সূ চীপত্র
Message from the Board Utpal Roychowdhury 3
সম্পাদকীয় Pradipta Chatterji 4

Bengali poems
প্রাণের মেলা Birupakkha Pal 5
উণপক্ষিত ; মেলাঘর; তারাণদর মদণে; লু ণকাচুক্ষর; অণচনা আপন Arnab Dasgupta 6-8
হণলানা তার যাও্য়া Surama Das 9-10
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Dear Friends,
The Greater Binghamton Bengali Association (GBBA) will proudly
celebrate the Durga Puja for the tenth year on September 23, 2017. It
is a milestone for any community. It is more so for our small
community. This momentous achievement has been realized only
because of the sustained efforts of dedicated volunteers and the
enthusiastic support from our dear patrons from Binghamton and
several other neighboring towns.
As part of the Durga Puja celebration, the evening program will
present local talents, including performances by children. The afterdinner music by the invited artist will present a cornucopia of
Bengali songs and Bollywood music. We cordially invite your family
and you to join us on this festive occasion.
We deeply appreciate your continuing participation and support for
the celebration of Durga Puja and other community activities. The
board firmly believes that active involvement in such celebrations
further strengthen the existing friendship and fellow feeling among
our community members.
Sincerely,
2017 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
http://www.binghamtonpuja.org/
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সম্পাদকীয়
দেশে ও প্রবাশে এখন বাঙালি দেশে উশেশে োর েবচাইশে আনশের এবং ভািবাোর অনু ষ্ঠানটি উেযাপশনর প্রস্তুলেশে । কিকাো ও োর
চারপাশের দিাকািয়গুলি নেুন োশে দেশে উশেশে োরা বেশরর প্রেীলিে বাঙালির েবচাইশে আনেেয় উৎেবটি পািন করার উশেযাশে ।
দেই আনশের দোোঁওয়া বু লি এশে দিশেশে আোশের েশো প্রবােী বাঙালিশের অন্তশর ও চালরপাশে । েরশের আেেশনর বােত া দপ োঁশে দেশে
এখাশনও । োই দবাধহয় আোশের দরােকার দেঘিা আকাশে োশি োশি দোনািী দরাশের আভাে দেখা যায়, কখনও বা দচাশখ পশে োঢ় নীি
আকাশে ভাো োো দেশঘর গুচ্ছ । আবার এশেশে োরা বেশরর প্রেযালেে দেই শুভ েেয়...আোশের দুেতাপূ ো । অন্তশরর এই উপিলি আোশের
দেনলেন আো লনরাোর ঊশবত লনশয় যায় এক অপালথতব দচেনার েেশে যখন আেরা প্রস্তুে হই দেবীর আরাধনার প্রয়াশে, েলির উপােনার
আোয় ,োশয়র পূ োর েনয।
আে েে েে বের ধশর আোশের এই দোট্ট েহর আর োর আেপাশের লকেু োনু ষ লেশি প্রভূ ে আেম্বর এবং অেীে নযায়, লনষ্ঠা, ও ভািবাোর
েশে কশর চশিশে দেবীর বেনা । দুেতাপূ োর অনু ষ্ঠান েবার েনয, োই এই পূ ো এককাশি বাশরায়ালর দথশক হশয় উশেলেি েবতেনীন, আোশের
এই দোট্ট েহর লবংহাম্টশনর দুেতাপূ োও আোশের এিাকার েকি োনু শষর েনয, শুধু বাঙালির নয় ।
বাঙালির দুেতাপূ ো শুধু ধেীয় অনু ষ্ঠান নয়। দেশে ও লবশেশে েকি দুেতাপূ োর েশধয লেশয় বাঙালি লচরলেনই প্রকাে কশর চশিশে োর ধেত , েংস্কৃলে,
ও োোলেকো । দুেতাপূ োর উেযাপশন দেখা যায় বাঙালির লেল্প, েংস্কৃলে এবং দে েযত দবাশধর অননয এবং েৃ লিেীি েেন্বয় । োরে োলহেয
লচরলেনই দুেতাপূ োর েশে অলবশচ্ছেয হশয় দথশকশে। এই ঐলেহয বোয় দরশখ, আেরাও প্রলে বেশরই আপনাশের েনয লনশয় আলে অঞ্জলি; োশয়র
পূ োয় আোশের োলহেয লনশবেন ।
োলহেয েোশের প্রলেফিন, েশব োলহেয শুধু োনু ষশক োর পালরপালবতকো েম্বশে অবলহে কশরই দথশে থাশকনা, োলহশেযর োয় অশনক দবেী
। োলহেয েোেশক পথ দেখাশে োহাযয কশর, েে দথশক ভাশিাশে, অনযায় দথশক নযাশয়র পশথ োনু ষশক পথ দেখাশে োহাযয করার প্রশচিায়
থাশক । োলহশেযর োয় োলয়ত্ব োই অশনক। আবার োলহশেযর োধযশে দিখশকর েশে পােশকর ঘলনষ্ঠভাশব োনলেক দযাোশযাে ঘশট , োলহশেযর
এটি অেূ িয অবোন । অঞ্জলি আোশের অলে িুদ্র ও লবনীে আশয়ােন এইেব োলয়ত্বপািশনর প্রয়াশে এবং আপনাশের ভাি িাোর আোয় ।
দুেতাপূ ো েকি োনু শষর লেিশনর ও ভািবাোর েেয় , েকি লবশরাধ ও দভোশভে ভু শি যাবার েেয়, োই আে আেরা েকি োনু ষশক আহ্বান
কলর েশয়র পু োয় অংেগ্রহণ করার েনয আর আোশের ভািবাো েলেশয় লেশে চাই েকিকার েশধয, আর এই েশে োশয়র কাশে োরা েেশের
কিযাণ ও োলন্তর েনয কােনা োনাই।
আোশক যাোঁরা অঞ্জলি দেলরর কাশে োহাযয কশরশেন, লনশেশের বযলিেে এবং দুেতাপূ ো েংক্রান্ত েরুলর কােশক েুচ্ছ কশর, োোঁশের উশেশে
আোর আন্তলরক কৃেজ্ঞো োনালচ্ছ । আপনারা যাোঁরা োলহেয ও দেলল্পক অবোশনর দ্বারা অঞ্জলিশক েম্ভব কশরশেন োোঁশের েনয রইি আোশের
আন্তলরক ধনযবাে ।
আপনাশের েবাইকার েনয রইি অশনক প্রীলে, শুশভচ্ছা, ও শুভকােনা অঞ্জলির পি দথশক ।
আেু ন আেরা েকশি এবার দেবী-বেনার আনে-যশজ্ঞ দযােোন কলর ।

প্রেীপ্তা চযাটালেত
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প্রাণের মেলা
লবরূপাি পাি

েরৎ আশন পূ োর খবর
েবার লেিন দেিা,
েরৎ োশন েশনর েশধয
শুভ্র দেশঘর দভিা ।
পূ োর লেশন গ্রাশের বালে
দকািা হশির েোেলে
েবার োশি প্রাশণর নাচন
ঢাশকর োশি োি ।
েু খদুুঃশখর পৃ লথবীশে
আনে চায় োধযেশে
ধনী েরীব দকউ থাশক না
অন্তশর কাঙাি ।

োরা বের অশপিাশে
দকশটশে লেন রাে ।
প্রাশণর োশথ প্রাশণর েলে
হাশের োশথ হাে ।
েলিপূ োর ভলিেীলে
েশনর েশধয োশে ,
োনবোর েন্ত্র টাশন
েভীর অনু রাশে ।
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উণপক্ষিত
অণতব োেগুপ্ত
দেশখলে দোোশর দূর হশে লপ্রয়া দবশেলে েশনশে ভাশিা
বহু দবেনার লেশন রাশে েুলে লেশি দয আোর আশিা
লেশয়শো আোয় দপ্ররণা যলেও োলনশে পাশরালন কভু
দোর পথচিা দোোর লচন্তা রালঙশয় লেশয়শে েবু ।
োরপর এশিা দেইলেন যশব ভাবিাে কাশে যাই এখন হশয়লে দযােয দোোর হােখালন যলে পাই !
বু লিশে পালরলন খুোঁ শে দপশে পথ অশনক হশয়শে দেলর
েুলে োননাই চশি দেে দূশর আর কাশরা হাে ধলর।
ভয় লেি যলে কলর প্রস্তাব েুলে কশরা প্রেযাখযান
োই না বিা কথারা রশয় দেশিা হশয় নীরব দপ্রশের আখযান
দকউ োনশিানা োনশবনা কভু ঘুোশব আোর কবশর
লবরহ দবেনা লেিাশব লনেীথ রালির োশি আোঁধাশর ।।

মেলাঘর
দেষ হশব পথচিা দেষ হশব কথা
দনই দকাশনা আফশোে দনই েশন বযাথা,
শুনযশে শুরু হশয় শুনযশে দেষ
োশি লকেু েশল্পর লেলি আশবে !
আপনাশে আপলন লনে ঘশর বাে
েু শোয় ধরশে চাই লবরাট আকাে দেইপাশন দচশয় থালক িাশে বে ভাশিা
উশে যাওয়া দভশে যাওয়া দেঘ োো কাশিা।
োরপর আশে িে কার দপ্ররণায়
আোঁধাশরর োশি লবদুযৎ চেকায় !!
বশি আলে আলে আশে দপ্রে পারাবার আর আশে অেীে আনে অপার
দভশঙ লেশয় িলনশকর দখিাঘর খালন
আপন স্বরূপ আে দন দো েুই লচলন
আয় লফশর আয় লনে ঘশর আয় লফশর
শুশনযর োন দেষ শুশনযর েু শর।।
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তারাণদর মদণে
দূর হশে ভাশিাবালে রাশের োরা
োধয নালহ দয কাশে আলে
লেশনর আশিার োশি দৃলিহারা
নালহ দেলখ েবু ভাশিাবালে
োলন োোঁরও দপ্রে আশে দকাথাও িু কাশয়
লেশনর বযস্তোয় যাোঁহাশর হারাই োরা হশি েব কাে োোঁশির দবিা
োরাশের দেশে োোঁশর পাই।

লু ণকাচুক্ষর
দেশি োও আোর ডানা খুোঁ শে দেখ অনন্ত আকাশে আশে আশিা আশে একেন দয দোোশর অকারণ ভাশিাবাশে।
যলে নালহ পাও দেখা রলেক দে দখশি িু শকাচুলর
বযাকুি হৃেশয় েবু ডাশকা েকি আো দেশব দে পূ ণত কলর ||

7 | অঞ্জলি ১৪২৪

অণচনা আপন
েশন হয় দযন দকহ নশহ আপনার
আপন আোর ধরা লক লেশব না কভু ?
বে এক িাশে দুস্তর েংোর
েশন হয় দযন শুধু েুলে দোর আপনার েন প্রভু।
দোোশর খুোঁ লেশে যলে যাই দূশর চলি,
োলননা োহাশে কাশরা লকেু যায় আশে যাইব েহো কাহশর লকেু না বলি
লফলরব ঘু লরয়া বহুদূর পরবাশে।
দকহ যলে থাশক পথপাশন দেলি আোঁলখ
প্রেীপ জ্বািাশয় বলে োনািার পাশে,
োলনব লচলনশে পালর নাই োশর আলে
অন্তর হশে দোশর দেই ভাশিাবাশে।
আলেব লফলরয়া করাঘাে কলর দ্বাশর
শুধাইব দকন যায়নাই দোশর েযালে
দেবো আোর দেলখও েুলে োহাশর
দে দযন নাহয় এশকিা আোর িালে ।

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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হণলানা তার যাও্য়া
েু রো োে
দে দয দযশে দযশে লফশর োকায়
দচশয়ও দে দযশে না পায়,
দক দযন আে দবোঁ শধশে োশক
চুলপ চুলপ োর েশনর দকাোয়।

আোঁধার ঘনায় োশির দবিাা্য়
েূ শযতযর অস্ত বু লি যায় যায়,
ঐ ডাশক দধনু দোা্য়াি ঘশর
ডাশক োর বাোশক‘আয় ঘশর আয়’।

ঘন নীি দেশঘ,োো োো দেঘ
দযন রােহংে নীি েশি,
কচুলর পানার ফাশক ফাশক ফুি
ডু বলক িাোয় পানশক লর েশির েশি।

দে দয আোঁচি েলেশয় োলেশয় আশে
ভাশব লক কলর হায় হায়,
বু শকর োশি বযাথা টন টন কশর
েশন হয় আেশে পশর দে দবেনায়।

েি দবশধ বিাকা যায় উশে উশে
দযশে দযশে দযন লকেু বশি যায়,
লকেু টা েূ যতয দেখা যায় দূশর
িালিোয় ভশরশে আকাে ঐ দূর োয়।
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লকেু টা িালিো েলেশয় পশরশে
োর ঐ আশধা েু শখর চালরধার,
হািকা হািকা আোঁধার হশয়শে
আর বু লি হশিানা যাওয়া োর।

েেযা ফুশির খু েবু দভশে দবোয়
দেখা যায় একটু চাোঁশের আশিা,
োো কাে ফুি দহশি দুশি পশর
োশের দোোঁয়ায় িাশে দয োর ভাশিা।

থমশক োোয় দে পশথর োশি
েশন হয় দকও দযন আশে োলেশয়,
কশর দুরু দুরু বু শকর োশি
েন দযন োর যায় হালরশয়।

যাশব যাশব কশর হশিানা যাওয়া
দে দয লফশর আশে োর আোয়,
েশব দকন দে আশেনা কাশে!
োলেশয় দকন দে ঐ আলেনায়!

হশয়শে ভািবাো দুেশনর োশি
দকও কাওশক বলিশে না পায়,
চায় দয দে েশন েশন োশক
দে দযন কাশে এশে হাে বাোয়।
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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কথাোলা
অরূপ রেন লেি

স্বােী স্ত্রী েংিাপ:
দোহাই দোোয়, থাশো এবার অশনক হশয়শে কথা বিা
লক দয োরালেন বশি যাও কথা – শুধু কথার লপশে কথা বিা।
ঠিক বশিে! কথাশয় কথাশয় হশয় দেি দবিা
লকন্তু লক কলর বি, রশয়শে বালক না বিা অশনক কথা।
দঢর হশয়শে – বে কর কথাোিা, োশনা না কথাশয় শুধু কথা বাশে।
ো বাশে, আোশের শুধু ই কথা, োরালেন কে কথা…
ভাি কথা, েে কথা, আোর কথা, দোোর কথা, এ কথা, ও কথা,
কাশের কথা, অকাশের কথা, ওশের কথা বিা লনশয় কথা।
ও দো দোোর কথা- োও যলে বিশে পার েীবশনর োরকথা।।
েলেয কথা! োর কথা- লক দয দে কথা? েব কথার এক কথা।
োলন আলে, পারশব না দো বিশে দেই োর কথা –
দোোর শুধু অোর কথা।।
োলন দো োলন! েবাই লক আর পরে পু রুষ – কথাশয় কথাশয় কথােৃ ে!
েলেয বাবা! পাশরাও বশট- পালরনা আলে বিশে অশো কথা।
েশব একটা কথা দো োন – বাোলিরা “শুধু কথাশয় োলরেং েেে”।
হযাোঁ োলন বইলক, দিাশক বশি- আে বাঙালি বশি দয কথা
কাি হশব ো ভারে কথা।
নাহ েুলে দেখলে খালি কর কথার দবোলে।
ঠিক বশিে! না বিশি কথা, লক কশর হশব কথার দেোরলে।
দোহাই দোোর! থাশো এবার! কাশন বাশে খালি দোোর কথা।
ঐ দেখ – হাশটর েশধয উেশিা কথা – “যার কথা োর োশয় বাশে”।
থাশো থাশো! বালেশয়া না আর কথার দঢাি- খু শি যাশব জ্ঞাশনর দডাি।
কখশনা লক হওনা কথাশয় ক্লান্ত –
লক কলর বি- আলে দো নই দয কেিাকান্ত, দয আোর স্বশর পঞ্চে িাশে।
আচ্ছা বাবা – অশনক হি কথা বিা, হি না আোর না বিা কথা
োই শুধু োোঁলথ কথাোিা ।।

Arup Ratan Mitra, brother of Anasua Datta, lives in Baroda, India.
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প্রাক্ষি
কথা: আলেে েু খালেত
অঙ্কন: অেৃ ো বযানালেত

েবু ে বনানী লঘশর

যশো দুুঃোধ্য় দোপান, যশো দুশবতাধয ধাোঁধা

রুশপালি নেীর নীশর

যশো অবাধয আো, যশো অকারণ োন োধা

লবেন লিগ্ধ েীশর

যশো স্বশের লেি দয বাধা

এশনে লক পলথকশক টালন?

েুচ্ছ হশিা আে পরােশয়র েব গ্লালন

কে ভুি পথ হশিা চিা

েবু ে বনানী োশয়

কে ভুি কথা হশিা বিা

হশিা দোোোশথ েহা পলরচয়

কে িঞ্ঝাশে ডানা দেিা

আর লকেু চাওয়া নালহ রয়

লহোশব িাভ লক িলে, একথা লকই বা োলন
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দুর্গ ক্ষত নাণের আকুক্ষত
লবরূপাি পাি

বাঙািীর দুেতলের আর দেষ দনই। োই দুেতলে নালেনীর পূ ো োর কাশে এে লপ্রয়। অদৃি লনভত র বাঙািী লহেু র বীোয় লববাে কে। োই
ভলিই োর কাশে বে ‘ইনেু যশরন্স’। দুেতা পূ ো বাঙািী লহেু র েীবশন এক ‘কলিশহলন্সভ ইনেু যশরন্স’। এেন েবত বযাপ্ত অচতনা আর দুশটা দনই। এ
অচতনায় েবত দেবো, এেন লক ভূে দপ্রে, েেবত, োনব – কাশরা েুলি োধন বাে যায় না। অথচ রােচশের দুেতাপূ োয় এে েশবর েংশযােন লেি না।
কািক্রশে দুবতি ভশিরা এগুশিা যু ি কশরশে যাশে দুেতা পূ ো হশয় ওশে ‘এশকর দভেশর েব’। এই ধরশণর ‘পযাশকে’ েরিেনা বাঙািীর খু ব
পেে। োই েব োলপশয় দুেতা পূ োই বাঙািী লহেু র েীবশন বৃ হত্তে উৎেব। এই উৎেশবর ফল্গুধারায় দুেতলে নাশের আকুলেই েূ ি দরাশে প্রবালহে।
দুেতা পূ োর আলে েংস্করণ হশচ্ছ বােন্তী পূ ো। ওটা হয় বেন্ত কাশি। একই রকে েপ্তেী, অিেী, নবেী ও লবেেতন। আবহাওয়াও ভাি
থাশক। োর পরও দেটি বাঙািীর েীবশন লপ্রয় হি না দকন? এর উত্তর অোধারণ নয়। এশকবাশরই োধারণ েনস্তত্ত্ব। েু খ, োলন্ত দক না চায়? লকন্তু
োর আশে চায় অেু খ েেন, অোলন্ত হরণ েথা এক কথায় দুেতলে নাে। রােচশের দুেতা পূ োর েূ ি োলেেই লেি দুেতলে নাে। রািেপলে রাবণ
োশক েহা দুেতলেশে দফশি লেশয়শে। েীো হরশণর পর যু দ্ধ হশয় উেি অলনবাযত। রািে হশিও রাবণ বে ভি। ভশির অধীন ভেবান। োই
ভেবেী রাবশণর েহায়। এেোবস্থায় রাবণশক হারাশনা অেম্ভব। েীবন েঙ্কটাপন্ন হশি আেরা দয রকে ডািারশক দডশক েুলি, রােচেও োই
করশিন। অকাি দবাধশন দেবীশক োলেশয় েুশি োোঁর েনস্তুলি এবং কৃপা লভিা করশিন। বাঙািী উন্নলে চায়। লকন্তু োর আশে চায় দুেতলে নাে।
োই দুেতলে নালেনীর পূ ো বাঙািী লহেু র েীবশন এে লপ্রয়।
‘শ্রী চণ্ডী’ বলণতে দুেতার একে আটটি নাে। েবশচশয় ভারী নাে হশচ্ছ ‘ভেবেী’ বা ‘েশহবরী’। লকন্তু কই, দকউ দো েশহবরী পূ ো বশি
না। দুেতাই রশয় দেি। েব্দটির োশথ েশনাোেলেক চালহোর েম্পকত । দকউ বশিন এটি দো েলি পূ ো। লকন্তু লবপশে না পেশি বাঙািী েলির
অশন্বষণ কশর না। দে প্রথেে েলি চায় প্রােযলহক েীবশনর ‘অেু র গুশিা’ দক েেন করশে। এটি প্রলেরিা েূ িক প্রবণো। দকাশনা ভাশবই
আক্রেণাত্মক প্রবণোোে েলি োধনা নয়। আত্মরিা বে ধেত। বাঙািী লহেু দে অশথতই ধালেতক। একাত্তশর কে পলরবার দুেতা পূ োর োনে কশর
দফশিশে।
যু শদ্ধর দেবী শ্রীচণ্ডী বাঙািীর কাশে লপ্রয় হশয় ওশেন লন। দুেতাপূ োয় চণ্ডীেণ্ডপ থাশক এক লকনাশর। ব্রাহ্মশণর কোকলেশে দকউ দেখাশন
যায় না। পলণ্ডশের শুদ্ধ উচ্চারশণ শুধু চণ্ডীপাে দোনা যায় ‘ওোঁ চলণ্ডকা চােু ণ্ডায়য় নেুঃ’ – লকংবা ‘েৃ লি লস্থলে লবনােনাং েলিভূশে েনােনী/ গুণাশ্রয়ী
গুণেয়ী নারায়ণী নেুঃস্তুশে’। বাঙািী রিবীে বধ করশে চায় না যেিণ পযতন্ত রিবীে োশক কােে না দেয়। োই োলকত ন পররাষ্ট্রনীলের
‘লপ্রএেটিভ অযাটাক’ োর পেেনীয় নয়। ভলবষযশে লবপে আনশব – এেন েম্ভাবনায় দকাশনাও অেু রশক দে আক্রেণ কশরলন। েবতাবস্থায় োর
প্রাথতনা দুেতলে নাে। লেশু দযেন দুেতলে দেখশি োশয়র কাশে েু শট আশে, বাঙািী লহেু ও দেরকে একটা োেৃরূপী েলির আশ্রয় চায়। োর কাশে
লপো িেো আর োো লনরাপত্তার প্রেীক।
রােচে েূ চনাকৃে দুেতা পূ ো দখাে রােবােী রােয়নলেক েি, উত্তর ভারেীয় বা অশযাধযার েনশোষ্ঠীর কাশে বৃ হত্তে উৎেব না হশয়
অশপিাকৃে েধযপন্থী বাঙািী লহেু র কাশে েনলপ্রয় হি দকন? দভ শোলিক অবস্থাশনও বাঙািী ঐ েকি িীিাভূলে দথশক দবে দূশর। আেশি এর
উত্তর দেশি বাঙািীর েনস্তালত্বক েেশন। দুেতলেনাশের প্রাথতনা বে হশিও বাঙািী ইশোেশধয এটিশক পালরবালরক বৃ শত্তর রূপ লেশয়শে। কারণ পলরবার
োর কাশে বে আশ্রয়। ো োর কাশে বে আরাধয। রাশের দুেতাপূ োয় দেবী লেশিন একা। বাঙািী লহেু র দুেতাপূ োয় ভেবেীর পলরবাশর কাউশক বাে
দেয়া হয় লন। িক্ষ্মী, েরস্বেী, কালত্ততক, েশণে এবং োথার ওপশর লেব। ো হশচ্ছন দয থ পলরবাশরর েূ ি গ্রলন্থ।
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োহশি আেরা দুেতলেনাশের প্রাথতনায় োেৃপূ ো ও েলিোধনার দপ্রলিে দপিাে। বাে থাকি ভলির প্রেে। দকউ বিশবন দুেতাপূ োয়
ভলিই আেি। ভলি অবেযই রশয়শে। রােচে পূ োয় বশে দেখশিন, একটি নীি পদ্ম পাওয়া যাশচ্ছ না। হনু োন লিভুবন ঘু শর এশে োনাি,
‘েশরাবশর প্রলেলেন একে আটটি পদ্মই দফাশট। আলে দো েবই এশনলে।’ এবার রােচে লনশের চিু উৎপাটশন প্রস্তুে হশিন। দেবী রাশের ভলিশে
েু গ্ধ হশয় িু শকাশনা পদ্মটি োোঁর হাশে েুশি লেশিন। এই আত্মলনশবেন েূ িক ভলির অনু েেটি বাঙািী লহেু র ভাি দিশেশে বশিই আোর লববাে।
লকন্তু এই ভলির দপেশনও েলির প্রাথতনা যার দ্বারা দুেতলেনাে েম্ভব। দুেতলের নব নব রূপ। োর আেেন অশেষ। োই ভি বাঙািী লহেু র েীবশন
দুেতলে নালেনীর আরাধনা দবোঁ শচ থাকশব অশেষ আশবেশন।

Dr. Biru Paul is a passionate writer. He is a Professor of Economics at the State University
of New York in Cortland, NY. He was the chief Economic Advisor for the Bangladesh Bank
last year.
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স্মৃক্ষতেন্থণন
েীো রায়শচ ধু রী

রবীেনাথ, বলঙ্কেচে এবং েরৎচে োলহশেযর েংস্পশেত প্রবােী বাঙালিরাও অোধারণ ভাশব প্রভালবে। লকন্তু চচতার অভাশব দবলেরভাে েেশয়
পারেলেতোর ধার েলিন হশয় যায়। আোর ও োই হশয়শে। প্রােযলহক েীবশনর দরাশে োশি োশি একটু আধটু পেশিও দিখাটা দযন আর োবিীি
নয়। েবু ভাবলে স্মৃলেপু শঞ্জর োিা দথশক একটা দোট্ট কথা লিলখ।
লবংহােটশনর স্থানীয় েবাই োশন আলে ফুি খু ব ভাশিাবালে। এখানকার েীলেে গ্রীষ্ম কাশির েশধয যেটুকু পালর দেই েখ টুকু পু লরশয় লনশে দচিা
কলর। বিা বাহুিয এই প্রয়াশে উৎপি ও অশনক েহায়ো কশর।
আোর এই ফুিপ্রীলের কুোঁলে স্থালপে হশয়লেি দোটশবিা দথশক। আোর োদুর বালের প্রচণ্ড েীোনায় কে রকশের োে লেি - আে, েিপাই,
দপয়ারা, কাশিাোে, কাোঁোি - লক লেি না দেখাশন। বাবার দিাোঁক লেি ফুি বাোশনর লেশক। ওনার লক্ললনক এর োেশন এবং বালের দভেশর নানা
রকে েরশুলে ফুি লেশয় পলরপূ ণত থাকশো বাোন। লবলভন্ন ধরশনর ডালিয়া, চেেলিকা, দবাশেনলভলিয়া, পলপ, লক্লওে, কেেে, দহালিলকেম, দহালিহক
লেশয় ভরপু র থাকশো বাোন। দেনলেন দেখাশোনা ো আর বাবাই করশেন দভাশর চা খাবার েেশয় েূ যতয উেশয়র েশে। েি লেোে আলে স্কুশির
পশর। ভাই োহাযয করশো। লকন্তু ও দোট বশি ওস্তালেটা আলেই করোে।
ফুিগুশিা লেি বাবার প্রাণ। যলে দকাশনা ফুি দভশঙ পেশো িশে বা ফুশির ই ভাশর, কাঠি িালেশয় নানারকে প্রয়াশে বাোঁলচশয় রাখার দচিা করশেন।
বালের দোট্ট কুকুর ও দেটা বু িশে পারশো। েু টশে েু টশে আেশে থাকশি বাোশনর েীোনায় এশে পেশি ই থেশক োোঁলেশয় দযে। বিা বাহুিয
বাবা লবচলিে হশেন োশের লকেু হশি।
এ লনশয় ই একটা দোট্ট স্মৃলে। অেেশয় আোশের বালের বাইশর যাওয়া লেি বারণ। দে েেয় দটক্সটিং, দটলিভেন এর প্রচিন লেি না। বেু শের েশে
েু ের েেয় কাটাোে বযাডলেন্টন বা বি দখশি ওরা বালেশে এশি। েেয় দকশট দযে হালে আর েল্প কশর। এেন ই এক লেশন বাবা লক্ললনক দথশক
লফশর োশক দডশক বিশিন 'একটু দেশখ যাও'। ো লেশয় দেখশে দপশিন একটা েস্ত ডালিয়ার ডাি দভশে পশে আশে। দকউ দেটা আবার
েূোঁ চ/েূ শো লেশয় দেিাই করার দচিা কশরশে। োরপর একটা কাঠির েশে েু শো লেশয় দবোঁ শধ লেশয়শে। বাবা বু িশিন লেজ্ঞাোবাশে দয ওটা ভাই আর
বেু র প্রয়াে ডািটাশক বাোঁলচশয় রাখার। একটু ভয় দয েশন লেশিানা ো বিা যাশবনা েবু স্বপ্রলেভ ভাশবই ভাই বাবাশক বিি, 'েুলেশো দকশট দেশি
দেিাই কশর োও অশনক েেয়, দরােী ভাশিা হশয় যায়। ডািটা ভাশিা হশব না?' ভাইশয়র বয়ে েখন চার লক পাোঁচ।
দেলেশনর দেই ফুশির দনোর প্রলেফিন লহশেশব আোর আেশকর বাোশনর কশয়কটা েলব দেবার দিাভ োেিাশে পারিাে না।

Educated in India & USA. Recently retired from Specialty Chemical Industry. Looking forward to
leisurely time.
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শ্রী রােকৃষ্ণ এবং কল্পতরু উৎসব
শ্রীেেী অলেয়া বশেযাপাধযায়
আোশের পু রাণ গ্রশন্থ েেু দ্র েন্থশনর কথা দিখা আশে। েেু দ্র েন্থশনর েেয় লবলভন্ন বস্তু, দ্রবয, ঐরাবে হালে এবং অেৃ ে ইেযালে উলিলখে হশয়লেি।
লকন্তু কল্পান্ত হশি, অথতাৎ যু শের বা কশল্পর অশন্ত, দয েব বস্তু েেু দ্র েন্থশন ওশে, ো ঐ যু শের বা কশল্পর দেষ হবার েশে েশে েেু দ্র েশভত চশি
যায়। ধেতোস্ত্র গ্রন্থ েশে বেত োশন দবে বরাহ কল্প চিশে। ভেবান েোবোশরর েশধয ‘দবে বরাহ’ এক অবোর অথতাৎ এক কল্প।
একোি ভেবানই কল্পেরু। েশব োধনা দ্বারা ভেবাশনর কেত েম্পােন করার েনয শ্রী রােকৃষ্ণ কল্পেরু হশয়লেশিন। োধনার দবলেিয এই দয েহান
পু রুষ ঈবশরর েশে যু িাবস্থায় ঈবশরর লনশেত শে লক্রয়া কশরন।
োধনা লবষশয় েহলষত পেঞ্জলি অিাে োশেতর কথা ‘দযাে েূ ি’ গ্রশন্থ লিশখশেন। অিাে দযাশের অথত আট অবস্থা। েে-লনয়ে-আেন-প্রাণায়ােপ্রেযাহার-ধারনা-ধযান-েোলধ। শ্রী রােকৃষ্ণ েোলধর লস্থলেশে ‘োধনা চেুিয়’ োধনাও কশরলেশিন। ‘োধনা চেুিয়’ হশচ্ছ চার লস্থলেশে েেন করা।
১) লবশবক ২) দবরােয

৩) েম্পলত্ত

৪) েু েুিু

েু েুিুর লস্থলেশে োধক লনশের েত্বা হালরশয় ভেবাশনর হশয় যাওয়া। এই লস্থলেশে যাবার পরই ভেবান োোঁর কাে ভশির দ্বারা েম্পােন কশর
থাশকন। শ্রী রােকৃষ্ণ ‘পঞ্চ অলস্থ লবেযার’ স্থান অথতাৎ ‘হাটত পশয়ন্ট’ দথশক ঈবশরর কাশের েনয কল্পেরু হশয়লেশিন। ভূো অথতাৎ পরাৎপর দথশক
ঈবশরর লেবয দেযালের ধারায় দকাশনাও লবশেষ েহান ঋলষ বা আত্মার প্রশেযক কশেত ঈবর োশক েহায়ো কশরন। দেই েেয় এই ভূেণ্ডশি ঐ লেবয
আত্মা েবত প্রকার শুভ কাে েম্পন্ন কশরন এবং কল্পেরু লহোশব েন্ম গ্রহণ কশরন।
কল্পেরু হশচ্ছ ঈবশরর লদ্বেীয় নাে। কল্পেরু অভীিোয়ক অথতাৎ কল্পেরুর কাশে যা প্রাথতনা বা কােনা করা যায় ো পূ ণত হয়। ভেবান শ্রী রােকৃষ্ণ
ভিশের েশনর অভীি বােনা পূ ণত করার েনয কল্পেরু হশয়লেশিন। দেই লেনটি লেি ১িা োনু য়ারী, ১৮৮৬ োি। কােীপু শরর বাোনবােীশে শ্রী
রােকৃশষ্ণর লেবযো ভরা, ঈবরীয় ভাশব ভাবাপন্ন, দেই লেশনর লস্থলেই হি ‘কল্পেরু উৎেব’। আেও প্রলে বৎের ১িা োনু য়ারী ‘কল্পেরু উৎেব’
পািন করা হয়।
শ্রী রাে ও শ্রী কৃষ্ণ, এই দুই লেবয পু রুশষর েেন্বয় োকুর শ্রী রােকৃশষ্ণর েশধয। েেশের েীবশক েয়া ও কৃপা করশেই োকুশরর এই েেশে
আলবভত াব। োকুশরর কাশে দয যখন যা কােনা কশরশে, োশক লেলন োই প্রোন কশরশেন। শ্রী রােকৃশষ্ণর কৃপার অন্ত লেি না। শ্রী োকুর শুধু কল্পেরু
হশয়ই ভশির ওপর কৃপা কশরনলন। পরন্তু োকুর, যখন দযখাশন দথশকশেন, দেই অবস্থাশে োোঁর অেীে কৃপার ধারা িশর পশেশে।
এই প্রেশে দেবক স্বােী লেবানেেী েহারাে লিখশেন, ‘শ্রী রােকৃষ্ণ েোই কল্পেরু’। প্রলেটি েীবশক কৃপা করাই োোঁর একোি কাে লেি। আেরা
দচাশখর োেশন দেশখলে, োকুর লনেযই কে েীবশক, কে ভাশব কৃপা করশেন। েশব, হযাোঁ, কােীপু শরর বাোনবােীশে ১িা োনু য়ারী, ১৮৮৬ োশির
দেইলেন, োকুর একই েশে অশনক ভিশক কৃপা কশরলেশিন। দেই লহশেশব, ১িা োনু য়ারী, লেনটার একটা লবশেষ েহত্ব আশে। শ্রী রােকৃষ্ণ
কৃপালেেু রূপী কল্পেরু। ো দেই লেনকার ঘটনায় োোঁর ভিরা লবশেষ ভাশব বু িশে দপশরলেশিন দয োকুর লনেয কল্পেরু।
স্বােী োরোনেেীর ‘স্মৃলে গ্রন্থ’ দথশক োনা যায় দয ১িা োনু য়ারী শ্রী রােকৃষ্ণশেব কল্পেরু হবার েেয় োোও, োকুর অশনক েেয় অশনশকর
েশনাবােনা পূ ণত কশরলেশিন। রােকৃষ্ণ কথােৃ শের ঘটনা। শ্রী েেধর পলণ্ডশের েশে োকুর দেখা করশে এশেশেন। আিাপ আশিাচনা চিশে। েেধর
পলণ্ডে বিশিন, ‘ভেবাশনর অনু ভূলে হশি হৃেশয়র বা েশনর কােনা, বােনা, ইচ্ছা অথতাৎ লবলভন্ন গ্রলন্থর বেন, েশনর েবত প্রকার েংেয়, লভন্ন লভন্ন
প্রকাশরর প্রশ্ন, লেজ্ঞাো, দক েূহি ও েশেহ ইেযালে েেস্ত প্রকাশরর বাধা দূর হশয় যায়।’ েূ ঢ় অথত, েন েু ি অবস্থার লস্থলেশে ঐবরীয় আনশে
লবচরণ কশর। োরপর োকুর বিশিন, ‘এই েেশে লেন প্রকার আনে।’
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১) লবষয়ানে

২) ভেনানে

৩) ব্রহ্মানে

১) লবষয়ানশের োশন, ‘এই েেশের যারা েোেবতো কালেনী ও কাঞ্চশনর আনে লনশয় থাশক, োরা হি ‘লবষয়ানশে’।
২) দয ভিরা ভেন অথতাৎ নাে, কীেত ন, োন, বােনা ইেযালে শুশন েশন ও প্রাশণ দয োধক আনে গ্রহণ কশর, োরা ‘ভেনানশে’।
৩) আর দয ভিরা ঈবশরর দপ্রশে োশোয়ারা হশয় পােি অবস্থায় ভেবৎ দেলবক ধারার লস্থলে অনু ভব কশর এবং েখন হৃেশয় দয লচরন্তন
পরোনশের েৃ লি হয়, ো হি ব্রহ্মানে।
শ্রী রােকৃষ্ণশেব েেধর পলণ্ডেশক আবার বিশেন, ‘শ্রী দচেনযশেশবর লেন প্রকার অবস্থা। প্রথশে, বাহয েো, োরপর অধত বাহয েো, দেষ অবস্থা
অন্তেত ো।
ক) বাহয েো হশচ্ছ োগ্রে অবস্থা। দচেনয েহাপ্রভু বাহয েোয় ভেবাশনর নাে গুন ও কীেত ন করশেন।
খ) অধত বাহয েোর অবস্থায় ‘কীেত ন হশচ্ছ, অন্তশর, লকন্তু দচেনযশেশবর বাইশরর েেশের দকানই হুোঁে থাকে না।
ে) অন্তেত োয় শ্রী দচেনযশেশবর হৃেয় প্রশেশে বা অন্তশর ভেবৎ অনু ভূলের অবস্থা। েহাপ্রভু ‘েোলধ’ লস্থলেশে চশি দযশেন। এশক েূ নয অবস্থা বিা
হয়।
রােকৃষ্ণ বিশেন, ‘েোলধ কাশক বশি?’ যখন েশনর িয় অবস্থা হয়, দেই অবস্থাশক েোলধ বশি। যারা এই েেশের পুোঁ লথ লবেযার জ্ঞাশন জ্ঞানী,
োশের েোলধ হয় না। এই েেশের জ্ঞানীশের ‘আলে’ ভাব অথতাৎ দেহশবাধ এবং অহংকাশরর অবস্থায় েব েেয় োরা বেত োন থাশক। দেই কারশণই
েোলধর লস্থলে হয় না।
৭ই োচত, ১৮৮৫ োি, দবিা ৩/৪ দট েেয়। ভিরা েবাই োকুশরর পেশেবা করশেন। শ্রী রােকৃষ্ণ একটু দহশে ভিশের বিশেন, ‘পেশেবার অশনক
োশন আশে।’ আবার লনশের হৃেশয় হাে দরশখ বিশেন, ‘এর দভের যলে লকেু থাশক, পেশেবা করশি ‘অজ্ঞান’, ‘অলবেযা’ এশকবাশরই চশি
যাশব।’ হটাৎ রােকৃষ্ণ েম্ভীর হশিন, দযন দকানও গুহয কথা বিশবন। ভিশের বিশেন, ‘এখন বাইশরর দকানও দিাক দনই, দোোশের এক গুহয
কথা বিলে। দেলেন দেখিাে, আোর লভের দথশক েলচ্চোনে বাইশর এশে কৃষ্ণরূপ ধারণ কশর বিশি, আলেই যু শে যু শে অবোর। দেখিাে, পূ ণত
আলবভত াব। েশব দেটা েত্ব গুশণর ঐবযত।’ ‘যো যো লহ ধেতেয গ্লালনরভবলে ভারে’ ‘দহ ভারে (অেুত ন) যখনই ধশেতর গ্লালন এবং অধশেতর অভুযথান
হয়, আলে দেই েেশয়, লনশেশক েৃ লিকার দেহ ধারণ পূ বতক অবেীণত হই।’
কােীপু র উেযাশন োকুর কযান্সার দরাশের যন্ত্রণায় অলস্থর। ভাশের েরি েণ্ড েিালধুঃকরণ হশচ্ছ না। েখন নশরে োকুশরর লনকট বশে ভাবশেন,
‘এই যন্ত্রণার েশধয যলে োকুর বশিন দয আলে দেই ঈবশরর অবোর, োহশি লববাে হয়’। চলকশের েশধয োকুর বিশিন, ‘দয রাে, দয কৃষ্ণ,
ইোনীং দেই রােকৃষ্ণ রূশপ ভশির েনয অবেীণত হশয়শেন’।
অনন্তশক োনা যায় না। অন্তশর অনু ভূলে করশে হয়। ঈবরশক োনু শষর েশধয খুোঁ েশব। েখনই ঈবশরর কথা শুনশে পাওয়া যায়। োনু শষর েশধযই
োোঁর লবিাে। োনু শষর েশধয নারায়ণ। দেহ হি আবরণ। দযেন, িন্ঠশনর েশধয আশিা জ্বিশে, লকন্তু বিশে, ‘আলে োনু শষর েশধয রশয়লে। েুলে োনু ষ
লনশয় আনে কর।’
োনু শষর েশধয যখনই ঈবর েেতন হশব, েখনই পূ ণত জ্ঞান হশব। লেলন এক এক রূশপ দবোশচ্ছন। কখনও োধু রূশপ, কখনও েদ্মরূশপ, দকাথাও
খিরূশপ। েন, েরীর ও পঞ্চ ইলেয়, যখন ধীর, লস্থর, লনশ্চি, লনবতাক, লনলিতপ্ত হয়, েখনই েোলধ। েেশের েেস্ত বস্তু এক। বণতনা লবলচি, লবলবধ বা
বহু বস্তু। ‘একং েৎ লবপ্রাুঃ বহুধা বেলন্ত’। অথতাৎ ঈবর এক, েশব োোঁশক বহু বিা হয়।
শ্রী ভেবান কল্পেরু, অশহেুক কৃপালেেু । ভাবগ্রাহী, অন্তযতােী। দয োোঁশক দয ভাশব উপােনা কশর, ঈবর োশক দেই ভাশবই েুি কশর থাশকন। শ্রী
রােকৃষ্ণ বিশেন, ‘প্রাথতনা কশরা। লেলন েয়ােয়। লেলন লক ভশির কথা শুনশবন না? ভেবান কল্পেরু। োোঁর কাশে দয যা চাইশব, দে ো পাশব।’
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শ্রী রােকৃশষ্ণর শ্রীেুশখর কথা কল্পেরু লবষশয়। োকুর েল্প বিশেন, ‘ঈবর কল্পেরু অথতাৎ ভেবাশনর অনয নাে কল্পেরু’। “কল্পেরু বৃ শির নীশচ বশে
একেশনর খু ব ইশচ্ছ হি, আলে রাো হই। অেলন দে রাো হশয় দেি। পশরর েু হূশেত োর ইশচ্ছ হি, যলে েু েরী স্ত্রী পাই। েশে েশে খু ব েু েরী স্ত্রী
দে দপি। োরপর োর েশন হি যলে বাঘ এশে োশক দখশয় দফশি। অেলন বাঘ এশে োশক দখশয় দফিি। চঞ্চি েন লস্থরো িাভ কশর োধনার
দ্বারা।”
An unstable mind is a disturbed mind, needs so many things of the world. A stable mind or a strong mind needs nothing
from the worldly perishable things.
শ্রী রােকৃষ্ণ আবার বিশেন, ভেবান হশিন দেই রকশের কল্পেরু। দয ভেবাশনর োেশন বশে লনশেশক অভাো, েরীব ভাবশব, দে দেই রকেই
অবস্থা িাভ করশব। লকন্তু দয ভাশব ও লববাে কশর, ভেবান োর ইচ্ছা পূ ণত করশবনই। োর ইচ্ছা ও েশনাকােনা েলেয েলেযই পূ ণত হয়। এর অথত হি,
ঈবর পূ ণত কল্পেরু। ঈশ্ + বর্ = ঈবর।
১িা োনু য়ারী, ১৮৮৬ োশি োকুর শ্রী রােকৃষ্ণ কােীপু শরর বাোনবােীশে কল্পেরু হশয় প্রশেযক ভিশক আেীবতাে কশরলেশিন, ‘দোোশের
দচেনয দহাক।’ এর অথত োকুশরর ভাষায়, ‘দোোশের লচশত্ত দচেনার উৎপলত্ত হশয়, দোেরা দচেনযো িাভ কশর, দচেশনযর অনু ভূলে কশরা’।
এর অনয অথত হি, ‘োনু ষ দচেনয স্বরূপ। েব োনু ষই দচেনয েত্ত্বা দথশক উদ্ভুে। এই েীবশনর উশেেযই হি, দচেনয েত্ত্বাশে লনেগ্ন দথশক েৃ েুযর
পূ শবত ঈবশর লেলিে হওয়া বা লবলিকরন লস্থলেশে লবরােোন থাকা’।

Mrs. Amiya Banerjee is a Baccalaureate of Arts from Burdwan University. She has keen interest
and has read many books on Shri Ramakrishna Paramahansa. She had attended many lectures
of Swamyji's (Sanyasis) of Ramakrishna Missions. This article discusses spirituality with supporting
events from some real-life stories of Shri Ramakrishna.
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কালীঘাট পট
অনােূ য়া েত্ত
গ্রােীণ ধেীয় ও দি লকক লেশল্পর হাে ধশর কািীঘাট পট লেল্পর েূ চনা। আনু ে ালনক উলনে েোব্দীর প্রথে ভাশে লব্রটিে দোষশণ পীলেে দেলেনীপু র,
েু লেতোবাে অঞ্চশির গ্রােয পটুয়ারা েীলবকা লনবতাহর োলেশে কিকাো েহশরর লেশক যািা শুরু কশর। এই েেশয় েলিণ কিকাোর কািীঘাট েলের
েীথতযািী ও লবশেলে পযতটকশের েোশবশে অেযন্ত েনলপ্রয় োয়ো। গ্রাশের পটুয়ারা ধেীয় পট লবলক্রর আোশয় েলেশরর আনাশচ কানাশচ বেলে
শুরু কশর – এবং দেখাশনই েলব এোঁশক লবলক্র শুরু কশর।
লবলভন্ন েোশিাচশকর েশে এই পট লেল্প অেযন্ত আকষতণীয় এবং েহে লচশির প্রকাে ভলে– েুলির একটা িম্বা দৃপ্ত দোচশে দরখাগুলি আোঁকা
দযখাশন দকান লদ্বধা দনই, োোনয কাোঁপু লন দনই- দরখার চিনগুলির শুরু এবং দেষ োওর করা কঠিন। েলবর প্রান্তশরখা বরাবর লেল্পীরা এক ধরশণর
স্থূি দরখা টানশেন যার ফশি েলবগুলির েশধয এক েীব্র আকুিো অনু ভব করা দযশো। পটুয়ারা েলবর লভেশর দয লবশুদ্ধ রশঙর োঢ় দথশক হাল্কা
েুলির টান লেশেন োশে েলবগুলির আয়েন োিা বোয় থাকশো এবং আশরা েংশবেনেীি হশয় উেে। এই েলবগুলির দরখার গুন ও রশঙর লবনযাে
েম্পূ ণত স্বাধীন লচন্তাধারার প্রলেচ্ছলব- দকাণ লবশেলে আটত-এর প্রভাশব দেলর হয়লন।

কািীঘাট পট-লচশির প্রবেত ন েূ িে লেনটি পযতাশয় ভাে করা দযশে পাশর:
১) ১৮০০-১৮৫০ – পশটর েূ ি দবলেিয ধেীয় ও দপ রালণক, বলিষ্ঠ দরখা, solid background, উজ্জ্বি রঙ, প্রান্তশরখা বরাবর স্তর লনেতাণ কশর
আয়েশনর আভাে।
২) ১৮৫০ – ১৮৯০ – োোলেক বােত াশক েুশি ধরার প্রয়াে, রশঙ লবলভন্ন পলরবেত ন, লনেতাণ ভলে লনশয় পরীিা লনরীিা, কারখানা লনলেতে কােশে
লবশেেী েিরশঙর প্রশয়াে।
৩) ১৮৯০ – ১৯৩০ – (ট্র্যালডেন এর দেষ পযতাশয়) অশনক দবলে েরিোর লেশক দিাোঁক, েহশরর নবয েোেশক উপহাে করার প্রশচিা এবং
েহশরর লবেদৃে রূপকল্পর েৃ লি।
পট-লচশির েেত অনু যায়ী এইেব লচশি দকান লেল্পীর নাে থাকশো না। লচিগুলি আোঁকা হশো পালরবালরক প্রয়াশে। প্রধান পটুয়ারা প্রাথলেক দপনলেি
দস্কচ কশর লেশেন। পলরবাশরর নারীরা েলবর রং দেলর এবং প্রশিপ দেবার োলয়শত্ব থাকশেন এবং েব দেশষ পলরণে লেল্পীরা দৃঢ় েূলি চালিশয়
অলন্তে দরখা দটশন েলবর পূ ণে
ত া এশন লেশেন।
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চীন এবং োপানী লচশি দয দরখার গুরুত্ব দচাশখ পশে, বাঙালি পটুয়াশের লেল্পশে এই একই ভাবনার প্রকাে ঘশট। অশনক লচিলবেরা এই লেল্পশক
Chinese Calligraphy-র েশে েুিনা কশরশেন। পরবেীকাশি ঁোঁযালেনী রাশয়র েলবশেও কািীঘাট পট-লচির আেেত দেখা যায় এবং লবংে
েোব্দীশে লবলভন্ন ইউশরালপয়ান লেল্পীর লচশি এই লেল্প দেিীর োদৃেয ধরা পশে।
বহু লচি ইলেহােলবেশের েশে উনলবংে েোব্দীর দেষ লেশক এই লদ্বপালিক েলব আধু লনক লেল্প লহোশব খযালে অেতন কশরলেি এবং এর চালহো
লনেস্ব েলহোশয় আকাে দোোঁয়া লেি। দেই েেশয় কিকাোয় লবশেেী লচি েংগ্রহকরা এই েলব প্রচুর পলরোশণ েংগ্রহ কশরলেশিন এবং আশেলরকা,
লব্রটিে ও ইউশরাপ এর লেউলেয়াশে আেও দেই েব েলব েংরলিে আশে।
লকন্তু এই লেল্পশক দবেী লেন ধশর রাখা যাশয়লন। এক েেয় প্রচুর পলরোশণ েলব বানাশনার োলেশে এবং আলথতক েূ িয কে রাখশে লেল্পীরা manual
labor কলেশয় লবশেেী দপ্রশের োহাযয লনশে শুরু কশর। লিশথাগ্রালফক দপ্রশে প্রচুর পলরোশণ লনম্নোশনর লনকৃি েলব দেশপ লবলক্র শুরু হয়। কিকাোর
েহুশর োনুশষরা এই লনকৃি োশনর েলবর দথশক লভশটালরয়ান লেশল্পর প্রলে দবলে আকৃি হশয় পশরন এবং ধীশর ধীশর এই লেশল্পর চালহো কেশে
থাশক। এোো লবষশয়র পু নরাবৃ লত্ত, দেিীর দবলচশিযর অভাবও এর পেশনর কােন লহোশব ধরা হয়। ১৯৩০ োশির পশর প্রকৃে লেল্পীর অভাশব এই
লেল্প েম্পূ ণত েরােীণত হশয় যায়।
কািীঘাট পট েীথত যািীশের ধেত পূ রশণর চালহো দেটাশে শুরু হশিও এই েলবর ধারা োোলেক েীবশন লবপু ি ভাশব প্রশবে কশর এবং প্রায় একশো
বেশরর দবলে ভারেীয় লচিলেশল্প অিুণ্ণ লেি। গ্রােীণ োনুশষর েহে েিোয় এবং অল্প েূ শিয দেলর কািীঘাট পট লবশবর েরবাশর এক নেুন লেক
খু শি লেশয়লেি। ইোনীং কাশি বাংিার পটুয়ারা আবার এই লেল্প দফরে আনার দচিা করশেন- এশের েশধয উশিখশযােয নাে রােপু রহাট দেিার
কািাে পটুয়া।
Compiled by Anasua Datta from articles published in Parikrama (Sahitya o Sanskriti Bishayak Patrika) and
Websites on Kalighat Paintings
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1. কািীঘাট পট: েোশের করুন েু খচ্ছলব – Published in Parikrama by Sanjay Ghosh
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মনকণলস
প্রভাে কুোর হােরা

Georgia Atlanta েহশরর এক েম্ভ্রান্ত অঞ্চশির চাশচত উইলিয়াে আর ওশফলিয়ার লবশয় হশয় দেি। লবশয়র পশর েধু -চলেকার েেয়টা
ওরা েেুশদ্রর উপর োহাশে ঘুশর দবোশব ঠিক কশরে। Atlanta দথশক Miami বেশর ওরা োেী চালিশয় আেশব। োরপশর দেখান দথশক Royal
Caribbean Cruise Line ধশর Key West বেশর এশে পেশব।
উইলিয়াে আর ওশফলিয়া োহাশে স্থান কশর লনশয়শে। ওশের রূপ অথত আর েোশে উচ্চ প্রলেষ্ঠাশনর স্বীকৃলে েব লকেু র েশধয উপশে পেশে। এর
আশে ওশফলিয়ার একবার লবশয় ঠিক হশয়লেি ওর েহপাঠী বািক বেু র েশে। ও বােেত্তা হশয় লেি লকেু লেন। লকন্তু দে লবশয় দভশে দেেি।
ওশফলিয়া েন েরা হশয় লেি লকেু লেন। োরপর ও উইলিয়ােশক খুোঁ শে দপশয়শে।
োহাে অশনক রকশের যািী লনশয় ভলেত । লকেু যািী লনশেশের দখয়াি খু েী েে এই েেু দ্র ভ্রেণটি উপশভাে করশে চায়। লকেু যািী লববাহ বালষত কী
পািন করশে এশেশে। োশের েশধয আশে এক বষীয়ান েম্পলে। লেস্টার ওয়ািটার লস্মথ আর স্ত্রী েীিা। ওরা ওশের পঞ্চাে বের লববাহ পূ লেত র েশনয
এশেশে।
আর একেন যািী।শে একটু অস্বাভালবক। ভীষণ দরাো। দপাোক অপলরষ্কার। লকেু উশেেয লনশয় ও অনয যািীশের েশে আিাপ করশে দচিা করশে।
লকন্তু ভাি কশর আিাপ করশে পারশেনা। ওর নাে লভটর। অল্প েেশয়র েশধয োনা দেি ও ভীষণ েু য়ালে। কথায় কথায় বােী ধশর। একেন
প্রলেদ্বন্দ্বীশক খুোঁ শে বার কশর বােী ধরশে বাধয কশর। এ লবষশয় ওর িেো অোধারণ। বােীশে দয লেেশব দে কে টাকা পাশব দে অঙ্কটা ও ধাশপ
ধাশপ বালেশয় দোশি।
লভটশরর েীবন দোশটই েু শখর হয়লন। অল্প বয়শে ওর ো োরা দেেি। ওর বাবা আবার লবশয় কশরলেি। লকন্তু নূ েন পলরশবশে লভটর দেেন স্থান
পায়লন। প্রায় োরা েীবন ও ভবঘু শর হশয় কাটিশয়শে। দেশি দবিা দথশক বােী দখশি টাকা দরােকার করায় ও আেি। ও লবশয় কশরলেি একবার।
লকন্তু লভটর বােী দখিার দনো োেশে পাশরলন বশি ওশের লববাহ লবশচ্ছে হশয় দেেি।
--- ২ --অল্প েেশয়র েশধয োহাে Miami বের দেশে Key West বেশর লেশক এলেশয় চিি। ইলে েশধয বােী দখিার েনয লভটর একেন
যািীশক ধশর দফশিশে। বােীর েেত হ’ি লভটশরর হাশে েেটি োে থাকশব। ো দথশক লবপি বযলি একটি োে েুশি লনশয় েব েেতকশের দেখাশব।
োরপর োেটি লভটশরর হাশে দফরে দেশব। লভটর েখন দ্রুে অেু লি েঞ্চিশন ঐ োেটি েব োশের েশে লেলেশয় দটলবশির উপর উবু ে কশর
রাখশব। এর পশরই আেি বােী আরম্ভ হশব। লবপি যলে একবাশরর দচিায় ওর োেটি বার করশে পাশর ো হশি লবপি এক ডিার পাশব। ো না
হশি লভটর এক ডিার পাশব। েোর বােী। অশনকই বােী দখিি। লকন্তু েবাই লভটশরর কাশে দহশর দেি। হার লেশের অঙ্কটা খু ব কে। োই লভটর
দবেী প্রলেদ্বন্দ্বী খুোঁ শে দপিনা।
Key West এ োহাে দপ োঁেবার েশনয যািীরা অধীর অশপিা কশর আশে। ইলেহাশের পাোয় এই বেরটি লবশেষ স্থান অলধকার কশর
আশে। ১৮৯৮ োশি স্পযালনে-আশেলরকান যু শদ্ধ এই দ্বীশপর গুরুত্বপূ ণত ভূলেকা লেি। দনাশবি লবেয়ী Ernest Hemmingway এবং অশনক লবখযাে
দিাক এখাশন বাে করশেন। দেশঘতয চার োইি আর প্রশস্থ দেে োইি এই দোট বেশর প্রায় চলিেটি দেেু আে। োর েশধয একটি োে োইি িম্বা।
১৯০০ োশি িশে লববস্থ এই দ্বীপ আবার নেুন কশর েশে উশেশে। এখাশন আরও অশনক দেখার েে লেলনে আশে। বেরটি ভাি কশর দেখবার
েশনয যািীরা োহাে দথশক দনশে এশেশে। অল্প বয়শের দেশি
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দেশয়রা কযাশেরা হাশে লনশয় েু শট দবোশচ্ছ। লভটর োশের েশধয বােী দখিার প্রলেদ্বন্দ্বী না দপশয় লফশর দেি। পশরর লেন েকাশি োহাে Nassau
দ্বীশপর লেশক পালে দেশব।

Nassau বেশর োহাে দপ োঁেশে দেরী আশে। োহাশের উপর যািীরা েহা আনশে ঘু শর দবোশচ্ছ। লভটর বােী দখিার েশনয দিাক
খুোঁ শে দবোশচ্ছ। হোৎ বৃদ্ধ লস্মথ েম্পলেশের উশিখ কশর ও বশি উেি –—“বেু েণ এই েম্পলে োোঁশের পঞ্চােেে লববাহ বালষতকী পূ লেত র েশনয
এশেশেন। আেু ন এই উপিশি আেরা েকশি ওোঁশের অলভনেন োনাই। লকন্তু েলেয কথা বিশে ওোঁশের লববাহ আে দথশক দকবি চলিে দথশক
পোঁ য়োলিে বের আশে হশয়লেি।” লভটশরর কথা শুশন েব যািীরা অবাক হশয় দেি। েকশি োশন দয লস্মথ েম্পলে পঞ্চাে লববাহ বালষতকীর েশনয
এশেশেন। োহাশের কেৃতপি দে েশনয ওোঁশের লবশেষ েম্মাশনর েশে স্থান কশর লেশয়শেন। োহাশের েব যািীরা লভটশরর কথার প্রলেবাে কশর
উেি। বােী ধরার এ েু শযাে লভটর দেশে দেশব দকেন কশর? এক েন যািী লভটশরর েশে বােী ধরশে চাইি। হার লেশের অঙ্কটা খু ব কে নয়।
লকন্তু বােীর েীোংো হশব দকেন কশর ো দকউ ঠিক করশে পারশেনা। এেন েেয় লস্মথ েম্পলে এ েেেযার েোধান কশর লেশিন। বিশিন ওোঁশের
লবশয় হশয়লেি লবয়ালিে বের আশে। ওোঁশের বয়ে এখন বাহাত্তর বের। আরও আট বের বাোঁচশবন লকনা ঠিক দনই। োই পঞ্চাে লববাহ বালষতকী একটু
োো োলে দেশর লনশিন। হার লেশের টাকা প্রচুর। লভটর অশনক টাকা উপােতন করি।
--- ৩ --আে েকাশি োহাে Bahama দে দনাঙর কশরশে। এই বেশরর রােধানী Nassau খু ব আকষতণীয়। কাোঁশচর দন কাশে চশে স্ফটিক স্বচ্ছ
েশি ঘুশর দবোশনা, ডিলফন োশের েশে োোঁোর কাটা এ েব েু শযাে পৃ লথবীশে আর দকাথাও দনই। ো োো এ বের শুল্কহীণ। বহু দিাক এই
েু শযাে দনবার েশনয এশেশে। একটি েু রলিে বে ঘশর যািীরা স্থান কশর লনশয়শে। আকাে চুলম্ব োশের দনকশিে, লহশরর আংটি আরও পণয োেগ্রী
স্থশর স্থশর োোশনা আশে। উইলিয়াে আর োর নবপলরণীো স্ত্রী ওশফলিয়া নানা ধরশণর েহনা দেশখ ঘু শর বাোশচ্ছ। একটা েু ের দনকশিে দেশখ
উইলিয়াে ওশফলিয়ার েশনয লকনশব ঠিক করি। এ কথা দোনা োি ওশফলিয়া চেশক উেি। লকেু বিবার থাকশিও বিশে পারিনা। একটু পশর
বিি—“ না না। আোর দো একটা দনকশিে আশে। উইলিয়াে বিি--- “হযাোঁ। োলন। েশব েুলে বশিলেশি দনকশিেটা দেকী েু ি লেশয় দেলর
একটা েস্তা দনকশিে। নয় লক?” অবেযই ঠিক। ওশফলিয়া বশিলেশি দনকশিেটা ওর প্রথে দপ্রলেক ওশক উপহার লেশয়লেি। একটু পশর উইলিয়াে
আর একটা দনকশিশের লেশক আেু ি েুশি বিি—“এই দনকশিেটা আেি েু ি লেশয় দেলর। েুলে দনশব?” ওশফলিয়া বিি—“না। না। ইলেেশধয
আোশের অশনক টাকা খরচ হশয় দেশে। োরপর আবার একটা দনকশিে? ” ওশফলিয়ার েশনয দনকশিে দকনার কথা ঐ খাশন দেষ হশয় দেি।
একটু পশর উইলিয়ে হোৎ িি করি লভশের েশধয লভটর েশনাশযাে লেশয় একটার পর আর একটা েহনা দেশখ চশিশে। উইলিয়াে লভটরশক
লনচু দচাশখ দেশখ। ও েশন েশন বিি একটা বােী দখিায় আেি অলেলিে কৃপণ দিাক এখাশন লক করশে?
--- ৪ ---

োহাে দয পথ ধশর এে দূর এলেশয় এশেশে দে পথ ধশর লফশর যাশচ্ছ Miami বেশর। দয লেন োহাে বেশর দপ োঁেশব োর ঠিক
একলেন আশে োহাশের কযাশেন যািীশের েনয একটি দনে দভাশের আশয়ােন কশরলেশিন। অলেলথশের েনয প্রচুর খােয আর পানীয় দ্রুশবযর
বযবস্থা করা হশয়শে। দভাে পশবতর দেশষ েকশি লনশেশের পেে েে গ্লাে ভলেত পানীয় হাশে লনশয় োোঁলেশয় আশে। হোৎ উইলিয়াে দেখি লভটর
দূশর োোঁলেশয় আশে। দবেী পান করার েশনয অপ্রকৃলস্থে। উইলিয়ােও োই। লভটর আে পযতন্ত একবারও বােী ধশর দহশর যায়লন। উইলিয়াে ঠিক
করি আে ও লভটরশক হালরশয় দেশব। ও লভটরশক িি কশর বিি---“ োধারণ দিাশকর অজ্ঞোর েু শযাে লনশয় আপলন বােী লেশেশেন। একবার
আোর েশে বােী ধরুন।” কথার েশধয দয দখাোঁচাটা লেি ো লভটর েহয করশে পারিনা। দবে উলস্মো দেলখশয় বিি---“আলে বােী ধশর লবপিশক
হালরশয় লেই ঠিক। লকন্তু োর কারণ েব লবষশয় আোর যশথি জ্ঞান আশে বশি োই। দবে দো একটা লকেু লনশয় আোর েশে বােী ধরুন।” দুেশনর
েশধয েকত া েকী চিি লকেু িণ। লকন্তু লক লনশয় বােী ধরা হশব ো ঠিক হয়লন। Nassau বেশর দেলেন উইলিয়াে অশনক দনকশিে দেশখশে।
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একটা দনকশিশের কথা হোৎ েশন পেি। উইলিয়াে োশন ওশফলিয়া েব েেয় একটা দনকশিে পশর থাশক। এখনও পশর আশে। ওশফলিয়ার
েিা দথশক দনকশিে খু শি হাশের েশধয দরশখ উইলিয়াে লভটরশক বিি—“ এই দনকশিেটার োে কে বিশে পাশরন?” উইলিয়াশের হাে
দথশক দনকশিেটা হাশে লনশয় ভাি কশর পরীিা করি লভটর। োরপর লবনা লদ্বধায় বিি—“এ দনকশিে অেযন্ত োেী। এর োে অন্তে েে হাোর
ডিার।” উইলিয়াে চেশক উেি। োরপর লবদ্রূপ কশর বিি---“ একটা দেকী েু ি লেশয় দেলর েুচ্ছ দনকশিশের োে েে হাোর ডিার? আপনার
জ্ঞান েীলেে অথবা আপলন েূ খ।ত আপলন আপনার বােী লফলরশয় লনন।” লভটর ভৎত েণা লেলেশয় বিি—“এ েেতা বােী দফরে দনয়না। োর কারণ
দে কখনও বােী ধশর দহশর যায়না। লভটর আরও বিি—আপলন যলে দহশর যান োহশি আোশক কে টাকা লেশে চান?” উইলিয়াে বিি—
“আলে দহশর দেশি আপনাশক েে হাোর ডিার দেশবা। আর আপলন দহশর দেশি আোশক কে টাকা দেশবন?” এক েূ হুেত েেয় নি না কশর
লভটর বিি---“আলে দহশর দেশি আোর বযাশে যে টাকা আশে ো আপনার হাশে েুশি দেব।” দুই পি যখন েকত কশর চশিশে েখন ওশফলিয়া
েবার অলিলিশে স্বােীর লপেশন োোঁলেশয় োটির লেশক োলকশয় আশে। ওর েু খ এশকবাশর ফযাকাশে। োথা লনচু কশর োটির লেশক োলকশয় আশে।
ওশফলিয়া একবার েু খ েুশি লভটশরর লেশক োলকশয় দেখি। লভটরও েখন ওশফলিয়ার লেশক োলকশয় লেি। দুেশনর দৃলি এক েূ শেত র েশনয
একলিে হ’ি। োরপর েব লকেু চুপ চাপ। এে বে একটা বােীর েীোংো লক হয় োনবার েশনয েকশি অশপিা কশর আশে।
লভটর েখন হোৎ একটা কাণ্ড কশর বেি। দনকশিেটা েখনও ওর হাশে। দনকশিশের দু’একটা েু ি োোঁে লেশয় কােশে ধশর ও
আবার ভাি কশর পরীিা করি। োরপশর দনকশিেটা দুই হাশে েুশি হোোর েু শর বিি “বেু েণ আলে ভীষণ োলফিলে কশরলে। োর েশনয
আলে আপনাশের কাশে িো চাইলে। এই দনকশিে খু বই েস্তা োশের। এই েু িগুশিা এশকবাশর দেকী। দয হীরা-গুশিা দেখশেন ো দোশটই হীরা
নয়। শুধু ভাো কাোঁচ। এই বােীশে আলে দহশর দেিাে। আলে ভুি কশরলে। োর েূ িয আোশক লেশে হশব। এই কথা বশি ওর বযাশের েব টাকা
দটলবশির উপর দফশি লেশিা। একেন দিাক বযাশে এে টাকা রাখশে পাশর দেশখ েকশি অবাক হশয় দেি। লভটর যখন হার স্বীকার কশরশে
েখন ওর আর দকানও োলয়ত্ব দনই। উপলস্থলেরও প্রশয়ােন দনই। খালি বযাে হাশে লনশয় ও লনশের দকলবশন চশি দেি।
পশরর লেন োহাে Miami বেশর এশে দপ োঁেি। যািীরা এশক এশক োহাে দথশক দনশে আেশে। লকন্তু লভটশরর দেখা দনই। দবাধ হয় ও
এখনও লনশের দকলবশন আশে। উইলিয়াে একবার লভটশরর দকলবশনর লেশক োলকয় বিি—“ বযাটা েু য়ালে েীবশন আর কখনও বােী ধরশবনা।”

Pravat Hazra lives in the Boston area, he is a retired Professor and renowned writer in Bengali Language in
the United States.
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েংকুর ইক্ষতহাস সাধনা
েু শোলভো েু খালেত

েু ের একটি েরশের েকাি, পু শো প্রায় দোরশোোয় এশে দেশে, েংকুর বাবা দচয়ার এ দহিান লেশয় ভাবশেন অেীশের কথা। আে েংকু
লফরশে বস্টন দথশক নালেশক লনশয়। েংকু এখন খযােনাো ধ্রূপেী েেীেলেল্পী, আশেলরকা লেশয়লেি বে েশম্মিশনর আেন্ত্রণ দপশয়। োোঁর েন পশর
দেি লবে বের আশের লকেু স্মৃলে।
েংকু দেলেন হাফ ইয়ারলি ইলেহাে পরীিা লেশে যাশব। বাবা অলস্থর হশয় পায়চালর করশেন আর োকুো এক দকাশন েম্ভীর েু শখ েপ কশর চশিশেন।
োশে েংকুর দকাশনা োপ উত্তাপ দনই। যাশক বশি "যার লবশয় োর হুোঁে দনই, পাোপেলের ঘু ে দনই"। দকায়াটালিত পরীিায় দে লবরাট দোিা
দপশয়শে। টিকা লিখশে দেওয়া হশয়লেি "পােতাশনন্ট দেশটিশেন্ট এট অফ দবেি। পােকরা যাোঁরা ইলেহাে পশেশেন োোঁরা োশনন ১৭৯৩ োশি
িডত কনতওয়ালিে এই আইন প্রচিন কশরলেশিন। েলেোর ও ইস্ট ইলিয়া দকাম্পালন এইভাশব েলেেো েংক্রান্ত বযাপাশর চুলিবদ্ধ হশয়লেি। েংকু
োথা চুিশক এক পাো লিশখ লেশয়লেশিা দয এই আইন লব্রটিেরা চািু কশরলেি পারোেশনটলি দেটি করবার েশনয। দপগু েযার শুধু কানেিা
লেশয়ই োন্ত হনলন, পরীিার খাোয় বে কশর েূ নয এোঁশক লেশয়লেশিন। দনহাে দকায়াটালিত পরীিাশে দপ্রাশোোন এর বযাপার দনই, োই দে যািা
েংকু দবোঁ শচ লেশয়লেশিা।
েংকুর দবাধেেয হয়না োনু ষ ইলেহাে দকন পশে। েু ঘি আর ইংশরেশের উপর োর খু ব রাে। ঐ বযাটাশের েশনযই ইলেহাে বই দুশো পাো দবশে
দেশে। গুশন দেশখশে দে। ওই দোটা বইটা লেশয় একটাই ভাশিা কাে হয় পেবার েেয়, দেটা হশিা বালিে। পরীিার েেয় োি গুশিা খু ব
জ্বািায়। োদু বশিলেশিন অপ্রশয়ােনীয় লেলনে োথায় না রাখশে। দব্রশনর েশধয োর েব েেয় ঘু রপাক খাশচ্ছ গুিলে, ঘুোঁ লে, িাটাই, লক্রশকট,
োভােকার। ওই েব োি টাি েশন রাখবার েশো স্থান োর েেশে দনই। োই দচাথাই ভরো। ভাশিা দচাথা বানাশনাও একটা েটিি এবং
েেয়োশপি বযাপার। ইলেহাে বইশয়র আলে েোংে েরুলর েথয, দযগুশিার বযবহালরক েীবশন দকাশনা প্রশয়ােন দনই, অথচ পরীিার খাোয় না
লিখশে পারশি দফি অলনবাযত, দেগুশিার স্থান হয় দচাথায়। একটা এক ইলঞ্চ বাই এক ইলঞ্চ কােশে দোট্ট দোট্ট হরশফ দিখা। এেই দোট দয
লনশেরই পেশে অেু লবধা হয়। েু েলকি হয় দপগুেযার দক লনশয়। লেলন লনেগুশন লবোি হশয় দেশেন। লেলন নালক দচাথার েে পান এবং দচাথা যার
কাশে আশে োশক ধশর দফশিন, ো দে দযখাশনই দিাকাশনা থাশক না দকন - েযালেলে বাক্স, হােঘলের লনশচ, বেশির েিায়, দকাশনা োয়োয়ই
লনরাপে নয়। একবার ধশর দফিশিই হশিা। দস্কশির োর্ আর বালেশে কেশেন। এোোও েংকু লবশেষ লকেু রচনা দেলর কশর রাশখ দযেন বাবর,
আকবর, দনোলে, োেীলে। এগুশিা দিখার েক এক। প্রথে িাইশন েনীষীর নাে, োরপর েন্মলেন, েন্মস্থান, বাবা, ো কাকার নাে, লক লক কশরশেন,
আর োরা যাওয়াশে লক িলে হশিা। দোটােু টি লিশখ লেশিই হশিা।
োই আেশকর েকািশবিাটা গুরুত্বপূ নত । োকুরো েকাি দথশক নালের কপাশি েইশয়র দফাটা িাোশে বযস্ত।
ো লচত্কার কশর বিশে িােশিন “প্রশ্নপি েন লেশয় পেশব, দযটা োননা দেটা পশর লিখশব”। হালফয়ালিত পরীিা দথশক ২৫ েোংে নম্বর ফাইনাশি
দনওয়া হশব, োই লচন্তার লবষয়। প্রশ্নপি দেশখই েংকুর পাশয়র েিা দথশক োটি েশর দেি । প্রথে প্রশ্ন “টিকা দিখ, একেন ক্রীো অনু রােী দোঘি
েম্রাট েম্বশে। েংকু দচাথা হােশে দেখি দয দচাথা দে দিখা দনই। বইশে পশেশে লকনা েশন করশে পারিনা। পাশে বো হনু েন্ত র োশথ
দচাখাশচালখ হশেই দে লফেলফে কশর বিি পশে লে পশে লে , দে োদ্রাশের দেশি, নাে হনু েন্ত রাও। অশঙ্ক খু ব োথা, লকন্তু ইলেহাশে েংকুর
েেই দনব দনব চ। েংকুর বু ক দথশক দযন পাথর দনশব দেি। েলেয দো, পশে লে দো রাোও লেশিন আবার লক্রশকট ও দো দখিশেন। োকুরো
ঠিক কথাই বশিন, দেোঁেুি েি দখশি বু লদ্ধ বাশে। এর পর েংকু দপন লনশয় একনাোশে দু পাো লিখি- পশে লের েন্ম দকাথায়, দকাথায় লক্রশকট
দখিা লেশখলেশিন, কটা দেঞ্চুলর, িডতে এর োশে কটা েক্কা, েন খুশি লিখি। পরীিা দেষ হবার পর খাো েো লেশয় েি দখশয়, বেু শের োশথ
েল্প কশর বালে দফরার উশেযাে লনশেই েংকুর দযন বাশঘর েুশখ পা পেি। দূর দথশক েংকু দেখি দপগুেযার েেতন োেশে োেশে োর লেশক
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ষাোঁে এর েশো এলেশয় আেশেন। “দকাথায়, যাওয়া হশচ্ছ শুলন”? “পশে লে দয আশের েশন্ম আকবর লেি একথা কলস্মনকাশি পলেলন। েুই লক
আোর চাকলরটা খালব”? কািশকই বাবাশক দেখা করশে বিলব”। এলেশক েেেযা োোঁোশিা দয েংকু দপগু েযাশরর ভাশিা নােটাই ভুশি দেশে। বাবা
ইেস্তে কশর বিশিন “ওনাশক দো আলে দপগুবাবু বিশে পালরনা, নােটা োনা েরকার। লবরি হশয় বিশিন “এই দোর দোষ েংকু, েযাশরর
নােটাও োলনেনা? োই োড্ডা খালচ্ছে। দুশরই েংকুর োেৃশেবী দেিাই করলেশিন । ফে কশর বিশিন “আচ্ছা েযার দপগু বিশি দকেন হয়?”
পশরর লেন েংকুর লপেৃশেব কনযাোয়গ্রস্ত লপোর েশো করশোশে েযাশরর োেশন উপলস্থে হশিন। কশথাপকথন ঠিক েশন দনই। দপগুেযার
বশিলেশিন “অধশের নাে পিব কালন্ত দঘাষ, োিরা দপগু বালনশয় লেশয়শে. েযার খু ব নরে ভাশব বশিলেশিন “েংকু খু ব ভাশিা দেশি, েশব
ইলেহাশের বযাপাশর বে উোেীন”।
েংকুর োেৃশেবী খু ব কো ধাোঁশচর োনু ষ। লেলন বালেশে কাফুত লেশিন, েংকুর পাোঁচটার পর বালের বাইশর থাকা চিশবনা, আর বাশপরও ক্লাশব লেশয়
োে দপটাশনা চিশবনা। দেশির ভূে ভলবষযে নি হশচ্ছ, দোিাশয় যাশচ্ছ ইেযালে, ইেযালে। বাবার এই দহনস্থা দেশখ েংকুও েু খ কাোঁচুোচু করশিা
। যেই দহাক বাবা োর পরে বেু , দে লক্রশকট েযাচই দহাক বা ইস্টশবেি, দোহনবাোশনর দখিা। েশন েশন ঠিক করশিা, ইলেহােটা এবার পেশে
হশব।
এক রলববার েকাশি বাবা আর েংকু দে ইলেহাে চচতা শুরু হশিা। এপাো দেপাো পেবার পর বাবার নের পেি োহোহাশনর েলবটার ওপর,
বিশিন োলনে েংকু, এই োহোহান অলে েরেী েম্রাট লেশিন, লেলনই দো অনবেয েৃ লি কশরশেন োেেহি, কে কলব, নাটযকার দয োহোহান
দক দকে কশর রচনা লিশখশেন োর ইয়ত্তা দনই। রবীেনাশথর দেই কলবোটা েশন আশে দো? “এই কথা োলনশে েুলে ভারে েম্রাট োহোহান,
কািশরাশে বশয় যায়, দয বন ধনোন”। েংকু শুধু একটি “হু” েব্দ করশিা। োরপর লড এি রশয়র োহোহান নাটকটা? অে োহোহান, দচাশখ
অশ্রুধারা বইশে, োেেহশির লেশক োলকশয় আেু ি েুশি বিশেন “ভুলি নাই, ভুলি নাই লপ্রশয়”, বাবার বাচনভলে দবাধ হয় দবলে আশবেপূ ণত হশয়
লেশয়লেি, কাশের দেশয় টুলে দবলন দুলিশয় িাোঁটা হাশে ঘশর ঢু কশেই একিাশফ ঘশরর বাইশর। দোো োেৃশেবীর কাশে নালিে “ো, বাবু দকেন
করশেশে”। ো বিশিন “োোঁো উলন দেশি পোশচ্ছন”। োথা নালেশয় টুলে বিি “না না বাবু শক লনশ্চই ভুশে ধশরশে”।
এইভাশব লকেু লেন দেি। েংকুর লকলে উন্নলে হশয়শে। প্রায়ই দে ইলেহাে বই লনশয় নাোচাো কশর। েরশের েু টিও এশে দেি। বাবা একলেন বিশিন
“ইলেহাে ভািবােশে হশি শুধু বই পেশিই হশবনা। চািুষ দেখশে হশব”। লকেু লেন পশর বালে লফশর বাবা চারটি দট্র্শনর টিশকট এলেশয় লেশিন
োর লেশক। েশে রশব বিশিন আেরা লেলি আগ্রা িখশন যাব, দবোশনা হশব, ইলেহাে দচনাও হশব। লেলিশে দনশে েংকু লবস্ময় চালরলেক োলকশয়
দেশখ, বে বে রাস্তা, বালে, োলে যা োশের দোট েহশর লকেু ই দনই | ো বাবার েশে েংকু দেি িাি দকিা দেখশে যা দেরী কশরলেশিন েম্রাট
আকবর। এই দুেত দেরী হশয়লেি োে বের ধশর। পাশেই যেু না বশয় যাশচ্ছ। পর পর দেখি লেওয়ান-ই-আে, লেওয়ান-ই-খাে, যার একটি দকান
দেলখশয় োইড বিি, এখাশনই থাকশো েয়ুর লেংহােন । দেয়াশির এক দকাশন আলের খু স্রুর দিখা দেই িাইনগুলি দখাোই করা যার বাংিা
েেতো হশিা “স্বেত যলে কথাও থাশক দে এখাশন”। এর পর োরা ঘু শর দেখি েলে েেলেে, হায়াে বক্স ইেযালে। েশেয হশয় এশেলেি | বাবা আেু ি
েুশি বিশিন এই িাি লকিা শুধু দোঘি োম্রাশেযরই োিী নয়, ভারশের স্বাধীনো েংগ্রাশের েশেও েলেে, ১৯৪৭ োশি এখাশনই েওহরিাি
দনশহরু ভারশের পোকা উশত্তািন কশরলেশিন”।
পশরর লেন যাওয়া হশিা ফশেহপু র লেলক্র। দুলনতবার এর আকষতণ। অদ্ভূে োর স্থান লনবতাচন। োইশির পর োইি েেেশির েশধয একটি দোট
পাবতেযভূলে। েত্রূর অেলকত ে আক্রেন দথশক দথশক রিার েশনয দেরী হশয়লেি এই দুশভত েয নেরী। িাি পাথশর দঘরা লবরাট লেনার। লবরাট প্রশবে
দ্বার বু িে েরওয়াো। লবলস্ত্রে চত্তর। চালরলেশক েূ যতরলি চলেশয় পেশে েোনভাশব। চালরলেশক িাি পাথর, োিখাশন দস্বে েেতশর েো ফলকর দেলিে
লচলস্তর েোলধ – েশন হয় দযন ধযানস্থ এক েহাশযােী। েবতধশেত লববােী েম্রাট আকবর একই োয়োয় দেরী কশরলেশিন েলের, েেলেে আর লেেতা।
একই োয়োয় েশে উশেলেি নেুন ধেত লেন-ই-ইিাহী। েহশির পর েহি পার হশিা েংকু। লহেু স্থানী োইড পলরচয় কলরশয় লেলচ্ছি আর একটানা
েু শর বশি চশিলেি ইলেহাশের কথা। বাবা আশবশের োশথ রবীেনাশথর কলবো বশি উশলিন “দহ দোর লচত্ত পু নযলেশথত োশোশরা ধীশর, এই
ভারশের েহাোনশবর োেরেীশর,” এর পর েংকুরা চাোঁেনী রাশে োেেহি দেখি। েংকু েু গ্ধ হশয় দেি।
বালে লফরশি োকুরো লেশজ্ঞে করশিন “েংকু লক দেখলি দর?”
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েংকু োথা দনশে বিি “অশনক লকেু ”। োরপর োথা চুিশক লচত্কার করশিা “আোর দেে েহান”।

বেশরর দেষ প্রায় এশে দেি , ফাইনাি পরীিার আর দবলে দেরী দনই। একলেন দপগুেযার ক্লাশে বিশিন “এবাশরর পরীিার পদ্ধলেটা অনযরকে
হশব”। পোঁ লচে নম্বর থাকশব হালফয়ালিত আর ক্লাশের পরীিা দথশক, পলচে থাকশব লিলখে পরীিা দথশক, আর পঞ্চাে থাকশব ক্লাশের নাটশক অলভনয়
দথশক। োিরা লনশেরাই পাে দবশে দনশব, লনশেরাই োে দপাোক ও েংিাপ দেরী করশব। নাটশকর নাে হশব আকবর েয দগ্রট। স্কুশির লপ্রলন্সপাি,
ভাইে লপ্রলন্সপাি ও অনযানয ক্লাশের দেশিশেরও আেন্ত্রণ োনাশনা হশব। হনু েন্ত েংকুর কাশন লফেলফে কশর বিি “েু আচ্ছা োো হযায়, োনশেন
বন যা”। বালে লফশর োম্মার কাশে েেেযার কথা োনাশেই, লেলন বিশিন “দোর আর দোঘশির গুেুলন দেিনা”। এর পর এশে দেি নাটশকর লেন।
হি ভলেত োি ও লেিক। দপগুতেযার দস্টশের োেশন বশেশেন খাো কিে লনশয়। দস্টশে রশয়শেন আকবর োশথ রশয়শেন বীরবি, কলব ফইলে,
রাো োনলেংহ। োনশেন লেলেং। দে োইড লিন এ বশে িু লচ পাশয়ে দোগ্রাশে খালচ্ছি, েেয় বু শি দস্টশে ঢু কশব বশি। প্রচি লবেৃ ঙ্খিা চিশে।
দক লক েংিাপ বিশে লকেু ই দবািা যাশচ্ছনা। হশি েৃ দু গুঞ্জন। দুই দেপাই বারবার লচত্কার করশে িােশিা “লেলির েেনে েথা ভারেবশষতর েম্রাট
েহম্মে আকবর উপলস্থে। োশে দকাশনা িাভ হিনা। আকবর দুলেনশট হাই েুশি বশে রইশিন। োনলেংহ এক ধাক্কা োরশেই আকবর নালক েু শর
বশি উশলিন “আলে লকেু ই দেখশে পালচ্ছনা”। েন্তু অথতাে োনলেংহ বিি “োশহনোহ আপলন লক কাি রাশে ঘু শোনলন?” আকবর বিশিন “না
ো নয়” েন্তু লফেলফে কশর লেশেে করশিা “হশয়শেটা লক দোর”? আকবর বিশিন আোর কন্টাট দিন্স হালরশয় লেশয়শে। প্রম্পটার দবেলেক
দেশখ বিশিন “েবাই কন্টাট দিন্স দখাোঁে”। েন্তু লচত্কার কশর বিি “রাে েরবাশর েত্রু ঢু শক পশেশে, খুোঁ শে বার করশে হশব। এইভাশব েবাই
দিন্স খুোঁ েশে িােশিা। েংকু দেখি এই েু শযাে। োনটা দেশয় দফিা যাক। দে োনপু রা লনশয় দস্টশে ঢু শক দপগুেযাশরর দচাখাশচালখ হশেই বশি
দফিি “নেস্কার েযার”। লিপ্ত বযাশের েশো েযার দচয়ার এর ওপর িালফশয় উশে লচত্কার শুরু করশিন “োইনাে েে, কথাটা েযার নয়, োহাোঁপনা
হশব”। এরপর েংকু বলেে োইি রাে লেঞা লক োিহার, “লবেু রী চেশক বরশে, দেহরায়া আইশিা”। ো োশক যত্ন কশর এই রােটা লেলখশয়লেি।
োন দেষ হশেই অলডশটালরয়াে করোলিশে দফশট পেি।উশত্তলেে দপগুেযার লচত্কার কশর বিশিন “েুই আোর োন বাোঁলচশয়লেে, I আই লেভ
ইউ ১০০ পাশেতন্ট, দপ্রাশোশটড টু স্টযািাডত এইট” ।
এর পশর েংকুশক লফশর োকাশে হয়লন। বহু বের দপলরশয় দেশে। আে দে প্রলেলষ্ঠে োয়ক। দেশে লবশেশে োর োশনর অনু ষ্ঠান হয়। েংকু
ইলেহােশক আর অনীহা কশরনা , কারণ োর েেীে চচতার দনপশথয রশয়শে োর বািযেীবশনর ইলেহাে চচতা।
কলিং দবি দবশে উেশিা। বাবার লেবাস্বশে দেে পেি। েংকুর োশনর পশর দেই হােোলি আে েশন আশে োোঁর।
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োক্ষকগন োোর
দে েে েরকার

আলে দযখাশন থালক দেই েলিণ লেশনশোটায় েহরগুশিার বাইশর দেশিই দেখা যায়
দিে, খাোরবালে, চালষ এইেব। অযাশেলরকার দোট-বে েব েহশরর দিশিই এই একই
কথা প্রশযােয। এখাশন চাষবাে করা যায় শুধু ই গ্রীষ্মকাশি। এলপ্রি োশে বরফ েিার পর,
দে োশে বীে বপন, আর দেশেম্বশরর দেশষর লেশকই ফেি দোিায় দোিা; কারণ
অশটাবশরর দেশষই দো আবার হয় দিালয়ং শুরু আর নইশি শুরু োর েনয লেন দোনা।
এলেকটায় চাষ হয় েূ িে ভুট্টার। দেই ভুট্টার দবলেরভােটাই আবার চাষ করা হয় দোরুশক
খাওয়াশনার েনয, কারণ োনু ষই দো খায় আবার দেই দোরুশক! ভুট্টা োোও েূ িে চাষ
হয় আিু , নানান ধরশণর লবনস্, আর েূ যতেুখী ফুশির (যার বীলচ দথশক পাওয়া যায় দেি)।
এখানকার দবলেরভাে চালষশের (হয়শো েব চালষরই) দোশটাখাশটা দেন ওোশনার িাইশেন্স থাশক, কারণ ওরা দেন উলেশয়ই দপলস্টোইড েোয়
ওশের দিশে। চালষরা দবে ধনী; বালে, োলে (একালধক) এইেব দো থাশকই, োশথ থাশক চাষাবাশের প্রচুর েলেেো, েরঞ্জাে আর এেনলক
দপলস্টোইড েোশনার ঐ দেন পযতন্ত! েব লেলিশয় েহুশর েধযলবত্তশের দথশক এরা দবেী লবত্তবান।
েশব এশের ধন নয়, বের লেলরে আশে এশেশে আোর পর প্রথে প্রথে আোশক যা অবাক কশরলেশিা (এখশনা কশর) ো দহাি এই চালষশের
জ্ঞাশনর েভীরো। চালষরা দোটােু টি েকশিই লনশেনপশি হাইস্কুি-গ্রযােু শয়ট, আবার অশনশকর কশিে লডগ্রীও থাশক; চাষাবাে েংক্রান্ত লবষশয়ই,
এেনলক ইলঞ্জলনয়ালরং বা দেশনটিক-ইলঞ্জলনয়ালরং পযতন্ত! আোর ধারণা এই চালষরা আোশের দকািকাোর ইউলনভালেতটির েেপেো বটালন, েু ওিলে
বা ঐ বযাশঙর োোর েশো েলেশয় ওো লবলভন্ন ইলঞ্জলনয়ালরং কিশের িােকশের দথশক োেপািা, দপাকাোকে বা যন্ত্রপালে েম্পশকত দবেী োশন!
আর শুধু োশনই না, দেই জ্ঞান দেনলেন েীবশন দরাে কাশেও িাোয়, চাশষর কাশে। দেশে োিাবস্থায় 'েবু ে লবেব' েম্পশকত পশেলে, লকন্তু
'েবু ে লবেব' দয ঠিক কেটা 'েবু ে' হশে পাশর ো এশেশের দিে-খাোর না দেখশি ঠিক োনশেই পারোে না! পাঞ্জাশবর েশষতর দিে, বাংিার
ধাশনর দিে, দকরািার নারশকাশির 'দিে', কশিালম্বয়ার কিার দিে, ইটালির টশেশটার দিে বা োেতালনর আেু শরর দিে; এইরকে অশনক
দিেই দেখার দে ভােয হশয়শে আোর - েশব অযাশেলরকার দিেগুশিা আিাো, লবজ্ঞান, লবেব আর বযবো লেশিলেশে একাকার। দেশখ োিু ে
হয় দয চাোঁে-েেিগ্রহ পালে দেওয়ায় বা লফ-বের োশয়ন্স-শটকশনািলের লবলভন্ন োখায় গুশচ্ছর খাশনক দনাশবি পু রস্কার পাওয়ায় নয়, অযাশেলরকার
আেি কৃলেত্ব দহাি 'দেই দটকশনািলেশক' োনুশষর েবশচশয় প্রাথলেক প্রশয়ােশনর স্তশর, এেনলক এই চাষাবাশের প্রাথলেক স্তশরও এইভাশব
কাশে িাোশনায়। আবার এইেব দেখার পর এও েশন হশয়শে দয এর েনয আবার 'লবেশবর' েরকার দকন? এই চালষগুশিা-শো দেখলে দকানরকে
'লবেব' না কশরই লেলবয চালরলেক েব েবু শে-েবু ে কশর লেশয়শে! এইেশবর কন লকেু র েনযই দয কন রকে লবেশবর েরকার হশে পাশর ো লনশ্চয়
এশের ধারনার বাইশর। এই চালষশের অশনশকই েলহিা।
দিশের ফেি োোও এশের থাশক 'িাইভ-স্টক' - গুশচ্ছর খাশনক দোরু, দভো, শুশয়ার, েু রেী এইেব। ফেি ফিাশনার কাে গ্রীষ্মকাশির েশধয
দেষ হশিও এই 'িাইভ-স্টক' েংক্রান্ত কাে চশি োরা বের। েশব এইেশবর অশনক লকেু ই করা হয় কৃলিে উপাশয়। দযেন োই-শোরুর োশথ
োভীর 'লেিন' চালষশের না-পেে (োই-োভীশের রাখা হয় আিাো দখাোঁয়াশে)। অথচ োভীরা োরা বেরই অন্তুঃেত্ত্বা! দে েশনয দবে বেেে লেলরঞ্জ,
যাশে দকাশর চালষরা োই-শোরুর দথশক বার করা স্পােত (শোকাশন লকনশে পাওয়া যায়) ঢু লকশয় দেয় োভীর েরীশর। এই োভীশের কথা দভশব
আোর খারাপ িাশে; লেিন-েু খ দয লক লেলনে ো এরা োনশেও পাশর না, শুধু োশন প্রেব-যন্ত্রণা! আর যখন প্রেশব আশে অিেো, েখন এশের
লনয়লে কাশরার রান্না-ঘশরর পশথ। শুশয়ার, দভোর দিশিও একই বযবস্থা। পু রুষ আর েলহিা ভুট্টা, লবনস্ বা েূ যতেুখী ফুশির 'লেিনও' দনব দনব চ;
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এশের ফিশনর দে েশনয থাশক দেশনটিক-ইলঞ্জলনয়ালরং! দোরুর দুধ দোয়াশনা হয় দেলেশনর োহাশযয, পাশম্পর োধযশে যা দোো চশি যায় 'োণ্ডা'ঘশর। দুশধ দয েি দেোশনা দযশে পাশর ো শুনশি এরা হয় হােশব, নইশি োন-হালনর োেিা করশব (কারশন-অকারশণ োেিা রুেু করশে এরা
আবার ওস্তাে)। িাইভ-স্টক দেখাশোনা করার চালষশের োধারণে বিা হয় 'দডয়ালর-ফােতার' বা 'দপালি-ফােতার'; যাশের েু ি কাে হয় দুধ, লডে বা
োংে েংক্রান্ত, েেয লনশয় নয়।
চালষশের খাোরগুশিা োধারণে হয় পলরবার লভলত্তক, বংে পরম্পরায় ো হস্তান্তলরে হয় পু রুষানু ক্রশে। একই চালষ পলরবাশর এেনটা দেখশে পাওয়া
এশকবাশরই লবলচি নয় দযখাশন পলরবাশরর েকশিই চাষাবাশের কন না কন লবষশয় ইউলনভালেতটির িােক - হয়শো বাবা ভুট্টা েংক্রান্ত দেশনটিকইলঞ্জলনয়ালরঙশয়, ো দডয়ালর-োশয়শন্স আর দেশি দেকালনকাি-ইলঞ্জলনয়ালরঙশয়। স্বভাবেই বাবার কাে েেয ফিাশনা, োশয়র কাে দুধ দোয়াশনা
(শেলেশনর োহাশযয), আর দেশির কাে বাব-োশয়র কাশের কি-কব্জাগুশিাশক চিনেই রাখা। খাোশরর োেলগ্রক ধারণা দহাি দয খাোশর দবশে
না উেশি খাোর ধশর রাখশে পারা বা খাোশরর কাে করা প্রায় অেম্ভব। অথতাৎ, ডািার বাবা-োর বালেশে বে হওয়া দকউ হটাে দকাশর এই
লেদ্ধাশন্ত আেশে পাশর না দয দে চালষ হশব (অযাশেলরকান েোশে চালষ হওয়া বা ডািার হওয়ার েশধয খু ব একটা ফারাক দনই, দুশটাই প্রায় েোন
েম্মানেনক েীলবকা)! এর আবার একটা েেতালন্তক লেকও আশে, দে েশনয 'লডশভােত' - যখন 'ওিেন' পলরবাশরর দেশয় 'লস্মথ' পলরবাশরর খাোশর
দব হশয় আোর পর লডশভােত চায়! পু রুষানু ক্রশে লেি-লেি দকাশর োশয়র রি েি দকাশর েশে দোিা লস্মথ-খাোশরর একাংে েখন চশি যায়
'ওিেন' পলরবাশরর দেশয়র লেম্মায়, দয হয়শো চাষাবাশের লকেু ই োশন না। েশব এই েেতালন্তক পলরণলেশেও কন রকে োরাোলর বা খুশনাখু লনর
কথা দকানলেন শুলনলন; এরা েভয, দডশোশক্রলেশে এরা লববাে কশর - দকাশটতর রায়শক এরা দেশন দনয়, ো দে এেলনই দহাক বা অযানটাইলডশপ্রশেন্ট বা েে দখশয়।
আর অবেযই আশে 'ননীশে দচানা' - একটু দখাোঁে লনশিই োনা যায় দয এশের এই খাোরগুশিার এই চালষর দব শয়র োশথ ঐ খাোশরর ঐ চালষর
ভাইশয়র, ঐ খাোশরর ঐ চালষর বাবার োশথ দেই খাোশরর দেই চালষর োশয়র এেন েব েটিি েম্পকত আশে যা আবার আেরা দকািকাোয় বশে
ভাবশেও পারশবা না! বিা দযশে পাশর দয এশের প্রায় প্রশেযশকই প্রশেযকশক দচশন 'দবে েভীর' ভাশব। ঐ দোরু-শভোশের 'না-লেিন' েু শেআেশি পু লষশয় দেয় খাোরগুশিার চালষ পলরবাশরর েেেযরা। দিশে েেয উৎপােশনর োশথ োশি োি লেলিশয় চশি দখাোঁয়াশে দোরু-শভোশুশয়াশরর উৎপােন আর খাোর পলরবাশর লেশু উৎপােন। বিা বাহুিয দয এই লেশুশের লেন-পু শির রকে-শফর ঐ শুশয়ার-েূ যতেুখী বা দভোভুট্টাশের েুিনায় দবে কে!
ভরা দিশের েবু ে আর হিু শের েোশরাহ দেখশে আোর দবে িাশে, দেখশিই েশন হয় দয রং-েুলি লনশয় বশে পলে, আর এর খালনকটাশক
কােশের 'দেশে' বেী কশর দরশখ লে লনশের কাশে। অোস্ট-শেশেম্বশরর েু টির লেশনর দুপু রগুশিায় যলে কখশনা 'একা' িাশে, েখন একাই দবলেশয়
পলে; 'িং' নয়, 'েটত-ড্রাইশভ' - েহর োলেশয়। ভরা দিেগুশিা দেখশি েনটা ভাশিা হশয় যায়, েখন আবার বালে লফশর আলে, োশথ লনশয় আলে
ওশের খালনকটাশক 'বেী' কশরই – লকেু টা আোর কযাশেরার দেশে আর বাকীটা আোর েশনর দেশে।

Gautam Sarkar was born and raised in Kolkata, India. He moved to the US for higher study after his graduation from Ballygunge
Government high school. He is 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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ক্ষবশ্বরূপ ক্ষক? কেন এবং কার দেগ ন হয়?
শ্রী আচাযত অেি োস্ত্রী

েীোর একােে অধযাশয় আশে দয ভেবান শ্রীকৃষ্ণ অেুত নশক লববরূশপর েেতন লেশয়লেশিন। ভােবে, েহাভারে এবং শ্রীেে ভেবৎ েীো, এই লেন
েহান ভারেীয় গ্রশন্থর রচলয়ো শ্রী বযােশেব ভেবৎ কথার েশে েশেই লকেু আধযালত্মক েত্ত্বও লিশখশেন। ভেবান শ্রীকৃশষ্ণর ‘লববরূপ েেতন দযাশের’
োহাশত্মযর েূ ে, অন্তলনতলহে এবং োরেশত্ত্বর বযাখা বহু েহান ঋলষ েু লনরা অলে প্রাঞ্জি ভাষায় বণতনা কশর দেশেন। দযেন, েপ্তশ্রী জ্ঞাশনবর েহারাে
োোঁর জ্ঞাশনবরী গ্রশন্থ েীোর একােে অধযাশয়র ‘লববরূপ েেতন দযাে’ দক বযাপ্ত এবং অদ্ভুে রশের েংলেশ্রশন রলচে বশি বযাখা কশরশেন।
ভেবৎ ভশির েনযই ভেবাশনর ‘লববরূপ’। ‘লববরূপ েেতন দযাে’ দক পাোঁচ ভাশে লবভি করা হশয়শে।
১) লববরূপ েেতশনর েনয অেুত শনর প্রাথতনা।
২) শ্রী ভেবাশনর দ্বারা অেুত নশক ‘লেবয দৃলি’ োন।
৩) অেুত শনর লববরূপ েেতন।
8) লববরূশপর োহাত্ময অথতাৎ ভি লক করশি লববরূশপর অনু ভূলে হয়?
৫) লববরূপ েেতশনর ফিিাভ।
ঈবশরর ‘লববরূপ’ রূপলবহীন অপরূপ। েেতন হবার পূ শবত েীবাত্মা অথতাৎ ভি দয লস্থলেশে লবরাে কশর, োশক অশজ্ঞর লস্থলে বিা হয়। লকন্তু ভেবৎ
েেতশনর বা অনু ভূলের পর ভি প্রাশজ্ঞর লস্থলেশে েেন কশর।
অেুত ন ভেবানশক বিশেন, “দহ কৃপাবৎেি, দহ ভিকাে, দহ কল্পদ্রুে, আপলন আোর এবং এই লনলখি লবশবর ভশির ওপর অনু গ্রহ এবং কৃপা
করার উশেশেযই আপলন বশিশেন, ‘লনশেশক োন’?” ‘Know thyself’. বহু েহান ঋলষ ও োধু রা বশিশেন ‘Forget thyself’.
অেুত ন ভেবানশক বিশেন, “দহ পরেপু রুষ পরোত্মা, আপলন ‘ত্বে’ েশব্দর (েুলে দক?) েীোর প্রথে অধযায় দথশক শুরু কশর ষষ্ঠ অধযায় পযতন্ত
োর েূ ি বযাখযাও আপলন কশরশেন। োরপর েপ্তে অধযায় দথশক শুরু কশর েেে অধযায় পযতন্ত ‘েৎ’ েশব্দর (ভেবান দক?) অথতাৎ পরে ব্রশহ্মর
েীোংোও আপলন কশরশেন। োই আে আোর ‘ত্বে’ এবং ‘েৎ’ েশব্দর েেযক উপিলি হবার ফি স্বরূপ আোর দেশহর, েশনর কােনা, বােনা
লবদূলরে হশয় আলে দোহেু ি। আে এখন, দকবি োি আপনার অবযয় স্বরূপ েেতশনর েনয আোর আত্মা িািালয়ে।”
“দহ করুণাোের, ষষ্ঠ অধযায় পযতন্ত আপলন আোশক ‘েীবাত্মা’ স্বরূপ লক এবং ‘আত্মা’ দক, োর বণতনা কশরশেন।”
আত্মেশত্ত্বর জ্ঞান, লেবয চিু উন্মীলিে হবার পর, লবষয় িািো, ইলেয়, েন, লচত্ত, বু লদ্ধ এবং অহঙ্কার ইেযালে দথশক ‘আত্মা’ েম্পূ ণত লভন্ন, আত্মা
স্বয়ং প্রকাে, এই আত্মা অে, পূ শণতর অংে এবং েু ি। ‘এই প্রবশজ্ঞর লস্থলে, দহ েয়ােয়, আপলন আোশক প্রোন কশরশেন।”
অশজ্ঞর লস্থলেশক দিাশক েশন কশর, পোশুনা কশরলন। ঈবশরর েেশে অশজ্ঞর অনয অথত। “It is a state of mind which always likes to
remain with the worldly affairs only and also, the mind is in an in-experience state of Godly affairs.” অথবা ‘েীবাত্মা’
অলনেয ও ‘আলে’ লিপ্ত, বযস্ত, বদ্ধ , েলেে।
লবষশয়র েশে েশে েে ইলেয়, েন, লচত্ত, বু লদ্ধ ও অহঙ্কার আবৃ ে ।
30 | অঞ্জলি ১৪২৪

“দহ পরশেবর, আপনার অনু গ্রশহ আে আোর ‘দোহ লবদূলরে। দহ েেৎপ্রভু, আপলন আোর প্রলে অনু গ্রহ কশর পরে েূ হয েত্ত্ব বণতনা কশরশেন।
‘আলে’ দক? ‘েুলে’ দক? দোোর োশথ আোর এবং েেশের েশে দোোর েম্বে লক? োরও জ্ঞান আপলন আোশক প্রোন কশরশেন। আপলন
আোর দোক লনবৃ লত্তর েনয, অনু গ্রহ এবং কৃপা কশর আত্মা, অনাত্মার লবশবক লবষশয়র োেৃ লে কশরও বযাখযা কশরশেন।”
“দহ কেি পিাি, েুলেই আোর আত্মা। েুলেই আোর েব লকেু । আোর লচত্তশে দোোর স্বরূপ উদ্ভালেে। আোর হৃেশরাে লবদূলরে হশয়শে।”
“All these days, I was suffering from worldly attachment of cancer. Today, now, I am totally cured by your divine
answer.”
“আে আলে োন্ত, দোোর গুপ্ত অধযাত্ম লবেযার জ্ঞান োশন আলে েৃপ্ত। দোোর পরে কৃপাশে আোর দেশহর দোহ এবং ভ্রোত্মক লস্থলে লবদূলরে।
দোহ অয়ং লবেোেে।”
এর পশরর দলাশক অেুত ন বিশেন, “দ্রস্টুে ইচ্ছালে, দে, রূপে, ঐবেতযম পু রুশষাত্তম ।”
“দহ েেৎপ্রভু, দহ পু রুষ-উত্তে, দোোর জ্ঞান, ঐবেতয, েলি, বীেতযালে েম্পন্ন, দোোর দয পরে েত্ত্ব রূপ, ো দেখার অলভিাষ আোর েশন।”
পশরর দলাশক অেুত শনর ভলি এবং লবনম্রো।
“ েথয দষ, যলে, েত্ েকযং, েয়া দ্রস্টুে?”
“দহ ভেবান, েুলে, দোোর ঐ রূপ আোশক দেখাবার দযােয যলে েশন কর, োহশি দোোর অরূপ-রেেয়, লনেয আত্মার েেতন করাও।”
ভেবান ভিবৎেি। ভশির ভেবান। অেুত শনর লববরূপ েেতশনর প্রাথতনার ভাষায় ভেবান েেেে এবং লবহ্বি। ভেবান বশিশেন, “ দহ পাথত, েুলে
আোর ঐবযত রূপ েেতন কশরা।”
পরেু হূশেত ভেবাশনর দখয়াি হি, “এই েেশের েীবাত্মার ইবশরর রূপ বা লববরূপ দেখশে, বু িশে, উপিলি বা অনু ভূলে দকানও লেনই হয়না বা
হশে পাশর না। ”
“ভেবৎ কৃপায়, ঐবরীয়, লেবয দেযালের ধারাশে (transmission of divine power), দেহ দবাধ ভস্ম হশয় অন্তশরর অন্তরেে প্রশেশে ভেবৎস্বরূপ অনু ভূলের েনয লেেীষার েৃ লি হয়।”
এই েেশে একটি োি কথা – ো হি লেজ্ঞাো। লেজ্ঞাোর অথত োনবার, শুনবার, আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা – োনু শষর বু লদ্ধর দক েূহি। অথবা,
লেজ্ঞাোর অনয অথত হি, বু লদ্ধ, দেহ, েশনর ইচ্ছা ও কােনা বা বােনা। লকংবা েঙ্কা ও কুেঙ্কা, যাশক doubt বিা হয়। In Spirituality, doubt is
a poison.
এবার লেেীষার অথত লক? ভশির হৃেশয় লেেীষার েৃ লি দকবি োি ইবশরর েনয হয়। “লেেীষার োেৃ লেশে ভেবাশনর অনু ভূলে হয়। দেই উেগ্র
দপ্ররণাশে েেশের েবত প্রশশ্নর েোধান হশয় ভি েু েুিু লস্থলেশে েেন কশর। েু েুিু লস্থলেশে ভশির েু লির পথ উন্মু ি হয়। েু লির অবস্থায় ভি
েেশের দথশক েু ি হয়। ভি েেস্ত কােনা, বােনা দথশক েু ি হশয় ঐবরীয় অনু ভূলের রে আস্বােশন প্রলে িশণ, প্রলে েু হূশেত , েবত েেশয়
ইবশরর েশে যু ি হশয় েেে দথশক েু ি হশয়, েু ি অবস্থায় লবচরণ কশর। যা একোি লেেীষার লস্থলের দ্বারাই েম্ভব। Attached with eternity
and detached from the world. আে ভেবৎ ভি অেুত ন লেেীষার লস্থলেশে, েলেশরর েভত েৃ শহ অেূেত লবগ্রশহর েম্মু শখ বা ঈবর োলন্নশধয।
কুরুশিশির যু দ্ধশিশি, রশথ ভেবান োেশন, অেুত ন দপেশন। এই েেশের েীব োর েংকুলচে ইলেশয়র বৃ লত্তশে, অজ্ঞাশনর অেকাশর লনশেশক
লনেলিে কশর রাশখ বশিই েীশবর ইবশরর স্বরূপ বা লববরূপ উপিলি হয় না। ইবর অনু ভূলে হবার েনয লস্থলের প্রশয়ােন হয়। ঐবরীয় দেযালের
ধারাশে ইবরই লস্থলে লনেতাণ কশর দেন। ইবর অনু ভূলে হবার নানা প্রকার ভূলে, স্তর বা লস্থলে আশে।
১) োগ্রে অবস্থা

২) স্বোবস্থা

৩) েু ষুপ্ত অবস্থা

৪) েুরীয় অবস্থা
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ইবর েেতশনর িগ্ন বা েু হূেত েখনই আশে যখন েীব বা ভি যথাথত প্রবু দ্ধ হবার পরই ইবশরর অনু ভূলে কশর। এর পূ বত অবস্থা লনলদ্রে, েৃ ে, ঘু েন্ত বা
অশজ্ঞর লস্থলেও বিা হয় অথবা দচেনার অভাশব েেোয় আচ্ছন্ন, আবদ্ধ বা বদ্ধ েীব ইবশরর েেে দথশক েৃ ে বা লনলদ্রে; প্রকৃে অবস্থা, স্বশচেনার
অভাব বা অশচেনার লস্থলেশে লস্থে।
উোহরশণর েনয েহাভারশের েভাপশবতর ৩৪ অধযাশয় লেশুপািও অশজ্ঞর লস্থলেশে, খু বই অলপ্রয় কটু বাকয ভেবানশক বশিলেশিন। দযােী লপোেহ
ভীষ্ম েখন লেশুপািশক বিশিন, “ভেবান শ্রীকৃষ্ণ দথশকই োনশবর উৎপলত্ত এবং লবব শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা েৃ ি।”
চেত চিুর দ্বারা পরোত্মার অনু ভূলে দকানলেনই েম্ভব নয়। দভ লেক েেশের েন, লচত্ত, বু লদ্ধ এবং অহঙ্কাশর আবৃ ে এই দেশহর চিুশে লবলভন্ন
প্রকাশরর বাধা, লবঘ্ন, েঙ্কা, কুেঙ্কা, প্রশ্ন ও দভোশভশের েৃ লি হয়। দেহ ও েশনর লভন্ন লভন্ন বৃ লত্ত দকবি োি দভ লেক েেশেরই েনয।
অেুত ন আে চেুথত লস্থলেশে ঈবরানু েে, ঈবরান-েু খ, ঈবরানু য অলভিাষা। োই অেুত ন বেন েু ি, ভয় েু ি, অন্তশর লেবয জ্ঞাশনর ভলিশে, োর
ভািবাোর দ্বাশরর অেতি খু শি লেশয়, ইবর অনু ভূলে করবার েনয অেুত শনর হৃেয় িািালয়ে। অেুত ন লেবয চিু িাশভর েলি ও োেথতয িাভ কশরশেন
বশিই আে পরোত্মার অলে োলন্নশধয।
অেুত ন বিশিন, “দ্রস্টুে, ইচ্ছালে দে রূপম।” েখন ভেবান বিশেন, “ দহ অেুত ন, দোোর এই চেত চিু দ্বারা আোর অবযি রূপ েেতশন েেথত হশব
না।” োই ভেবান বিশিন, লেবযং েোলে দে চিুুঃ”, অথতাৎ দোোশক লেবয চিু প্রোন করলে।
ভেবাশনর লেবয দেযালের ধারাশে অেুত শনর অন্তর চিু খু শি দেি। লেবয চিু োন করবার পর ভেবান োোঁর লববরূপ লক, ো একটি োি দলাক দ্বারা
বিশিন, “দহ পাথত, আোর এই দেশহ, একশি অবলস্থে চর-অচর েেস্ত েেে েুলে েেতন কশরা। এই েব্দগুলির েূ ঢ়,েূ হয, অন্তলনতলহে অথত হি এই
দয, এই লবব েণ্ডশির েশধয চর-অচর, েেস্ত েীব, পোথত, দহ অেুত ন, েুলে দেখ। এই েেস্ত পোথত লচত্তেণ্ডশি প্রলেভাে হয়। বেত োন ও ভলবষযৎ
যা কায়ারূশপ রূপান্তলরে হয়, োর পলরণােও েুলে দেখশে পাশব। ভূে, ভলবষযৎ ও বেত োন, েব লকেু ই েুলে পরাবস্থার (পর-অবস্থা) লস্থলে িাভ
করবার ফশিই কুটস্থ লস্থলের ফি স্বরূপ আে লববরূপ দোোর কাশে প্রলেভাে হশব। োই দোোর লকেু ই অোনা থাকশব না। আে েুলে এই
অশি লকক জ্ঞান চিু িাশভর দ্বারা (অন্তরচিু উন্মীলিে) লবব ব্রহ্মাশণ্ডর েবত বস্তু, োও েুলে উপিলি করশে পারশব।”
অেুত ন যখন ভেবাশনর লববরূপ েেতন করলেশিন, দেই েেয় কুরুশিশির ঐ যু দ্ধশিশি এোশরা হাোর অশি লহণী দেনা বেত োন লেি। অথচ
ভেবাশনর ঐ লেবযরূপ বা লববরূপ দকউই েেতন করি না বা োনশে পারি না, এটা লক কশর েম্ভব? এর এই কারণই হি লববরূশপর লবশেষো।
পরোত্মার লবশেষ রূপ। ভেবান কুরুশিশির যু দ্ধশিশি দকান লবশেষ রূপ ধারণ কশরন লন। োই ভেবান বিশেন, “েয়া, েে ইেে েবতে”। ভেবান
শ্রীকৃষ্ণ লববরূশপ পূ শবতও পূ ণত লেশিন, ভলবষযশে পূ ণত এবং আে কুরুশিশির যু দ্ধশিশিও পূ ণ।ত “আলে অবযি রূশপ এই েেস্ত েেে বযালপয়া আলে।
লস্থেুঃ = আলে আলে অদৃেয রূশপ।”
ভেবান পূ ণত এবং পূ ণে
ত াশে েো েবতো লবরােোন। দেই পূ ণত রূপই লববরূপ। লববরূশপর অথত ‘absolutism’অথতাৎ পূ ণত বা পূ ণে
ত া। খশণ্ডর দ্বারা বা
অংশের দ্বারা পূ ণে
ত ার উপিলি েম্ভব নয়। নেী োেশর লেশি যাবার পর নেীর পূ ণে
ত া। পূ শণতর অনু ভূলে হশে হশি ‘to experience fullness,
dissolution of self-entity’ এর প্রশয়ােন হয়। ‘েূ নয ধােু, ভশব ৎ প্রাণুঃ’। েূ নয হশে েেে এবং েূ নযোশে িয়। পরেব্রশহ্মর বা পূ ণে
ত া অনু ভূলে
েনয পর-ব্রশহ্মর কৃপারও প্রশয়ােন হয়। ‘There should arise an inner sentiment of love toward infinite or God’.
পরশেবশরর অনু ভূলের েনয েেশের েবত প্রকাশরর আকষতণ দথশক েু ি হশে হশব। ‘Actually it is a sense of liberation and victory or
liberation from worldly attachments.’
অেুত ন ভেবাশনর লেবয স্বরূপ েেতন করবার পর ভেবাশনর েপ্তরূপ বণতনা কশরশেন।
১) ত্বে আলেশেব = যখন লকেু ই লেিনা, েখন েুলেই আলেশেব লেশি।
২) পু রুষুঃ পু রাণেয = েুলে অনালে, যু শের অন্ত হশিও েুলে অনালে।
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৩) ত্বে অেয লববেয পরে-লনধানম = এই লবশবর েুলে পরে লনধান।
৪) দবত্তালে = দোোশক দকউ োনশে পাশর না, েুলে একোি জ্ঞাো।
৫) দবেযংচ = অথতাৎ োনবার লকেু দনই দোোশক োো।
৬) পরংচ ধাে = েুলে হশি পরে ধাে।
৭) ত্বয়া, েেং লববম-অনন্তরূপ = েুলেই লবশবর অনন্ত রূপ।
“কৃষ্ণম বশে েেেগুরুম, েবতম কেতম শ্রীকৃষ্ণম অপতণম অস্তু”। আোর েবত শ্রী ভেবাশন অপতণ কশর আনে অনু ভব করলে।

Acharya Amol Shastri completed his Master Degree on Astrology from Maharaja Sayaji
Rao University. Shastriji has studied Bhagwat Gita, Ramayana and Mahabharata
extensively and during discourses, he has elaborated the inner and spiritual meaning of
the Hindu scripture in various temples of USA and also in India. In his words, 'Gita is a
vast subject and is a guide for any one irrespective of caste, creed or religion’. Acharya
is Yoga practitioner for last 30 years and has a center at home, in Vestal, NY.
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Lake Ontario

View beyond the clouds
Arpan Dasgupta: Age- 12, Grade- 7
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About Durga Puja
Banshika Mangal

Introduction: On Durga Puja day, millions of people come together and celebrate the victory of Durga Devi. Durga
Devi is the goddess of Shakti (power). People decorate the stage and the temples. After doing the puja of Durga Devi,
the people then hold singing and dancing programs on the elaborate stage. It is said that Durga Devi killed the demon
Mahishasura. This is why the holiday honors not only life, culture, traditions, and customs, it also celebrates the victory
of good over evil.
What is Durga Puja: The Durga Puja is a worship dedicated to Durga Devi. Durga Puja is one of the biggest Hindu
religious festivals of India. It celebrated throughout the country with great happiness. This puja is also called Durgotsav
or Navaratri. During this puja, the people decorate stages (also called pandals), and bring idols of Durga Devi and her
children to home. These idols are the most important part of this puja. On the tenth day of the Ashwin month, which is
also called Dashami, the idols of Durga Devi and her children are taken to a body of water, nearby river, or lake. The
idols of Durga Devi and her children are then emerged in the water. This day fills everyone with sadness because it
marks the farewell of Durga Devi. However they are happy that they had enjoyed the four days and in spirit, they
exchange gifts and there are big feasts of sweet and spicy dishes, many mouth-watering desserts, and of course the
bhog (religious food given to the gods.) They continue the dancing and singing programs and have a good time.
Who celebrates Durga Puja: People all over India observe Durga Puja, but this holiday is really significant and most
acknowledged by the people in West Bengal and Assam. People who do the puja of Durga and Shiva are Bengalis,
Assamese, Odias, and Biharis. (Bengalis are Indo-Aryans who are from Bengal. Odias are also Indo-Aryans that are
from a region located in eastern India. Assamese are from Assam. They are a mix of many religions: Hindu, Sikhs,
Christians, and many more. Biharis are people who live in Bihar which is an Indian state.) This Puja is majorly
celebrated in the state of West Bengal in Kolkata.
Where is Durga Puja celebrated: Durga Puja is celebrated all over India, Bengal, most of southern Asia and the rest
of the world. One of the most popular places to observe the Durga Puja is in Kolkata. People living in Kolkata, celebrate
this festival in ways that can’t be put into words. There are fireworks, colorful lights, decorated idols and temples, loud
music, and much more. Durga Puja is also celebrated in Assam, Odia, Bengal, India, and Delhi.
When is Durga Puja celebrated: As per the Hindu calendar, the puja starts on the sixth day of the Ashwin month and
ends on the tenth day of the Ashwin month which occurs in September or October. That is why this festival occurs in
the season of autumn. This worship lasts for four days every year.
Why is Durga Puja celebrated: Durga Devi is honored for many reasons. One of the most important reasons we pray
to her is because she defeated the buffalo demon Mahishasura. It was a time of victory of good over evil. Through a
long time of praying and meditating, Mahishasura got a boon from Brahma that no human or god could kill him. Using
his powers for evil, Mahishasura began to destroy cities and villages. To destroy him, Durga Devi was born and she
finally killed this evil buffalo/human. To this day, we celebrate Durga Devi for her braveness, and power.
How is Durga Puja celebrated: People celebrate Durga Puja in many various ways. They decorate the stage and
idols with flowers and colorful lights. Women wear new sarees and men wear new kurtas (traditional dresses). People
cook only vegetarian food and set of fireworks in their neighborhood. They dance, sing, and do activities each and
every day. The celebration lasts for four days. The puja rituals are long and very complicated. There are many parts to
it. Still, one thing is for sure, the holiday is a fun time for all.
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Conclusion: In conclusion, Durga Puja is a widely popular celebration for Hindus and Bengalis. It is not only a prayer
to the gods, it is also a day of fun activities and musical programs. The Durga Puja is a day to honor the goddess Durga
Devi and the good she has done for us. Not only is this puja dedicated to Durga Devi, it is also dedicated to her husband
Shiva. The Puja is happy time for all. People enjoy putting on new clothes, receiving and exchanging gifts, and most
of all, the celebrations of Durga Devi. Jai Maa Durga!

Banshika Mangal: Age- 12, Grade- 7
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Ella Bagchi Age 8, Grade 3
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Lisa Paul Age 7 Grade 2
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Lisa Paul Age 7; Grade 2
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Rhea Paul, Age 9; Grade 4
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Rhea Paul, Age 9; Grade 4
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Sureeta Das age 8; Grade 3
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Sriram Chakravadhanula Age11: Grade 6
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My trip to Agra
Meenakshi Chakravadhanula
This year, on my trip to India during my summer vacation, I went to visit the Taj Mahal. On my way there, I went to visit
Fatehpur Sikri and the Agra fort. The great Mughal emperor Akbar lived in Agra fort and visited Fatehpur sikri often. I
learnt about the Mughal empire and the seven kings that ruled during that time. The seven Mughal emperors were
Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangazeb, and Bahadurshah.
Akbar’s grandson Shahjahan had the Taj Mahal built. He had so much love for his wife, Mumtaz Mahal, so he made
the Taj Mahal, as a tomb for her. During the process of giving the birth to a child, she died. It took twenty two years to
build the Taj Mahal. It was built with pure white marble. The designs laid out on the walls and floors of the monument
were done by beautiful colorful stones bought from different parts of the world.

Akbar’s courtyard at Agra fort

When Shahjahan was getting old, he decided to build the black Taj Mahal as a tomb for himself, but since he
has used up a lot of his money, he couldn’t do so. So after he died, they buried him in the Taj Mahal, next to
his queen Mumtaz. I also saw the Taj Mahal from its back side, from the place where they wanted to build
the black Taj Mahal, now called ‘Mehtaab Gardens’. ‘Oh what a beautiful sight?’
I also happened to see Agra fort in Agra. It has long and beautiful corridors, big gardens and nice architecture.
Akbar’s son Jahangir was gifted a huge bath tub by the king of Jaipur, Raja Maan Singh. The bath tub was
shaped like a huge cup! I saw the bathtub in the fort.
Agra is known for its famous ‘petha’. This is a sweet made out of sugar and green squash, a variety found in
India. I really liked the petha!! It is now my favorite sweet.
Meenakshi Chakravadhanula
Age 7; Grade 2
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My Adventures in India
Arpan Dasgupta
I woke up with excitement in the air. Today, my parents and I are going to start our journey to India!
This year, I graduated to 7th grade and won an award in excellence in photography, I was going to middle
school.
First, we have to go to a marriage and then we’ll go to India! The marriage was held in Hilton, Boston,
I met many of my friends there. There was a grand piano there that me and my friends played our songs we
knew.
After the marriage, there was a big party. The hotel had a club inside it. Unfortunately, only one friend
came with me into the club. The music was so loud that even when I tried my hardest to cover my ears, the
music would still sound like the volume that I would normally listen to music! My friend on the other hand,
didn’t cover his ears at all. When we came out, these were mine and his exact words.
“Ok, how are your ears not bleeding right now?” I said.
“Everything that I’m hearing right now is kind of muffled.” he stated in a worried state.
He even said that his ears were ringing a little bit. That was my first time ever being in a club. Fun, but way
too loud!
After the marriage, my parents and I went to our cousin’s house. They were planning on going to
Europe this summer but their flight cancelled and they lost a lot of money. They were sad so they requested
if we could stay at their house before going to India. Nothing really happened there because my 15 year old
cousin nephew (yes… I said nephew) doesn’t really talk that much. Well, to me at least.
I have 2 nephews. One I was going to visit in India named Zico, who is 5 years old, and another who’s in
New Jersey and is 3 years older than me, named Rick. From my perspective, relationships in families can
get pretty weird.
After a day of staying at our cousin’s house, we finally arrived at JFK. My mom and I were the only
ones going, but my dad was staying because he had a lot of work to do and we were only going to be gone
for two weeks. This was the very first time my dad didn’t come to India with me and my mom. We gave our
goodbyes and left to India.
I don’t know about you, but I have this extremely bad habit of staying awake as much as I can when
I’m on flights to take advantage of the movies. I think I watched like 6 movies and they were all 2 hours long.
In total, that’s 12 hours going straight with no sleep. Then, my mom and I hopped on the next flight and it was
6 hours, I fell dead asleep in the airplane through the whole entire flight.
When we finally arrived at Kolkata, I felt like getting on those tables where you get to write your immigration
slip and just sleep on there.
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Finally, after the long process of getting our suitcases, my mom and I visit our cousins.
My cousin sister, Tusi told that her son (Zico) was running around the house and then yelled at my sister’s
mom (My Mashi, “Bhomma”) that he’s excited, like she didn’t understand that enough. Each time we come
to India, I give Zico a lot of toys that you can’t find in Kolkata. I played a lot with him. I also taught him the
basics of chess. I also downloaded a few games on his computer. He calls the bishop an elephant for some
odd reason. This year, he told me to buy him pokemon.
My family and I went to this huge mall called Acropolis Mall. It had a huge arcade there, where Zico
and I played a lot. My family also bought me many sherwanis and T-Shirts.
I also went to another mall called Metropolis Mall with my cousins who were related with my father biologically.
They bought me a few T-Shirts that I liked. I bought my cousin sister, Brishti, a rubik’s cube. She instantly
mixed it up and said to her eldest brother, Abhik to fix it. He didn’t know but I knew, so I offered to solve it. It
was hilarious because she was very new to the world of rubik’s cubes and didn’t know how to solve it. I had
a very complex strategy into learning how to solve the rubik’s cube.
Step 1: Search up on youtube “How to solve rubik’s cube.”
Step 2: Get some popcorn and watch the video with your rubik’s cube.
Step 3: Solve it!
Step 4: If it didn’t work, repeat steps number 1, 2 and 3!!!!
Anyways, after that situation, my mother and I went to Pune to visit my other cousins. My uncle,
Shona Mama, loves to take me on trips with his scooter, motorcycle and car. Scooters and motorcycles are
very popular in India due to all the traffic there from the overpopulation. My uncle bought me many of my
favorite sweets along with many clothes.
All of us (Shona Mama, Mami, Dida, Mashimoni, Tito, my mom and I) went to a hill station, Lonavala,
Khandala, and Malouli on top of a mountain where you could see a very beautiful landscape. My cousin
brother, Tito, who came all the way from his workplace, Delhi, took me on many adventures with him. I also
asked him how old he was because at some point in Kolkata, I asked Tusi if I’m 7 years older than her son,
Zico, and she said yes, and it was the same age difference between her and Tito.
At first, I asked if he was 25. “Older,” he said. “30?” “Older.” “500?” “Older.” “500 billion years old?”
He finally answered and said, “I am 133.78 billion years old, because matter was created 133.78 billion years
ago by the big bang. Everything you see right now is made up of matter, so am I. Therefore, I am 133.78
billion years old.”
That was a pretty good way to get out of telling how old you are and at the same time, give a lesson
about of universe. Smooth. He was most probably the only thing that actually kept me away from being bored.
We went on for hours chatting about the universe, hacking, and computers. He is a computer whiz.
Anyways, after we arrived to the sight for the breathtaking landscape, we took many photos and went
down the mountain to find a place to eat. After eating, we planned on going to this hill where people shower
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at from the waterfall, but due to the vigorous rain at India during Monsoon season, there was about a foot of
water on the path to the hill where people take showers. My brother and I went on the top of the hill to see
the Bhushi Dam from where the water that people take showers from, comes from. My mom along with her
sisters were worried. But I was very excited!
While Tito and I were going to Bhushi Dam, all of a sudden, it starts pouring rain! After around 10 to
15 minutes we continue our journey. Tito told me where to step. We finally arrived at the top of the hill and
took a selfie. While we were going down the slippery rocks, my brother gave me two options, the very easy
steps down the slippery rocks or the big step. I chose the big step and I slipped a little but he was holding my
hand so I was okay. The splash of water hit my pants and now they were wet. We both laughed.
While coming back from Bhushi Dam, all of us went to a Dhaba for dinner. It was extremely delicious.
After spending a week in Pune, my mother and I went back to Kolkata again. I was thankful for the
opportunity to play more with little Zico.
After 4 days, it was finally time to come back to America. My mother and I were bringing along with
us my Meshobaba (Eldest Mashi’s husband). To this day, my Meshobaba and I are playing table tennis every
day in our basement, walking outside, taking photos, playing the piano, and much more. I also showed him
my school and the neighborhood. On the last week of July, we went to Thousand Islands! It was a
mesmerizing experience for my Meshobaba. On the first weekend of August, we went to Howe's Cavern.
Even after this, there was New York City, Baltimore, Washington D.C, Niagara Falls, and much more! This
summer will certainly be one of the most enjoyable summers in my lifetime.

Arpan Dasgupta: Age 12, Grade- 7
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Alpona
Vaswati Biswas
Alpona is a traditional art evolved from a folk one in Bengal. This art is a style of decorating and designing the floor
with beautiful designs. In Bengal Alpona is drawn or painted with white liquid comprised of rice powder and water
during auspicious occasions like festivities, celebrations or ceremonies. However, nowadays the medium of paintings
have been replaced by chalk and paints and other mediums.
Sharing some alpona designs drawn by me during our son's wedding.
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Vaswati Biswas was born in Kolkata and is a longtime resident of upstate New York with connection in Santiniketan.
She is artistically inclined, a classical kathak dancer, enjoy doing various arts, loves to travel and explore new cultures.
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Swapnila is a mother of two daughters and lives in Manlius. She has a background in interior designing. Besides
painting, her hobbies include gardening, traveling and cooking. This particular oil painting was inspired by a bouquet
of flowers gifted by her husband.

50 | অঞ্জলি ১৪২৪

Shakuntala

Dipa lives with her husband Arnab and 11 years old son Arpan in Utica, NY since 2002. Painting is her
passion and loves to paint using Water color, Oil paint, Acrylic etc. She got many prizes in All India Art
Competitions.
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Gopa Roy currently lives in Jadavpur, Calcutta. She loves oil painting, water color,
cooking, saree and dress designing and playing Sitar.
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Amrita Banerjee lives in Kolkata. She studied History in Loreto College, Calcutta. Her
medium of painting is oil and watercolor.
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Destination
Words: Asish Mukherjee
Drawing: Amrita Banerjee

I asked the mighty ocean
That’s buoying me all along
“Can you take me to my quay?’
“Sure” roared the sea
While the waves leaped in glee
“But do you know your way?”
I have sailed the calm lagoon
Glowing in the silver moon
And braved your harsh tempest
Seen your heaving waves
Throw foam in different ways
But where’s the end of my quest?
I am a puny man
With no means for navigation
Alas I’ve no direction

Asish Mukherjee lives in Ohio, he
is a surgeon by profession. Asish
loves to read and write about
travel.

“There’s no port to greet thee”
Laughed the wide, deep sea
‘cause I am your destination”.

Asish Mukherjee
55 | অঞ্জলি ১৪২৪

A festival to renew
Dipankar Dasgupta

From every corner of the land
They bring their families and friend
It is a time for prayers and devotion
And this has been, for long, a trend
There is color and beauty everywhere
Faces beaming with eagerness and joy
Relationships resurrected and renewed
For some, a time and place to be coy
Mantras read to the beating drum
Fragrance and smoke fill the space
The embodiment of power and Shakti
Showering on all blessings and grace
Some devote their time to the divine
Coming early to soak in the sublime

As each auspicious day progresses
The sound and color reaches prime
I sit in the corner gazing at her beauty
The world around me appearing small
The strength of her gaze uplifts my soul
A renewed feeling, there is hope after all
I think of those who have toiled hard
To make these few days special for all
Somewhere deep down the heart feels sad
Why is human ego making some so small?
I ask for forgiveness before I pose
Why is the world such a complex place
Give us Shakti Ma to cleanse our soul
So ego disappears without a trace.

Dipankar Dasgupta has worked as a professional in the Telecommunication industry for 35 years. He is
now an Education entrepreneur. Writing poetry is one of his hobbies. He and his wife Chitra spend time
between Greater Chicago, USA and New Delhi, India, and love to travel around the globe. Dipankar is a
graduate of IIT Kharagpur and University of Miami, Florida, USA.
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Dadu
Gaurav Choudhury
From an inconspicuous nook
On my grand desk,
I held a diary from my mother.
Hitherto, unfettered it lay
With letters to me from her father.
They were handwritten, these letters,
And I saw in them the corrosion of age,
As the words were harder to read through the years.
Those letters stayed with the diary,
Each with a similar message:
Be good, play hard, stay curious, knowledge is power, avoid vanity.
And love - lots of it and unconditional.
For how else could one explain,
Letter after letter despite no answer.

As I get older, childhood's memories fade,
But grown grander!
I looked up to him in wonder,
Watching and learning, in awe,
What seemed so strenuous, is now mild.
I wonder if he, now much older,
Experiences joy vicariously through the vitality of my youth.
He too had a youth.
With horizons unexplored and events yet to unfold.
As wondrous, surprising and painful as mine.
His kaleidoscope was not for me to see,
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As mine is not for his to be.
Not for a million nor a dime.
I have watched as time,
Took from him whilst giving to me.
As I now possess life's true currency,
Unconditional love, ensures
The letters are to him, from me.

The Search
Gaurav Choudhury
I do not know, why I am searching,
But through every sub-conscious state I am,
Each search unique and a realm apart.
I often knew I was, but more often did not.
An elevated conscious, is matchless for its subtler counterpart.
For a while,
I am caught in the wave of the world around me,
A log in the current of a stream,
Like the log, I am overwhelmed by that wave around me.
Unlike the log, I have a layered mind,
I can see beyond the wave, and perhaps that’ll save me?
It startles me on occasion,
The Pointed futility of each search does poke.
And poke hard.
I seek to be rid off all these searches.
But the layered mind, will now not save me,
Drawn back into these searches,
Mental, emotional and sensual.
My conscious’ involvement in this world – contractual,
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My sub-conscious’ disenchantment – real.
I try to break these bonds,
And begin to slowly shred this dependence.
The hardest one to break is the emotional one,
My conscious craves this captivating cadence,
My spirit’s realization is stagnant,
Irks my body and pulses, I am blinded,
By the rhythm and reason of life.
But I try to break these bonds.

My layered mind craves a light.
But trapped by the neon of materialism,
Immersed in this blinded brightness,
While I search for the one truism,
The light, I truly wish upon the ones I loved,
This final weakness has left me fatally blind,
To that which I search, after all searches had ended.

Gaurav Choudhury studied Business Management in University of Pennsylvania. He is a successful investment banker.
Poetry is his passion.
59 | অঞ্জলি ১৪২৪

Ali Saheb
Aditi Ganguly
The post-Independence period was a difficult decade with constraints in supply of necessities and frugal
transactions.
At this time we were in Delhi. We were housed in the Constitution house near India Gate.
The mornings were misty when we went for a walk, with the statue of George VI hathed in a distinctive robe.
We returned and went straight for our rewards two biscuits covered with paper would be staring at us from
the window ledge. This was a routine Ali Saheb never forgot. Amidst his myriad duties at the Radio station
writing of books and striving to reach a higher seat of learning through International research. But nonetheless
he would stave off his adulthood and play with us whenever he found the time.
At the time Coca-Cola came into the market - the bottle was a Shree delight although it cost only four anas
we were denied the pleasure. Knowing this Ali Saheb would coax his publishers to take us to the India Gate
for the forbidden bottle. Ali Saheb spoke different foreign languages and we marveled at his ease of
conversation with German and French neighbors. My friend Inge was a sweet friend but she had two hurly
burly brothers who were always annoying us. Ali Saheb would intervene and we could play on.
Behind our house there were mulberry bushes and it was my pleasure to get them from the house top, for
this my friend Abby came in handy with managing the climbing appliances. Sometimes Ali Saheb came to
help with the climbing part. Ali Saheb often went to recite during Tagore’s birthday celebrations - - it was
mesmerizing to hear him speak amidst musical and dance sequences. The stories of Do Bigha Zameen,
Purantan Bhrittyo he narrated with immense emotion and often my mind wandered in the land of the Great
Poet. Ali Saheb’s contribution in the formation of my ideologies stemmed from his love for nature, human
beings and earnestness in performance and motivation. He instilled in me the need for disciplining the mind
to follows the command. Stories and excerpts from famous books brought us closer - he was a window of
my knowledge.
We parted company when we shifted to a larger premise but every Sunday he would Come over and narrate
very happy and positive actions which he had experienced. Thus, my childhood was very much tempered by
his teachings. Love pervaded in him for us in such a way that whenever I fell ill he would take the pain to be
there with me bringing suparis and sweets offered by the planes to customers - he
brought for us even while travelling. I still remember how my friends and I attacked
the cleanly clad gentry on holidays. These People wanted to remain without color
- but we would ask for ransom to let them off. It so happened that we descended
on a band of cleanly clads and threatened to color them with pichkaris - after a
lengthy confrontation we let them off - only to find that they were Ali Saheb’s friend.
Our deeds were reported and Ali Saheb got the outcries from them- so much so
that he told my Mother - ' Don’t be afraid to send them alone anywhere - if anyone
takes them home they will return them home with money in return' .
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Ali Saheb was Sayyad Mustafa Ali writer of famous novels in Bengali at that time, his family lived in
Bangladesh. His contribution to Bengali literature was immense and was known to be lover of Bengal .

Aditi Ganguly studied Economics in College and University. She lives in Kolkata.
Writing is her hobby.
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Goddess Durga
Archana Susarala
I.

Introduction

Goddess Durga represents power over evil. Durga’s symbols include
yellow colored items, rice bowls, and spoons. Goddess Durga is a
beautiful woman said to protect all people with her beautiful hands, is
seen as a guardian in the national anthem, and the goddess who
defeated Mahisasur, the demon who threatened to destroy the earth
and gods themselves (Goddess Durga, 2017).
Durga puja, known as Durgotsava, is celebrated in October, as skies
become darker. She displays goodness against evil and is one of
many goddesses who are called “Devi”. The fiercest form of Devi is
Durga who was the eldest and the first goddess to represent energy
(Goddess Durga, 2017). Gods handed power to Durga, seeing how capable she was. She rode in a lion
to defeat Mahisasur and was so powerful, that as Mahisasur turned into a buffalo, she was still able to
defeat him. Durga is a symbol of power and intelligence, as she is seen as unapproachable by Mahisasura.
In Sanskrit, Durga means ‘fort”. Another meaning of Durga is Durgatinashini, meaning “the one who
eliminates suffering. Hindus believe that Goddess Durga protects her devotees from the evil world, in
addition to removing their miseries (Goddess Durga, 2017).

II.

The Many forms of Durga
Goddess Durga has many incarnations: Kali, Bhagavati, Bhavani, Ambika,
Lalita, Gauree, Kandalini, Java, and Rajeshwari. Goddess Durga is seen
as having united power to kill Mahisasur. Durga has nine appellations or
names: Skondamata, Kusumanda, Shailaputri, Kaalratri, Bramacharini,
Maha Gauri, Katyayani, Chandraganta, and Siddhidatri (Goddess Durga,
2017). Goddess Durga is referred to as Triyambake, meaning the threeeyed Goddess. Durga’s left eye represents desire (the moon) and her right
eye represents action (sun). The central eye represents knowledge or fire.
Goddess Durga travels on a lion to defeat Mahisasur. The lion represents
power, will, and determination (Goddess Durga, 2017).

III.

Durga’s Many weapons

Durga uses many weapons to defend herself and the country. Each weapon Durga uses represents
something different. The Conch shell Durga holds, represents Pranava or the word “om” and indicates her
holding onto God in the form of sound. Goddess Durga holds both, a bow and arrow in one hand, showing
control over both, kinetic and potential energy. The thunderbolt represents the firmness Durga requires to
attack a challenge with confidence. This instrument can break anything it strikes, without itself being
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affected. The lotus Durga holds is not fully bloomed, but represents
success. In Sanskrit, lotus is called “Pankaja” meaning born of mud and
represents continuous growth of spiritual quality, even though people face
lust and greed (Goddess Durga, 2017). The Sudharshan chakra is a
beautiful discus which spins around the index finger of Goddess Durga.
Although the discus does not touch the finger, it shows that the world is
under Durga’s control. Durga uses the discus to destroy evil and produce
a good environment with good morals in a right way. Durga holds a sword
in one of her hands that symbolizes knowledge which is free from all
doubts. Durga’s trident (three-pronged spear, especially as an attribute to
Neptune) symbolizes three qualities: Satwa (inactivity), Rajas (activity),
and Tamas (non-activity). In addition, Goddess Durga removes three
types of miseries: mental, physical, and spiritual (Goddess Durga, 2017).

Goddess Durga represents many forms, has many arms, and eyes. She survives with many weapons and
one vehicle, indicating strength, determination, and power.

Reference
Goddess Durga. (2017, June 26). Retrieved from
http://www.journeytothegoddess.wordpress.com/2002/09/07/goddess-durga.
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The World of Waterlilies
Bulu Dey

Last year I wrote a little about my introduction to the world of waterlilies. I started small.
Soon I got deeply involved into them.
What's very rewarding is their response to your care. They almost never let you down. So let's begin.
There are two kinds of waterlilies. A hardy and a tropical. A hardy is a beautiful full bloom with sturdy leaves.
I chose a Colorado, a hardy, peach in color with a hint of orange. The fully opened beautiful Colorado just
floats on the surface of the water, slowly undulating in the breeze.
To start at home on the terrace or on the balcony, you just need two tubs. A small one to plant your waterlily.
And there is a myriad of them to choose from... Colorado is an easy growing hardy which flowers profusely.
There’s a mind-boggling variety and rare and expensive ones which one can explore after gaining little
experience.
You need a heavy soil, preferably clay soil for your waterlily. Take a 10 " pot and fill with clay, leaving 5 "
empty from top. Take your rhizome of the plant and plant it at a 45 degree angle, not at the center, but 3
inches away from the edge of the pot. Be careful to leave the mouth of the rhizome outside the soil. Your
plant will grow from here. Needless to say that the roots will be inside the soil. Plant your rhizome firmly and
cover partially with a broken tile or so, so that the rhizome does not float and stray in the water
Now fill the pot with water. The newly planted rhizome should have 3 inches of water on top
Immerse the pot gently in the center of the bigger outer tub. The outer tub should be 24 inches in diameter
and 14 inches in height. Take a garden hose and leave it in the bigger tub. The water should gently fill the
tub. Take care initially to leave only three inches of water over the rhizome. It’s essential that the rhizome
gets minimum 6 to.8 hours of sunlight. Sunlight is the key to your waterlilies’ growth and bloom.
Leave the outer tub undisturbed in a sunny corner of your terrace. You don't need to hoe the soil at all. In
seven days new leaves will sprout. Please do not add any fertilizer till you have 6 to seven leaves. This will
take at least two months. Now is the time to add fertilizers, lily tabs are available in any nursery or on line. In
the beginning Then you suddenly will see a bud peeping out…which will bloom in 5 to 7 days. The joy is
boundless. Two tablets every 20 days. Fertilizer is essential for the health of your plant and the size and color
of your bloom.
Since the water is stagnant, you will invariably see algae formation on the water. This is normal. To keep
your water clean and plant healthy you now need to add small fish in your outer tub. Molly and guppy are two
nice varieties, they will keep the water clean by feeding on the algae and mosquito larvae. You don't need to
feed your fish externally.
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Tropicals are also a very beautiful variety which flower above the surface of the water. They are on a longer
stem. And Tropicals flower sometimes continuously. They also have lovely pads (leaves).which are beautiful
in themselves.
In the world of your waterlilies, you will see butterflies, dragonflies, among other things, and honeybees
buzzing continuously, helping in cross pollination. Every morning is a delight. Every tub is tranquil. Somehow
there’s a sense of peace and fulfillment which is worth every effort.
So take the plunge. Get the experience of bringing a Lily pond on your terrace. And along with that, your own.
Ecosystem...
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Bulu Dey is 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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Education
Nita Mitra
I wish I was more informed about the American system of education. Despite my ignorance, what I
seem to observe here is that the system is geared to the needs of each student. Instruction is given to each
according to the particular needs of the student. Diversity of curricula is its characteristic feature. This in my
opinion helps to bring out the best, so that the latent or hidden talent comes
out eventually, preparing the student to face the world with open eyes and
hands. Insularity and the boundaries break down, allowing each to pursue
the path that he or she dreams of. The eventual purpose of education is to
free the mind so that it may meet the unanticipated challenges of an everchanging world order.
I know that this may be a superficial view. Clouded vision
notwithstanding, the rays of light do indicate that, if not all, at least
some may become giants of coming days. Flaws are many but the
efforts to remove these flaws are what counts at the end of the day.
Parents whose children are being drawn into this system may come
out with suggestions and the state may choose to respond accordingly.
Money matters I know. Yet, daydreaming costs nothing .
My own country having a much larger population and being poorer in terms
of per capita income, has not been able to afford this luxury of free choice and ‘each
according to need’ type of education. Some experimental pockets do exist but the
tragedy is that it is not for all. My hopes are that things may change for the better at
our end. As it is, the Mid-Day Meal program has been able to draw greater number
of children into schools, at times bringing with them their crawling siblings whom they
were required to tend to while their mothers left for any odd job in the rural areas.
Schools welcome such toddlers who would be able to enter the fold later and this
has improved the drop-out problem. Similarly, others programs have been designed
to attract girl children into education. Some provide funds for marriage when they attain adulthood. Others
provide cycles to girls under the Kanyashree Program so that they face an easier commute. But funds being
scarce, such programs are thinly spread.
However, these seem to have brought about a revolution among
parents. Illiterate parents now are keen to avail education for their children in
greater numbers. Due to the funds crunch, the school infrastructure is woefully
weak. No wonder the level of instruction is not up to the mark, forcing additional
burden on the parents to spend hefty amounts on private tuition. Such heavy
load on the parents again affects their quality of living. Being unable to save for
their needs in their twilight years, they face penury and abject deprivation,
especially since there is no social insurance. Such daydreaming that I referred to earlier does and does not
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cost anything. My prayer to Ma Durga and to Saraswati, the goddess of learning, is for things to improve, so
that a time will come when we too may eventually be able to afford the luxury of free choice and “each
according to need”- type of education.
Another feature of the Indian system of education is that after obtaining their school-leaving or high
school or graduation degrees, a greater number of students crowd into whatever post-graduation streams
that may give them berths. The reason is not that higher education has much to offer them that they cherish.
On the contrary, because the job market has shrunk, they have nothing to do and so they enroll themselves
at universities. These institutions churn out large number of post-graduates where the human capital gets
augmented, yet there are not enough places where they can find proper employment. Comparing this with
what happens here is truly revealing. Whereas the education system here prepares the students to face the
challenges of globalization, there on the other hand, only a few find rewarding jobs. Others are forced to
enter the informal sector with not much stability and security. Their existence is miserable and this is
unwarranted. One can only hope that matters improve over time.
I am told that the job market in this country too, is unable to provide
jobs to all. The over-load at the institutions of higher learning gets increased
over time. Yet, while getting the jobs that were out-sourced back to the
Americans may be a possibility, the same may not be true for India. So the
education system, the employment situation, presence or absence of social
security for all, compounds the problem. Each country has to devise its own
strategy to meet the needs of its citizens, picking and choosing from diverse
experiments, its very own mix so that social costs are minimized and social benefits are maximized, given its
constraints. This truly calls for greater imagination and divine blessings.
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Haule, Haule….The lighter side of life!
Sushma Madduri

Champak das works as a senior chef in a small three-star restaurant and hotel in a small suburb in
the state of Connecticut in the United States. He is whiling away his life’s carriage with a once in a while ‘aate
jaate, chalthe chalthe..whistle!’
Mrs. Das adorns the ‘adarsh gharwaali’ title and has helped him drive the carriage effortlessly all
these twenty years and has made sure neither of the D.Juniors complained about anything in life, in spite of
the meagre income brought home by Papa!
One chilly winter morning, as Mr. Das lazily tossed and turned around in his bed, he heard an
unexpected wakeup call from a crow (rare in the US). As it seemed, this intuitive ‘cawing’ triggered a doubt
in his typical Indian superstitious mind and thus he sat up in his bed, a bit worried of what was going to befall
upon him that day! His eyes opened to all the ‘subh somwaar’ (happy Monday) and ‘jai bolo ganesh maharaj
ki’ WhatsApp messages from friends and ‘social media’ relatives and family. Convinced that some good luck
was on his side, he woke up to get ready for work.
As he was preparing to leave home after his breakfast of left-over ‘aloo paratha’ accompanied by
dahi (thanks to Mrs. Das), it struck him that D1. Jr’s semester fee was due that day. He soon got to his age
old laptop to initiate a payment online. As he completed the formalities (filling up all the 21 odd page details
that he does every time), he filled in his credit card details and was clicked a big ‘SUBMIT’ at the bottom of
the screen. To his surprise, the screen froze and an ‘ERROR’ message popped up in the center of the screen.
The message details read out, “the webpage closed unexpectedly, do not go back or click refresh browser!!’

Unable to grind his fifty year old teeth, he tried to settle down in his chair. Then he feebly called out
to Mrs. D for a cup of tea. He expected that would get his mind running again for the next step of action for
this mishap. In a moment, his cell phone vibrated with a new text message on the locked home screen. The
message beeped about a credit card charge for a substantial amount, confirming the activity and asking for
his validation! This set a rajdhani express running in Champak’s heart! He said to himself, “this implies that
the fee payment went through! How did that happen when an ERROR showed up? ”
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He immediately picked up the phone and called up the credit card company to enquire about the
same. After a long wait and several sequential ‘1s’ and ‘2s’ pressed with unmatchable patience, while testing
his luck between English and Spanish, the customer service representative came online. He asked her about
the credit card charge. She replied back in broken English that since the error occurred on the university’s
website, he should call and lodge a complaint with them. She also confirmed the credit card has been charged
and the payment was due soon.
Champak trembled and now dialed the university’s registrar’s office to find out about the fee payment.
They coldly confirmed that the payment did not go through as the error message certified it, and demanded
a payment by 5 PM that evening, reminding him of the deadline. They also added that he needs to lodge a
complaint with the credit card company about the false charges.
A day yet to start, Champak felt sick in his stomach with this entire transaction. He had been a loyal
customer with the credit card company for the past twenty years. It may work out eventually in the end, but
honestly, who has time to call the company back and forth a few times to sort this out? Especially for an error
on who-know-who’s side? The crow seemed to have fulfilled its duty to let us know of this upcoming tamasha!
Naam ke waasthe, the so called, ‘sophisticated technology and 24 hour customer service’!
Good were those days when we lived with hardcopies, files and ledgers- and real people to deal
problems face-to-face!
No one can be blamed for such errors, yet we have to learn to live with them without complaint!
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Durga Puja
Sankar Chanda

I Remember! I Remember! Or Do I?

I remember, I remember,

I remember, I remember,

Where I was used to swing,

The fir trees dark and high;

And thought the air must rush

I used to think their slender

as fresh

tops

To swallows on the wing;

Were close against the sky:

My spirit flew in feathers

It was a childish ignorance,

then,

But now it is little joy

That is so heavy now,

To know I'm farther off from

And summer pools could

heaven

hardly cool

Than when I was a boy.

The fever on my brow!

- THOMAS HOOD

On a September morning before Durga Puja, I recited the above lines
for a class test at St. Xavier’s School, Kolkata. That afternoon, waiting
for the measure of my modulation, I looked about to check if the
banging in my chest was invoking sniggers at nearby desks. Mercifully
my mates too had drums to deal with. Then the thumping paused, as I
held my breath. The Reverend Father Lewis Hincq said I had lost
marks for presuming to be an old man. I doubted if I would ever exhale. Then he revealed, to my delight,
that I had scraped through by the skin of my teeth. I had ₹2 in my pocket, with a plan to double it next day.
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But on the way home, blithe of spirit, I spent it recklessly, though on what I cannot for the life of me
remember.
That is how memory works, it never comes uncensored. I recall,

before growing into long pants, having tripped while skipping across
Park Street, with the pell-mell traffic bearing down on me. But I have
no memory of getting up and making it to the walkway. So I remain
forever sprawled in the middle as a taxi is hell-bent on quashing me.

Some years on, one April evening, this time in corduroy baggies, I was swapping sweet nothings with a
pretty little miss at her home. Pat Boone was singing in the background:
“Sometimes an April day will suddenly bring showers
Rain to grow the flowers for her first bouquet
But April love can slip right through your fingers
So if she's the one don't let her run away”.
Just then, as I distinctly recollect, at a critical instant, a maid parted the curtain and said in an undertaker’s
dark tone, “Ela, your mother summons you”. The words made my blood run cold and convinced me Ela had
to appear in a Court and a police escort was waiting with handcuffs. All the peachy promises she made to
me and all the sweeping dreams I had spun for her are forever lost. Not a phrase remains to brighten a
rainy day.
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I look back to see the rubble of the past, a pillar without a top where a majestic portico once stood, a
broken bracelet that had graced my lady love, a cluster of jagged slabs where a tower used to soar, a lush
garden long gone to seed, grey stones grown over with moss, and tangled vines on crumbling walls.
Nothing makes sense of the ruins.

Generally, everything seems fine through the frosted prism of time. Tragedies are mellowed and elbowed
out by the interludes of comic relief. Our green years seem sweet now, ice cream cones, chocolate cakes
and jelly cubes. The snubbing, bruised knees and Sanskrit parsing have all gone with the wind, the Sanskrit
parsing in particular. We remember only the satisfactions and fascinations and wish we could be
passionate again.
We forget the many heartbreaks, the tossing and turning of wakeful
nights, the tightening of dry throats, and the jumping larynx when one
day she declared she could only be our sister, as though we were
desperate for more sisters!
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Among the beautiful
pictures
That hang on Memory's
wall,
Is one of a dim old forest,
That seemeth best of all.

I had a little brother,
With eyes dark and
deep
In a dim old forest
He lieth in peace
asleep.

Therefore, of all the
pictures
That hang on Memory's
wall,
The one of the dim old
forest
Seemeth the best of all.
Alice Cary

It is the light, not the night that we have in sight when we turn the telescope to the past. There are no thorns
to those roses, no dusk after the dawn, no holes on the roads that we roamed, no nettles on the grass we
trod. We do not notice the glass that had cracked. And the bees that stung us are, to our faded gaze, but
buzzing bearers of honey. Indeed, the Almighty is merciful that such is the case, that the ever lengthening
stream of memory appears in silvery trickles, and the distress and regrets of today will be the soft nostalgia
of the morrow.
The past is like the Moon, showing only its bright side, letting the

ordinary and the ugly slide into the blindness of oblivion. The hates and
pains have vanished behind the orb and torment us no more. The
glories and laurels are the last to go, bathed in a silky shine, and the
longest in sight, fondly recalled alone, and tenderly shared with friends.
It is this seductive charisma of the past, perhaps, that tempts

elders to endlessly babble baloney about the “good old days”.
The planet appears to have been a paradise then, and Utopia
was not a figment of imagination. Men were masculine, and
women very feminine. The skies were higher, the seas less
choppy, the apples really red, the grapes not so sour, and the rainbows more radiant. As for the gallant acts
of the people of yore and the magical happenings, it will take a regiment of marines to believe them all.
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I like listening to veterans’ tales of those golden moments, assured the grandkids cannot refute them. And I
wonder when granddad would insist, when he was their age, the sun often shone at midnight, and boys had
fun in lifting a bus by its bumpers.

Memory has played games since the first human became old, and will do so again when today’s toddlers
hobble with age. Adam lived for 930 years. One fancies him, on his 900th birthday, telling his progeny, “I
long for that day in the Garden of Eden when Eve plucked an apple as big as the moon.”

Robert Browning’s poem, Patriot Into Traitor, glorifies what is gone:
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“It was roses, roses, all the way,
With myrtle mixed in my path like mad.
The house-roofs seemed to heave and sway,
The church-spires flamed, such flags they had,
A year ago on this very day!”

And William Wordsworth in The Daffodils lives is past bliss:
“For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.”

The Victorians garlanded the past with Robin Hood, Ivanhoe and the glamour of Camelot. Life has since
shifted gear. Jet aircraft have replaced the horse and buggy. Readers no longer lie under the “greenwood
tree” reading a book bound in old brown leather. They now use a glass screen instead. But everyone, like
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Richard Llewellyn, has memories titled “How Green Was My Valley”. Smell, touch, music and weather can
trigger nostalgia and feelings of physical warmth, as medical studies attest.

By all accounts, the planet has backtracked since the Big Bang. So it must have been supremely sublime
for the first people. Indeed, it is still rather nice if the wheels of a passing car do not splash you as they go
over a puddle, and you can retain your humour when the room heater conks out on a winter night.

Admittedly the earth was more alluring on that pure dawn of humanity, when the air was clean, and the
grass had not been trampled by jostling populations, nor the silence blighted by noisy cities. Our remote
ancestors in their floppy frocks must have felt good as they wandered footloose and fancy-free under the
new blue sky. They sat on hillocks by their tents playing the lyre as the bleating sheep grazed. The plants
grew food and the trees fruit to meet their needs. Life moved smoothly, not yet hindered by greed and sin.
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But those days were then. Human infancy was lived in whispering woods by rippling brooks. Tranquility was
timeless. Adulthood now swings from doubt to hope, hurrying to meet deadlines. We do not know God’s
grand plan but believe we fit into it. We make bricks in a kiln, expecting to give shape to a magnificent
edifice.

It is wise not to toy with ifs and buts, and the buses we missed. We live in this instant. Let us not go to the
graveyard of buried days to raise ghosts. There are faces that will not smile again, and soft voices we will
never hear. They have got off the train when their station came. Every wall in the house is a store of
stories. We see the hazy forms, and reach out into empty air. We cannot pull back our words, nor retrace
our steps. Let us not dig up a misery, nor stick a bone back in the throat. It is risky in a car to shift our gaze
from the broad glass in front to the narrow rear-view mirror. Let us forget the lament and go forward in faith.

There are advertisements for tablets and trainings to sharpen memory. I guess they can help remind where
I left the last umbrella. But I spurn the offers as I enjoy the drenchings in sudden torrents. And I do not wish
to develop a knack for flashbacks. Forsooth there is much in most people’s lives that is best forgotten.
There were occasions when we were long in speech and short in deed. Ah well, we also bore the
consequences. Dear God Of Time, take away those memories from our heavy hearts, clear the fears,
delete the griefs, and leave only the peace of amnesia. From the garden that was, let us root out the
weeds, not the Lillies and Daisies.
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Sometimes, at day’s end, I meet the little boy of six that was me so long ago. He tells me the story of Jack
And The Beanstalk. He is serious and sincere, and wishes to sail the seven seas. He is more mundane at
nine, with no money and wanting to earn lots. I laugh at his simplicity but feel guilty seeing his earnest
intent. At fourteen he worries about Sanskrit parsing. And at sixteen, moustache barely visible, he is
intrigued by the girl in pigtails and pink ribbons who plays badminton with him. His hair is now neatly
combed and detective tales have given way to romantic poems. Love is however tough on badminton
players, because parents are tyrants. The boy’s face does not suggest happiness ever after, as he goes
away. And sleep tiptoes in.

“Auld Lang Syne” means “back in the day”. I am moved by the haunting melody of the song and its lyrics
that also inspired Rabindranath Tagore’s Bengali rendition. It reminisces the togetherness and the ecstasy
gone by, the separation, then the reunion. The song proposes “a cup of kindness” for looking back on the
past.
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Should old acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should old acquaintance be forgot,
and old lang syne?
We’ll take a cup of kindness yet,
for auld lang syne.
We two have run about the slopes,
and picked the daisies fine;
But we’ve wandered many a weary foot,
since auld lang syne.
We two have paddled in the stream,
from morning sun till dine;
But seas between us broad have roared
since auld lang syne.
And there’s a hand my trusty friend!
And give me a hand of thine!
And we’ll take a right goodwill draught,
for auld lang syne.

Shankar Chanda is a
dreamer, learner and writer
from Kolkata, India.
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Taj Mahal
Archana Susarla

Introduction
The Taj Mahal (crown of palace) is an ivory-white marble mausoleum (building
housing a tomb or tombs) located on the south bank of the Yamuna River in
Agra. The Taj Mahal was built by Shah Jahan in 1632 to honor his favorite
wife, Mumtaz Mahal. The Taj Mahal is seventeen acres long which includes
a mosque (Muslim house of worship), guest house, and has three formal
gardens. Although construction of the Taj Mahal was completed in 1643,
other phases were added in the next ten years. Formal construction and
ended in 1653 and the cost of building the Taj Mahal was thirty-two million
rupees. The values of the Taj Mahal went up to fifty-two billion rupees in 2015.
In United States dollars, the value is twenty-seven million dollars. The Taj Mahal was built by twentythousand artisans, boards of architects, and Ustad Ahmad Lahauri (Court Architect to the Emperor) (Taj
Mahal, 2017).
In 1983, the Taj Mahal became the world heritage site by becoming the “Jewel of Muslim Art” in India. The
Taj Mahal is the best example of Moghul Architecture and is an example of India’s rich history. Annually,
seven to eight million people visit the Taj Mahal and it was labeled as one of the new seven wonders of the
world in 2001 (Taj Mahal, 2017).
Inspiration
In 1631, Mumtaz Mahal died from giving childbirth to their fourteenth child, Gauhara Begam. The main
mausoleum (building, especially a large and stately one, housing a tomb or tombs) was completed in 1643
and surrounding buildings were completed five years later (Taj Mahal, 2017).
I.

Architecture and Design

The Taj Mahal is built on Persian and Mughal Architecture. Earlier buildings of the Taj Mahal were built
out of red sandstone. Shah Jahan used white marble inlaid with semi-precious stones. Under his
directorship, the Taj Mahal reached new levels of beauty (Taj Mahal, 2017).
II.

Tomb

The Tomb is the central focus of the Taj Mahal. It has a large white marble structure and consists of a
symmetrical building with an Iwan (arch-shaped doorway) topped by a large dome and finial. The tomb
is a large, multi-chambered cube with chambered corners. It has an unequal, eight-sided structure that
is fifty-five meters on each of the four long sides. The main chamber was Mumtaz Mahal and Shah
Jahan’s house. Their graves are at the lower level (Taj Mahal, 2017).
The dome is the best feature of the Taj Mahal. It is thirty-five meters high and is called the onion dome
or amrud or guava dome due to its shape. The top of the dome has lotus design. The shape of the dome
is slightly asymmetrical and mixes Persian and Hindustani decorative elements. The Main Finial
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(distinctive ornament at the apex of the roof, pinnacle, canopy or similar structure of a building) was
originally made of gold, but later was replaced by bronze in the nineteenth century. The bronze feature
consists of Persian and Hindustani decorative elements and the finial is topped by a moon (Taj Mahal,
2017).
The minarets, a traditional element of mosques used by the muezzin (a man who calls Muslims to prayer
from a minaret or mosque) to call Islamic faith and prayer, are divided into three equal parts by two
working balconies that ring the tower. The top of the tower has a chattri (elevated dome shaped pavilion
used as an element on Indian Architecture) that mirrors the design of the tomb. All chattris’s have the
same decorative elements. The minarets are constructed so if they collapse, the towers will fall away
from the tomb (Taj Mahal, 2017).
III.

Exterior Decoration

The exterior designs of the Taj Mahal are among the finest of the Mughal Architecture. Decorative
elements were made of paint, stucco (fine plaster used for coating wall surfaces or molding into
architectural decorations), stone inlays, or carvings. The calligraphy (decorative handwriting) was
created in 1609 by Abdul Haq. Most of the calligraphy consists of jasper (black marble) and white marble
panels. The calligraphy found on the marble cenotaphs (tomblike monument to someone buried
elsewhere) is very delicate and detailed. The tombs below the vaults have elaborate geometric forms.
Sandstone buildings consist of white inlays and dark or black inlays on white marbles. Part of the marble
buildings have been stained or painted in contrasting colors and consist of complex geometric patterns.
The floors and walk ways consist of contrasting tiles. The lower walls of the tomb consist of white marble
dados (the lower part of a room that has a different color than the upper part). The polish emphasizes
the carving of the dado frames and archway spandrels (triangular space between one-side of the outer
curve of an arch, wall and ceiling or framework). The dado frames are decorated with pietra dura (inlay
technique of using cut and fitted, highly polished colored stones to create images). The Pietra Dura is a
type of decorative art. The spandrels are decorated with pietra dura inlays (ornaments) of stylized,
geometric vines and fruits. The inlay stones are yellow marble, jasper, and jade, polished and leveled to
the surface of the walls (Taj Mahal, 2017).
IV.

Interior Decoration

The inner chamber is an octagon with an entry on each side. The bodies of Shah Jahan and Mumtaz
Mahal are plain crypt beneath the inner chamber, with their faces turned right to Mecca. The trees and
fountains are given scientific names. The tomb in the Taj Mahal garden is located at the end of the
garden. When the garden was first built, there was an abundance of roses, daffodils, and fruit trees. The
Taj Mahal’s garden deteriorated as the Mughal Empire declined. By the end of the nineteenth century,
Britain controlled most of India and managed the Taj Mahal, changing the landscaping (Taj Mahal, 2017).
V.

Outlying Buildings

The Taj Mahal’s complex is bordered with three sides and consists of red sand stone walls. The side
facing the river is open and the outside walls consist of several mausoleums (building housing tombs)
of Shah Jahan and Mumtaz Mahal. The main gateway is built of marble. The ceilings and walls have
elaborated geometric designs. The far end of the complex consists of red sandstone buildings and the
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western building was used as a guesthouse. The floor of the mosque is laid with five-hundred sixty-nine
black marble prayer rugs. The outlying buildings were completed in 1643 (Taj Mahal, 2017).
VI.

Tourism

In 2001, the Taj Mahal attracted two-million visitors which increased to eight- million in 2014. Indian
citizens have a much lower entrance fee than foreigners. Tours to the Taj Mahal are usually in October,
November, and February. The Taj Mahal is very clean and tourists either walk or ride the electric bus.
The town south of the Taj Mahal (Taj Ganji), originally had markets. The Taj Mahal is one of the Seven
Wonders of the World and is also included in the new sever wonders of the world. The Taj Mahal is open
thirteen hours daily, except on Friday, where is open from twelve to two p.m. for prayers. On the day of
the full moon, the Taj Mahal is open for night viewing, as well as on the two days before and after the full
moon. Security reasons permit only five items to be brought into the Taj Mahal (water in transparent
bottles, mall video and still cameras, mobile phones, and ladies purses).
The Taj Mahal is a very elaborate building and one of the Seven Wonders of the World, as well as one
of the new Seven Wonders of the World. The tombs and decorations are very complex and it is a very
famous building toured by thousands of people annually.

Reference
Taj Mahal https://en.wikipedia.org/wkik/wikipedia. Retrieved July 3, 2017.

Archana Susarla lives in Vestal, New York. 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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Courtesy Does Not Cost Much?
Nita Mitra
In Economics we have been taught about Cost Benefit Analysis at the beginning of the Intermediate level classes. We
have been instructed to weigh both the costs and the benefits of an action. And obviously if the costs outweigh the
benefits, it is not worth- while to undertake the action. In contrast if the benefits exceed the costs the action may be
taken up. Individuals gain from such an action.
This piece of writing does not all deal with the subject of Economics or its syllabi. Rather it dwells upon the general
impression of mine when I came to America to visit my grandson and his parents. Let me confess that I felt a little
scared about general atmosphere of racialism and hatred that is being witnessed world over. Isms apart, in all parts of
the world issues relating to class, caste, race, gender have been surfacing for quite some time. Diversity seems to be
losing ground to uniformity. Ranging from our food habits, religion, political affiliation, to sexual orientation and so on,
society requires us to be conformists. Are these required to be at the top of our agenda? The answer is no and yes at
the same time. The point I would like to stress is that we are both diverse and similar at the same time. Diversity in
languages, food habits, dress code, beliefs and orientation apart, we tend to converge at the core. For example,
motherhood/fatherhood and its joys and pains are same world over. Similarly love, solidarity, fraternity do not vary
across continents. This brings me to the point that I would like to stress upon. Civility and courtesy is present in all of
us. So is cruelty and animosity. My American experience is that I have found people here to be helpful, cordial and
warm. In streets, parks, market places I am surprised that they all greet me ------they may be a gardener, a municipal
worker or a fellow tenant of the housing colony in which I am staying It may cost them nothing I know, but my gain is
the general level of well-being that I experience. This is not my home, my country or nationality. Yet I feel that I too
belong to this place and its people. This welfare enhancement defies calculation. My welfare increases but when
courtesy does not cost much to these people, I wonder what benefits they may derive from such action. Is it their
innate nature to be warm or is it that the melting pot syndrome is strong here? India’s noble laureate had called his
motherland to wake up to the fact that the Indian subcontinent had welcomed from ancient times, streams of people of
different races and cultures who have contributed to the essence of its nationality. This embracing civilization is what
constitutes the spirit of being an Indian. I would be wrong if I were to attribute it only to India. I have found it to be true
for America also. This is what I mean by unity in diversity.
I have just finished a book by Naomi Klein entitled No Is Not Enough. I think this impression of mine about the
American people and their response to an unknown Indian like me, may indeed give her added impetus to write that
people are capable of saying “Yes”. Open heartedness and cooperation can exist. But, the way people cooperate can
also be altered. For instant Yuval N Harari in his book called’’ Sapiens: A Brief History of Humankind” writes “Prior To
Industrial Revolution(IR) , the daily life of most humans ran its course within three ancient frames: the nuclear family,
the extended family and the local intimate community……..”. All this has changed dramatically over the last two
centuries. The market got immense powers and over time states and markets weakened the traditional bonds of family
and community. As people were to become individuals their liberation came at a cost. Loss of strong families and
communities not only breached countless generations of human social arrangements, it also brought in alienation.
This again makes it necessary for us to take look into what Economics has to offer in this respect. When does the
community extend a helping hand or when does family cushioning matter? Theories about migrants from similar socioeconomic strata getting help from their co-migrants when they relocate or disowning their lesser co-migrants when they
come from well-off families also illustrate the point that there are two different sides to the problem of community and
migration. We would like to hope for the existence of the strong families and community bond so that Homo sapiens
may hold each other’s hands both in good times and bad times. I do not know what these ramblings of mine add up to.
However, qualitative differences do exist between the country side and urban areas and within the urban areas between
the small towns and the large metropolises. People may or may not have the time for each other. Modern Times have
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made man only a cog in the wheels as Charlie Chaplin so beautifully projected in his sensitive film. My point is that it
may not take a full second to say hello or good day. It may not entail time cost. But it does entail the benefit of wellbeing. Give and take is what modern times may well afford. My self does acknowledge this when I am nestled in a
small town within America. Here courtesy abounds and I do benefit from the largesse of the people here. A big thank
you from my end.

Nita Mitra has a PhD in Economics from University of Calcutta. She taught
development Economics, Indian Economics and Labor Economics in the same
University. She now lives in Kolkata and loves to travel & read.
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DhobiDa
Sushma Madduri

Dhobida’s nephew Narasimha who now lives with us in India.
I recently visited a dry cleaner for a minor repair on a pair of my work pants. This undertaking
occurred due to inevitable circumstances. As a first timer, I was worried inside, wondering what would be the
charges for a last-minute job such as this one. I was preparing myself for a job interview that day, and to my
horror that morning, found that the pants were out of shape with one of the leg lengths sweeping the floor
behind my shoe completely detached from its original hemline. I clearly had not expected this 'dhOkaa' in the
last minute and of course had no time left for a quick home fix. Honestly, I am not entitled to call it a deceit.
Such a catastrophe doesn’t happen overnight, I am sure the fatigue presented itself in several stages leading
to this failure, but wasn’t strong enough to win my attention!
I Googled on ‘Alterations and tailoring near me’ and hastily headed towards the dry cleaner outlet.
My Naani’s words reverberated in my ears, “a stitch in time saves nine”, as she first taught me how to render
such quick fixes in my childhood. I sighed lazily and moved on, cursing myself for not paying attention. For
each time I hit up on these pants in the wardrobe I kept switching to some other outfit or even avoided the
need.
At the alteration desk a lady received me with a bright smile on her face and asked me about the job
to be done. I handed her the pair of pants and informed about the repair needed. She replied back with
confidence about an easy fix and added that needed a couple of days as she had orders lined up before this
one. I insisted that this was urgent, and I needed it done that day. Without a change in her smile, she said,
"With pleasure, Ma’m! We do have a ‘same day order’ option, but that would cost you a little more. Would
you like to try that?” I replied, “Well, I don’t really have a choice here. Please go ahead”. She quickly jotted
down the order number and repair details on a piece of paper and handed me the receipt. She asked me to
stop by at 5 PM that evening to pick up the pants. I now really softened my voice with almost tears in my
eyes and blurted out about the interview and seasoned up my statement saying that she was my life boat for
the day. She seemed to be convinced with my honesty and got to work promptly. She turned back and said,
“Listen, I wouldn't usually take orders like this but in your case I'm just doing it this one time!” I smiled uneasily
at that remark and very well deserved that ‘finishing’ stroke for my laziness. In a few minutes, I thanked her
profusely and walked out after paying 3/4 of the pants’ price for the single hem she just rendered. A typical
middle-class head like mine with my jaws dropped would faint thinking about the little handy sewing machine
in Walmart that would probably cost half the price of this repair!!
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As I got into my car and started driving back home I travelled down my memory lane into my childhood that
brought back fresh memories of my childhood neighborhood and its most efficient people! Awards of
recognition in order of ranking go to DhobiDa, Pavan tailors DarjiDa, Sahib bhai (banana vendor) and
bubblingum kaka (vegetable vendor) and of course not to forget the cobbler (I don’t know his name..!). Golden
were those days with those friendly people around. Easy repairs and quick fixes were as easy as spare
change. I never thought, that these things would be time consuming, out of reach and expensive in my own
lifetime!
A special mention to DhobiDa in this narrative- first, because he is my all-time favorite, and second,
because I spent more time with him than any others in the list above. My summer vacations passed by at my
Naani's house in Hyderabad, India. DhobiDa occupied a small open space in front of the house that was
originally intended for the garage. My Naana drove a ravishing Bajaj Chetak, and hence, we never had the
need for the garage. All the kids in our street christened DhobiDa with a title, ‘khaDak maanush’ or our own
local iron man! He indeed handled a heavy ‘istree dabba’, an old fashioned iron box that he used to press
clothes with. He had loads and loads of laundry that needed to be delivered piled up on a huge ‘orange’ TV
stand that covered up the rear wall of the garage. He had some more loads down the staircase that lead to
the terrace. His ‘aDDaa’ was the most happening place in the galli (street), with a few customers coming in
with soiled clothes, while a few others going out with clothes neatly pressed and hidden in old newspapers.
Some of the customers stopped by for a quick chat with him. The topics scanned the entire world, starting
from the daal-chawal price increase, cricket, rental properties in the neighborhood, all the way to nuclear
weapon tests by China. DhobiDa never appeared ignorant. According to me, he knew everything! Tall, dark,
skinny and handsome at about 65, he had this special maharaja style ‘mooch’ that made him stand out in a
crowd!
I don’t really recall when he came in to live at my Naani’s garage.My favorite pastime activities were
to watch him load his iron box with charcoal and watch him make his special ‘chilli rasam’. The very thought
brings water in my mouth.
Our summer evening activity was to climb onto the compound wall and watch people and traffic on
the street. As soon as we spotted DhobiDa at the end of the street with his treasure hunt (a huge sack of
charcoal) from the local flea market, our faces brightened up. The next half hour or so would be so
entertaining that even the best snack (puri-halwa) wouldn’t move us from the compound wall! We were all
eyes on DhobiDa as he unloaded his sack on the floor on a spread out newspaper. He would start sorting
out the good charcoal from the light and less utility ones. He would gently strike each and every piece of
charcoal on the ground. ‘Survival of the fittest’ was decided with this pressure test! The good ones burn till
the end, while the brittle, it would crumple to powder sooner. These would go right to the bottom of the box
or be use ones would be used as fire starters. Dhobida would then load the iron box with all the smaller
pieces first, and carefully pack the box tight with bigger pieces to last till the end. He pressed silk and linen
when the heat is low and would shift to the cottons and heavy stuff as the heat caught on. This is how those
iron boxes are managed economically and efficiently, since they don’t have a heat control knob on them.
‘Wah ! kya idea hain sir ji ??’. These days, I struggle managing the heat on clothes (which turn out mostly
underpressed or overpressed) even with the most sophisticated electric competitors!

DhobiDa always had spare change under the warm blanket on his work bench. He probably left it for
us kids to treat ourselves to some goodies or for some hungry souls that passed by the street. He never
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asked or enquired for any ‘missing’ change! We all thought he was such an understanding man! He was like
a ‘yogi’ in the forest. He only earned enough to feed himself and for his supplies, and did not care about the
rest. He was popular for his ‘istree’ and his famous folding technique. I heard people compliment it,
“DhobiDa’s fold is unmatchable. No one else can do it. He is the master. I don’t mind waiting for a week or
two for my shirt, but I need only him to do press it for me!” I learnt how to press clothes by merely observing
him every day.
One night, a robber crept up the wall that separated my Naani’s house from our neighbor’s. He
silently picked up the long staff (we used to pluck guavas with) from the window sill and tried to pull out my
Naana’s shirt hung on a hook in the hallway. He probably expected some change or cash in the shirt pocket.
My aunt who saw the staff’s shadow in the hallway started screaming loudly, and this woke up DhobiDa. He
ran as fast as lightning and chased the robber around the house. A few minutes later, he came back to
enquire if we all were safe and assured us of no theft done.
One of my most comical yet philosophical conversations with Dhobida was about death. There was
a cremation ground a few blocks right down the street, a little secluded and spread out deeper into the woods.
Hence, once in a while we used to see an ‘anthim yaatra’ (the last journey) of departed souls far across the
street to the final destination. On one of those sights, I asked him with an honest doubt on my face, “DhobiDa,
when will you die? And then what do you want us to do with your iron box?” He probably wasn’t expecting
that question from me; and instantly burst out into laughter. Then, he proudly brushed his mooch upwards
with his hand and replied, “This chiranjeevi (immortal) will never die, beti! You will see for yourself!!” I was so
relieved that moment, don’t know why! But to my surprise, he kept his word! His sudden disappearance
indeed remains an unsolved mystery for even today. About a year before my Naani passed away, he went
on a trip to Tirupathi. To our shock and surprise, he never returned. His family tried to find his whereabouts,
but all in vain. I personally knew that he couldn’t have received Naani’s death easily. He probably had an
intuition, which made him leave like that without a notice. They were considered brother and sister by
everyone in the neighborhood, including my Naana. Born out of different homes but brought together by fate,
she fed him and gave him shelter and he ran errands for her simply out of joy. The first lesson of humanity
and unconditional friendship was taught at home for all of us!

I am a teacher by profession and an ardent lover of nature by heart. I strongly believe

that our very being is always influenced and improved by observing two important facts
of life: Mother Nature and People!
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Nine Different Places Navratri is Celebrated
Archana Susarla

Navratri (nav meaning “nine”, and ratri meaning “night”) is a festival
celebrated in October for nine nights, with a different event happening each
night. On the tenth day, Durga defeated the demon Mahisasur. This day
known as Vijayadashmi means day of “triumph”. During Navratri, people sing
and dance. Each state in India, celebrates Navratri in a different way. Navratri
is a big festival in Gujarat, Bengal, Assam, Dehli, Punjab, Tamilnadu, Andhra
Pradesh, Telangana, Karnataka, and Kerala (9 Different Ways Navratri is
Celebrated, 2016).

l. Gujarat- Navratri is a big festival in Gujarat, in Western India. People wear colorful costumes and perform
the Garba dance around Goddess Durga, using dandiya sticks. In addition, they do puja to Goddess Durga
and fast for nine days (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).
ll. Bengal and Assam- Saptami, Ashtami, and Navami are the last three days of Navratri and Dashami is the
tenth day. These four days are widely celebrated in Bengal and Assam, both which are in Eastern India.
However, people do not fast in these states. On the contrary, they have big feasts. People make idols of
Goddess Durga. In Bengal and Assam, Durga Puja is bigger than Ganesh Puja (9 Different Ways Navratri
is Celebrated, 2016).
lll. Delhi- Navratri and Durga Puja are combined in Dehli, the capital of India. Dehli which has a large
population of Bengali’s, has Ramlila performances. People have stage shows and display Ram’s life. On
Vijay Dashami, Statues of Ravana are burnt (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).
IV. Punjab- In Punjab, Navratri is celebrated by fasting, instead of singing and dancing. The first seven days
of Navratri are celebrated with pujas and fasting. People chant hymns all night and sing devotional songs.
Fasting stops on either the eighth or ninth day or the nine forms of Durga are worshipped by nine girls (9
Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).
V. Tamilnadu- In Tamilnadu, Saraswati, Lakshmi, and Durga are the three primary goddesses worshipped
during Navratri. Married women invite other married women and pray that their husbands live long lives.
Unmarried women pray for matches. Part of the celebrations in Tamilnadu include Gold, an arrangement of
nine stairs, each which represents each day of Navratri. People place goddesses on the stairs and worship
them for nine days. After Vijayadashami, the gods are placed in the nearest body of water (9 Different Ways
Navratri is Celebrated, 2016).
VI. Andhra Pradesh and Telangana- During Navratri, Andhra Pradesh and Telangana celebrate Bathukamma
Panduga. The name Bathukamma Panduga comes from the word Bathukamma. In Telugu, Bathu means
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“life” and “amma” means “mother”. Bathukamma Panduga begins on the day of Mahalaya Ammavasya and
the festivities end on Ashwayuja Ashtami. The rest of India refers to this festival as Durgashtami, which falls
two days before Dussehara. Boddemma, which is celebrated after Bathukamma, is a seven-day festival
marking end of the Monsoon in this region. Bathukamma refers to a beautiful flower stack, arranged with
unique seasonal flowers (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016). Most of the seasonal flowers are
arranged in seven layers in the shape of Temple Gopuram and have medicinal value. Goddess Durga is
celebrated in the form of Bathukamma, the patron goddess of womanhood. Navratri is more of a feminine
festival as women dress in saris. On Vijayadashmi, Bathukamma’s are put in water as a sign of farewell (9
Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).
VII. Karnataka- In Karnataka, Navaratri and Vijayadashmi are very important festivals. Mysore (originally
called Mysuru), a city in Karnataka, is blessed with the biggest and grandest festivals. Beginning in 1600’s,
the Wodeyars (rulers of the region) began using the festival as a display of power. Durga is very special in
Mysore because Mahishasura is from this city. Mysore Palace, Mysore’s most famous landmark, lights up
during Navratri, and ends with a grand procession on Vijayadashmi (9 Different Ways Navratri is Celebrated,
2016).
VIII. Kerala- Kerala is the most literate state in India and they celebrate Navratri by encouraging children to
educate themselves on the last three days of the festival. The last three days of Navratri are known as
Ashtami, Navami, and Dashami. Education is a priority for people who live in Kerala and they worship
Goddess Saraswati, who grants them knowledge and wisdom (9 Different Ways Navratri is Celebrated,
2016).
IX. During Navratri, Himachali’s (people from Himachal Pradesh) visit relatives and friends. The Hidimba
Temple in Kullu attracts hundreds of devotees during Navratri. There are large processions honoring the
deities of Hidimba that start in Kulu and end in Dhalpur on Vijayadashami (9 Different Ways Navratri is
Celebrated, 2016).
Navratri is celebrated in several parts of India in very grand ways. Each state different traditions, clothes,
and food adding to the festivities of Navratri (9 Different Ways Navratri is Celebrated, 2016).
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It’s All about Puffins
Pradipta Chatterji

I have always had considerable curiosity about exotic animals and birds but that never led me into anything
more than reading books on unusual and interesting creatures, like penguins in the artic, the extinct Dodo
birds from Mauritius Islands and similar other species until I visited Reykjavik, the capital of Iceland. We
went to Iceland for my husband Manas’s conference on disaster management. Iceland is prone to natural
disaster because of its location, making it continuously geothermally active. It has
30 active volcanic systems including approximately 130 volcanoes within 4 volcanic
zones. However Iceland also has other attractions that are even more alive than
volcanoes, Blue lagoons and geysers…..and that are their Puffin Islands. Puffins
are rare birds seen only in countries near the arctic.
Iceland is the temporary home for about 60 percent of the world's Atlantic puffins.
Iceland’s puffins are the Atlantic puffins from North Atlantic Ocean. Atlantic puffins
spend most of their lives in sea but come to land to breed and nest in Iceland between
early April and September every year. Icelanders call the Puffin bird Lundi. Total
population of puffins are 8 to 10 million in Iceland.
These stocky and short birds are black and white in color like the
Penguins, but they are from different families. Puffins are sea birds, they
paddle along on the surface and dive underwater if they spot prey. They
rest on sea-waves when not swimming. Puffins can stand upright on land,
their body is made for swimming and diving and they can also fly. These
birds spend most of their lives in water coming up once a year to raise only
one chick.
An adult puffin’s bill changes color in the mating
season, becoming orange or bright yellow. The
feathers around their bills also look different. The beak loses brightness during the
winter but blooms into bright orange color in the springtime- possibly to attract
potential mates.
Puffins have the ability to catch and dangle many fish in their beaks at the same
time as they have spines in their tongues and roofs of their mouths. They feed on
herring and sand eels. They are not only good swimmers but can also flap their
wings very fast up to 400 times every minute thus reaching speeds of 80 km an
hour.
One doesn’t need to even travel far from Reykjavik, the capital of Iceland, to see puffins. Lundey and
Akurey are two small islands located in the Reykjavík bay area, these islands are rocky with small cliffs and
slopes and have vibrant birdlife. A short boat ride from the old harbor of Reykjavik took us to Lundey and
Akurey which are home to several thousands of the Icelandic Puffins. Lundy is just 5 minutes sailing from
Reykjavik, has a puffin colony of 20,000 birds. Only about a half-mile off Reykjavik in the Kollafjordur fjord
is Akurey Island, another Puffin Island, housing the largest puffin colony of the fjord’s six islands, and many
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other native birds as well. Depending on the tides and conditions on the islands the captain decides each
morning which island to sail towards.
The tour boats are especially designed to go as close as possible to
these islands’ rocky shores. Due to their shallow draught, upon arrival
the engine is turned off, and binoculars are provided to allow
passengers to observe the birds and the beautiful surroundings.
These uninhabited islands offer the rich birdlife their own territory, and
tranquility. It is not possible to go onshore and watch the birds, but
one can see the place, where the puffins make their burrows.
The puffins nest in the same site to breed year after year, laying a single egg in late April or early May and
then feeding the fledgling for a month or two before deserting the nest.
,
Puffins make their burrows by digging into dirt by
their beaks and their feet. The little puffin birds nest
on the island in the burrows they dig for safety and
warmth. Their burrows are about as long as an
adult human’s arm. These islands are rocky and full
of steep cliffs making perfect construction site for
puffins.

The Atlantic Puffin is both fascinating and unusual. There are many reason
why locals, artists and tourists alike are attracted by these brilliantly shaded
seabirds.
However we’re only able to spot a few puffins
here and there even with our binoculars, and it was quite difficult to take any
pictures while they were floating on the ocean as they continued to fly away
quickly. Possibly they wanted to avoid the trespassers. Similarly we searched
throughout their private island with our zoomed camera lenses but was able to
locate only a few of them.
As we bade goodbye to this beautiful land, I was overcome with the feeling that we humans are intruding
into the private space of these diverse life forms for our own curiosity and commercial gains. Beauty is
often spoiled by touch, and it may be best to leave nature’s creations to flourish in their native glory.

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: 2017
Committees

Participating Members

Finance

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

Publicity

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

Puja Magazine

Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Sayak Sengupta, Ashim Datta.

Puja Ayojon

Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Damayanti
Ghosh, Anasua Datta, Sheema Roychowdhury, Pradipta Chatterji, Shamla
Chebolu, Radha Punjabi, Abha Banerjee, Maitrayee Ganguly, Dipa
Dasgupta, Sonal Srivastava.

Prasad & Bhog

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

Decoration

Ashish Srivastava, Satyajit Kulkarni, Vaswati Biswas, Dipa Dasgupta,
Parveen Paul.

Lunch & Dinner

Subal Kumbhakar, Dilip Hari, Aniruddha Banerjee, Ashim Datta.

Pratima Transfer

Samir Biswas, Aniruddha Banerjee, Ashish Srivastava, Satyajit Kulkarni.

Local Artist
Cultural Program

Utpal Roychowdhury, Aniruddha Banerjee.

Invited Artist
Cultural Program

Dilip Hari.

Audio Visual Setup

John Kanazawich, Ashish Srivastava.

Hall management

Samir Biswas, Dilip Hari, Sheema Roychowdhury, Maitrayee Ganguly.

Reception

Utpal Roychowdhury, Samir Biswas.

Cross Functional
Coordination

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

Patrons & Donors

Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta Chatterjee,
Hiren & Dipali Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray.
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Greater Binghamton Bengali Association: 2017
Saturday, September 23, 2017
Durga Puja Programs
Morning Session:
8:00 AM – 12:30 PM
12:30 PM – 12.45 PM

Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)
Prasad

1:00 PM – 2:00 PM

Vegetarian Lunch

2:00 PM – 2:30 PM

Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan

2:30 PM – 3:00 PM

Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

3:00 PM – 6:00 PM

Break (volunteers assemble in ICC at 5:45 PM)

Evening Session:
6:00 PM – 6:30 PM

Sandhya Aarti + Dhunuchi Dance

6:35 PM – 7:15 PM

Local Talent Showcase – Youngsters

7:15 PM – 7:50 PM

Local Talent Showcase - Adults

8:00 PM – 9:00 PM

Dinner

9:10 PM –11:40 PM

Invited Artists (Shreyasi Bhattacharya)
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