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Dear Friends,
The Greater Binghamton Bengali Community will celebrate Durga
Puja on October 1, 2016. This will be our ninth celebration of this
auspicious event. We take this opportunity to pay our humble &
heartfelt homage to the supreme mother. The support and the
spontaneous participation of our community members from the
region strengthen our common bond each year and this year is no
exception.
We thank all of our volunteers for their involvement in the planning
and execution of different aspects of the entire Durga Puja program.
So many of the volunteers have contributed their time and effort in
so many different ways. We are deeply indebted to all of them.
Like previous years, the evening program will present local talents.
The after dinner music extravaganza will showcase Bollywood music,
complemented by a plethora of Bengali songs. We cordially invite
your family and you to join us on this festive occasion and make the
‘Durga Puja-2016’ celebration a grand success.
Sincerely,
2016 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
http://www.binghamtonpuja.org/
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সম্পােকীে
আমাদের এই ছছাট্ট শহদরর আরও ছছাট বাঙালি সমাদের দুর্গাপূ ো এবাদর নয় বছদর পড়দিা । সামানয কদয়কেন সেসয
লমদি আমাদের পূ ো অনু লিত হদয় চদিদছ অসীম নযায়, লনিা, ভািবাসা ও আনদের সদে ।
ছেদশ ও লবদেদশ সকি দুর্গাপূ োর অনু িাদনর মদযয লেদয় বাঙালি লচরলেনই প্রকাশ কদর চদিদছ তার যমগ , সংস্কৃলত, ও
সামালেকতা । দুর্গাপূ োর উেযাপদন ছেখা যায় বাঙালির লশল্প, সংস্কৃলত, এবং ছসৌেযগ ছবাদযর অননয এবং সৃ লিশীি সমন্বয় ।
শারে সালহতয লচরলেনই দুর্গাপূ োর সদে অলবদেেয হদয় ছেদকদছ। এই ঐলতহয বোয় ছরদখ আমরাও প্রলত পূ োদত আমাদের
পূ ো পলিকা অঞ্জলি প্রকাশ কলর ; প্রলতবাদরর মদতা এবাদরও আমাদের সালহতয লনদবেন অঞ্জলি আপনাদের কাদছ লনদয় এিাম
আপনাদের ভাি িার্ার আশায় ।
সালহতয মানু ষদক নযাদয়র পদে চািনা করার প্রদচিা । সালহদতযই আবহমান কাি যদর প্রলতফলিত হদয় এদসদছ ছসই সমদয়র
সমাে, পলরদবশ , এবং তৎকািীন পৃ লেবীর মূ ি ঘটনাবলি । এইভাদব সালহতয লচরকাি মানু ষদক তার পালরপালবগ কতার লবষদয়
অবলহত কদর এদসদছ ।
আেদকর সারা লবদবর সাম্প্রলতক লকছু ঘটনা সাযারণ মানু দষর শালি ,স্বলি এবং স্বাভালবক েীবনযািার র লবঘ্ন ঘটাদে । মালকগ ন
যু ক্তরাদের কযালিদফালনগয়া, ইউদরাদপর পযালরস, ব্রাদসিস , োমগালন, বাংিাদেদশর ঢাকা, ও মযযপ্রাদচযর ছেশগুলিদত ক্রমান্বদয়
ঘদট চদিদছ সন্ত্রাসমূ িক লক্রয়াকিাপ। লকছু লবপের্ামী অেবা লবভ্রাি মানু দষর এই ধ্বংসাত্মক ও অলনিকারী কাে কমগ সারা
লবদবই ক্রমবযগমান । লকভাদব এদের ছরায করা সম্ভব তার হলেশ ছকাদনাভাদবই লমিদছনা ।
ছসই পু রাদণর যু দর্ ছেবী বেনার মাযযদম রামচন্দ্র কদরলছদিন শলক্তর আহ্বান…অনযাদয়র লবনাদশর আশায় । দুর্গাপূ োর
অিলনগলহত অেগই ছহাি দুদির েমন আর শালির প্রসারণ । মা লসংহবালহনী রূদপ মলহষাসু ররূপী অনযাদয়র েমন কদর স্বদর্গ ও
মদতগ লফলরদয় লেদয়লছদিন শালি ও শৃ ঙ্খিা । আমাদের এখন ছসই শলক্তরূলপ মাদক বড়ই েরকার বতগ মান পৃ লেবীর অনযাদয়র
সমাযাদনর েনয । আে সারা ের্দতর মানু দষর সবচাইদত ছবলশ
প্রদয়ােন…শালির ও শৃ ঙ্খিার ….আমরা োলননা লকভাদব আমরা এই লববশালি স্থাপন করদত পারদবা ।
তাই আে মাদয়র কাদছ আমরা সারা ের্দতর কিযাণ ও শালির েনয কামনা োনাই।
আপনাদের সবাইকার েনয রইি অদনক প্রীলত, শুদভো, ও শুভকামনা অঞ্জলির পক্ষ ছেদক ।
আপনারা যাাঁরা সালহতয ও শশলল্পক অবোদনর দ্বারা অঞ্জলিদক সম্ভব কদরদছন তাাঁদের েনয রইি আমাদের আিলরক যনযবাে

প্রেীপ্তা চযাটাল ি
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আমাদের পূ দ া
আবার মা দুর্গা সদর্ৌরদব লফদর আসদছন লপিািদয়। আমরা সবাই আকুি আগ্রদহ অদপক্ষা কদর আলছ তাাঁদক বরণ কদর ছনবার েদনয।
প্রবাসী বাোিী আমরা। পৃ লেবীর ছয ছকানও প্রাদিই সবাই ছেদখ একই ছলব। প্রতীক্ষারত বাোিী লেন গুদণ যাদে, আর কতলেন বালক পূ দোর।
বৃ হত্তর লবংহযামটদনর বাোিী সমাদের মদনও আে একই লচিা। প্রস্তুলত লনলে আমরা এবছর অদটাবদরর এক তালরখ মার আরাযনার, মার পাদয়
অঞ্জলি ছেবার। শুদ্ধ পলঞ্জকার লেনক্ষদনর সাদে আমাদের পূ দোর লনঘগণ্ট ছমদি না প্রদয়ােদনর তালর্দে। সপ্তাহাদি করদত হয় আমাদের পূ দোর
অনু িান। লনয়দমর এটুকু বাইদর যাওয়া ছাড়া আর ছকানও লকছু দতই ঘাটলত োদক না আমাদের। শাস্ত্রীয় মদত আচার ছমদন পূদো, তারপর অঞ্জলি,
প্রসাে, মযযাহ্নদভাে, সন্ধ্যায় আরলত, র্ান, বােনার আনেদমিা স্থানীয় এবং বলহরার্ত লশল্পীদের। প্রায় মাঝরাদত যখন অলতলেরা বাড়ী লফদর ছযদত
শুরু কদরন, তখন সবার মদনই এক প্রশাি পলরতৃলপ্ত। এটুকুই হদে প্রবাদস বাোিীর মাতৃ আবাহদনর সারমমগ। আবহমান কাি (অেগাৎ, যখন ছেদক
যদেি সংখযায় বাোিীরা লবদেদশ পালড় লেদয়দছ স্থায়ী ভাদব োকবার েদনয) ছেদক আমরা এভাদবই লবদেদশ মাতৃ বেনা কদর আসলছ।
পলরবতগ ন হদে কাদির লচরিন যমগ। র্ত বছদরও ‘আমাদের পূ দো’ লিখবার সময় এ লনদয় মিবয কদরলছিাম দু একটা। এবাদরও তাই
করদত যালে, তদব অনয দৃলিদকান ছেদক। অলনবাযগ ভাদবই যীদর যীদর সবগি প্রবাসী বাোিীর সংখযা ছবদড় চদিদছ। আমরাও তার বযলতক্রম নই।
ভাদিা মে লমলশদয় নূ তন লচিার ছছাাঁয়াচ িার্দছ আমদের কাযগক্রদম। পু রাতদনর সাদে নূ তনদক সাবিীি ভাদব ছমিাদনার প্রদচিা সবার লচিাযারায়।
লবদবর এক অদমাঘ নীলত হি এই ছয যু দর্াপদযার্ী ভাদব যলে বৃ লদ্ধ না ঘদট, তদব ক্ষয় অবশযম্ভাবী। মহাব্রহ্মাণ্ড প্রলত মু হূদতগ অলনবাযগ ভাদব ছবদড়
চদিদছ, লবপরীত ছমরুদত একটা ছছাট্ট ফুদির কুাঁলড়র আপ্রাণ প্রদচিা লনদেদক পলরপূ ণগ ভাদব ছমদি যরবার। আমাদের দুদর্গাৎসব যাপদনর এই
প্রদচিাও একই ভাদব আরও লবকলশত হদয় উঠু ক, এই প্রােগনা োনাই মাদয়র পাদয়। সমদবত ভাদব যলে আমরা সবাই লমদি একই ভাদব অনু প্রালণত
হই আমাদের আর্ামীলেদনর দুদর্গাৎসবগুদিা সােগক কদর ছতািার েদনয, তা হদি মা দুর্গা লনশ্চয়ই আমাদের ইদে পূ ণগ করদবন।

উৎপি রােদচৌধু রী

Born in Shillong, India, educated in India, worked in USA. Retired now. Enjoys community service, traveling and
leisurely time.
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সাথী

ছবাঁ দযলছ ছয র্ানগুলি ছমার
সাাঁদঝর ছশদষ নবীন প্রাদত
ছকাোয় তুলম ছকান সােী ছর্া
র্াইদব তুলম আমার সাদে?
র্াদনর যত সু রগুলি ছমার
হয়লন ছেওয়া এখনও ছয
ছকমন কদর োনব আলম
আমার সাদে র্াইদব ও ছক?
অসীম পদে কত দূদর
কত শত তারার মাদঝ
খুাঁ দঝলছ ছয বাদর বাদর
সু রগুলি ছমার পাবার আদশ।
ছর্ািাপ চাাঁপা বকুি বদন
লক হদব আর অন্বশদন?
রইনু বদস ছতামার আশায়
আসদব যখন আপন মদন।
র্ানগুলি ছমার উঠদব ছেদর্
ছতামার হাদতর পরশ ছিদর্
সু দরর ছোিায় ছোি দুলিদয়
র্াইদবা ছমারা দুেনাদত ।

Pravat Hazra

Pravat Hazra lives in the Boston area, he is a retired professor and renowned writer in the Bengali
language in the United States.
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কলিযু দের োধা
আদি পৃ দি তুই ছয বাযা
তুই ছয হলি কলিযু দর্র র্াযা
অনি কাি যদর বদয়ই ছর্লি কত শত ছবাো,
ছনই লক ছতার ছকান অলভদযার্?
না লক! ছনই ছকান ছতার ছবায!
তুই ছয হলি অদনক ভাদিা, এদকবাদরই ছসাো।
কলরস লেন রাত কদতা কাে
ছনই ছকান ছতার নতুন সাে
ছবাঝা লনদয় যাস কদতা উঁচু লনচু পদে মলনদবর সাদে,
একই ভাদব োলড়দয় োলকস ছসোয়
লনশ্চয়ই ছতার লপঠ টন টন কদর বযোয়
সারালেদনর খাটাখাটির পর হয় লক ছতার ঘু ম রাদত?
কখদনা লক োদর্ না ইদে সব ছছদড় চদি ছযদত?
ভাদিা োকদত, ভাদিা ছখদত আর ঘু দর ছবড়াদত?
তবু ও তুই পদর আলছস এই মরুভূলমর যূ দি,
ছযোয় ছনই ঘাদসর 'ঘ' পযগি
এখানকার মলনদবরা ছতার লনিু র অতযি,

পাের বইদয় বইদয় লেদিা ছতার র্াদয়র ছাি তুদি।
ঝড় বােদি মলরস তুই লভদে লভদে
ছরাদের তাদপ ভালবস করলব লক ছয,
ছনই ছয যাওয়ার োয়র্া ছতার এই লিভুবদন,
েন্ম হদয়দছ ছতার র্াযার ঘদর
মরদতই হদব ছতাদক এখাদন পদড়,
বদন েেদি ছযখাদন িু কুলব, আনদব ছতাদক ছটদন ছটদন।
িম্বা িম্বা কান দুদটা ছতার
ভয়ঙ্কর আওয়াদে কলরস আবার ছশার,
ছতাদক ছেদখ সবাই হাদস, সবাই মো কদর,
এত বড় মাোর ভাদর
োলকস সবগোই নু দয় নু দয়
কখদনা মলনদবরা ঘু দর ছবড়ায় ছতার লপদঠ চদড়।
কখদনা যলে ছেলখস ছসোয়
ছতার স্বোলতরা ঘু দর ছবড়ায়
দুুঃদখ যলে পরান কাাঁদে তাদের ছেদখ ছেদখ,
বাাঁযন ছছদড় যালব চদি
সব লকছু লপদছ ছফদি
হয়দতা মু লক্ত ছপদতও পালরস এই বাাঁযন ছেদক।

Surama Das
Surama Das was born in Comilla (located in present Bangladesh). She has intense passion for writing poems on
woman's issues. Her poems focus on contemporary human relationship and romanticism and reflects her heightened
interest in nature along with her expression of emotion and imagination. She lives in Pune city of Maharashtra, India.
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অনালমকা
ছস ছয ভাদিা ছবদসলছদিা ছতামায়
তুলম লছদি তার মদনর ছকানায়,
তাই ছস ছেখদতা ছতামায় িু লকদয়,
ছতামার ডার্র ছচাদখর পাতায়
পদ্ম পাতার লশলশর ছুাঁ দয় যায়,
তা ছযন অবদহিায় যায় শুলকদয়।
তুলম লছদি সবসময়ই আনমদন
লকন্তু লছদি তার মদনর বদন,
রলঙন প্রোপলত ছযোয় ঘু দর ছবড়ায়,
ছস ছয ভাদিাদবদস লছদিা ছতামায়
তা লছদিা ছয তার ছচাদখর ভাষায়,
ছতামার খু শবু ছযন তার মনদক হারায়।
ঐ নীি র্র্ন তদি
সাো সাো খণ্ড ছমঘ ছু দট চদি,
লছিনা সময় ছতামার তার সাদে চিার,
ছখািা বারাোয় বু িবু লি পালখ
ছতামায় ছেখদব বদি মারত উঁলকঝুাঁ লক
লছদিা ছতামার মদনও কত লকছু বিার।
ছস ছয লছদিা ঐ খাদন
বাাঁকা ছচাদখ ছেদখলছদিা ছতামার পাদন,
লছদিানা সময় ছতামার তাদক ছেখার,
লছদিা ছয যাতনা ছতামার বু দকর মাদঝ
লছদি তুলম উোসীন সকি কাদে
এই পৃ লেবীদত ছকাোও যাওয়ার পে লছিনা ছতামার।
ছতামার বালর্চা ভরা লছি ফুদি,
তারা ছখিদতা ছতামার সাদে ছহদি দুদি,
তুলম বিদত কো তাদের সাদে সাদে,
ছকান আলঙনায় ছক ছতামাদক চায়,
ছতামার চাহলনদত ছক মূ ছগা যায়,

তা লছিনা ছতামার মদনর পাদত।
কত লেন ছর্দিা, কত বছর ছহাদিা
হাওয়ার ছবদর্ ছু টদিা সময় এদিা ছমদিা,
ছক রাদখ কার খবর ছকাোয়,
যার বু দক লবাঁদযলছি এই তীর খালন
েীবদনর কত লকছু হদয়দছ হালন,
তীর খালন ছছাটাবার লছি না ছকও ছসোয়।
এদসদছা একা একা অদনকটাই পে
ছু দট চদিদছা তুলম যরদব বদি রে,
পার হদয় এদি খু লশর ছোয়াদর
তবু ও কাাঁদে ছতামার মন,তালকদয় এলেদক ওলেদক
ছযদতইদতা পাদর কত লকছু ছু দট অনযলেদক
খু লশ োক তাই লনদয়, যা আদছ ছতামার ছখাাঁয়াদড়।
কখদনা ছহাদয়ানা অমলন কদর আনমনা,
রদয়দছ ছয ছতামার লপদছ ছতামার ছছাট ছসানা,
বালক েীবনও পার হদয় যাদব খু লশ মদন,
ছড়াদব খু শবু ছতামার েীবদন আদস পাদশ
বসদব তুলম আাঁচি ছপদত ঐ সবু ে ঘাদস,
ফুটদব অদনক িাি ফুি ছতামার ছসই বদন I

সু রমা োশ্
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একিা আপন
লছদি কত আপনার অনালে অতীদত
হালরদয়লছ স্মৃলত তার েীবন প্রভাদত
তবু োলন সো তুলম আদছা ছমার প্রাদণ
লেদন রাদত োর্রদন শয়দন স্বপদন ।
আাঁযার দুুঃখ ছশাক লবষ অমৃ ত
ভরা সংসার ছশদষ আদছ তব আদিা
লনরির মহাকাি হয়দতা বা ভীত
আলম নলহ ছতামায় ছয ছবদসলছ ছর্া ভাদিা ।
ছতামার ভাবনা ছকদড় ছনওয়া বযিতা
েীবদনর কিদরাি হালস আর কো
একলেন ছশষ হদব—সব ছশষ হয়
ছশষ লেদয় হদব শুরু ; আবার সময়
লনদয় যাদব ছকাদনা এক অোনার ছেদশ—
ছতামার করুনা আর ছপ্রম অবদশদষ—
চরণকমদি তব আনদে অপার
তুলম আর আলম লমদি হদবা একাকার ।
তারও পদর যলে ছকাদনা লবরহ ছবিাদত
লফরাও আবার ছমাদর এই যরণীদত
ছতামাদত লমিাব ছখদি েীবদনর ছখিা
ভাদিাদবদস আলম একা তুলমও এদকিা ।

Arnab Dasgupta
Arnab lives with his wife Dipa and son Arpan in Utica since 2002. He writes poems for fun and likes 'antomil' in his
poems which is not common in modern poetry any more.
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আল ি
মাোয় এদসদছ োরুণ একটা প্ল্যান—
যলে পরদমবর কৃপা কদর
অভয় ছেন ,
কলর লনদবেন , এদক এদক তুিনা
সব বন্ধ্ুদের –
প্রভু , এক সদে নাওনা ছকন
সবাইদক আমাদের ?
ছকন ? ওখাদনও র্ড়ব ছমারা
ছেণ্ড ক্লাব—
সবাই লমদি আড্ডায় র্াদন
রাখব সেভাব
ছসখাদন োকদব না ছকা সংসাদরর ঝাদমিা
লবনা কাদে বি প্রভু কাটদব
লক কদর ছবিা ?
ছতামার ছেদশর লনয়ম
ছনই ছকা লকছু োনা ,
এক সদে হালের হদি
োকদব না ছকা ভাবনা ।
বীলের আলেগ ছভদব ছেদখা
এই ছমার প্রােগণা ।

Bithika Rudra
Bithika Rudra was born and educated in Santiniketan, Viswa Bharati University. She participated in various dance
drama supervised by Pratima Tagore & Shantideb Ghosh. She is also a talented ‘Alpona’, Batik, and Embroidery artist.
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ভাইটু মামার কাণ্ডকারখানা
তখন আমরা োকতাম ছবাকাদরাদত| ছলবর মদতা সাোদনা ছর্াছাদনা ছছাট্ট শহর| আমরা লেলি লছিাম| োকতাম DVC-র বাংদিা বালড়দত| বালড়র
সামদন ছছাট্ট পাহাড়, শীদতর কুয়াশায় ছঢদক োকদতা|
এমলন এক সু ের সকািদবিায়, োদু দূদর বদস চা খালেদিন, মা সকাদির েিখাবার ছর্াছাদত ছর্াছাদত আমাদের তাড়া লেলেদিন, “ছখদয় নাও,
স্কুি এ ছযদত হদব, বাস লমস হদয় যাদব”|
এমন সময় বাবা রাদেযর কার্েপি ও বাইদর পদড় োকা লচঠি লনদয় ঘদর ঢু কদিন| মার লেদক এলর্দয় লেদিন একটা লচঠি|
“ছতামার েদনয কিকাতা ছেদক এদসদছ”|
োদুও মু খ তুদি তাকাদিন| মা লচঠি পড়দত পড়দত বিদিন, “ভাইটু আসদত চাইদছ আমার কাদছ লকছু লেদনর েনয”| বিা বাহুিয ভাইটু আমাদের
ছছাটমামা, মার ছছাট্ট ভাই|
োদু লবরক্ত হদয় বিদিন, “আবার ভাইটু? ছস এখাদনও তাড়া কদরদছ? কটা লেন লনলশ্চদি কাটাব ছভদবলছিাম, তার উপায় ছনই”|
ভাইটুমামা পলরবাদরর “Black sheep” লছি| পরীক্ষায় ছফি কদর রদক আড্ডা ছেওয়া ছাড়া আর লবদশষ লকছু করতনা| তাই সবাইকার তাদক
লনদয় লচিার ছশষ লছিনা| তদব আমাদের কাদছ ভাইটু মামা লছি এদকবাদর লহদরা| ছিাদকরা বড় হদি গুরু যদর, আমরা ন’ েশ বছর বদয়দস গুরু
ছমদনলছিাম এই মামাদক|
ফলড়ং যরা, ঘুাঁ লড় উড়াদনা, গুিলত শতলর করা, মাদবগি ছখিা এইসদবরই হাদতখলড় মামু র হাদত| তাই ভাইটু মামা আসদছ শুদন আমরা ছনদচ
উঠিাম| লেনগুদিা েবরেি কাটদব|
মা বিদিন, “আসদত চাইদছ আসু ক না, তার একটা ছচঞ্জ হদব, কিকাতাদত ছতা তাদক ছেখাদশানা করবার ছকউ ছনই”| লেো ছবশ লকছু লেন আদর্
মারা লর্দয়দছন, মামু একা োকদতন|
একলেন ছভারদবিা বাবা ছেশদন ছর্দিন মামু দক আনদত| আমরা দুই ভাইদবান, বাইদরর ছর্দট দুিদত িার্িাম| লেপর্ালড় এদি ছু টব| মু দখ হালস
যদরনা| লকছু ক্ষদণর মদযয বাবা মামু দক লনদয় এদস উপলস্থত| ছসই লচর পু রাতন ছচহারা| িম্বা চুি, র্াদয় েমকাদিা শাটগ| মাদক ছেদখই বিদি, “লেলে
তুই এবার পূ দোদত দুখানা রাদেশ খান্না শাটগ লকদন লেস ছতা”! োদু িাঠিটা হাদত ওঠাদতই, বাবা বদি উঠদিন, “আদর কদরন লক, কদরন লক?”
মামু োদুর লেদক লতযগক দৃলি ছত তালকদয় বিদিন “ওসব আপলন বু ঝদবননা” ।
আমাদের লেদক ছচাখ পড়দতই একর্াি ছহদস মামু বিদিন “তারপর ভাগ্না ভালগ্ন, ছকমন আছ সব? খালি দুদু ভাতু ছখদি স্মাটগ হওয়া যাদবনা|
এরকম কযাবিা হদি কিকাতায় পড়াশুনা করলব লক কদর?” আমরা কাাঁচুমাচু মু খ কদর মার আাঁচি এ মু খ ছিাকািাম| ভাবটা এই ছয মামু সব যদর
ছফদিদছ| মামু উৎসাদহর সদে বিদিন “ছনা লচিা ডু ফুলতগ , আলম ছয কলেন আলছ ছতাদের ছেন কদর যাব”|
োদু লবড় লবড় করদত করদত ঘদর ঢু দক ছর্দিন| “ছছদিটা মদন হদে এবার আমাদক এখান ছেদক তাড়াদব”|
সকাদি উদঠ মামু ঘদর এদস হালের| বিদি “ছেলনং শুরু, চি পাঞ্জা িলড়”|
আমার ভাই ছরার্া পটকা ভীরু যরদনর, আর মামু র্াট্টাদর্াদট্টা শক্ত যরদনর| দুদটা ঘু লষ ছমদর নাক ফাটাদত ছবলশ সময় িার্দবনা| আলম লছিাম
ভাইদয়র পাহারাোর| সব সময় ছচাদখ ছচাদখ রাখতাম ও লবপে ছেদক বাাঁচাতাম| েরকার মদতা মাদক বদি লেতাম, তাই আসি অদেগ মামু র ছচিা
আমার ভাই লছি, আলম উপিক্ষ মাি| পাঞ্জাদত ভাই ছহদর ছর্ি, এরপর শুরু ছহাদিা ছভড়ার িড়াই- মাদন মাো ছঠাকাঠু লক ছখিা| মামু হামাগুলড়
লেদয় এদস ভাইদয়র কপাদি ছেয় এক যাক্কা, আর ভাই লতন পা লপলছদয় যায়| ছশষদমশ ভাইদয়র কপাি ফুদি ছঢাি| ভাইটুমামু ছাড়বার ছিাক
নয়| বিদি আেদকর মদতা এটা ছশষ ছেলনং - তুই আমাদক ঘু লষ মারলব আর আলম ছতাদক মারব, বদস পড়দিই হার| আয় ছখিলব আয়| প্রেম
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ঘু লষদতই ভাইদয়র নাক লেদয় েরের কদর রক্ত পড়দত িার্দিা, আলম ছু দট লর্দয় মাদক নালিশ করদত ছযদতই মামু লপছন ছেদক বিদি “আে
ছতাদের সদন্ধ্দবিায় ছকাদকা ছকািা খাওয়াদত লনদয় যাব”|
ছকাদকা ছকািা সদবমাি ছসই অঞ্চদি এদসদছ. আমাদের তখনও খাবার সু দযার্ হয়লন| বন্ধ্ুদের কাছ ছেদক শুদনলছ এটা মালকগ ন সরবত- ছযমলন
লমলি ছতমলন ঝাাঁে ঝাাঁে| হা লপদতযশ কদর বদসলছিাম এতলেন কদব বাবা খাওয়াদত লনদয় যাদবন| তখন এদিা এই অসাযারণ প্রিাব| মদনর রার্
মদন পু দষ মামু দক বিিাম “ঠিক ছতা? নাহদি মাদক বদি ছেব তুলম ভাই ছক ছমদরদছা|” মামু হাত তুদি বিি “তোস্তু”|
সদন্ধ্দবিা আমরা লতনেন হাাঁটদত হাাঁটদত বাোদর ছপৌাঁছুিাম| বাোদরর মুদখই রাে আঙ্কি এর লবরাট চক চদক ছবাডগ ওয়ািা ছোকান| ছিাদকর
লভদড়র ছশষ ছনই| মামু বিদিা এখাদন োাঁলড়দয় িাভ ছনই, চি ছোকাদনর লপছদন| আমরা ছসখাদন ছযদতই বিদি, “োাঁড়া দুদটা ছবাতি লনদয়
আসলছ”| একটু বাদেই দুদটা ছবাতি স্ট্র সদমত ছপিাম| আমরা সন সন কদর টান মারিাম| লকন্তু লকরকম অদ্ভুত ছখদত! টক, ছতদতা, লমলি সব
ছমশাদনা আস্বাে | আদরকবার চুমু ক লেদত েীব জ্বদি ছর্ি | “এর নাম ছকাদকা ছকািা? লববাস হলেি না| মামু লমটিলমটি ছহদস লেদেস করদিা
“আর খালব”?আমরা সদোদর মাো ছনদড় বিিাম “না”| “এর ছেদক োমার ছঘাি অদনক ভাদিা ছখদত”| মামু হাসদত হাসদত র্লড়দয় পড়দত
লর্দয় বিি “ছি হািু য়া পছে ছহািনা? ইটা মাদ্রালেরা খায়, ভাদিা লেলনস, এদত আদছ ছতাঁতুি মযু আোর রস আর শুকদনা িঙ্কার গুাঁড়া | শুদন
আমাদের কান্না এদস ছর্ি| এত বড় ছযাাঁকা, আর আমরা লকনা এত বড় ছবাকা? আমাদের আদর্ই ছবাঝা উলচত লছি| ছসলেন আমরা মামুদক আিাো
ছফদি বালড় লফদরলছিাম|
দুলেন চুপচাপ ছর্ি| মামু দক আমরা এলড়দয় চিলছ| হঠাৎ লতলন একলেন উপলস্থত হদিন পড়ার ঘদর| আমরা মু খ তুদি চাইদতই মামু বিদি “ছতাদের
ছির্ হনগ গুদিা লডম ছেয়না তাইত?” আমরা অবাক হদয় লেোসা করিাম “তুলম োনদি লক কদর?” মামু অমালয়ক ছহদস বিি “ওদের ছচাখ
ছেদখ বু ঝিু ম| পশুপালখরা আমাদক খু ব ভািবাদস ছতা?”
ছির্ হনগ দুটি বাবা রলববাদরর হাট ছেদক লকদনলছদিন| আমাদের ভাইদবাদনর খু ব লপ্রয়| উদঠাদন ছর্দি আমাদের পায় পায় ঘু রদতা| ঘু ম ছেদক
উদঠই তাদের র্দমর োনা খাওয়াতাম| লকন্তু পালখ দুদটা একলেনও লডম ছেয়লন| আমরা ছরাে সকাদি ছযতুম পালখর খাাঁচার কাদছ, লকন্তু দুবছদরও
ছকাদনা লডম ছেলখলন| মামু বিদি, একটু ছডটি এর বযবস্থা কলরস| ওদের ছপদট ইনদফকশন আদছ| তাই লডম ছেয়না| আমরা চমদক উঠিাম|
তাইত এটা কখদনা মদন হয়লন| মামুদতা ছবশ বড় ডাক্তার! আমরা ছু দট লর্দয় একটা লশলশ ছযার্াড় করিাম আর বাবার ছশলভং ছসট ছেদক খালনটা
ছডটি ছঢদি ছু টিাম| শুরু ছহাদিা অলভযান| মামু োপটা োপটি কদর মু রর্ী দুদটা যদর ছকানরকদম তাদের ছঠাাঁদটর মাদঝ দুয ছমশাদনা ছডটি
ছঢদি লেি| তারপর আলম আর ভাই অযীর আগ্রদহ অদপক্ষা করদত িার্িাম লডদমর েদনয| লকন্তু ছসরকম লকছু ই ঘটিনা| মু রর্ী দুটি ছযমন লছি
ছতমনই রইদিা| মামু র বীরত্ব লনদয় যদেি সংশয় ছেখা লেি আমাদের মদন| ভাবদত িার্িাম মামু বক্কাবাে, আসদি লকছু ই োদননা| আমরা এলড়দয়
চিিু ম|
তদব মামু ছাড়বার পাি নয়| একলেন দুপু দর সদব এলনড ব্লাইটন এর বই যদরলছ, মামু এদস বিি অঙ্ক ছশখাদবা, ছতাদের শুদনলছ অদঙ্ক মাো ছনই|
“লক অঙ্ক মামু ?”
“এ হদে অদঙ্কর রাো ি সাগু আর র্ সাগু”|
আমরা মু খ চাওয়াচাই কদর ভাবলছ ছয বাবা ছতা বিত কযািকুিাস হদে অদঙ্কর রাো, মামা এ লক বিদছ?
মামু ছক বিদতই বিদি “দূর, কযািকুিাস ছতা বাচ্চা রা কদর”
মামু খাতা ছটদন নানারকম আাঁলকবু লক করদি, পদরর লেন ছসই খাতা অদঙ্কর টিচাদরর হাদত পড়ি|
সু লমতা টিচার বালড়দত কমদপ্ল্ন পাঠাদিন| রাদি খাবার ছটলবদি বাবা লবরক্ত হদয় বিদিন “এ লক হদে?”
আমরা উত্তর লেিাম “ছকন, মামু ই ছতা আমাদের এই অঙ্ক ছশখাদিা”|
বাবা উত্তর লেদিন “আদর ও ছতা ছতারা আদর্ই লশদখলছস HCF LCM!”
োদু বােখাাঁই র্িায় বিদিন “আে ভাইটু র খাওয়া বন্ধ্|”
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এইভাদবই লেন র্লড়দয় যালেি| মামু র কাণ্ডকারখানার ছশষ ছনই| পূ দো ছকদট যাবার পর শহদর যািার পবগ শুরু ছহাদিা| ছসবছর নাটক ছকাম্পালন
এদসলছি. পািার নাম সীতার বনবাস|
বাবা হঠাৎ একলেন ক্লাব ছেদক লফদর বিদিন ছয েদি ছয িক্ষ্মণ এর চলরদি অলভনয় করদব, ছস অসু স্থ হদয় পড়াদত যািার েি একেন ছিাকাি
অলভদনতা খুাঁ েদছ| পািা মঞ্চস্থ করবার আর লতন চারলেন বালক|
ভাইটু মামু ছনদচ উদঠ বিি “আলম রালে”|
“বলিস লক? তুই ছতা ছকানলেন ছেদেই উঠিসলন!” োদু চমদক উদঠ বিদিন ।
মামু তুলড় লেদয় উলড়দয় বিদি “ওসব আমার হাদত ছছদড় োও| অলভনয় আমার সু প্ত বাসনা| ছেদে মালতদয় ছেব|”
োদু কাাঁচুমাচু হদয় বিদিন “ছেখ, ছশষ বদয়দস লক ছিাদকর েু দতা ছখদত হদব?”
মামু বিদি “ছনা েু দতা, আে ছেদক ভাইটুকুমারএর েন্ম| অর্তযা বাবা মামু দক নট্ট ছকাম্পালনর মযাদনোর এর কাদছ লনদয় ছর্দিন|
মযাদনোর বিদিন “পাটগ লবদশষ বড় নয়| ঠিকঠাক মু খস্থ বিদত পারদিই হদব| রাদমর ভূলমকায় বড় অলভদনতা আদছন, লতলনই ছটদন লনদয় যাদবন|”
মামু লেনরাত পায়চারী করদত করদত পাটগ মু খস্থ করদত িার্দিা| আমরা ছচিারা খাওয়া োওয়া ছছদড় পাদয় পাদয় ঘু রঘু র করদত িার্িাম|
ছসই লেন এদস ছর্ি| মামু বিদি ছতারা আমার অযালসেযান্ট, ছেদের সাইটস্ক্রীদন োকলব, েরকার মদতা সাহাযয করলব| যোসময় পািা শুরু
ছহাদিা| মামু ছেদের পাদশ োাঁলড়দয় োকদিা| তারপর সময় এদিা িক্ষ্মণ এর প্রদবশ করার| মামু লকছু দতই নদড়না. এদকবাদর লেে কদর ছর্দছ|
আমরা ছবর্লতক ছেদখ পাদশ পদড় োকা একটা িম্বা ছাতা লেদয় মামু দক গুাঁদতা মারিাম| ছসই যাক্কার ছচাদট মামু ছেদে এদকবাদর রাদমর পাদয়
লর্দয় পড়ি| লকন্তু তাদত লক হদব, মামু র মু দখ ছকাদনা কো ছনই| প্রম্পটার বদি যাদে “বিু ন বিু ন, িক্ষ্মণ এর ডায়ির্ বিু ন ” ছরাতাদের মদযয
হালসর ছরাি উঠদিা| প্রম্পটার আদরা লচৎকার করদত িার্দিা “ছনশা ভাং কদরদছ নালক?”
এইবার মামু হঠাৎ রামচদন্দ্রর পা ঘদর হাউহাউ কদর কাাঁেদত িার্দিা| “ছহ প্রাণনাে লবপদে ছমাদর রক্ষা কর|”
প্রম্পটার আবার লচৎকার করদত িার্দিা “ সীতার ডায়ির্ ছকন বিদছন?”
শ্রীরাম চন্দ্র ছবর্লতক ছেদখ বদিন “লক লবপে, পা ছাড়ুন”|
লডদরটর এর ছপছন ছেদক লচত্কার “লস্ক্রন ড্রপ কর|”
েনতা ছবশ লকছু লডম ও েু দতা ছুাঁ ড়দত িার্দিা| পদরর লেন োদু মামু দক লনদয় কিকাতা লফদর ছর্দিন|
উত্তদমর মা সকািদবিা ছু টদত ছু টদত এদিা
“ছেখ বাবু দিাক, ছমারর্া আণ্ডা লেয়া|”

Sushovita Mukherjee
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রঙ-দেরঙ
ছছাটদবিায় ছলব আাঁকদত ছবশ িার্দতা। আরও ছবলশ ভাদিা িার্দতা তাদত রঙ িার্াদত। রঙ-দপলিি আর পযাদেি লেদয় শুরু
করদিও পদর েি-রঙই হদয় উদঠলছি ছবলশ লপ্রয়। আর লছি রঙদবরদঙর মাদবগি-দপপার। কাাঁলচ লেদয় ছকদট র্াঁ দের আঠা লেদয় ড্রলয়ং-খাতায়
সাাঁটদিই তা হদয় ছযত ফুি, িতা, পাতা, হলরণ, খরদর্াস আর আরও কত লক! এই ভাদিািার্ার শুরুটা ঠিক কদব বা ছকাোয়, তা োলন না। তদব
এই প্রসদে যা মদন পদড় তা ছহাি ছকািকাতায় ছর্ািপাদকগ র ‘লশশু কিযাদণ’ লকন্ডারর্াদটগদন পড়াকািীন লকছু লবলক্ষপ্ত-লবলেন্ন ঘটনা।
খু বই ‘লবেু ’ লছিাম নাসগালর, ছক.লে.লব. বা ছক.লে.লস.-দত পড়াকািীন। অদপক্ষাকৃত কমবয়সী লমতা-আলন্ট, লশপ্রা-আলন্ট, শীিা-আলন্ট
বা লহমালন-আলন্টরা লহমলসম ছখদতন আমায় সামিাদত। তাই প্রায়ই ডাক পড়ত মলন-আলন্টর, যাদক নালক সকদিই ভয় পায়! আলম ছেখিাম ‘এ’
আর এমন লক? শুযু লকছু পাকা চুি, ছকমন ছযন ছরার্া মদতা আর বু লড় মদতা; একটু লখটলখদট, এই যা (তাাঁর নালকসু র খযানখযাদন র্িার আওয়ােটা
আেও আমার কাদন বাদে)! সু তরাং লতলনও কুদপাকাত! মা যখন স্কুি-দফরত আমাদক আর োোদক লনদত আসদতন তখন প্রায়ই আমার নাদম
কন না কন নালিস ছিদর্ই োকত টিচারদের কাছ ছেদক; মাদক অদনক সময়ই ছচাদখর েি ছফিদত ছেদখলছ এই লনদয়, স্কুি ছফরত বালির্ঞ্জ
র্াদডগদির রািা যদর হাাঁটদত হাাঁটদত। মা বিদতন, “ছকন, োোর মত হদত পার না? কই, ওর েনয ছতা আমায় কন কো শুনদত হয় না।“ লকন্তু
ছক কার ‘কো ছশাদন’? আমার ‘রাম-রােত্ব’ চিদতই োকদিা। একলেন কন একেন টিচার বিদিন ছয “ক্লাসরুদম এদক লঢট করা যাদব না, ওদক
লনদচ অলফদস পাঠাও”। ঐটাই লছি ছশষ সম্বি – এক-তিায় ছহড-লমদস্ট্রস অঞ্জলি-আলন্টর “অলফস”!
তাই ছহাি। ছক ছযন আমায় লতন-তিার ক্লাসরুম ছেদক লহড়লহড় কদর টানদত টানদত লনদয় এদিন এক-তিার ‘অলফদস’। ছেলখ
ছসখাদন প্রায় আমারই সমান উঁচু প্রকাণ্ড এক ছটলবদির উদটালেদক বদস আদছন লতলন - ‘ছসই’ অঞ্জলি-আলন্ট। পাদশই কদয়কটা লবশাি লবশাি
সব ছচয়ার, আর ছেওয়াি বরাবর সালর সালর লবশাি লবশাি সব কাাঁদচর আিমালরদত এইয়া ছমাটকা ছমাটকা সব বই - পলরদবশটা ছকমন ছযন
েমেদম! এই ছকাাঁকড়া-চুি ভদ্রমলহিাদক আলম আদর্ও দু-একবার ছেদখলছ; হাতা-কাটা ব্লাউে, টিপ-লসাঁদুর বা চুলড়-বািার বািাই ছনই। শুদনলছ
ইলন নালক শুযু ই ইংদরলেদত কো বদিন আর শুযু বড়দের ক্লাদসই পড়ান; মাদন োোদের ছক.লে.লস.-দত। সাদের টিচারটি ছবশ খালনক্ষন যদর
অঞ্জলি-আলন্টর কাদছ আমার ‘সু খযালত’ কদর, আর আমার লরদপাটগ-কাডগগুদিা উনার ‘ঐ’ প্রকাণ্ড ছটলবিটার ওপর েমা ছরদখ চদি ছর্দিন। যাবার
সময় আমার লেদক একবার লফদর তাকাদিন; ভাবখানা এমন ছয – ছেখ এবার ছকমন মো!
অঞ্জলি-আলন্টদক ছেদখ ছতমন লকছু ই মদন ছহাি না, লকন্তু ‘অলফসটাদকও’ আমার ঠিক পছে ছহাি না, পাদশ এমন ছকউই ছনই যার
সাদে ছখিা (খু নসু টি) করা ছযদত পাদর। উলন ওনার ডান হাদতর তেগনী উঁলচদয় “come” বদি আমায় উনার কাদছ ডাকদিন, আর তারপর কাদছর
লবশাি ছচয়ারটা ছেলখদয় বিদিন “sit”। ক্লাদসর সব টিচারই ছতা ইংদরলেদত কো বদিন, লকন্তু অঞ্জলিআলন্টর 'বাাঁেখাই র্িার ঐ ভালরলক্ক
ইংদরলেটা’ শুদন ছকমন ছযন একটু ভয় করদিা। বসা ছতা নয়, লনদের ছছাট্ট পাছাটা কন রকদম ছঠলকদয় ঐ লবশাি ছচয়ারটার র্হ্বদর আত্মসমপগণ
করিাম।
চারলেক লনিব্ধ, শুযু ‘অলফদসর’ লসলিং ফযানটার আওয়াে ছশানা যাদে 'টিক-টিক-টিক-টিক’ কদর; আর লতন-তিা ছেদক মৃ দু ভাদব
ছভদস আসদছ শীিা-আলন্ট আর লমতা-আলন্টদের র্িার আওয়াে – “চি ছকাোি চািাই, ভুদি মাদনর বািাই, ছছদড় অিস ছমোে, হদব শরীর
ঝািাই” বা “আমরা সবাই রাো আমাদের এই রাোর রােদত্ব, নইদি ছমারা রাোর সদন লমিদবা লক স্বদত্ব, আমরা সবাই রাো”। অঞ্জলি-আলন্ট
ছবশ খালনক্ষন যদর আমার লরদপাটগ-কাডগগুদিা উদট-পাদট ছেখদিন। তারপর বিদিন “কই, সবদতা ঠিকই আদছ ছেখলছ, ছতামার ছতা সবই
ছর্াল্ড-কাডগ”! যত দূর মদন পদড়, ক্লাদস সবদচদয় ছবলশ ‘পদয়ন্টস’ ছপদি তদবই পাওয়া ছযত ঐ ‘ছর্াল্ড-কাডগ’; তারপর ‘লসিভার’, ‘ছব্রাঞ্জ’ আর
এদকবাদরই কন পড়া না পারদি েু টদতা ‘ছগ্র’-কাডগ। আলম ছয সব ক্লাদসই ছর্াল্ড-কাডগ পাই তা আমার ছবশ ভািমদতাই োনা লছি, তাই মদন
মদন বিিাম – তাহদি আমাদক এই ‘অলফদস’ শুযু শুযু আটদক ছরদখদছন ছকন? উলন লেদেস করদিন “তুলম অদনযর মাদবগি-দপপার, পযাদেিকািার এইসব ছনও ছকন? এইসব ছতামার চাই?” আলম বিিাম “হযাাঁ”। তারপর উলন লেদেস করদিন “তুলম ছলব আাঁকদত খু ব ভাদিাবাদসা, তাই
না”? আলম চুপ কদরই োকিাম; ভাবিাম যু র ছাই, ছলব আাঁকদত ভািবালস লক না তা ছাতারমাতার আলম লক ছকাদর োনদবা? ইো হয়, তাই আাঁলক
– বযাস। তারপর উলন বিদিন “তুলম ‘েি-ছলব’ লক তা োন”? আলম তখদনা চুপ, উলন ছয ঠিক লক বিদছন ছসটাই বু ঝদত পারিাম না। উলন বিদিন
ছয “হযাাঁ, েি লেদয়ও ছলব আাঁকা যায়, তা তুলম োন?” আলম ভাবিাম ছয এ আবার ছকমন কো - ছপলিি ছনই, রবার ছনই; শুযু ই েি? লকন্তু লকছু
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বিদত সাহস ছহাি না তাই চুপ কদরই বদস োকিাম। তারপর উলন বিদিন “োড়াও, ছতামাদক লকছু মোর লেলনস ছেখাই”। বদি উলন পাদশর
একটা কাাঁদচর আিমালর ছেদক লক সব বার করদিন। তারপর তা ছেলখদয় বিদিন “এগুদিাদক বদি ‘ব্রাশ’, ‘ছপইন্ট-ব্রাশ’”! আলম মদন মদন ‘টুেব্রাদশর’ সাদে এই ব্রাশগুদিার একটা তুিনা টানার ছচিা করলছিাম, লকন্তু এ লেদয় োাঁত ব্রাশ করা যাদব ছবাদি ছতা মদন ছহাি না! অঞ্জলি-আলন্ট
বদি চিদিন “এই ‘ব্রাশ’ েদি ডু লবদয়ই রঙ করা যায়”। আমার ঠিক লববাস হলেি না, েদির আবার রঙ হয় নালক? উলন ছবাযহয় আমার মু খ
ছেদখ তা যরদত পারদিন, বিদিন “ছতামাদক আরও একটা মোর লেলনস ছেখাই”। বদি ঐ আিমালর ছেদকই বার করদিন একটা বাক্স, আর
ছেখাদিন তার ছভতদরর নানান রঙ। ছবাঝাদিন ছয লক কদর ছসই রঙ েদি লমলশদয় ‘েি-ছলব’ বানাদনা যায়। বিদিন ছয “আলম এগুদিা িন্ডন
ছেদক লকদন এদনলছ, িন্ডন ছকাোয় তা তুলম োন”? আলম বিিাম “হযাাঁ, লচলন ছতা”! উলন বিদিন “তাই, লক কদর”? আলম বিিাম “বা ছর, আমার
ছসানা কাকু ছয িন্ডদনই োদক”। উলন বিদিন ‘োদক’ না, বি ‘োদকন’; গুরুেনদের সম্পদকগ ঐ ভাদবই কো বিদত হয়”। আলম বিিাম “আমার
ছসানা কাকু ছয ‘ছর্ারুেন’ তা আপলন োনদিন লক কদর”? উলন বিদিন “গুরুেন”, “ছতামার কাকু ছতামার ছেদক বদয়দস বড় লকনা, তাই”।
তারপর বিদিন “আে যখন ছতামার মা ছতামাদের লনদত আসদবন, তখন তাাঁদক একবার আমার সাদে ছেখা করদত ছবাদিা, ছকমন”? তারপরই
উলন উনার ছটলবদি রাখা ছবিটা লকলরং-লকলরং কদর বাোদিন, যাদত ছকউ এদস আমাদক আবার লতন-তিার ক্লাদস ছফরত লনদয় যান।
ছসলেন, বা তার দু-একলেদনর মদযযই ছকান এক সন্ধ্যাদবিায় মা আমাদক র্লড়য়াহাট এক ছিশনারী ছোকাদন লনদয় লর্দয় একটা ‘েিরদঙ’র বাক্স, আর আরও লকছু আাঁকার সরঞ্জাম লকদন লেদয়লছদিন। বালড় ছফরার পদে ‘আদিয়া’ লসদনমা-হদির ছপছন-দর্দটর র্লিদত বিদিন,
“এগুদিা োমী লেলনস, যত্ন কদর রাখদব”। ছসই চার বছর বদয়দসই রঙ-দপলিি আর পযাদেি ছেদক আমার উত্তরণ ছহাি ‘েি-রদঙ’। এরই
সাদে আদরা একটা লেলনসও বু ঝদত লশখিাম - ছয আলম আাঁকদত আর তাদত রঙ িার্াদত ভাদিাবালস।
‘লশশু-কিযাণ’ ছশষ কদর ‘বািীর্ঞ্জ র্ভনগদমন্ট হাইস্কুি’। আাঁকা আর রঙ করা চিদতই োকদিা। এরই মদযয আমার ক্লাস-ওয়াদনর
ছশদষর লেদক এমন একটা ‘শলকং’ ঘটনা ঘদট ছর্ি যার ছেরটা আলম আে এই মাঝ-চলিদশও ঠিকঠাক কাটিদয় উঠদত পালরলন, হয়দতা ছকানলেনই
পারব না! োনিাম ছয বাবা লশলিগুলড় ছেদক এদসদছন মা, আর আমাদের লতন ভাইদক লনদয় ছযদত। এর আদর্ পযগি োনতাম ছয বাবা ছযখাদন
ছযখাদন ছপাদেড োকদতন ছসখাদন নালক মাদক ঠিক লনদয় যাওয়া যায় না। তাই আমরা ছকািকাতাদতই োকতাম আমাদের বালির্দঞ্জর বালড়দত;
ঠাকুমা (‘লেলে’), লপলস (‘লপলসভাই’) আর দুই কাকার (‘নানা’, ‘কাকাই’) সদে। বাবা ছশষপযগি আমাদের লনদয় একসাদে োকদত পারদবন ছেদন
মদন আনে আর যরলছি না। লকন্তু একই লেদন সদন্ধ্দবিার মদযযই সবলকছু ছকমন ছযন পাদট ছর্ি যখন ছেখিাম ছয বাবা অদঝাদর কাাঁেদত োকা
মা, আর ভাইদক লনদয় টযালক্সদত উঠদছন ছেশদন যাওয়ার উদেদশয; োো আর আমাদক ছফদি ছরদখই! যখন বু ঝিাম ছয কন কান্নাকাটিই
আমাদের সাদে লনদয় যাওয়ার েনয, বা ওাঁদের যদর রাখবার েনয যদেি নয় তখন আাঁকদড় যদরলছিাম ঐ রঙ-তুলিদকই। পছে মত কন ছলব এাঁদক,
তাদত ইদে মত রঙ িার্াদত পারদি মদনর দুুঃখটা ছযন লকছু টা হদিও কমদতা।
তখন হাফ-পযান্ট পড়া ছছাট্ট ‘যনরাে’, ‘ছসদর্গই’ বা েক পড়া ছছাট্ট ‘তালতয়ানা’ছের ছলব আাঁকদিই ছবশ ভাব েদম ছযদতা আমার
ওদের সদে; ওদের সাদেই তখন লেলবয ছখিা ছকারদত পারতাম আলম - লশলিগুলড়-োলেগলিং বা তারই পাদশ রালশয়ার কন মাদঠ। ছভারদবিায় ওরাই
আমার ঘু ম ভাোদত আসদতা, আলম লেলবয রালশয়ান-ভাষায় কো বিদত পারতাম; ছোিনায় ছোি খাওয়া আর ফুরফুদর হাওয়ায় ওড়া ঐ ছসানালি
চুদির ‘তালতয়ানা’ছক আমার েলড়দয় যদড় আের ছকারদত ইদে করদতা, আর ঠিক তখনই নীি েক পড়া ‘তালতয়ানা’ লমলিদয় ছযত আকাদশর
নীদি! ঘুম ভাঙার পর ছভাদরর লবছানায় স্কুদির গ্রীদের-ছু টিদতও তখন আমার ঠাণ্ডা িার্দতা – তখন পয়িা-ববশাদখ বরফ পড়দতা!
লকন্তু আাঁকার বাইদর সময়টা ছকমন ছযন অসহনীয় হদয় উদঠলছি আমার কাদছ, কন লকছু ই আর ছতমন ভাি িার্দতা না। তখন লেলেলপলসভাই মাদঝ মাদঝ োো, আর আমাদক লেদয় বাবার লশলিগুলড়র ‘ছসবক ছরাদডর’ ঠিকানায় লচঠি ছিখাদতন; লিখদত বিদতন ছয “আমরা এখাদন
ছরােই রসদর্ািা খালে”। এই ডাহা লমদেয কোটার উদেশয ছয শুযু মাি বাবাদক োনান ছয আমরা ছকািকাতায় ভাদিা আলছ, তা আলম বু ঝদত
পারতাম; লকন্তু ছকািকাতায় ‘আলম’ ছয এদকবাদরই ভাদিা ছনই তা বাবা-মাদক োনাদনার কন উপায় আমার োনা লছি না। আমার সাত বছর
বদয়দসর কন চালহোই বালড়দত পূ রণ হত না; ছপদটর লখদে লমটদিও মদনর লখদের লকছু ই লমটদতা না। তাই পাড়ায়, স্কুদি েলসযপনা কদর ছবড়াতাম।
ফিস্বরূপ প্রায়ই স্কুদির কন না কন টিচার আমার ডাদয়লরদত ‘ছনাট’ লিদখ তা বালড়র ‘র্াদেগদনর’ কাছ ছেদক সই কলরদয় আনদত বিদতন আপনার ছছদি আে অমু দকর মাদবগি-দপপার ছকদটদছ, আপনার ছছদি আে তমু দকর ছসদন্টড-রবারটা লনদয় লনদের পদকদট ভদরদছ বা আপনার
ছছদি কার ওয়াটার-বদটদনর সব েিই তার মাোয় ছঢদিদছ! লকন্তু বালড়র ছকউই এইসব ছনাদটর কো োনদতও পারদতন না। টিচারদের
ছনাটগুদিা বালড়দত ছেখাদত সাহস ছপতাম না; অলফস-দফরত ‘নানা’র মার, বা ‘কাকাই’ছয়র ছেওয়া ‘কঠিন শালির’ ভদয়। আর ‘লেলে’‘লপলসভাই’ছয়র এই বযাপাদর ছতমন লকছু করার লছি বদিই আমার মদন হত না। তাই চিদতই োকদিা আমার েলসযপনা - কাদরা টিলফন-বক্স ছেদক
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টিলফন খাওয়া, কাদরা ছপলিি-বক্স ছেদক ছপলিি হাতড়াদনা, কাদরা র্াঁ দের আঠার পু দরাটাই সাবদড় ছেওয়া, এইসব। তাই প্রেম প্রেম ছযতাম
আমাদের বালড়র রান্নার ছিাক ‘তনু ’-লের কাদছ। ও ছিখাপড়া োনত না, তাই লহলেলবলে লকছু একটা সই কদর লেত আমার টিচারদের ছনাদটর লনদচ!
তাদতই লেলবয কাে চদি ছযত আমার। লবপে ছহাি একটা ঘটনার পর, যখন বাবা বা মাদয়র সইটা ছয লনদেদকই ‘োি’ করদত হদব তা ঠিক
করদত বাযয হিাম; কারণ শুযু সইদয় ছয আর কাে চিদব না, তা মািু ম ছহাি। স্কুদি কন একেদনর ছপলিি-বক্স ছেদক ছপলিি-রবার বা পু দরা
ছপলিি-বক্সটাই লনদের বযাদর্ পু দড়লছিাম! যরা পড়ার পর ক্লাদসর টিচার লমনলত-লে আমার ডাদয়লরদত ‘ছনাট’ লিদখ মাদক ছডদক পাঠাদিন। লকন্তু
মা ছতা লশলিগুলড়দত! ‘তনু -লে’ছক লেদয় ছতা আর কাে চিদব না! এখন লক কলর? তাই লনদেই লমনলত-লের ছনাদটর লনদচ একটা উত্তর লিদখ,
মাদয়র নাদম সই করিাম। পদরর লেন তা লমনলত-লেদক ছেখাদত উলন ওনার চশমার পু রু ছিদির ছভতর লেদয় ছবশ খালনক্ষন যদর আমায় পরখ
করদিন। চশমার লভতদর লমনলত-লের ঐ অদপক্ষাকৃত বড় বড় ছচাখদুদটাদক আলম আেও ছচাখ বু েদিই ছেখদত পাই! আলম ছয যরা পদড় ছর্লছ
তা তখনই বু ঝদত ছপদরলছিাম, তাই ঐ ছচাখদুদটার লেদক আর খু ব ছবলশক্ষণ তালকদয় োকদত পালরলন। লমনলত-লে আমায় আমার ছডদস্ক ছফরত
ছযদত বিদিন, লকন্তু আমার ডাদয়লরটা ছফরত লেদিন না। ছসইলেনই লকছু পদর অনয কন ক্লাস চিাকািীন েিযর-ো (যার কাে লছি ক্লাদস ক্লাদস
‘ছনাটিস’ খাতা লনদয় টিচারদের কাদছ যাওয়া) এদস আমাদক ছডদক লনদয় ছর্দিন ‘টিচাসগ-রুদম’। ছসখাদন লর্দয় ছেলখ ছয রীলতমত একটা ‘লমটিং’
চিদছ, আমাদক লনদয়ই ছবাযহয়। কারণ ছসখাদন লমনলত-লে আমার ‘ছসই’ ডাদয়লর হাদত বদস, আর তাাঁদক লঘদর মৃ দুিা-লে, ঊমা-লে, ইলেরা-লে,
বাসিী-লে, ছায়া-লে, মু নমু ন-লে; এাঁরা। উনারা সবাই ছবশ খালতর কদর আমাদক বসাদিন, ছকাোয় োলক, বালড়দত ছক ছক আদছন, বালড়দত ছফান
আদছ লক না, বালড় ছেদক স্কুদি লক ভাদব যাতায়াত কলর, ইতযালে সব ছেদন লনদিন। ছসখাদনও যরা পদড় ছর্দিা আমার লমদেয – মা ছতা
লশলিগুলড়দত; অেচ ডাদয়লরদত ‘মাদয়র সই’! ছেখিাম ছয লমনলত-লে উনার পু রু ছিদির চশমাটা খু দি সামদনর ছটলবদি ছরদখদছন, আর উনার
ছচাখদুদটা লভদে! লকছু পদর আমার ডাদয়লরটা ছফরত ছপিাম, আর মু নমু ন-লে বিদিন “ছতামার যলে লকছু িাদর্ ছতা আমায় বিদব, লক বিদব
ছতা? You can just come to me, okay”? ডাদয়লরটা ছশষদমশ ছফরত ছপদয় ‘লবপেটা’ ছকদট ছর্দছ বু দঝ, মহা আনদে তারপর আমার
ক্লাদস লফরিাম। ছফরার পদে মদন ছহাি ছয চশমা ছাড়া লমনলত-লের ছচাখদুদটা ছতা ছবশ ছছাদটাই, তাহদি চশমা পড়দি তা অদতা বড় ছেখায়
ছকন?
এইসব িজ্জার মাদঝও একটু আরাম খুাঁ দে ছপতাম ঐ রঙ আর তুলির স্পদশগ। স্কুদির মলনগং-দসকশদনর লেিীপ-বাবু র, ব্লযাকদবাদডগর ওপর
সাো চদক আাঁকা ‘একটি গ্রাদমর দৃশয লচি’ আমার প্রেম প্রেম ভাদিা িার্দিও পদর তা একদঘদয় িার্দতা। ছসই একদঘদয়লম ছেদক রক্ষা ছপিাম
মু নমু ন-লের (দসন) আাঁকার ক্লাদস। টিচাসগ-রুদমর ‘ঐ লমটিদঙর’ সু বাদে ক্লাদসর বাইদরও উনার সদে ছতা আিাপ লছিই, আর উনার ভাবভলে বা
কো বিার ঢংও আমায় ছকমন ছযন আকষগণ করদতা! যলেও উলন ছয সু লচিা ছসদনর ছমদয় বা ‘সু লচিা ছসন’ ছয লক ‘বস্তু’ তা োনা বা ছবাঝার কন
ক্ষমতাই তখন আমার লছি না! শুযু ছেখতাম ছয স্কুি ছফরত ছছদিদের লনদত আসা সমদবত মাদয়দের ছকউ ছকউ আমাদের আাঁকার টিচারদক
ছেখার েনয একটু উৎসু ক।
মু নমু ন-লের ড্রলয়ং ক্লাদসরও ছকমন ছযন একটা আিাো আকষগণ লছি! োনিার পাদশ োাঁলড়দয় উলন একবার বদিলছদিন “এই যর আমার
ছলব আাঁকদত হদব; লকন্তু ঐ ছয ‘ওয়াদি’ আমার ‘সযাদডা’ পদড়দছ, ছসটাও লকন্তু আলম, তাই ওদকও লকন্তু আাঁকদত হদব”! ছায়ারও ছয ছলব আাঁকা
সম্ভব তা এর আদর্ আমার োনা লছি না, শুদন আলম এদকবাদর ‘হাাঁ’ হদয় ছর্লছিাম! একবার মু নমু নলে আমাদের ক্লাদস লকছু একটা আাঁকদত
বদিলছদিন, আর উলন ঘু দর ঘু দর ছেখলছদিন ছয আমরা ছক ছকমন আাঁকলছ। হটাত ছেলখ ছয উলন আমার ছডদস্কর পাদশ এদস চুপটি কদর োাঁলড়দয়
পড়দিন। বিদিন “বাুঃ, ছবশ ‘ড্র’ কদরা ছতা তুলম! তুলম বু লঝ ড্রলয়ং ‘িাইক’ কদরা?” ততলেদন আলম ছবশ ভাদিা মদতাই ছেদন ছফদিলছ ছয
আলম আাঁকদত পছে কলর – তাই মাো নালড়দয় বিিাম হযাাঁ। তারপর উলন বিদিন “ছতামার এই ড্রলয়ঙটা তুলম আমায় ছেদব”? আলম উত্তর ছেওয়ার
আদর্ই বিদিন “না, এটা ‘ছবটার’ তুলম ছতামার বালড় লনদয় যাও, লকন্তু আমার েনয লকছু একটা ‘ছস্পশাি’ ড্র কদর এদনা, শুযু আমার েনয, লক
পারদব ছতা”? ছসলেন দুপু দরই বালড় লফদর আলম উনার েনয একটা “ছস্পশাি” ছলব এাঁদকলছিাম; আনেবাোদরর প্রেম পাতার ছভতদরর লেদকর
লনদচর ছকানায় যারাবালহক ভাদব ছবরদনা ‘অরণযদেব’ কাটগ ু ন ছেদক অরণযদেদবর ছবৌ ‘ডায়ানা’র ছলব; ‘কলপ’ ছকাদর, লকন্তু একটু বড় ছকাদর। পদরর
লেন ক্লাদস ওটা মু নমু ন-লেদক লেদতই উলন খু ব খু লশ হদিন, আমাদক েলড়দয় যদর আের কদর বিদিন “বাুঃ, এদক ছতা একেম আমার মদতা
ছেখদত, just like me”! বেদি উলন আমাদক লেদয়লছদিন একটা প্ল্ালেদকর ছর্ািাপ ফুি, যা আমার কাদছ আেও আদছ! (এর বছর কদয়ক
বাদে ‘ঐ’ মু নমু ন-লেদকই বৃ লিদত লভদে-কাপদড় অযো মাটিদত র্ড়ার্লড় ছখদত ছেদখলছ টি.লভ বা লসদনমা-হদির পেগ ায়, ছেদখ এদকবাদরই ভাদিা
িাদর্লন; র্াদয় কাপড় েড়াদনা আমার ‘ছসই’ আাঁকার টিচার মু নমু ন-লে আেও আমার মদনর ‘ছেদম’ বেী – আর ছঢর ছবশী আকষগণীয়া!)
ক্রদম ‘যনরাে’-‘ছসদর্গই’-‘তালতয়ানা’রা হালরদয় ছর্দিা, আর স্কুদির মলনগং-দসকশন পার কদর আলম ছর্িাম ছড-দসকশদন। ছকমন
ছযন একটা ‘বড় বড়’ হাবভাব, হাাঁটা-চিার যরণটাই ছযন বেদি ছর্দিা সবার! লকন্তু ‘ছছাট’ছবিার অভযাস আাঁকা আর রঙ করাটা ছাড়দত পারিাম
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না তখনও, বরং তা আরও ছবদড়ই ছর্দিা। এরই মাদঝ মা ‘চদি ছর্দিন’ আমার ক্লাস-লসদক্সর গ্রীদের-ছু টিদতই। ঐ লনুঃসেতার মদযযও ‘সে’
ছপদয়লছিাম রঙ-তুলির। মাদঝ-সাদঝই রঙগুদিাদক আর ছতমন রলঙন মদন হদতা না, শুযু ‘িাি’ আকাদশর সূ দযগােয় বা সূ যগাি ছেখদতই ভাদিা
িার্দতা, মদন হদতা ছয মা লক তাহদি ছর্দিন ঐ লেদকই ছকাোও? সূ দযগােয় বা সূ যগাদির ছলব আাঁকদতও ভাদিা িার্দতা তখন। কদয়কবার এলেকওলেক ‘বদস আাঁদকা’ প্রলতদযালর্তায় তা এাঁদকওলছিাম, ছযাদপ টিলকলন কনটাদতই। তদব এই প্রসদে যা মদন আদছ তা ছহাি আমার োোর একবার
আমাদক ছনতালে ইনদডার ছেলডয়াদম কন এক ‘বদস আাঁদকা’ প্রলতদযালর্তায় লনদয় যাওয়ার কো, আলম যখন ক্লাস ছসদভন বা এইদট পলড় তখন
– ‘ছয’ োোই লকনা ছছাটদবিায় ঝর্ড়া-মারামালর হদিই েি ছঢদি লেদয়, বা অনয কন ভাদব আমার আাঁকা নি কদর লেত!
এইরকমই কন এক সময় (ক্লাস ছসদভন বা এইদট হদব) আলম একবার এক সূ যগাদির দৃশয ছপইন্ট কদরলছিাম, একটা লগ্রটিং-কাদডগর
ওপর। লক কদর বা ছসই কো ছপৌাঁদছলছি আমাদের পাড়ার আমার ছেদক ছবশ কদয়ক বছদরর বড় ‘লমঠু ’-লের কাদন (‘ছয’ লমঠু -লের র্ান শুনদত
আলম আেও টিলকট কাটদত রােী আলছ)! আাঁকাটা ছেখাদত লমঠু -লে লকছু দতই লববাসই করদত পারদিা না ছয ওটা আমার দ্বারা ছপইন্ট করা সম্ভব,
বিি “ছবরুঃ, এটা ছতা কন ‘পাকা’ হাদতর আাঁকা”! শুদন প্রেদম খারাপ িার্দিও পদর মদন হদয়লছদিা তাহদি লক আমার আাঁকার-হাতটা ছবশ
‘পাকা’?
এরই মাদঝ পাদশর বালড়র ‘বুড়ন’-লের লবদয় ঠিক হদয় ছর্দিা (কন অঙ্ক আটদক ছর্দিই ‘ছয’ বু ড়ন-লের কাদছ ছু দট ছযদত ইদে
করদতা!)। বু ড়ন-লের বালড়র ছাদের ছােনা-তিায় আিপনা লেদত, আর লবদয়র লপাঁলড়দত রলঙন-কার্ে সাাঁটদত আমার ডাক পদড়লছি বু ড়ন-লের
োো ‘অমি’-োর কাছ ছেদক। সাদে অমি-ো সদমত ওাঁদের আত্মীয়দের ছেদক আরও ছবশ কদয়কেন ছছদি-দছাকরাও লছি। একসময়য় অমিো বিি “ছেখ, ছেখ, ছর্ৌতম ছতা মাটি ছেদক হাতই ছতাদি না, লক রকম ‘এক টাদন’ আাঁকদছ সব”। শুদন ভাদিা ছিদর্লছি এই কারদণ ছয
অমি-ো লনদেও ভাদিা আাঁদক বা আাঁকত (অমি-োর আাঁকা শরৎচন্দ্র চদট্টাপাযযাদয়র একটা ছলব এখনও আমার ছচাদখ ছিদর্ আদছ!)। এসব
ছাড়াও পাড়া বা স্কুদির মযার্ালেদনর পাতা ছলবদত ভরাদত মাদঝ-সাদঝই ডাক পড়দতা আমার।
স্কুদির ক্লাস এইদট আমাদের অদঙ্কর আর ‘িাইফ-সাদয়দির’ ক্লাস লনদতন সু দরশ-বাবু (পাি)। একবার ‘িাইফ-সাদয়দির’ ক্লাদস লতলন
আমাদের বযাদঙর ‘লরদপ্রাডাকটিভ-সাইদকি’ সম্পদকগ লকছু একটা লিখদত বদিলছদিন। আলম আর লক লিখদবা? পড়াদশানাই ছতা করতাম না,
তখন ছতা স্কুদি যাওয়ার মু খয উদেশযই লছি শুযু মাি বন্ধ্ুদের সাদে ‘েলমদয়’ আড্ডা মারা – শুযু মদন পড়দিা ছয েি ছেদক ডাঙায় উদঠ বযাঙালচ
হদয় যায় বযাঙ! চুপচাপ বদসও োকা যায় না। তাই একটা ছলব এাঁদক সু দরশ-বাবু র কাদছ খাতা েমা লেিাম – এক বযাদঙর ঘাদড় বদস আর এক
বযাঙ! লনদের ‘লবেযা োলহর’ ছকারদত ছলবটাদত আবার ‘ছিদবলিং ও’ কদর লেদয়লছিাম - লনদচরটা পু রুষ, ওপদররটা স্ত্রী (ভুি বশত)। পদরর লেন
সু দরশ-বাবু একরকম ছুাঁ দড়ই আমার ‘বেলিলপ’ খাতাটা আমায় ছফরত লেদয় বিদিন ছয “এটা ‘ড্রলয়ং’ ক্লাস না; তুই এমনই একটা বাের-পু িা ছয
তুই ছতা ছসইডাও ঠিকঠাক করস নাই – ‘ছিদবলিং ও’ও ছতা ঠিক হয় নাই”! লনদের ‘ছিদবলিং ও’ ভুি বু ঝদত ছপদর, সু দরশ বাবু র সামদন হালস
চাপদত লর্দয় ছপট আমার এদকবাদর ছফদট যালেদিা!
একবার কো হলেদিা ক্লাদসর এক সহপাঠীর (বশবাি গুপ্ত) সদে, ছয লকনা ছিক-মাদকগ দটর লেদক ‘লচিাংশু’ছত আাঁকা লশখদতা।
ছখাাঁেখবর লনদয় বাবাদক লচিাংশুদত আমার আাঁকা ছশখার ইোটার কো োনািাম, ভলতগ ও হিাম ছসখাদন। লকন্তু মাস খাদনদকর ছবলশ টিকদত
পারিাম না, কারণ বালড়র দু-একেদনর পছে ছহাি না বযাপারটা। আমার কাকু (নানা) ‘লবযান’ লেদিন ছয “র্ান-আাঁকা, এসব ছতা ছমদয়রা ছশদখ
– লবদয়র বাোদর োম ‘ছতািার’ েনয, এসব লশদখ আমার লক হদব”? তাছাড়া বালড়দত ছতা অনযানযরাও আদছ, আলমই বা একিা এই সু দযার্টা
পাব ছকন? হক কো! তাই লনদের ইদেটাদকও ‘তুদিই’ রাখদত ছহাি, শুযু একটু অনযভাদব। এরপর লবলভন্ন বযিতায় আাঁকা বা রঙ করার
অভযাসটাই হালরদয় ছর্ি আমার। (এর বছর-খাদনক বাদে ‘ঐ’ নানা বা বালড়র অনয কাউদক না োলনদয়ই ভলতগ হদয়লছিাম র্াদনর স্কুদি,
ভবালনপু দরর ‘র্ীতলবতাদন’; ‘ইলেরা’ লসদনমা-হদির লপছন লেদক। ছসখাদন র্ান লশখতাম ছসখানকারই প্রাক্তন রদদ্ধয় অনু প ছঘাষাদির ছাি, আর
এক প্রাক্তন ‘মািার’-োর কাদছ। আমার এই ‘অযাডদভঞ্চাদর’ সাহাযয ছপদয়লছিাম আমার সহপাঠী-বন্ধ্ু সু মির (চক্রবতী) আর ওর মাসীর
(‘ছমাটামাসী’) কাছ ছেদক, সু মিও র্ান লশখত ঐ র্ীতলবতাদনই)।
এরপর যা টিদক োকি তা ছহাি পু দোর আদর্ লকছু লেন বাদে বাদেই কুমারটুলিদত লর্দয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাদনা। একাই ছযতাম, আর
ছেখতাম ছয বাাঁশ, কাঠ, খড়, মাটি যীদর যীদর ছকমন সব েীবি হদয় উঠদছ! পদর ছসইসব ঠাকুরই আবার লবলভন্ন পযাদন্ডদি ছেদখ ছকমন ছযন
এক আেব অনু ভূলত হদতা, মদন হদতা ছয এাঁদের সিাইদকই আলম শুযু লচলনই না – োলনও! ছছাটদবিায় আাঁকা কন কন গ্রাম, বালড়, ছাে, হলরণ
বা মানু ষদের সাদেও আমার এইরকমই কন এক সম্পকগ স্থাপন হদয় ছযদতা, ঠিক ‘ছযমনটা’ হদয়লছদিা ‘ঐ’ লশলিগুলড়-োলেগলিদঙর ছছাট্ট ‘যনরাে’
বা রালশয়ার ‘ছসই’ ছছাট্ট ‘ছসদর্গই’-‘তালতয়ানাদের’ সদে!
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অযাদমলরকায় আসার পর গ্রযােু দয়ট-স্কুদি োকাকািীন আমার সখ হদয়লছদিা ‘লরসাদচগর’ ফাাঁদক একটু অনয লকছু করার, লেনরাত-ভর আমার NMRিযাবদরটলরর একদঘদয়লম ছেদক ছরহাই ছপদতই! এক-ইলঞ্জদনর ছপ্ল্ন ওড়াদনা ছশখাটাই (ফ্লাইং ছিসন) লছি প্রেম আর প্রযান ইো। লরসাচগ করার
ছেৌিদত ‘ছেট এমপ্ল্য়ী’ হবার সু বাদে, আমার ‘ছেট ইউলনভালসগটির’ ফ্লাইং ক্লাদস অলত নর্ণয টিউশন-ফীদয় ছসই মত ছরলেদস্ট্রশনও কদরলছিাম;
লকন্তু একেদনর লবদশষ বাযাদত ছশষ পযগি তা আর ছহাদয় উঠি না – ‘লসেি-ইলঞ্জদন’ নালক অদনক ‘লরস্ক’, তাই। অর্তযা বাছিাম ছপইলন্টংক্লাস। ছসখাদনই আমার প্রেম ছতি-রদঙ ‘হাদতখলড়’, মাঝ-কুলড়র ‘বু দড়া’ বদয়দস। ছসই ক্লাদসর ইিোকটর (টিম ওরউইর্) একবার আমায়
লেদেস কদরলছদিন ছয “have you ever considered taking art a bit more seriously”? েবাদব আলম তাাঁদক োলনদয়লছিাম ছয না,
‘আটগ’টা শুযু ‘করদত’ই ভাদিাবালস, তা লনদয় ‘আটগ-স্কুদি’ লর্দয় পড়াদশানা করদত নয়; ঠিক ছযমন রান্নাটা, ওটা শুযু ‘করদত’ই ভাদিাবালস, তা
লনদয় ‘কুলিনালর-স্কুদি’ লর্দয় পড়াদশানা করদত নয় (তদব হযাাঁ, ‘র্ান’টা কন স্কুদি লশখদত পারদি ছনহাত মে হদতা না!)। এই ‘অদয়ি-দপইলন্টং’
বযাপারটা আমার কাদছ ঠিক ‘যু তসই’ ছহাি না, ছছাটদবিার ‘ছসই েি-রদঙর’ মোটাই ছপিাম না এদত। তার ওপর লছি ‘ছগ্রদড’র ঝাদমিা –
‘মো’ ছতা নয়, আাঁকার ক্লাদস ছক লক ছগ্রড ছপি ছসটাও প্রাযানয ছপি। আমার কাদছ আাঁকাটা লছি ‘পাদসগানাি’, লনদের ভাদিা িার্াটাই লছি
এক এবং একমাি লবদবচয, ছক লক ভাবদিা তার ছতায়াক্কা না কদরই! অদনক সময়ই আাঁকার ছেদকও বড় ছহাদয় উঠত ‘আাঁকার সময়’ আলম ছয
‘ের্দত’ বাস কলর – ‘ছসই ের্তটা’। অযাদমলরকান ইউলনভালসগটির কন ‘ছরলেোডগ ক্লাদস’ তা ছবাযহয় হবার নয়। সাদে লছি ‘টাইম-কিদেইন’
- একটা লনলেগ ি আাঁকা লনলেগ ি সমদয়র মদযয ছশষ করার োয়বদ্ধতা। ছছাটদবিার ছসই দুপু র র্লড়দয় সদন্ধ্য পার ছকাদর ছেওয়া ‘ছসই’ আাঁকদত পারার
কন মোই লছি না এদত, তাই লনদের শযদযগর অভাবটাও নেদর এদিা। ছলব রঙ ছকারদত লর্দয় ছেখিাম ছয আমার সময়টাই ছকমন ছযন ‘ছবরঙ’
ছহাদয় যাদে! লহদত লবপরীত হদে ছেদখ এতই লবরক্ত িার্দিা ছয সময় োকদত োকদত ড্রপই কদর লেিাম ক্লাসটা, যাদত আমার েযািলক্রদে
এই ক্লাদসর ‘ছসই’ ‘ছগ্রড’টার আর কন উদিখই না োদক!
‘মো’টা আবার খালনকটা ছফরত ছপদয়লছিাম ছবশ বছর কদয়ক বাদে, আমার বাচ্চাদের সাদে; ঐ েি-রঙ আর তুলির হাত যদরই।
ওদের সাদেই আবার লনদের ছছাটদবিায় ছফরত ছযতাম কখদনা কখদনা। কার্দের ওপর আমার ছপলিদির কন ছছাট্ট আাঁচদর, বা েি-রদঙর
তুলির কন অিস টাদনও ওরা অবাক হদয় ছযত; ছচাখ বড় বড় কদর এমন ভাদব তাকাত ছয আমার লনদের ছছাটদবিার কো মদন পদড় ছযত –
‘ঐ’ মু নমু ন-লের আাঁকার ক্লাদস ‘ছায়ার’ ছলব আাঁকদত লর্দয় আমার ছযমন েশা হদয়লছদিা! ওরা ছক আমার ছকান আাঁকাটা লনদের কাদছ রাখদব
তাই লনদয় কাড়াকালড় িালর্দয় লেদতা; যার মদযয োকদতা না ‘লমঠু ’লের অলববাদসর অবো, োোর েি-ঢািার অবদহিা বা সু দরশবাবু র খাতা ছছাাঁড়ার
তালেিয; বেদি আমার মদন পদড় ছযত ‘অমিো’র উৎসাহ, ‘মু নমু ন’লের আের বা মাদয়র ‘ছসই যত্ন’ - যা লেদয় মা লকদন লেদয়লছদিন আমার
প্রেম েি-রদঙর বাক্স আর বদিলছদিন তা ‘যত্ন’ কদর রাখদত। ছপলরদয় আসা কত বছর, সাক্ষী হওয়া কত ঘটনা লমদিলমদশ ছকমন ছযন সব
একাকার হদয় ছযত – অদনকটা ঐ েদি রঙ ছমশাদনার মতই, সলম্বত লফদর ছপতাম ওদেরই কাদরা প্রদে – “how did I do Baba?” ঝাপসাছচাদখ ওদের আাঁকা ভাদিা কদর না ছেদখই বিতাম “awesome, marvelous!” প্রশংসা শুদন ওরা আনদে হাত তালি লেদয় িালফদয় উঠত!
তারপর ওরাও বড় হদয় ছর্দিা, আর লবলভন্ন বযিতায় হালরদয় ছর্দিা ওদের ছলব আাঁকা বা রঙ করার অভযাসটাও; সাদে আমারও, আবারও।

লেৌেম সরকার
Gautam Sarkar lives in Minnesota, USA. Writing was composed in May, 2015
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অেসর ও আমরাাঃ লকছু দৃশ্য, লকছু লচন্তা
ছকালকিা ভদ্র (অবসর প্রাপ্ত অযযালপকা, ছবেু ন কদিে)
আমরা যারা েীঘগলেন পূ ণসগ ময় কাে কদর অবসর লনদয়লছ বা ‘লরটায়ার’ কদরলছ, তাদের সম্বদন্ধ্ অদনদকর অদনক রকম ভুি বা ঠিক যারণা আদছ।
েীবন ছেদক ছনওয়া কদয়কটি দৃশয, কদোপকেন ও লচিা তুদি যরিাম। ছেখু ন ছতা নতুন ছকাদনা বাতগ া, লভন্নতর ছকাদনা ইলেত খু দে পান নালক!
দৃশ্য একাঃ ছবেু ন কদিদের োফ রুম। কদয়ক বছর আদর্র একটি লেন। আে আদিালে অবসর ছনদবন। তাাঁদক লবোয় অলভনেন োনাদনা হদব।
একাদি ওাঁদক লেদেস করিাম, ছকমন িার্দছ আদিালে? এত বছর কাে করদিন। আে একটা যলত লচহ্ন পড়দছ। ছকমন ছবায করদছন? আদিালের
পদর আসদব আমার পািা, লনদেদক ছতা শতলর হদত হদব। খু ব উজ্জ্বি রদঙর একটি শালড় পদর এদসদছন – তদতালযক উজ্জ্বি হালস ছহদস আদিালে
বিদিন, ‘আমার মু লক্ত আদিায় আদিায়’। তাাঁর ছচহারা, কো ও সােদপাশাদক ছকাদনা ক্লালি, হতাশা, বাযগদকযর অবসন্নতা খুাঁ দে ছপিাম না।
অবসর তাহদি মু লক্তর বাতগ া বদয় আদন? আদন নতুন আদিার ইশারা?
দৃশ্য দুইাঃ হটাৎ একলেন ছেখা হি শলক্তর সদে। আমাদের বন্ধ্ু ও সহপাঠী শলক্তপে ভট্টাচাদযগর সদে।
‘আো শলক্ত, ঠিক ঠিক বদিা ছতা, অবসর ছনবার লেনটায় ছতামার ছকমন ছিদর্লছি? মু চলক ছহদস শলক্ত বিি, ‘ছশাদনা তাহদি। সতযলেৎ রাদয়র
‘পরশপাের’ ছেদখলছদি? তুিসী চক্রবতীর অনবেয অলভনদয়র কো মদন করদত পারদছা? এক সেগ ারলের টযালক্স ছডদক উদঠ বসদিন ,
পরশপােরটি হাদত ছপদয়। বিদিন, ‘সেগ ারলে আেদকর লেনটা বড় ভাদিা, আে একটু হাওয়া খাব। চদিা একটু হাওয়া ছখদয় আলস।’
‘তুলম বিদত চাও, লরটায়ারদমদন্টর লেন ছতামার র্দড়র মাদঠ লর্দয় হাওয়া খাবার ইদে হদয়ছি?’ আমার লবলস্মত লেোসার উত্তদর শলক্তর
ছোরাদিা উত্তর, ‘ঠিক যদরদছা, আমার মদন হদয়লছি, কতলেন চাকরী করিাম! এবার একটু হাওয়া খাব।’ শলক্ত একটা আরাদমর লনুঃবাস ছফিি।
দৃশ্য লেনাঃ আে আমার অবসর ছনবার লেন। এই লেনটিদত আমার হঠাৎ মদন পড়ি ৩৭ বছর আদর্কার ছসই লেনটির কো, প্রেম ছযলেন এই
মহালবেযািদয় ঢু দকলছিাম। উত্তর কিকাতার ছহদুয়ার যাদর এক বদনলে ছমদয়দের কদিদে ছসলেন লেদনর ছবিায় অেস্র ছকালকি ‘কুহু, কুহু’ কদর
ছডদকলছি। ছকন? ছসলেন এক তরুণী অযযালপকা তাাঁর েীবদনর প্রেম ক্লাসটি লনদত ঢু দকলছদিন – সদে তখনকার লবভার্ীয় প্রযান। আমার নাম বদি
ছািীদের সদে পলরচয় কলরদয় লেদিন, সদে সদে শুরু হদয় ছর্ি ‘ছকালকি’ ডাক। অপ্রস্তুত ও লবব্রত আলম সাযযমদতা স্মাটগ হবার ছচিা কদরলছিাম।
খু ব রার্ হদয়লছি আমার এদতা সাদযর নাম লনদয় টানাটালন করার েনয।
আে অবসর ছনবার লেন – েীঘগ পে পলরক্রমার ছশদষ বহু অলভেতায় পলরবলযগত ছসলেদনর তরুণী আে প্রবীণা। হঠাৎ মনটা ছকমন কদর উঠি।
প্রেম লেদনর অলভেতা নতুন মািা লনদয় স্মৃলতর েরো খু দি লেি। ছসলেদনর ছকালকি ডাদকর েনযই ছযন মনটা ছকমন কদর উঠি। ছসলেন লছি
েীবদনর বসি – ফুি ফুটত, ছকালকি ডাকত। আে ছতা আর বসি নয়। আে এদস পদড়লছ পাতা ঝরার লেদন – ‘মু গ্ধ ছকালকি কই ডাদক ডাদি?
কই ছফাদট ফুি বদনর আড়াদি?’
অযযাপনা েীবদনর সব ছশদষ ছয কলবতাটি পলড়দয় এিাম তাদতও ছযন ছসই পাতা ঝরারই বৃ ত্তাি –
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, of few do hang…
- তুলম আমার মদযয ছসই সময় ছেখদছা, যখন পাতা লববণগ হদয় যায় লকংবা ঝদর যায় । অেগাৎ ঋতু চদক্রর ছশষ ও েীবদনর ছশষ এক হদয় ছর্দছ
কলবর বণগনায়। কদিে ছেদক ছবলরদয় এিাম ছশষ বাদরর মত – ‘এবাদরর মদতা বসি র্ত েীবদন’।
দৃশ্য চারাঃ কদয়ক লেন পদর একবার ছযদত হদয়লছি কদিদে আবলশযক শবষলয়ক কােগুলি করার েনয। ছবলরদয় এদস ছেলখ একটা টযালক্স। না,
ছকানও সেগ ারলে নয়, অল্পবয়লস এক বাঙালি ড্রাইভার। প্রায় আমাদের র্িবয োয়র্ায় ছপৌাঁদছ ছেয়।
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‘বালড় যাদবন ঠাকুমা?’ – ঠাকুমা! ছকমন ছহাদিা বযাপারটা? এই ছছদিটা ছতা এতলেন ‘বড়লে’, ‘মযাডাম’ এই সব নাদমই ছডদকদছ। আে
এদকবাদর ‘ঠাকুমা’? এ লক তাহদি ছেদন ছর্দছ, ছয আলম লরটায়ার কদরলছ। আে আলম আর মযাডাম নই, বড়লে নই, শুযু ই একেন ঠাকুমা।
এদেদশর ‘লসলনয়ার লসটিদেন’ এর তালিকায় নবতম সংদযােন?
লচিা হি; এদক আলম লক বিব – র্দড়র মাদঠ হাওয়া ছখদত যাদবা? ‘লছন্ন লশকি পাদয় লনদয়’ আমারও ছয হাওয়া ছখদত ইদে করদছ। লকন্তু এ
যলে আমাদক পার্ি ভাদব? যলে ভাদব ‘ঠাকুমা’র ভীমরলত যদরদছ?
তাই – ভাই শলক্ত, আমার র্দড়র মাদঠ যাওয়া হয়লন। হাওয়া খাওয়াও হয়লন। আমাদের ছেদশর অবসর প্রাপ্ত পু রুষ/ মলহিারা, লবদশষ কদর মলহিারা
হঠাৎ কদর বৃ দ্ধ হদয় যান। তাই র্দড়র মাদঠ না লর্দয় আলম ছর্িাম আমাদের কদিদের কাদছই ঠনঠলনয়ার কািীবালড়। আলম লরটায়ার কদরলছ বদি
কো! আমাদক ছতা এখন পরকাদির কো লচিা করদতই হদব। সতযলেৎ রাদয়র ‘তুিসী চক্রবতী’ না হদত পালর, ‘ইলের ঠাকরুন’ মাদন চুনীবািা
ছেবী ছতা হদত পালর। বিদত ছতা পালর সু র কদর – ‘হলর লেন ছতা ছর্ি, সন্ধ্যা হি, পার কর আমাদর’।
লশ্ষ দৃশ্যাঃ অদনক দুদরর এক দৃশয। আদমলরকার িস এদঞ্জিদসর মযানহাটান বীদচ এদসলছ ছছদির সদে। অবশযই লরটায়ারদমদন্টর পদর। কযাদমরা
লনদয় চার পাদশর ছলব তুিলছ।
ছরাে ঝিমদি সকাি, অদনক মানু ষ এদসদছন। ছকউ এদসদছন শীদতর ছরাে উপদভার্ করদত। ছকউ বা এদসদছন মাছ যরদত। বয়স? – মদন হয়
পঞ্চাশ ছেদক আলশর মদযয। মু দখ হালস, মাছ যরার তৎপরতা ও েীবনদক উপদভার্ করার র্লত ও ছেযালত এাঁদের ছচহারায়। এাঁরা এক সমৃ দ্ধ ছেদশর
প্রবীণ নার্লরক। আমরা খুাঁ েলছিাম এমন কাউদক লযলন আমার ছছদির সদে আমার একটা ছলব তুদি ছেদবন। এক বয়স্ক লবদেশী এলর্দয় এদিন –
‘োও ছতামাদের মা ছছদির ছলব তুদি লেই’। যনযবাে লেদয় আমার ছছদি কযাদমরাটা তাাঁদক এলর্দয় লেি। কদয়ক মু হূতগ ছকদট ছর্ি ... আশ্চযগ ছলব
তুিদছন না ছকন? ছকমন একটা লবরক্ত মু দখ আমাদক ছেখদছন। হাত ছনদড় আমার ছছদিদক ডাকদিন – ‘ছতামার মার এমন ছর্ামড়া মু খ ছকন?
হাসদত বদিা।’ আমরা দুেদনই অপ্রস্তুত। হালস হালস মু খ করিাম। এর ছবলশ হাসদত ছতা ছকাদনালেনই পালরলন। এখন ছতা আদরাই পারব না। কারণ
আমাদের ছেদশ অবসর প্রাপ্ত মানু ষ মাদনই একেন হতাশ, ছশষ হদয় যাওয়া মানু ষ, ষাট বছর বয়দসই ছয হাসদত ভুদি যায়। ছোঁ দতা হালস সাদহদবর
পছে নয়। অপ্রস্তুত আমার ছছদি সাদহবদক বিি, ‘মা একটু র্ম্ভীর, লরটায়াডগ লশলক্ষকা, ছবলশ হাসদত পারদবন না। আপলন এমলনই ফদটা তুদি
লেন।’ তদতাক্ষদণ মো ছেখদত ছবশ লকছু মানু ষ লভড় কদর আমাদের ছেখদছন। হতভার্া সাদহব আমার কযাদমরাও ছফরৎ লেদেন না, ছলবও
তুিদছন না। এমন লবপদে আলম েীবদন পলড়লন। ওাঁর সাে পাে ছের ছডদক উলন বিদিন – ‘এই লরটায়াডগ মলহিা হাসদত পাদরন না’ – চারযাদর
হালসর ছরাি উঠি। আর তার মদযয ঐ সাদহব আমার কযাদমরাটা বর্দি লনদয় দুহাদতর আেু ি মু দখর ছভতর ঢু লকদয় োাঁত ছেলখদয় আমাদক বিদিন
ছয, আমাদক ওই রকম বলিশপাটি োাঁত বার কদর হাসদত হদব।
এই দৃশয ছেখলছ...দেখলছ... হঠাৎ একটা অঘটন ঘদট ছর্ি আমার নীরস েীবদন – আলম সশদে ছহদস উঠিাম বা এদের কান্ড ছেদখ ছহদস
ছফিিাম। এমন হালস আলম এই েীবদন আর হালসলন। ছস হালস ‘ছলড়দয় ছর্ি সবখাদন, সবখাদন, সবখাদন’ – ছলব ছতািা ছশষ। কযাদমরা ছফরৎ
লেদয় আমার লেদক একটা ‘kiss’ ছুাঁ দড় লেদয় সাদহব বিদিন, ‘Dear Ma’am, keep on smiling’.
এক মু হূদতগ ছেশ-োলত-বণগ-ভাষার বযবযান ছর্ি ঘু দচ। লচরিন, সবগেনীন মানবতার ভাষায় ছসই নাম-না-োনা সাদহব ছযন আমাদক বদি ছর্দিন
– ‘ছহদস নাও এ দু লেন বই ছতা নয়’।
লিখক পলরলচলোঃ ছিলখকা ছপ্রলসদডিী কদিদের প্রাক্তনী; কিকাতার প্রাচীনতম, মলহিা লশক্ষার পীঠ স্থান ছবেু ন কদিে ছেদক েীঘগ অযযাপনার
ছশদষ অবসর লনদয়দছন, লবষয় – ইংরােী সালহতয। ‘অবসর’ এবং অবসর প্রাপ্ত মানু দষর সম্বদন্ধ্ লতলন অদনক হতাশাবযাঞ্জক কো শুদন এদসদছন।
লকন্তু অবসর ছনবার সমদয় ও পরবতী েীবদন তাাঁর উপিলব্ধ অনয রকম – ‘লরটায়ারদমন্ট ও অবসর’ ছয অনয দৃলিদকাণ ছেদকও ছেখা যায়, ছসটাই
লতলন এই প্রবদন্ধ্ প্রকাশ করদত ছচদয়দছন।
পটভূলম – কিকাতা ও এক অংদশ আদমলরকা, চলরি ও ঘটনাগুলি বািব।
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রক্ত চাই
ছর্ৌতম সরকার

রক্ত রক্ত রক্ত

তৃণমূ ি লসলপএম চাপান উদতার

রদক্ত রক্তাক্ত ছভদে পড়া লব্রে,

আহদতর ছর্াঙালনদত রাত ছহাদিা ছভার।

ছখাাঁে চাই ছখাাঁে
হতাহত মানু দষর সংখযা হলেশ।

ইেদবেি – ওদয়ে ইলন্ডে – ছমাহনবার্ান ভারতফুটবি, লক্রদকট সবই আদছ ঠিক।

তবু চাই রক্ত; আপনার, আমার

ঠিক ছনই সংখযার আহত লনহদতর

আহত মানু ষদের প্রাণ বাাঁচাবার।

সংখযাটা হালরদয়দছ লনদচ ভাো লব্রদের।

রদক্তর েনযই আে হাহাকার।
তবু ও চিদছ লনবগাচন! প্রচার-

ছবহায়া ছসিলফদত ভদর ছফসবু ক
‘েন্তু’-মানু ষরা আে বলযর মূ ক।

লমলডয়া, রােবনলতক েি, ছনতা, ছসদিব

ক্ষলত পূ রন ছেওয়া হদব, আদক্ষপ লকদসর?

িজ্জার মাো ছখদয় যদরদছন ছভক।

রক্ত চাই রক্ত, রক্ত ‘মানু দষ’র।

Gautam Sarkar was born and raised in Kolkata, India. Moved to the US for higher study following
graduating from Ballygunge Government high school. A research-chemist by academic training
and by profession, and a Bengali writer and music lover by heart. Over all, a lover of life!
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মাদের লিখনীদে
আমার মা ভারতী মু খালেগর শকদশার ও ছযৌবন ছকদটলছি ভারতবদষগর ইলতহাদসর একটি গুরুত্বপূ ণগ অযযাদয়র মযয লেদয় । ছসই সমদয়
বাংিার ছািরা ছমদত উদঠলছি স্বাযীনতা সংগ্রাদম, …অলবভক্ত বাংিা ছেদর্ উদঠলছি ইংদরে শাসদনর লবরুদদ্ধ..দেশ মাতাদক পরাযীনতার
শৃ ঙ্খি মু ক্ত করার আশায় । আবার প্রায় সমসামলয়ক কাদি সু রু হদয়লছি পু রদনা লেদনর কিকাতার সাংস্কৃলতক নবোর্রণ । মা লছদিন এই
সময়কাদির বহু ঘটনার প্রতযক্ষেশী । মার ডাদয়লর ছেদক মার ছিখা লকছু ঘটনা অলবকি তুদি লেিাম ছকানও ছকানও পাঠদকর ভাি িার্ার আশায়
। মাদয়র ছিখা তেযগুলির সদে পাঠদকর যলে মদতর তারতময হয়, এই ছভদব আদর্ ছেদকই পাঠদকর কাছ ছেদক ক্ষমা প্রােগনা কদর রাখলছ।

‘িল্ট’ অযান্ড ‘লেন্ড’
ছস সময় খু িনা, বলরশাি লবপ্ল্বী ছছদিদের ঘাাঁটি লছি । ছসটা খু ব সম্ভব ১৯৩০ বা ১৯৩১ সাি । বাংিায় তখন লবপ্ল্বী ছছদিরা সাদহব খু ন
কদর ছবড়াদছ । ছসইেনয সব ইংদরে ও বাঙািী উচ্চপেস্থ অলফসাদরর সদে দুেন কদর পাঠান র্াডগ োকদতা লরভিভার লনদয়, ছয ছকউ তাাঁদের
বাড়ী ছযত তখনই ওরা ছচাঁ লচদয় উঠত ‘হট’ বদি, ছয যাদে তাদক হাত তুদি বিদত ছহাদতা ‘ছেন্ড’ । তখনকার লেদন ইংদরেদক খু ন কদর
অদনক লবপ্ল্বী ছফরার হদতন । খু িনায় বাড়ী বাড়ী সাচগ কদর পু লিশ তাাঁদের খুাঁ দে ছবড়াদতা । আমাদের পাদশ ছহমবাবু দের লবশাি বাড়ী লছি । তাাঁর
ছছদি ছর্ালবে বযানালেগ চেননর্দর ছবামা শতলর করদত লর্দয় যরা পদড়ন ও ছেি হয় , পদর লতলন ছেি ছেদক পািান, পু লিশ তাাঁদক হদনয হদয়
খুাঁ দে ছবড়াদতা, ছহমবাবু র বাড়ী পু লিদশ লঘদর োকদতা; রাদি টহি লেত, ছয ছকউ বাড়ীর সামদন লেদয় ছযত তাদকই মু দখর ওপর টচগ ছফদি
লেদর্যস করদতা, আপনার নাম লক ছর্ালবে বযানালেগ? আমরা এ লনদয় হাসাহালস করতাম, আমাদের ছয সব পু লিশ অলফসাদরর বাড়ীর সদে আিাপ
লছি তাাঁদের বল্ তাম, এ লক ছবাকালম, যার নাম ছস লক স্বীকার করদব ? তাাঁরা বিদতন, কাদরা নাম হঠাৎ যলে লেদর্যস করা হয় তার নাম বদি,
তাহদি ছসও হঠাৎ হযাাঁ বদি ছফিদত পাদর । নইদি আপনার নাম লক? লেদর্যস করদি, ছস অনয নাম বালনদয় বিার বু লদ্ধ ও সময় ছপদয় যায় ।
মাদঝ মাদঝ ছহমবাবু র বাড়ী সাচগ ছহাদতা; তখন পু লিশ এদস বাবাদক সাক্ষী হদত ছডদক লনদয় ছযত । বাবা যতক্ষণ না লফরদতন, আমাদের খু ব
দুলশ্চিা ছহাদতা ।

অনু গুপ্ত
আমার বাবাও খু ব স্বদেশী লছদিন, লতলন খের ছাড়া লকছু পরদতন না , আমাদের চরকা কাটা অভযাস লছি । বাবা লছদিন র্াণ্যী-পন্থী ।
তখন আমরা লকছু লেন কিকাতায় আলছ, একলেন আলম মা ও বাবা একেন আত্মীদয়র সদে ছেখা করদত কযািকাটা ছহাদটি এ লর্দয়লছিাম, এখন
ছযটা রদ্ধানে পাকগ তখন তার নাম লছি লমেগাপু র পাকগ , তারই উদটালেদক প্রকাণ্ড বাড়ী লছি এই কযািকাটা ছহাদটি । বাংিার বাইদর যাাঁরা
োকদতন, কিকাতায় ছবড়াদত এদি তাাঁরা লনকট আত্মীয় না োকদি এই ছহাদটদি উঠদতন । ছসখাদন আমাদের লশল্পী অলসতকুমার হািোদরর
পলরবাদরর সদে ছেখা হয় । আমরা র্ল্প করলছ একেন এদস আমাদের শীঘ্র বাড়ী ছযদত বিদিন কারণ অনু ে গুপ্ত বদি একেন যু বক ছটর্াদটগর
র্াড়ী িক্ষয কদর ছবামা ছুাঁ দড়লছি , ছস ছবামা ছটর্াদটগর র্াদয় িাদর্লন উদট অনু ে গুপ্তই মাটিদত পদড় লর্দয় পদকদটর ছবামা ছফদট সদে সদে
মারা ছর্দছ । অনু ে গুপ্ত খু িনার ছছদি, বাবার কাদছ বহুবার নাম শুদনলছ, ছটর্াটগ তখনকার লেদনর প্রবি পরাক্রাি বযলক্ত, কিকাতা পু লিদশর
সদবগাচচ পদে রদয়দছন । আমরা তাড়াতালড় অনয রািা লেদয় ঘুদর বাড়ী লফদর এিাম । বাবা সারা রািা অনু ে গুপ্তর বযেগতার েনয দুুঃখ প্রকাশ
করদত করদত এদিন ।
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েড়মা
লবখযাত বযালরোর ডাবিু লস বযানালেগ লছদিন োদুর মামা । মাদন মার ঠাকুমা লছদিন ডাবিু লস বযানালেগর পদরর ছবান, মার ঠাকুমাদক
আমরা বড়মা বিতুম । আমরা তাাঁর ছপৌিীর ছমদয় হদিও তাাঁদক খু ব সক্ষম ছেদখলছিু ম । তখনকার লেদন খু ব কম বয়দস লবদয় ছহাদতা, কাদেই
নালত নাতনী খু ব কম বয়দসই ছহাদতা । বড়মার ছকান লডগ্রী না োকদিও খু বই লশলক্ষত লছদিন । োদুর সংসাদর লতলনই কিী লছদিন ও অলত পলরপাটি
কদর সংসার চািাদতন । সদন্ধ্দবিা বড়মা বদস সু পালর কাটদতন , ছস সময় কত নাম করা র্ণয মানয ছিাক ছয তাাঁর কাদছ ছবড়াদত আসদতন তার
ঠিক লছিনা । বড়মা লনদে ছিলখকা লছদিন , বড়মার নাম লছি ছমাক্ষো ছেবী, লতলন লছদিন প্রেম বাঙালি মলহিা কলবদের মদযয অনযতমা, বনপ্রসু ন
বদি তাাঁর কলবতার বই ছবলরদয়লছি , ছকান পলিকাদত মদন ছনই , কলব ছহমচন্দ্র বদেযাপাযযায় বাঙািী ছমদয়দের লবদ্রূপ কদর কলবতা লিদখলছদিন;
ছখদয় যায় লনদয় যায় আর যায় ছচদয়, যায় যায় ঐ যায় বাঙািীর ছমদয় । এই রকম একটি খু ব বড় কলবতা, আমার শুযু দুিাইন মদন আদছ । বড়মা
একটি বড় কলবতা লিদখ এর উত্তর লেদয়লছদিন, যার ছেদক দুিাইন ছহাি; ছকাাঁচা দুিাইয়া খায় দুয সাবু , যায় যায় ঐ যায় বাঙািীর বাবু ।
প্রেমবার বশুর বাড়ী যাবার সমদয় বড়মা এমন লচৎকার কদর ছেঁদেলছদিন ছয পু লিশ এদস পালি যদরলছি । ছস সমদয়র কিকাতার
অনযতম যনী লববনাে মলতিাদির ছেৌলহদির সদে বড়মার লবদয় হদয়লছি । তখন কিকাতার ছবৌবাোদর ছকানও বাোর লছিনা, লববনাে মলতিাি
ছসখাদন একটা বাোর বলসদয় তাাঁর পু িবযূ দক ছযৌতুক লেদয়লছদিন, ছবৌদয়র বাোর এই কো ছেদক ঐ পাড়ার নাম হয় ছবৌবাোর ।

রেীন্দ্রনাথ
১৯৩৬ সাদি শালিলনদকতদনর ছমদয়রা লনউএম্পায়াদর লচিােো অলভনয় করদি, আমরা ছেখদত ছর্িাম । তার লকছু লেন পদর পলরদশায
নৃ তয-নাটক ছহাি আশুদতাষ কদিে হদি , পলরদশাদযর নাম পদর শযামা করা হয় , দুোয়র্াদতই রবীন্দ্রনাে আর্াদর্াড়া ছেদে বদসলছদিন ।
পলরদশাদয রবীন্দ্রনাে ছে ছোল্, ছে ছোল্, কলবতাটি আবৃ লত্ত কদরন, ছসই-সদে তাাঁর নাতনী নলেতা নাচদি, আমরা মু গ্ধ হদয় ছেখিাম । অলভনয়
হবার ১৫ লেদনর মদযয আলম লচিােোর দুটি র্ান অি ইলণ্ডয়া ছরলডওদত ছর্দয়লছিাম ।
YWCA ছত একটা র্াদনর েিসায় আমরা র্ান কদরলছিুম আর ছসখাদন পলরচয় হয় পরবতীকাদির খযাতনামা অলভদনিী ও পলরচালিকা
অরুন্ধ্ুলত গুহঠাকুরতা ও েলক্ষনী স্কুদির প্রলতিাতা শুভ গুহঠাকুরতার সদে । এর পদর শালিলনদকতন আরলমক সদে, ছোড়াসাাঁদকাদত ঠাকুর
বাড়ীর লবলচিা ভবদন, মাঘ উৎসদব, এবং আরও অনযানয কিকাতার অনু িাদন আমরা কদয়কেন রবীন্দ্র-ভক্ত ও রবীন্দ্রসেীদত পারেশী ছছদিদমদয়;
অরুন্ধ্ুলত, শুভ, েেগ লববাস, সবাই একসদে শশিোরন্েন মেু মোর ও অনালে েলিোদরর পলরচািনায় র্ান ছর্দয়লছ ।

েীেলেোন
রবীন্দ্রনাে ছোড়াসাাঁদকাদত তাাঁর র্াদনর বই র্ীতালির নাদম একটি সদেিন মদতা প্রলতিা কদরন । র্ায়ক সমদরশ ছচৌযু রী তার লশক্ষক
লনযু ক্ত হদিন। আমরা ছচদয়লছিাম এই সদেিনও র্ান র্াইদত তদব আমরা কদয়কেন অল্পবয়সী ছছদিদমদয় এত নামোো প্রলতিাদন প্রদবশ
করবার সু দযার্ পাইলন, তাই শুভ গুহঠাকুরতার প্রবি ইো, উেীপনা ও পলররদম ও আমাদের সবাইকার ঐকালিক ছচিায় ,আমরা র্ীতলবতান
বদি লনদেদের র্দনর স্কুি খু লি । ছসই সময় শুযু রবীন্দ্রসেীত ছশখাবার ছকান প্রলতিানই কিকাতায় লছিনা । ছরলডওদত পঙ্কে মলিদকর আসদর
মাদঝ মাদঝ রবীন্দ্রসেীত ছশখান ছহাদতা, পঙ্কে মলিক ও ছহমি মু খালেগ রবীন্দ্রসেীত র্াইদতন ছরলডওদত , আর লছি কনক োদসর রবীন্দ্রসেীদতর
ছরকডগ, এ ছাড়া রবীন্দ্রসেীদতর ছতমন প্রচার তখনও লছিনা । আমাদের ডাুঃ কালিোস নাদর্র সদে পলরচয় লছি, লতলন সানদে স্কুদির ছপ্রলসদডন্ট
হদত রালে হদিন । শশিোরন্েন ও অনালে বাবু তাাঁদের নাম বযবহার করদত লেদয় ও র্ান ছশখাদত রালে হদয় আমাদের অদনক উপকার
কদরলছদিন । অদনক খুাঁ দে ছিক মাদকগ দটর কাদছ রাসলবহারী এযালভলনউ এর ওপর একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়, তার একতিায় ছহালমওপযালে
ওষুদযর ছোকান , ছোতিাটা ছহাি র্াদনর স্কুি । তারই ছাদে মযাাারাপ ছবাঁ দয , চমৎকার কদর সালেদয় রবীন্দ্রসেীদতর েিসা কদর আমাদের
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র্ীতলবতান স্কুদির উদদ্বাযন হয় । ছসলেদনর তালরখ লছি ৮/১২/৪১ , ছসলেন োপান ইংিযাদন্ডর লবরুদদ্ধ যু দদ্ধ ছযার্ লেদয়লছি । আমাদের ফাংশন
ছশষ কদর বাড়ী যাবার পদর রালি দুদটার সময় োপাদনর লমি বদি ডাুঃ কালিোস নার্ ছক ছগ্রপ্তার করা হয় ।
এই র্ীতলবতানই পদর কিকাতার নালম সংর্ীত লশক্ষায়তন হদয় োাঁড়ায় অদনক নতুন পৃ িদপাষদকর সহায়তায়, তখন অবশয আমরা
সদর এদসলছ অদনকলেন আর শুভ ও আিাো হদয় তার নতুন স্কুি েলক্ষনী র্দড় তুদিদছ ।

উপসংহার
এই রকম অদনক অদনক ছছাট ছছাট ঘটনার লববরদণ মাদয়র ডাদয়লর সমৃদ্ধ । আেদকর লববায়দনর যু দর্ এসব ঘটনা র্ল্প-কো হদয় ছর্দছ ।
ছসই ছকান ১৯৪৭ সাদি পাওয়া স্বাযীনতা আমাদের কাদছ এখন পু রাদনা হদয় ছর্দছ , সবসময় তার যোযে মযগাোও বতগ মান সমাে লেদত পাদরনা;
অদনক অনযায় ও দুনীলতর ছকানও প্রলতকার হয়না স্বাযীন ভারদত । এখনকার তরুদণর মদন রবীন্দ্রসেীত ছবাযহয় আর ছতমন ভাদব আদিাড়ন
ছতাদি না । হয়দতা এটাই স্বাভালবক, এইভাদবই ঘদট সামালেক লববতগ ন বা এদকই হয়দতা বদি কাদির যািা , রবীন্দ্রনাদের ভাষায় ।
তদব আপাতদৃলিদত মূ িযহীন বদি মদন হদিও ভারদতর স্বাযীনতা সংগ্রাদমর ইলতহাদস একলেন বাঙালি তরুণ অলত গুরুত্বপূ ণগ ভূলমকা পািন
কদর লছি, আর বাঙালির সাংস্কৃলতক নবোর্রদণ রবীন্দ্রনাদের অবোন অমূিয।
ইলতহাদসর উপর-লভলত্ত কদরই র্দড় ওদঠ বতগ মান সমাে, তাই মদন হয় এই অতীত ছরামন্থন আেদকর লেদন হয়ত সম্পূ ণগ অেগহীন নয় ।

Footnotes
o
o
o
o

Sir Charles Tegart joined the Calcutta Police in 1901, becoming head of its Detective Department. He earned
notoriety amongst the Bengal opponents of British rule, especially from independence activists. Tegart was reported to
have survived six assassination attempts in India.
W.C. Bonnerjee (or Umesh Chandra Banerjee by current English orthography of Bengali names) (29 December
1844 – 21 July 1906) was an Indian barrister and was the first president of Indian National Congress.
Kalidas Nag (1892–1966) was an Indian historian, author and parliamentarian. He was nominated to the Rajya
Sabha in 1952 and served till 1954.
Suvo Guha Thakurta was a devotee of Rabindrasangeet. He wanted to spread it among Bengali masses which was
then confined primarily to Santiniketan. On the advice of Shailaranjan Majumdar, he founded Dakshinee on 8 May
1948.
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o
o

o
o

Dwijen Mukhopadhyay received his training in music from eminent singers of Bengal including Pankaj Mullick,
Anadi Ghosh Dastidar and others.
Bowbazar (also spelt Boubazar) (Bengali: ছবৌবাোর) is a neighbourhood in central Kolkata (formerly known as
Calcutta), in the Indian state of West Bengal. The neighbourhood has been at the forefront of Kolkata’s changing
society. Bowbazar
bazar is said to have been part of the share of a daughter-in-law of Biswanath Matilal, but some historians have failed
to trace or identify that person.
Khulna is an old river port located on the Rupsha River. It is an important hub of Bangladeshi industry and hosts
many national companies.

Reference (Footnote): www Wikipedia.org
Compiled by
PradiptaChatterji

Bharati Mukherjee
Bharati Mukherjee lived in Kolkata and in USA during her later years. She studied B.A. with Sanskrit honors
in Ashutosh College Calcutta (1938-40).
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WhatsApp-এর মাধযদম পাওো
(1)

সকাদির ড্রামা। খাওয়াদনা আর পাহারা ছেওয়া - এই লছি ওর কাে অদনক লেন। এখন লতন বাচ্চা
বড় হদয়দছ। লনদেরা ছখিা করদছ। মা ছবড়াি উদঠ এি ছাদে। পাদশর ছাদে আদরক লবড়াি বদস।
তার লেদক মু খ। একটু পদর বাচ্চারাও উদঠ এি। মা সাড়া লেি না। দুই বাচ্চা আর এদর্াদিা না।
একেন একটু মার র্াদয় র্া ঘষদতই মা এমন ছখাঁ লকদয় উঠি, ভদয় বাচ্চাটার পা লপছদি ছর্ি। মা
মু খ ঘু লরদয় সদর ছর্ি অনয পাদশ। বাচ্চা লতনেন অবাক হদয় তালকদয় রইি। ড্ররামা ছশষ।

ছকমন িার্দিা?

(2)

When my washing machine was new, it was demure like a new bride. Now it is old and
hence grumpy and whimsical. The tub rotates only after a long coaxing. The machine
jumps and turns ninety degrees as if in refusal. It shakes so much that I have to put my
body against it to make it stable. Of course, it needs to be replaced and we will do that
soon. But in my heart I feel that I have enjoyed its pranks immensely. They have created
ripples in my placid daily chores.

The complexity of human mind is intriguing.
(Extracts from WhatsApp communications of Bharati Ghosh)

Bharati Ghosh
Bharati Ghosh (Damayanti’s mother) was in Vestal in the early 2000s. Now back in Kolkata, she checks on
the whereabouts of the Bengali community on a regular basis.
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Ella Bagchi
Age 7
Giving Tree

Farm House
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Lisa Singh
Age 6

Rhea Singh
Age 8
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Roshni Ray
Grade 10
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The Lagoon
Amrita Banerjee
Amrita Banerjee lives in Kolkata and USA. She studied history in Loreto
College, Calcutta. Her medium of painting are oil and water color.
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Dipa Dasgupta
Dipa Dasgupta lives with her husband Arnab and 11 years old son Arpan in Utica, NY since 2002. Painting is her
passion. She loves to paint using Water color, Oil paint, Acrylic etc. She got many prizes in All India Art
Competitions.
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“Mayejhiye/Mayepoye” (Mother-Daughter/Mother-Son)
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Damayanti Ghosh
Damayanti Ghosh is a Vestal/Binghamton University resident for the last 15 plus years. Empty-nester for the
last one year. Owner of a new camera for the last two months, thanks to a Serengeti safari this summer.
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Feminism
The damsel in distress,
The lady daring to impress,
Swollen by the womb of feminine call
Freedom bound by chains
Forged from society’s bane
Embossed by men of superior gall
Trudged through troubles
Ran through rubble of
The pyramids that they once had stayed
They stand in spite
Of their overwhelming blight
Of laws that were written to degrade
I thank thee, Devi
For building the levy
That holds back the tide of unrest
I thank thee, Devi
With your copious weapons heavy
Break open the cage of constraint
I thank thee, Devi
For the strength to paint
Our own canvas
With kindness and wisdom, blest
-

Madhavan Murali
Madhavan is in 12th grade at Vestal central school district. He lives in Vestal and has great interest in music and
science.
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Haikus to dusk: Words Asish Mukherjee, drawing Amrita Chatterji

Evening’s laid to rest
Dark waves like time, flow in jest
My day’s gone in haste

Sunlight starts to wane
Blighted wishes lose their pain
Wild dreams rule again

My friend, if you’re nigh
Watch with me the rosy sky
Stay, don’t pass me by

Share with me this dusk
Breathe a whiff of antique musk
There’s nothing more I ask
A Haiku is a Japanese poem form usually in 5-7-5 syllable format typically dedicated to Nature. They are unique in their brevity.

35 | অ ঞ্জ লি ১ ৪ ২ ৩

Durga Puja In America
American Roofs … Indian Roots

Yaa Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupena Samsthitaa
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
To The Goddess Who Dwells In All Beings As Intellect,
I Bow Again And Again And Again – Chandi-Path
As An Indian American Man
I am of any age, young, or not-so-young, or anything-but-young, but surely young-at-heart. And I
come to worship my Divine Mother, the Goddess Durga, the Universal Energy, the Celestial Soul Of Strength.
I adore her sublime fineries, her calm countenance and her relentless resolve. I watch her slay the Evil
Incarnate Ashura. And I feel humble and grateful. And, by her grace, stable and steadfast. And inspired to
be a son worthy of her.
In this far country across the seven seas from the land of my ancestors, I meet with the Ultimate Idol,
who too has travelled forth from her heavenly mountain abode. We meet because distances melt in the
warmth of her compassion and my constancy. We meet because once again it is the time for renewal. Of
energy to excel. Of trust in truth. Of fastness of faith. She manifests out of my heart, not to prove that she is
there, but because she is there.
Goddess Durga appears in texts between AD 4 and 7. An entire Upanisad, the Devi-Bhagavatam, is
dedicated to her. In the section named Durga-Saptasati, every verse is venerated as a mantra. She is
equated with Mahadevi, the Mother Goddess of the Bronze Age Indus Valley Civilization, 3300 - 1700 BC.
And nine of her forms continue to be invoked in the nine days of the Navaratri festival.
Oh Devi, you personify the Supreme Spirit that preserves moral order and uprightness. You are the
Goddess of Good Fortune. You are the Essence Of Insight, Innocence, and Integrity. You are the Source Of
Sanctity. You are Nature, many-splendored and mystic. You are the Provider and the Nurturer. You are at
once tempestuous and tender, strong and soft, pervasive and personal. I bow again. And again. And again.
As An Indian American Woman
I am, dear fellow devotee, by definition young. As I am also ageless. I am made in the image of
Goddess Parvati, the Mother of Creation. Who is on her annual visit home to her earthly family. In my vision,
she is ever the epitome of beauty in its purest form. If she is astride a lion, and armed with an awesome
arsenal, it is to protect the innocent from the iniquitous. In the process she lays low the forces of bias, bigotry,
anger, envy, ego, greed and hate.
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The young among us pray for a good spouse. And married women seek prosperity and a year of
peace. Our wishes are pious. And she blesses us all. We dress in our best, bond with abandon, and feast
heartily together. Maa Durga offers multiple models of female existence, as home-maker, partner, mother,
care-giver, protector and provider. Women are of deified worth, the most versatile on earth, as also the
preservers of the hearth.
Maa Durga’s battle with barbarity rages for nine days and her victory is celebrated on the tenth day
of the waxing-moon in the “Fortnight Of The Goddess (Devi Paksha)”. The sacred text, Chandi-Path, recounts
the destruction of demons by the Deity, also known as Chandi. It is recited over the nine nights of the duel.
God is our Heavenly Father and our Heavenly Mother. Hindus accept both the male and the female
aspects of Nature and worship the Divine Being as Mother, Father, Friend, Master, Guru, and Savior. The
veneration of God as Mother is unique to Hinduism. As Durga, the Purifier, she is the holy “OM”, the sacred
sound and greatest of all mantras. Feminine Divinity is identified with life force, beauty, benevolence,
motherliness, and positive power.
Women gain dignity in Hinduism as manifestations of the Immaculate Mother. Men are disposed to
sense the Devi, the divine, in all women and are thereby empowered to heal an ailing world. As Swamy
Vivekananda postulated, man and woman are the two wings of the same bird. And it is not possible for a bird
to fly on one wing.
As An American Friend Of Indian Americans
Humans are limited to three dimensions and five senses. With which they perceive and perform. The
results are relative to their constraints. Yet they attempt to understand an Unconstrained God. To reduce the
Absolute to the simple and meaningful, Christians believe that man is made in God’s image. With much the
same intent, Hindus render God in man’s image. In effect, Hindus revere each virtue of God through an
image. Goddess Durga symbolizes God’s victory over Satan. Victory over all that is destructive, diabolic or
debilitating. She embodies purity, perceptivity and perfection.
While the prayers and ancient chants are solemn, I find the ambience festive and warmly welcoming.
One catches and latches on to the spirit of camaraderie and communion. No wonder India is also home to
Buddhism and the Dalai Lama. Even in the thick of the fight, the Invincible Durga is sublimely serene. Which
suggests, while battling our own inner demons, we must remain composed.
I believe, what goes around must come around. And as we sow, so shall we reap. Which is what the
Hindu Law Of Karma is all about. There are gossamer threads that connect me to the celebration of Durga
Puja. At day’s end, in the words of an Indian sage, as all rivers flow out to the sea, so do all forms of prayer
reach up to God.
Professor Tom Coburn, a distinguished scholar of Sanskrit, has written about Durga in his book,
Encountering The Goddess. Durga is the most exalted image of feminine divinity the world has ever seen.
The Museum of Fine Arts in Boston treasures a glorious granite image of Durga, gracious and graceful, her
foot poised lightly over the defeated demon. Her body is delicate yet deft. And she bestows a knowing smile
on all who view her.
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Worship of Durga revolutionizes the way we conceive of our world, ourselves, and one another. The
Divine Feminine is a synthesis of perfect power and lissome loveliness. Beauty, benevolence and bravery
play a sweet symphony in her aura. She adds an ephemeral nuance to our conditioned concepts of divinity.

Sankar Chanda
Sankar Chanda lives in Kolkata. He is a Professor, Behavioral Scientist, and Writer; educated in University
of Calcutta, and Cambridge University.
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Binghamton: the Blue and the Green...!

It is probably the nth time, I asked and told myself about moving out of town in the last four years, and
more possibly today, while huffing and puffing on my way to Newark International Airport. Each time, I get
frustrated with the fact of traveling a minimum of 200 miles (a good three-hour drive) to reach a nearest
international airport to travel home (India) and or receive family and relatives arriving from there. And it is
nothing short of an adventure every time I do it.
I received my in-laws yesterday night at EWR at about 8-30 PM and we reached home at about 1210 AM (after all the single lane construction zones at 55 MPH, at around Scranton, PA accompanied with a
heavy down pour all along the way). We got home to find out that a friendly lady trying to help dad loaded a
wrong suitcase onto the trolley. The airline denied all my pleading requests of sending our bag to us in
exchange for this one, though my in-laws travelled in a premium class for their trip. What good is an airline
who cannot oblige to such requests? What else can be a ‘real need’ than such situations? No airline logic
can answer that! Honestly, I don’t have any intention of keeping the wrong bag with me. I am willing to return
it. If the airline can ship my bag home, considering my loyalty over ten years with them, they can take this
bag back. Looks like I have tried to negotiate too much! Anyways, with some creaking and cracking, I headed
back to Newark all the way just to get our bag and return the wrong one.
I hardly slept for 5 hours yesterday, and am back on the highway about to drive a good six hours to
just exchange a bag. I am thankful that we chose Newark. Had it been JFK (New York), God knows the time
frame.
Another travel woe started at home! I had a conference at Boston, for which I had a flight from BGM
at 6AM in the morning. I checked in online the previous night and was all set for my trip. I reached the airport
at around 5 AM. The receptionist at the airline counter was all beaming with a happy smile and notified me
that, the flight was overbooked and I had no other flight till 11 AM the same day. I had to reach Boston by 10
AM by all means to sign in at the conference for my presentation that evening. Of course no questions were
answered the way they should have been, and she suggested that I take the next flight from Syracuse (80
miles away) at 7 AM to reach on time. This happens only in BGM airport. It is notoriously famous for delayed
flights, delayed baggage and even cancelled flights due to inclement weather conditions. People got into a
habit of preparing for a day’s or night’s stay at their other destination. They also probably carry a spare cabin
with some necessities to cope with these situations. I am not exaggerating!! Anyways, I drove all the way to
Syracuse to catch the next flight and there ended that story.
As my title suggests, this is one of the priority ‘blue’ of a Binghamton resident. Climate is another big
time back setter. A hundred and fifty days or more of snow and sub-zero temperatures that sends chills
downs all neurons. Close down to zero activities and scrutinized socializing schedules keeps us so
melancholic at times during winter. And to add more: absolutely no desi food or vegetables! (I really don’t
know how I and many other hard core desi vegetarians have been surviving here all this while!) Some of
them have been here a good forty years and older. I am already sounding like a hard core pessimist from
Mars- isn’t I?
Tell me what else can you think of when you see your neighbor’s kid (same or even older than your
own) wearing the same shirt (but a different color), same frock or same flip flops but a different size after all
39 | অ ঞ্জ লি ১ ৪ ২ ৩

that intelligent shopping you did yesterday, comforting yourself of all the savings you did by not buying in the
peak season! Come on, what are the odds??
These and some more (can’t remember at this time) add to the list, puts Binghamton, our favorite
tinsel town on the back burner in competition to all those hopefully greener places out there in the rest of the
United States. Ahem..! Ahem..! Did I just say ‘greener’? Nah… not in the literal sense- BGM always wins the
battle there! See- I am taking the optimistic turn
However, the point is- none of us, including me like to move out of this town. There is some magic
in the air that attracts us all to this little suburb in Upstate New York.
Several times, I find myself thoroughly tired with a ‘start out short- end long’; self- questionnaire and
analysis. I tried discussing it with my friends and fellow Binghamtonwaalas, but ended up getting more tired,
finding no reliable answers. The first question in the questionnaire is: “Why am I still in this town? Isn’t it high
time, that I made the big decision to move out! And then, the analysis follows- I think, I haven’t tried hard
enough to make that possible. Imagine the number of better opportunities that await me out there in the ‘real’
world! Hmm... Probably Texas or even a big jump to the far west- California. All my friends are up there, and
some family too! More social fun, lots and lots of career opportunities, better activities for kids, a religious
gratification and above all – yummy Desi food (all basic needs- not asking for more.. am I?)
At the mention of food, there is water in my mouth already. I saw posts from my CA friends and loads
of pictures on FB of road side chaat and pani puri trolleys in the Bay Area. Vow! It has been a long time since
I ate it like that! Good were those old college days and friends with all that fun!
I saw a couple of shows on TV telecasting second generation Indian kids show case their talent in
Indian classical dances, instrumental music, and all these popular vocal singing reality shows. They have a
better exposure to religion, culture and of course our cuisine. Certainly there is more scope for all these things
to happen there, that are hosting a larger desi population.
This extravagant description of those cities might raise a brow! Is BGM that bad? If so, then why am
I still staying here? I side-tracked too much, pardon me on that. The mind cannot differentiate between needs
and wants. Ninety percent of the points discussed above are true and need based. However, as I mentioned
somewhere above (I am sure I said that..!), Binghamton is indeed greener on the other side! Nature and
peace lovers, this is your place-to-be! Watch out for all the beautiful seasons….
Fall colors literally dwell here..! Winter bash with a white Christmas and a ‘peaceful’ thanksgiving
(including shopping) is no less! Spring blossoms with distinct colors... with daffodils and tulips showing their
prowess at full glow! And…the much awaited summer spree lasts for a good ninety days and more sometimes
with bright carousels, water splashes, airshows, spiedie fests and hot air balloon rides all over town!
No season can be labeled the best by itself, all of them are distinctly good and enjoyable. We have
learned to sharpen our photography skills and recharge our cameras for the Fall; play snow angels, and
skiing in Winter; enjoy walking and biking out in the early Spring; and literally celebrate Summer! The place
welcomes nature lovers with all its trails and preserves. A great place to camp, picnic and live out in the safe
wild. Two rivers, ‘the Susquehanna’ and ‘the Chenango’, meet each other in the heart of the town and that
junction is a real treat to the eye. Desi food may be a rarity, but a ‘blue moon’ is an every now and then! I am
serious, folks! I have seen the blue moon- 50 % brighter and 30 % brighter several times here in the last
decade and probably 8 complete lunar eclipses till date.
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Adding more to the happiness and magic, I must mention that it is a highly user-friendly and
accessible town. Any store and activity within a driving span of 5 to 10 minutes even in peak traffic is a most
wanted delight to even ‘soccer moms’! A once- in -a- while ‘want’ can be satisfied with a quick trip to
neighboring towns like Ithaca, Scranton and Syracuse, while enjoying scenic views on our homely 81 or 17
bordering our cozy little town! A small close knit community is more welcome sometimes than a chaotic-too
many activities city.
To add more to the green: My family and I thoroughly enjoy our ‘thanksgiving sales’ every year. No
pepper sprays, no long lines and queues. A very relaxed shopping spree with a minimum guarantee of 80 %
success rate on the list of things you needed that year! I personally guarantee that. I will quote a wonderful
example: I bought an electric two burner (very handy) spare stove at 12 $ at Dollar General this year. And I
actually forgot about it totally till the next morning (Black Friday), and it was a door buster on Thursday at 6
PM. I was very positive that I would find at least one the next day, and took my cousin along. To her surprise
and my assurance we got two of them!!
This is not the same me who started out this article, but the magical air that is making me twist and
turn in the optimistic maze throwing light on the ever-green perennial BGM. Hope, am I justified using the
word ‘tinsel’ in describing it in the first place.
At this point, I am too confused and back to square one: why am I still in this town??

Sushma Madduri
Ms.Sushma Madduri lives in Vestal, NY. She is a Mechanical Engineer by profession and an ardent nature
lover at heart.
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Greece – a tryst with the past
This is the land where Gods once roamed and myths were born, the land where modern pholosophy
germinated, and Western civilization reared its head. As the flood of time has flowed down the sandy shores of
civilization it has shaped and eroded many edifices of human culture. Many storms of hatred, jealousy and greed for
power have swept across Man’s fondest creations. Of all that is left of our mesmerising past, Greece boasts some of
the most iconic remnants.
Yet, like many other civilizations that have carried the torch of enlightenment, this nation has fallen behind in
the modern culture of competitive capitalism. Banks are running dry for this honest and proud nation. However, Greece
enchanted me with the migling of third world poetry with first world prose whch was evident everywhere I went.
Athens has been continuously inhabited for at least 7000 years. The oldest known human presence here is the Cave
of Schist, which has been dated to between the 11th and 7th millennia BCE. From 900 BCE onwards Athens was one
of the leading canters of trade and prosperity in the region. Democracy was introduced in Athens by Cleisthenes as
early as 508 BCE.
We alighted from our flight on a warm fall afternoon, at the modern Athens airport. After an expeditious
passage though immigration, we were greeted by Vasius, the driver assigned by AthensToursGreece our travel agency.
His overused and under-maintained Mercedes did not feel like a luxury vehicle, but he was an engaging and
knowledgeable man. He filled us in on his country’s history as we drove into this historic city named after Athena the
goddess of wisdom. Ancient Greeks believed Athena to be the guardian deity watching over her favorite city from her
temple high in the Acropolis.
We arrived at Hotel Hera in the tourist quarters. Its rooftop
restaurant typical of most European cities, commanded a panoramic
view of the city. High above, on a rocky hill was the citadel of
Acropolis. Its stately columns breathed of a seminal culture in human
history. In dramatic contrast, structures below in the present city
made up a concrete jungle. Its square roofed buildings of uneven
height lacked the elegance of graceful red roofed houses of most
European cities.
Restaurant in Plaka

Acropolis
We had dinner at a traditional restaurant in the
historical neighborhood of Plaka, which had narrow serpentine
streets lined with cobblestones and brightly lit stores on either
side peddling usual souvenirs. We had a typical Greek dinner
and watched dancers perform in traditional flowing Greek attire.
People were warm and lively and midnight struck before we
knew it.

Next morning we embarked on the climb for Acropolis. This is
an ancient citadel located on high ground. It contains the
Restaurant in Plaka
remains of several ancient buildings of great architectural and
historic significance. The word is derived from Greek meaning “highest point of city". There is historical evidence of
human presence in this hill as far back as the fourth millennium BCE. Most important buildings at this site include the
Parthenon, the Propylaia a monumental gateway to the Acropolis, the Erechtheion, a temple dedicated to Athena and
Poseidon, the Temple of Athena Nike, and many others.
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Pericles, a prominent Greek statesman began construction of the Parthenon in 447 BCE. This is a temple
with Doric and Ionic architectural features. It stands on a platform of three steps and is surrounded by columns carrying
a superstructure. There are eight columns in double row at
Parthenon
Parthenon
either end, and seventeen on the sides. The platform on which
the columns stand has a slight upward convexity meant for
shedding rainwater and reinforcing against earthquakes. The
columns themselves lean slightly inwards along a line that
would meet a mile above the center. This Parthenon was the
seat of the 13 meters tall gold and ivory statue of Athena
Parthenos. This was a symbol of Athenian hegemony,
expressing glory of the city and its patron deity.
mphiThe earliest temple to Athena at this site known
as Athena Polias, was erected around 570–550 BCE. Many
relics survive from this limestone building. Between 525–500
BCE yet another temple was built on the Acropolis by the Peisistratids (group of three tyrant rulers), which was known
as the Old Temple of Athena, usually referred to as the Arkhaios Neōs. It was destroyed by Persians in 480 BCE. The
Parthenon and the other buildings constructed by Pericles were seriously damaged during the 1687 siege by the
Venetians in the Morean War when they were hit by a cannonball.
I spent hours roaming Amphitheater
Amphitheater
the magnificent ruins and
steeped my thirsty soul in the
reviving wine of the past. Looking
down, I could see the columns of
Zeus which were remnants of a
colossal temple built in 6th century
BCE. I could see amphitheaters
of utmost symmetry where
ancient Greeks in white tunics
must have thronged in the
evening to watch the enactment of human drama.

Columns of Zeus

Columns of Zeus

The next day Vasius took us on a drive to Delphi. The
weather was briliant and the roads were scenic. Our driver as
usual gave us a lucid summary of the history of the area. On the
way we stopped at Thermopyles. In 480 BCE one of the most
remarkable battles in history was fought in a narrow strip of land
next to the sea. There were three hundred Spartans and seven
hundred Thespians under the leadership of Spartan king Leonid.
On the other side was the huge Persian army numbering one
million and sevenhudred thousand under the command of
Xerexes. Xerexes had demanded of the Spartans that they give
Statue of Leonid up their arms. To this Leonid had famously replied “come and get
it”. This is inscribed under his statue at the site of battle in the
accompanying picture. Spartans had defended themselves well till they fell victim to treachery from their midst.
Statue of Leonid

We had good Greek coffee at Thermopyle, and drove on up hilly roads to Delphi. Delphi had grown famous
in old times as the site of “consultation with the oracle” which was widely used for taking important decisions throughout
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the ancient classical world. In addition, it was considered to be the navel of the world as signified by the Omphalos, a
marble monument recovered from this location.
In the classical period of Ancient Greece (510-323
BCE), the site of Delphi was believed to be determined by Zeus
when he sought to find the center of the Earth by launching two
eagles from eastern and western ends of the world. Their paths
crossed over Delphi. Pythia, the priestess of the temple of
Apollo, was established as early as 8th century BCE to
articulate prophecies by Apollo. Pyhtia had to be an older
woman of blameless life chosen from among the peasants of
the area. She sat on a tripod seat over a chasm in the earth,
and uttered unintelligible sounds which were translated by
other priests. Some analysts say that the chasm emanated
toxic gas which altered the Pythis’s mental state, and her
gibberish was translated by officials as they preferred. This
may have been one of the earliest examples of military
espionage and political maneuvering.
During classical times Delphi served as the major site
for worship of Apollo who was said to have slain Python, a
serpent or a dragon who lived there. Every four years starting
in 586 BCE, athletes from all over the Greek world competed
in the Pythian Games which was one of the precursors of
Modern Olympics. Victors at Delphi were presented with a
laurel crown ceremonially cut from a tree.

Omphalos

Temple of Apollo

The ruins of the Temple of Apollo at Delphi visible
today date back to 4th century BCE. It was built on the remains
of an earlier temple, dating to 6th century BCE which itself was
erected on the site of a 7th-century BCE construction. The
most recent temple survived until AD 390, when the Roman emperor Theodosius destroyed it and most of the artefacts
in order to silence the oracle. The site was completely destroyed by Christians in an attempt to remove all traces of
Paganism.
Tholos

The ancient theatre at Delphi is located further up the hill from the
Temple of Apollo commanding a breathtaking view of the valley. It was built in
the 4th century BCE. Emperor Nero visited here in 67 A.D.
The Tholos at the sanctuary of Athena is located approximately a half a
mile from the main ruins at Delphi. It is a round structure, built upon a podium
with a ring of columns supporting a domed roof. It was constructed between 380
and 360 BCE. It consisted of 20 columns of Doric architectural style with 10
Corinthian columns in the interior. Three of the Doric columns have been
restored.
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All visitors to Delphi including contestants in the
Pythian Games and oracle seekers stopped to wash
themselves and quench their thirst at the Castalian Spring.
Pythia and the priests cleansed themselves here too before the
oracle-giving process. Two fountains, which were fed by a
sacred spring, still survive. This 6th century BCE fountain has
a marble-lined basin surrounded by benches. Water was
brought here by means of a short aqueduct and distributed by
lion-headed spouts. I could not believe that this sturdy rock
pool was 8 and a half thousand years old. So I got my iPhone
out and verified what Vasius was saying. I kept staring in
amazement.

Castalian Spring

Castalian Spring

We enjoyed the beautiful country for another few days and it was time
to leave too soon. As I sat on the balcony on my hotel room at night and
looked up at the Parthenon gloriously lit by flood lights, it seemed to me
that it was a lodestar that could guide confused human masses
struggling today in the throes of ignorance.
Parthenon by night

Asish Mukherjee
Asish Mukherjee lives in Ohio, he is a surgeon by profession. Asish loves to read and write about travel.
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DATELINE: ORLANDO, FLORIDA
RANDOM MUSINGS OF A TRUE-BLUE BANGALI IN A YANKEE CITY
“Wherever I am, I am at home “ --- Rumi.
USA and INDIA, Orlando and Kolkata, beauty of a civilized city and an utter chaos of a cluttered
mega polis, law abiding citizenry and nine million with a majority trying to subvert, bend or ignore all laws,
cars here and an efficient public transport there, a dream-like smooth daily life in Florida and innumerable
hassles at every step to run the household in Kolkata.
Nothing could be so poles apart. Life in both the cities occupies extreme ends of the spectrum. The
democratic process is running smoothly in both countries for the last 60 years. It seems this has no relation
with the quality of daily life.
Two endearing qualities that seem to be ingrained in the Americans are:
o Their law-abiding nature. If a board says “Clean after your pet “, it will be followed as if it is a duty.
This results in a clean environment.
o Their love for work. If the working hours are from 9 to 6, they will work spontaneously with a smile.
This attitude is all pervasive, in shops, entertainment parks, garages, pumps, offices everywhere.
When I lamented about the state of affairs in Kolkata, a friend of mine mused “Give us another 150 years of
an independent country, then we might be able to build up these characteristics in ourselves.”
“Ogo tumi panchadasi tumi pnouchhile purnimate ........” Tagore.
[Woman you are now, at full bloom of your ravishing beauty.] [Literal translation of idea]
I was luckily introduced to America through Florida, the land of eternal sunshine and incredible
natural beauty. A sparse population extended the sense of space in my being. Thousands of lakes so near
the sea, it is a natural wonder. Millions of flowering trees and the overarching sky, oh so blue, with fluffy white
clouds presented nature in all its glory. Nothing on earth can be so beautiful.
We have imbibed and strengthened our love of nature
from Tagore, his poems, songs and writings. To be bound
irrevocably with the flow of nature, to feel it throb within our senses
is the way to harmony and happiness. In distant Florida, the beauty
of Santiniketan comes to mind. Numerous lines of the songs of
Tagore course through my veins when I see Florida unravel its
allure before my eyes.
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“Ami dite esechhi, srabanero gaan “...........Tagore
[Here I have come, with my offering of my songs of Shraban [Literal translation of idea]
“The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that
stands at the cradle of true art and true science.”…..Einstein.
Orlando Museum of Modern Art is housed in the spacious, huge
garden beside Rollins College. The garden has been decorated with special
trees and plants that are a treat to the eyes. It reminded me of the garden
around Guhaa-ghar in Santiniketan, which was lovingly created by
Rathindranath Tagore. A sprawling lake where boating is the norm, with
meandering pathways surrounded the Museum. The number of exhibits was
few, but presented with great artistic sensitivity. Even small folding chairs
were provided for the visitors who can sit and meditate on a painting or art work. Two or three oil
portraits brought to my mind the world–renowned oil paintings of Bikash Bhattacharyya, whose
innumerable paintings are scattered all over India. We have no plans to present them in an art gallery
dedicated to him. A century old tradition in Bengal has no museum for display. Utter neglect and
absence of a desire to preserve them for the next generation are destroying invaluable art works in
India.
“A morning glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books.”… Walt Whitman.
Leu gardens in a secluded part of Orlando, beside Lake Rowena is spread over 50 acres. It is a
treasure house of tropical and semi-tropical plants. Harry P. Leu, a plant-lover and a horticulturist of the first
order built it up with his own funds, and gifted it to the city.
We roamed through meandering paths, with a gurgling stream for company amidst the tropical flora
and fauna. Everywhere neat boards had the names and the backgrounds of the important trees written on
them. “What care, what love!”
Huge 200 years old oaks stand apart majestic and awe-inspiring. Cute wooden benches are
strategically placed so that visitors could wonder at a flowering tree or a multicolored plant.
We found Dolonchampa and Swarnachampa in full bloom. The heady smell was overwhelming. My
mother used to pluck a lily-white Dolonchampa every day from our terrace-garden, which she maintained
with her own hands, and place it on my book, when I sat down to study in the morning .
An unbelievable extensive Rose garden was in bloom, even in the warm Florida temperature. All
the varieties of Jaba could be seen. In a lighter vein, Mocha and Kanchkola were there too.
This is the first time I saw a Butterfly garden. Hundreds were fluttering about, each one throbbing
with its own exquisite beauty. We asked the lady how they managed to keep them in an open enclosure. She
said the plants were carefully selected to attract the butterflies.
Is it culture? I was reminded of Andre Malraux’s book “Les voix des silences.”
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“Je jagaay chokhe nutana daykhara daykha”........... Tagore.
[He who opens our eyes to wonder at every moment...] [Literal translation of idea]
Kolkata is a creative kettle. It was and still is the cultural capital of India. Cinema, theatre, dance,
music, poetry ----- a torrent of creativity comes out of the cauldron of Kolkata. Authors, poets, dancers, artists,
sculptors all have mesmerized the world through the last century and won accolades internationally. Kolkata
is a name to reckon with.
The warmth and sensitivity of the people are all pervasive. Backed up by a tradition of an outstanding
creative milieu, there results the outpouring of excellence in human expression.
Wealth, a high standard of living and a mechanical lifestyle possibly impedes creativity in the arts in
Florida.
“Let your life lightly dance on the edges of time. Like dew on the tip of a leaf.......... Tagore.
I am at home both in Orlando and Kolkata. The concept of a nation, I realized, is totally artificial.
From Sir Cyril Radcliffe’s whimsical delineation of a boundary drawn in six weeks, sitting in an air-conditioned
chamber, was born India, a nation. Tagore’s writings have emphasized the artificial concept of nationalism,
which resulted in his differences with Gandhi and his political supporters. Donald Trump has promised to
build a wall to separate Mexico and USA to prevent flow of persons. But Florida population is a mélange of
myriad nationalities, Mexican, Spanish, Latin American, Indian, African.... .That is why I am warmly received
everywhere. I do not feel like a stranger, I do not stick out like a sore thumb. Kolkata also has this quality of
accepting everybody with open arms. That is why hundreds of nurses from Manipur, Meghalaya and Kerala
work happily in the city with dignity and honor.
Happiness is a state of mind. I am happy.

Sujit Mukherjee
Prof Sujit Mukherjee lives in Kolkata, he is an alumni of Presidency college; he wrote the above article during
his visit to his son in Florida, USA.
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Significance of Durga Puja in Different Parts of India
Durga Puja is an annual Hindu festival celebrated in different parts of South Asia, worshipping the
goddess Durga. Durga puja represents the Goddess Durga’s defeat of the Demon Mahishasura,
representing good over evil (Durga Puja, 2015). Durga puja is celebrated in different cities and states of
India in very different and grand ways. In addition, it is widely celebrated in Bangladesh, United Kingdom,
China, Nepal, United States, Europe, Australia, Indonesia, and South East Asia (Durga Puja, 2015).
In Bengal, Assam, and Odisha, Durga Puja is known by many names, each with a different meaning.
Some names Durga Puja are known by are Akalbodhan (untimely awakening of Durga), Sharadiya Pujo
(autumnal worship), Sharodotsab (festival of autumn), Maha pujo (Grand puja), Maayer pujo (worship of the
mother), or puja. In East Bengal or Bangladesh, Durga Puja is known as Bhagabati puja. West Bengal, Bihar,
Assam, Odisha, Delhi, and Madhya Pradesh, refer to this festival as Durga Puja.
In West Bengal, the worship of Durga is the largest Hindu festival. It is celebrated from the sixth to
the tenth day of the waning of the moon. According to the Gregorian calendar, Durga Puja is celebrated at
the end of September, or the beginning of October for ten days. Hindus celebrate this festival with new gifts
and clothes which they wear in the evening. In Bengal, there are carnivals which people attend, regardless
of their religious background (Durga Puja, 2015).
Durga Puja is the most glamorous and largest festival in Kolkata. Kolkata is decorated with lights
and an active night life. Fairy lights are used to decorate streets, alley’s parks, houses, and trees. The
government of West Bengal and Kolkata Municipal Corporation announce awards for best pujas. Married
women smear each other with sindoor, ending their procession with music, and dance. There are several
notable pujas done in Kolkata such as Bagbazar Sarbojonin, Ahiritola, and Siktarbhagan. The
Dakshineshwar temple, performs special pujas. Many people perform the Kumari Puja on Astami at
Belurmath (Durga Puja, 2015).
The city of Siliguri, Mahakurma has hundreds of pujas, colorful lighting, and sounds. The oldest
Durga puja’s are held in Saktigarh, Deshbandupara, Halzimpara, Rabindra Sanga, and Rathkola. The oldest
puja in Siliguri is Swastika Yubak Sangha. In this region, the Durga puja is the most crowded gathering. In
2007, Siliguri celebrated fifty years of celebration of the Durga festival. Recently, Sarojini Sanga completed
one-hundred fifty years of celebration of the Durga puja (Durga Puja, 2015).
One of the oldest Durga Puja’s in in Bengal, which began in 1510. Cooch Behar has a large Durga
sculpture, known as Borodebi (Great Goddess). The sculpture is red color and made of clay. Today, Durga
Puja is celebrated here with the royal family offering blood drops. Animals such as goats, buffalos, and
pigeons, are all sacrificed. The royal family refers to Durga as a supreme deity, calling her Boro-Devi,
meaning supreme mother (Durga Puja, 2015).
In Badkulla Nadia, thousands of people gather together to see amazing idols and beautiful light
works. Badkulla Nadia is known for its cultural devotions. All clubs have annual functions such as Lakshmi
puja, Rathyatra, and Rashyatra. Web developers in Badkulla developed a website to share with the world
(Durga Puja, 2015).
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One of the oldest Durga puja’s is held in Chanduli Katwa, in a village called Chanduli, which is more
than one-hundred years old. Here, goddess Durga has two hands in place of ten and Devi Durga is glorious
and famous. The first barowari puja was held here in 1790 and is now led by Satyendra Nath Goswami
Rajpara (Durga Puja, 2015).
In Gujarat, Navaratri is devoted to Amba Mataji. Temples have visitors from morning to night.
Navratri is celebrated with garba dances using dandias. Dances go on for nine nights in public grounds and
streets (Durga Puja, 2015).
In Jharkhand, Durga Puja is celebrated with many carnivals. During the last four days of the festival,
there are several visitors from various cities as well as different stalls and games for people to play (Durga
Puja, 2015).
In Andhra Pradesh, Durga puja is celebrated in Vijayawada, Proddatur, Nandyala, and Hyderabad.
The Durga temple in Vijayawada, is the most famous temple in Andhra Pradesh. In Nandhyala, Kurnool,
Vijayadashmi is the biggest festival along with Ugadi. People buy new clothes and things for the house. The
Balaji temple is the biggest one in South India. Durga Puja has been celebrated in Andhra for sixty years.
Across Hyderabad, five organizations celebrate Durga puja (Durga Puja, 2015).
The festival Golu is celebrated in Tamilnadu. Gods and Goddess’s in the form or dolls are arranged
on a seven- step wooden platform. On the ninth day, Saraswati puja is performed. Books and musical
instruments are placed on puja pedestals and worshipped. Tools are placed for Ayudha puja. Vehicles are
washed and decorated and people perform for them. In the Golu festival, the Saraswati puja is performed
as Ayudh puja. Festivals are celebrated on the tenth day, Vijayadashami (Durga Puja, 2015).
In Bangladesh, Navratri is the largest religious festival for Hindu Bengali’s. Thousands of puja
mandaps are set up in villages, towns, and cities. The Ramakrishna mission, Joykali Temple, and
Dhakeshwari National Temple hold major pujas. Tourist departments hold major boat races on the Padma
River. Places with large populations of Hindus such as Jessore, Khulna, Barisal, Gopalgani, Faridpur,
Mymensingh, and Sylhet, hold several pujas. All educational institutions celebrate Vijayadashami for five
days (Durga Puja, 2015).
Durga puja or Navratri is celebrated by Hindus in India.
Celebrations take place with family and in social gatherings. Durga
puja consists of shopping, gift giving, Pandal hoppling, lighting
decorations, and dances to observe and worship goddess Durga
(Durga Puja, 2015).
Works Cited-“Durga Puja.” Wikipedia. September 2015. Retrieved July 2, 2016.

Archana Susarla
Archana Susarla lives in Vestal, NY. She is a graduate of SUNY Oneonta with a BS in Psychology. She
works with Alzheimer’s patients engaging them with social activity and memory stimulation.
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Waterlilies
hobby, turned into passion
time
I have been always a late riser. From
school days to now. Nothing would shake me
awake.
Suddenly it all changed .For the last one year I get
up religiously at the crack of dawn and rush to my
small terrace garden. I have to catch the
municipal supply water to water my
plants...! Delhi's killing heat has heated up the
overhead tank water to boiling point....The plants
would wilt in a second. I took over the watering
myself and shooed the servants away. Within two
months the gardenias, the hibiscus, the roses
were thriving. The birds of paradise sprouted new
buds...The Mali was happy that I was so
involved. Fertilizing them with meticulous
timing...my
Mali
was
enthused.
.!
I found I was bonding with my Mali...!

I became
a member of an
online gardening
group and started
posting
photographs of
my flowers...The
appreciation
I
received was stupendous. For a beginner I was
lauded. I was emboldened into doing what
I always wanted to do. My dream was to grow
waterlilies on my terrace. I was fascinated by the
idea of growing a water garden on the
terrace! Could it be possible to grow these
beautiful lilies, these fantastic colors, these
beautiful lily pads, yes even the leaves are varied
and beautiful on my terrace, bring an
entire ecosystem on my rooftop? I was fascinated
by the idea.I followed step by step instructions
from my mentors in the group and started...My first
rhizomes (bulbs) came in March .Spring was the

to
plant.
I was mesmerized by the various stages
of growth. ..I duly reported progress, regress...and

success. My first bloom came in end
April.
Colorado. Almost simultaneously
bloomed Madame Wilfron Gonnere. Both
beautiful, both so exhilarating. ..I couldn't get sleep
at
night...so
excited
I
was.

I have done it...the big tubs with crystal
clear water... small black and oranges fish
swimming in shoals in the pond... and the snails
religiously appearing at night...so many bees
hovering on the blooms...butterflies flitting across
from flower to flower ... I looked at the birds from a
distance, drinking
water one looked
at me with an
unwavering gaze.
Then lowered its
head to resume
drinking.
Six
months in and
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I have got
doorstep...!

my

ecosystem

home...at

my

Note: Water gardening is relatively new.
It's possible everywhere provided you get six
hours of sunlight. In the west. You could use heat
lamps. You get the best of tubers and rhizomes in
the US. And a lot of very experienced and
passionate water gardeners.I am a newbie, but
I am more than adequately rewarded. My
thanks go to my group for their sustained efforts to
encourage me to continue and have patience.

Bulu Dey.
From New Delhi, India.
Retired manufacturer / exporter of ladies’ special occasion dresses. She has always
been interested in colors and creative things.
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The Indian Diaspora in the U.S.A - A promising future
As early as 1820, Indian migrants began arriving in the United States. Few in number at the time,
the Indian population has surged since the 1990s to become the second-largest immigrant group in the
country after Mexicans, and ahead of those born in China, the Philippines, and Vietnam. Similar to early
Chinese and Japanese immigrants, Indian arrivals in the 19th century were largely unskilled and uneducated
farmers. Most came to work in agriculture in California. The 1965 Immigration and Nationality Act, which
removed origin-country quotas and created employment-based immigration channels, as well as subsequent
legislation emphasizing highly skilled immigration provided an entry pathway for a growing number of
professionals and students from India. The Immigration Act of 1990, which further refined temporary skilled
worker categories and increased the number of permanent work-based visas, contributed to a rapid increase
in the size of the Indian-born population. In contrast to the initial wave, the majority of post-1965 arrivals from
India were young, educated urban dwellers, with strong English language skills. From 1980 to 2013, the
Indian immigrant population increased ten-fold, from 206,000 to 2.04 million, roughly doubling every decade.
(Migration Policy Institute).
Based on median income, Indian-born residents in the United States comprise the highest-paid
group in the country. They are represented in virtually all professions including agriculture, biotechnology,
business, economics, finance, information technology, journalism, management, medicine and various
sciences.
As a visit to the websites of the leading universities will confirm, Indians enjoy a very substantial
presence in U.S. academia. According to American Universities Admission Program, a global consulting
firm, in 1997-98, a staggering 4,092 Indian professors were teaching in U.S. universities. In the same year,
33,818 students born in India were registered in 2,579 universities.
In the medical field, the American Association of Physicians of Indian Origin boasts a membership
of 35,000. Fourteen out of every 100 researchers in the U.S. pharmaceutical labs are of Indian origin. And
a very large proportion of scientists at the prestigious Bell Labs, including its president and several vice
presidents, come from India.
Above all, Indians have come to enjoy a dominant position in the information technology (IT)
industry. In an issue devoted to in-depth coverage of Indian immigrants in this industry, Fortune Magazine
(May 15, 2000) noted that without Indian entrepreneurs, Silicon Valley would not be what it is today. It placed
the wealth generated by them at $250 billion, more than half of India’s GDP! (Economic Times).
Indian Prime Minister Narendra Modi received a rapturous reception in New York City in September
2014 speaking to more than 19,000 people — largely Indian Americans, according to The New York Times
— at Madison Square Garden. During his packed five-day visit, Modi also addressed the UN General
Assembly and met with a bevy of U.S. business leaders before heading to an “intimate dinner” with President
Obama. This was the first official trip to the U.S. for Modi, who was elected in May 2014. His visit not only
marked an effort to repair strained U.S.-India relations, but also highlighted the growing presence of Indians
and Indian Americans in American life.
Notable Achievements by Indians in the United States
It is almost impossible to list all the famous and notable Indians in the United States in just a few
pages. The following is just a humble attempt to name a few of them out of many who make us proud to call
ourselves ‘fellow Indians’. As a community, we continue to achieve greater heights in our adopted country
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and the names listed below, serve as beacons to the next generation of immigrants, eager to realize their
dreams.
Indians in the Corporate Sector
Satya Narayana Nadella is an Indian-born American business executive. He is the current Chief Executive
Officer of Microsoft. He was appointed as CEO on 4 February 2014, succeeding Steve Ballmer. Before
becoming CEO of Microsoft, he was Executive Vice President of Microsoft's Cloud and Enterprise group,
responsible for building and running the company's Computing Platforms, Developer Tools and Cloud
Computing Services.
Pichai Sundararajan, known as Sundar Pichai, is an Indian-American business executive. Pichai is the Chief
Executive Officer of Google Inc. Formerly the Product Chief at Google, Pichai's current role was announced
on August 10, 2015 as part of the restructuring process that made Alphabet Inc. into Google's parent
company.
Indra Nooyi, who joined PepsiCo in 1994 from ABB, became the Chief Executive in October 2006. Under
her leadership the company divested its restaurants to the YUM! Brands chain and acquired Tropicana and
Quaker Oats. Prior to ABB, Nooyi was at Motorola and the Boston Consulting Group.
Vikram Pandit, the embattled CEO of Citigroup, is the other most prominent native Indian in the corner office.
Prior to joining the ailing bank, he was president of Morgan Stanley’s investment banking, fixed income and
capital markets businesses and cofounded the hedge fund, Old Lane Partners. He is on the board of
Columbia University and Columbia Business School.
Franciso D’Souza, a Kenyan-born Indian is the head of Cognizant Technology Solutions, which outsources
IT services for its Western clients. D’Souza, 40, joined the company in 1994 when it was founded and within
three years had gone up the ranks to become director of North American operations. Earlier he spent four
years at various divisions of Dun & Bradstreet, developing business in Germany, the U.S. and India. He is a
trustee of Carnegie Mellon University.
Surya Mohapatra prior to joining Quest in 1999 as chief operating officer, spent 18 years at Picker
International, a New York City company that specializes in advanced medical imaging technologies; it was
later acquired by GE. Quest is on the lookout for acquisitions and has tapped the capital markets in
preparation for those.
Shantanu Narayen, is guiding Adobe in the hot field of measuring the value of online experiences, content
and applications. Previously, he co-led the $3.4 billion acquisition of Macromedia. Narayen joined Adobe in
1998 after stints at Silicon Graphics and Apple Computer. He cofounded Pictra, an early pioneer of digital
photo sharing over the Internet.
Indian Billionaires
Bharat Desai. Bharat Desai was born in Kenya in 1953. In his childhood, he lived in Mombasa and
Ahmedabad. Desai received a bachelor in electrical engineering from the Indian Institute of Technology (IIT)
in Mumbai and an MBA in finance from the Stephen M. Ross School of Business. Desai co-founded Syntel
with his wife Neerja Sethi. Desai is a board member of several educational institutions including the John F.
Kennedy School of Government at Harvard University, Students in Free Enterprise (SIFE) and the Stephen
M. Ross School of Business at the University of Michigan.
Kavitark Ram Shriram. Since 2000, Kavitark Ram Shriram has been investing in early stage tech firms,
including Zazzle, Paperless Post and Datafox, through his Sherpalo Ventures. Shriram made most of his
fortune as an early Google backer and has been on its board since the company was founded in 1998. He's
sold or given away the bulk of his Google stock since 2012. Born in India, Shriram studied math at the
University of Madras. After moving to the U.S. he joined Netscape in 1994 as an executive, then became
president of Junglee, an online comparison shopping firm. He became vice president of business
development at Amazon.com when it acquired Junglee in 1998. In June 2014 Shriram and his wife donated
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$61 million to engineering initiatives at Stanford University, which both of his daughters attended and where
he serves as a trustee.
Vinod Khosla. Khosla made his early fortune as one of the co-founders of Sun Microsystems, where he was
the founding CEO and chairman in the early 1980s. Khosla read about the founding of Intel in Electronic
Engineering Times at the age of fourteen and this inspired him to pursue technology as a career. He attended
Mount St Mary's School in Delhi. He went on to receive multiple degrees from the Indian Institute of
Technology Delhi (Bachelor of Technology in Electrical Engineering), Carnegie Mellon University (Masters in
Biomedical Engineering), and Stanford Graduate School of Business (MBA).
Indians in Politics
Nikki Haley is an American Republican politician who has served as the 116th Governor of South Carolina
since 2011. Prior to becoming governor, she represented Lexington County in the South Carolina House of
Representatives from 2005 to 2011.
Piyush "Bobby" Jindal is an American politician who was the 55th Governor of Louisiana between 2008
and 2016 and previously served as a U.S. Congressman and as the vice chairman of the Republican
Governors Association.
Kamala Devi Harris is an American attorney, politician and member of the Democratic Party, who has been
the 32nd and current Attorney General of California since 2011.
Manan Trivedi was the Democratic nominee for Pennsylvania’s 6th congressional district in the 2010
congressional election and is currently seeking the democratic nomination for the sixth district again. Earlier
in his career, he won the democratic primary for congress in eastern Pennsylvania.
Raj Goyle is a democratic politician who represented the 87th District in the Kansas House of
Representatives for four years, from 2007 to 2011. He was also the nominee for Kansas’s 4th congressional
district in 2010.
Indians in Government
Neel Tushar Kashkari is an American banker and politician who is President of the Federal Reserve Bank
of Minneapolis. As interim Assistant Secretary of the Treasury for Financial Stability from October 2008 to
May 2009, he oversaw the Troubled Asset Relief Program that was a major component of the U.S.
government's response to the financial crisis of 2007–08. A Republican, he ran for Governor of California in
the 2014 election but failed to unseat incumbent Jerry Brown.
Narayana Rao Kocherlakota is an American economist and is the Lionel W. McKenzie Professor of
Economics at the University of Rochester. Previously, he served as the 12th president of the Federal Reserve
Bank of Minneapolis until December 31, 2015. Appointed in 2009, he joined the Federal Open Markets
Committee in 2011.
Dr. Joy Cherian is the first Asian American and first Indian American Commissioner at the United States
Equal Employment Opportunity Commission.
Indian Nobel Laureates
Subrahmanyan Chandrasekhar is an Indian American astrophysicist who was awarded the 1983 Nobel
Prize for Physics with William A. Fowler for his theoretical studies of the physical processes of importance to
the structure and evolution of the stars. His mathematical treatment of stellar evolution yielded many of the
best current theoretical models of the later evolutionary stages of massive star and black holes. The
Chandrasekhar limit is named after him.
Indians in Space
Kalpana Chawla is an Indo-American astronaut and the first woman of Indian origin in space. She first flew
on Space Shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist and primary robotic arm operator. In 2003, Chawla
was one of the seven crew members killed in the Space Shuttle Columbia disaster.
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Sunita Lyn "Suni" Williams is an American astronaut and United States Navy officer of Indian-Slovenian
descent. She holds the records for total spacewalks by a woman and most spacewalk time for a woman.
Williams was assigned to the International Space Station as a member of Expedition 14 and Expedition 15.
Indians in Journalism
Fareed Rafiq Zakaria is an Indian American journalist and author. He is the host of CNN's Fareed Zakaria
GPS and writes a weekly column for The Washington Post. He has been a columnist for Newsweek, editor
of Newsweek International and an editor-at-large of Time. He is the author of five books, three of them
international bestsellers.
Sanjay Gupta is an American neurosurgeon and media reporter. He serves as associate chief of the
neurosurgery service at Grady Memorial Hospital in Atlanta, Georgia and as assistant professor of
neurosurgery at the Emory University School of Medicine.
Bobby Ghosh, an Indian-American journalist was recently named as 'Editor-at-Large' by TIME Magazine
and he holds the privilege of being the first non-American to be named World Editor of the Magazine.
Ali Velshi, born in Nairobi, Kenya and raised in Toronto, Ontario. He is of Gujarati Indian descent. Ali is a
Canadian television journalist and former host of Ali Velshi on Target on Al Jazeera America. Best known for
his work on CNN, he was CNN's Chief Business Correspondent, Anchor of CNN's Your Money and a co-host
of CNN International's weekday business show World Business Today.
Indian Actors
Kal Penn is an Indian American actor, producer and civil servant. As an actor, he is known for his role
portraying Dr. Lawrence Kutner on the television program House as well as the character Kumar Patel in the
Harold & Kumar film series.
Manoj Shyamalan, known professionally as M. Night Shyamalan is an Indian-American film director,
screenwriter, producer and occasional actor known for making movies with contemporary supernatural plots.
His major films include the supernatural thriller The Sixth Sense, Unbreakable, Signs, The Village, Lady in
the Water and The Happening. He is also known for filming and setting his films in and around Philadelphia,
Pennsylvania where he was raised.
Indian Entrepreneurs
Amar Gopal Bose is an American academic and entrepreneur of Indian descent. An electrical engineer and
sound engineer, he was a professor at the Massachusetts Institute of Technology for over 45 years. He was
also the founder and chairman of Bose Corporation. In 2011, he donated a majority of the company to MIT.
Jay H. Shah is the CEO of Hersha Hospitality Trust, which began with a modest motel in Pennsylvania and
is now a $2.5 billion hotel company.
Brightest Indian Young Stars
Over 20 Indian- origin young entrepreneurs are among Forbes magazine's annual list of the world's
"brightest young stars" under the age of 30 from diverse fields like finance, media, sports and education,
described by the publication as "prodigies reinventing the world right now."
The young Turks in the field of finance include Ganesh Betanabhatla, 28, who was the Managing director at
investment firm Talara Capital.
Rushabh Doshi, 29, is a trader at financial firm DW Investment Management, who specializes in high-yield
and distressed debt. Chaitanya Mehra, 28, is the portfolio manager at investment firm Och-Ziff Capital
Management.
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In the science category, Divya Nag, 22, is a leading name having cofounded, Stem Cell Theranostics and
StartX Med.
Surbhi Sarna, 28, was inspired to found nVision Medical when at age 13, Sarna suffered from ovarian
cysts that were so painful they made her faint. Since doctors couldn't tell her if they were cancerous, a
young Sarna vowed to create a technology to detect ovarian cancer quickly and early.
Sayamindu Dasgupta, 29, is a PhD student at MIT Media Lab and is vital to the Lifelong Kindergarten
Research Groups Scratch project, which enables kids to program their own games, animated stories and
art and share them with millions of other children around the world.
Indian immigration to the US coincided with a general increase in migration to the US from other Asian
countries. However, the enormous success Indians have achieved in this country is due to certain
characteristics that Indians possess in spades. An indomitable work ethic, perseverance, sincerity and a
certain gratitude towards a country that has accepted and nurtured their dreams. Indians work hard to prove
themselves in any profession they are in. They strive to reach the top and remain competitive in their chosen
fields. From Hospitality to IT, Pharma to Trading, Medicine to Education, Insurance to Investment Banking,
Indians have made a name for themselves in every sector, regardless of any obstacles that they might be
faced with. They are able to make the best of any situation and opportunities that come their way and this is
the recipe to their success in America. This is the tale of the Indian immigrant experience.

Dilip Hari
Dilip Hari is a hotelier in the U.S. He has a finance background being a Chartered Accountant and a CPA. He also attended the
Cornell University of Hotel Management. Dilip founded his own hotel management and ownership company DPNY Hospitality in
the U.S. which now has over 1000 rooms under management with brands such as Hilton, Sheraton, Radisson and Best Western.
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Bits and pieces from Beijing Travel
Traveling by air China from New Delhi to Beijing was
exhausting but The Beijing Capital International Airport welcomed us
with charm and grandeur. This airport opened in the year of 1958 and
is located in the northeastern part of Beijing. It is the second busiest
airport in the world by passenger traffic, and its two terminals efficiently
manage several thousands of scheduled domestic and foreign flights
daily. Exclusive shopping, dining, informational and several other
customer-friendly services are easily available here for thousands of
customers.
China is one of the biggest countries in the world and also is
one of the oldest civilizations. Its capital city Beijing is very ancient and still quite modern. Beijing had been the major city and the
most important business center in China since 221 BC, and served as the capital of several royal dynasties. In 1949 Beijing became
the political and cultural capital of the People’s Republic of China.
Beijing thrives as the nation's political, cultural, and
educational center. China's largest state-owned companies and
the its major national highway, expressway, railway, and highspeed rail networks are located here.
Beijing can be considered as a center of culture and art as it is
renowned for its extravagant palaces, temples, parks, gardens,
tombs, walls and gates, art treasures and famous universities.

China has shown great economic growth since the late
seventies, and supposedly will take the place of the second largest
economy by the year 2030. Beijing's economy ranks among the most
developed and prosperous in China
Beijing has unique architectural styles. The traditional style of
architecture of imperial china is expressed in the structures of the
symbols of Beijing, such as Tiananmen Square, Forbidden City, Lama
Temple and similar other building constructions.

Located at the center of Beijing City stands the extensive
Tiananmen Square; one of the largest and most visited landmarks
in China; built in 1949 by Chairman Mao. Buildings of Forbidden
City, The great hall of the people, Monument of the people’s
heroes, and the Mao Zedong Mausoleum surround this area.

The present square has an area of 440,000 square meters and has
become a relaxing people to visit, walk, and fly kites.
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Tiananmen Tower is located at the north end of the Square, originally built in
1417 during the Ming Dynasty and was the front door of the Forbidden City.
Entrance to the tower was only permissible for the royal family and
aristocrats until 1911 until the last feudal kingdom’s existence.

The Forbidden City was constructed in the early 15th century, and
was the palace-residence of the Ming and Qing dynasties. It is quite well
preserved palace designed by the unique Chinese style building
structure….made with wood with yellow glazed tile roof top. This colossal
framework has 9000 rooms with valuable antiquities, 70 structures with a
delightful imperial garden in the back. A moat and high walls surround the
whole area.
Originally
commoners
were
not
permitted to enter this
palace-complex.
Beijing’s
Forbidden
City
now
welcomes travelers from all
socio-economic groups.

The granite Monument of the People's Heroes was built in 1952. Eight unusually
large relief sculptures exhibit the development of Chinese modern history. Two rows of
white marble railings enclose the monument.
Inside the Forbidden City

During recent years
Beijing
has
witnessed
tremendous growth of new
building constructions, exhibiting various modern styles from international
designers which can be seen at the 798 Art Zone, which mixes the old with
the new. Additionally there are much more modern architectural forms, most
noticeably in the area of the Beijing CBD and Beijing Financial Street

59 | অ ঞ্জ লি ১ ৪ ২ ৩

Beijing Natural History Museum displays 200,000 items, including precious
gems, dinosaur bones, and human archeology, to portray the natural world. Creature
development history that passed for the 3 to 4 billion years is presented in details in
highly condensed form here.

Fossils that recording the ancient life, lively creature specimen in different poses,
and realistic nature sights are presented in chronological order regarding the prehistoric life
from around one million to five hundred million years ago.
Dinosaur exhibits are extensive here, the evolution of dinosaurs through different time periods
satisfy spectators curiosity about the animal world.

Evolution of Animal and Sea World.
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National Art Museum of China
Many big paintings glorify soldiers in particularly Chinese modes of modern realism.
Occasionally a very special exhibits of one of the world’s greatest painters or a postmodern
Chinese artist would be held here.

Wangfujing Street is one of the oldest and busiest shopping streets in Beijing
with approximately 100,000 visitors daily, the sale of consumer goods both retail and
wholesale accounted for about ⅛ of Beijing's economic output in 2013.

Qiamen Dashila is Beijing’s most ancient commercial center,
with a history dating back to some 580 years in Ming dynasty. Many old
shops and time honored brands are available in this 275 meter long
pedestrian street

The Silk market and Pearl market of Beijing are two popular
shopping centers for visitors. Valuable and costume jewelry, silk, leather
and numerous other souvenir items are available here. Bargaining is
allowed and encouraged here. The vendors speak English and are quite
courteous when bargaining does not reach a ridiculous point.

Silk scarves in Silk Market

Looking For Customers

Pearl necklaces

Display of Pearl Jewelry at Pearl Market
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Beijing Railway Station, is the city's main railway station, which opened
in 1959. Beijing Railway Station had 173 trains arriving daily, Beijing West had 232
trains and Beijing South had 163. The Beijing North Railway Station, first built in
1909 and expanded in 2009, had 22 trains.

Beijing Railway Station
Chinese food is colorfully appetizing and healthy; cooked with very little oil and most dishes are steamed instead of
fried. Tastes are definitely different from the popular Chinese dishes available in the USA. Various types of meat, noodles, green
vegetables, and tofu are used in cooking. Fruits are commonly served as desserts.

Tempting menu at StreetSide restaurant

Dinner Menu at restaurant

Vegetarian Chinese food made
with Tofu

References
http://China.org.cn
http://www.beijingmadeeasy.com
http://www.beijingimpression.cn
http://www.beijingcitytourist.com
China Travel Kit Series: Beijing by Foreign languages press.
Snap shots by Pradipta Chatterji

Pradipta Chatterji
Pradipta Chatterji lives in Vestal, NY and works in the field of mental health, writing is her hobby.
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Greater Binghamton Bengali Association: 2016
Committees

Participating Members

Finance

Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Sambit Saha, Pranab Datta, Samir Biswas.

Publicity

Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Ashim Datta, Parveen
Paul, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Manas Chatterji.

Puja Website

Anju Sharma.

Puja Magazine

Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Sohini Banerjee.

Puja Ayojon

Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Sheema
Roychowdhury, Pradipta Chatterji, Anasua Datta, Anju Sharma, Shamla Chebolu, Abha
Banerjee, Maitrayee Ganguly.

Prasad & Bhog

Vaswati Biswas, Subol Kumbhakar, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury,
Damayanti Ghosh, Shamla Chebolu.

Decoration

Damayanti Ghosh, Anju Sharma, Vaswati Biswas, Parveen Paul.

Lunch & Dinner

Dilip Hari, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Ashim Datta.

Pratima Transfer

Sambit Saha, Samir Biswas, Subal Kumbhakar, Sujoy Chakrabarty, Pankaj Saha.

Local Artist Cultural
Program

Ruby Biswas.

Invited Artist
Cultural Program

Dilip Hari.

Audio Visual Setup &
Stage Management

Sambit Saha, Aniruddha Banerjee.

Hall management

Samir Biswas, Sambit Saha, Dilip Hari, Sheema Roychowdhury, Anju Sharma,
Maitrayee Ganguly.

Reception

Utpal Roychowdhury, Samir Biswas, Sambit Saha.

Cross Functional
Coordination

Utpal Roychowdhury, Sambit Saha, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Subal
Kumbhakar.

Patrons & Donors

Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta Chatterjee, Hiren & Dipali
Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray.
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Greater Binghamton Bengali Association: 2016
Saturday, October 1, 2016
Durga Puja Programs
Morning Session:
8:00 AM – 12:30 PM

Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)

12:30 PM – 1.30 PM

Prasad + Vegetarian Lunch

1:30 PM – 2:00 PM

Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan

2:00 PM – 2:30 PM

Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

2:30 PM – 5:30 PM

Break (volunteers assemble in ICC at 5:15 PM)

Evening Session:
5:30 PM – 5:55 PM

Sandhya Aarti + Dhunuchi Dance

6:00 PM – 6:25 PM

Local Talents – Childrens’ Program

6:30 PM – 7:45 PM

Local Talent Showcase - Adults
(Director and Choreographer : Ruby Biswas)

8:00 PM – 9:00 PM

Dinner

9:10 PM –11:40 PM

Invited Artist (Parul Mishra)
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invites you with your family and friends to

Puja Contribution:
General Contributors:
Morning: $20 per person
Evening: $30 per person
Entire Program: $40 per person*
Full-time student: $10 (optional)

On October 1

Free admission for children

Venue: Indian Cultural Centre,

(18 years or less)

1595 NYS Route 26, Vestal, NY 13850

An extravaganza of
songs and
dances based on the
Bengali folk music of
various genre. The
program showcases the
local talents.
Director &
Choreographer:
Ruby Biswas

*covers all programs, lunch, dinner and
entertainment.

Patrons: $300/family & above
Donors: $100/family & above

Parul Mishra
Sa Re Ga Ma - 2012

Additional information available at www. Binghamtonpuja.org

Painting by Dipa Dasgupta

Amrita Banerjee

