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Greater Binghamton Bengali Association:
2010
Committees

Participating Members

Pratima

Pratima Arrangement from India: Abhijit Banerjee
Pratima transfer to Hall: Sambit Saha, Subal Kumbhakar, Samir Biswas,
Biplab Roy, and Rabin Das.

Worship and Puja
Preparation

Priest: Amol Banerjee, Assistant: Annirudha Banerjee
Bhaswati Biswas, Sudeshna Ray, Anju Sharma, Mala Pal, Sheema
Roychowdhury, Damayanti Ghosh, Debolina Ray, Shantha Datta, Parveen
Paul, and Sanjukta Nad.

Decoration

Biplab Roy, Debolina Ray, Sambit Saha, Anju Sharma, Bhaswati Biswas,
Sudeshna Ray, Anika and Ishika Kumbhakar.

Cultural

Arindam Purakyastha (on sabbatical), Biru Paksha Paul, Anniruddha
Banerjee, Biplab Roy, Rabin Das, and Dilip Hari (Invited artist’s program).
Conductor: Ruby Biswas
Kids’ Program: Sheema Roychowdhury and Damayanti Ghosh

Food and Bhog
preparation

Dilip Hari (Lunch and Dinner from NYC)
Bhog: Sheema Roychowdhury, Bhaswati Biswas, Anju Sharma, Subal
Kumbhakar, Mala Pal, Sudeshna Ray, Pradipta Chatterjee, and Abha
Banerjee

Website, Logo and
Public Relations

Anju Sharma, Sambit Saha
Logo: Biplab Roy
Public Relations: Pranab Datta and Samir Biswas

Magazine: Anjali

Editorial Board: Biru Paksha Paul, Pradipta Chatterji, and Subal Kumbhakar.
Design and Typesetting: Parveen Paul

Budgeting and
Finance
Sound, Light, and
Stage
Hall Booking and
Arrangements

Pranab Datta, Sumit Ray, and Samir Biswas.

Overall
Management

Pranab Datta, Samir Biswas, Sambit Saha, and Subal Kumbhakar.

Pranab Datta, Biplab Roy, Bijoy Datta, and Rabin Das.
Pranab Datta, Sumit and Sudeshna Ray, Damayanti Ghosh, Subal
Kumbhakar, and Dilip Hari.
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Dear Friends:
This year is the third successful year of our community’s Durga Puja. Without the
support and help of communities in Binghamton and far beyond we could not have
undertaken this journey that began in 2008 with the initiative from a few enthusiastic
students from Binghamton University.
Built upon this success in 2008, the Binghamton Bengali community decided to
move forward with the Durga Puja celebration in 2009 and then again in 2010.
Like previous years, we are making an effort to bring out our puja magazine as a
part of art and cultural tradition of the Bengali community.
With relentless effort by many volunteers in planning and execution of different
activities and looking forward to participation of our valued guests, we are confident that
our 2010 Durga Puja will also be another great successful event.
The Greater Binghamton Bengali Community Durga Puja committee invites you
all to share the joy and happiness of this festive time and offers warm Sharodiya
greetings to all of you and your family.
Sincerely
2010 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
http://www.binghamtonpuja.org/
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Oct 9, 2010: 22 Ashwin, 1417 (Bangla Year)
Binghamton, New York
Kids’ Cultural Show: 4:00 – 4:30PM
Planning : Sheema Roychowdhury and Damayanti Ghosh

Local Talents’ Show: 4:30 – 6:00PM
The order of performance will be designed by Ruby Biswas.
1. Bandana: Inaugural Devotional Songs
2. Anirudha:
1. Main Agar Kahoon -Om Shanti Om
2. Zubi Zubi (with Debolina)
3. Biru Paksha: Bhupen Hazarika: Raat ghum ghum kore, Aaaj Jibon Khunje Pabi
4. Parveen: Tagore Song: Aami keboli swapon korechhi bapon
5. Biman
6. Ruksana: Dance: Dola Re Dola Re: Devdas
7. Sweta: 1. Bengali folk song- je jon premer bhab jane na.
2. Adhunik bengali- elo borosha je shohosha mone hay.
8. Sonia: Dance: Kaahe Chhede Chhede Mohe: Devdas
9. Debolina: 1. Mora saiya Moh se bole na
2. Dum a Dum mast kalandar
3. Dhitang dhitang bole
10. Aditi: 1. Agamoni geeti: Jao Jao giri….
2. Mahalaya geeti: Bajlo tomar alor benu
11. Joyoti: Padabali Kirtan
12. Surajit Biswas in Mouth Organ and Biplab in Tabla

Invited Artist’s Show: 8:00 – 10:00PM
We are pleased to announce that Swagata Chakraborty, a recognized
musical talent from Calcutta, will be performing at our puja this year. She
has performed extensively throughout India and in the U.S. She has an
extensive repertoire that extends from the traditional classical such as kheyal
to light classical such as Thumri, Kajri, Hori, Bhajan etc. to geets such as
Nazrul Geeti, Rabindra Sangeet and other modern songs in Hindi and
Bengali. Her talent has won her many awards from several reputed
organizations and committees. She has also performed with the Living
Legend Manna Dey onstage at several locations across the U.S.
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দবকুমার মুsািফ
পূেজা মােনi নতুন জামা
তা িধনা িধন িধন,
পূেজা মােনi িসঁdর খলা
ছুিট চারিট িদন।
পূেজা মােনi চািরিদেক
ঢােকর বািদ বােজ,
পূেজা মােনi মােগা তুিম
আেসা সবার মােঝ।
পূেজা মােনi কিদন ভুিল
মেনর সকল jালা,
পূেজা মােনi তামার জন
সাজাi বরণ ডালা।
 • 
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Pradipta Chatterji
The auspicious time of Durga Puja
is here again. Durga Puja, translated as
the worship of the goddess Durga, has
always been a significant religious festival
for Bengalis. It has also become an
integral part of the Bengali culture over
the years. Every year Bengalis all over the
world celebrate this occasion. Durga Puja
is performed all over India with slight
modifications in the various regions
according to the local customs.
In the city of Kolkata and its
surrounding areas, the preparations for
Durga Puja begin early in the year. Every
year, idols of the goddess Durga, and her
children are built out of clay and other
materials in different styles by special
groups of skilled potters (called Kumors in
Bengali).Generally the figures of Durga,
with
Mahishasura
(the
demon
representing evil, who she killed) at her
feet, and the figures of her four children
are made. These figures are then painted
with bright colors, and dressed in
attractive costumes, and jewelries to
make them appear beautiful and human
like.
Durga Puja is observed every year
in the autumn during five specific days
determined by the priests. At the
beginning of the five day long Puja
ceremonies, the priest brings life to the
idol of the Durga goddess and her
surrounding family members by uttering
certain special mantras or sacred hymns.
This ritual is called “Pran Pratishtha”of the
goddess, meaning giving life to the idols.
After this event the idols are considered
alive and able to accept the worship and
offerings of humans through the religious
rituals, listen to the prayers of the
worshippers, and fulfill their wishes, and
desires.
Hindus attempt to understand the
vast and abstract spiritual concepts found
in the Hindu religious scriptures through

creating concrete forms or idols in order
to emotionally connect with spirituality.
The idols are considered as
relatives, as for examples, mother,
daughter, brother, or sister, to help
people relate, and feel close and
comfortable with the unknown and infinite
spiritual world which is difficult to
completely understand. This is the basis
for worshipping the idols in the Hindu
religion.
Following such ideas, Goddess
Durga, is thought to be a daughter, who
lives in the heavens with her husband
Shiva. Durga comes to pay yearly visits to
her parents‟ home in the earth with her
husband and children. The five days of her
visits are celebrated as the Durga Puja or
the days of the worship. It is imagined
that daughter Durga returns to her
husband‟s home in the heavens after her
visit is complete. At this time, the worship
and the celebrations end for that year,
and all the clay idols are immersed in the
holy waters of the river Ganges.
The goddess Durga is worshipped
as the mother goddess. Looking into the
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origins of Durga Puja, some scholars had
discovered that the worship of a mother
goddess was mentioned in the Vedas (the
most ancient Hindu religious scriptures).
It was found out that the name „Aditi‟ was
the earliest name created to express the
infinity. The mother goddess also was
addressed
by
this
name
(Aditi),
subsequently.
Originally,‟
Aditi‟
was
thought to mean everything, such as, the
bases of creation, the mother of the gods
and goddesses, and the bridge to eternity.
Aditi also was believed to mean, Sakti
(meaning
strength)
who
created
everything. Ancient scholars had equated
Aditi with Durga in several places.
Worshipping goddess Durga had been
considered
to
be
the worship
of
knowledge, and Durga as the destroyer of
the evil of ignorance.
There is a popular story in the
Puranas
(books
of
Hindu
mythical
legends) regarding the worship of the
mother goddess, and its relationship with
Durga Puja. It is important to remember
that the characters of the story are all
assumed to be gods and goddesses in the
human forms.
The Bengali version of the story
says that several thousands of years ago
there was a powerful and religious king
called „Daksa Prajapati‟ who had a
beautiful daughter named Sati. Sati had
married a saint or Sanyasi named Siva or
Rudra, who did not believe in the
accumulation of any material possession.
Daksa being a concerned father did not
approve of such a match for his precious
daughter. Sati got married against her
father‟s wishes, and Daksa remained
angry at both of them.
When Daksa performed a religious
sacrifice or Yogya; he invited everyone
except Sati and her husband. Sati,
became very upset at his father‟s behavior
but decided to attend the ceremony
anyway, and went to the event uninvited.
At the ceremony, during the
festivities of the sacrifice or Yogya, Daksa
took out his anger by stating humilating
remarks towards Sati‟s husband Siva.
Unable to tolerate the insult of her
husband, Sati created a yogic fire from

her own body and took her own life in
anger. Sati‟s death gravely enraged her
husband Siva, who immediately destroyed
Daksa‟s sacrifice and started to roam
around the worlds and heavens furiously
with Sati‟s body on his shoulder,
destroying everything coming his way.
It was said that in order to
maintain equilibrium, and bring back
stability, the god Vishnu (the preserver
and protector), attempted to calm Siva‟s
wrath by removing Sati‟s body from Siva‟s
shoulders.
Vishnu cut up Sati‟s body
using his Sudarshan Chakra (disk weapon)
into many pieces. As a result, Sati‟s body
parts and jewelry pieces sprinkled over
different parts of India and its surrounding
areas. Shiva was calmed, and peace and
harmony returned again. Sati was reborn
as the king Himalaya‟s daughter in her
next birth and her name became „Uma‟.
„Uma‟, or Durga is the one who comes to
earth each year to visit with her children
in the autumn when Durga Puja is
celebrated.
Some believe that certain stones
and rocks resembling body parts of Sati
and her jewelries rose from underground
or were discovered in caves in certain
locations in the Indian subcontinent. Later
temples of Sati or Durga and Shiva were
built in these places, and people started to
worship there over time. Such places had
been named as Sakti Pithas meaning
places of cosmic strength. Many believe
that visiting and worshipping in the Sakti
Pithas
help
individuals
solve
their
problems, and fulfill their desires. Sakti
Pithas are associated with goddess Durga
as Durga is considered to be the goddess
of strength and courage (The word sakti
means courage in Bengali).
The philosophical basis of Durga
Puja signifies that whenever evil pervades
the world, god or the omnipotent arrive in
different forms to destroy the evil and
restore peace and harmony. The goddess
Durga is the symbol of the omnipotent or
the Supreme Being that destroyed the evil
in the form of Mahishasura to help
mankind remain free from fear, and
achieve happiness. 
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দেলান্তরীর েুগাগ পূজা
-

মানী রানী পা

বগা দলষ লর আষন কাষলর বষন াস
জন্মভূ সমর েুগাগ পূজা বাজায় মষন বাঁলী|
সবষেল ভূ ষম কাটষা পূজা লীষতর আষমজ সনষয়|
ইষে কষর স্বষেষল যাই দমষঘর তরী দবষয়|
বযস্ত জীবন প্তাাষন্ত একটু ময় কষর|
এই সবষেষল েুগাগ পূজা মনটা খুষঁ জ দেষর|
দকাথায় পাব দেষলর খুলী দকাথায় পাষবা প্রাণ!
সিষের দিষয় সবে বড় দেলান্তরীর গান|
দেষলর মত নাইবা দপাম মাষয়র াস মুখ|
পরষক আপন করষত পারাই দেলান্তরীর ুখ|
দেষলর মত নাইবা লুসন ঢাক দঢা আর কাঁস|
লীষতর দেষল েুগাগ পূজা তাষকই ভাবাস|

লর কা
-ঈসলতা পা
আষা লর কা
বাজষা ুষরর তা |
এসক লুসন, এসক লুসন,
িাসরসেষক জষয়র ধ্বসন |
পূজা এষা, পূজা এষা,
হ হি পষড় দগ |
ঠা লুসন বাষজ পূজার ঘন্টা,
মাষক জানাই অভযথগনা
াসরষয় যাবার নাইষগা মানা
আনষে আজ উঠষে ভষর মনটা|
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মোড়া টি
ু উঁচু েকর বাঁধাকিা। চত্বর বকমকের মরবং
ব কে মেরা। োকর অিুষ্ঠাি মখাকিই ত। আমরা
ব ভাই মবাি োকির ক। মা এেটা া া লাড়ী
পবরকে ব কতি। মটা ামবকে োি োো বড়ই
অুববধা জিে বছ। এর পকরই বলল্প  কির মভতকর
প্র লষিী। পবিমবে  ভারকতর বববভন্ন প্রক কলর েত
বলল্প ম্ভাকরর প্র লষিী এই ুকযাকে ম কখবছ। এেবার
বস্ত্রবলকল্পর প্র লষিীকত োকুর বাবড়র মবাক র ংগ্রকর
বেছু বাুচুবর  মবিারী ম কখবছাম যা প্রেৃ ত
বলকল্পর বি লষণ। প্র লষিীর পকর াঁতার প্রবতকযাবেতা।
ববকেক ফু টব মযাচ। মোোতার অকিে িামী ক্লাব
মযমি মমািবাোি, ইস্টকবে, ইস্টািষ মরকে মখকত
এককছ।ববশ্বভারতীর মছকরা আবার বে ফু টব
মখকব? এমিই এে ধারণা বিকে িাে উঁচু েকর
মখকত িামত। বেন্তু মোটি মখকে িাে মভাতা েকর
বফকর বেকে রটিা েরত, াইকির ধাকর মমকেরা
াঁবড়কে এমি মো, মো বক চযাঁচাে ময ব আর
পাকের বকল থাকে িা। অবলয পকররব ি োকির ক্লাক,
বরাকষক ো ব কে ুর মবর ে িা। ঐ ব ি
ন্ধযাে ে িাটে। শ্রীবিকেতি েমীমন্ডী,
মবাবমবতর ছাত্রছাত্রীরা িাটে েরত। আমার প্রথম
মস্টকজ অবভিে ‘ক্ষ্মীর পরীো’ে ববিীর ভু বমোে।
বলল্প উ কবর রাকত অবভিীত কেবছ। এই ন্ধযাে
আমরা ম কখবছ ‘বুরপূ ী’র ‘রক্তেরবী’। তখি িা বছ
আধুবিে আকার প্রকেপণ বা লব্দযকের মেৌল।
অবভিকের েতা মস্টকজর ব িযকে ছাবপকে মযত।
লারক া কবর মড়া লুরু কে মেকছ। মই কে ক্লা
পরীো। ন্ধযার পর াঁতা গ্রাম মথকে মভক আক
মা , ধামা, ঝমকের কে িাচ োকির আোজ।
মভারকবার বলবলর মভজা োকর উপর মরাক র বেরণ।
বলউবফু , োকলর বকলা আর িী আোকল া া
মমকের মভার কে এই বিবম বিবম আোজ আমাক র
োকছ ছুটির বাতষ া বিকে আক। ছু টির আকে ভবকি
ভবকি ন্ধযাে লারক া কবর অিুষ্ঠাি। এেন্ধযাে
পােভবকির ‘েীকরর পুতু’ মতা পকরর ব ি
বব যাভবকির ‘ভু ন্ডীর মাে’। মবা বমবতর
মবারা েরকবি ‘পুরাতিী’ োকির ন্ধযা। ইবিরা
ম বী  প্রবতমাোকুর বরাকষক ময ন্ধযাে আকতি,
আবম মা’র কে বেকে বতাম। মা’ মেকেবছকি
‘মতার পূজা তু ই বলবখকে ম মা, বলবখকে ম তু ই
আরাধিা’।

-পূরবী ববশ্বা(রুবব)
লাবিবিকেতকির আোকল োকা মমকের আচঁ খাবি কর
মেকছ। আোলপাকি তাবেকে মকি ে মযি এেটি
চাঁক াো টাঙাকিা। তাকত িী, া া মরলকমর
ফু োবর। লা, বকু, পারু, ছাবতম, মুো োকছর
পাতাে েি বুকজর প্রকপ। বষাে ময বললু ধাকির
চারােুব মরাপণ েরা কেবছ তাক র অকেঁ এখি
মযৌবকির বকলা। আর ঐ ময ধাি মেকতর আক,
মেো মঝাকপর আড়াক োল ফু  ারা বছর
ুবেকেবছ এই লর
প্রতীোে। তাক র াব মযি
আর ধকর িা।া োঁেকড়র রাস্তার পাকল পাকল
বলউব োকছ ফু  মফাটকিার পাা লুরু কে মেকছ।
আমাক র ো মথকে আপবি ঝকর মেকছ ‘বষণ মবিত
অন্ধোকর একবছ’। মখাোইকে মবড়াকত বেকে মেকে উঠি
‘লরকত আজ মোি অবতবথ এ প্রাকণর াকর’।
লাবিবিকেতকি ঋতু র পাা ব াে আর আমরা েন্ঠ
েীতববতাি কে মই রকঙ রঙ বমবলকে চব।
লরকতর প্রথম উ

উ

‘বলল্প  কির’
প্রবতষ্ঠা উপকে রবীিিাথ বলল্প উ কবর প্রবতষ ি
েকরবছকি। োকর মােবে অিুষ্ঠাি ববতাবকের
োকির বরাকষ লুরু কে মেকছ। োকর অিুষ্ঠাকির
টি
ু বিব ষ ষ্ট োি ‘বযবি ে োকজর োজী, মমারা
তারই োকজর েী,’ ‘ব োকজ াত াোই মমারা
ব োকজ’। প্রবত বছর োো ে, পরীো, পড়ার
জিয এেব ি বরাকষ বা ম ো মযত িা। বলল্প
উ কবর ো লুরু ত ববতাবে ব কে। ‘আজ
প্রথম ফু কর পাব প্রা খাবি, তাই মভাকর উকেবছ’।
বলল্প  ি মথকে কুঠিবাবড় পযষযি পবরক্রমা। মাকের
পাকল টি
ু অশ্বত্থ োকছর মাঝখাকি এেটা োকের
বাবড়কত রবীিিাথ মাকঝ মাকঝ থােকতি।অশ্বত্থ োকছর

এক মে আিিবাজার। মাোর ব ি ববকে চারটা
মথকে ি’টা পযষযি ব ভবকির ছাত্রছাত্রীক র আিকির
বাজার বক। মভার চারকটে ‘লাবিবিকেতি’ বাবড়র
বচক মোোে বক ািাই বা ে বভরবীকত ুর
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তেতী, েজা, বিমবে এমি েত খাবার বতরী েকর।
মমজব মাই েরত আমার  মািাব র ফ্রে।
পূকজার বতিব ি বাবার কে ুরু গ্রাকম ন্ধযাে পূকজা
ম খকত মযতাম। প্রথকমই মোস্বামীর বাবড়। ক র েকট
পূকজা ত। প্রণাম েকর মুখাবজষ বাবড়কত মযতাম। মছাট
এে চাার প্রবতমা। মুখেুব বে ুির। মখাকি
ববঁ ড়র িাড়ু , আিি িাড়ু মখকে বেণ পাড়াে
মজুম ার বাবড়। ক র বাবড়কত বেছু েণ বকত
ত। মখাকি প্রা খাো। এর পর মছাট বাবড় 
বড় বাবড়। রোররা বছ ুরকু র জবম ার। মোি
এে মে বড়  মছাট ভাই পৃথে কে ুকটা পূক়ার
প্রচি েকর। অকিে লবরে। মছাট বাবড়র ববরাট
এেটি আটচাা, প্রবতমা  পূক়ার আকোজি বড়
বাবড়র তু িাে মছাট। আমরা মেক অকিকে রাকত্র
খাবার মিমিতন্ন েরকতি। বড়বাবড় কছ চে মমলাি
াাি। োকুর াাি মাঝখাকি। বখাি ম ো
বারািা। প্রবতমার ডাকের াজ। তখি মকি ত বে
ববলা এেচাা প্রবতমা। েু াষ র মচাকখ, মুকখ, বষ অকে
রণচন্ডী রূপটি ফু কট উেত। আরবতর মে োকুর
াাি মথকে চত্বর পযষযি বাবড়র মছক মমকেরা ু
াবরকত ববরাট, পাখা, চামর বযজি েরত। চার,
পাঁচজি ঢােী, োঁব তাক তাক বাবজকে মযত।
বাবড়র মবৌ’রা বচকের আড়াক াঁবড়কে লাঁখ বাজাকতি
আর উুধ্ববি ব কতি। মা’ েু াষ র যাম মত মাখা
মুকখর বত্রিেকির ব কে তাবেকে থােতাম। আকজা
মযখাকিই েু াষ পূজাে যাই, প্রিাম আমার বড়বাবড়র
প্রবতমার চরকণ বিকব ি েবর।

ধকরি। তার মূর্চ্ষিা ছবড়কে পকড় আশ্রম প্রািকর,
আবাক, েৃকোকিা আবম  ইু বন্ধু াবজ াকত
বলউব ফু  কুকড়াকত যাই। োকছর তাে া া
মখমকর মত বববছকে পকড় থকে। ব ফু  মপকর
বিকত ে। বেন্তু বলউব ফু  বিকজকে মযি বববকে
ম বার জিয পকড় থাকে। ববকেক যাই আিি বাজাকর
াইব্রারীর বারািাে, প্রােকুটির, পুবকষ তারণ,
উত্তরকতারকণর বারািাে িািারেম স্ট। খাবার
স্টই মবলী। মেৌর প্রােকি চা র, মবডেভার ব কে
মছাট, মছাট স্ট। েববতা মখা, াত ম খা, েেিা
ববক্রী চকছ। বং করর বভতকর স্বরবচত িাটিো,
এোঙ্ক িাটে। আমার প্রথম িাটিো ‘চাীর মবৌ’
আিিবাজাকরর রাকত্র েকরবছাম। ঐ েকেে েোে
েত েুেিী খাই, আুর চপ খাই। াকত আঁো োডষ
বেবি। বঝকঙ বববচর মাা বেবি। লাবিবিকেতকি এত
উ ব ে, এত মাে আক বাইকর মথকে ম খকত।
বই উন্ুক্ত েকর জিয। আিিবাজাকরর বববেবেবির ব জমা পড়ত ‘মবা ববভাকে’।
মবা ববভাে মথকে গ্রাকমর স্কুক  স্বাস্থ্যকেকি পাোি
ত। ‘আিি পােলাা’র েু ক পড়ুোরা মাটির পুতু,
ফু কর মতারা েকর ব ব মবণক র াত ধকর েুকর েুকর
ববক্রী েকর পোটা বুটুোে জমা েরত। রাত ি’টাে
বাজার ভাঙক  া বিকে এেবুে আিি বকে বাবড়
এক বতাম, ো মথকে ছুটি।
জামকল পুর মথকে মামারা, মোোতা মথকে মাীরা
পূকজার আকে বচঠি বখকতি যাবার জিয। মোোতাে
েু াষ পূকজাে মূবতষ বলল্প  পযাকন্ডকর োবরেবর, আকা
 িািা রেম জাঁেজমে আমাক র টািত িা।
জামকল পুকর বাঙাবক র তখি েু াষ পূজার মে
অকিে আড়ম্বর ত। আমরা মোথা মযতাম িা।
লরকত এই জােোটার বড় টাি। েত আেষণ এখি
আমাক র ব ি েুকা ভবরকে রাখকব। োক উকে
োকে ু মরাক র েণা মমকখ বলবলর মভজা োক পা
মফক মফক প্রকতযেব ি বলউব ফু  কুকড়াকত যাব।
ফু কর মাা োথঁব, েকর েকর মেকট াবজকে রাখব।
ুরু গ্রাকম চারকট মূবতষ েকড় পুকজা ে। োোমে
প্রথম মাটির প্রকপ ম বার পকর ম কখ একবছ। তারপর
আর যাো েবি। এখি  মবকধ যাই ম খকত।
গ্রাকমর বাবড়র আত্মীে, কুটু ম্ব আকত লুরু েকরকছ।
েরু োবড় বরক্সা েকর মাোরীর যাতাোত। গ্রাম মথকে
ারাব ি েত মজক, েত ব্জীা আক  া
বিকে। পু কু র মা েকতা এেটু েুবমকে আকছি, মাছ
বিকে এক াঁে ম কব , ‚বেবন্ন মা’ এই েটা মাছ
বিকে বিি। াকট যাব  া েরকত।‛ বাবড়কত
ব ব রা মার কে াত াোে মমাো, মুড়েী, িাড়ু,

লমীর ব ি মিটা খারাপ কে মযত। মব ি ববকল
রান্না, খাবার আকোজি। েকেেজি বিমবেত আকছি।
রুকর প্রবতমা বিরঞ্জণ ত শ্রীবিকেতকির পাকল োব
ােকর। পাড়ার ব মাী ব ব রা ন্ধযাে জকড়া কতি
শ্রীবিকেতকির মমার মাকের পাকলর ফটকের পাকল।
মা’র বরকণর ধাকির ছড়া ােকব, পু কু র ধািকেত
মথকে বছঁকড় একিবছ। প্রথকম আত মুখাজীবাবড়র
োকুর। ফটকের ামকি বেছু েণ াঁড়াত। মা’ মাীরা
পাি ব কে বরণ েকর বঁ রু পরাকতি। পাকির বখব,
বমবষ্ট মুকখ ব কে ডাবটা বতিবার মছাঁোকতি। পর পর
মজুম ার বাবড়, মছাট্টবাবড়র োকুর আত। বড়বাবড়র
প্রবতমা আকত অকিে রাত ত, অকতােণ াঁড়াতাম
িা। এো লীর ব ি বাবড় বাবড় প্রণাম আর বমবষ্ট
খাো। চাঁ টা েকবকর বৃবধ্ব মপকেকছ। ক্ষ্মীপূকজার
আকোজি লুরু কেকছ েকর েকর।মবা বমবত চাঁক র
আকাে বপেবিকের বযবস্থ্া েকরকছ পকরর ব ি।
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the finite and the infinite , the yearning for a
union between the two is the sublime
paradox that lies at the root of existence.
This paradox exists in logic only. In
reality there is no great difficulty. If we try
to understand this way, it may appear
simpler. The distance between two points,
however near is infinite. Why? Because it is
infinitely divisible. At every step we do
cross the infinite and meet the eternal
Therefore our philosophers say that there is
nothing called finitude. It is an illusion or
Maya. The real is the infinite and it is only
maya, the unreality which causes the
appearance of the finite. Or, with truth there
is an appearance which is the opposite of
truth.

- Swati Ghosh

In Sanskrit, there is a concept of
Dvanda or duality --- a series of opposition
in creation; such as positive pole and
negative pole, the centripetal force and the
centrifugal, attraction and repulsion. They
are only different ways of asserting that the
world in its essence is a reconciliation of
pairs of opposing forces. These forces are
like the left and right hands of the Devi,
acting in absolute harmony yet acting from
opposite directions. Like the bond of
harmony between our two eyes, which make
them act in unison.

Durgotsav is here. It is the time to
worship the Devi. She is the finite form that
we conceive of the infinite power. She
crushes the evil, an energetic act of
demolition, of motion. But she is the
everlasting epitome of the gentle, the restful,
and all welfare desiring mother. She
preserves, though we visualize her in the act
of destruction. She combines in her
demeanor the unity of the utter opposites.
And when we think about it, we realize how
she depicts in her, the Greatest Truth of the
Universe. We realize that she points at the
great union of opposites in perfect harmony
that rules the Universe.

Likewise there is an unbreakable
continuity of relation in the physical world
between heat and cold, light and darkness,
motion and rest as between the bass and
treble notes of a piano. That is why these
opposites do not bring confusion in the
universe but harmony. If Creation were but a
chaos, we should have to imagine the two
opposing principles as trying to get the
better of each other. But the Universe is not
under any arbitrary law, breaking harmony
with its surroundings. Each force has to
come back to its equilibrium. Waves rise,
each to its individual heights as if in
unrelenting competition but they all break to
the great repose of the sea to which they are
all related. They must all return in a rhythm
which is marvelously beautiful. These
undulations and vibrations, risings and

It is the relation we again and again
celebrate between our souls and the
Supreme Being. Reflecting on this relation
we turn philosophical. Because all of us , we
have felt at some time, in our lives, the
extreme yearning for union with someone
whom we don’t realize, with someone
whom we conjure in our wishes and
imagination and someone who relentlessly
drives us through the mazes of this world to
search for the Truth. This relation between
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ourselves again? Indeed, love is what brings
together and inseparably connects both the
act of abandoning and receiving. In love, at
one of its poles we find the personal, and at
the other, the impersonal. Here I am; and the
other equally strong denial—I am not.
Without ego what is love? And with only
ego, how can love be possible?

fallings are a great rhythm. And rhythm is
not born of haphazard struggle of combat.
Its underlying principle is unity and not
opposition.
The principle of unity is the mystery
of all mysteries. The existence of duality
raises a question in our minds and we seek
its solution in the One. When we find a
relation between the two, and they seem one
in essence, we feel we have come to the
truth.

Bondage and liberation combine in
love. Love is most free and it is also bound.
The Infinite Being has assumed unto himself
the mystery of finitude. And in him who is
love, the finite and the infinite are made one.
It is love which welcomes all limitations and
love transcends them all. Nothing is more
independent than it and where else shall we
find so much dependence? In love bondage
is as glorious as freedom.

Behind all creations is joy. It is the
nature of this joy to realize itself in form.
The joy, which is without form must create,
must translate itself into forms. Also, this
joy, whose other name is love must by in
very nature have duality for its realization.
So in the relation between our souls and the
Supreme Being, our soul is the loved one, it
is His other self . We are separate, but this
separation is not absolute. Because it is not
absolute, we reach from untruth to truth,
from sin to purity of heart. That is why all
opposites do not remain opposites. They
meet and merge into each other. Our
individual soul is separated from the
supreme soul, but that is not from alienation
but from fullness of love. The human soul
can defy, can overcome this separation and
transform all untruths, sufferings into new
beauty.

Considering the opposites that
mingle in love, which is the joy of creation,
which again has its form in the Devi, we
realize that She is the ultimate image of joy,
truth and love. She assures us of our relation
with the Supreme Being, of the union and
the desire between the Finite and the
Infinite. And in our desire to unite with our
separated dearest, how we must overcome
automatically and spontaneously the
untruths, the darkness and the sins.
[Loosely based on Rabindranath Tagore’s
“Realization in Love.”Author is an Alumni of
Vishwabharati and resident of Santiniketan,
associated with Tagore research in variety of
scopes. This piece is dedicated to the 150thbirthday celebration of Rabindranath Tagore.]

So, love is the perfection of
consciousness. It is the ultimate meaning of
everything around us. It is truth. It is the joy
that is at the root of all creation. In love all
contradictions
of
existence
merge
themselves and are lost. Only in love unity
and duality are not at variance. Love must
be one and two at the same time. Only love
is motion and rest in one. Our heart ever
changes places till it finds love and then it
has rest. But this rest is again an intense
form of activity where unceasing energy
meet at the same point in love. In love, loss
and gain are harmonized. In its balance
sheet, credit debit accounts are in the same
column. In this wonderful festival of
creation, this great ceremony, are we not
constantly giving ourselves up to gain

Baishakhi
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গােয়র রং ছাড়া, করালা িছল িনখুঁত সুnরী। করালার rপ o
ভাির িমি sভােবর জেন সবাi oেক খুব ভালবাসেতা। সবেচেয়
িমি িছল oর কথাবাtা – বাবা আর মােয়র মেতা সঁাoতািল
ভাষার টােন ছাট বড় সবাiেক করালা ‘তুi’ বেল ডাকেতা।

দবকুমার মুsািফ

hগিল

জলার বলাগড় থানার
ছা eকিট gাম – ীপুর বাজার।
gামিটর শষ pােn গ া, তার
পােরi সুnর eকিট কালী মিnর।
ঐ gােমর o আেশপােশর a েলর
লােকর কােছ মােয়র পিরচয়
িসেd রী বেল। মিnরিট pায় ছ’শ
বছেরর পুেরােনা। eর মেধ aেনক
িকছুর aদল-বদল হেয়েছ। eেসেছ
মাগল-iংেরজ-ফরাসী,
নানা
জািত, নানা ধেমর লােকরা।
তােদর pভাব ধু শহেরর মেধ i
থেম থােকিন, ছিড়েয় পেড়িছল
gােম-গে o। িকnt মা িসেd রী o
তঁার মিnরিট দখেল মেন হয় িকছুরi যন aদল-বদল হয়িন
ei ছ’শ বছের। গ ার যখন যৗবন িছল, মিnেরর িপছেনর
ঘােট eেস দঁাড়ােতা বড় বড় sীমার। aেনক দূর-দূর দেশর
লােকর যাতায়াত িছল ঐ িসেd রীর ঘােট। যাতায়ােতর পেথ
মিnের িগেয় মা িসেd রীর দশন করাটা ঐ a েলর মানুেষর
eকটা িনত - নিমিtক কােজর মেধ i পড়েতা। gােমর
লােকরাi মিnরিটর রkণােবkণ o িনত -পূেজার দািয়t বহন
কের – মিnর-কিমিটo আেছ। pিত aমাবস ায়, িবেশষ কের
আি ন-কািtেকর কালীপূেজার িদেন খুব ঘটা কের পূেজা হয় ঐ
মিnের। য কান কারেণi হাক ঐ a েলর সমs মানুেষর
eকটা ধারণা মা িসেd রী খুব জাgত।
মিnেরর িপছেন eকদম গ ার পাের ছা eকিট মািটর
বািড়, oখােন থােক eক সঁাoতািল মিহলা, নাম করালা। oর
বয়স eখন সtর পিরেয় গেছ, িকnt তার দেহর গড়ন o
rেপর কান পিরবtন হয়িন গত িতিরশ বছের। করালার যখন
িতন বছর বয়স তখন oর বাবা মার সে eেসিছল ei gােম।
বাবা কাজ করেতা গ ার ধাের িমt বাবুেদর টািলেখালায়, আর
মা কাজ করেতা ঐ বাবুেদরi ধােনর জিমেত। করালার বাবা
মােয়র যা রাজগার হােতা তােত oেদর িতন জেনর সংসাের
কান aভাব িছল না। বাবুরাi গ ার পাের ঐ জায়গাটা oেদর
িদেয়িছল বসবােসর জেন । করালার বাবা মা যখন কােজ ব s
থাকত, করালা তখন aন বাcােদর সে িকংবা আপনমেন ঐ
মিnেরর চাতােল বা uেঠােন খলা করেতা। করালার মা
pিতিদন সকােল o সেn েবলায় মিnেরর চাতাল আর uেঠান
ঝাড় িদেয়, গ ার জল িদেয় ধুেয় িদত। সঁাoতালেদর মেতা

15

করালার যখন বােরা বছর বয়স, তখন হঠাৎ oর মা মারা
যায়। মােক শােন দাহ কের eেস করালা িক রকম যন
রাতারািত পােl গল। সংসােরর সমs কাজ, রাnা, eমন িক
pিতিদন সকাল o সেn েবলায় মােয়র মেতা কের মিnেরর
চাতাল আর uেঠান ঝাড় িদেয় ধুেয় িদত। oর বাবা ডুবেলা মেদর
নশায়, বিশিদন বঁাচেলাo না। করালা হেয় পড়েলা eকলা।
ধান জিমর কােজ eকদম osাদ হেয় uঠল। জিমেত ধান
লাগােনার সময় aত তাড়াতািড় আর সুnর সাির িদেয় oর মত
কu ধান লাগােত পারেতা না। করালার যখন ষাল বছর বয়স,
পাড়ার সবাi দঁািড়েয় থেক oর িবেয় িদল টািলেখালার eক
িমিstর সােথ। বছর পঁােচক আেগ oর sামী মারা গেছ।
করালার di ছেল, oেদর eখন িনেজেদর সংসার। ব ােnেল
eক ফ াkিরেত oরা কাজ কের। dজনায় aেনক চsা কেরেছ
মােক oেদর কােছ িনেয় যেত। করালা রািজ হয়িন, oর যুিk
িছল বাবা মার িভেট ছেড় aন জায়গায় থাকেব িক কের।
পাড়ার লােকরা বেল য িসেd রীi oেক বঁেধ রেখেছ।
বছর dেয়ক আেগ eকটা adুত ঘটনা ঘেটিছল ঐ a েল।
পােশর পাড়ায় eক বািড়েত থাকেতা di ভাi – শাভন আর
মাহন। শাভন িছল লখাপড়ায় খুব ভাল, বশ ভাল চাকির
করেতা। পাড়ায় eক পিলিটক াl পািটর eকজন ভাল, ভd
কমীo িছল। মাহেনর িছল ব াবসা। সুেখi িছল di ভাi যৗথ
পিরবাের। হঠাৎ শাভেনর eক dরােরাগ ব ািধেত o মারা গল।
দাদার আকিsক মৃতু েত মাহন িক রকম পাগেলর মত হেয়
গেলা। eকিদন সেn েবলায় আরিতর পর িসেd রীর মিnের
ঢুেক মােয়র মূিtটা তুেল আছেড় ফলল – খাn-খাn হেয় গেলা
িসেd রীর মূিtটা। পুেরা a ল জুেড় লাগল তাnব, eিদেক
মাহন গল পািলেয়। থানা-পুিলশ কের মাহনেক িফেরেয় আনা
হল পাড়ায়। মীমাংসা হেব মিnেরর সামেন, দািয়t দoয়া হল
পাড়ার eক pবীণ মাsার মশাiেক। ঐ িদন সমs a েলর pচুর
লাক জমােয়ত হেয়েছ, পুিলেশরo ব াবsা রাখা হেয়েছ
িনরাপtার জেন । হঠাৎ সখােন করালা হািজর হেয় বলল,
“মাsার-বাবু, তারা কন oেক শািs িদিব? ছাকরা তােদর িক
kিত কেরেছ? যার kিত কেরেছ তার aেনক kমতা আেছ। স
যিদ মেন কের, সi শািs দেব।” সবাi চুপ। মেন িনল সবাi
করালার যুিk।
iিতমেধ মিnর-কিমিট di কািরগরেক eেন সুnর eকিট
মূিt বানােলা িসেd রীর, িঠক যন আেগর মা – aিবকল eক।
মাt কেয়কটা িদন যিদ ঐ a েলর মানুেষর মন থেক মুেছ
যত, মেন হেব ছ’শ বছেরর িসেd রী মা যমন িছেলন তমনi

আেছন। খুব ধুমধাম কের িসেd রীেক বসােনা হল পুরেনা
বদীেত। আ য eক কাn হ’ল তার িকছু িদন পর। ঐ di
কািরগর মিnর-কিমিটর কােছ aনুেরাধ করল পুরেনা মূিtটা যিদ
oেদর দান করা হয়। তার কেয়কটা িদন পের ঐ di কািরগর
িফের eল – মিnর-কিমিটর হােত তুেল িদল িনখুঁত ভােব
সারােনা ছ’শ বছেরর িসেd রী মােক। ঐ মিnেরi নতুন কের
তির করেত হল আর eকটা বদী। eকi মিnের জাড়া
িসেd রী। ছাট িসেd রী থাকেলন নীেচর বদীেত আর বড়
িসেd রী বসেলন নতুন বদীেত, পুরেনা বদীর িঠক uপের।
রামকৃে র জলার মানুষ তা eরা, তাi মন থেক
খারাপটােক সিরেয় িদেয় ভালটােকi জিড়েয় ধরল। তাছাড়া eত
তাড়াতািড় ব াপার gেলা ঘটল, সবাi যন মাহনেক kমা কের
িদল। মন থেক মুেছ িদল eকটা িদেনর ছা ঘটনােক। ধু
মাহনi পারল না ভুলেত। pচn aনুতp মেন পািলেয় পািলেয়
বড়ােত লাগল, িক রকম যন হেয় গল ছেলটা। eকিদন
মাহেনর বu বািড়েত রাnা করেছ, হঠাৎ গ ােসর uনুনটা ফেট
িগেয় আgন ধের গল oর শািড়েত। পাড়া pিতেবশীরা ছুেট
আসার আেগi, eকটা জলজ াn মেয় আgেন পুেড় শষ হেয়
গল। মাহন eকটুo চােখর জল ফেলিন। oর eক িনকট
বnুেক ধু বেলিছল য oর বu নািক oর পােপর pায়ি t কের
গল। িঠক তার সাত িদেনর মাথায় মাহন oেদর শাবার ঘের
গলায় দিড় িদেয় মারা গল। eেকর পর eক সমs ঘটনা
gেলােত সবাi খুব aবাক হেয়িছল, কu কu বেলিছল য
করালার কথাi সিত হল।
গতবার যখন দূগা পূেজােত দেশ গিছলাম, কালী পূেজাটাo
কািটেয় eেসিছলাম। িঠক কেরিছলাম য কালী পূেজার িদন
eকটু বিশ সময় কাটােবা িসেd রী তলায়, সi সে পূেজাটাo
দখেবা। মিnেরর বাiের বড় প ােnল, তারi eক কােণ
দঁািড়েয় বnুেদর সােথ গl করিছলাম। হঠাৎ সামেন মেন হল
eকটা চনা মুখ দখলাম। eকটু eিগেয় িগেয় বললাম,
“ করালািদ, িচনেত পারেছা আমােক?” eকটু aবাক হেয়
তািকেয়, আমােক জিড়েয় ধের বলল, “ কেনাের বুেড়া, তােক
িচনেত পারেবা না? তুiেতা মজবাবুর বড় বটা আিছs।” আিম
যখন খুব ছাট িছলাম, pায় pিতিদন িবেকেল করালািদ
আমােদর বািড়েত eেস মােক বলত, “ মজমা, বটােক সািজেয়
িদেয়িছs? যাi, িবেকল বলায় eকা eকা, িদিঘর ধাের িগেয়
আমার বুেড়ািশেবর সে eকটু pম কের আিস।” আমার গােয়
মাথায় হাত বালােত বালােত বলল, “জািনস বুেড়া, মজবাবু
আমােক খুব ভালবাসেতা র। গ ার জল বাড়েল না আমােক
রাজ দেখ যত। eকবার eত বন া হেয়েছ য গ ার জল
আমার বািড়েত ঢুেক eেসেছ। মজবাবু নৗকা কের eেস
আমােক বলল য করালা তুi আমার সে চল নাহেল গ া
তােক টেন িনেয় যােব। আমােক জার কের িনেয় গেলাের
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তােদর বািড়। মজবাবু আমার সিত কােরর বাপ িছল র।”
বশ িকছুkণ গেlর পর বললাম, “ করালািদ, eখানকার
সব কথা নলাম। তামার মা eতi কিঠন য মাহনেদর ei
রকম শািs িদল।” সে সে চাখটা পািকেয় বলল, “তুi িক
বলিল র। মা ধু আমার eকার, তার নয়? আজ মজবাবু আর
মজমা থাকেল তােক ছপিটেপটা করাতাম।” বকুিনটা হজম
কের আবার কথাটা পারলাম। করালািদ বলল, “যা হবার স
হেয় গেছ র। আমরা িক আর oেদর ফরত আনেত পারেবা,
তুi বল? o সব ছা তুi, তার কথা বল। তােক কতিদন
দিখিন, তুi আর কত পড়া েনা করিব র? সi য uেড়াজাহােজ কের মািকন দেশ পড়েত গিল, কেব িফরিব র? তুi
চেল আয় না র। নািক আিম eখােন আিছ বেল আমার সিতন
তােক eখােন আসেত দেব না। বুেড়া, তুi আমার বািড়েত
eকটু চল। চল না, তােক আমার হােত করা নাড়ু খেত দেবা।”
করালািদ eমন জার করল য eড়ােত পারলাম না। বnুেদর
eকটু aেপkা করেত বেল, করালািদর সে গলাম oর
বািড়েত।
করালািদর মািটর বািড়, ঝকঝেক dেটা ছাট ঘর আর
মাথায় টািলর চালা। চৗিকেত eকটা আসন পেত আমােক
বসেত িদল। করালািদর হােত করা নারেকােলর নাড়ু আর মুিড়র
মায়া খেত খেত আবার ঐ p টায় করলাম। করালািদ বলল,
“ দ বুেড়া, eসব কথা আিম কাuেক বিলিন র। তুi আমার
বাবুভাi আিছs তাi তােকi বলিছ। ঐ ঘটানাটার পর না মাহন
ছাকরাটা রাজ রাত- ভাের মােয়র কােছ আসেতা। রাত িতনেটর
সময়, চারেটর সময় eেস কাnাকািট করেতা। চাতােল মাথা
ঠুকেতা আর হাu হাu কের কঁাদেতা। কতিদন o বচারার কাnা
েন আিমi চেল eেসিছ। বলতাম তুi বািড় যা, তার পাপ মা
হজম কের িনেয়েছ। দখেত পারিছs না মা eখন কত সুেখ
আেছ। সবাi চেল গেল মা ছাট বােনর সে গp কের, িকnt o
নেতা না। ধু কঁাদেতা আর বলেতা য oেক মা আর কানিদন
kমা করেব না। জািনস বুেড়া, oর ক দেখ মা আর থাকেত
পারেলা না র। শািs িক বলিছস তুi, eত পড়া েনা কের তুi
িক িশেখিছস। মা িক ঐ ভােব িনেজর সnানেক শািs িদেত
পাের? মা oেক িনেজর কােল টেন িনেয় oর বuটার সােথ
আবার িমিলেয় িদল। oেদর শািn িদল র, oেদর শািn িদল।”
কথাgেলা করালািদ eত সহজ ভােব বলল, aবাক হেয় তািকেয়
রiলাম িকছুkন। করালািদর মেতা আমার তা সৗভাগ হয়িন
সারা জীবন মােয়র aেতা কােছ থাকার। সিত কথা বলেত oর
মেতা ঐ রকম aগাধ িব াসo আমার কানিদন হেব না। িকnt ঐ
কালী পূেজার িদন, মিnেরর িপছেন, শান ঘােটর িঠক পােশi,
করালািদর মািটর ঘের বেস যন দখলাম eক জীবn
 ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ 
িসেd রী।

Travelling through the scenic landscape our next stop
was Rothenburg, the best preserved fortified
medieval town in Germany. The city wall connects 5
medieval gates complete with guard towers built
th
th
from the 13 - 16 centuries. People can walk on top
of the medieval wall that encircles the old city center
giving a spectacular view of the region. The Tauber
river flows below the town in a valley 180 feet deep.
Unfortunately it was raining. Instead we strolled the
narrow cobblestoned streets and admired the Gothic,
renaissance and baroque houses and fountains
which lead to the Rothenburg’s Market Place.
Market place, the center of urban life, is bounded by
Town Hall consisting of imperial Hall and 65 m. high
Gothic tower and renaissance part faces the market
place that includes arched tower. Behind the town

Vaswati Biswas
Recently I travelled to Germany and Austria with my
husband for 10 days but our memorable trip on
Romantic Road was the highlight of the journey.
Romantic Road immediately brings illusion about
romanticism on the road. It is a famous historic
stretch of highway in Southern Germany that leads
from the Franconian wine country to the foothills of
the German Alps.

Rothenburg
hall is the famous St. Jakob Church. It was built
during the height of Rothenburg’s gothic period
taking 170 years (1311-1484) to complete. The
greatest artistic treasure is the Holy Blood Alter.
There are several museums in Rothenburg. One of
the interesting one is the Crime Museum, we visited,
featuring best collection of antique objects and
documents pertaining to crime and punishment from
th
th
12 to 19 centuries. Besides these, Rothenburg’s
two famous things are Schneeballs and world
famous Christmas village store Kathe Wohlfahrt.
Schneeballs are local powdered-doughnuts likesnowball with different flavors sold in stores.

Romantic Road was a medieval trade route used by
Romans connecting several towns that lie along the
road in Bavarian region. That’s how the name
Romantic Road came into existence. It is alive today
with plenty of old world charm: castles, forts,
picturesque medieval towns with city walls, towers,
hidden monasteries and romantic hotels.
Our first highlight of Romantic Road in the North was
Wurzburg, located in the heart of Franken wine
country. The architectural gem of Wuzburg is the
“Resident Palace” which is on the UNESCO World
Heritage List.

Famous schneeballs
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Kathe Wohlfahrt store is situated few steps from
town hall displaying hundreds of nutcrackers, incense
smokers, glass ornaments, swibbogen, Octoberfest
souvenirs and many others. Obviously I was
fascinated by the sights, sounds and traditions of
Christmas and spent few dollars on souvenirs.

cathedrals and ornate renaissance architecture. The
center of the old town is RatHausplatz where we
started our walking tour. It is dominated by
renowned Rathaus (Town Hall) and its companion
Perlach tower and landmark Augustus fountain. City
hall is considered the most important secular
Renaissance building, north of Alps. Walking through
the Maximillianstrasse our next stop was Maximillian
museum. It offers a vivid picture of the history, art
and culture of Augsburg. Then we walked to
Augsburg’s beautiful cathedral, Dome of the holy
Virgin which dates back to 823 A.D. Its stained glass
window is the oldest (1140 A.D.) in the country.
Besides history and architecture, our visit to
Augsburg included a tour of the two creative
dignitaries: the first one was the home of Leopold
Mozart, father of Wolfgang A. Mozart. His house is
museum called Mozarthaus featuring his lifework in
music. Few steps away from the Mozarthaus is the
house of rebellious artist, playwright and writer,
Bertolt Brecht. He was born in this house and now a
museum focusing his life work.

After Rothenburg, we crossed the old town of
Dinkelsbuhl on Romantic Road which boasts of
towers, several authentic city gates and an original
city bell. Then we arrived at the Harburg Castle at
Harburg, one of the magnificently preserved
medieval forts of that region. Michael Jackson, the
singer, has called Harburg “the castle of my dreams”.
He tried unsuccessfully to buy it. The castle is built on
a hill over Warmitze River before 1150 A.D. It
formed a military stronghold during the reign of the
Staufer Kings, currently under the possession of

Augsburg‘s most notable, sought after attraction is
the “FUGGEREI”, world’s oldest social settlement
named after innovative businessman, Jakob Fugger.
It is a walled city within Augsburg having its own
church, city walls and city gates. Fuggerei houses 200
catholic tenants who pay a symbolic 0.88 cents
annually to live in the estate. It was built initially for
the poor citizens. Rows of quaint yellow -houses
embraced by vines still standing on the street since
1523. Gates still closes everyday at 10 PM.

Courtyard of the Harburg Castle
the Oettingen-Wallenstein family. When we walked
inside the fort, it felt like we were in the middle ages.
It offers a lovely view across the courtyard with a
well in the center, left hand side the sentry walk and
right hand side bakery with its tower. This well
preserved castle is one of the jewels of the Romantic
Road.
Following the Romantic Road from Harburg, going
through the unspoiled nature of Bavaria next we
arrived at Ausgburg. Augsburg is the oldest city in
Bavaria and second oldest city in Germany. The city
was founded during the reign of the Roman emperor
Augustus around 15 B.C. and got its name from the
ruler. Augsburg was badly damaged during the
second World War, but its historic buildings have
been carefully restored. Augsburg’s 2000 years old
past comes to life in the historic center with its
baroque townhouses, splendid boulevards, grand

Augustus fountain

Fuggerei houses

The most famous resident of Fuggerei was the
master builder “Frantz Mozart” the great
grandfather of the composer Wolfgang Mozart. Our
Fuggerei visit was completed by visiting apt. # 13
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charm. All while driving south on the Romantic road
we crossed the enchanting Fussen - Reutte region.
This region offers spectacular mountain views of Alps
and a lot of outdoor activities-skiing, mountain
hiking and sailing. A lot of Germans take their
wellness health vacation here. We were spellbound
by beautiful vineyards, crystal clear lakes, rolling hills
and lush meadows with blooming flowers until we
reached the majestic Bavarian Alps. The final
destination of our Romantic road trip was the
famous fairy tale castle “Sclhoss Neuschwanstein”
(new swanstone castle) nestled in the Alps mountain.

converted to Fugger Museum displaying the lifestyle
of Fuggerei residents of earlier times.
About 35 km south of Augsburg on the Romantic
Road we visited yet another picturesque

Landsberg
medieval walled city called Landsberg. Landsberg lies
along the river Lech. We strolled on the cobbled
streets, arched gates, town hall with several baroque
facades. Landberg has a twist, Adolf Hitler was
imprisoned here in cell no.7 in 1924, where he wrote
his “Mein Kamf”. We sat and enjoyed the beautiful
sunset in Landsberg while having ice cream by the
bank of the river Lech.

Alps on Romantic Road

Neuschwanstein

This enchanting castle with its sprawling towers and
brilliant walls looks like it was brought out of
fairytale. It was built by the King Ludwig II, but
remains unfinished because of king’s untimely death
in 1886. The word “Schloss” means castle or palace
in German language, the fairytale castle in World
Disney in Orlando is a replica of this castle. Many
rooms in the castle bear the decorations of the opera
of Richard Wagner. Neuschwantein is the epitome of
neo-romantic style, overlooking the valley located
only short distance from Fussen. Another historic
castle located on charming landscape nearby is
Hohenschwangau (castle of the high swan country)
Castle built by the King Maximillian, father of the
king Ludwig II. The yellow castle served as family’s
summer residence where King Ludwig spent his
childhood.

Next day, our German friend Yuergen drove us south
on the Romantic Road to Pfaffenwinkel. This region
of Bavaria is called “Pastor’s Corner” famous for its
churches, pristine meadows and landscapes. Nearly
every town contains one medieval church,
th
exemplifying Baroque and rococo style of the 17
century. One such example was the pilgrimage
church “Wieskirche ” in Steingaden.

Outside and inside of Weiskirche church

Thus our Romantic Road journey concluded with
spectacular view of Alps surrounding us.This
wonderful scenic drive of Romantic Road with
unspoiled splendor of medieval towns, castles and
churches gave me a gift – a marvelous combination
of nature, history and culture- a genuine holiday
paradise.

The church is part of UNESCO’s world heritage, a
rococo jewel from heaven with ornate architecture
and beautiful and gorgeous fresco paintings on the
ceilings. The church’s location in the middle of a
meadow with mountain backdrop completes the
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রয ফযআ ফস্থায রনক শযফতয ন
রয়রছ| এআ ঞ্চররয ািযতায ায সকযারায
ঠিক রযআ| অিশযক ফস্থাও তু রনাভূরকবারফ
নুষ্ঠান
বারআ| নানা াংস্কৃশতক উ
শরং-এ শনয়শভত রয় থারক| ংগীত, নৃতয ও
শবনরয় শরং এয অগ্র ো জাগ্রত| এফ
করাশফেযায ফু কৃ শতুযলু ও ভশরা শনয়শভত
শরংএ অরন| ‘৫০ এয েরক উেয়ঙ্কয ও
তায েররয অাধাযণ  নৃতযকরা অজও রনরকয
ভরন অরছ| নাটরক উ াী শছররন রনরকআ|
শফরলবারফ ভরন রয ১৯৫৪ নাগাে যফীন্দ্রনারথয
‘যিকযফী’ শবনয়| নাটকটি সরখ্া রয়শছর
শরং- এআ| নশন্দশন, চন্দ্রা ও পাগুরাররয ং
চভ কায রয়শছর| শফু াগরা রয়শছররন ুকশি
ভর বোচামযয| গারন ভাত করয শেরয়শছররন|
অয একফায ‘শচযকুভায বা’ ফাআরক খ্ুফ
অনন্দ শেরয়শছর|
শরং-এয সগাড়ািরন মায ফোরনয
কথা অরগ উরেখ্ করযশছ সআ সগারাভ ায়োয এয
নাশত অওরাে সাররনয যশক ফুরড়ায বু শভকায়
াধাযণ  শবনয় অজও ভরন রয| শনউজাশযয
ভারশফকা গুয শযকশল্পত ও শযচাশরত শবনফ
নৃতযনাটয ‘অশিকা’, যফীন্দ্রনারথয শফখ্যাত
কশফতায উয প্রশতশষ্ঠত| ম্প্রশত এআ নুষ্ঠানটি
শরং-এয করাযশকরেয নুপ্রাশণ ত করযরছ|

-যজত চন্দ
শর য শরং এয চভ
অফাওয়া
এফং প্রাকৃ শতক সৌন্দময ১০০ ফছরযয সফী কার
ধরয সেী ও শফরেী অগন্তকরেয অকলযণ  করযরছ|
ফু খ্যাতনাভা ফযশিয রে সমাগারমাগ রয়রছ
শরং-এয| এআ ভরনাযভ যটিয অযম্ভ ও
শফকা ম্বরে করয়কটি কথা ফরাআ এ সরখ্ায
উরেয।
আংরযজযা অারভ অায অরগও খ্াশয়া
াাড় ও জয়ন্তীয়াযা যারজযয রে শ্রীরেয
(অজরকয ফাংরারেরয একটি সজরা) সমাগা্রমাগ
শছর রনকশেরনয| চূ নাাথায, কয়রা, কভরাররফু,
ভধু, ভভ, াশতযোঁত, এফং সরাায শযফরতয
খ্াশয়াযা ছার, নুন, ুশতভাছ ও নযানয
প্ররয়াজনীয় াভগ্রী শকনরতা| ফাংরাবা্লা ও
শকছু শকছু যীশতনীশত েশিণ  খ্াশয়া ও জয়ন্তীয়া
াারড়য সজরা এফং জয়শন্তুরযয ঞ্চররক প্রবাশফত
করযশছর| খ্াশয়ারেয ভাজ ফযাফস্থা ভাতৃ তাশিক
ভারজয একটি শনেযন| এআ ফযাফস্থায় ফচাআরত
সছাটরফান ম্পশি ান| সভরয়যা নানা কারজ টু ,
শযশ্রভী এফং শশিত| স তু রনায় সছররযা
সছরন| াভাশজক ফেন শকছু টা অরগা| এ শনরয়
রনক গল্প প্রচশরত অরছ|
১৮৯১ ারর এআ ঞ্চরর প্রথভ জযী চারু
য়| এয আংরযজ ফড়কতয া রিয কযররন সম
অশযত প্ররনাি
রনরকযআ ফাফায নাভ „Tip
se‟ | তারত শতশন ভন্তফয করযন সম এআ সরাকটি
সতা বাযী „productive!‟ তখ্ন শতশন জানররন
সম „Tip se‟ ভারন রছ ‚সক জারন!”

ফুশেন অরগ, ১৯২৭ ারর, রযয সযা
ভঞ্চশল্পীযা ‘শচযকুভায বা’ শবনয় করযশছররন।
েীরনন্দ্রনাথ ঠাকুয ভড়ায তত্বাফধান করযশছররন|
শরং এখ্ন বাযরতয ভরধয একটি শফশষ্ট শিা ও
গরফলণ া সকন্দ্র| এয অযম্ভ রনকশেন অরগআ
রয়রছ| উোযণ স্বযূ ১৯৩২ সথরক ১৯৪০ এয
ভরধয ফনশফবারগয উসন্দ্রনাথ কাশিরাররয অজীফন
ংগ্র ও গরফলণ ায পর ‚The Flora of Assam”
ছয় খ্রে প্রকাশত| এআ ফআগুররা অজ ৭০ ফছয
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রযও ফযফহৃত| আশন শরং সফাটাশনকার গারডয রনয
প্রথভ কনযধায শছররন| ুরনশছ ওখ্ানকায
সফীযফবাগ গাছ, পু র, রতাাতা, তায শনজ
ারত রাশরত| ভাশেত তী যারয়য গীতায
উয গরফলণ া চশেরয েরক আংরযাে সথরক
প্রকাশত য়| এআ ভরয় সরখ্া কনক রার
ফড়ুয়ায “Early History of Kamrup” অরযকটি
স্মযণ ীয় ফআ|

সপ্রযণ া ও জীফনরক বারফাায জীফন্ত উোযণ 
সবারা মায়শন| প্রায় ধযতাশি রয ম্প্রশত তায
রে সপারন রনক কথাফাতয ায ভাধযরভ অফায সমন
শপরয সরাভ সআ ভয়টা ‘মখ্ন তযুন শছর যুন
অররায় থটি শছর কুুভাকীনয| সেখ্রাভ জীফরনয
ফু ঘাত-প্রশতঘারতও তায শুরু ব যরতা টু ট
যরয়রছ| সেরয নানা জায়গা সথরক এফং শফরে
সথরকও নানা ভরয় ফু শফশষ্ট ভানুল শরং-এ
এররছন| করয়কজরনয কথা উরেখ্ কযা সমরত
ারয| ১৮৯৮ ারর সেরনতা, শফখ্যত ফাগ্মী ও
সরখ্ক শফশন ার শরং-এ অরন| ১৯০১
াররয এশপ্ররর স্বাভী শফরফকানন্দ মখ্ন শরং-এ
এররন তখ্ন শতশন সফ ুস্থ| স ভরয়
অারভয প্রধান কশভনায শছররন যায সনযী
কটন| শতশন শছররন শফদ্বান, শিাশফে ও
বাযতরপ্রশভক| তায উরেরযআ সগাাটিয কটন
কররজ প্রশতশষ্টত য়| অভায োো ভায় ভরন্দ্র
গুরেয ‚শরং এে আট’ সনআফাযুড‛ শরং এয
প্রথভ মযারয়য আশতা|
এখ্ারন প্রায় শফস্মৃত তু রবূ লন যকারযয
ম্বরে করয়কটি কথা ফরা প্ররয়াজন| আশন ুকুভায
যায় ও প্রান্ত ভারনফীরয ভফয়ী এফং
করকাতায একআ াড়ায ভানুল| ১৯ ফছ্রয ফয়র
এপএ া করয শরং-এ অরন ১৯০৫ ারর|
কনট্ররায শপরয এয কশনষ্ঠ সকযানী শছররন |
েযাজ গরায় ুন্দয গান গাআরতন| শতক্ষ্ণ সভধা,
স্মৃশতশি এফং যকাযী াঠাগারযয ফআযাীয
াারময শনরজয সচস্টায় নানা শফলরয় অাধাযন
াশেিয জয ন করযশছররন| াশতয, আশতা,
এডরবঞ্চায--শফরল করয েশিণ  সভযুয শবমানগুশর,
শফজ্ঞান এফং রঙ্কয নানা শফলরয় ানরন্দ ও
নায়ার গল্প ফররতন|
সজযাশতশফযেযায় তাঁয শছর শফরল উ া|
শরং-এ ীতকাররয ঝকঝরক শযষ্কায যারতয
অকারয গ্র নিত্রগুশর এফং ছায়ারথয সরর
সেওয়া অররা শছর তু র ফাফুয শত শযশচত|
তায সটশররস্কা সতা েুরযয কথা সকান
ফাআরনাকুরাযও শছর না| স্টায চারটয য রে
শচযশযশচতরেয শভশররয় অনন্দ সরতন|একশেন
শতশন একটি উজ্জর তাযা সেখ্ররন, মায ওখ্ারন
থাকায কথা নয়|য য েুশেন এআ জানা
অগুন্তকরক সেরখ্ শনশিন্ত ররন সম, শতশন একটি

১৯২৫ নাগাে আংরযাে সথরক
বাযরত অরন শনযফাশনীরত কাজ শনরয়| শতশন
শছররন বাযরতয ু াখ্ীরেয উয শফরলজ্ঞ|
তায ১৯৬৪ এ প্রকাশত ‚The Wild Life of
India” য বু শভকা শররখ্শছররন জওযরার সনরযু|
ফআটি চভ কায| শফরলতঃ শনরজয ারত সতারা ফু
যশেন ছশফ সেখ্ফায ভত| অাভ ও বু টারনয
ীভারন্তয গবীয জেরর শতশন এক জানা প্রজাশত
‚Golden Langur” অশফষ্কায করযন লারটয েরক|
বাযরতয শফশবন্ন ফনযজজফশনক াকয প্রশতষ্ঠায় তায
ফোন রনক| সছরররফরায় করয়কফায তায ফাড়ী
শগরয় নানা চভকপ্রে গল্প ুনায শবজ্ঞতা অজও
ভরন অরছ|
খ্যতনাভা নৃতাশত্বক সবশযয়ায এরউআন
শনয়শভত শরং-এ অরতন| শতশন বাযরতয
উজাশতরেয রে শভর তারেয যীশতনীশত যিায
কারজ জীফন কাটিরয়রছন| অভায ভাধযশভক স্কুরর
ড়ায ভয় ২২ ফছরযয ভর শভত্র কররজ া
করয শরং-এ অরন| শতশন শছররন অভারেয
াারড়, জেরর, সফড়ারনায, গল্প ফরায ও সরখ্ায,
জ অনরন্দ বযুয রয় উঠায,গান ও নাটরকয
এফং নানা ধযরনয ফআড়ায ফযাারয উ া ও
উেীনায উ | ভাত্র ফছয শতরনক শছররন শতশন
শরং-এ, তাযয নযত্র চরর মান| সমাগারমাগ
শফশছন্ন রয় ‘সগররভ সক সকাথায়’| শকন্তু তায
E. P.Gee
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‘সনাবা’ ফা নতু ন তাযা অশফস্কায করযরছন| েৃশষ্টয
রগাচরয সকান সকান িীনতভ নিত্র ভৃতুযয অরগ
প্রচে শফরফাযরণ য ভধয শেরয় জীফন সল করয|
সজযাশতশফযেযা তযন্ত অগ্ররয রে এরেয শফরেলন
করযন যফতী প্রজরেয তাযারেয ভার-ভরা এআ
স্টায ডারস্টয এয ভরধযআ শতযী য়| তু র ফাফু
জানরতন সম ধুভরকতু ফা নতু ন তাযা রনক
ভরয়আ তাঁয ভত সৌশখ্ন সজযাশতশফযেযাআ অশফস্কায
করযন| এআ খ্ফয Greenwich Observatory-সত
সটশরগ্রাপ কযরর সনাবা ফা ধুভরকতু টারক
অশফস্কাযরকয নাভ সেওয়া য় | সটশরগ্রাপ শপর
শগরয় জানররন সম খ্ফযটা াঠারত ১৭৮ টাকা
রাগরফ| ফুশেন অরগয কথা| এটা তাঁয ারধযয
তীত শছর| করয়কশেন য কাগরজ সেখ্ররন
রেশরয়া সথরক একজন সনাবাটি অশফস্কায
করযরছন| সর সর অভারেয এআ গল্প ফরশছররন|
তখ্ন এআ সট্ররজডীয গবীযতা ফুঝরত াশযশন|
োশযরেয েংন ুধু ভানুরলয শনতয প্ররয়াজনীয়
উকযণ রকআ েুস্প্রায করযনা, ভানুরলয অা,
অকাঙ্খা ও জ অনন্দরকও েুরবয করয সতারর|
তু র ফাফু সকাথাও সকান উ া ফা স্বীকৃ শত
ানশন| শনরজয ফাড়ীরতও না| ঠিক ঞ্চা ফছয
শরং-এ সথরক শতশন করকাতায় শপরয মান এফং
ল্প শেন রযআ ভাযা মান| তাঁয কারছ অশভ শচয
কৃ তজ্ঞ| শকন্তু তা সাজাুশজ তারক জানাফায
ুরমাগ য়শন|
অভারেয শেশেভা সজযাশতভযয়ী গুেয কাফয
ও াশতয প্রশতবা শছর নস্বীকাময| না শররখ্
শতশন থাকরত াযরতন না| তাঁয কশফতাগুশর শছর
উঁচু
ভারয|
তাঁয
‚প্রফাশনী‛
নারভ
অত্মজীফনীভূরক উনযা, ফু গল্প ও প্রফে সরাক
চিু য ন্তযারর যরয় সগরছ| শতশন রাফারনয ‘যাভ
ভন ভশরা রাআরেযী’য এফং প্রশত ফুধফায
সখ্ারনয অররাচনা চরেয প্রাণ স্বযূ শছররন| তাঁয
ভুরখ্ ভুরখ্ ফানারনা গল্প ও ছড়া এফং শফরেী
যূকথায ফাংরা নুফাে সানা অভারেয
ফারযস্মৃশতয ম্পে| সে সক সজরযারভয “
ই এ
” ফআ এয গল্প ুরন অভযা সর
গশড়রয় ড়তাভ| এআ সশেন কররজ েীরটয
ুরযারনা ফআ এয সোকারন ফআটি সরয় ভরন র
সআ াশ গরল্পয শেনগুশররক ফুশঝ শপরয াওয়া
মারফ|

রনরকআ য়রতা জারনন না সম শ্রী
যশফরন্দয স্ত্রী ভৃনাশরনী সেফী শরং-এয সভরয়|
তাঁয ফাফা বূ ার ফু শছররন অারভয কৃ শল
শফবারগয সডুটি শডরযক্টয| অরু চারলয নতু ন
দ্ধশতয প্রচরন করয বূ ার ফু খ্যাশতরাব করযন
শ্রী যশফরন্দয শফরয় রয়শছর ১৯০১ ারর| শকন্তু
ভৃনাশরনীয স্বাভীয রে থাকায ু্রমাগ রয়শছর
ল্পআ|১৯১৫ ারর যশফন্দ শন্দরচশয চরর মাফায
য অয তাঁরেয সেখ্াআ য় শন| ১৯১৮ ারর
যশফন্দ তাঁরক শন্দরচশয অায নুভশত সেন|
শকন্তু শফশ্ব ফযাী ‘ফ্লু যারেশভক’ এ এআ ভরয়
ভাত্র ৩১ ফছয ফয়র তাঁয ভৃতুয য়|
১৯৭২ ারর সভঘারয় অাভ সথরক অরাো
রয় মায়| শরং সভঘাররয়য যাজধানী| ম্প্রশত
যাস্তাঘাট সফরড়রছ শকন্তু গাড়ীয ংখ্যা সফরড়রছ
রনক সফী| এয পরর শকছু েুগভয েযনীয় স্থান,
সমভন সনাকাশরফাআ জরপ্রপ্রাত এয সৌন্দমযয
জরবয রয়রছ। শকন্তু মানজট মত্র তত্র| বাযত
আশতারয ুেীঘযয ভয় সযখ্ায় ১৪৩ ফছয সফশ
ভয় নয়| আংরযজ অভররয ভধযবারগ সমফ
াাড়ী সস্টন শতযী রয়শছর তারেয ভরধয শরং
নফীন সেয ভরধযআ রড়| অজ জনংখ্যা য়রতা
অড়াআ ররিয কাছাকাশছ| শকন্তু এআ সছাট রযয
প্রবাফ ল্প নয়| অভযা, মাযা এআ রয ফড়
রয়শছ, কশফ জশভুেীরনয রে গরা শভশররয় প্রন
কযরত াশযঃ
‚গারছয ছায়ায় ফরনয রতায়
সভায শুকার রুকারয়রছ ায়
অশজরক সফ যারয় যারয়
খ্ুশঁ জয়া রআফ তায়
মাশফ তু আ বাআ, মাশফ সভায ারথ
অভারেয সছাট গাঁয়?‛
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Cassiopeia Roychowdhury
Nadira stamped about under the dim
street lamp, muttering to herself about the cold
weather and wondering how the bus could be so
late this early in the morning. She sighed
heavily and sat on the edge of the curb. Her
heart told her that she was doing the right thing.
Her mind was having second thoughts. Here
was not the place for her to be, yet getting to
where she wanted to go would take her away
from everything familiar, everything she took
comfort in. Still, the ticket was bought and
secured snugly in her satchel. Her heart was
firmly set in its plan, and her mind knew it
would simply have to follow. She was going on
this journey. She would just have to gather her
courage and keep calm until all the questions
sorted themselves into answers.

Most of the money Nadira had saved
since graduating from college was used to
purchase the bus ticket. Handing over that slip
of paper meant no refund and no money to buy a
ticket back to the city. Keeping the ticket and
going home meant never discovering her true
nature. The bus pulled to a stop and Nadira
ultimately decided that going on this journey
would be the best way to find answers. Without
another thought she stepped onto the platform,
handed over the ticket, and headed toward the
middle of the bus to find a seat.
Her heart raced as the moment she just
experienced firmly settled in. Her legs fidgeted
as unavoidable thoughts of “Are we there yet?”
swirled through her head. She alternately
checked her wristwatch and looked out the tinted
window at regular intervals. Now that the
voyage had started, the end was inevitable but
nowhere near the present. There was nothing for
Nadira to do now but wait for the bus to reach
the stop where she would descend the steel steps
and face the unknown. She had given up a
potentially successful, yet predictable, life in the
city to fulfill this dream. She had prepared
herself to accept any information or perils she
might encounter along the way. Her mind was
set and her soul was calm as she sat back against
the lumpy seat cushion and for the first time,
contented herself with the thought that
everything would be okay. Nadira knew she
would find her life, her place, and her purpose.

As the huge grey bus finally pulled
around the corner, Nadira suddenly felt the
unwelcome tingling of uncertainty. Seeing the
bus and knowing she was supposed to board it
made the whole endeavor seem much more real
to her. This was the defining moment, the
moment that would allow no turning back.
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সুিফয়া খান (পুতুল)
ei য আমােদর জািত-iহা তা
eকi জািত, িকn মানুষ িনজিদেগর
কায কলােপ পরsেরর মেধ ভদ সৃি
কিরয়ােছ। মানুেষর িবিভn বণ, পাহােড়র
মেধ আেছ িবিচt বেণর পথ - শু , লাল
o িনকষ কাল। eকiভােব রংেবরং-eর
মানুষ o জn রিহয়ােছ। সৎকাজ ব াতীত
বংশ মযাদার কান মূল নাi | ঝগড়া,
ফ াসাদ – হত ার চেয়o জঘন , ঝগড়া
ফ াসাদ সৃি কিরo না |
aবশ i আlাহ দু ৃ িতকারীেদর কায
সংেশাধন কিরেবন না| aতeব আlাহর
aনুgেহর কথা sরণ কর eবং পৃিথবীেত
ফ াসাদ সৃি কিরয়া বড়াioনা| দুিনয়ার
শািn sাপেনর পর uহােত িবপযয় ঘটাio
না | আlাহেক ভয় o আশার সিহত
ডািকেব | তামরা িনজিদেগর মেধ শািn o
সdাব বজায় রািখo | কারণ aশািn o
ঝগড়া তামািদেগর ধমেক িবন কিরেব|
য ব িk কান লােকর সিহত তাহার
সmক মাt িতন িদেনর বশী পিরত াগ
eবং সi aবsায়i pান ত াগ কের, স
ব িk সরাসির নরেক pেবশ কিরেব| যাহারা
দুিনয়ায় aশািn সৃি কিরয়া বড়ায় তাহারাi
kিতgs হয়, তাহােদর pাথনা কবুল হয়
না|
utম কােজর জন utম পুর ার
ব তীত িক হiেত পাের? িতিনi হাসান,
িতিনi কাঁদান, িতিনi মােরন, িতিনi
বাঁচান।
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k¤¢š² a−LÑl h¡C−l
Me¡ −ch

h¡¢s−a Y¥−LC clS¡V¡ −L¡eJ lL−j hå L−l j¢Zc£f¡ −ke qy¡f −R−s hy¡Q−mez HM−e¡ h¤LV¡ d¤Lf¤L Ll−Rz Lf¡−m ¢h¾c¥
¢h¾c¥ O¡jz ¢LR¥rZ B−N −k OVe¡V¡ O−V −Nm j¢Zc£f¡ ¢LR¥−aC a¡l −L¡e AbÑ My¥−S f¡−µRe e¡z f¡−ul Q¢V −S¡s¡ M¤−m
−l−M fËb−jC h¡¢sl ph L'V¡ m¡CV SÆ¡¢m−u a¡lfl ¢l−éS¡−lV¡l −b−L HL NÔ¡p Sm ¢e−u −g¢j¢ml¦−jl −p¡g¡−a hp−mez
Nm¡ ö¢L−u L¡W q−u ¢N−u¢Rmz −L¡e¢ce k¡ Ae¤ih L−le ¢e, BS fËbj Ha hs h¡¢s−a a¡l N¡ RjRj Ll−a m¡N−m¡z
Q¡l¢c−Ll ph m¡CV SÆ¡m¡−e¡ p−šÄJ j¢Zc£f¡l −ke iu L¡V¢Rme¡z
aj¡m c¤'pç¡−ql SeÉ A¢g−pl L¡−S −Xei¡l ¢N−u−Rz −R−m−j−ul¡ −k k¡l S£he ¢e−u hÉÙ¹z Na R'p¡a hRl d−l
j¢Zc£f¡−L fË¡uC j¡−Tj¡−T HlLj HL¡ b¡L−a quz fËbj ¢c−L M¤hC Aü¢Ù¹ q'−a¡, B−Ù¹ B−Ù¹ p−u H−p−Rz HMe ¢L¿¹¥
aj¡m h¡C−l −N−m HL¡ HL¡ −hn i¡−m¡C m¡−Nz aj¡m−L AhnÉ H Lb¡ hm¡ Qm−he¡z l¡−N, A¢ij¡−e qu−a¡ h−m hp−h
"a¡'q−m B¢j −Xei¡l A¢g−p Q−m k¡C, a¥¢j −a¡j¡l Q¡Ll£ Bl hå¥−cl ¢e−u j−el p¤¤−M HM¡−eC b¡Lz'
Bp−m j¢Zc£f¡l J −k M¤h −hn£ ¢ce HL¡ b¡L−a i¡m m¡N−h a¡' euz AÒf ¢LR¥¢c−el SeÉ HC ü¡d£e S£h−el ü¡cV¡C
−ke Bm¡c¡z ¢e−Sl C−µR j−a¡ M¡Ju¡ c¡Ju¡, L¡−Sl fl pqLjÑ£−cl ¢e−u −lØV¥−l−¾V −M−a ¢N−u −hn −cl£ L−l h¡¢s
−gl¡, Abh¡ p−åÉ−hm¡ ¢V¢i−a ¢e−Sl j−el j−a¡ Ae¤ù¡e −cM¡z aj¡−ml p¡−b ¢V¢i −cM¡ j¡−eC−a¡ −Mm¡, ïjZ Abh¡
C¢aq¡−pl QÉ¡−emz k¢cJ j¢Zc£f¡l Hp−h Evp¡q B−R, a−h j¡−Tj¡−T p¡l¡¢ce M¡V¡M¡V¥¢el fl c¤'S−e ¢j−m q¡ó¡
−l¡jÉ¡¢¾VL −n¡ …−m¡ −cM−a C−µR L−l, aj¡−ml i¡o¡u k¡ q'−µR AM¡cÉ Bl pj−ul AfQuz a¡'R¡s¡ j¢Zc£f¡l B−lLV¡
i¡mh¡p¡l ¢S¢eo B−R, −pV¡ q'−µR R¢h ByL¡z R¢h ByL−a hp−m j¢Zc£f¡l Bl AeÉ¢c−L −Mu¡m b¡−Le¡z HL¡ h¡¢s−a
b¡L−m j¢Zc£f¡ fË¡Z i−l R¢h ByL−a f¡−lez
BS ¢L¿¹¥ j−e q'−µR aj¡m L¡−R b¡L−m −hy−Q −k−aez AhnÉ aj¡m b¡L−m −a¡ OVe¡V¡ OV−a¡C e¡z aj¡m Lr−e¡
j¡Tl¡−a g−lø ¢fËp¡l−hl f¡n ¢c−u h¡¢s ¢gl−a¡ e¡z CeV¡l−ØVV ¢c−u Bp−m HlLj OVe¡l peÈ¥M£e qJu¡l −L¡e
pñ¡he¡C ¢Rme¡z j¢Zc£f¡l j−eJ −k −ia−ll l¡Ù¹¡ −eh¡l hÉf¡−l ¢àd¡ S¡−N¢e a¡' euz Su¡l h¡¢s−a −ej¿¹æ −M−u
−h−l¡−a −h−l¡−a fË¡u h¡−l¡V¡ −h−S ¢N−u¢Rmz HL¡ HL¡ −ej¿¹æ −M−a k¡h¡l −j¡−VJ C−µR ¢Rme¡ j¢Zc£f¡lz ¢L¿¹¥ Su¡ Hje
L¡L¥¢a ¢je¢a p¤¤l¦ L−l¢Rm −k −nofkÑÉ¿¹ −k−aC q'−m¡z N¡e f¡Nm¡ Su¡ öd¤ −ej¿¹æC L−l¢e, N¡ehSe¡l Bp−llJ hÉhÙÛ¡
L−l¢Rmz j¢Zc£f¡l N¡e öe−a J N¡e N¡C−a M¤h i¡m m¡−N, N¡−el Bpl hp−h ö−e −hn Evp¤¤L ¢Q−š −hm¡−h¢m Su¡l
h¡¢s −fy±−R ¢N−u¢R−mez Sj¡¢V N¡−el Bp−ll fl, M¡h¡l −V¢h−m h−p B—¡V¡ kMe −hn S−j E−W−R, aMe qW¡v q¡a
O¢s−a eSl fs¡−a j¢Zc£f¡ Qj−L E−W¢R−me, fË¡u h¡−l¡V¡ h¡S−a Q−m−R, a¡s¡a¡¢s ¢hc¡u fîÑ −p−l JM¡e −b−L −h¢l−u
f−s¢R−mez
h¡¢sl −ial −b−L h¤T−a f¡−le¢e, h¡C−l −hn −jO L−l H−p−R Bl OeOe ¢hcÉ¥v QjL¡−µRz N¡¢s−a h−p HLV¥ M¡¢e −i−h
j¢Zc£f¡ ¢WL L−l¢R−me C¾V¡l−ØVV −e−hee¡z −jl¡j−al e¡j L−l l¡Ù¹¡l k¡ −Qq¡l¡ L−l −l−M−R, i¡h−aC iu Ll¢Rmz
l¡−al −hm¡ Bh¡l f¤−l¡c−j L¡S p¤¤l¦ qu, −h¢l−L−Xl j¡−Tj¡−T pl¦ l¡Ù¹¡ ¢c−u k¡h¡l pju j¢Zc£f¡l M¤h e¡li¡p m¡−N,
k¢c Bh¡l d¡‚¡V¡‚¡ m¡¢N−u −cez Hph p¡afy¡Q −i−h −ia−ll l¡Ù¹¡ −eJu¡V¡C p¢jQ£e j−e q−u¢Rmz l¡−al −hm¡ gy¡L¡
l¡Ù¹¡ ¢c−u h¡¢s −fy±−R¡−a −hn£re m¡N−he¡z B−Ù¹ L−l HLV¡ lh£¾cÊp‰£−al ¢p¢X Q¡¢m−u h¡¢sl E−Ÿ−nÉ kMe lJe¡
q'−u¢R−me, j−el j−dÉ Je¡l −L¡e ¢àd¡ ¢Rme¡z
M¡¢eLV¡ fb Qm¡l fl −hn Sy¡¢L−u hª¢ø e¡j−m¡z j¢Zc£f¡ aMe g−lø ¢fËp¡l−hl L¡R¡L¡¢R −fy±−R ¢N−u−Rez j¡−Tj¡−T
Q¡l¢cL B−m¡ L−l ¢hcÉ¥v QjL¡−µR, −pC B−m¡−a B−nf¡−nl N¡R R¡s¡ Bl ¢LR¥ −Q¡−M fs−Re¡z Ha l¡−a HLV¡J N¡¢s
−eC l¡Ù¹¡uz qW¡v j¢Zc£f¡l N¡ RjRj Ll−a m¡N−m¡z k¢c qW¡v N¡¢s M¡l¡f qu, HC AåL¡−l ¢L Ll−he ¢a¢e? p−‰
−pm −g¡eV¡lC k¡ ilp¡z B−Sh¡−S ¢Q¿¹¡ −S¡l L−l je −b−L p¢l−u ¢c−a Q¡C−me, ¢e−S−L Ha i£a¥ −i−h m‹¡C
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to calculate the weight needed to hurl a
fireball over an enemy’s walls. Nuclear
bombs, a modern technology, were invented
after extensive mathematical research on the
properties of uranium. Without humans’
ability to harness the power of math, hardly
any of the things humans invented,
discovered, or created would exist.
Mathematics has always been
evident everywhere on earth. You might
agree that nature is beautiful. In fact, most
humans think so. This is because of the
number phi, a mathematical ratio also
known as the Golden Section. This number,
approximately 1.618, occurs everywhere in
nature. This ratio is that 1.618 is to one as
one is to 0.618. This ratio is somehow
programmed in us to be aesthetically
pleasing. It is in flower petal arrangements
and sunflower seed spirals. It is in the
branches of trees and the population of

Nisarga Paul
For as long as humans have existed,
they have explored the world and universe,
striving to understand how it works. For
centuries, people believed that the world
was flat, until scientists calculated that it
wasn’t. Astronomers, including Copernicus
and Galileo, discovered that the earth rotated
around the sun, not vice versa. Humans have
built pyramids in the B.C.’s, catapults in the
Medieval Ages, and rockets, nuclear
weapons, and computers in
the modern day. It is clear
that humans have come far
from
primitive
huntergatherers. We have not only
evolved, but have evolved
the world with us. Our
general accomplishments can
be
attributed
to
our
understanding the universe’s
most powerful language:
mathematics
Math is much more
than the boring class many
students dread. Math can be
found everywhere- and is
potent enough to prove,
disprove, and even discover
many different things. It is a tool that can be
used to explore the universe. For example,
the Egyptians must have used math to build
the pyramids; the base, height, and other
measurements are strictly proportional. In
the medieval ages, a catapult was using lever
technology- and therefore, the attacker had

animals. Our bodies have golden ratios as
well. Our height divided by the length of our
heads- to – fingertips is phi. A golden spiral,
inscribed in a rectangle with ‘golden’
proportions as shown in this page, is
recurrent in nature. On animals, it is used
both as a dangerous weapon, and as an
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attractant to mates. For example, ram horns
perfectly replicate the curvature of the
golden spiral. Its ‘perfect’ graceful curve
attracts mates. The curve is also found on
predatory animals’ teeth, and even a parrot’s
beak. In fact, scientists have found that
parrots and animals with ‘irregular’ curves
in their teeth, beaks, or horns, due to
mutation of any sort, are less likely to
survive. Phi is an example of the way math
is interwoven in all of existence.

ability to communicate from two other sides
of the globe. Only humans have invented
weapons volatile enough to wipe out vast
stretches of land. Ancient cults may have
been right when believing that mathematics
were the heavens gift to the earth. Math is
the fire that enlightened all of humanity. It
has brought us incredibly far in the millions
of years it has been known to us, and in the
years to come, it will continue bringing us
all to new heights.
[Cortland, NY, 9.3.2010]

It is intriguing where mathematics
has brought the world and everything on it.
It has been taught ever since civilization
began. Awestruck at the brilliance of
mathematics, humankind’s predecessors
created cults to worship the present day
school subject. They coined the saying that
God made the integers. An ancient
European cult that included Pythagorus
would study and worship mathematics,
secretly avoiding persecution by the Church.
They were credited with finding many
theorems and concepts (such as the irrational
number) and pronounced a death sentence
on any member of the cult that leaked their
‘holy findings’. It is clear that mathematics
has played an imperative role in shaping the
human race. Our capability to employ
mathematics is what has made us the
‘supreme species’. Only humans have
landed on the moon. Only humans have the
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Roshni

Durga Puja: 22 Ashwin 1417: 9 October 2010
9:30 AM: Amantran, Adhibash and Sashthi Puja
10:00 AM: Saptami Puja
10:45 AM: Ashtami Puja, Sandhi Puja & Deep Puja
12:00 PM: Pushpanjali
12:30 PM: Prasad & Lunch
1:30 PM: Navami Puja & Yagna
2:20 PM: Dashami Puja and Bisharjan
2:50 PM: Pushpanjali
03:10 - 03:30 PM: Sindoor Utsab and Bijoya
03:30 - 04:00 PM: Break
04:00 - 06.00 PM: Local Cultural Program
06.00- 06.30: Aarti
06:30 - 07:30 PM: Dinner
8:00 - 10:00 PM: Invited Artist: Swagata Chakraborty.

Bishmoy

