লিন।লেখালন প্রীলর্লদর মবালেতং পাে জমা কলর নর্ু ন
মবালেতং পাে ইেুয কলর লদলিন োলথ োইভ স্ট্ার
মহালিলি থাকা ও খাওযার ভাউচার লদলিন।

এই প্রলেে টি মবশ দীর্ঘালযর্
ত
। পৃলথবীর মলর্া আলরা লকিু
যািী র্ালদর মপ্লন লমে কলরলিন েুর্রাং মবশ
কলযকজন হুইিলচযার বাহক একোলথ দাাঁল়েলয র্ল্প
করলিলিন। র্ারা লনলজলদর মলধয লহত্রন্দলর্ কথা
বিলিলিন। প্রীলর্র কান েজার্ হলয উিলিা এবং
ওলদরলক বলিই মেিলিন আপনারা মর্া লহত্রন্দলর্ কথা
বিলিন আলম লক জানলর্ পালর আপনালদর মদশ
মকাথায?
র্ারা েকলিই খুব উৎোলহর্ হলয প়েলিন প্রীলর্র োলথ
কথা বিলর্। েকলিই মদশিা়ো, অল্পবযেী, লহত্রন্দলর্ই
একজন বিি আলম োউথ ইত্রন্ডযান । মনপাি মথলক
এলেলি দুজন, অনযজন বিলিন আলম বাংিালদশী।
বাংিালদলশ শুলনই প্রীলর্ বাংিায কথা বিলর্ শুরু
করলিন ওর োলথ । প্রীলর্র মলন হলিা মযন বাল়ে মথলক
এর্ দূলর আলম একজন আমার আপনজনলক খুলাঁ জ
মপলযলি, ভাষা দুজনলক আপন কলর র্ু িি। োউথ
ইত্রন্ডযান মিলিটি একই মদলশর ও একই ধলমর,
ত
মনপালির মিলি দুটি লভন্ন মদলশ হলিও ধম ত এক লকন্তু
বাংিালদলশ মিলিটি লভন্নলদশীয লভন্ন ধমাবিম্বী
ত
হলযও
ভাষার িালন পরম লনকিজন হলয উিি ।
একটি মনপালি মিলির ওপর দালযে লিি প্রীলর্লদর
মহালিলির বালে র্ু লি মদওযার লকন্তু বাংিালদলশ মিলিটি
মস্বিায র্ার মথলক মেই দালযে মচলয লনলিন। যর্িুকু
েময মপলযলিলিন মিলিটি র্ার পলরবালরর কথা,
একাে েুখ-দুুঃলখর কথা উজা়ে কলর লদলিন প্রীলর্র
কালি । ও মযন হাাঁলপলয উলিলিি। মার্ৃেমা প্রীলর্র োলথ
কথা বলিও মলনর ভার িার্ঘব করলিন। প্রীলর্লক আশ্বাে
লদলিন ময মদাহার ময মহালিলি ওলদর থাকার বযবিা
মেখালন অলনক বাংিালদশী মিলিরা আলিন
আপনালদর মকান েমেযা হলব না। েলর্যই র্াই, লবলদশ
লবভূাঁ ইলয ভাষা লনলয একিা অস্বিন্দলবাধ হলয থালক,
ইংলরত্রজর কর্ রকম একলেন্ট, মেলেলি বাংিায কথা
বলি প্রলযাজন মমিালর্ পারািাই অলনক ব়ে বযাপার।
মহালিলির বাংিালদলশ মিলিটিও খুব ভাি লিি ।
যেেহকালর মপৌৌঁলি মদওযা মথলক শুরু কলর েমস্ত
লনযমকানুন অথাৎ
ত রুমোলভতলে মোন কলর লক লক
পাওযা যালব আর্ামীকাি কখন মবর হলি মপ্লন ধরার
েমেযা হলব না, একাে আপন জলনর মর্ কলর বুত্রঝলয
লদলিন।
পরলদন এযারলপালিত র বাে ধলরলয মদওযা পযে
ত ও কালি
কালিই লিি । এযারলপালিত র মিলিটির র্ার জীবলনর
নানা র্ল্প প্রীলর্র োলথ করলিন। এরা ব়েই একা,
জীলবকার র্ালর্লদ পলরবার মদশ মিল়ে লবলদলশ আলিন।
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এরই মালঝ পৃলথবীর মলর্া মকালনা বাংিাভাষী মানুষজন প্রীলর্র বারবার মলন হলর্ িার্ি ধম ত মদলশর েীমালরখা
মপলি ওরাও কথা বলি একিু হািকা হয।
মথলকও ভাষা, লবলশষর্ মার্ৃভাষা কর্ গুরুেপূে।।
ত
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শারদীে দুয়র্গাৎসবঃ মহািো ভিয়ে লবজো দশমী
চন্দনকৃষ্ণ

শরলর্র লেলর আো
েব মদলশর ঋর্ু চক্র এক নয বলিই পৃলথবীর লবলভন্ন
মদলশর েমাজ ও েংস্কৃলর্র রূপ লভন্ন বলি মলন হয।
লবশাি এ পৃলথবীর লবলভন্ন েমালজ ঋর্ু লক লভলি কলর
নানা অনুষ্ঠান পালির্ হলয থালক। মর্মলন বাংিালদশ বা
ভারলর্র পত্রশ্চমবঙ্গ িযটি ঋর্ু লক লনলযই (এই
জনপলদর মানুষ) নানা আনুষ্ঠালনকর্ায মমলর্ উলি।
িয ঋর্ু র এক ঋর্ু শরৎ। এ ঋর্ু র শবলশষ্টয ব়েই
অদ্ভুর্। না ক়ো মরাদ, বৃটষ্ট,না শীর্। প্রকৃলর্ বষায
ত ময
োজ ধলর শরৎ র্া মথলক মবর হলয উজ্জ্বি রূপ ধলর
দাাঁ়োয। এলদলক শীর্ না থাকায র্ার শরীলর থালক না
ধূেরর্া। কাশবলন কালশর মদািা, জি ও িিপলদ্মর
মলনামুগ্ধকর রূপ আর লশউলির হৃদযলিাাঁযা েুঘ্রাে
মলন কলরলয মদয এিাই আেলি উৎেলবর েময। র্াই
েুপ্রাচীনকাি মথলকই বাঙালি জনলর্াষ্ঠীর প্রধান ধমীয
উৎেব, োবজনীন
ত
উৎেব শরলর্ই অনুটষ্ঠর্ হলয
আেলি। প্রকৃলর্র নানা উপাচার ময পূজার মূি
উপপাদয মে মর্া এই দুর্াপূ
ত জা। মজার বযাপার হলিা
মেই উপকরে লকন্তু শরৎকালিই েহজিভয। র্াই শরৎ
লেলর এলি মা আলেন এই প্রাচীন পৃলথবীলর্ র্ার
েোনলদর মুলখ হালে মোিালর্। েব লবলভদ ভুলি
উৎেলব আনলন্দ েমযলক উপলভার্ করার েুলযার্
কলর লদলর্।
আমরা মদলখ মদবী দুর্ার
ত রূপ
মদবী দুর্া ত দশভূ জা। অথাৎ
ত র্াাঁর দশটি হার্। মেই দশ
হালর্ রলযলি দশটি অস্ত্র যা শত্রের প্রর্ীক। লর্লন
ত্রিনযনা অথাৎ
ত র্াাঁর লর্নটি মচাখ রলযলি। র্াাঁর বাম
মচাখ চন্দ্র োন মচাখ েূয তএবং কপালির মচাখ জ্ঞান বা
অলগ্নলক লনলদত শ কলর। মদবীর োনলদলকর পাাঁচ হালর্র
অস্ত্রগুলিা যথাক্রলম ত্রিশূি, খ়ের্, চক্র, বাে ও শত্রে
এবং বামলদলকর পাাঁচ হালর্র অস্ত্রগুলিা হলিা শঙ্খ,
মখিক(মঢাি), র্ঘন্টা, অঙ্কুশ, পাশ। র্াাঁর বাহন লেংহ।
লেংহ শত্রের ধারক ও বাহক। মদবী দুর্ার
ত র্ালযর রং
অর্শী েুলির মলর্া মোনািী হিুদ। ভুবনলমালহনী
রূলপ মদবী দুর্া ত আমালদর েকি অকিযাে দূর কলর
নবশত্রেলর্ আমালদর প্রালের্ কলরন।
উৎেলবর কািপত্রঞ্জুঃলর্লথ লনলয েের্েনা
দুর্াপূ
ত জা ভারর্বষ তেহ পৃলথবীর লবলভন্ন মদলশ লহন্দু
েম্প্রদালযর প্রধান উৎেব। বিলর দুবার এ উৎেলবর

া

প্রথা রলযলি। আলশ্বন মালের শুক্লপলে এবং শচি
মালের শুক্লপলে। র্লব আলশ্বন মালের পূজাই মবলশ
প্রচলির্। শচি মালে অনুটষ্ঠর্ দুর্াপূ
ত জালক বােেীপূজা
নালম অলভলহর্ করা হয। শরৎকালি শারদীয এবং
বেেকালি বােেী। ঋর্ু র প্রভাবলক র্াই অস্বীকার
করার উপায মনই। অদ্ভুর্ বযাপার হলিা শরৎ এবং
বেে দুই ঋর্ু লর্ই বাংিায েুলির েমালরাহ থালক।
লর্লথ অনুযাযী দুর্াপূ
ত জার েমযকািক লনম্ন রূলপ ভার্
করা হযপ্রথম লদনুঃ দুর্াষষ্ঠীত
মবাধন, আমন্ত্রে ও অলধবাে;
লদ্বর্ীয লদনুঃ মহােপ্তমী- নবপত্রিকা প্রলবশ ও িাপন,
েপ্তমযালদকল্পারম্ভ, েপ্তমীলবলহর্ পূজা;
র্ৃর্ীয লদনুঃ মহাষ্টমী- মহাষ্টমী পূজা, কুমারী পূজা,
েলন্ধপূজা;
চর্ু থ লদনুঃ
ত
নবমীলবলহর্ পূজা;
পঞ্চম লদনুঃ দশমীপূজা, লবেজতন ও লবজযা দশমী।
পূজার উপকরেুঃ প্রকৃলর্র শর্ উপাচার
দুর্াপূ
ত জায নানা ধরলনর উপকরে প্রলযাজন হয যার
অলধকাংশই প্রাকৃলর্ক উপাদান। উপকরলের মলধয
নানা ধরলনর ভার্ আলি।
১.দানাদার উপকরে (খাদযশেয জার্ীয)ঃুঃ ধান, মুর্,
লর্ি,মােকিাই,যব।
২.জিীয উপকরেুঃ হািকা র্রম জি, োলবর জি,
েলবৌষধী, মলহৌষধী, েমুদ্রজি, বৃটষ্টর জি, ঝোর
ত জি
এবং পদ্মেুলির মরেুর জি।
৩.গু়োজার্ীয উপকরেুঃ হিুদ গু়ো, ধালনর র্ু লষর
গু়ো, েুলির গু়ো বা িাি আবীর, নালরলকলির মখাো
মপা়োলনা িাই, মবিপার্া বা মবিপার্া মপা়োলনা িাই।
৪.পাাঁচজার্ীয র্ালির পার্াুঃ পাাঁকু়ে, কিার্াি, েুপালর,
যজ্ঞেুমুর, আম।
৫.পঞ্চরেুঃ মোনা, হীরা, পান্না, মুো ও নীিকােমলে।
৬.পঞ্চবৃলের িালির গু়ো (পঞ্চলকাষী)ঃুঃ জাম,
মবলরিা, লশমুি, কুি, বকুি।
৭.মদবীর োলনর উপকরেুঃ র্জদেমৃলিকা,
বরাহদেমৃলিকা,বৃষদশৃঙ্গমৃলিকা,রাজদ্বারমৃলিকা,কপুরত
লমলশ্রর্ জি,চন্দন ইর্যালদ।
৮.মভালর্র উপকরেুঃ লবলভন্ন্ প্রকার শেয, েিমূি, দুধ,
লমটষ্ট ইর্যালদ।
৯.অনযানয উপকরেুঃ পঞ্চর্বয, েুদ্র ঃ্ আকালরর
একটি শনলবদয, ব়ে আকালরর একটি শনলবদয, লর্ন
বাটি মধুপকত, র্ঘি, র্ামিা, েুি, চাাঁদমািা, অলধবাে
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মর্ি, মবাাঁিােহ োব, দুটি শাল়ে, র্ঙ্গাজি, লোঁদুর,
আির্া, কুশা লদলয শর্লর লর্নটি আংটি, আরলর্র
উপকরে, মহা¯œঃালনর জনয মর্ি, দেমাজনী,
আলখর রে, মাটির শর্লর বাটিলর্ আর্পচাি, লর্লির
মর্ি, র্ঘি িাপলনর জনয র্ামিা, ভর্বান লবষ্ণুর জনয
ধুলর্, মবাধন ও চন্ডীপূজার জনয শা়েী, র্ঘি, আযনা,
চারটি র্ীর, হলরর্কী েুি, আেন ইর্যাদী।
দুর্াপূ
ত জা পেলর্ুঃষষ্ঠী মথলক লবজযা দশমী
ক)ষষ্ঠীপূজা
লপর্ৃপলের অবোন আর মার্ৃপলের শুরুর িগ্নই
মহািযা। মহািযা মথলকই মদবীপলের শুরু।
শুক্লপলের ষষ্ঠী লর্লথলর্ ষষ্ঠীপূজার আলযাজলনর
মাধযলম দুর্াপূ
ত জা শুরু হয। এলদলন ময েমস্ত কাযালদ
ত
েম্পন্ন র্া লন¤œরূপ১.েংকল্প করা বা কল্পারম্ভুঃ ধমীয অনুষ্ঠান েকালি করা
হয। এ অনুষ্ঠালনর মাধযলম মূির্ পাাঁচ লদনবযাপী
দুর্াপূ
ত জা েুষ্িুভালব উদযাপন করার জনয লনলজলক
উৎের্ করার
ত
েংকল্প করা হয।
২.মবাধনুঃ এ পূজা েন্ধযা বা মর্াধূলিিলগ্ন করা হয।
মবাধন মালন জার্ালনা। অথাৎ
ত মবাধলনর মাধযলম
মদবীলক জার্ালনা হয। লহন্দু পুরাে অনুযাযী েূলযরত
দলেে মর্ািালধ তযািাপলথ মদবলদবীর্ে িযমাে
লনদ্রাযাপন কলরন। এ যািার মধযপলথ অথাৎ
ত
শরৎকালি দুর্াপূ
ত জা করা হয েলি মদবীর লনদ্রাভলঙ্গর
প্রলযাজন হয যা েবপ্রথম
ত
শ্রীরামচন্দ্র রাবলের োলথ
যুে শুরু করার আলর্ কলরলিলিন।
৩.অলধবাে ও আমন্ত্রেুঃ মবাধলনর পলরই অলধবাে
অথাৎ
ত মদবীলক লমনলর্পূেভালব
ত
পূজা অনুষ্ঠালন
আহ্ববান জানালনা হয। পূজার উপকরে োত্রজলয
মন্ত্রপালির মাধযলম ষষ্ঠীপূজা েম্পন্ন করা হয।
খ)েপ্তমীপূজা
েপ্তমী লর্লথলর্ অনুটষ্ঠর্ হয েপ্তমীলবলহর্ পূজা। এ
লর্লথলর্ নবপত্রিকা প্রলর্ষ্ঠা অনযর্ম। নবপত্রিকা হি
নয ধরলনর বৃে ও ির্ার েমাহার যা নযজন মদবমদবীলক লনলদতশ কলর। লন¤মঃœ র্া উপিাপন করা
হি১.কিা র্াি ঃুঃ মদবী ব্রাহ্মেী
২.কািা কচু ঃুঃ মদবী কািী
৩.হিুদ র্াি ঃুঃ মদবী দুর্া ত
৪.জযেী ির্া ঃুঃ মদবর্া কালর্তক
৫.মবি র্াি ঃুঃ ভর্বান লশব
৬.োলিম র্াি ঃুঃ মদবর্া রেদানটিকা
৭.মানকচু ঃুঃ মদবী চামুন্ডা
৮.ধান র্াি ঃুঃ মদবী িক্ষ্মী
৯.অলশাক র্াি ঃুঃ মদবর্া মশাকরালহর্া
েপ্তমী লর্লথলর্ মদবী দুর্ালক
ত
লনলখি লবশ্ব েৃটষ্টর জ্ঞালনর

অলধকারী অথাৎ
ত মহােরস্বর্ী লহলেলব পূজা করা হয।
েকি পূজার অনুরূপ উপকরে েহলযালর্ পূজা েম্পন্ন
করা হয। েপ্তমীলর্ মদবী দুর্ােহ
ত
প্রলর্মােমূলহ
প্রােপ্রলর্ষ্ঠা ও চেুদান করা হয। পূজা পেলর্
অনুোলর পূজা মশলষ প্রোম মলন্ত্র প্রোম করা হয।
প্রোম মন্ত্রওাঁ েবমঙ্গিমঙ্গলিয
ত
লশলব েবাথোলধলক।
ত
শরলেয িম্বযলক মর্ৌলর নারাযলে নলমাহস্তু মর্ ।।
(শ্রীশ্রীচন্ডী,১১/১০/১১)
র্) মহাঅষ্টমী পূজা
শারদীযা দুলর্াৎেলব
ত
অষ্টমী পূজা অর্যে গুরুেপূে।ত
এ লদলন মদবী দুর্া ত মলহষােুরলক বধ কলর লবজয অজতন
কলরলিলিন। অষ্টমী লর্লথলর্ মদবী দুর্ালক
ত
মহািক্ষ্মী
লহোলব েম্পদ, িাযীেশীির্, মেৌভার্য ও েমৃত্রের
প্রর্ীক লহোলব পূজা করা হয। পূজার মশলষ পূজারীর্ে
মদবীর উলেলশয পুস্পাঞ্জলি প্রদান কলরন। মহাষ্টমী
লর্লথলর্ বাংিালদশ েহ লবলভন্ন মদলশ কুমারী পূজার
আলযাজন করা হয। কুমারী পূজার জনয এক মথলক
মষাি বিলরর বালিকালদর মলনানীর্ করা হয। কুমারী
পূজার মাধযলম একজন কুমারীলক আদযাশত্রের
প্রর্ীকরূলপ পূজা করা হয। েলবাপলর
ত
কুমারী পূজার
মাধযলম নারীর প্রলর্ েিান প্রদশনত করা হয।
র্ঘ) নবমী পূজা
নবমী লর্লথলর্ নবমী লবলহর্ পূজা করা হয। অষ্টমী ও
নবমী লর্লথর েলন্ধেলে েলন্ধ পূজা অনুটষ্ঠর্ হয।
েলন্ধপূজায ১০৮টি মাটির প্রদীপ প্রজ্জ্বলির্ করা হয।
১০৮টি নীিপদ্মেুি লদলয মদবীর পূজা করা হয।
এলদলনর পূজায মদবীলক মহািক্ষ্মী লহোলব পূজা করা
হয।
ঙ) দশমী পূজা
দশমী লর্লথলর্ পূজার লনযম অনুোলর মদবী দুর্ার
ত
দশমী লবলহর্ পূজা করা হয। পূজা মশলষ মদবীর লবদায
ও লবেজতন। মদবী দুর্া ত মযন আমালদর কনযাটি। ময র্ার
শ্বশুরবাল়ে মথলক েোন-েেলর্ লনলয মব়োলর্
এলেলিি। চারলদন পর আবার লেলর যালি র্ার
আিলয। লেলর যালি েবাইলক লবষালদর্ কলর। মদবী
দুর্া ত র্াই বাঙালি েমালজর ব়ে কালির মদবর্া।
লবেজতলনর মধয লদলযই শুরু হয লবজযা দশমীর
আনুষ্ঠালনকর্া। লবজযা দশমীর আনুষ্ঠালনকর্া
লন¤œরূপ১.মদবীলক লোঁদুর পরালনা, লমটষ্টমুখ করালনা ও লবদায
েম্ভাষে।
২.েধবা নারীরা এলক অপরলক লোঁদুর পরালনা ও দীর্ঘাযু
ত
কামনা।
৩.পরস্পর পরস্পরলক আলিঙ্গন করা এবং লমটষ্টমুলখর
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২০২৭ োলির শারদ উৎেলব েবাইলক শুলভিা ও
শুভকামনা।

Anandi

আথোমাত্র
ত
জক ও বযত্রেজীবলন দুর্া ত পূজার প্রভাব
আবহমানকাি মথলকই লহন্দু ধমাবিম্বীলদর
ত
প্রধান
উৎেব শারদীযা দুর্াপূ
ত জা। দুর্াপূ
ত জা আমালদর
আথোমাত্র
ত
জক ও বযত্রেজীবলন বযাপক প্রভাব লবস্তার
কলর। আমালদর োমাত্রজক, পালরবালরক ও শনলর্ক
জীবন উন্নযলন গুরুেপূে ভূ
ত লমকা রালখ। দুর্াপূ
ত জার
েময আমালদর পারস্পলরক ময মহালমিলনর েুলযার্
েৃটষ্ট হয এলর্ পারস্পলরক েম্পলকত োময মেৌহাদত য,
প্রীলর্ ও শমিীর বন্ধন দৃঢ় হয। মানলেক দৃঢ়র্া, অনযায
ও অলবচারলক দৃঢ় হলস্ত দমলনর মপ্ররো শর্লর হয।

দুর্াপূ
ত জা মানুষলক েৎপলথ পলরচালির্ করলর্ মপ্ররো
দান কলর। েকি প্রকার খারাপ কাজ করা মথলক
মানুষলক লবরর্ রালখ। দুর্াপূ
ত জা োম্প্রদালযক
েম্প্রীলর্র উন্নযলন লবরাি ভূ লমকা রালখ। লবলভন্ন
েম্প্রদালযর মানুষ দুর্াপূ
ত জায স্বর্ুঃে্েুর্তভালব
অংশগ্রহে কলর, শুলভিা লবলনময কলর এলর্
োম্প্রদালযক েম্প্রীলর্লর্ লিলর্শীির্া েৃটষ্ট হয। দুর্া ত
পূজা উপিলে পিপত্রিকা প্রকাশ, পূলজা েংখযা
প্রকাশ ও মন্ডপ পলরক্রমা, পুরষ্কার লবর্রে, োংস্কৃলর্ক
অনুষ্ঠান, শাস্ত্রীয েংর্ীর্ানুষ্ঠান, দান ও
েমাজলেবামূিক কাজ েমাজলক এলর্লয লনলয যায।
েলবাপলর
ত
আলত্মাপিলব্ধ মানুলষর মানলবক গুোবিী
প্রে্েুটির্ করলর্ োহাযয কলর।

Susnata BasuDas

মাধযলম পারস্পলরক বন্ধন দৃঢ়করে।
৪.বাদয, বাজনা ও লমলিি েহকালর প্রলর্মা লবেজতন।
৫.বাল়ে লেলর স্ত্রী-েোন ও পা়ো-প়েশীলদর োলথ
শুলভিা লবলনময।
৬.শালেবালর লিিালনা ও অপরাত্রজর্া ধারে।
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দোর সার্র লবদযাসার্র: ঈশ্বরচন্দ্র বয়ন্দ্দযাপাধযাে শমগনঃ
শান্তনু দাশগুপ্ত

আজ মথলক ২০০ বির আলর্ মমলদনীপুলরর বীরলেংহ
গ্রালম এক দলরদ্র ব্রাহ্মে পত্রণ্ডলর্র র্ঘলর ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম
মনন। মজযালর্ষশালস্ত্র পত্রণ্ডর্ র্াাঁর িাকুরদা মিলিলক
বলিলিলিন একটি এাঁল়ে বািুর হলযলি। গ্রাম বাংিার
কটিন দালরদ্রয মথলক উলি আো এই খবকায,
ত
শীে ত
বাঙািী ময পাত্রণ্ডলর্য ও েমাজলেবায বাংিায ও
ভারর্বলষ লনলজর
ত
স্বাের লচরিাযী করলর্ মপলরলিলিন
র্ার জনয র্াাঁর এাঁল়ে বািুলরালচর্ একগুাঁ লযলম
অলনকখালন দাযী; মেিাই পলর ভদ্র ভাষায চলরিবি
বলি র্েয হলযলিি।
ঈশ্বরচন্দ্র অল্পবযলে অর্াধ
পাত্রণ্ডলর্যর জনয লবদযাোর্র উপালধ মপলযলিলিন
েংস্কৃর্ কলিলজর মশ্রষ্ঠ িাি লহলেলব, আর র্াাঁর
মানলবকর্ায, করুোময দালনর লবশাি লবে্র্ৃলর্ মুগ্ধ
হলয অর্লের্ উপকৃর্ োধারে মানুষ ভািলবলে দযার
োর্র নাম লদলযলিি। একই েলঙ্গ পাত্রণ্ডর্য, মানলবকর্া
ও চলরিবলির এরকম েংলযার্ একজন মানুলষর মলধয
মদখা যায না। বাঙািীলদর বা ভারর্ীযলদর মলধয মর্া
নযই।
বাংিা ভাষায েবার প্রথম পাি লবদযাোর্লরর বেপলরচয
ত
লদলয। লবদযাোর্লরর আলর্ও বাংিা র্দযভাষার অত্রস্তে
লিি। লকন্তু র্া লিি অনাবশযক েমােেম্বর ভরা প্রাযেংস্কৃর্ লিলখর্ ভাষা ও গ্রামযর্া-দুষ্ট শব্দভাণ্ডার-লক্লষ্ট
কথয বা চলির্ ভাষা। বাংিা ভাষার এই দুই রূপ পরস্পর
েম্বন্ধহীন েমােরাি মরিপলথ বাাঁধা অলচনা যািীর মর্
চলি আেলিি। এর মকালনাটিই বর্তমান েভযর্ার দশন,
ত
লবজ্ঞান, োলহলর্যর উপযুে প্রকালশ েেম লিি না।
অকারে েমাে েলন্ধর জটিির্া মথলক মুে কলর,
শব্দাংশ যুে করবার েহজ লনযম মবাঁলধ লদলয লবদযাোর্র
বাংিা র্দযলক েবরকম বযাবহালরর উপযুে কলর
র্ু িলিন।
েংস্কৃলর্ অোধারে পাত্রণ্ডলর্যর েলঙ্গ
মার্ৃভাষার প্রলর্ েুর্ভীর ভািবাো ও দের্া লমলশলয এই
দুইলযর েমাজবন্ধন েম্ভব হি। গ্রাময পাত্রণ্ডর্য ও গ্রাময
ববরর্া
ত
দুইলযর হার্ মথলক উোর কলর বাংিাভাষালক
পৃলথবীর ভদ্রেভার উপযুে কলর শর্রী কলর লদলিন।
শুধু র্াই নয, েুিলির্ র্লদয প্রাথলমক লশোর েহজ বই
স্কুলি পািশািায চািু কলর বাংিা ভাষা লশোয এক
অননয োবজনীন
ত
ধারা প্রলর্ষ্ঠা করলিন। মেলদক মথলক
লবদযাোর্র বাংিা ভাষার প্রযুত্রেলবদ ও লশল্পী (engineer
and artist) দুইই লিলিন। আজ ময বাংিা ভাষা োলহর্য
েম্পলদ অর্ু ি ঐশ্বযযশালিনী,
ত
মানুলষর লচো ও

ভাবপ্রকালশ লবশ্বেভায এর েন্মান; বাংিা োলহর্য ময
আজ পৃলথবীর মশাকদু:মখর মলধয এক োন্ত্বনার দ্বীপ,
েংোলরর র্ু ির্া ও নীচ স্বাথপরর্ার
ত
মলধয এক মহলত্ত্বর
ধ্বজা, আমালদর শদনত্রন্দন লক্লষ্টর্া ও রুগ্নর্ার মলধয
মেৌন্দলযযর
ত
ও মহলত্ত্বর আশ্রয মেই বাংিাভাষার
আত্মপ্রকালশ লবদযাোর্লরর অবদান েম্পূে দাযী।
ত
বেবযিা আমার নয - লবদযাোর্লরর স্মরে েভায কলব
রলব এই ভাবনা মরলখলিলিন। আলম োমানয বদি কলরলি
আধুলনকর্ার নালম - র্ার জনয েমা চাইলি। বাংিা
ভাষার জন্মদািী স্বভাবর্:ই আমালদর েুজিা, েুেিা,
লিন্নলদহ মলিনলবশী বঙ্গমার্া, লকন্তু এর ধািী হলিন
ঈশ্বরচন্দ্র লবদযাোর্র ও nanny বা governess লিলিন
রবীন্দ্রনাথ িাকুর।
বাংিা ভাষা লবদযাোর্লরর প্রধান কীলর্ত। লকন্তু বাংিা
ভাষায অবদালন ইলর্ কলর লদলি ঈশ্বরচলন্দ্রর লববরে
অপূে তমথলক যালব। ভাষার প্রলর্ভা মানুষ লবদযাোর্লরর
একটি অংশমাি। লবলশষ লবষলয প্রলর্ভা অলনলকরই
থালক। লবজ্ঞালন আইনস্ট্াইন, লশলল্প লপকালো, েুিবলি
মরািযালণ্ডা, মের্ালর রলবশংকর ইর্যালদ েবাই
প্রলর্ভাবান, ঈশ্বরচন্দ্র মযমন ভাষায লিলিন। লকন্তু
ঈশ্বরচলন্দ্রর অনয অননয কীলর্ত হি লবধবালদর
পুনলববাহ।
ত
মেই েলঙ্গ র্াাঁর জীবনবযাপী পলরাপকার,
স্কুিলশোয েবোধারলের
ত
জনয ইংলরজীর প্রবর্তন,
এগুলি ভুিলি র্াাঁর স্মৃলর্ পািন অেম্পূে ত থাকলব।
এেলবর মূলি রলযলি ওাঁ র চলরলির স্বভাবর্র্ মর্জ ও
মপৌরুষ।
অল্প বযে মথলকই মহা মজদী লিি ঈশ্বর, োন করলর্ না
চাইলি বাবা নদীলর্ দাাঁ়ে কলরলয চ়ে চাপ়ে বষেত কলরও
োন করালর্ পারলর্ন না। পোশুনালর্ও মেই একই
রকম মজদ, প্রলর্কূি অবিালর্ও অোধয োধলনর
মজদ। ন বির বযে মথলক কিকার্ার বাোয বাবা ও
মমজ ভাইলযর েলঙ্গ লিলিন। ঈশ্বরই দুইলবিা রান্না
করলর্ন।রার্ দশিায শুলর্ মযলর্ন, বাবালক বিা লিি
লর্লজতর র্ঘণ্টায বালরািা বাজলিই র্ু লি লদলর্ন, বালক রার্
র্লির িযালম্পর আলিায প়ো করলর্ন। মভারলবিা
লকিুেে পো় মুখি কলর, র্ঙ্গার র্ঘালি োন কলর বাজার
মথলক বািা মাি, আিু পিি র্রকালর লকলন বােী় এলে
উনুন ধলরলয চারজলনর রান্না। েবার খাওযা হলি বােন
মমলজ ধুলয প়েলর্ মযলর্ন। রান্না করলর্ করলর্ ও স্কুলি
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যাবার পলথ পাি অলভযে করলর্ন। প্রথম বির মথলকই
বৃলি (scholarship) পাত্রিলিন। লনলজ জিখাবার েময
অনযানয র্রীব িািলদর খাওযালর্ন। লনলজর হালর্
পযো না থাকলি দালরাযানলদর কাি মথলক ধার কলরও
অলনক দুুঃি মিলিলদর কাপ়ে লকলন লদলযলিন।
অেিির্া মকানলদন র্াাঁলক পলরর উপকার করা মথলক
আিকালর্ পালরলন। দযার োর্লরর লবন্দু লবন্দু জি র্খন
মথলক জমলর্ আরম্ভ কলরলিি।
ইদানীং রাজদনলর্ক স্বালথ ত এক ধারো প্রচার করা হলি
ময ঈশ্বরচন্দ্র র্াাঁর ইংলরজ উপরওযািা বা মলনবলদর
প্রভালব বা র্ালদর খুশী করবার জনয ইংলরত্রজ লশো,
লবধবা লববাহ ইর্যালদর প্রবর্তলন বযাগ্র হলযলিলিন।
লবদযাোর্র েম্বলন্ধ লবন্দুমাি ধারো থাকলি এগুলি ময
অজ্ঞ, অকৃর্জ্ঞ মানুলষর লমথযা কুৎোর লনিি
ত
প্রচার
িা়ো লকিু নয র্া স্বর্প্রকাশ হলয উিলব।
েেিালন কলিজ মথলক পাশ করবার পর কমজীবলনর
ত
প্রথম লদলক
ঈশ্বরচন্দ্র ইংলরজ উপরওযািা ও
েহকমীলদর েলঙ্গ কাজ কলরলিন। েমস্ত েরকারী
লশো প্রলর্ষ্ঠানই উচ্চলশলের্ ইংলরজ লবলশষজ্ঞলদর
হালর্ লিি। ধনী ও েমর্াশািীলদর অনুগ্রলহ মিাি বা
মাদ্রাোয েংস্কৃর্ ও োরলে লশোর বযাবিা লিি বলি
লকন্তু র্ালর্ জালর্ লনলবলশলষ
ত
েবার অলধকার লিি না,
র্রীবলদর পলে মে মর্া আকাশ কুেুম। ইস্ট্ ইত্রন্ডযা
মকাম্পালনলর্ ও পলর ঔপলনলবলশক েরকালর চাকরী
মপলর্ ইংলরত্রজ জানা দরকার মেজনয অলনক প্রাইলভি
ও েরকারী ইংলরত্রজ মশখাবার স্কুি র্ত্রজলয উলিলিি।
আবার ইংিন্ড মথলক েদযার্র্ অল্প বযেী লেলভি
োরলভন্টলদর বাংিা, লহত্রন্দ, েংস্কৃর্, োলে, ত ও ভারর্ীয
রীলর্নীলর্ ইর্যালদ মশখাবার জনয মোিত উইলিযাম
কলিলজ ভারর্ীয লবলশষজ্ঞ বা লশেক লনযুে করা
হর্।মকালিত ভারর্ীযলদর লবচালর যালর্ লহন্দু বা মুর্ি
আইলনর েলঙ্গ োমঞ্জেয বজায রাখা হয মেজনয েংস্কৃর্
বা োলে ত ভাষায দে একজনলক লযলন আইলনর েলঙ্গ
পলরলচর্, মনটিভ জাজ লহলেলব রাখা হর্। এই েমস্ত
লবষলয ঈশ্বরচলন্দ্রর দের্া ও পাত্রণ্ডর্য র্াাঁলক লব্রটিশ
প্রশােলন প্রায অপলরহায ত কলর র্ু লিলিি। লবদযাোর্র
েংস্কৃর্ কলিলজ ও মোিত উইলিযাম কলিলজ লশেলকর
কাজ কলরলিন, েংস্কৃর্ কলিলজর লপ্রত্রন্সপাি
হলযলিলিন; ভারলর্ জনলশো (েংস্কৃর্ ভাষা ও িানীয
ভাষায লশোদান ), দুই লশোলকলন্দ্রই উচ্চপদি
পলরচািক ও মবােত ও মন্ত্রলকর উপলদষ্টা লহলেলব কাজ
কলরলিন।। কমেূত লি ময েব ইংলরজ কমচারীর
ত
েলঙ্গ
কাজ কলরলিন েবারই প্রীলর্ ও শ্রো অজতন কলরলিন।
লনলজর বা স্বলদলশর মযাদা
ত কখনই েুণ্ণ হলর্ মদন লন।
লর্লন র্াাঁর কালজ েম্পূে স্বাধীনর্া
ত
দাবী করলর্ন; লনলজর
ইলি মর্ কালজ কর্ৃপ
ত ে মথলক মকানও রকম বাধা

মপলি লনলজর েঙ্কল্প পলরবর্তন করার চাইলর্ পদর্যার্
করলর্ লদ্বধা করলর্ন না। েংস্কৃর্ কলিলজর অধযে
থাকাকািীন অবিায লশোলবভালর্র েলঙ্গ মর্লবলরাধ
র্ঘিায এক কথায চাকরী মিল়ে লদলিন; র্খনকার লদলন
বহু মাইলন ও েিালনর চাকরী। বিলিন আিু পিি
লবত্রক্র কলর খাব। র্াাঁর কিকার্ার বাোয র্খন কুল়েটি
মিলিলক মালেক থাকা-খাওযা-স্কুি খরচ লদলিন,
মদলশর বা়েীলর্ খরচ পুলরা বহন করলিন; কাজ মিল়ে
লকিুলদন ধার কলর মে েব খরচ চালিলযলিন। এক বন্ধুর
বন্ধু োলযবলক বাংিা, লহত্রন্দ মশখাত্রিলিন, অভালবর
মলধযও োলযব েী লদলর্ চাইলি মনন লন; বন্ধুর পলরলচর্
মিালকর কাি মথলক মাইলন মনলবন না। র্লব
লবদযাোর্লরর পযোর অভাব হযলন; লনলজর খরচ বিলর্
মর্া লকিুই জরুলর লিি না, দযা দালেলেয েব মবলরলয
মযর্। লবশাি মাইলনর চাকরী িা়োও লনলজর মিখা বই
লনলজর িাপাখান মথলক বার করলর্ আরম্ভ করলিন,
ভালিা বা়েী লকনলিন কিকার্ায, মদলশর বা়েী মা, বাবা
ভাইলদর জনয আরামদাযক কলর র্ু িলিন। বাোয
লবশাি িাইলব্রলর লিি; লবলিলর্ বইলযর মদাকালন অেতার
মদওযা লিি – ওাঁ র বই িন্ডলনর লবখযার্ মদাকান মথলক
একরকম চাম়োর বাাঁধাই হলয আের্। এখন মেই
িাইলব্রলরর বই রবীন্দ্র ভারর্ী লবশ্বলবদযািলয র্ত্রির্
আলি।
েমাজ মেবার মকান েীমা লিি না; বীরলেংহ গ্রালম লবলন
মাইলনর স্কুি, লবনা খরলচর হােপার্াি, অন্নেি মযখালন
লদলন পাাঁচলশা জন মর্ র্রীব মিাক দূর দূর মথলক এলে
ওাঁ র মালযর র্ত্ত্বাবধালন মখলয মযর্, এেব চিলিি।
একবার র্াাঁর মা প্রলর্লবলশনীর দুুঃলখ মচালখ জি মেিলর্
মেিলর্ বিলিন, “র্ু ই এর্লদন এর্ শাস্ত্র প়েলি, র্ালর্
লবধবার জনয মকানও উপায মনই?” মেই হি
লবদযাোর্লরর লবধবা লববাহ েংস্কালরর মচষ্টার আরম্ভ।
মার্ৃভে ঈশ্বরচন্দ্র মালযর আলদশ পািলন মিলর্
মর্লিন। ওাঁ র বাবা িাকুরদাে লিলিন প্রথার্র্ েনার্ন
লহন্দু ঐলর্লহয লবশ্বােী; লবদযাোর্র কাশী চলি মর্লিন
বাবার অনুমলর্ লনলর্; বিলিন উলন এই েংস্কার করলর্
চান, র্লব যলদ বাবার আপলি থালক র্াহলি উলন যর্লদন
মবাঁলচ আলিন, র্র্লদন এই প্রলচষ্টায হার্ মদলবন না।
মিলির মজদ জানলর্ন িাকুরদাে, লকন্তু বাবার
মর্ামলর্র েিান লদলি মদলখ উলন েিলর্ লদলিন।
ভারর্বলষ তলবধবালদর লবলয মদবার লবরুলে মর্ামর্ লিি
লহন্দু ধম ত ও ঐলর্লহযর নালম পাথলর মখাদাই করা, এক
লচরাচলরর্, অপলরবর্তনীয অিঙ্ঘনীয লনযম। পলর্ব্রর্া
লহন্দু মমলযর ের্ীে, শুের্া, োর্ জলন্মর
একলমবালদ্বর্ীযম স্বামীর অনুপলিলর্লর্ লদ্বচালরর্ার
মিাভ দমন কলর লনলজর চলরি ও পলরবালরর েিান
রোর পলবি দালযে মরামালন্টক কালহনীর েলঙ্গ অেহায
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মমলযলদর ওপর চালপলয পুরুলষর দি মমলযলদর দখলি
রাখবার একিা লচরকািীন বলন্দাবস্ত কলর লনত্রশ্চে লিি।
এর েলঙ্গ অল্প বযলে লবলয, ও কুিীন মদর বহু লববাহ প্রথা
মযার্ কলর অেংখয লবধবালদর ক্রীর্দােী অথবা মবশযার
জীবলন োমাত্রজক প্রথার মিৌহ শৃঙ্খলি মবাঁলধ রাখা
হলযলিি।
বহু েমাজলেবীই এই বযাবিার লবলরাধী লিলিন এবং লহন্দু
ধলমরত পাশাপালশ নর্ু ন এক ধম প্রলর্ষ্ঠা
ত
কলর মমলযলদর
উোলরর মচষ্টায মিলর্লিলিন – ব্রাহ্মেমালজর প্রলর্ষ্ঠা
র্ার এক উজ্জ্বি উদাহরে। লকন্তু লহন্দু ধম ত ও েনার্ন
রীলর্লক চযালিঞ্জ কলর মভর্র মথলক মভলঙ্গ মেিবার
োহে কালরা হয লন এবং মেিা ময েম্ভব র্া কল্পনা
করবার মর্ শাস্ত্রজ্ঞান মকউ অজতন কলরন লন। এখালনই
লবদযাোর্লরর েুর্ভীর পাত্রণ্ডর্য ও শাস্ত্রজ্ঞালনর প্রমাে
পাওযা যায। বহু শাস্ত্র মর্ঘাঁলি পরাশর েংলহর্া মথলক লবধবা
লববালহর অনুকূি মোক বার করলিন। এবং প্রচণ্ড
আত্মলবশ্বাে ও মজলদর েলঙ্গ ভারলর্র মশ্রষ্ঠ ব্রাহ্মে
পত্রণ্ডর্ েমাজলক (কাশী , র্যা, নবদ্বীপ) মখািা র্কতযুলে
পরাস্ত কলর ইংলরত্রজ েরকালরর োহালযয লবধবা লববাহ
লবি পাশ করালিন। মদলশ েংস্কৃর্ মোক ও বাংিা র্ালি
র্ািাজ, লখত্রস্তর ঝ়ে বলয মর্ি; র্াাঁর ও র্াাঁর পলরবালরর
মদহ ও েম্পলির েলর্র মচষ্টা হি, লকন্তু বাংিার বীরলশ্রষ্ঠ
র্ালর্ দৃকপার্ না কলর বাংিার ও ভারলর্র নারীজালর্র
স্বাধীনর্ার একিা পথ লচরকালির মর্ খুলি লদলিন। এর
আলর্ মদলশ স্ত্রীলশোর েূচনা ও লবস্তার কলর লর্লন ব্রাহ্মে
মর্াষ্ঠীর লর্রস্কার, লনন্দা ও কুৎো আহরে কলরলিলিন।
লকন্তু স্ত্রীজালর্র প্রলর্ লবদযাোর্লরর র্ভীর মেহ ও ভত্রে
লিি; এ র্াাঁর মপৌরুলষর এক িেে। কর্ লভখালরনী,
মদহজীলব, র্রীব র্ৃহি বধূলদর ময লর্লন মালেক বৃলি ,
েোনলদর প়োশুনার খরচ লদলয উোর কলরলিন র্ার
ইযিা মনই; র্ালদর েবার মলধযই লর্লন লনলজর মা’র মূলর্ত
প্রর্যে করলর্ন ও র্ালদর েলঙ্গ মেরকম বযাবহার
করলর্ন।

োহাযয িা়ো বাঙালির মচষ্টায, বাঙালির অধীলন
উচ্চলশোর স্কুি ও কলিজ চািু হি। মদলশ ইংলরত্রজ
লশোর প্রথম লভলির প্রলর্ষ্ঠা করলিন লবদযাোর্র।
চাকরী ও উচ্চলশোর মেলি র্রীব র্ঘলরর মিলিরা ধনী
উচ্চবংলশর মিলিলদর েলঙ্গ প্রলর্লযালর্র্ায নামলর্
পারি। লনলজ র্রীব র্ঘর মথলক এলেলিন বলি র্রীব
েোনলদর জনয ভলবষযলর্র পথ খুলি লদলিন। লনলজ
েংস্কৃর্ লশোয মানুষ এবং েংস্কৃর্ লবদযায র্াাঁর অনে
অলধকার; মেজনযই আধুলনক জর্লর্ ইংলরত্রজ লশোর
মূিয বুলঝ স্বলদলশর মাটিলর্ র্ার বীজ বেমূি কলর পুলাঁ র্
লদলিন।
নারীলশো ও লবধবা লববাহ লনলয মদশময ঝ়ে ঝঞ্ঝার
মলধয লবদযাোর্লরর আর এক লবশাি েমাজ েংস্কার
েবার দৃটষ্টর আ়োলি র্ঘলি মর্লি। মে েমলয েংস্কৃর্
কলিলজ শুধু ব্রাহ্মলের বা উচ্চবলেরত মিলিলদর
প্রলবশালধকার লিি; মেখালন শূদ্রেোন েংস্কৃর্ প়েলর্
পারর্ না। লবদযাোর্র নানা কটিন বাধা লেটঙলয শূদ্রলদর
েংস্কৃর্ কলিলজ লবদযা লশোর অলধকার লদলিন।
লবদযাোর্র র্াাঁর দুধষত ত চলরিবি, প্রলর্কূি অবিার মধয
মথলক মননশীির্ার লশখলর ওিা, জালর্ ধম ত লনলবলশলষ
ত
েহমলমর্া
ত ও করুো ইর্যালদ লনলয র্ৎকািীন বাঙালি
েমালজর নীচর্া, েুদ্রর্া, বস্তুহীন আত্মম্ভলরর্া ও
পরশ্রীকার্রর্া মথলক অলনক ওপলর একক, অননয
মননশীি জীবন যাপন করলর্ন। র্াাঁর করুোোর্
ভলের অভাব লিি না লকন্তু েমান বন্ধুে উপালভার্
করবার মর্ মকউ লিি না। মশষ জীবলন মবশীরভার্
েময লর্লন োাঁওর্াি গ্রালম মানুষলদর মেবা কলর র্ালদর
েরি েঙ্গ উপলভার্ করলর্ন। জীবলনর অবলশষ্ট েময
লনলজর প্রলর্টষ্ঠর্ স্কুিটির যে কলর, র্রীব দুখী
মরার্ীলদর মেবা কলর, অকৃর্জ্ঞলদর েমা কলর, বন্ধু
বান্ধবলদর অেীম মেলহ আপ্িুর্ কলর, বাঙালি জালর্র
প্রলর্ হর্াশার র্ভীর দুুঃখ বুলক লনলয ৭১ বির বযলে
মদহরো কলরন।

দলরদ্র োধারলের েোন যালর্ বাংিা, ইংলরত্রজ ও অনযানয
লবষলয উপযুে লশো িাভ করলর্ পালর মেজনয েংস্কৃর্ র্র্ ২০০ বিলর মকাটি মকাটি বাঙালির মলধয একজনও
কলিলজর কাজ িা়েবার পর আরম্ভ করলিন র্াাঁর মর্ মানুষ হয লন – আমরা আশায বুক মবাঁলধ আলি।
মমলট্রাপলিিান ইন্সটিটিউশন। এই প্রথম ইংলরলজর
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ইংল্যান্ডের লল্াকডাউন ডাইরী
ডালিয়া পাঠক (চক্রবতী)

তদনিা ২০২০ সাক্তের March এর ১৬/১৭ তাতরে
হক্তব,অদ্ভুত এক নতু ন অতভজ্ঞতার সম্মুেীন
হোম,যমক্তয় যক তনক্তয়স্কুে যেক্তক যফরার পক্তে যদাকাক্তন
ঢুক্তক যদেোম সবাই োইক্তন, আমরা ও সাতমে
হোম ! অক্তনক ত্র তনস যকনারঅনুমতত যনই, ো
রাক্তসাতনং এর কোিা সহক্ত ই মক্তন কতরক্তয় তদে।
তকছুতদন পক্তরই ( ২০ যে March) ইংেোন্ডসরকার
‘েকডাউন’ য াষনা করক্তেন।শুরু হক্তো এক
নতু ন ীবন। োওয়ার আর ঔষধ ম ত
ু করািাই তেন
মূেেক্ষ্ে হক্তো।অনানে দরকারী ত্র তনস তকছুিা ম ত
ু
তছে। মহামারীর কো বই এ পক্তরতছোম, বাবা, মা এর
কাক্তছশুক্তনতছ তকন্তু তনক্ত র য াক্তে যদেক্তবা তা কল্পনা ও
কতরতন।
আমরা অক্তনকতদন ধক্তরই ইংেোন্ড এ আতছ। আমার
স্বামী কমসূ্ ক্তএ অক্তনক বছর আক্তছন,
আমার েন্ডন আসাতবক্তয়র পক্তর ,৮/৯ বছর হক্তয় যগে
আমরা সাউে ইংেোন্ড এর হোমোয়ার কাউতিক্তত,
এোক্তনর মক্তনারম আবহাওয়া উপক্তভাগ করার মতন।
ইংেোন্ড এর অনেতম
াহা বন্দর ও এই কাউতিক্তত।
কম ্ ীবক্তনর বোস্ততা োকক্তে ও, যদে তবক্তদক্তের েবর
আমরা যতা সকক্তেই রাতে, তাই সুদর
ূ ত ন যদক্তে
কক্তরানাভাইরাক্তসর যদৌরাক্ততের েবর ও কাক্তন এে এক
েীক্ততর সকাক্তে।তমতডয়ার যদৌেক্তত কক্তরানা ভাইরাক্তসর
সব েবরই পাত্রিোম , তকন্তু ভাবক্তত পাতরতন যে সুদূর
এতেয়া যেক্তক তা ইউক্তরাপ এ হানা যদক্তব এবং ইংেোন্ড ও
বা ঁ ক্তবনা কক্তরানার োবা যেক্তক ।
শুরুক্তত একিু অসুতবধা হক্তেও এেন ধাতি
হক্তয়তছ‘েকডাউন’
ীবক্তন,একিা
হতেক্তড
তফতেং,বোস্ততার োতনকঅবসান । যমক্তয়র শুরু হক্তয়ক্তছ
অনোইন পডা । আমার ও কা
ক্তে ক্তর বক্তস।
বা ারিা আমরা দুই সপ্তাক্তহএকবার করতছ আর

‘যসােোে তডসক্তিত্রিন’এর যদৌেক্তত ২ তমিার দূরক্তে সবাই
োইক্তন োকতছ।
সব তকছু তনয়ক্তম েক্তেও, একিা উৎকন্ঠা সব সময়ই
োক্তক। আ আমার স্বামীর মত অক্তনক্তকই আমাক্তদর
এোক্তনরনোেনাে যহেে সাতভ্ক্তস (NHS) সাধে মতন
য ষ্ঠা করক্তছন, এই মারন যরাগ যেক্তক সবাইক্তক উদ্ধার
করক্তত । শুধুমািস্বাস্হেকমীরাই
নন , পুতেে এবং ‘তক ওয়াকাস’ ্ রাও ীবক্তনর বাত্র যরক্তে
কা করক্তছন । তাই প্রতত বৃহস্পততবার
রাত ৮ িার সময় এই যদক্তের নাগতরকরা হাততাতে বা
েব্দবাত্র র দ্বারা তাঁক্তদর সম্মান্ ানাক্তত যভাক্তেন না।
অনে সব যদক্তের নাগতরকক্তদর মক্ততা আমরাও সক্ত তন।
তবক্তকক্তে একিুর নে যোো হাওয়ায় ভ্রমন বা সাইক্তকে
করা, রবন্দী অবিা যেক্তক মু্ত্রে যদয় । েতদও এেন
সরকার যছািক্তদর পাক্ এ োওয়ার অনুমতত ও
তদক্তয়ক্তছন। ববকাতেকভ্রমন এর সাক্তে
যোগ হক্তয়ক্তছ ববকাতেক অনোইন আড্ডা।ক্তরা ই মা,
বাবা, ভাই ,আযীয় পতর ন বা বন্ধুবান্ধবীক্তদর সাক্তে ক্তে
েবক্তরর আদান প্রদান।
সরকার পয়ো ন
ু যেক্তক স্কুক্তের তকছু ক্লাস যোোর
তসদ্ধান্ত তনক্তয়ক্তছন,
তক্তব ক্তু নর তৃতীয় সপ্তাহ যেক্তক যছািক্তদর স্কুে যোোর
তসধান্তিা কতিা সটিক যসিা সময় ই বেক্তব ।
এেনও পেন্ত
্
ইউক্তকক্তত কক্তরানা আক্রান্ত এর
সংেো২,২৭,০০০ মক্ততা, সুি হক্তয়ক্তছন অক্তনক্তক।েতদও
াতন না কক্তবক্তেষ হক্তব এই সংেো তে এর তহক্তসব,
আো করতছ েুব েীঘ্রই আমরা য় করক্তত পারক্তবা এই
অততমারী। এর আক্তগওপৃতেবী
অক্তনক ‘পোনক্তডতমক’ বা অততমারী য় কক্তরক্তছ, মানব
সভেতা ঐকেবদ্ধ ভাক্তব এই েডাইিাও তনশ্চয়ই
য়
করক্তব। আবার একতদন একিা সুন্দর সকাে হক্তব।

(প্রবন্ধটি হোম্পেোয়ার ইংেোন্ড ( ইউক্তক )-এর ২০২০
ক্তু নর কক্তরানা পতরস্তহততর যপ্রক্ষ্াপক্তি যেো)
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We have a chance to win
Ahana Dasgupta

My hand is held out in a friendly greeting
Expecting the returning touch of a hand
But my friend shakes her head and then tells me
“Didn’t you know hand shaking is now banned?”
I couldn’t hold it back any longer
A cough had escaped my mouth
And I stare around hoping nobody heard me
But not a single person was still around

I miss the fun conversations
Me and my friends once had
It’s like our words are infected now
Ever since the virus has gone mad
Social-distancing pricks me hard
When you are only left to see
The faces of your closest friends
Through a small ipad screen
If only I had school to look forward to
It would have made my day
But here I sit bored at home
Feeling rather dull and grey

I never cared more to wash my hands
Until this chaotic time
When people won’t allow you to sit at the dinner table The world seems to be falling apart
Like not washing your hands is a crime
As a dreadful dictator is crowned king
He spends his free time sending his army to fight us
I glance at the waiting people at the bus stand
And forcing us to bow down to him
Each of them looking at each other with dread
I wonder what has made them stand a metre apart
My eyes keep moving to the windows
Ever since this virus began to spread
Longingly, wishing to be free
And take a big breath of fresh spring air again
I am scanning through the news
I think, “That’ll be my wish for Christmas Eve.”
Every headline featuring the same thing
I look around thinking I’m going bananas
The clock strikes eight
Reading horrid stories which make my heart sink
And hopeful applauds loudly ring
Bringing us together with hope again
That in this battle we have a chance to win.
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