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MESSAGE FROM CHAIRMAN OF PUJARI BOARD-2013   
    
Gouranga Banik   

 

Dear Friends,  

On behalf of the Board of Pujari, I welcome you and your families on the auspicious occasion of Durga Puja 2013. It 
was around this time back home years ago when we used to wake up listening to the incredible recitation of 
‘Mahishasuramardini’ by the late Birendra Krishna Bhadra on the radio. Out on the streets, as in those days, the 
construction of puja pandals and the transport of images of Devi Durga still cause traffic to back up for miles. But, 
as before, no one really cares. The Puja spirit always brings in renewed energy, happiness and general well being 
and make people forget hankering over petty stuff, such is the power of Goddess Durga upon us all. The sound of 
the dhak adds to the fervor and gets everyone charged up. We invite you to join us in this year’s celebrations as we 
look to Devi Maa to shower her blessings upon us.  

Proudly completing its 27th year, Pujari has come a long way from its extremely modest beginnings to be the 
celebrated organization in greater Atlanta that it is today. We owe our success to your continued support, hard work, 
creativity, unconditional commitment to our cause and to maintaining a healthy and enjoyable family environment at 
all our events that include Swaraswati Puja, Poila Boisakh, Picnic, and New Year’s celebrations. Like every true 
Bengali, we like to focus on the positive aspects of our lives, especially during this, the most auspicious occasion of 
the year for us. For these few days we feel the urge to draw upon our best and join in the festivities because the 
Divine Mother takes away all our troubles, heartbreaks and things that make us unhappy. She descends amongst us 
to heal our wounds and give us her Blessings. 

Our members are working tirelessly to make this puja enjoyable for both you and your family. With the help of 
many others, our executive committee, led by Rahul Roy, has made grand arrangements for this year’s puja. Our 
local talents have shown great promise, so much so that they are bound to wow the audience with their 
performances. Probably for the first time in the history of Durga Puja in the US, PUJARI will be screening a movie 
directed by our own Santanu Basu. 

We at Pujari always strive to recreate those Puja days from back home, long gone by. Let us all come together and 
leave behind our disagreements and misunderstandings as we celebrate on this auspicious occasion. This becomes 
all the more significant when considering the fact that many of us here are far away from our true homes and loved 
ones. Alongside you, we shall create new memories and hope that the next generation, growing up here in America, 
will look back fondly on Durga Puja just as we reminisce on the ones back from our childhood days.  

We always look for help from you whether in the form of time, financial donations or advice. On our part, we 
express gratitude to our patrons, sponsors, well wishers and our corporate donors for their help. As usual, your 
participation is vital to our progress and remains the primary factor determining the success of our puja. We are also 
trying to be more involved with other non-profit organizations such as Open Hand, Vibha and others.  

I feel fortunate that I have been associated with Pujari in several capacities and have participated in various activities 
that have allowed me to interact with a broad spectrum of members in the community and develop lifelong 
friendships. I consider myself privileged to have had the opportunity to work with the energetic, motivated, 
dedicated members of the Pujari Board and Executive Committee, and their supportive spouses. I would like to offer 
my sincere thanks to our community, volunteers, our advertisers and well-wishers for their supports and 
participation.  We also welcome your feedback about the event. 

We look forward to seeing you at the Puja along with your family and friends. Hope you all have a great time. 

 

Sincerely, 

 

Gouranga Banik  

Chairman of Pujari Board-2013 
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PRESIDENT'S MESSAGE  Rahul Ray, Pujari President 2013   

Dear Friends and Patrons, 

Thank you very much for gracing the occasion of our Durga Pujo 2013 with your presence. This is the 27th year of Pujari’s 
Durga Pujo celebration. As members and patrons of the Organization we often think what Pujari means to us, what keeps Pujari 
going and what brings us back year after year? 
Let me give my perspective on that and try to explain what I like to call the 5 F’s of Pujari and their significance here at Pujari. 
 
1st F: Food 
There is a saying we “We eat to live” but Bengalis “Live to eat”, being a predominantly Bengali Organization we have imbibed 
the same philosophy here at Pujari. Food has been the most important part of Pujari and we try very hard at each and every event 
to ensure the food connoisseur’s are not disappointed. 
 
2nd F: Function 
Culture has been an integral part of the Bengali society. We as parents get our kids engaged from their early childhood in 
different cultural programs and activities be it music (instrumental or vocal), dance, drama, quiz etc. Pujari encourages and 
provides an excellent platform for kids as well as adults to showcase their cultural talent and literary abilities, every year we try 
to scale new heights. The quality of our cultural programs year after year bears testimony to that. 
 
3rd F: Footfall 
It’s all about “You”, your presence makes all the difference and gives us the motivation to move forward and achieve new goals. 
As an ambassador of Pujari you inspire and motivate others to join the organization that helps us to grow and bring new 
perspective. It wouldn’t have been possible for Pujari to succeed without you. 
 
4th F: Fund 
To run an Organization you need fund, Pujari is no exception. Our members and sponsors generosity helps us achieve our 
financial goals. I would like to take this opportunity to thank each of our members and sponsors for their relentless support in 
making sure Pujari can continue to be financially stable. 
 
5th F: Fun 
Fun is the foundation, having fun is what keeps us going. Fun binds everything here at Pujari and holds the organization together. 
The events in Pujari “ is all about having a good time”, we like to have fun in whatever we do, be it rehearsals for cultural 
programs, visiting sponsors for raising fund, organizing the events or helping other non- profit organizations with their effort to 
make a difference in the community. 
The diagram below depicts the value Pujari presents to our community and your contribution to Pujari. 

 

Have a great time during the Durga Pujo 2013 and see you next year. 

Thank You, 

Rahul Ray, Pujari President 2013 
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স�াদকীয়            

২০১২র ল�ন অিলি�েক মািকর্ ন যু�রাে�র েমেয়রা ২৯ িট েসানা িজেতিছল। েছেলরা ১৭ িট। েশষ েকান মািকর্ ন েছেল 

েটিনস এর �য্া� �াম িজেতিছল ? স�বত ২০০৩ সােল রিডক । দশ বছর আেগ ! আর মািকর্ ন েমেয় ? মাসখােনক 

আেগ েসিরনা বেল উধর্ িতিরেশর একিট েমেয় ।  

একথা েসকথা ভাবেত ভাবেত েনােবল �াইেজর িল� িট েদখলাম। েদিখ ২০১১ েত িতন কনয্া শাি� পুর�ার 

েপেয়িছেলন । তাঁেদর নাম বাঙলায় টাইপ করার সাহস হে�না । অ�িলর জনয্ েলখা সং�হ করেত িগেয় েদখলাম 

েছেলেদর েলখার সংখয্া অিত নগণয্। এর নানািবধ কারণ থাকেত পাের। িক� এর মেধয্ রেয়েছ িকেসর ইি�ত । মােয়র 

পুেজার েলখা িলখেত বেস আজেকর পৃিথবীর েমেয়েদর অভাবনীয় সাফেলয্র কথা না েভেব থাকেত পারিছনা ।  

বছর ঘুরেত চলল । আজেকর িদেন আমরা বড়ই বয্�, সবসময়ই ভাবিছ এর পর িক করেবা ! যা ঘেট েগেছ তা 

িনেয় ভাবার সময় কার আেছ ? তবুও কােজর ফাঁেক ফাঁেক আর গািড় চালােত চালােত যখন এক িচলেত সময় িপছেন 

তাকাই তখন বার বার ঘুের িফের আেস একিট নাম : েজয্ািত িসং পাে� । এই অনাত্মীয়া, অপিরিচতার কথা েভেব 

মন এখেনা িবষােদ ভরপুর । সময় এিগেয়েছ; সাজা হেলা অিভযু�েদর । িক� েস েতা েশষ কথা নয় । এ কথা 

কখেনা েশষ হবার নয় । তাই ভািব মােয়র পুেজায় েমেয়েদর এই জয়যা�ার মেধয্ই েবঁেচ আেছ, েবঁেচ থাকেব েজয্ািত ।         
      

েসৗময্ ভ�াচাযর্য্ 

 
দশম বািষর্কী 
 
এ বছর আমােদর সবার ি�য় পূজাবািষর্কী অ�িল ১০ বছর পূণর্ করল । ২০০৩ সাল েথেক পূজারীর �কাশনা দেলর 
ত�াবধােন নতুন আি�েক বাঁধােনা অ�িল �কািশত হেত শর কের।  
আজেকর িদেন পূজাবািষর্কী ছাড়াও কখেনা ৈবশাখীেত, কখেনা সর�তী পূেজায় আলাদা অ�িল �কািশত হয়।  
�া�ন স�াদক ও তাঁেদর সহকারীেদর অেনক অবদান কৃত� িচেত্ত �রণ কির । 
--স�াদক    
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অথ  চ�ী কথা  

সুিম�া দত্ত 
p AeL LÒf BNl Lb¡z ¢àa£u je¤ ü¡l¡¢Qol A¢dL¡l L¡m °QœhwnS¡a l¡S¡ p¤¤lb qme pp¡Nl¡ fª¢bh£l A¢df¢az 

jq¡j¡u¡l L«f¡hm p§kÑ-phZÑ¡l f¤œ p¡h¢ZÑ ab¡ l¡S¡ p¤¤lb Qa¥cÑn je¤l Aøj je¤ qme L£ i¡h jq¢oÑ j¡LÑ™u a¡C p¢hÙ¹¡l 

n¡e¡me a¡yl ¢noÉ œ²±ø¥¢L i¡…¢lLz 

l¡S¡ p¤¤lbl l¡SÉ l¡Sd¡e£l e¡j L¡m¡z c¡ep¡Nl fËS¡hvpm l¡S¡ ¢Rme HC p¤¤lb l¡S¡z khe Bœ²jেণ fl¡i¥a 
qu l¡S¡ p¤¤lb ¢gl Hme ¢eSl l¡SÉz qme ücnl A¢df¢az ¢L¿¹¥ ¢h¢d h¡jz c¤ø L¥Qœ²£ Aj¡aÉl¡ NË¡p Ll ¢eme ay¡l 

l¡SÉf¡Vz l¡SÉq¡l¡ üSe q¡l¡ l¡S¡ p¤¤lb qme heh¡p£z he ay¡l BnËu, hel gmj§m a¡yl Bq¡kÑz jel c¤xM he he O¤l 

hs¡e l¡S¡ p¤¤lbz AbQ ay¡l je fs BR pC l¡SÉz öd¤ f¢lh¡l-f¢lSe-fËS¡cl SeÉ eu, a¡yl je Ly¡c q¡a£ n¡ml 

q¡a£cl SeÉ, O¡s¡n¡ml O¡s¡cl SeÉJz Bp¢š² Bl k¡ue¡z hefbC cM¡ qu Nm BlL ¢lš² ¢exü Ai¡Sel p‰z 

e¡j a¡yl pj¡¢d °hnÉz ¢a¢e f¢laÉš² quRe Ù»£ f¤œ f¢lh¡l f¢lSel à¡l¡z a¡ylJ ah¤ jja¡ k¡ue¡z fË¡Z fs b¡L pC 

pwp¡l j¡u¡S¡mCz c¤C i¡NÉ ¢hs¢ða j¡e¤o n¡L c¤xM j¡u¡ Bp¢š²a pjN¡œ£u qu flØfll L¡R¡L¡¢R qme A¢a AÒf 

pjuCz 

hel jdÉ O¤la O¤la a¡yl¡ Hme jd¡ j¤¢el BnËjz mrÈ£ a¿»ja HC jd¡ j¤¢eC h¢nù j¤¢e z 

c¤Sel jeC HLC fËnÀ, k¡l¡ a¡cl HC f¢l¢ÙÛ¢a Hhw pLm c¤xMl L¡lZ a¡cl SeÉC Le pc¡ phÑc¡je hÉ¡L¥m? Le HC 

A°qa¥¢L jja¡u BSJ a¡yl¡ A¢ÙÛl ¢Qš k¡ a¡cl BSJ pLm c¤xMl L¡lZ? Le HC AhÑ¡Q£e j§ta¡?  

jªc¤ q¡¢pa il EWm jq¡j¤¢el fËpæ j¤MM¡¢ez hmme HC a¡ jq¡j¡u¡l jq¡m£m¡z HC m£m¡fËi¡hC j¡e¤o SeJ S¡ee¡, 

h¤TJ h¡Te¡z phC j¡q¡µRæ S£hl j¡qj¡u¡z HV¡C BcÉ¡n¢š² jq¡j¡u¡l AOVe-OVe-fV£up£ n¢š²z HC n¢š²l fËi¡hC 

hÙ¹¥l ül©f pðå j¡e¤ol ï¡¿¹ d¡lZ¡ quz gm ¢eaÉ hÙ¹¥l fË¢a fË£¢a e¡ qu A¢eaÉhÙ¹¥a Bp¢š² Bpz HC jq¡j¡u¡C j¡q pª¢ø 

Lle Bh¡l j¡qj¡u¡ ¢a¢eC ¢Ræ Lle L«f¡hmz l¡S¡ p¤¤lb S¡ea Q¡Cme pC ch£l ¢hÙ¹«a ¢hhlZ--L ¢a¢e, L£ i¡h ay¡l 

Eáh, L£ a¡yl ül©f pá¡h? jd¡ j¤¢e শর Llme a¡yl ch£ কািহনীz phÑhÉ¡f£ J ¢eaÉ¡ pC ch£l pju fËu¡Se hý 
B¢hiÑ¡h কািহনী z 

fËmuL¡m fª¢bh£ kMe L¡lZ pj¤â f¢lZa, ¢ho·¥ aMe Ae¿¹ nu¡e k¡N¢eâ¡u ¢ejNÀz ¢ho·¥ f¡me LaÑ¡, fª¢bh£ fËm£e 
qJu¡u ¢a¢e ¢e¢×œ²u qmez ch£l pšÄ…Z ¢ho·¥lf fËL¡¢naz gm fËmu L¡m ch£l p¡šÄ¢L n¢š² ¢e¢×œ²u qmz a¡C pª¢øLaÑ¡ hËþ¡ 
aMe ¢ho·¥l e¡¢ifcÈ hp ¢ho·¥l ¢eâ¡i‰l SeÉ dÉ¡e ¢ejNÀ qmez L¡lZ f¡me LaÑ¡ ¢e¢×œ²u qm pª¢ø ¢VyLh ¢L Ll ? ¢WL 
pC pju ¢ho·¥l LZÑjm bL Evfæ qu h¢lu Hm¡ jd¤ Bl °LVi e¡j c¥C iuˆl °caÉz Hhw h¢luC hËþ¡L Hhw 
¢ho·¥L Bœ²jZ Lla EcÉa qmz hËþ¡ Hh¡l Ù¹h p¤¤l¦ Llme ¢ho·¥l phÑ¡‰ S¥s ¢hl¡¢Sa¡ a¡jp£ n¢š² SNÜ¡œ£ iNha£ pC 
k¡N¢eâ¡l, ¢ho·¥l k¡N¢eâ¡ i‰l SeÉz c£OÑ Ù¹¥¢a fË¡bÑe¡ Ll phÑno EµQ¡lZ Llme,  

fËh¡d’ SNvü¡j£ e£ua¡jQÉ¥a¡ mO 
¤h¡dÕQ ¢œ²ua¡jpÉ q¿¹¥ja± jq¡p¤¤l±z 

"q ch£,n£OË Bf¢e SNvü¡j£ ¢ho·¥L k¡N ¢eâ¡ qCa S¡N¢la L¢lu¡ HC jq¡p¤¤l àuL hd L¢lh¡l SeÉ a¡yq¡l fËhª¢š 

Evf¡ce Ll¦e'z 

hËþ¡l c£OÑÙ¹h p¿¹¥ø qu ¢ho·¥l eœ, j¤M, e¡¢pL¡, h¡ý, q©cu J hrÙÛm bL ch£ a¡jp£ B¢hiÑ̈a¡ qme ch£ Qä£L¡l jq¡L¡m£ 

l©fz C¢eC °ho·h£ j¡u¡n¢š²z pC jq¡n¢š²hm ¢ho·¥lJ k¡N¢eâ¡ i‰ qmz jd¤-°LVil p‰ h¡ýk¤Ü Qmm c£OÑ fy¡Qq¡S¡l 

hvplz a¡lfl jq¡j¡u¡l j¡u¡f¡n jcNhÑ N¢hÑa c¤C jq¡hm£ Ap¤¤l ¢ho·¥L hm hpm, 

"a¡j¡l p‰ k¤Ü Bjl¡ fË£aza¥¢j Bj¡cl L¡R hl fË¡bÑনা কর'z 
¢ho·¥ p¤¤k¡N ¢eu hmme, "ah a¡jl¡ Bj¡l hdÉ হও।' 
°caÉl¡ hmm, "ah a¡C q¡Lz a¡j¡l ja h£ll q¡a jªaÉ¥ a¡ nÔ¡O¡l ¢houz ah HLV¡ paÑ BRz' 
"hn, hm a¡j¡cl paÑz' 
SmjNÀ fª¢bh£l ¢cL a¡¢Lu c¤ø °caÉl¡ hmm, 

"fª¢bh£l k S¡uN¡V¡ SmjNÀ qu¢e, pC ÙÛmï¢ja hd Ll Bj¡clz' L¥¢Vm q¡¢pa il EWm c¤C L¥Qœ²£l L¥v¢pa 
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j¤Mj™mz ¢ho·¥ a¡L¡me ¢hf¤m Sml¡¢nl ¢cLz L¡b¡u ÙÛmï¢j? ¢cN¿¹ ¢hÙ¹«a öd¤ Sm Bl Smz Wy¡Vl L¡Z ¢T¢mL ¢cm 

jªc¤ q¡¢pz a¡lfl c¤C Ap¤¤ll c¤C jÙ¹L ¢eSl c¤C qy¡V¥a lM p¤¤cnÑe Qœ² ¢cu Rce Llme a¡clz 

ch£ i¡Nha ja HC Ap¤¤l ¢edel fl a¡cl cq ¢expªa jc ¢cu f§ZÑ qm fËmu fÔ¡¢ha L¡lZpj¤âz HC SeÉC fª¢bh£l 

Afl e¡j j¢ce£z Bl jd¤°caÉL hd Ll ¢ho·¥ qme jd¤p§cez ch£l lSxn¢š² Hh¡l ¢œ²u¡n£m qm pª¢øLaÑ¡ hËþ¡ l©fz 

ay¡l pwLÒf ¢pÜ qmz ¢hnÄ pª¢ø qJu¡a f¡mLl fËu¡Se, a¡C ¢ho·¥ k¡N¢eâ¡j¤š² qmez ch£ phÑhÉ¡f£ Hhw ¢eaÉ¡ AbÑ¡v 

SeÈjªaÉ¥ l¢qa¡ qmJ L¡m L¡m¡¿¹l chNZl L¡kÑ¢p¢Ül SeÉ h¡l h¡l B¢hiÑ̈a¡ qez a¡C ül©fa ¢eaÉ¡ qmJ ¢a¢e 

L¡mfËu¡Se Evfæ¡z jd¤-°LVi hd AdÉ¡u ch£ jq¡j¡u¡l jq¡L¡m£ l©fC fËL¢Vaz 
jd¡j¤¢e a¡lfl p¤¤lbl¡S¡ Bl pj¡¢d °hnÉl L¡R ch£ jq¡j¡u¡l jq¡mrÈ£ l©f B¢hiÑ¡h L¡¢q¢e hZÑe¡ Lla 

p¤¤l¦ Llmez mrÈ£a¿» mrÈ£ch£ hmRe, 

jq¡mrÈ£lqw nœ¥ f¤ex üuñ¥hq¿¹l 

¢qa¡u phÑch¡e¡w S¡a¡ j¢qoj¢cÑe£ z 

jd¡ G¢o a¡yl Lb¡ J কািহনী শর Llmez aMe fËbj je¤ ü¡uñ¥hl A¢dL¡l L¡mz Ap¤¤lcl 

l¡S¡ aMe j¢qo¡p¤¤l Hhw chNZl Ad£nÄl aMe C¾cÊz ch¡p¤¤ll k¤Ü QmR na hvpl S¥sz hl¡qf¤l¡Z ja ¢hfË¢Q¢š °caÉl 

LeÉ¡ j¡¢q×ja£ afpÉ¡la G¢o ¢på¥à£fL j¢qo£ hn iu c¢Mu af¡i‰ Ll ¢Rmez œ²¥Ü G¢o A¢in¡f ¢cme, "j¢qo£C 

qJ'z pC j¡¢q×ja£l NiÑS¡a p¿¹¡eC j¢qo¡p¤¤lz j¢qo¡p¤¤l afpÉ¡l à¡l¡ ch£l L¡R ch£l সাযুজয্ fË¡bÑe¡ Ll¢Rmez 
L¡¢mL¡f¤l¡Zja j¢qo¡p¤¤l lñ¡p¤¤ll f¤œ Hhw ¢nh¡wn S¡az lñ¡p¤¤ll afpÉ¡u fËpæ jq¡ch ay¡L Ajl f¤œm¡il hl fËc¡e 

Llez ch£i¡Nha ja je¤l c¤C f¤œl HL f¤œ lñz LW¡laj afpÉ¡u a¥ø Ll hËþ¡l L¡R bL ¢a¢e m¡i Lle 

AjlaÆl hlz hl m¡il fl Evg¥õ lñ Nªq gl¡l fb p¤¤¾cl£ HL j¢qo£L cM j¤‡ qu a¡L ¢hu Llez lñ¡ faÀ£  

j¢qo£l NiÑ j¢qo¡p¤¤ll SeÈz j¢qo¡p¤¤l afpÉ¡hm hËþ¡l LR bL AjlaÆ hl m¡i Llez 
ch¡p¤¤ll nahoÑhÉ¡f£ k¤Ü ch°peÉÉl¡ fl¡¢Sa qmez chNZL fl¡iä Ll üNÑl A¢df¢a qme j¢qo¡p¤¤lz p§kÑ, C¾cÊ, 

A¢NÀ, h¡u¤,, Q¾cÊ, kj, hl¦Z J AeÉeÉ cha¡ J hËþ¢oÑNZl A¢dL¡l pj§qJ j¢qo¡p¤¤ll LlamNaz Ap¤¤ll েদৗরােত্ময্ 
üNÑচূয্ত Apq¡u chNZ hËþ¡L j¤Mf¡œ Ll nlZ¡Na qme ¢ho·¥ J ¢nhl L¡R f¢lœ¡Z fË¡bÑe¡uz 

p¢hÙ¹¡l pC েদৗরাত্ময্ L¡¢q¢e öe œ²¡d¡¢eÄa ¢ho·¥l nl£l bL ¢eNÑa qm HL A¢ja aSl¡¢nz pC aS ¢j¢ma qm 

hËþ¡ J ¢nhl aSz AeÉ¡eÉ chNZl nl£l bLJ ¢expªa aS ¢j¢ma qm pC jq¡aS z f¤l¡Z¡¿¹l fË¢pÜ 

L¡aÉ¡u¡e¡nËj chNZ pC p¤¤c£ç aSxf¤”L ¢cN¿¹hÉ¡f£ SÆm¿¹ fhÑal ja fËaÉr Llmez chnl£l p”¡a ¢œm¡L hÉ¡f£ HC 

Ae¤fj A¢ja aSl¡¢n HL e¡l£ j§¢aÑ d¡lZ Llmz C¢e jq¡mrÈ£ Aø¡cni¥S¡z 

jq¡chl aS ch£ j§¢aÑl j¤M, kjl aS ch£l Lnf¡n, ¢ho·¥l aS h¡ýpj§q, Q¾cÊaS 

Ù¹ek¤Nm, C¾cÊaS cql jdÉi¡N, hl¦ZaS S´O¡ J El¦k¤Nm, fª¢bh£l aS ¢eað, hËþ¡l aS fck¤Nm, p§kÑl 

aS fc¡‰¥¢mpj§q, Aøhp¤¤l aS Ll¡‰¥¢mpj§q, L¥hll aS e¡¢pL¡, cr¢c fËS¡f¢aNZl aS ay¡l c¿¹pj¤cu, 

A¢NÀl aS ¢œeue, påÉ¡ch£àul aS ï̈k¤§Nm, h¡u¤l aS LZÑàu Hhw ¢hnÄLjÑ¡¢c AeÉ¡eÉ cha¡NZl aSxf¤”¡ bL ch£ 

nl£l Evfæ qmz ch£ jq¡nl£l d¡lZ Llmez B¢hiÑ̈a¡ qme pLm cha¡cl aSxl¡¢n pñ¥a¡ ch£ c¤NÑ¡z 

Aaxfl AÙ»c¡e fhÑz jq¡ch ¢cme ¢œn§m, ¢ho·¥ ¢cme p¤¤cnÑনQœ², C¾cÊ ¢cme hSÊ, Il¡ha ¢cm O¸V¡, kj ¢cme 
c™, Smcha¡ hl¦Z ¢cme f¡n, hËþ¡ ¢cme l¦â¡r J Lj™m¤, ¢ejo¡¢cL¡m¡¢ij¡¢e cha¡ Y¡m J খ�  ,  ¢hnÄLjÑ¡ 

¢cme L¥W¡l, ¢chÉAÙ» J AicÉ LhQ, r£l pj¤â Ll ¢cme phÑ¡mˆ¡l ï¢oa¡z Nm¡u E‹Æm j¤š²¡q¡l, j¡b¡u ¢chÉ Q̈s¡jিণ, 
L¡ea L¥™m, jিণ hå hmu, h¡ýa A‰c, f¡ua e§f¤l, pjÙ¹ BP¥m A‰¥l£u, f¢ld¡e ehhÙ»z pj¤â ¢cme j¡b¡u Hhw 

Nm¡u j¡m¡, q¡a fcÈz e¡Nl¡S h¡p¤¤¢L ¢cme jq¡jিণ p¤¤n¡¢ia e¡Nq¡lz hl¦Zch ¢cme n´M, A¢NÀ ¢cme n¢š², fhech 

h¡Zf§ZÑ ä¢Zl pq de¤hÑ¡Zz ¢ch¡Ll pjÙ¹ l¡jকূেপ ¢cme ¢LlZl¡¢nz ¢N¢ll¡S h¡qe ül©f f¡W¡me ¢pwqL, L¥hl ¢cme p¤¤l¡f§ZÑ 
f¡ef¡œz 

HC i¡h ch¡u¤d Hhw chn¢š² J p‹¡u p¤¤p¢‹a¡ qu Aha£ZÑ¡ qme ch£ jq¡j¡u¡ c¤NÑ¢ae¡¢ne£ c¤NÑ¡z 
BL¡n h¡a¡p Oe O¡l NSÑez Qa¥cÑn i¥he, pçpj¤â dl¡am lp¡am c¡m¡¢ua Q’mz chNZ pC ¢pwqh¡¢qe£l SudÆ¢ea 
j¤Ml, G¢o j¤¢eNZ j¤Ml Ù¹hz pC në Hhw Q¡’mÉ BL¢oÑa qu h¢lu Hm¡ j¢qo¡p¤¤lz 
Qj¢La qu cnÑন Llm NNeØfnÑ£ j¤L¥V f¢l¢qa¡ pC ch£ c¤NÑ¡L, k¡yl A‰SÉ¡¢aa NNe Bm¡¢La, fcil অবনী 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 14 
 



Ahea, ¢k¢e pqp Ë qÙa cn ¢cL f¢lhÉç Ll ¢hl¡¢Sa¡z jq¡j§MÑ ch¡¢l Ap¤¤ll¡ AÙ»nÙ» pj¢ihÉq¡l ch£l p‰ k¤Ü fËhªš 
qmz Hm j¢qo¡p¤¤ll pe¡f¢a ¢QL¥l Bl Q¡jl, Hm EcNË Bl jq¡qe¤, Hm A¢pm¡j¡, h¡úm¡p¤¤l, f¢lh¡¢la, 
¢hs¡m¡r, pLml p‰C Ak¤a-¢ek¤a-অবুর্দ Qa¥l‰ pe¡h¡¢qe£z n¢š² J f¡nl fËu¡N J kb¡n¢š² kb¡¢h¢dz ch£ Q¢™L¡ 
ch¡u¤d ¢erf ¢Ræ Llme Ap¤¤l ¢e¢rç phÑ¢hd AÙ» nÙ»z ay¡l ¢chÉ ¢exnÄ¡p bL Evfæ qa b¡Lm Ar±¢qe£ ch£pe¡z 
fËmuˆl£ k¤Ü ¢eqa mr mr Ap¤¤lpe¡z B…e kje a«Z Hhw L¡WL iØj£i¥a Ll ch£ c¤NÑ¡ ¢hn¡m Ap¤¤l°peÉL ¢he¡n 
Llmez üNÑbL A¢hl¡j d¡l¡u aMe f¤×fhª¢ø h¢oÑa qa b¡Lmz Hm °caÉpe¡f¢a ¢Qr¥lz k¤Ü Llme BfË¡Z, fË¡Z ¢cme 
¢a¢eJz Hm Q¡jl¡p¤¤l, ¢pwq fËa¡f ¢eqa qm pz H i¡h ¢eqa qa b¡Lm EcNË¡p¤¤l, EÜa¡p¤¤l, a¡jË¡p¤¤l, ENË¡pÉ, ENËh£kÑ, 
jq¡qe¤z 

pLm Ap¤¤ll ¢ede pwh¡c öe Hh¡l Hme üuw j¢qo¡p¤¤l j¢qo¡L«¢a d¡lZ Llz j¢ce£ Lyf EWm, pj¤â Eà¢ma qu 

EWmz fËhm k¤Ül fl jq¡ch£ jq¡f¡n ¢erf Ll a¡L hyd gmmez f¡nhÜ qu jq¡p¤¤l j¢qo¡L«¢a aÉ¡N Ll HL 

MsNd¡l£ f¤l¦o l©f d¡lZ Llmz ch£l ¢chÉh¡Z a¡L Rce Ll¡ j¡œ p qÙ¹£l©f d¡lZ Llmz ch£ a¡L BO¡a Ll¡ j¡œ Bh¡l 

p j¢qo¡p¤¤l l©f d¡lZ Llmz ch£ Q¢™L¡ j¢qo¡p¤¤lL fc¡ea Ll a¡l L˜cn f¡u Qf dl hr n§m¡O¡a Llmez j¢qo¡p¤¤l 

aMe j¢qo cq bL Bd nl£l h¢lu ch£l ENËaS Ù¹¢ña ¢hqÄmz HC AhÙb¡u ch£l MsN¡O¡a ¢RæjÙ¹L qu dl¡n¡u£ qm 

j¢qo¡p¤¤lz ch£ qme j¢qo¡p¤¤l j¢cÑe£z üNÑ bL f¤×fhª¢ø qmz Bea jÙ¹L chNZ ch£l Ù¹¥¢a Lla b¡Lmez Ù¹h Ù¹¥¢a no 

LlS¡l fË¡bÑZ¡ Llme,- 

"ch£, Bf¢e fËpæ¡ q¡ez ¢hfc L¡m kMeC ØjlZ Llh, Bf¢e B¢hiÑ̈a qu Bj¡cl ¢hfcÈ¥š² Llhe HC hl 

fË¡bÑe¡ L¢lz' fËpæ¡ ch£ hmme, "ab¡Ù¹¥z' 

f¤l¡Z fË¢pÜ L¡aÉ¡ue¡nËj chNZl p¢Çj¢ma jq¡aS pj¤vfæ ¢cN¿¹hÉ¡f£ Aïic£ aSxf¤”L 

cnÑন Ll¢Rme chNZz pC BnËj c¤NÑ¡ch£ B¢nÄe j¡pl L«o·¡ Qa¥cÑn£ ¢a¢ba B¢hiÑ̈a¡ qez öLÓ¡ pçj£, Aøj£, ehj£ 

¢a¢ba jq¢oÑ L¡aÉ¡ue ch£f§S¡ Llez pCSeÉ ch£l Afl e¡j L¡aÉ¡ue£z cnj£a ch£ j¢qo¡p¤¤lL hd Llez 

j¢qo¡p¤¤l hdl L¡¢q¢e ¢hÙ¹¡¢la বণর্েনর fl jd¡j¤¢e l¡S¡ p¤¤lb Hhw pj¡¢d °hnÉL c¤ø °caÉNZl ¢he¡n¡bÑ Hhw ¢œm¡Ll 
lrZ¡bÑ p jq¡ch£ Bh¡l ki¡h N±l£cq B¢hiÑ̈a¡ qu¢Rme a¡C বণর্না p¤¤l¦ Llmez p pju LnÉfl Klp Hhw 

ce¤l NiÑ öñ Hhw ¢eöñ e¡j Ap¤¤làul SeÈ quz jq¡hmn¡m£ Ap¤¤làu jcNhÑ N¢hÑa qu chl¡S C¾cÊl ¢œm¡L¡¢dfaÉ 

J k‘i¡N qlZ Llz AeÉ¡eÉ cha¡cl A¢dL¡lJ Bœ²¡¿¹z ay¡l¡ ØjlZ Llme ch£l pC BnÄ¡ph¡e£, "iha¡w e¡n¢uoÉ¡¢j 

avrZ¡v flj¡fcz' ¢hfcL¡m Bj¡L ØjlZ Llm B¢j a¡j¡cl pjÙ¹ jq¡¢hfc avre¡v e¡n Llhz chNZ¢qj¡mu ¢Nu 

°ho·h£ n¢š² jq¡ch£l Ù¹h p¤¤l¦ Llmez p¤¤l¦ qm ch£Ù¹h, 

"k¡ ch£ phÑi¥ao¤ j¡a«l©fe pw¢ÙÛa¡, ejÙ¹°pÉ ejÙ¹°pÉ ejÙÙ¹°Ù¹ ej¡ ejxz' 

fË¡bÑনা Llme, "k¡ Q Øj«a¡ avrZh q¢¿¹ ex phÑ¡fc¡ i¢š²¢hejËj§¢aÑ¢ixz' 

ky¡L ØjlZ Llm phÑ¢hfc e¡n qu pC ch£ Bj¡cl pLm Bfc ¢hfc e¡n Ll¦ez Ù¹h a¥ø¡ qu ch£ f¡hÑa£l cqL¡o 

bL B¢hiÑ̈a¡ qme BcÉ¡n¢š² ¢nh¡z HL Afl©f¡ ch£z ch£L¡o bL B¢hiÑ̈a¡, a¡C ay¡l e¡j L±¢nL£z hËþ¡hl 

öñ-¢eöñ ch j¡eh f¤l¦ol AhdÉz ¢L¿¹¥ a¡cl Efâh Bl AaÉ¡Q¡l A¢aù qu hËþ¡ Nme ch¡¢cch jq¡chl L¡R 

öñ-¢eöñ e¡¢ne£ ch£l fËlZ fË¡bÑনা S¡¢euz B¢hiÑ̈a¡ qme ch£ °L¢nL£z °nm¢nMl ch£L cnÑন Llm öñ-¢eöñl 
Ae¤Ql Q™-j¤™z a¡lfl p¢hÙ¹¡l বণর্না fËi¥l L¡Rz fËi¥ jq¡p¤¤l p¤¤NË£hL ja¡¿¹l ju c¡eh f¤œ c¤¾c¥¢iL L f¡W¡me c§a Ll 
c¤ i¡Cul HL i¡Cul f¡¢e NËqZl fËÙ¹¡h ¢cuz SNÜ¡œ£ iâ¡ iNha£ hmme, "Bj¡l HLV¡ fË¢a‘¡ BRz ¢k¢e Bj¡u 

k¤Ü fl¡¢Sa Ll Bj¡l cfÑQ̈ZÑ Lla f¡lhe, ¢k¢e Bj¡l jaC hmn¡m£, ¢a¢eC Bj¡l f¢a qhez' c§a h¡¢qa pwh¡c 

fu L¥¢fa qm °caÉf¢az f¡W¡me °caÉpe¡f¢a d¤jËm¡QeLz ch£l œ²¡d¡em d¤jËm¡Qe c‡ qmz ch£l h¡qe °ca°peÉ 

pLm ¢eqa qmz Hh¡l Hm Q™-j¤™z p¤¤hZÑfËi¡ ¢hf¤m ¢qj¡mu nª‰ a¡l¡ cnÑন Llm ¢pwqh¡¢qe£ ch£ A¢ðL¡Lz ay¡L Bœ²jZ 

Lla EcÉa qm œ²¡d ch£l j¤Mj™m L«o·hZÑ d¡lZ Llmz ï̈L¥¢V L¥¢Vm mm¡V bL ¢expªa¡ qme i£oZ hce¡ L¡m£, ch£ 

Q¡j¤™¡z q¡a ay¡l MsN J f¡nz N±l£ qme jq¡L¡m£z L¡¢aÑL j¡pl দীপা¢eÄa¡ Aj¡hসয্া l¡¢œa k L¡m£f§S¡ qu, a¡ HC 
ch£ Q¡j¤™¡lCz Q¡j¤™¡ Q™-j¤™L hd Ll ¢Ræj¤™ ¢eu ch£ Q¢™L¡l fcj§m AfÑZ Llmez 

Hh¡l Hme üuw öñ p‰ ¢hf¤m °peÉpñ¡lz phÑcha¡l n¢š²pñ¡l f¢lf¤ø¡ qu HL ch£ j§¢aÑ B¢hiÑ̈a¡ qu Hme ch£ 

Q¢™L¡l L¡Rz hËþ¡ n¢š²a ¢a¢e qme hËþ¡Z£, L¡¢aÑLu n¢š²a ¢a¢e L±j¡l£, ¢ho·¥l n¢š²a ¢a¢e h¡l¡q£, Hj¢e Bl¡ e¡e¡ 
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n¢š² ¢hi¥¢oa¡ qu e¡e¡ e¡j d¡le Ll lš²h£Sl ja Ap¤¤lcl ¢he¡n Lla m¡Nmez lš²h£S ¢eqa qm HL HL িনহত হল 
¢eöñ J öñz Ai£ø ¢pÜ qm ch£ qme A¿¹¢qÑa¡z 

jd¡j¤¢el L¡R bL HC ch£j¡q¡ত্ময্ öe l¡S¡ p¤¤lb Hhw pj¡¢d °hnÉ ec£a£l ch£ c¤NÑ¡l ম�ৃয়ী j§¢aÑ Ns ch£ f¤S¡u jNÀ 
qme p¤¤c£OÑ ¢ae hvplz a¥ø¡ ch£ hl ¢ca Q¡Cm p¤¤lb l¡S¡ fË¡bÑe¡ Llme SeÈ¡¿¹l p¡h¢ZÑ je¤ l©f ¢QlÙÛ¡u£ l¡SÉ Hhw 

CqSeÈ Afq©a ül¡SÉl EÜ¡lz Bl pj¡¢d °hnÉ fË¡bÑe¡ Llme pwp¡l¡p¢š²e¡nL ašÄ‘¡ez 

ch£ EiuLC hmme ,"ab¡Ù¹¥z' 
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ঘট�াপন িক ও েকন 

সমর িম�,  আটলয্া�া,  জিজর্ য়া ৩০৩০৬ - ২৪০৬ 

েয েকান পূেজার েবিদর িদেক তাকােলই আমরা েদখেত পাই েয �িতমা অথবা পেটর 

সামেন একটা মািটর বা েপতল কাঁসার ঘট রেয়েছ, তার ওপর রেয়েছ একটা আেমর 

প�ব বা কেয়কটা পাতা (অভােব অনয্ েকান গােছর পাতা)। প�েবর ওপের রেয়েছ 

একটা বড় ফুল আর তার ওপের শীষওয়ালা ডাব বা পাকাকলা অথবা অনয্ েকান 

ফল। সবসময় নয় তেব কখেনা কখেনা েদখা যায় েয ফলপাতাসহ েগাটা ঘটটােক 

একটা নতুন গামছা, েতায়ােল বা েকান একরকম কাপড় িদেয় ঢাকা েদওয়া হেয়েছ।  

 ঘট�াপন েদবেদবীর পুেজাপ�িতর একটা �ধান অ�। এমনিক যখন �িতমা গেড় বা 

পট এঁেক পেুজা চালু হয় িন, তখনও এই ঘট �াপন কের ই��রেণর �থা িছল কারণ 

ঋক, সাম ও যজ ু এই িতনিট েবেদই এই উে�েশয্ িবেশষ কেয়কিট ম� বয্বহােরর 

িনেদর্শ েদখেত পাওয়া যায়। তেব িতনরকম ম� সমি�র মেধয্ ভাবনার িবেশষ তফাৎ 

েনই। েস যাই েহাক না েকন এই ঘট �াপেনর ইিতহাস িকছু আেছ িকনা জানা যায় 

না তেব মেন হয় েয েসকােল িনরাকােরর সাধনায় ওঁেক �তীক িহেসেব বয্বহার 

করার আর তার পের সাকােরর আরাধনায় েদবেদবীর পট বা �িতমা পূেজার 

মধয্বত� �র এটা। হয়েতা বা িনরাকারই েয সাকার হেয় এই িবে�র রেপ �িতভাত 

হে�ন েসই উপলি�র �িতফলন এই ঘট �াপেনর মেধয্ েদখেত পাি� আমরা। 

আমরা যিদ পুেরািহেতর পূেজার কমর্সূচীর িদেক ল�য্ কির তাহেল েদখেত পাব েয 

একসময় একিট ঘট েবশ আনু�ািনকভােব �াপন করা হে�। সামেবেদর ম� অনযুায়ী 

পুেরািহত তাঁর এবং �িতমার মাঝামািঝ একটা ফাঁকা জায়গায় হাত েরেখ বলেছন 

ওঁ ভূিমঃ অ�রী�ং েদয্ৗঃ �া ভূতায়াঃ   

  শা� অনযুায়ী সব শভকেমর্র সূচনায় ওঁ শ�িট বলার �থম িনেদর্শ পালন করা 

হল। তারপের েসই ওঁ বা �� েয প�ভূেত স�ৃ এই ��াে�র রপধারণ কেরেছন 

েসিট �রণ করা হে�। েসই প�ভূত হল ভূিম, অ�রী� বা আকাশ, েদয্ৗ যা হল 

িদবয্ বা েতজ, (গায�ীমে�র ভূঃ, ভুবঃ, �ঃ এই িতনিট মে�র সে� তুলনীয়), আর 

নামকরণ না কের অবিশ� দিুট ভূত বা �া ভূতায়াঃ িদেয় ম�িটর সমাি�।  
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এর পের েসই জায়গািটেত ধান ছিড়েয় ম� বলা হে�।   

ওঁ ধানাব�ং করি�নং অপপূব�ং উিক্থনং  

ই�ঃ �াতজুর্ ষ�ঃ নঃ   

ধানাব�ং বা ধান িদেয় ৈতরী বলেত অেনক িকছু েবাঝায়। জীবনধারেণর জনয্ 

খােদয্র �েয়াজন। তার �ধান উপকরণ হল শসয্, আবার শেসয্র মেধয্ ধান �ধান। 
অবশয্ অতীেত ধান বলেত যব, গম ইতয্ািদও েবাঝাত মেন করার কারণ আেছ। 

অেনক যেত্ন পাথেরর েনাড়া িদেয় েভেঙ বা গঁিড়েয়-উিক্থনং-খাবার ৈতরী হয়।  

উকিথনং শ�িটর উক্থ বা ে�া�যু� এরকম অথর্ও করা েযেত পাের। অপুপব�ং - 

চাল বা যব ইতয্িদর গঁেড়া িদেয় িপেঠ বা ঐ ধরেনর খাবার উৎসগর্ করার কথাও 

�রণ কেরেছন পুেরািহত। করি�নং বা দই েমশােনা খাবােরর কথাও এই �সে� ভাবা 

হে� কারণ এই ধােনরই খড়, তূষ ইতয্ািদ েখেয় গররা দধু েদয়। খােদয্র সে� চাই 

পানীয়। পানীয় বা জেলর েদবতা হেলন েদবরাজ ই�। এই মে� তাঁেক আ�ান কের 

বলা হে�, েহ ই�, তুিম নঃ অথর্াৎ আমােদর �দত্ত এই সব খাদয্সাম�ী ও পানীয় 

(ইমম্ শ�িট এখােন উহয্ আেছ েযিটর উে�খ পেরর মে� করা হেয়েছ), এই 

�াতঃকােল (িতন স�য্ার একিট) জষু� অথর্াৎ েসবন কর বা উপেভাগ কর। 

প�ভূেত গড়া এই পৃিথবীেত, প�ভূেত সৃ� জীব জীবনধারেণর জেনয্ ঐ প�ভূেত সৃ� 

খাদয্ েসই সৃি�কতর্ ােক উৎসগর্ কের �সাদ িহেসেব �হণ করক গীতায় �ভগবান 

(৩:১১) েসই উপেদশই িদেয়েছন।  

এবাের কলস বা ঘটিট (সাধারণতঃ মািটর, তা না হেল তামা বা েপতল বা অনয্ 

েকান ধাতুর)বসােনার পালা। কলসিটর মেধয্ নবরত্ন অভােব একিট েসানার আংিট 

েদওয়া হয়। ল�য্নীয় েয জলপণূর্ কলসিট প�ভূেতর  সমি�র অথর্াৎ সৃি�র একিট 

�ু� সং�রণ। কলসিট হল ভূিম বা ি�িত - এিট �থম, জল বা অপ্ হল ি�তীয়, 

নবরত্ন বা েসানা হল েতেজর �িতভূ, সবর্বয্াপী বায় ুবা মরৎ এবং আকাশ বা েবয্াম 

চতুথর্ ও প�ম ভূত। ঘটিটেক �ে�র সাকার রপ মেন কের েসিট ধের ম� বলেছন 

পুেরািহত।      

ওঁ আিবশং কলশং সেুতা িব�াঃ অষর্�িভ ি�য়ঃ   
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ই�ঃু ই�ায় ধীয়েত | 

এই ই�ঃু সুেতা বা ম�পূতঃ দীি�মান পানীয় (েসকােল পানীয় বলেত েসামরস 

েবাঝােনা হত)কলশং আিবশং অথর্াৎ কলেশ �েবশ কিরেয় িব�াঃ ি�য়ঃ বা সকল 

স�দ অিভ অষর্ন্ বা অিভমুখী হেয় ইে�র জেনয্ �ািপত হে�- উে�শয্ বা বাসনা 

হল িতিন েযন আমােদর �দত্ত েভােগ পিরতৃ� হেয় আমােদর �েয়াজনীয় সকল স�দ 

দান কেরন।  

ঘেট জল িদেয় েসই জল �শর্ কের েয ম� বলা হয় েসিট হল 

ওঁ আ েনা িম�াবরনা ঘৈৃতঃ গবুয্িতম্ উ�তং |    

ম�া রজাংসী স�ুতু | 

সু�তু িম�াবরনা -েহ শভকমর্া িম�(সূযর্য্)ও বরণেদব, েতামরা ঘৃৈতঃ গবুয্িতং 

অথর্াৎ িঘ িদেয় এই পূেজার ম�প এবং ম�া রজাংিস বা মধু িদেয় সকল েলাকেক 

আ উ�তং িস� বা পিব� কর। েদবতােদর িকছু িদেল তাঁরা িবিনমেয় অেনক গন 

কের তা েফরৎ েদন। সামানয্ জেল তু� হেয় তাঁরা �চুর পিরনােম িঘ আর মধু িদেয় 

কৃতাথর্ করেবন এই কামনা জানােনা হল। 

এবাের প�ব ধের পুেরািহত বলেছন 

ওঁ অয়ম্ উ�র্াবেতা ব�ৃ উ�র্াবফিলনী ভব। 

 পণর্ং বন�েত ন�ুা ন�ুা চ সূয়তাং রিয়। 

অথর্ হল, েহ বন�িত, তুিম উ�ী অথর্াৎ বহফলশািলনী বা বহ েতজস�� উ�র্াবতঃ 

বৃ� ইব বা ডুমরু গােছর মত ফলফিলনী ভব বা ফলশালী হও। পণর্ং নু�া নু�া চ 

অথর্াৎ বারবার েতামার প� স�ািলত কের আমােদর রিয় বা ধনস�দ সূয়তাং বা 

দান কর। েযমন শসয্ েতমিন বৃে�র পেরও জীেবর িনভর্ রশীলতা। িযিন িদেত পােরন 

তাঁর কােছ েনবার আেগ �াথর্না না জানােল অকৃত�তার পিরচয় েদওয়া হয়। 
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প�বিটেক প�ভূত েথেক সৃ� বৃে�র �িতভূ ক�না কের এবাের তার ওপর একিট ফুল 

েদওয়া হয়। কারণ গাছ বড় হেল সময়মত তােত ফুল েফােট। ফুলিট রাখার আেগ 

েসিট হােত িনেয় েয ম�িট বলা হয় েসিট হল 

ওঁ পবমােনা ব�ুিহঃ রি�িভঃ বাজসাতমঃ।  

দধৎ ে�াে� সুবীযর্য্ম্। 

ফুেলর গে� েদবেভাগয্ েসামরেসর কথা মেন পেড়। তাই পবমানঃ বা েসামেদবেক 

�রণ করা হে�। িতিন েযন রি�িভঃ ব�ুিহঃ অথর্াৎ িনেজর দীি� বা েতেজর �ভােব 

সম� জগেত বয্া� হন। িতিন বাজসাতমঃ অিতশয় অ�(অথবা বল বা দিুটই)দাতা। 

ে�াে� বা তাঁর �বকারী মানুষেদর িতিন সুবীযর্য্ম্ দধৎ অথর্াৎ িবেশষ বল বা ধন 

�দান কেরন।  

ঘেট িস�রূ িদেয় যার পজূা করা হে� তাঁেক িচ�া কের একিট মূিতর্  আঁকা হয়। 

েসকােল িস�রূ িদেয় পূজারীরা িঠক কী আঁকেতন েস ইিতহাস জানা েনই, হয়েতা বা 

ওঁ শ�িট িলখেতন িকংবা আেগর ম�গিলেত েয ই� বা েসামেদেবর অচর্ না করা 

হেয়েছ এই মূিতর্ িট তাঁেদর েকান একজেনর �তীক ক�না কের আঁকেতন। েকউ েকউ 

এই �তীকিটেক বা�েদবতা মেন কেরন। েস যাই েহাক না েকন ঘেট িকছু আঁকা হত 

এবং েসজেনয্ িস�রূ বা ঐ ধরেনর িকছু েয তখন বয্বহার করা হত েসটা বলা 

যায়। কারণ মিূতর্ িট আঁকার আেগ িস�রূ �শর্ কের বলার জেনয্ একিট ম� আেছ 

এবং েসিট হল – 

ওঁ িসে�াঃ উ�ােস পতয়�ং উ�নং িহরনয্পাবাঃ পশম্ অপসু গভৃনেত | 

িহরনয্পাবাঃ বা অপস ুহেলন �ণর্ বা িস�রূ�েশর্ জলেক পিব� করেছন েয পজূারীরা।  

িসে�াঃ উ�ােস -েসই জেল িস� হেয়, পতয়�ং পশম গৃভনেত -�াময্মান ��া �হণ 

করন(আমােদর অ�র েথেক উৎসগর্ করা এই সব উপকরণ)। 

এরপের ফল হােত িনেয় বলার ম�িট  

ওঁ ই�ং নেরা েনমিধতা হবে� যৎ পাযর্য্া যনুজেত িধয়�াঃ | 
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শেূরা নষৃাতা শবসঃ চকান আ েগামিত �েজ ভজা �ংনঃ | 

মানুষেক িবত্ত অজর্ েনর জনয্ িনয়ত সং�াম করেত হয়। িবত্ত বা ধন সং�ামরপ 

কেমর্র ফল। েসই সং�ােম সহায়তা লােভর জেনয্ এই ফলিট িদেয় েদবরাজ ইে�র 

কােছ কামনা জানােনা হে�। যৎ পাযর্য্া বা যখন যুে�র উেদয্ােগর জেনয্ তাঃ িধয়ঃ 

বা িবেশষ কেমর্র যুনজেত অথর্াৎ �েয়াগ বা �েয়াজন হয় তখন নরঃ বা েলােক ই�ং 

েনমিধতা হবে� - ই�েক যুে�র জেনয্ আ�ান কের। অতএব শরঃ বা েহ ই�, তুিম 

নৃষাতা - মানুষেদর বা আমােদর শবসঃ চকান -বল(এবং ধন)অিভলাষী হেয় 

েগামিত �েজ আভজ বা েগাপণূর্ েগাে� িনেয় যাও। েসকােল ধনস�েদর মেধয্ �ধান 

িছল েগাধন তাই েগাপণূর্ েগাে�র কামনা। এর পের কলসিটেক ি�র হেয় থাকার জেনয্ 

আেবদন-  

ওঁ �াবতঃ পরুবেসা বয়ম্ ই� �েনতঃ।  

�িস �াতঃ হিরণাম্। �াং �ীং ি�েরা ভব। 

েহ পুরবেসা �েনতঃ বা েহ বহধনশালী কমর্ফল�দ, হিরণাম্ �াতঃ ই� অথর্াৎ 

অ�গেনর অিধ�াতা ই�েদব, বয়ং �াবতঃ অসী -আমরা েতামারই অধীেন আিছ। 

আমরা যথাসাধয্ েদবাচর্ নায় রত হেয়িছ। আমােদর �িট মাজর্ না কের এই য� র�া 

কর। এখােন েতামার ি�িত �ায়ী েহাক, তুিম সুি�র হেয় অিধ�ান কর। েসকােল 

েগাধেনর মত েঘাড়াও মলূয্বান স�িত্তর মেধয্ গণয্ হত।ই�েক অ�গেণর অিধ�াতা 

বেল সে�াধন কের পেরাে� িনেজেদর বাসনা জানােনাও ম�িটর উে�শয্ মেন হেত 

পাের। পিরেশেষ েয সব েদবতােদর আলাদা আলাদাভােব বলা হয়িন তাঁেদর �রণ 

কের সবর্েশষ ম�িট  

ওঁ সবর্তীথর্�বং বাির সবর্েদবসমি�তম্। 

ইমং ঘটং সমারহয্ িত� েদবগৈণঃ সহ। 

অনয্ানয্ ম�িটর মত এই �াথর্নাম�িটর আর�ও যথারীিত ওঁ শ�িট িদেয়। �াথর্না এই 

েয সকল েদব সমি�ত এই ঘেট সবর্তীথর্ উ�ূত জল �িব� হেয় সবর্েদবগনসহ 

ি�রভােব অিধ�ান করন(েদবীপজূায় েদেবর জায়গায় েদবী বলা হয়)। অবশয্ েদব 
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েদবী আলাদা কের যাঁরই পজূা করা েহাক না েকন সবখােনই ঘট�াপেনর আেগ 

সেবর্েভয্া েদেবেভয্া নমঃ এবং সবর্ােভয্া েদবীেভয্া নমঃ বেল সবাইেক যথােযাগয্ মযর্াদা 

েদওয়া হয়।  

অতঃপর যাঁর পুেজা করা হে� িতিন সবার সে� এই ঘেট আিবভূর্ ত হেয়েছন মেন 

কের পরবত� অনু�ানগেলা স�� করা হয়। ঋক ও যজেুবর্েদ ঘট�াপেনর িকছু িকছু 

ম� অনয্ রকেমর। তার দ ু একটার উে�খ এখােন অ�াসি�ক হেব না। ঋকেবেদর 

ভূিমর ম�িট হল    

ওঁ উ�� স�ানী বৃহতী ঋেতন হূেব েদবানাম্ অবসা জিন�ী | 

দধােত েয অমৃতং সু�তীেক দয্াবা র�তং পিৃথবী েনা অভ�াৎ। 

অথর্ হল, উ��-িব�ীণর্, স�ানী-েদব ও মানুেষর আধারভূত, বৃহতী-মহৎ, েদবানাম্ 

অবসা-েদবতােদর(ও মানুষেদর)তৃি�র জনয্ জিন�ী-(বৃি� ও শেসয্র)উৎপাদক, 

সু�তীেক-েশাভনমূিতর্ , অমৃতং দধােত দয্াবা পৃিথবী-জলধারণকারী �গর্ ও পৃিথবীেক 

আমরা ঋেতন হূেব - যে�র �ারা আ�ান কির। েহ �গর্ ও পৃিথবী েতামরা আমােদর 

অভ�াৎ - মহৎ পাপ েথেক র�তং - র�া কর। 

যজেুবর্েদর ভূিম �শর্ কের বলার ম�িট - 

ওঁ ভূরিস ভূিমরিস অিদিতরিস, িব�ধায়াঃ িব�সয্ ভুবনসয্ ধ�ী,   

পিৃথবীং য�, পিৃথবীং দহৃং, পিৃথবীং মা িহংসীঃ | 

অথর্-েহ ভূেদবী, তুিম ভূ বা সম� সুেখর েহতু, তুিম(েদবমাতা অিদিত), িব�ধায়া - 

এই িব� েতামােতই িনিহত বা তুিমই এই িব�েক পালন কর, তুিম িব�সয্ ভুবনসয্ 

ধ�ী- �াবর জ�ম সকলেক ধারণ কর, অতএব তুিম পৃিথবীেক য� - সংযত 

রােখা, পৃিথবীেক দংৃহ - দঢ়ৃ, পৃিথবীর মা িহংসী - অিন� কিরও না। 

যজেুবর্েদ এরপের ঐ ভূিমেত ধান ছিড়েয় িদেয় েয েয ম�িট বলা হয় েসিট হল  

ওঁ ধানয্মিস, িধনিুহ েদবান্ িধনিুহ য�ং, 
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িধনিুহ  য�পিতং,  িধনিুহ মাং য�নয্ম্। 

িধেনািহ �ীণািত ইিত ধানয্ম্, �ীিত উৎপাদন কেরন তাই ধানয্। েসজেনয্ পুেরািহত 

বলেছন, েহ ধানয্, তুিম েদবতােদর যে�র এবং য�পিতর(িব�ুর) িধেনািহ বা �ীিত 

উৎপাদন কর।  তুিম আমার এবং এই য�স�ক�য় অনয্েদরও �ীিত উৎপাদন কর। 

ধান ছড়ােনার ম�িট ঋকেবেদ আর সামেবেদ এক। আবার সামেবেদর েশষ �াথর্না 

ম�িট আর যজেুবর্েদর ি�রীকরণ ম�িটও এক। যজেুবর্েদ ঘেট সামেবেদর উপকরণগিল 

ছাড়াও দবূর্া, গ� ও ব� িদেয় বলবার আলাদা আলাদা ম� পাওয়া যায়। 

এত সব ম� রচনার �ধান উে�শয্ সাধারণ মানুেষর মেনর �াভািবক চা�লয্েক েমেন 

িনেয় মনেক ভগবৎমুখী করােনা। মন অিবরত ভাবনা েথেক ভাবনা�ের ছুেট চেলেছ। 

তােক গিটেয় এেন একিটমা� ভাবনায় ত�য় করা খুবই কিঠন। তাই পুেজায় এত 

উপকরণ আর এত �ি�য়া। আসেল পূেজার সম� উপকরণও িতিন, �ি�য়াও িতিন 

আবার পজূািরও িতিন। তাই এই সব িকছুর মেধয্ েসই পরমেক েখাঁজার আর তাঁেক 

িনকেট পাবার জেনয্ সব িকছুেকই িদবয্ বা ৈদবী শি�স�� বেল েবাঝােনার �েচ�া 

কেরেছন ঋিষরা এই ম�গিল রচনা কের। 

আমার মেন হয় েয ঘট�াপেনর জনয্ িনিদর্� �িতিট উপকরেনর সে� যু� এই সব 

ম�গিলর তাৎপযর্য্ বাদ িদেলও সম� �ি�য়ািটেক খবুই সহজভােব িবেবচনা করার 

অবকাশ আেছ। ঘেট সাজােনা ফুল, পাতা, ফল আর জল �ভগবােনর েসই 

বাণী(৯:২৬)আমােদর �রণ কিরেয় েদয়। 

প�ং প�ুং ফলং েতায়ং েযা েম ভ�য্া �য�িত  

তদহং ভ�ুয্পহৃতম্ অ�ািম �যতাত্মনঃ | 

বেলিছেলন িতিন েয িযিন ভি�সহকাের আমােক েকবলমা� পাতা, ফুল, ফল ও জল 

�দান কেরন, শ�িচত্ত েসই বয্ি�র ভি�র সে� েদওয়া েসই সম� ব� আিম �হণ 

কির। তাঁরই স�ৃ উপকরণ তাঁেক িদেয় তারপের �হণ করার মেধয্ েতমন কৃিত� িকছু 

েনই যিদও তবু েসটেকই বা আমরা কজন জীবেনর একটা অিত সাধারণ কতর্ বয্ বেল 

েমেন িনেয় পালন কের থািক। িক� �কৃতপে� ওটুকু করেত পারাও যেথ� নয়। 
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ওটুকু েতা করেতই হেব িক� তার সে� িনজ� িকছু িদেত হেব। আমােদর েয েতমন 

একিট ব� আেছ যা আমরা িনজ� বেল দািব করেত পাির, েয ব�িট আমরা িদেয় 

িদেত পাির, িদেয় কৃতাথর্ হেত পাির। েসই ব�িট হল ভি�। হৃদেয় েসই ভি�িট 

জািগেয় েতালাই হল সাধনা আর েসই সাধনায় যােত সাহাযয্ পাওয়া যায় েসই জেনয্ই 

আমােদর পুেজায় এত রকেমর সব অনু�ান। আমােদর মেন পেূজার এই পেবর্ এই 

ভাবনাটুকু যিদ জােগ তাহেল েসটাই যেথ� হেব বেল মেন হয়।  

 

কৃত�তা �ীকার - উপসংহাের জানাই েয আমােক এই �ব�িট রচনায় সাহাযয্ 

কেরেছন দি�ণ�েরর আদয্াপীেঠর ��চািরনী েবলা েদবী। পুেরািহত দপর্েনর কেয়কিট 

মে�র অথর্ িনেয় তাঁর সে� আেলাচনা করার দলুর্ভ সুেযাগ জেুটিছল আমার। �ায় 

িতিরশ বছর আেগ (বাংলা ১৩৭৪) �রামকৃ� সাধন মি�র, কু�া, েদওঘর েথেক 

ছাপা অধুনা দ�ুাপয্ �ামী ওঁকাের�রানে�র রিচত 'ম�াথর্-দীিপকা' বইখািন েজর� 

কেরও আমােক িদেয়িছেলন িতিন। এই �বে�র জনয্ েসই অমূলয্ বইখািন েথেকও 

অেনক মূলয্বান তথয্ সং�হ করেত েপেরিছ। 
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শয্ামলাতােল  দু'িদন  
তেপন ভ�াচাযর্য্  
জ�লপুর, মধয্�েদশ 
 
লে�ৗ-এর আেয়শবাগ ে�শন েথেক িমটার েগজ লাইেনর ৈনিনতাল এ�ে�স রাত সােড় আটটায় যখন ছাড়ল - 
মেন একটা ভয় পাক খাি�ল - রাত িতনেটর সময় িপলিভত ে�শেন ে�নটা যখন েপৗছঁেব - ঘুম ভাঙেব েতা ? 
েদখা েগল এই আশ�া মেন েরেখ রােত েকউই েতমন ঘেুমােত পােরিন । আধ ঘ�া েদরীেত িপলিভত ে�শেন 

ে�নটা যখন থামল - আমরা আেগ েথেকই সকেল নামবার জনয্ ৈতরী হেয় বেস । 
 
পূবর্ কথামত অরিব� িম� ে�শেনর বাইের অেপ�া করিছল গািড় িনেয়। েফান করেতই দইু ব�ুেক 

সে� িনেয় �াটফমর্ েথেক আমােদর মালপ� তুেল িনেয় গািড়েত সািজেয় রাখল। রওনা িদেয়ই গািড় 

একটু পের থামল একটা েপ�ল পাে�।  

গািড় দরু� গিতেত ছুেট চেলেছ িপথরাগড় েরাড ধের। রা�া েতমন ভােলা না হেলও দ� �াইভার 

তার গিত অবয্াহত রাখেত পারেছ। এর মেধয্ই মােঝ মােঝ িঝমুিন ধরেছ িক� গািড় 

টনকপুর েপিরেয় েযই িহল েসকশেন ঢুকেলা এবং আঁকাবাঁকা পথ সামলােত �াইভার ি�য়ািরং-এ 

েমাচড় িদেত লাগেলা - ঘমু উধাও।  

েভােরর আেলা ফুটেছ - েসই আেলােতই েদখা েগল একটা সাইন েবাডর্  - েলখা - "িবেবকান� 

আ�ম"। গািড় ডাইেন বাকঁ িনল। আমরা সুিখডাং এেস েগিছ - আর ৫ িকঃ িমঃ েগেলই আমােদর 

গ�বয্�ল 'শয্ামলাতাল'।  

িঠক দ'ুঘ�ায় গািড় আ�েমর েগেট থামল। েগট তখনও েখােলিন ।েভার ছটায় আ�ম জীবন শর 

হেয়েছ িন�য়ই িক� বিহরাগতেদর িভতের েঢাকার সবুজ সংেকত তখেনা হয়িন। পােশর েছাট েগট 

িদেয় িভতের একটু এেগােতই সামেন েদাতলা একিট বািড়।সামেন িতনেট বড় বড় ময্াে�ািলয়া গাছ, 

তারই সামেন ফুেলর সমােরাহ । বড় কােঠর েগেটর উপের মেঠর �তীকিচ�।  আমরা বাঁিদেকর 

সর পথ ধের এিগেয় েগলাম। একিট �শ� জায়গায় েপৗঁছেতই এক কমর্চারীেক েদেখ জানালাম 

আমােদর অিভ�ায়। একটা েবে� বসেত বেল িভতের চেল েগল অধয্� মহারাজেক খবর িদেত। 
একটু পেরই িতিন েবিরেয় এেলন - িনেদর্শ িদেলন েগট খুেল িদেত - বলেলন - পাঁচ ও ছয় ন�র 

ঘর সারদাধােমর খুেল িদেত। 

গািড় আ�েমর িভতের ঢুকেলা। িজিনষপ� নািমেয় - টাকাপয়সা বুেঝ িনেয় �াইভার িবদায় িনল। 
আ�ম কমর্চারীিট (নাম তার কৃ� - পের েজেনিছ) মালপ� িকছুটা তুেল িনল, বাকীটা আমরা 
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বেয় িনেয় চললাম সারদা ধােম - এই অিতিথ িনবাসগিল একটু সের িগেয় । একটােত েমজদা-

েবৗিদ,অনয্িটেত আমরা েডরা বাঁধলাম ।  কৃ� চেলই যাি�ল - একটু েথেম ঘাড় ঘুিরেয় জািনেয় 
িদল - ৭ টায় চা - জলখাবার, বােরাটায় লা�, িবেকল চারেটয় চা এবং রাত সােড় আটটায় 

রােতর খাবার । আমােদর চটপট ৈতরী হেয় িনেত হেব । আমরা এবার একটু অতীেত ডুব িদই ।    

একনাগােড় সাত বছর মায়াবতীর নানা দািয়�পূণর্ কাজ কের �ামী িবরজান� �া� েবাধ করিছেলন 

। চাইিছেলন একাে� সাধন ভজেন ডুেব থাকেত। িক� মঠ  এ ��ােব রাজী হি�েলন না । িতিনও 

নােছাড়বা�া । িচিঠ চালাচািল করেত থাকেলন। েশেষ সরদান� তার �াথর্না ম�রু করেলন - তেব 
একটা শেতর্  - �ামীিজর জীবনীর ি�তীয়খ� মা� েবিরেয়েছ - বাকী খ�গিলর �কাশনার ভার 

তাঁেকই িনেত হেব । কালীকৃ� রাজী হেলন । �ামী িবরজানে�র পূবর্া�েমর নাম -  কালীকৃ� । 

িবরজান� েভেবিছেলন - পির�াজেকর ভূিমকায় থাকেবন, িভ�া কের খােবন, জপধয্ান িনেয় 

কাটােবন । জানেত েপের মাদার েসিভয়ার বলেলন - এই বয়েস এত কৃ�সাধন শরীের সইেব না । 

তার েচেয় িনজর্ ন �ােন কুিটর বািনেয়, সাদািসেধ খাওয়া েখেয়ও তার বাসনা পূণর্ হেত পাের । 

�েয়াজনীয় অথর্ সাহাযয্ ও করেত চাইেলন।  

সােড়  ছয় মাইল দেুর "েলাধানটুকরা"য় এক খ� জিমও েকনা হেলা । সাধন ভজেনর আদশর্ 

পিরেবশ । একিদন মাদার জায়গািট েদেখ বলেলন - জন বসিত িবহীন �াপদ সংকুল এই �ানিটেত 

দীঘর্কাল একা বাস করা েমােটই িঠক হেব না। তাই   "েলাধানটুকরা"য় কুিটর িনমর্ােনর স�� 

িবরজান� তয্াগ করেলন।  

মায়াবতী েথেক ২৮ মাইল  নীেচ 'েজাল' নামক �ােম একখ� জিম পাওয়া েগল । ৪৫০ টাকায় েস 

জিম েকনা হল ।   

মায়াবতীর অবিশ� কাজগিল েশষ হেয়েছ । ২০/২৫ জন পাহাড়ী মজরু এবং গৃহিনমর্ােণর িকছু 
মালমশলা িনেয় িবরজান�  মায়াবতী েথেক েজাল �ােম রওনা হেলন ৩১ অে�াবর ১৯১৪ - 

েপৗঁছেলন ২ নেভ�র ১৯১৪ ।  ভুলুয়া নােম একিট কুকুরও িছল এই দেলর সে�। 

মাদার েসিভয়ার জায়গািট েদখেবন বেল িবরজানাে�র সে� যােবন িঠক কেরিছেলন িক� েশষ 

মুহূেতর্  স�া� এক অিতিথর মায়াবতী আগমেন তাঁর যাওয়া হলনা । িঠক হেলা পের সুিবধামত েদেখ 

আসেবন । দিুট তাঁবু খাটােনা হেলা । একিটেত িবরজান� থাকেবন, অপরিট িনিদর্� রইেলা মাদােরর 

জনয্।   

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 26 
 



�থম অসুিবধা েদখা িদল জেলর । �ায় ৩০০ ফুট নীেচ একিট ঝরনা েথেক জল বেয় এেন 

িনমর্ােণর কাজ বড়ই �ম ও বয্য় সােপ� । যাই েহাক কাজ চলেত লাগেলা । ৬ নেভ�র মাদার 

এেলন এক সাধুর সে� । জায়গািট েদেখ এবং জেলর অসুিবধার কথা েভেব িবক� জায়গা 

অনুস�ােনর কথা বলেলন । "এর েচেয় েলাধানটুকরায় থাকা ভােলা" - এই িছল তাঁর অিভমত । 

েসিদন িবেকেল শয্াঁলা �ােমর �ধান হির িসং এেস হািজর। এঁরা জিমর স�ান করেছন েজেন েস 
এেসেছ - েদনা েশােধর জনয্ তার টাকার �েয়াজন - শয্ালঁা �ােম তােলর ৩০০ ফুট উপের তার 

বািড় সহ জিম েস িবি� করেত চায় । জিম েদেখ িবরজান� ও মাদােরর পছ� হেয় েগল । খুব 

কােছই সু�াদ ু জেলর ঝরনায় বােরা মাস জল পাওয়া যায় । চািরিদেকর দশৃয্ অিত মেনারম, 

কেয়কিট তুষারাবৃত শৃ� েদখা যায় । অনয্িদেক উ��ু সুদরূ িব�ৃত উপতয্কায় দিৃ� চেল যায় 

আেরা সুদেূর । ৮ নেভ�র  মাদার ও িবরজান� হির িসং েক িনেয় চ�াবত রওনা িদেলন । 

তহশীলদােরর সুবয্ব�ায় দর িঠক হেলা ৭০০ টাকা । টাকা জমা িদেয় এবং দিলল েরিজি� কের 

িবরজান� ১১ তািরেখ েজােল িফের েগেলন । মাদার চ�াবত েথেক িফের েগেলন মায়াবতী ।   

১৩ নেভ�র ১৯১৪ িবরজান� েলাক জন িজিনষপ� সহ নতুন জায়গায় এেলন । পাহাড়ীরা বলত 

'শয্াঁলা' । শয্াঁলােক শয্ামলায় রপা�িরত কের এবং নীেচর �েদর 'তাল' শ�িট  জেুড়  িবরজান� 

জায়গািটর নতুন নাম িদেলন 'শয্ামলাতাল' । নামিট েযমন কিব�পূণর্ েতমিন অথর্ বয্�ক । 

শয্ামলাতাল িনমর্ােণর কাজ শর হেয়িছল ১০ নেভ�র ১৯১৪ । ১৯১৫ সােলর ২১ েম হয়  

গৃহ�েবশ । িদনিট িছল শভ । মায়াবতী েথেক েয মা�াজী ��চারীিট (সীতারমণ)  শয্ামলাতােল 
িবরজান�েক সাহােযয্র জনয্ এেসিছেলন - এই গৃহ�েবশ অনু�ােনর  িতিন িছেলন পূজক,  

িবরজান� িছেলন ত�ধারক । আনু�ািনক �িত�া েশষ হবার পর মাদার আ�েমর নামকরণ 

করেলন 'িবেবকান� আ�ম' । 

�াশ কের একটু পির�ার হেয়ই  আমরা রওনা িদলাম ডাইিনং হেল । বাইের েবিরেয় েবাঝা েগল 
সারদা ধামিট একটু নীেচ - সংল� অেনকখািন জিম - িকছুটা চাষ কের রাখা আেছ, সময় হেল 

িকছু লাগােনা হেব। জিমর মাঝখান িদেয় বাঁধােনা পথ কেয়কিট েদওদার পাইন ও একিট িসলভার 

ওক গাছ । বৃত্তাকাের েঘারােনা বাসার জায়গা । বড় একিট বৃেত্তর মােঝ েছাট একিট বৃত্ত । পােশই 

সবুজ উপতয্কা গভীের েনেমেছ । দেূরর পাহােড় িবিভ� �ের কেয়কিট ঘর বািড় । এও শয্াঁলা 

�ােমর অংশ । সামেন িপছেন কাপড় শেকােত েদবার ল�া তার টাঙােনা । পেথর ধাের গােছ এি�ল 

�াওয়ার গ� গ� ফুেট ি�ত েহেস �াগত জানাে� । ইিতমেধয্ সূযর্েদব রঙ ছিড়েয় উিদত  
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হেয়েছন । তাঁেক �ণাম জানালাম।  

পেথর ধের রকমাির ফুেলর সমােরাহ ।  একটু ওপের আেরা দিুট অিতিথ িনবাস । িবরজানা�ধাম 

(৮,৯,১০) এবং িবেবকানা�ধাম (১,২,৩,৪) ।   িবেবকানা�ধােমর পাশ িদেয় একটু পূেবর 
িদেক েগেল "�েবশ িনেষধ" েবােডর্ র আেগ থমেক িগেয় দিৃ� �সািরত করেল েসখােন আর একিট 

িনবাস েচােখ পড়ল ।  িবরজানা�ধােম �ামী িবরজানা� বাস করেতন - তাই এর উপরতালায় 

একিট িমউিজয়াম করা হেয়েছ। 

সারদা ধাম েথেক চড়াই েভেঙ একটু উেঠ সামেন দেুটা বড় বড় 'েসালার পয্ােনল' । আেরা অেনক 

গিল  'েসালার পয্ােনল' িবিভ� জায়গায় ছিড়েয় আেছ । ি�ট লাইট গিলও েসালার পয্ােনেলর 

সাহােযয্ �েল । নানা রকম ফুল ও অিকর্ ড ছিড়েয় আেছ আ�ম জেুড় । খাবার ঘেরর িদেক এিগেয় 

িকেচেনর আেগ বাঁিদেক একিট েদাতলা বািড় - "��ান� ধাম" । একা পুরষ ভ� েকউ এেল 

এখােন থাকেত েদওয়া হয় - িকছু কমর্চারীও থােক । তার পেরই একিট কয্ােমিলয়া গাছ লাল ফুেল 

ভের আেছ । তার পােশই িকেচন । তার লােগায়া েদাতলা বািড়র ি�তেল সাধু িনবাস । এই বািড়র 

সামেনর িদেক এক তলায় একিদেক অধয্� মহারােজর অিফস ঘর । অনয্ িদেক খাবার ঘর । এরই 

পােশ েদাতলা বািড়িটর ি�তেল মি�র, একতলায় লাইে�রী, িমউিজয়াম , ও পু�ক িব�য় েক� । 

সাতটার একটু আেগ এেস পেড়িছ বেল আমরা মি�ের �ণাম কের এলাম । মি�ের েকােনা মমর্র 

মূিতর্ েনই । ছিবগিল �থাগত প�িতেত সু�র সািজেয় রাখা হেয়েছ । ম�লারিত বা অনয্ আরিত 

এখােন হয়না । সে�য্েবলা এক মহারাজ ধূপকািঠ �ািলেয় আরিত কেরন। তারপর অনয্ এক 

মহারাজ আরি�ক ভজন ও অনয্ানয্ কেয়কিট ভজন কের থােকন । েসই সময় আেরা কেয়কজন 

স�য্াসী এবং অধয্� মহারাজ এেস বেসন । ভে�রা েতা থােকনই ।    

মি�র েথেক েনেম এেস খাবার ঘের েযেত পােশ আেছ দিুট েবিসন -  সাবানও রাখা আেছ । 

আমরা হাত ধুেয় খাবার ঘের ঢুকলাম । দজুন কের বসেত পাের এমন ৬/৭ িট হাই এবং েলা 

েব�। আমরা �থম দিুটেত বসেতই ি�েলর ে�েট রিট এবং বািটেত আলু টেমেটার তরকারী িদেয় 

েগল হিরশ । হিরশ �ধানত এ কাজিট সামলায় আর কৃ� ওেক সাহাযয্ কের । সকাল েবলা ফুল 

তুেল এেন মি�ের েরেখ েদয় কৃ�, আেরা অেনক কাজ করেত হয় এেদর । দিুট �াে� চা রাখা 

আেছ - একিটেত িচিন ছাড়া । যার েযমন দরকার েঢেল িদে� । না, এখােন বাসন েমেজ িদেয় 

আসেত হয়না ।       
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মহারােজর সে� সা�াৎ কখন হেব জানেত চাইলাম । মহারাজ ১০টার সময় আসেত বলেলন ।    

সারদাধােম িফের আসিছলাম । পেথর ধের নানারকম পাতাবাহার ও ফুেলর রকমাির ৈবিচ� । 

একিট গােছ  পাহািড় ধূতেরা ফুেট আেছ অেনক ।   সাধারণ ধূতেরা ফুেলর মুখ থােক উপেরর 

িদেক, এগিল ধির�ীর িদেক েচেয় আেছ । বাঁিদেক এক জায়গায় অেনক গিল কলেমর আম গাছ - 

মুকুেল ভের আেছ । তারই আেগ একিট সেফদা গাছ দাঁিড়েয় । এিগেয় বাঁেয় ও ডাইেন  কেয়কিট 

�ীন হাউস । একিটর িভতের েদখলাম ফুলকিপ , বাঁধাকিপ, মূেলা, কয্াপিসকাম, ধেনপাতা - সবই 

তরতাজা। 

ঘের িফের �ােনর েজাগােড় বয্� হলাম । ঘের আমােদর িতনিট কের েবড । মােচর্ র েশেষও েবশ 

শীত । চারহাজার পাঁচশ িফট উ�তায় এরকম শীত আশা করা যায় যিদ ে�া লাইন খুব দেুর না 

হয় । ক�ল েদওয়া আেছ িবছানায় । বাথরম সংল� । বাথরেমর কেল চি�শ ঘ�া গরম জেলর 

বয্ব�া - এটাও েসালার পয্ােনেলর কলয্ােণ । ঘেরর ছােত েছাট একিট েসালার পয্ােনল - যার 

সে� ঘেরর িভতেরর ইমােজর্ ি� লাইেটর তােরর েযাগ আেছ । েমাটমাট এখােন েসালার পয্ােনেলর 

বহল এবং সাথর্ক বয্বহার । 

দশটার একটু আেগই মহারােজর অিফেসর বাইের অেপ�ায় িছলাম । িঠক দশটায় অধয্� মহারাজ 
( �ামী অভয়াত্মান�জী মহারাজ ) এেলন এবং আমরা িভতের িগেয় তাঁেক �ণাম  কের  

বসলাম । মহারাজ িদল েখালা হািসখুশী মানুষ - আ�েমরই নানা কথায় সময়টুকু এবং আমােদর 

মন ভিরেয় িদেলন । েসালার পয্ােনেলর সফল �েয়ােগর কথা বার বার বলেলন। িনম�য়মান আ�ম 

বািড়র �েবশ �ােরর মাথায় �ামীিজ পিরকি�ত মেঠর �তীক িচ�িট থােক - িবরজানাে�র 

েসরকমই ই�া িছল । িক� সুদ� িশ�ী েকাথায় পােবন ? িনেজই পাথেরর উপের ওই �তীকিট 

এঁেক িদেলন - িমি�রা েখাদাই কের িদল । পাথরিট দরজার মাথায় বসােনা হেলা । ১৯৪৫  সােল 
শয্ামলাতাল আ�েমর �ধান বািড়িটর অেনক পিরবতর্ ন পিরবধর্েনর সময় সােবক সামেনর দরজািট 

উিঠেয় েদওয়া হয় । উ� �িতকাি�ত ��র খ�িট তখন েথেক ি�তেলর সামেনর েদয়ােলর 

মাঝখােন �ািপত হেয়িছল । 

মহারােজর কােছ আমরা জানেত েচেয়িছলাম েসই �িতকাি�ত ��র খ�িট এখন েকাথায় ? 

িভতেরর অিফস ঘর েথেক অনয্ এক মহারাজ জানােলন েয িতিনও এখােন আসার পর অেনক 

েখাঁজ কেরেছন িক� েসই ��র খে�র েকােনা হিদস পানিন । 
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আ�ম �িত�ার কেয়ক মােসর মেধয্ই �ামবাসীরা অসুখ িবসুখ হেল িবরজানাে�র কােছ ওষুেধর 

জেনয্ আসত । উিন িচিকৎসা করেত জােনননা একথা েকউ শনেত চাইতনা । তাই বাধয্ হেয় িকছু 

েটাটকা ওষুধ কােছ রাখেত হত । মহারাজ জানােলন আশ পােশর  প�াশিট �ামবাসীেদর িচিকৎসার 

�েয়াজেন আ�েম হাসপাতােলর িব�ার করেত হেয়েছ । �তয্� �ামগিল েথেক �িতিদনই বহ রগী 

আেস িচিকৎসার জেনয্ । বছের গেড় দশহাজার রগীর িচিকৎসা করা হয় । হাসপাতােলর গােয় 

একিট ��রখে� েলখা  � রামকৃ� েসবা�ম হাসপাতাল, শয্ামলাতাল । েসবার �িতমূিতর্ �ামী 

�ানা�ান�িজ মহারাজ ( রিব মহারাজ ) হািস মুেখ রগীর েসবা কের চেলেছন । ��ায় আপনা 

েথেকই মাথা নুেয় আেস । হাসপাতাল বািড়র পােস একটু উপের বড় বড় জেলর টয্াে� বষর্ার জল 

ধের েরেখ কােজ লাগােনা হয় । েসখান িদেয় একিট িসঁিড় িনেচ েনেম েগেছ েমন েগেটর পােশ । 

রগীেক িনেয় আত্মীয়�জন এই পেথই েসাজা হাসপাতােল চেল যান ।    

েমন েগট িদেয় ঢুেকই বা ঁিদেক দিুট েবাডর্  । একিটেত ইংেরিজ ও িহি�েত েলখা "িবেবকান� আ�ম 

শয্ামলাতাল" এবং ি�তীয়িটেত "গদাধর অভুয্দয় �ক�", "ইি�ে�েটড চাই� েডেভলপেম�  

ে�া�াম" । সবই ভারত সরকােরর সহায়তায় ।     

�ধান েগট িদেয় বাইের েবিরেয়ই ডানিদেক একিট িসঁিড় নীেচ েনেম েগেছ । িজ�াসা কের জানেত 

পারলাম - এই িসঁিড় নীেচর রা�ায় িমেশেছ যার পােশই েসই তাল ।  েসই তােলরএকপােশ সু�র 

আবাস িনিমর্ত হেয়েছ । িকছুটা  নামেতই েসই তাল দশৃয্মান হল । বড়ই সু�র েসই তাল । 

গােছর ছায়ায় িসঁিড়েত অেন�ণ বেস েসই দশৃয্ উপেভাগ করলাম ।   

েগট িদেয় আ�েমর িভতের ঢুেকই �শ� জায়গা । েসখােন এক মহারাজ দাঁিড়েয় কােজর তদারিক 

করেছন । একিট �িলেত কের বড় বড় পাথেরর টুকেরা এেন রাখেছ । এবং েসই পাথর িদেয় 

দপুােশই  চওড়া িরেটইিনং ওয়াল গাঁথা হে� বািল িসেম� িদেয় । একাজ নাহেল পাহােড় ধস েনেম 

সব  ন�  কের েদেব । ডানিদেক আেরকিট িসঁিড় হাসপাতােল উেঠ েগেছ - নীেচর  িদেক  

েসিটরও িকছু সং�ার করা হেয়েছ জায়গািটেক আেরা �শ� করার জনয্ । 

িবেকেল চােয়র পর �ধান েগেটর বাইের ঢাল ুরা�া ধের একটু এিগেয়ই েদখলাম বাঁিদেক একিট পােয় 

হাঁটা পথ উপের উেঠ েগেছ । েসপেথ এিগেয় েগলাম । একিট িশব মি�র েচােখ পড়ল - আর 

একিট ঝণর্া - েসখান েথেক বােরা মাস জল পাওয়া যায়। শয্ামলাতাল িবেবকান� আ�েমর 

�েয়াজনীয় জল এখান েথেকই  পাওয়া যায় । �ধান সড়েক িফের এেস আেরকটু এেগােতই বাঁহােত 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 30 
 



পথিট উেঠ েগেছ েগাশালায় । চারিট দেুধল জারিস গাই, িতনিট বাছুর - এইিনেয় েগাশালা । 

েগায়াল ঘর িকভােব পির�ার রাখেত হয় খাটাল মািলকরা েযন িশেখ আেস ।    

েফরার পেথ মািল রাজরু সে� েদখা । ��, িপটুিনয়া, পিপ, ডবল পিপ, কয্ােল�ুলা, না�ারিটউম, 
ফরেগট িম নট এই সব বাহাির ফুল েতা আেছই - এক জায়গায় েদিখেয় িদল েগালােপর বাহারও 

িকছু কম নয়। হঠাৎ নজর েগল েদাতলার বারা�ায় �পীকৃত গােছর পাতা রাখা আেছ । েকউই 

আ�াজ করেত পারলাম না িক পাতা ওগেলা ।  েশেষ এক মহারাজেক িজে�স কের জানা েগল 

ওগেলা েতজপাতা । দেুটা গাছ েথেক তুেল এেন �প কের রাখা আেছ, দরকার মত েরেখ বািকটা 

িবি� কের েদওয়া হেব ।    

আমরা এখােন এেসিছ ২২/৩/২০১৩ েভারেবলা । অনুমিত েপেয়িছ দিুদেনর থাকার । অথর্াৎ ২৪/৩ 

সকােল আমােদর চেল েযেত হেব । ি�তীয় িদন সকােল  বাইের এেস উত্তর িদেকর ঢােলর 

কাছাকািছ েগিছ সূেযর্য্াদয়  েদখব বেল । েদিখ সার িদেয় কেয়কিট কমলােলব ুগাছ । সখ কের 

লাগােনা হেয়িছল িক� সাধারণ েলবুর েচেয় বড়  ফল হয়না । দিৃ� �সািরত কির পুেব, আকাশ 

র�রাঙা - সূযর্য্েদব উেঠ এেলন । অপূবর্ েসই েশাভা । মু� হেয় �ণাম জানাই তাঁেক । 

শয্ামলাতাল আমােদর মন ভিরেয় িদেয়েছ ।   

গতকাল মহারােজর কােছ আিজর্  জািনেয়িছলাম িবরজান�ধােম েদাতালায় �ামী িবরজানে�র �ৃিত 

িবজিড়ত িমউিজয়ামিট যিদ দশর্েনর বয্ব�া কের েদন । অেপ�ায় িছলাম - দশটা  নাগাদ একজন 

কমর্চারী এেস েদাতলার তালা খুেল িদল । কােঠর িসঁিড় েবেয় উপের উেঠ ঘের �েবশ কের �ণাম 

কের ��া িনেবদন করলাম । ঘেরর িভতের ও বাইের আেছ �ামী িবরজানে�র অেনক ছিব । 

একিট শযয্ায় তািকয়ায় ভর েদয়া �ামী িবরজানে�র ছিবিট পিরপািট কের সাজােনা । তা ছাড়া 

দরজার সামেনই এবং পােশ আেরা দিুট ছিব সু�র কের সাজােনা । এক েকােন একিট বড় কােঠর 

আলমাির । আবার �ণাম জািনেয় আমরা েনেম এলাম । 

শয্ামলাতােল আ�েমর অিতিথিনবাস ছাড়া থাকার েকােনা জায়গা েনই । গািড় িনেয় সকাল সকাল 

িগেয় ঘুের িফের েদেখ িবেকেল গ�েবয্ িফের যান । মহারাজেক বেল দপুুেরর �সােদর বয্ব�া েফােন 

কথা বেল কের রাখেবন । জানেবন, আ�েমর বাইের এক কাপ চা চাইেলও পােবননা । 

আ�েমর যাবতীয় ব� আেস ২৩ িক:িম: দেূরর টনকপুর েথেক । শয্ামলাতােল অিতিথেদর থাকেত 

েদওয়া হয় মাচর্  েথেক জনু এবং েসে��র েথেক নেভ�র । িতন মাস আেগ আেবদন করন । 
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Vivekananda Ashrama 

Post: Shyamla Tal (Himalayas) 

Sukhidhang  

Dist: Champawat,  

Uttarakhand, Pin: 262523 

Phone: (05965)227525/ 526 

Email: ShyamlaTal.ashrama@gmail.com 

 

কলকাতা েথেক েসাজা েবিরিল ে�েন । েসখান েথেক বাস বা িজেপ েগেল সুখীডাং েমােড় নািমেয় 

েদেব - েসখান েথেক পাঁচ িক:িম:।  লে�ৗ েথেক িমটার েগজ লাইেন িপিলিভত হেয় টনকপুর - 

তারপর বাস অথবা িজপ । িদ�ী েথেক হলেদায়ানী/  কাঠেগাদাম ে�েন - েসখান েথেক িজেপ 

টনকপুর হেয় শয্ামলাতাল  ।  
সবেচেয় ভােলা হয় শয্ামলাতােল দিুদন কািটেয়, িতনিদন মায়াবতী তারপর িতনিদন আলেমাড়া 

রামকৃ� কুিটের কািটেয় িফের যাওয়া। 
******************************************************** 
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সবুজ আবাসেনর পুেজা  
 
িনমাই িম�  
েবহালা, েকালকাতা  
 
 
আজ সকাল েথেকই সবুজ আবাসেনর আনােচ কানােচ একটা হাড় িহম করা গন্জন েভেস েবড়ােত শর 
কেরেছ।আবাল বৃ� -বিনতা সকেলই উৎক�া পীিড়ত। গতকাল েথেকই সম� খবেরর কাগজ, িটিভ চয্ােনল 
সারা�ণ উত্তর ভারেতর েদব-ভূিমেত অিব�া� �বল বষর্ণ ও ভয়ংকর �লেয়র বাতর্ া ে�রণ কের চেলেছ। গয্ালন 
গয্ালন জল তৎসহ িবশালাকায় ��র খ� খড়কুেটার মত েভেস এেস মুেছ িদেয়েছ রােমায়ারা, জ�লচিট 
েকদারনােথর িব�ীণর্ �া�র। দামাল জলে�ােত তােসর ঘেরর মত েভে� মুহেতর্  অদশৃয্ হেয়েছ শত শত ঘর বািড়। 
েচারাবািলতাল (েচারাবািরতাল) েফেট উত্তাল হেয় ফঁুসেছ ম�ািকনী, অলকান�া। হািতর পােলর মত েবা�ার 
গিড়েয় পেড় ঘেরর েদয়াল, দরজা, জানালা সব েভে� গিড়েয় িদেয়েছ। �চ� জেলর েতােড় হাজার হাজার 
তীথর্যা�ী েক েকাথায় িছটেক েগেছ েকােনা হিদস েনই। মািট আর পাথেরর দশ-বােরা ফুেটর পরেত চরাচর ঢাকা 
পেড় েগেছ। েমঘ ভা�া দরু� বষর্ণ আর বেয় আনা হড়পা বান েকদার ব�ী ও গাড়য়ােলর িনসগর্ই বদেল িদেয়েছ। 
িবিভ� জনপদ, অগি� িগিরপথ সব ল�ভ�, িনি�� । কালা�ক বৃি� আর তী� জেলা�াস সব ওলট-পালট 
কের িদেয়েছ। 
 
 
েসই কারেণই আবাসেনর সকেলর আশংকা ও উৎক�ার সূ�পাত। এ মােসর �থম িদেকই আবাসন েথেক িতনিট 
পিরবার একে� েকদার-ব�ীর উে�েশয্ রওয়ানা িদেয়িছল। যা�ার সময় একই টাটা সুেমায় চেড় সকেল হাওড়া 
ে�শেন েপৗেছিছল। আবাসেনর অেনেকই িবেশষ কের মিহলা স�দায় এেস ওেদর যা�াপেথর শভকামনা কের 
িবদায় জািনেয়িছল। েকউ েকউ পািরবািরক অসুিবধা েহতু ওেদর স� লাভ করার সুেযাগ েথেক বি�ত হেয় 
আফেসাস এবং দঃুখ ও �কাশ কেরিছল। েসিদন �িতমািদ পা�ার েদাকান েথেক বড় এক পয্ােকট ভিতর্  সে�শ ও 
েবহালা থানার মনিজিনস েথেক অেনকগেলা পয্ািটস এেন রপািদর হােত তুেল িদেয়িছল। আভািদ েগািব� েথেক 
দশ টাকা দােমর বড় বড় তালশাস সে�শ এেনিছল।রপািদ ভালবাসার উ�তা ছিড়েয় সবিকছু সানে� �হণ 
কেরিছল। রীতািদ উলু�িন ও বীনািদ অেনক�ণ শাঁখ বািজেয় ওেদর যা�াপথ সু�র ও সুগম কের িদেত অদশৃয্ 
েদবতার �িত �াথর্না জািনেয়িছল। িনধর্ািরত সমেয় সুেমার �াইভার গািড় �াটর্  করেলা। গািড়টার সাইেল�র 
পাইপ েথেক কাবর্ন িমি�ত একরাশ েধাঁয়া িনগর্ত কের আবাসেনর েগট েপিরেয় বড় রা�ায় উেঠ অদশৃয্ হেয় 
িগেয়িছল। 
 
ওরা, িবেশষ কের রপািদ চেল যাবার পেরর িদন েথেকই আবাসেনর েভতরটা েকমন শূনয্ হেয় েগল। তদপুির 
মাস িতেনক আেগই ধীরািদও মাস ছেয়েকর জনয্ ে�টেস েছেলর কােছ চেল েগেছ। নেভ�েরর আেগ িকছুেতই 
িফরেত পারেব না। ধীরািদ চেল যাবার পেরও েবশ িকছুিদন সকেলর খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগত। কারণ মিহলা 
মহেল তাঁর অব�ান রা��ধােনর মত। সে� �ধানম�ী রপািদ এবং অনয্ানয্ কেয়কজন ম�ী-পিরষেদর সদসয্া। 
সম� সদসয্ােদর িনতয্ স�য্ায় নানান বয্�তা েলেগই থােক রপািদর অ�রমহেল। কখেনা �রামকৃ� – 
সারাদামিণর পূজা অচর্ না, কখেনা �রামকৃ� কথামৃত পাঠ, আবার কখেনা ভজন স�ীেতর আসর। সকেলর 
উৎসাহ �দােন রপািদেক এই বয়েসও হারেমািনয়াম বািজেয় 'রামকৃ� শরণম' তুলেত হেয়েছ।তদপুির 
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সামথর্য্ানুসাের নানািবধ েছাটখােটা সমাজ িহতকারী �ক� সারা বছর েলেগই থােক।এর মেধয্ও মিহলা মহেলর 
উেদয্ােগ �িতবছর আবাসেনর অভয্�ের িন�া সহকাের সু�ু ও সু�র ভােব পািলত হয় দেুগর্াৎসব। এর জনয্ 

রপািদর ঐকাি�ক �েচ�া ও অনলস �য়াসেক �েতয্েকই যথােযাগয্ স�ান �দান কের। 
 
আবাসেনর পুেজার এবার দশম বািষর্কী। আবাসেনর জ�লে�র �থম বেষর্ �ায়ী সদসয্ সংখয্া িছল অিত নগণয্। 
ফেল শারদীয় উৎসব পালেনর েকােনা ��ই িছল না। িক� পেরর বছেরর মাঝামািঝ সমেয়র মেধয্ই আবাসেনর 
�ায়ী সদসয্ সংখয্া হেলা �ায় দ'ুেশা েত। রপািদ তখনই সুেযােগর স�য্বহার কের কেয়কজন মিহলার কােছ 
দগুর্াপুেজার ��াব েরেখিছল। আবাসেন দগুর্াপুেজা হেব, এই উত্তম ��ােবর সমথর্েন মত েপাষণ কের সম� 
মিহলা  সদসয্ই পুেজা-কিমিটেত েযাগদান কেরিছল। েস বছর েথেকই আবাসেনর পুেজার  শর। বছর দইু পেরই 
আবাসেন সমভাবানুরাগী ধীরািদ এেস পাকাপািক ভােব ঠাঁই িনল। রপািদর সােথ েকউ কখেনা তার মেতর 
অিমল হেত েদেখিন েস জনয্ই ধীরািদর অব�ােন রপািদর িশরদাঁড়াও ভীষণ ভােব েপা� হেয় উঠেলা। দ'ুজেনর 
পিরক�নায় সকলেক িনেয় পুেজার ক'টা িদন হেয় উঠেলা আন�ময়।পুেজার িতনিদন আবাসেনর �েতয্েকর জনয্ 
সকাল, দপুুর ,রােত পয্াে�েলই জলখাবার ও �সাদ �হেণর বয্ব�া করা হয়।িবজয়া দশমীর স�য্ায় আবাসন 
চ�র সু�র এক িমলন েমলায় পিরণত হয়। তারপর অেনক হািস েখলার েশেষ মা'েক িবসজর্ ন িদেয় শাি�র জেল 
অ� ধুেয় মাস চােরেকর সম� পিরক�না ও অ�া� পির�েমর সাথর্ক পিরসমাি� ঘেট। 
 
এখন আেশ পােশর অেনেকই আবাসেনর এই পুেজােক "রপািদ'র পুেজা" বেলই ম�বয্ কের। রপািদ তখন গবর্ কের 
বেল, এটা রপািদর নয় ‘সবুজ আবাসেনর’ পুেজা। গত বছর যখন ‘নয় নয়’ কের নয় বছেরর পুেজা হেলা, তখন 
েবশ জাক -জমক কেরই পুেজার সমাি� হেয়িছল।শহের আবাসেনর অনয্তম পুেজাগেলার মেধয্ সবুজ আবাসন 
"অির েকয়ার সবর্া� সু�র" ি�তীয় পুর�ার অজর্ ন করেত সমথর্ হেয়িছল। ইিটিভ , এিবিপ আন� দিুদন স�য্া 
সাতটার  সময় আবাসেনর পুেজার সরাসির স�চার েদিখেয়িছল। নবমীর রােত আবাসেনর েছাট েছাট 
েছেলেমেয়েদর িনেয় অনুি�ত নৃতয্-নাটয্িটও একঝলক িটিভর পদর্ ায় েদিখেয়িছল। নৃতয্-নাটয্িটর পিরক�না ও 
পিরচালনায় িছেলন অণর্বদা। অনয্ানয্ বােরর অিভ�তায় িতিন সংগীত� ও সংগীতকার িহেসেবই সমিধক 
পিরিচিত লাভ করেলও তার অনয্ানয্ গণাবলীর মেধয্ এই গণিট স�ে� অেনেকরই েকােনা সময্ক ধারণা িছল না। 
সমাি�কােল অণর্বদা েক মে� আম�ণ জািনেয় অজ� ধনয্বাদ �াপন করা হেয়িছল। অণর্বদা কৃত�-িচেত্ত 
অিভন�ন �হণ কের এই নৃতয্-নাটয্িটর সাফেলয্র প�ােত দঢ়ৃ কে� আমােদর নাড়ুদার অবদােনর কথা েঘাষণা 
কের বেলিছেলন, নাড়ুদা অ�া� পির�ম কের েছেল েমেয়েদর েপাশাক পির�দ যিদ েজাগাড় কের না আনেতন, 
তাহেল হয়ত নাটকিট এমন দিৃ�-ন�ন এবং উপেভাগয্ হেত পারেতা না। এ কথা েশানা মা� নাড়ুদা ি�ত হােসয্ 
িনেজেক দশর্ক ম�লীর আড়ােল লুেকােনার েচ�া কেরিছেলন। আমােদর িতলকদা তখন মুখ েথেক হাফ 
িসগােরেটর েধাঁয়া েবর কের েহেস বেলিছল, "এেত ল�া পাবার কী আেছ?"  
 
গত বছর "অির েকয়ার সবর্া� সু�র" ি�তীয় পুর�ার েখতাব অজর্ ন করার পর েথেকই আবাসেনর মিহলা পুরষ 
িনিবর্েশেষ �েতয্েকই পেরর বছেরর �থম পুর�ার লােভর আশায় েকামর েবঁেধ নামার অেপ�ায় িছল। এ জনয্ 
সকেল রপািদর ওপর সম� দািয়� সঁেপ িদেয়িছল। রপািদ বেলিছল, ধীরািদ এবার দেূর চেল েগেলও তাঁর সােথ 
েযাগােযাগ েরেখ সম� িস�া� ও পূজা িবষয়ক পদে�প েনওয়া হেব। ধীরািদ আ�াস িদেয় বেলিছল, "এবার 
পুেজায় আিম শারীিরক ভােব উপি�ত থাকেত না পারেলও আমার মন িক� এখােনই পেড় থাকেব।"  দরূ েথেক 
আিম সবর্দা েতামােদর সােথই থাকব। রপািদ িনেজই েতা একাই একেশা। তাছাড়া সকেলর সি�িলত �য়াস ও 
আ�িরকতার ফেলই আমরা �থম �ান অিধকার কের িনেত পারব। রপািদ েসই মেতা েদব�ান িবহার সমা� 
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কের জেুনর মাঝামািঝ কিমিট িমিটং এর কথা সকলেক জািনেয় েরেখিছল। এবার পুেজার নতুন ভাবনা অথর্াৎ 
পেথর পাঁচািলর কাশফুল, েরলগািড় ,অপু ও দগূর্া স�ে� একটা আগাম আভাসও িদেয় িগেয়িছল। এ ছাড়াও 
সকলেক নতুন েকােনা িবষয় স�েকর্  িচ�া-ভাবনা করেত বেল িগেয়িছল। আেরা বেলিছল ১৯ তািরখ িফের এেস 
২০ তািরেখই সাধারণ সভায় এ বয্াপাের িস�া� �হণ কের সকলেক িবিভ� কােজর দািয়� সঁেপ েদেব যােত �থম 
পুর�ার লােভ সকেল জান-�াণ লিড়েয় কাজ শর কের িদেত পাের। 
 
�কৃিতর েখয়ািলপনা শরর অথর্াৎ ১৬ জেুনর পর আজ ১৯ তািরখ। আজই  সকােল রপািদ ও সুকা�দার েপৗেছ 
যাবার কথা িছল। িক� তােদর েফরার েকােনা খবর এখন অবিধ জানা যায়িন। আবাসেনর �ায় সকেলই 
অেনকবার কের েফােন েযাগােযােগর েচ�া কের বয্থর্ হেয়েছ। িটিভেত অনবরত েকদার, ব�ী, গােড়ায়ােলর 
�লেয়র অিব�া� বষর্ন  তথা �য় �িতর িববরণ েঘাষণা করা হে�। আরও বলা হে� বড় বড় পাথর চাপায় 
সংকীণর্ হেয় পেড়েছ অেনক িগিরপথ। জেলর তলায় চেল েগেছ মি�র।ফণা তুেল ফঁুসেছ অলকান�া, 
ম�ািকনী।�কৃিতর তা�েব িনসগর্ পযর্টকহীন। সবর্� িবরািজত �শােনর ��তা। িটিভর পদর্ ায় �েণ �েণ এসব 
খবর শেন ও দশৃয্ অবেলাকন কের শধু সবুজ আবাসনবাসী নয়,  ভারতবষর্ েশাক��। আত্মীয় পিরজেনরা সবর্দা 
আপনজেনর �তয্াবতর্ েনর অেপ�ায় �হর গণেছ। দেুযর্াগ শর হওয়ার িদন সকােলই আবাসেনর েঘাষাল ও 
নাহাদার পিরবার বািড়র উে�েশয্ েকদারনাথ তয্াগ কের রওয়ানা িদেত েপেরিছল বেল তারা সু� শরীের িফের 
এেসেছ। েফরার পর িটিভর খবর শেন ঈ�রেক বার বার �ণাম িনেবদন কের ধনয্বাদ জািনেয়েছ।ওেদর মুেখই 
েশানা েগল রপািদ ও সুকা�্দার িটিকট দ'ুিদন পের থাকায় ওরা েকদারনােথই  েথেক েগেছ। অথচ কুিড় তািরখ 
দপুুেরও ওেদর েফরার েকােনা সংবাদ না েপেয় েগাটা আবাসন এখন গভীর দঃুি��ায় আ��। 
 
দপুুেরর পেরই আবাসেন একটা সুখবর ছিড়েয় পড়ল ---সুকা�দা িফের এেসেছ। িক� মুহেতর্ ই দাউ দাউ কের 
আগণ �েল ওঠার পর েযমন হঠাৎ কের িনেভ যায় েতমিন সকেলর মনও মুহেতর্ ই হতাশ ও ভারা�া� হেয় 
উঠেলা। সুকা�দা একাই িফের এেসেছ। েষােলা জেুনর পর তার আর রপািদর সােথ সা�াৎ হয়িন। েষােলা জনু 
কাকেভার েথেক শর হওয়া ঝমঝম বৃি� �মশই আরও ঘনীভূত হেয় চারপােশ জাঁিকেয় পড়েত শর করেলা। 
িনেমেষ পাহাড় েবেয় তী� গিতেত জেলা�াস তা�ব নৃতয্ শর কের িদল। চতুিদর্ েক তী� আতর্ নাদ েযন মৃতুয্েক 
দেূর সের েযেত বলেছ। অহরহ পাহাড় ভা�ার গগনেভদী গজর্ ন কান ঝালা-পালা কের তুেলিছল। আর িঠক েসই 
মুহেতর্  সুকা�দার সে� রপািদর সংেযাগ িবি�� হেয় পেড়িছেলা। পাথেরর বুেক আছেড় পড়া েঢউ এ যখন মৃতুয্র 
পদ�িন েশানা যাি�ল সুকা�্দা তখন রপািদেক খুঁেজ েপেত বয্াকুল। েচােখর সামেন এক এক কের কেতা নারী-
পুরষ নদীগেভর্  তিলেয় েগল তার ইয়ত্তা েনই। সুকা�দা তখন আরও অগনিত �মণযা�ীেদর সােথ লেজর বাইের 
উদ্-�াে�র মত দািড়েয় আস� িবপেদর কাল গণেছ। হঠাৎ কেরই সামেন একিট বােনর েতাড় এেস আছেড় 
পড়ল। তখনই অসহায় একিট িশশেক  জেলর ে�ােত তিলেয় েযেত েদেখ রপািদ হাত বাড়ােলা। িঠক েসই মুহেতর্  
অনয্ একিট জেলা�াস রপািদেক েকাথায় েযন িনেয় চেল েগল। ঘনেঘার বষর্ার আবছা অ�কাের সমূহ িবপেদর 
পদ�িন উেপ�া কের অেনক�ণ ত�ািসর পেরও রপািদেক আর খুঁেজই েপল না। মৃতুয্র িহম সংহার রপ েদেখ 
সুকা�্দা বুিঝ �ান হািরেয় েফেলিছেলা। তারপর অেচনা পাহােড়র িবপদ সংকুলপেথ কখন কীভােব েকাথায় িছল, 
িকছুই মেন করেত পারেছ না। শধু এটুকুই মেন করেত পারেছ েক বা কারা েযন তােক েদরাদনু েথেক 
েকালকাতার ে�েন বিসেয় িদেয় িগেয়িছল। এই পযর্� শিনেয় সুকা�দা েশাকা�� হেয় �ান হািরেয় েফলল। 
 
সুকা�্দার িফের আসার কথা শেনই অেনেকই ত�ুিন খবর জানেত ছুেট এেলা। অণর্বদা, নাডুদা, িতলকদা, অমল, 
আভািদ, �িতমািদ, রীনািদ, রীতািদ, রমািদ আরও অেনেক। সুকা�্দার শারীিরক অব�া েদেখ অণর্বদা অমলেক 
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েডেক ডা�ার আনার কথা বলেলন। ঘেরর সামেন েলােকর জটলা �েমই বাড়েত শর করেলা। েগাটা আবাসন 
চ�ের শধু একিট �ে�রই �িত�িন অনুরিণত হে� ..."রপািদর কী হেলা?"  
 
অমল যখন ডা�ারবাবুেক িনেয় আবাসেনর েভতর ঢুকেছ তখনই অণর্বদার েমাবাইলটা েবেজ উঠেলা। অণর্বদা 
একটু তফােত িগেয় কলটা ধরেলন। সুদরূ আেমিরকা েথেক ধীরািদর েফান। অণর্বদা অিত সংে�েপ ঘটনাটা 
জানােনার পর ধীরািদ বলেলা, "ৈধযর্য্চুয্িত না ঘিটেয় েতামােদর দ'ুএকজন আজ উত্তরাখে�র উে�েশয্ রওয়ানা 
হেয় যাও। িবিভ� �ান িশিবর ঘুের রপার েখাঁজ কর। আমার দঢ়ৃ িব�াস েতামরা ওেক খুঁেজ েবর করেত 
পারেবই।" অণর্বদা ধীরািদেক আ�� কের বলেলন, "এ বয্াপাের আমরা এ�ুিন িস�া� িনেয় েতামােক সব 
জানাি�।" েফানটা েকেট িদেয় নাড়ুদা , িতলকদা, বীনািদ ও রীতািদেক েডেক সামানয্ আড়ােল চেল েগেলন। 
 
অমল সারা�ণ ডা�ারবাবরু সােথই িছল। এই রকম অব�ায় ডা�ারবাব ুসুকা�দােক িকছুিদন িব�াম েনবার 
জনয্ উপেদশ িদেলন। ডা�ারবাবুেক এিগেয় িদেয় িফের এেস অমল সুকা�দার সামেন দাড়ােলা। তত�েণ 
তাপসদা ও েদবাশীষ এেস ঘের ঢুেকেছ। তাপসদা অমেলর কাছ  েথেক ে�সি�পশন টা িনেয় "আিম এ�ুিন 
ওষুধগেলা িনেয় আিস" বেল �ত বাইের েবিরেয় েগল। 
 
অণর্বদা সকেলর সােথ আেলাচনা কের িস�া� িনেলন আজ রােতর ে�েনই নাড়ুদা, তাপসদােক িনেয় উত্তরাখে�র 
উে�েশয্ রওয়ানা হেয় যােবন। আভািদ সে� েযেত েচেয়িছল। অণর্বদা বারণ করেলন। বলেলন, "ওখােন এখেনা 
েয দেুযর্াগ চলেছ, তুিম সে� েগেল িবপদ আরও বাড়েব ৈব কমেব না।" শেন আভািদ আর কথা বাড়ায়িন। 
অণর্বদা িতলকদােক েনট েঘঁেট দ'ুেটা িটিকেটর বয্ব�া করেত বেল, নাড়ুদা ও তাপসদােক তাড়াতিড় ৈতরী হেয় 
আসেত বলেলন। 
 
ে�ােতর তী� টােন েদহটা যখন দমুেড় মুচেড় একটা ৈদতয্কায় িশলাখে�র উপর আছেড় পড়ল, তখন আর 
রপািদর পৃিথবীর কথা িকছুই মেন পড়িছল না। কত�ণ েয অৈচতনয্ অব�ায় পেড় িছল েক জােন? �ান িফরেল 
েচাখ েমেল তািকেয়ই আতে� আতর্ নাদ কের উেঠিছল। েসই ��ন �িন বাতােসর �র েভদ কের আকােশ 
িমিলেয় েগল -- েকউ শনেত পায়িন। উপর েথেক কােলা েমেঘর পুর আ�রণ েফেট েফেট পড়েছ। স�ুেখ, 
প�ােত যতটা দিৃ� যায় শধুই অ�কার। উ�ত্ত েঢউেয়র উত্তাল জলরািশ ফণা তুেল �মা�্েয় দংশন করিছল 
পাথেরর বুেক। তী� জেলা�ােসর ভয়াল গজর্ ন কখন েয থাবা বািড়েয় েটেন েনেব েসই আশংকায় রপািদ �ায় 
��নহীন েদহটােক েটেন িনেয় কেয়ক ইি� উপের উেঠ েযেত সমথর্ হেয়িছল। তারপর একসময় �া� শরীরটা 
পাথেরর গােয়ই নুেয় পড়ল।এই দেুযর্ােগ িদবা রাি�র েকােনা �েভদ েনই। েসই জলম� িশলাখে�র উপিরতেল 
রপািদেক কত�ণ বা কত ঘ�া অিতবািহত করেত হেয়িছল েক জােন? বষর্ণ ি�িমত হেল জেলা�ােসর তী�তা 
কমেত শর করেলা। িতনরাত িতনিদন মাথার ওপর েখালা আকাশ, নীেচ তর�ািয়ত িবপুল জলরািশর ভয়াল 
গজর্ ন। হাড় িহম করা কনকেন ঠা�ায় খাদয্-পানীয় বয্িতেরেক তখন শধু মৃতুয্র �তী�া। 
 
নাড়ুদা ও তাপসদা েসই রােতই ে�েন েচেপ বেসিছল। িতলকদা ত� ত� কের েনট খুঁেজও িটিকেটর েকােনা বয্ব�া 
করেত পােরিন। ফেল দজুেন ভীড় ঠাসাঠািস একিট অসংরি�ত কামরােতই চেড় বেসিছল। দিুদন পর গ�েবয্ 
েপৗেছ িদেশহারা হেয় েগল। চতুিদর্ েক আত্মীয় পিরজেনরা তােদর  িনেখাঁজ ি�য়জেনেদর খুঁজেত বয্�। েকাথাও ডাঁই 
কের রাখা হেয়েছ অগনিত মতৃেদহ। েসখােন ঢুেক েদখার মত অব�া েনই। েদরাদনু, হির�ােরর িবিভ� কয্া� ও 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 36 
 



�াণ িশিবের হেনয্ হেয় ত�াশ কেরও রপািদর েকােনা হিদশ পাওয়া েগল না। নাড়ুদা িনরাশ না হেয় তাপসদা েক 
বলল রপািদর েকােনা স�ান না পাওয়া পযর্� আমােদর িফের যাবার েকােনা উপায় েনই। 
 
ঘটনার চতুথর্িদেন সকােল আকােশ �িনেকর জনয্ েরােদর ঝলমল আেলা েদখেত েপেয় রপািদর মেন বাঁচার �ীণ 
আশা েজেগ উঠেলা। ইিতমেধয্ জেলর েতােড়র তী�তা ও উ�তা অেনকটাই কেমেছ। পাহাড় েথেক পাথর খসার 
শ�ও আর েশানা যায় না। অদেূর বনপথ দিৃ�েগাচর হে�। রপািদ ভাবেলা পাথেরর ওপর েথেক েকােনা �েম 
নামেত পারেল বনপেথর িঠকানা েপিরেয় হয়ত েকােনা আ�ানায় েপৗেছ েযেত পারেব। িক� শরীেরর যা অব�া 
তােত েকানমেতই এই পাথর েথেক নীেচ নামা স�ব নয়। িক� করনাময় ঈ�েরর কৃপা থাকেল তা িকছুেতই েকউ 
খ�ন করেত পাের না। হঠাৎ কেরই পাহাড় েথেক েভেস আসা একিট বড় গাছ পাথেরর গােয় বাঁধা েপেয় আটেক 
দািড়েয় পড়ল। গাছিটর উপেরর ডালপালা তখন রপািদর আয়ে�। রপাদী আর কাল িবল� না কের  গােছর 
ডালপালা ধের অসার েদহটােক েটেন নীেচ নামার েচ�া শর কের িদল। েযন �য়ং মা সারদামিণ রপািদেক পথ 
েদিখেয় এিগেয় িনেয় চেলেছন।  
 
হঠাৎ কেরই �চ� গজর্ েন আকাশ ভা�ার শে� রপািদ চমেক উঠেলা।তেব কী আবার মহা�লেয়র সংেকত �িন? 
�িনেকই ভুল েভে� েগল। উপেরর িদেক তািকেয় রপািদ মা'েক �রণ কের �ণাম িনেবদন করেলা। উঁচু আকাশ 
পেথ একিট বাযুযান চ�র কাটেছ।রপািদ ভাবেলা বাযুযানিট িন�য় তার অি�� খুঁেজ েপেয়েছ। তা না হেল ঘন 
ঘন তার মাথার ওপর চ�র কাটেছ েকন? এই েভেব আশার আেলায় ভর কের িছ� শািড়র আঁচল আকাশপােন 
েমেল ধরল। রপািদর অনুমানই সিঠক িছল। খািনক পেরই বায়ুযান েথেক একটা েমাটা দিড় নীেচ েনেম এেলা। 
রপািদ �� েদখেত েপল উপেরর বায়ুযান েথেক েকউ একজন ইশারায় তােক েমাটা দিড়টা ধরেত বলেছ। িক� 
এখন িক তার েসই শি� আেছ? তবুও রপািদ সময় ন� না কের কেয়কবার বয্থর্ েচ�ার পর একবার সিতয্ই 
দিড়টা হােতর মুেঠায় িনেয় শ� কের আঁকেড় ধরল। বায়ুযােনর ৈসিনকরা ধীর গিতেত রপািদেক তুেল িনেয় 
চপােরর বুেক েখােলর েভতর বিসেয় িদল। 
 
চপার েদরাদেুনর মািট �শর্ করার সে� সে� জনতার ঢল েদৗেড় কাছাকািছ েপৗছােনার েচ�া করেত লাগেলা। 
�েতয্েকর দিৃ� চপােরর দরজায়। এই বুিঝ চপােরর েপট েথেক তার আপনজনিট েনেম এেস সম� �তী�ার 
অবসান ঘটােব। েসই েলাকারেণয্ নাড়ুদা ও তাপসদাও িমেশ িগেয়িছল। েবশ িকছু�ণ পর চপােরর দরজা েখালা 
হেলা। েভতের যারা িছল তারা �েতয্েকই �া� এবং অসু�। তাই যা�ীেদর যত্ন সহকাের নীেচ নামােনার জনয্ 
িকছুটা েবিশ সময় বয্য় হি�ল। কেয়কজন নামার পর �জনেদর অেনেকই ভ� হৃদয় িনেয় েশষ পযর্� েদখার 
আশা িনেয় দািড়েয় রইেলা। এইবার আর একজনেক নামােনা হে�। নাড়ুদা ও তাপসদার েচাখ তার �িত িনব�। 
িকছু�ণ পযর্েব�ণ করার পর তাপসদা িচৎকার কের বেল উঠেলা, "নাড়ুদা, এ েতা আমােদর রপািদ। আমার 
ি�র িব�াস ইিনই  রপািদ। নাড়ুদা কেয়কজেনর মাথা সিরেয় একটু এিগেয় িগেয় ভােলা কের েদেখ উে�গ �শিমত 
কের বলল, "েতামার িচনেত একটুও ভুল হয়িন।" 
 
অেনক পিরচয় িবিধ পার কিরেয় দজুন যখন রপািদর স�ুেখ েপৗছােলা তখন িতনজনই বাকয্হারা। খািনক�ণ 
অ�-সজল েনে� এভােব অিতবািহত কের সকেলই আনে� আত্মহারা হেয় েগল। রপািদর স�ান েমলার পর 
নাড়ুদা অণর্বদা সহ অেনকেক সুখবরটা জািনেয় িদেয়িছল। সু-সংবাদ েপেত ধীরািদেকও েবিশ�ণ অেপ�া করেত 
হয়িন। েগাটা আবাসেন তখন আন�ে�াত বইেছ। সম� িহেসব চুিকেয় েসই রােতই ওরা েকালকাতার ে�ন ধের 
িনল। 
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অভয্থর্না জানােনার জনয্ আবাসেনর েগট রং-েবরেঙর ফুল িদেয় গতকাল েথেকই সাজােনা চলিছল। �ায় দিুদন 
ে�েন কাটােনার পর ে�শাল ে�নিট আজ সকাল দশটায় হাওড়ায় েপৗছােনার কথা। এজনয্ সকাল েথেকই অেনেক 
এনেকায়ারীেত েফান কের খবর িনি�ল। যথা সমেয় হাওড়া ে�শেনর চ�র আবাসেনর েলােক পূনর্ হেয় েগল। 
িনিদর্� সমেয়র িকছু পের ধীের ধীের ে�ন �য্াটফেমর্ এেস দাড়ােলা। এই ে�েনর সকল যা�ীই �ায় উত্তরাখে�র 
দেুযর্াগ আ�া�। অভয্থর্নাকারীেদর হােত হােত তাই ফুল আর মালা। ে�ন দাড়ােনার িমিনট পাঁেচক পেরই নাড়ুদা 
ও তাপসদা রপািদেক িনেয় নীেচ নামল। রপািদেক েদেখ সকেল "রপািদ, রপািদ" বেল চীৎকার শর করেলা। 
রপািদ এত ভালবাসায় আ�ত হেয় ডান  হাত উঁচু কের সকেলর অিভবাদন �হণ করেলা। অেনেকর বেয় আনা 
ফুল, মালা এক� কের রপািদর সামেন রাখা হেলা। এখন রপািদর কথা বলার মত সামথর্য্ েনই। অণর্বদা অমলেক 
ে�শেন ডা�ার িনেয় েযেত বেলিছেলন। িতিন কালে�প না কের রপািদেক পরী�া িনরী�া করেত শর  
করেলন । 
 
দপুুেরর মেধয্ই রপািদেক িনেয় সকেল আবাসেন ঢুেক পড়ল। রপািদেক েদখার জনয্ েগাটা আবাসন তখন  
উদ্-�ীব। আভািদ, বীনািদ, �িতমািদ শাঁখ বািজেয় রপািদেক বরণ কের িনল। অণর্বদা সকলেক শা� হেত বেল 
জানােলন এখন এেক উতয্� করার সময় নয়। আমােদর এখন তাঁেক সু� কের তুলেত হেব। একথায় সকেল শা� 
হেয় রপািদর �ত আেরাগয্ কামনায় �তী হেলন। 
 
একমােসর মেধয্ই রপািদ ও সুকা�দা সু� ও �াভািবক হেয় উঠেলা। ইিতমেধয্ আবাসেনর �ায় �েতয্েকই রপািদর 
কােছ বেস েসই ভয়াবহ দেুযর্ােগর িববরণ শেন েগেছ। পুেজার আর েবিশ েদরী েনই বেল েকউ েকউ আস� পুেজা 
স�েকর্ ও একটু আধটু আেলাচনা েসের েগেছ। রপািদ বেলেছ এই শরীর িনেয় এবছর েস পুেজার ঝি� েপাহােত 
পারেব না। পুেজার জনয্ সকেল েযন এবার অণর্বদার সােথ পরামশর্ কের েনয়। তাছাড়া ধীরািদর উপেদশ েতা 
থাকেবই। তবুও রপািদেক পােশ েরেখই একটা কিমিট িমিটং এর িদন ি�র করা হেলা। সভা শর হওয়ার কেয়ক 
িমিনেটর মেধয্ই িস�া�টা হেয় েগল। রপািদই সবুজ আবাসেনর দেুগর্াৎসব কিমিটর স�ািদকা, সবর্স�ত 
িস�া�। অতএব রপািদর েকােনা আপিত্তই েটেকিন। শরীর এখেনা স�ুনর্ সু� হয়িন বেল িতিন সভায় অনুপি�ত 
িছেলন। তবু রপািদর ত�াবধান বয্তীত সবুজ আবাসেনর পুেজার কথা েকউ ভাবেতই পাের না। মৃতুয্েক ছঁুেয় 
েবঁেচ েফরা রপািদর সংরি�ত স�াদকীয় কুিসর্র বাদ-িববাদ েতা ক�নাতীত। সভােশেষ উ� িস�া� েশানার 
পর রপািদ �ীন কে� শধু বলেলন, "এবার ও কী েতামরা আমােক িন�ৃিত িদেত পারেল না? এই শরীর িনেয় 
আিম েতা একটুও েতামােদর স� িদেত পারব না ভাই।" শেন সকেল একবােকয্ বলল, "েস সব িকছু েজেনই েতা 
আমরা েতামােক সে� েরেখিছ। েতামােক আর এ িনেয় িচ�া করেত হেব না। 
 
এরপর কিমিটর অনয্ানয্ সদসয্েদর িনবর্াচেনর পালা। েযেহতু আবাসেনর এই পুেজায় বরাবরই �েতয্ক সদসয্ 
সমানভােব অংশ�হণ কের এবং েযেকােনা কােজর দািয়� পালেন এতটুকু ি�ধাি�ত হয় না তাই কখেনা েকউ 
পেদর িনিমত্ত েমাহািব� থােক না। তবু একিট পিরচালন কিমিটর আবশয্কতার জনয্ই কােরা নােমর অে� 
সভাপিত, েকাষাধয্�, সহ-স�ািদকা ইতয্ািদ িবেশষণ সমূহ জেুড় েদয়া হয়। েযেহতু �থম পুেজা েথেক মিহলারাই 
সািবর্ক ভােব পুেজার সম� দািয়� ও কতর্ বয্ সু�ু ভােব পালন কের আসেছ, তাই কিমিটেত পুরষেদর �ান েদয়া 
হয় না। এটাই আবাসেনর অিলিখত িনয়ম। পুরষ সদসয্রা েয পুেজায় েকানভােবই যু� থােকন না তা অবশয্ 
নয়। েযমন �িতমা আনয়ন, িবিবধ উপকরণ সং�হ ও িবসজর্ েনর পূণর্ দািয়� তােদর ওপরই নয্� থােক। 
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ধীরাদী িবগত অেনকগিল বছর ধের এই পূজা কিমিটেত সভাপিতর পদিট অলংকৃত কের এেসেছন। এবারও তার 
অবতর্ মােন ধীরািদেকই সভাপিত পেদ মেনানীত করা হেলা। �িতমািদর ওপর নয্� হেলা েকাষাধয্ে�র কমর্ ভার। 
সবর্ স�িত �েম সভায় উ� ��াব পাশ হেয় েগল। �িতমািদ একিট িমি� হািসেত অিপর্ত দািয়ে�র পূণর্ সমথর্ন 
জানােলা। এছাড়া রমািদ, িবমলািদ ও অনয্ানয্ কেয়কজন কিমিটর অনয্তমা সদসয্ িহেসেব মেনানীত হেলা। 
িমিটংএ  অণর্বদাও িছেলন। িতিন বলেলন, "এবার আর েকােনা নতুন ভাবনার �েয়াজন েনই। জেলা�ােসর থাবা 
েথেক  রপার েসই েছা� িশশিটেক বাঁচােনার আ�াণ �য়াস ফুিটেয় েতালাই হেব এবােরর পুেজার ভাবনা। এেত 
�েতয্েকই এক বােকয্ স�িত �দান করেলা। আর মা� কেয়কটা িদন পেরই ঢােকর িপেঠ কািঠ পড়েত শর করেব 
তাই অেহতুক সময় ন� না কের সকেল িনজ কতর্ বয্ বুেঝ িনেত মেনািনেবশ করেলা। 
 
িকছুিদন পেরই চেল এেলা মহালয়ার পুণয্ িতিথ। আকাশ বাতাস আগমনী সুের মুখিরত। �কৃিতর েকােল দেুল দেুল 
েখলায় মত্ত সাদা কাশফুল। পুকুেরর জেল পাপিড় েমেল হােস প�ফুল। িহেমর পরশ েপেয় �াণ িবিলেয় টুপ টুপ 
িশউিল ঝের পেড় বািগচায়। সবুজ আবাসন িঘের লাল, নীল, সবুজ সুেতায় শর হয় পুেজার সাজ। 
 
েয যার দািয়� পালেন বয্� হেয় পড়ল। মূল সমসয্া েদখা িদল এই অ� সমেয়র মেধয্ রপািদর �িতকৃিত ৈতরী 
করা িনেয়। েকাথাও যখন েকউ রািজ হেলা না নাড়ুদা েক কুেমারটুিল অবিধ েদৗড়ােত হেলা। যাওয়ার সময় 
রপািদর একটা পুনর্াবয়ব রিঙন ছিব সে� িনেয়িছল। অেনক অনুনয় িবনেয়র পর �বীন িশ�ী েদেবন পাল এই 
অ� সমেয়র মেধয্ও মূিতর্ িট কের িদেত স�ত হেলা। তেব একিট শেতর্  ---- ষ�ীর স�য্ার আেগ িকছুেতই েস 
েডিলভাির িদেত পারেব না। নাড়ুদা তােতই মত িদেয়িছল। িশ�ীেক মূিতর্ র বয্াক�াউ� পুন্খানপুুন্খ ভােব 
বুিঝেয় বেলিছল যােত উত্তরাখে� অিত স�িত ঘেট যাওয়া �াকৃিতক দেুযর্ােগর সােথ পূণর্ সাম�সয্ থােক। 
 
চতুথ� পুেজার িদন এ আবাসেন ঠাকুর চেল এেলা। নতুন বসন ভূষেণ মা েযন সপিরবাের �গর্ েথেক েনেম 
এেসেছন। মােয়র সাি�েধয্ ঢােকর বািদয্ েবেজ ওঠার সােথ সােথই পুেজার আনে� েছেল-েমেয়রা গা ভািসেয় িদল। 
�িত বছর এমিন কেরই ঠাকুর আেসন, আর ক'িদন েথেকই চেল যান। এ'কটা িদন বাঙািল হৃদয় সারা�ণ মােয়র 
ধয্ান, �ান ও পুেজায় বয্� থােক। পুেজার চারিদন সকেলই আনে� েমেত থােক। এ বছর একটা সময় অেনেকই 
পুেজা িনেয় �মাদ গেনিছল। িক� রপািদ িফের আসায় আবাসেন পুেজার আন� েযন আেগর েথেকও অেনকগণ 
েবেড় েগেছ। 
 
প�মীর রােতই মূিতর্  স�ূণর্ হেয় েগল। রপািদর �িতকৃিত তাই ষ�ীর েভােরই েঠলায় চেড় পয্াে�েল চেল এেলা। 
সকাল েথেক পয্াে�েল িভড় জমেত শর করেলা। মূিতর্  েদেখ সকেল অবাক। েপছেন রং তুিলেত েলপা, ধস েনেম 
পাহাড় েথেক বড় বড় পাথর খেস নীেচ পড়েছ, হড়পা বােণ অলকান�ায় উ�ত্ত জেলা�ােস েভে� পড়েছ অজ� 
ঘর বািড়, জেলর েতােড় েভেস যাে� একিট িশশ। স�ুেখ ে�ােতর টান েথেক িশশিটেক উ�ার করেত িগেয় 
রপািদর আ�াণ েচ�া, িক� িকছুেতই পারেছ না। দশৃয্িটর িশ�ায়ন ও বা�বায়ন েদেখ সকেলই অিভভূত। 
েকদারনােথ েসিদেনর রপািদেক েযন সবাই চা�ুষ করেছ। মূিতর্ িটেক িশ�ী এমন ভােব রপ িদেয়েছ েযন র�-
মাংেসর রপািদ �য়ং দািড়েয় আেছ। আর েপছেনর পাহাড়, পাথর ও নদী েযন উত্তরাখে�র একিট জীব� িছ� 
িচ�। 
 
অ�মী পুেজার সকােল অেনকই েদখেলা "অির েকয়ার সবর্া� সু�র" শারদীয়া স�ান পুর�ার �দান কিমিটর প� 
েথেক িবচারকগণ এেসেছন। নাড়ুদা সাদর আম�ণ জািনেয় বলল, " গত বছর সবুজ আবাসন আপনােদর কাছ 
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েথেক ি�তীয় পুর�ার অজর্ ন কেরিছল। আমােদর সংগঠেকরা আশা কেরিছল এবার আরও সু�ু ও পিরকি�ত 
ভােব আপনােদর সামেন সম� িকছু উপ�াপন করেব। িক� েয কারেণ তা হেয় উঠেত পােরিন েসই দশৃয্িট আমরা 
এখােন তুেল ধেরিছ। এই মূিতর্ র মাধয্েমই আমরা আমােদর রপািদেক স�ান জািনেয়িছ। তারপর নাড়ুদা সংে�েপ 
তােদর কােছ স�ূণর্ িচ�িট বয্াখয্া কের েশানােল সকেলই অিভভূত হেয় েগেলন এবং সে� সে� সবুজ আবাসেনর 
পে� "অির েকয়ার সবর্া� স�ুর" শারদীয়া স�ােনর �থম পুর�ার িবেজতা িহেসেব নাম েঘাষণা করেলন। 
 
আনে� আত্মহারা হেয় সবাই নাচেত শর করেলা। অণর্বদা আভািদ আর বীনািদেক েডেক অ� সমেয়র জনয্ 
হেলও রপািদেক পুেজা পয্াে�েল িনেয় আসেত বলেলন। সুকা�দা কােছই িছল এবং েসও আভািদর স� িনল।  
 
রপািদ পয্াে�েল আসেত আপিত্ত কেরিছল। সবার অনুেরােধ তােক আসেতই হেলা। রপািদ েপৗছেতই সকেল 
আন� �িন িদেত শর করেলা। এইবার এই �থম রপািদর ঠাকুর দশর্ন। আর এইভােব েয তােক িনেয়ই এবার 
পয্াে�ল সাজােনা হেয়েছ তা েদেখ অবাক হেয় েগল। মু� িবচারকগণ কালিবল� না কের রপািদর একটা ফেটা 
তুেল সকলেক ধনয্বাদ জািনেয় িবদায় িনল। পুেরািহত মহাশয় তখন পুেজা শর কের িদেয়েছন। 
******************************************************************** 
The Szikman Dental Group  
Our exceptional care focuses on you!  
 
Having earned our reputation for "catering to cowards," The Szikman Dental Group has been the 
choice for dental phobics in Atlanta for years. 
  
Dr. Michael Szikman  
Dr. Richard Szikman  
 
2070 South Park Place Suite 300 Atlanta, Georgia 30339  
 
Telephone:770-952-3333 Fax:770-952-6823  
http://www.szikdentalgroup.com/ Free parking available 
 

 
Located on Windy Hill Road just west of I-75  
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আমার  রবী�নাথ   
শভ� ন�ী (আটলা�া) 
 
 

েদড়শ বছেরর হৃদিপে�র ভাঁেজ ভাঁেজ িযিন কুলুকুল ু হেয়  বেয় যান, অথচ যার উপি�িত �বল---িতিন েদবতা 
হেয় নন, কািলেছটােনা ইিতহােসর ৈ�রাচারী শাসক িহেসেব নন, আিব�ােরর েজাের েবেচ থাকা িব�ানী িহেসেব নন, 
স�-পীর-েমৗলবী-�ব�া হেয় নন, বরং  র� মাংেসর মানুষ হেয় েবেচ আেছন, তাঁেক শধু 'আমার' বেল দাবী 
করেত, একই সােথ হয় সংেকাচ অথচ গবর্ | "ওেগা আমার,ওেগা সবার"- 
এই তী� িম�ানুভূিত িনেয়ই বাঙািল রবী�নাথ েক পেট নয়, পােশ েদখেত-কােছ েপেত েসায়াি� পায় | পৃিথবীর সব 
েদয়াল েথেক ধা�া েখেয়, েকন মানুষ বারবার িফের আেস রবী�নােথ? 
আর এই সম� আেরািপত ভাবনার অেলৗিককতার ভের এবং ভাের রবী�নাথ আজও েয অিত�াকৃত হেয় না উেঠ , 
মানুেষর হৃদেয় র� মাংেসর মানুেষর মত জীব� �ানব� হেয় আেছন, তার কারণ, যুেগ যুেগ মানুষ তাঁেক েদখেত 
েচেয়েছ, রাখেত েচেয়েছ েসভােব | �ান িদেয়েছ এই মেনর ভাবনার পিরসের-পিরকাঠােমায় | মানুেষর মেনর পিতত 
জিমেত েপা� িভেতর এই শ�-সমথর্ দগুর্ িক� ৈতরী হেয়েছ তার িনেজর হােতই | 
  
  
রবী�নাথ মােনই একটা ে�ল-(standard) বা মাপকািঠ যার তুলাদে� 'মানুষ' েসরা বাঙািল মাপেত েচেয়েছ | 
নমসয্ েনতািজ-�ুিদরাম-িবেবকানে�র মেধয্ বাঙািল েয েজয্ািত েদেখ আেলািড়ত হেয়েছ, তা তারণয্-তয্াগ | িশবািজ-
রানা�তােপর মেধয্ বাঙািল বীরে�র রি� েদেখ তার জাতীয় েচারাকাটার  েবড়া েভে�  েবিরেয় এেস অপলক স�েমর 
দিৃ�েত সে�ািহত হেত েভােল িন | িক� রবী�নােথ, সংসােরর সুখ দঃুখ-ঘৃনা-েবদনা-অপমান জয় করার এক 
অিজর্ ত, সািধত অথচ বহচিচর্ ত মানিসক কাঠােমা আিব�ার কের, িনেজর পতন-�লন-েহের যাবার অ�ম-
অসহায়  মুহূেতর্  -'েতামাির েহাক জয়' বেল কুিনর্শ না জািনেয় থাকেত পােরনা বাঙািল | 
  
রবী�নােথর �িতশ� 'উত্তরণ' | রাজৈনিতক ব�ােদর মাইেক হাজার কথা বলার দরকার পেড় না ,এই  পংি�-ই 
েসকথা বেল েদয় 'হৃদয় আমার চায় েয িদেত, েকবল িনেত নয়",  রবী�নাথ জানেত-বুঝেত  পুেরা রবী�সািহতয্ 
পড়ার দরকার হয় না , তার জীবেনর সতয্ম-িশবম-সু�রম' রেয়েছ এই পংি�েত,'সেতয্ের লও  সহেজ"| সিতয্ 
অেথর্ , তার একটা গান গাওয়া বা েশানার আেগর বা পেরর মানষুিট এক থােক না | একমুহেতর্ র জনয্ হেলও ঘেট 
তার িচত্তশি� | েযমন হয় শধু �ােনর সময় | রবী�নােথর গােনর ধারা েবেয় 'কনেফশন' (বা �ীকােরাি�)-র 
মত মানুষ িচত্তমুি� ঘটায় | তাই গােনর রবী�নাথ আজও এত বা�য়-জীিবত |অনয্ানয্ রচনায় রবী�নাথ কখেনা 
েদিখেয়েছন সমাজ ভা�ার সাহস, কখেনা এেনেছন আেলা বা নতুেনর েছায়া, িক� গােনর রবী�নাথ আেনন শাি�-
েসায়াি�-�েলপ , আর েসই 'ে�েমর ফাদ পাতা ভুবেন' আি�ক -নাি�ক সকেলর- ই অসহায় আত্মসমপর্ণ করা ছাড়া 
উপায়া�র থােক না | তাই �বল নাি�ক ও অজাে� আ�য় ও আনুগতয্ েখােজন গীতা�িলর �ভুে�, েযখােন পরেত 
পরেত েলখা রেয়েছ , 
"�ভু আমার, ি�য় আমার পরম ধন েহ 
িচর পেথর স�ী আমার, িচরজীবন েহ " 
অথবা "েহ সখা মম হৃদেয় রহ,সংসােরর সব কােজ ধয্ােন �ােন হৃদেয় রহ"| 
েযখােন অবশয্ই পূজা ও ে�ম এর এক অদশৃয্ েদয়াল রেয়েছ | 
  
িব�ান মাে�ই রবী�নাথ পেড়ন, পি�ত মাে�ই রবী�নাথ িবে�ষণ কেরন, িনি�র্ধায় জানান- গ�-উপনয্াস-নাটক 
ছািপেয় তার গান কালজয়ী | িক� বুঝেলও তার কারণ বয্াখয্া বা �� কের েবাঝােনা দরুহ হেয় ওেঠ | দশর্ন বা 
ি�িরচুয়ািলসম এর অনুপরমানু িদেয় ৈতরী হেয়েছ রবী�নােথর গান- যার শ� স�ার-সুরমূছর্ না অমূলয্ শাি� 
স�ােরর  ে�াত সরবরাহ কের চেলেছ মগেজর েকােষ | আসেল ভারতীয় দশর্ন-মূলয্েবাধ-গীতা-উপিনষদ সব একসােথ 
িমি� েত গিড়েয় েয পা� ৈতরী হয় -তা হেলা রবী�নাথ | তাই রবী�স�ীত শধু গলা েথেক উেঠ আেস না, উেঠ 
আেস েবােধর িশকড় েথেক | 
ভারেতর অিবকৃত দশর্ন-কৃি�-সং�ৃিত ঐিতেহয্র মূল আত্মা, �ানেচট এর মাধয্ম হেয় স�ািরত ও স�চািরত কের 
এেসেছন রবী�নাথ | িতিন হেলন নীরব transpasser , িযিন আ�িরক না েহাক, ভাষায় না েহাক, তার 
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অ�হীন ভাব েযন �চারমাধয্ম হেয় স�চার কের চেলেছন শতািধক বছর | এভােবই ভারতীয় ঐিতহয্-সং�ৃিত-
ভাবধারার সােথ িশ�িব�েবাত্তর যুেগর বাঙালীর েযাগােযােগর এক অিলিখত-অদশৃয্ সু� �াপন কেরেছন রবী�নাথ তার 
সূ� েমধা ও সংযত দাপেট | যার সামেন হতভ�-হতচিকত আেতল বাঙািল ি�ধা�ে� জিড়েয় িবড়িবড় কের বেল, 
িক� জােননা েকন েস গীতা-উপিনষদ পেড় না , পেড় গীতা�িল-গীতিবতান|,েকন রবী�নাথেক মেন হয় ঋিষতুলয্ -
েকন তার গান েশানায় মে�া�ারণ!  রবী�নাথ এভােব েবােধর বান ৈতরী করেত না পারেল, বাঙালীর িছ�মূল হওয়া 
েকউ েরাধ করেত পারত না | 
মানুেষর ইিতহাস খুড়েল উেঠ আেস এই সতয্ েয আিদম গহামানেবরা সারািদন বশর্া-খুরিপ িনেয় পশর েপছেন 
ছঁুেট  েবড়ােলও, একটুকেরা সময় তার �েয়াজন হত গহািচ� আকার বা সকােলর সূেযর্র সামেন অথবা িদনেশেষ আগন 
িঘের নতজানু হবার | ৈজিবক �েয়াজেনর বাইেরও মানুেষর "মেনর আকাশ" দরকার, িক� রবী�নাথ শধু েসই 
আকােশর স�ান েদন িন , বেলেছন দ�ৃতায়."আমার মুি� আেলায় আেলায় এই আকােশ" | তার জনয্ তাঁেক 
আনু�ািনক পায়রা উড়ােত হয়িন | তার �িতি�ত িব�ভারতী তাই েবািডর্ ং-েহাে�ল নয়, গরকুলা�ম  এবং িতিন 
গরেদব | 
  
অেনক সময় েশানা যায়, ে�ম-সংলােপ তার কথা ৈদনি�ন বয্বহােরর নয় | িক� ৈদনি�ন কেথাপকথেন রবী�নােথর 
মত এত সাদা সাপটা-সটান ৈব�িবক ভােব িনেজেক খুলেত পাড়ার সাহস েকাথায় এবং কজেনর ? ভুির ভুির উদাহরণ 
আেছ,'আমার সকল িনেয় বেস আিছ সবর্নােশর আশায়', বা কাঁদােল তুিম েমাের, ভালবাসারই ঘােয়', ইতয্ািদ 
ইতয্ািদ...বাঙািল র েদড়শ বছের েয সাহস অজর্ ন করেত পােরিন সুরিচর েদাহাই িদেয়, রবী�নাথ, গােন তা িশ�-
পতাকা কের   �িতি�ত কেরিছেলন েদড়শ বছর আেগ | তেব সুর তার বমর্ িছল অেনকে�ে� |এও িঠক, রবী�নাথ 
গােন েযমন এেনেছন দশর্ন-েবাধ-িব�াস, িবেশষত িনমর্লতা, েতমিন মােঝ মােঝই দঃুসাহেস �েল উেঠেছ তার গােনর 
পংি� |  শত বছর আেগ একিট েছা� শলাকাই সুেযাগস�ানীর অস�য্াবহাের �ািলেয় িদেত পারত এেকর পর এক 
সমাজ | িক� বাঙািলেক িনেজেক বয্� করার �মতা িদেয়েছন িতিন,ভাষা যুিগেয়েছন িতিন  | তার েসই 
সাহিসকতার মেধয্ না িছল িবে�াহ, না িছল �িতবাদ-না িছল ঔ�তয্-িক� িছল সািবর্কতা, যার দরণ �েতয্কিট 
মানুষ �থেম নেড় চেড় বসেলও, িনেজর সােথ িনেজ েরসেনলায়জ    বা েবাঝাপড়া  করেত েপের �হণ করেত 
েপেরেছ মেনর ছায়ার �িতফলন িহেসেব | রবী�নাথ িশিখেয়েছন 'সংেকােচর িব�লতা '  কািটেয় িনেজর সােথ িনেজর 
সৎ হওয়া | শধু তাই নয় অনুবািদত কেরেছন �হণেযাগয্ আধুিনক ভাষায় | তাই রবী�স�ীেতর শালীনতা িনেয় 
েকােনা �� ওেঠ না আজ | 
বরং  আশংকা হয় অহং �াথর্পরতা িনেয় েদৗেড় সািমল সমােজ তার গােনর কথাকিল িহং-িটং-ছট হেয় যাে� না েতা? 
আজেকর নবীন িকেশােরর িক সিতয্ েবাধগময্ হয় এই গােনর কিল "আমার মাথা নত কের দাও েহ েতামার চরনধুলার 
তেল"|  ইেগা বুক পেকেট কের ঘুের েফরা বা�ববাদী মানুষ িক েবােঝ এর অথর্বহতা:'সকল অহংকার েহ আমার 
ডুবাও েচােখর জেল"? যিদও রবী�স�ীত, ধুিত-পা�াবী, পয্া�-শাটর্  এমনিক ২০১২-র সুেটড বুেটড িশ�ীর গলায় 
চরম আধুিনক হেয় মানানসই | 
  
েযেকােনা 'আইকন' এর মত রবী�নাথেক িবেশষত তার ভাবধারােক অেনক কািল-েছটা সহয্ কের িনেজেক �িতি�ত 
রাখেত হেয়েছ- িক� সবেশেষ িতিন আপামর জনগেনর  �হণেযাগয্ একটা '�াকেহাল' -যােক িঘের আিব�ােরর 
েচ�ায়-েনশায় জীবন কাটােনা আন� ও পয্াশন- িযিন তার িবশাল� িদেয় মানুেষর মেনর এই উত্সাহ ও অনুসি�ত্সা 
আজীবন ধের রাখেত েপেরেছন, িক� পিরণিত, এর মেধয্ িনিবর্চার আত্মসমপর্ণ | 
  
আজও গেবষণার আিব�ার কুল পায় না িবশালে�র,এমনই তার ডাইেমনসন |   েদড়শ বছর পর এখেনা 'ওয়াটার 
অফ গােন্জস' এর মত অফুরান েযাগান তার অ�কািশত িচিঠর | নাটেক নতুন আেলা েদখােনার কারখানা সচল-
কাজ অবয্াহত | সমা�রাল চেলেছ চলি�ে� অনয্ আি�েক রবী�নাথেক বয্বহার করার �তঃ�ুতর্  উেদয্াগ | আজও 
রবী� চচর্ ায় েমৗিলক িকছু কের বুি�জীবী পায় তার মেনর েখারাক | রবী�নােথর  নাটক-চলিচে� অেনক অৈবধ 
ভাংচুর হেয়েছ,গােনও েয েচ�া হয় না এমন নয়,িক�  একজন িলিরিস� ও সুরকার িহেসেব রবী�নােথর পরম 
েসৗভাগয্ এবং েয সুফল িতিন েভাগ কেরেছন তা হেলা , িশি�ত ছাড়া রবী�নােথ  হাত েছায়ােত  সকেলর একটা 
��� ি�ধা- ভয় কাজ কের  | অেনক সফল শা�ীয় স�ীতিশ�ী,ডাকসাইেট  গায়ক রবী�স�ীত গাইবার আেগ 
সবর্সমে�  দশবার কান মেলন |   রবী�নাথেক যিদ স�ােনর সােথ যথাথর্তায়  বয্বহার করা না হয়, তার 
েমাকািবলায় একটা �িতেরাধী শি� এমিনেতই ৈতরী হেয় আেছ | রবী�স�ীেত যারা পরী�া িনরী�ায় েযেত চায়, 
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ধেরই েনয়া হয় তারা �ে�ে� িশি�ত, অনুশীলন করা, এবং স�বত িকছু রবী�চচর্ া কের, তেবই েসিদেক িকি�ত 
এেগাবার সাহস কেরেছন| সামানয্তর গায়কী ৈশলীর নতুন ধারায় �হণেযাগয্ হবার আেগ অেনক �িতেরােধর হাডর্ এল 
তােদর েপরেত হয় | আর বাদবািক অৈবধ রবী�চচর্ ার সাহস যারা কেরন, তারা মানুেষর মুখ িফিরেয় েনবার 
দরন, না িটেক কােলর জেল অবধািরত ভােব েভেস যান | েসই েবেনা জলেক িনেয় মাথাঘামােনা বা িচ�ার েকােনা 
কারণ বা �� থােক না | 
িব�বয্াপী এভােবই রবী�চচর্ ার এক অিলিখত লয্াব, িশষয্-িশষয্ার অলীক দী�ার সুেতায় বাধা পেড় রেয়েছন | 
এভােবই কাজ করেছ এক অদশৃয্ িসে�ম বা �ি�য়া | রবী�নাথ েকােনা র�াকবচ বা ম� কােন না িদেয় েগেলও, 
েকােনা এক জাদেুত পর�রা ৈতরী হেয় েগেছ অজাে� | সারা িব�বয্াপী তার এক রিচশীল-িশি�ত-সি�য়-�শর্কাতর 
েপ�িনজ এ ছড়াছিড় |  িশি�ত যিদ ধারক-বাহক হয়,তখন তার �হণেযাগয্তা অেনক সহজ হেয় পেড় সাধারণ 
মানুেষর কােছ |আসেল রবী�নাথ সি�য়ভােব যা কেরনিন বা করার �েয়াজন পেড়িন,িক� অবধািরত �তঃ�ুতর্  ভােব 
েযটা হেয়েছ তা হেলা যুগপর�রায় িশি�ত-শালীন-িন�াবান-দায়ব�-দািয়�বান,এবং সকেলর �ারা স�ািনত  এক 
'রবী�-অনুরাগী �য্ান' িতিন ৈতরী করেত েপেরেছন | তারা হয়েতা িনেজরাই জােনননা, িক� এখােনই রেয়েছ তার 
অমর� ও কালজয়ী হবার গ� চািবকািঠ | এেদরই তৎপরতায়, কােরা যিদ িব�মুা� ক�নাশি� থােক, তেব তার 
িতনশ  বছেরর জে�াত্সব েয এভােবই জাঁকজমেক উদযািপত হেব তা  িনি�র্ধায় েচাখ বুেজ বেল েদয়া যায় | 
  
রবী�নাথ েকানিদনই েস কথা েভেব িক� িব�ভারতীর মত ইনি�িটউশন েক �েটাকল িহেসেব বয্বহার, িনভর্ র বা 
ৈতরী কেরন িন | িক� রবী�নােথর িব�বয্াপী �চার েকােনা েমৗলবী সং�া বা ধম�য় �চারমাধয্েমর চাইেত কমেজারী 
নয় | 
  
রবী�নােথর গান আত্ম� করেল েকােনা কাউি�িলং এর �েয়াজন পেড় না | েশাক-তাপ-মৃতুয্ সব গেল-িগেল হজম 
কেরেছন রবী�নাথ মুখিবকৃিত ছাড়াই গীতার সুেখ-দঃুেখন-িবগত�হৃা' ি�ত��া  তার অনায়াসল� | েসখােন িতিন 
'হাসয্ মুেখ ' 'অদেৃ�ের পিরহাস করা,' এক '�িয়ক' | 
  
েদড়শ বছর বড় কম সময় নয় |  েদড়শ বছের পুরেনা িজিনস হয় এি�ক তকমায় বািতল , �াণী হয় লু��ায় 
বা  সমূেল িবলীন| িক� রবী�চচর্ া অবয্াহত থােক | এমন ঋিষতুলয্ েচহারা, েমধা-মেনর এমন েকামল-দী� 
রসায়েনর িম�েণর, বাঙািল আজও িবক� খুঁেজ পায়িন | িনদর্লীয় বা দলমত িনিবর্েশেষ রবী�নাথ আজও মানুেষর 
িনবর্াচেন, আত্মার েভােট অ�িত��ী িহেসেব িচর িবজয়ী | অ�ের অিবক� | রবী�নােথর গােনর কিল মাইেলর পর 
মাইল মুেখ মুেখ ছিড়েয় যাওয়া 'েকােটবল-েকাটস ' | 
  
আমার রবী�নাথেক েতা আিম জািন | িক� বড় জানেত ইে� হয় রবী�নাথ, তার রবী�নাথেক এই িবপুল 
কমর্যে�র মেধয্ অথবা িনেজেক িনমর্ােণর ফাঁেক, িনেজেক েদখার-জানার অবসর েপেয়িছেলন িকনা | নািক চারপাশ 
তাঁেক সম� সমসয্ার বাে� ভের সমুে� ছুেড় েফলেলও, বারবার �িতকূলতা ছািপেয় জাদ ুস�ােটর  মত উেঠ আসার 
কমর্কাে�ই বয্� িছেলন িদনভর? তার ��া-দঢ়ৃেচতা মেনাভাব আমােদর বাঙািল জািতেক িদেয়েছ �তয্য়-অনুে�রণা | 
হয়েতা েভতের েভতের িতিন িছেলন অিভেযাগহীন,সেজাের অ�ীকার করা, অফুরান �াণশি� িনেয় জােতা িক� 
একা  ভীষন �া� এক মহা�াণ | 
সািবর্কভােব বা�ালীজািতর তরেফ গ�াজেল গ�াপুেজায় েখাদাই থাক অমূলয্ অ�ের ঋণ�ীকার "েমার অ�কােরর অ�ের 
তুিম েহেসছ, েতামায় কির েগা  নম�ার |"  
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মিহমাি�ত েকদার : িবপ�া �কৃিত  
-- মৃণাল গ�  

ভারতবেষর্র উত্তের িদগ� জেুড় পূবর্ পি�েম িযিন দাঁিড়েয় আেছন তার নাম িহমালয় । �ায় িতন হাজার িক:িম: েয়র 

কাছাকািছ এর  িব�ৃিত । এমন তুষার শ� রপািল িশেরাপা পৃিথবীর অনয্ েকান েদেশর মাথায় আেছ িক? এই িবরাট 

অি�ে�র এর �রপিট িনেয় িকণ্তু ি�মত আেছ । েকউ ভােবন িহমালয় েযন আত্মেভালা িশেবর �িতভূ । আবার েকউ 

তাঁেক �কৃিত রেপই িচি�ত কেরন । মােয়র মমতাময়ী রপিট েতা আমােদর সকেলরই েচনা । মা স�ানেক েকােল েরেখ 

বুেক িপেঠ আড়াল কের সুখ েদন , িনরাপত্তা েদন । মাতৃ দেু�র েতা েকােনা িবক� েনই ।এই অেথর্ িহমালয়েক �কৃিত 
ভাবেত বাধা েকাথায়? িহমালয় যিদ িপঠ িদেয় উত্তেরর শকেনা িহেমল হাওয়া না আটকােতা আর দি�ণ পি�েমর 

েমৗসুমী হাওয়ায় বুক েঠিকেয় যিদ বৃি� না ঝরােতা তাহেল ভারতবেষর্র েচহারাটা েকমন হেতা !  িহমালেয়র গা েবেয় 

সহ� ধারা নামেছ বেলই েতা আমরা এখনও দেুধ ভােত আিছ ।তেব হয্াঁ, িহমালেয়র  পাহােড়, ক�ের িক� িশব ও 

িব�ুর �াধানয্ই েবশী । িহমালেয়র জনি�য় চার ধােম দইু েদবতাই পুরষ । েকদাের মহােদব, বদরীেত 

িব�ু।প�েকদােরর  পাঁচ েদবতাই হে�ন িশেবর �িতভূ । তাই িশব তথা েকদারই েহাক আজেকর �স� । 

অব�ান ও মাহাত্ময্র  িবচাের েকদার িহমালেয়র সবেচেয় জনি�য় িশব-তীথর্ । িহমালেয়র এক অংেশর নাম গােড়ায়াল 

। তার পূেবর্ কুমায়ুন , পি�েম িহমালয় । �াচীন কাল েথেকই এ গােড়ায়াল েদবভূিম নােম িচি�ত । ভাগীরথী, 

ম�ািকনী ,অলকান�া নদী িবেধৗত পুণয্ ভূিম ।এই েদবভুিমেতই ম�ািকনীর তীের ১১,৭৫୦(৩৫৯৪ িম:) উ�তায় এক 

সু�র পাহাড়ী উপতয্কায় েকদার মি�েরর অব�ান । মি�র েথেক মা� িতন িক:িম: উত্তের দাঁিড়েয় িচর শ� েকদার 

পবর্ত (২২,৭৭০/৬৯৪২িম:)। পূবর্ পি�েমও পাহােড়র সাির । েকদােরর এই পবর্তমালা বশীকরণ জােন । তাই 

অনািদকাল েথেকই অগিনত জনে�াতেক েটেন আেন তার সুউ� অ�েন । এখােন দি�ণমুখী হেয় দাঁিড়েয় েকদার মি�র 

। দেুটা ভােগ ভাগ । �থেম নাটমি�র । তার মাথায় ি�েকানাকৃিত ে�ট পাথেরর ছাদ । ি�তীয় ভােগ গভর্ গৃহ। তার 
ছােদর গঠেন �ানাইট পাথের ৈতয়াির েরখ েদউল রীিতর ছাপ, চূেড়ার মাথায় বরেফর চাপ রখবার জনয্ েনপালী ঢংেয় 

ে�ট পাথেরর চতুে�াণ চাঁেদায়া । বগর্াকার �ায় চার িফট উঁচু  �া�েণর উপর মি�রিট �ায় িতিরশ ফুট উ�তা িনেয় 

দাঁিড়েয়। মি�েরর বাইের উত্তর পূবর্ েকােণ আচমেনর জনয্ হংস কু� ও েরতস কু� । েপছেনর িদেক অমৃত কু� 

।মি�ের েঢাকার মুেখই কােলা পাথেরর িবশাল ন�ী, উত্তরমুখী হেয় বেস। নাটমি�ের েমেঝেত ে�ািথত ি�েকানাকৃিত 

কােলা পাথেরর  অমূলয্ খ�। ভ�েদর �শর্ �ণাম ও  পুজা  িনেবদেনর বাি�ত েদবতা । িকছুটা এিগেয় গভর্ গৃহ। 

েসখােন মে� উপিব� িপতেলর �ায় েদড় ফুট উঁচু  চতুমুর্খী মহােদেবর মুখাবয়ব। মাথার উপর রেপার ছাতা । ইিন 

চলমান েকদারনাথ, িযিন বছের ছয়মাস অেপ�াকৃত কম উ�তায় বেস পূজা পান । েকদারনােথর আিবভর্ াব িনেয় 

পুরােণ দেুটা সু�র কািহনী আেছ । 

��পুরােণর নাগরখে� উে�খ আেছ । সতয্যুেগ �য়�ু মনুর িহরণয্া� নােম এক পু� িছল । েস �মশ তেপাবেল এক 

িবশাল দানেব পিরণত হয় । ই�েক পরা� কের ি�েলাক অিধকার কের । েদবতােদর য� ভােগরও অংশীদার হয়। দঃুখ 

কাতর েদবরাজ ই� তখন িহমালেয় কেঠার তপসয্ায় �তী হন । মিহষরপী মহােদব তাঁর সামেন আিবভূর্ ত হন । ই� 

�াথর্না কেরন দসুয্ িহরণয্া� ও তার সহচরেক দমন করেল িতিন শাি� পােবন । আেবদেন সারা িদেয় মিহষরপী 

মহােদব �চ� যুে� তােদর িনহত করেলন । এবং ৈ�েলাকয্রাজয্ পালেন পুনরায় �তী হেত ই�েক িনেদর্শ িদেলন । ই� 
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�াথর্না করেলন , 'েহ  শংকর , ি�েলােকর কুশল ও ধমর্ র�ােথর্ আপিন মিহষ রেপ এই িহমালােয়ই অব�ান করন’ । 

মহােদব স�ত হেলন । বলেলন 'আিম এখােনই অব�ান কের েদহীেদর েমা� �দান করেবা ।' মহােদব তাঁর অব�ান 

�া�েন কু� িনমর্াণ করেলন । িনেদর্শ িদেলন 'েয েলাক আমােক দশর্েনর পর অ�িল ভের কু� -বাির পান করেব তার 

নরেকর ি�কুল উ�ার হেয় িনেজও আত্মমু� হেব ।' ই�  েকদার মি�র �িত�া কের তাঁর িনেদর্শ পালেন �তী হেলন 

।�গর্ েথেক েনেম এেস �িতিদনই ইে�র এই দশর্ন ও জলপান পবর্ চলেত লাগেলা । হঠাৎ একিদন ই� ল� করেলন 

শীেতর �চ� তুষার পােত েকদার বরফাবৃত হেলা । িনয়িমত দশর্ন ও জলপান ব�  

রইল । আবার তপসয্ায় বসেলন ই� । িনেদর্শ েপেলন অেপ�াকৃত িন�েদেশ বরফমু� জায়গা হাটেক�র = চমৎকারপুর  

= উখীমেঠ শীতকালীন আবাস ও কু� �িত�া কের িনতয্কমর্ স�� করেত । ই�  আেদশ পালন করেলন । 

েকদারনােথর আিবভর্ াব স�েকর্  মহাভারত যুেগর এক জনি�য় কািহনীও �চিলত আেছ । কুরে�ে�র যুে� ধেমর্র জয় , 

অেধেমর্র পরাজয় । িক� �জন বেধর অনুেশাচনা ও পাপেবােধ প� পা�ব িবমষর্ । মানিসক ভারমুি�র জনয্ তাঁরা 

িহমালেয়র নানান জায়গায় তপসয্ায় বসেলন ।উে�শয্ মহােদব দশর্েন মানিসক �শাি� । িক� মহােদব সহেজ ধরা িদেত 

চান না । মিহেষর রপ ধের িতিন তাঁেদর আেশ পােশই ঘুের েবড়ান । সে�হ হয় অৈধযর্ ভীেমর । সেজাের গদার 

আঘাত করেলন মিহেষর িপেঠ । িছ�িভ� হেলা মিহষরপী  

মহােদব । েদেহর মধয্ভাগ পড়েলা  মদমেহ�ের, হােতর অংশ তু�নােথ, মুেখর অংশ র�নােথ ,মাথার জটা কে��ের 

আর িপেঠর কঁুজ ে�ািথত হেলা পাহাড় েঘরা ম�ািকনীর তেট । তার নাম হেলা েকদারনাথ ।এই ভােবই িহমালেয়র 

ধারা-িবেধৗত েদবভূিমেত সৃি� হেলা পাঁচিট েকদােরর। এেদর মেধয্ অব�ান ও মাহাত্ময্র িবচাের েকদারনাথ অননয্ । 

�ী: আনুমািনক অ�ম শতেক আিদ শ�রাচাযর্ চা�ুষ দশর্ন কের েকদারনাথেক সবর্ে�� েজয্ািতিলর্� বেল িচি�ত কেরন । 

েকদার মি�েরর যথাযথ সং�ারও উিন কেরন বেল কিথত ।পুণয্ েলােভ এই েকদার দশর্েনই অনািদকাল েথেক অগিনত 

মানুেষর নীরবি�� জনে�াত ।  

এই  জনে�ােতর �তয্� সা�ী রইলাম ৮ েম , ২੦১৩ েদব�য়ােগর স�েম দাঁিড়েয় । েদবভূিমর সবেচেয় পুণয্ �য়াগ  

েদব�য়াগ । েগামুেখ জ� ভাগীরথীর ।সৎপ� তােল জ� অলকান�ার। আর এই দইু নদীর স�েমই েদব�য়ােগ জ� পিতত্পাবনী গ�ার 

। েকদারমুখী যা�া পেথ িনেজেক শি�করেণর �ি�য়াটা এই স�েম পুণয্�ােনর মধয্ িদেয়ই শর হয়। �ােনর জনয্ই ��িত 

িনি�লাম আিম। হঠাৎ ল� করলাম নানান রেঙর বাহারী েপাষােক েযন এক ঝাঁক রঙীন �জাপিত ঘাটিটেক েছেয় 

েফলেলা। নানান রেঙর পাগিড়, বণর্ালী অল�ার, রিঙন েপাশাক ও ঘাগরায় পুরষ ও মিহলা। এেদর সাহস ও িন�ায় 

অবাক হলাম। রাজ�ােনর �তয্� অ�েল এেদর বাস। �ীে�র �চ� েরােদ সুদরূ রাজপুতানা েথেক একমােসর উপর পােয় 

পােয় েহঁেট আসেছ েকদার দশর্েন। সে� গাড়ী, খাবােরর বয্ব�া সব িকছু আেছ। িকণ্তু এরা তােদর েক অনুসরণ কের 

মা� । এই েদব�য়াগ েথেক আরও �ায় ২০০ িক: িম: পােয় হাঁটেল তেব েশষ হেব তােদর েকদার দশর্েনর �ত পালন। 

েগৗরীকুে� েনেম এেস গাড়ীেত চেড় তখন রাজ�ােন িফের যাওয়া।এরাই হেলা সনাতন ভারতবেষর্র ধারক। 

�চ� শীত ও বরেফর দরণ েকদার মি�র ব� থােক কািলপুেজার পর েথেক েম মােসর অ�য় তৃতীয়ার আেগ পযর্�। 

বড় �দীেপ িঘ েঢেল পলেত �ািলেয় মি�েরর দরজা ব� হয়।ব� মি�ের �দীেপর অখ� আেলা দীঘর্ ছয় মাস �েল। 
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এই ছয় মাস েকদােরর �তীকী প�মুখী িশব পূিজত হন িহমালেয়র অেপ�াকৃত িনচু জায়গা উখীমেঠ েকদার েথেক �ায় 

৫৫ িক: িম: দরূে� । ছয় মাস বােদ বােদ েকদারনাথ যাতায়াত কেরন ভ�েদর ঘােড় চেড় বণর্াঢয্ ডুিলেত। সে� থােক 

শত শত ভ�।  

দশর্ন ও পুেজার জেনয্ এবার েকদােরর মি�র খুেলিছল ১৪ েম, ২০১৩ েত। অ�য় তৃতীয়ােত বরফ েঘরা েকদার ে�� 

েক েদখেতই পেনেরা বছর বােদ আবার েকদাের এেসিছলাম। হির�ার  েথেক েকদােরর  দরু� �ায় ২৮৯ িক: িম:। 

েশেষর ১৪ িক: িম: েয়র চড়াই পথ বাদ িদেল বািকটা চার চাকায় আসা যায়। েকদার যা�ায় দীঘর্ পেথর �াি� থােক 
িঠকই িকণ্তু নীল আকােশর িনেচ তুষার শ� পাহােড়র েকােল ম�ািকনীর ধারার পােশ েকদারনাথ মি�েরর �থম দশর্ন 

এক �রণীয় অিভ�তা। এই অিভ�তাই অিব�রণীয় হেয় ওেঠ যিদ েমঘ মু� পূিণর্মার গভীর রােত পিরপূণর্ ৈন:�ে�র 

মেধয্ আবার তাঁেক েদখা যায়। শীেতর উৎকট েদৗরাত্ময্ থাকেব িঠকই িকণ্তু �াি� েযাগ হেব অসামানয্। েস এক 

অবণর্নীয় পুণয্ দশর্ন ! অপিরসীম এক িদবয্ অনুভূিত। ১৯৯৮ সােল েসে��র মােস এমন এক দলুর্ভ দশর্েনর অংশীদার 

হেত েপের আজও িনেজেক ধনয্ মেন কির। 

১৪ই েম ২০১৩, েকদার এেস মি�েরর েপছেন ভারত েসবা�েম উিঠ । যা�ীর িভড় জেমিন তখনও । যা জেম আেছ 

তা হে� এখােন েসখােন �পাকৃত বরফ। এমনিক আ�ম চ�েরও। আ�েমর ভার�া� মহারাজ  জগদীশান�জী আমার 

পেনেরা বছেরর পিরিচত ব�ু । হির�ার, উখীমঠ ,ব�ীনাথ ও েকদাের ওঁেক িবিভ� সময় িবিভ� দািয়ে� েপেয়িছ। 

অবসর জীবেন আমার একা িহমালয় �মেণ িতিনই �ধান উৎসাহ দাতা। ওর বেয়স ৪৩, আমার বেয়স ৭৮।িকণ্তু 

িহমালয়ই এই বয্বধান শূেনয্ নািমেয়িছল । একা ে�িকংেয়র পেথ আমােক েপাটর্ ােরর েযাগান িদেয়েছন। আ�য় ও িদেয়েছন 

। একবার েতা র�নােথর পেথ একা ে�িকংএ পা ভােঙ । ডান পােয় পুেরা �া�ার িনেয় গােড়ায়াল ভাইরা আমার 

েদহটা চালান কেরন উিখমেঠর ভারত েসবা�েমর দািয়ে� থাকা জগদীশান�জীর কােছ। উিনই আ�য় েদন। িনঃস� 

মানুষিটেক েদখভাল করা, খাওয়ােনা এমনিক কলকাতায় িফিরেয় আনার সব বয্ব�া তাঁরই েসৗজেনয্। দীঘর্িদন অদশর্েনর 
পর এবছর  

১৪ েম উভয়ই উভয়েক যখন েদিখ তখন দজুেনরই েচােখ খুিশর ঝলক। মহারােজর পাতলা েচহারায় েমদ েলেগেছ। 

িহমালেয়র ৈবরােগয্র সু�র এক িনিলর্�তার ছাপ পেড়েছ। হােত চািবর েগাছা িদেয় বলেলন, েদাতলার সব ঘর খািল, 

েযটা পছ� হয় েবেছ িনন। েদাতলায় উেঠই েয িদেক তািকেয় আিম উদাসী হলাম তার নাম েচারাবািল তাল,- েকদার 

পাহােড়র েকােল অননয্ সু�র এক িবশাল জলাধার । ম�ািকনী ধারার পি�ম পােড় পাহােড়র গা েবেয় েসখােন যাবার 

এক পাকদ�ী পথ। ১৯৯৮ েয়র েসে��র মােস ঐ পথ ধেরই িতন িকেলািমটার ে�েকর পেথ দেুটা ধারা েপিড়েয় 

েচারাবািল তােল উেঠিছলাম। রা�ার েকান  অি��ই িছল না েসখােন। চারিদেক শধ ু বড় েবা�ার। তা টপকােত 

টপকােত তােলর মুেখামুিখ । িনঃসীম িনঃ��তার মেধয্ িক অসাধারণ দশৃয্ । চািরিদেক তুষার শেৃ� েঘরা তাল । তুষার গলা 

জেলই তােলর পুি� । ম�ািকনীর �ীণ ধারা েসখান েথেকই �বািহত। ঠা�া হাওয়ার �চ� দাপেট একটা বড়  েবা�াের  িপঠ েঠিকেয় 

আিম দাঁিড়েয়। িনঃ��তার মেধয্ একটা �িত�িন  “ওঁ” শে�র মত কােন বােজ। কান েপেত শিন। সময় েয েকাথা িদেয় এিগেয় 

েগল জািননা।এক অতীি�য় অি�ে�র মেধয্ িনেজেক হািরেয় েফলার েসই �ৃিত দীঘর্ পেনেরা বছর পর আমােক আবার 

আ�� করেলা।   
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১৫ েম , ২০১৩ র সকাল । েকদােরর নীল আকাশ েমঘমু� িছল। এক দিুনর্বার টােন এক স�ীেক িনেয় েবিড়েয় পড়লাম েচারাবািল 

তােলর িদেক। িক� েম মােসর দেুটা িবপ�নক ে�িসয়াসর্ যা�া পেথ বাধা িদল। িফের এলাম। ১৫ জনু ২০১৩ �বল বৃি�েত এই তাল েফেটই 

েদব ভূিমেত অভূতপূ�র্ িবপযর্য়। অবণর্নীয় দদুর্শা। েসই �স� পের। 

েচারাবািল তােল এবার উঠেত না পারার দঃুখ েঘাচােত েসই িদনই (১৫ েম,২০১৩) দপুুেরর পর জগদীশান�জী 

আমােক িনেয় েকদার উপতয্কায় ঘুরেত েবর হেলন। ১৯২৮ সােল �খয্াত িহমালয় ে�মী উমা�সাদ মুেখাপাধয্ায় �থম 

েকদাের এেস মা� আট-দশ িট বসিত ঘর েদখেত পান। স�বত: পা�ােদর।অব�াটা ধীের ধীের পাে�েছ।এখন 
ম�ািকনীর ধারা পার হবার আেগই েকদার মি�েরর �ায় এক িক:িম: আেগ েথেক শর বসিত ও েবসািতর 

ছাওিন।ৈবরােগয্র হােট  এখন েভাগয্পেণয্র েকনা েবচা।িসেমে�র গদাম, হাডর্ ওয়ােরর পসরা, মেনাহারী েদাকান, েদাতলা 

যা�ী িনবাস,নানা েপাশােকর বাহার, েমাবাইল ইেলক�িন�'েয়র েশা েকস ,হেরক িকিসেমর খানার েরে�ারা।  

এখন েকদােরর শা� সকােলর ৈন:শ� িবদীণর্ হয় হয্ািলক�ােরর িনরিবি�� যাতায়ােত । �গিতর যুেগ দগুর্ম পাহাড়ী 

েদবতার কৃপা লাভ ও কত সহজ!টাকার িবিনমেয় মূলয্বান সমেয়র সামানয্ অপচেয়ই ওজনদার ভ� হওয়া স�ব। 

পড়� িবেকেল পােয় পােয় েহঁেট জগদীশান�জী আমােক েকদােরর পিরবতর্ ন েদখাি�েলন । েকদার মি�েরর েপছেন পেনেরা বছর আেগ 

েদখা শ�রাচােযর্র েছাট সমািধ মি�েরর েখাঁজ িনলাম । একই জায়গায় আিদ  শ�রাচাযর্ বেস আেছন িবশাল এক মি�েরর হল ঘের মসৃণ 

েমােজেকর উপর সুউ� েবদীেত । পািরপাি�র্ক পিব� �াকৃিতক পিরেবেশ স�ূণর্ েবমানান হ'েয় । আরও উত্তের পােয় পােয় এিগেয় েগলাম 

। শ� েকদার পাহােড়র নীেচ �শ� এক িনজর্ ন �া�ের আমরা দজুন দাঁিড়েয় । জগদীশান�জী েচারাবািল তােল ওঠার এক েসাজা ও 

িবপ�নক পথ আমােক েদখােলন । ডাইেন ঘুের িকছুটা এিগেয় একিট বড় পাথেরর চাতাল েদিখেয় বলেলন "জলুাই-আগে� যা�ীর িভড় 

কম থােক । তখন আিম িনজর্ েন এই চাতােল বেসই জপ ধয্ান কির । তখন আপিনও আসুন হােত সময় িনেয় । আমরা দজুেনই একসােথ 

বসেবা" । তাঁর এই অনুেরাধ আমার কােছ এখন বড় দঃুসহ এক �ৃিত ।     

িতনিদন েকদাের কািটেয় ১৬ েম আিম েকদার ছািড় । িঠক একমাস বােদ �বল বৃি�েত ১৬ জনু স�য্ায় েকদাের িবপযর্েয়র সূচনা । ১৭ 

জনু সকােলই জলাধােরর �বল চােপ েচারাবািল তাল স�ূনর্ ভােব ফােট । জলে�ােতর �চ� েবেগ বড় বড় পাথেরর েবা�ার কামােনর 

েগালার মত ছুেট আেস । জগদীশান�জী যা�ীেদর িনরাপদ আ�েয় পািঠেয়িছেলন আেগই । িক� ১৭ জনু সকােল জল েভে� আ�েমর 

�েয়াজনীয় কাগজপ� সরাবার মুহূেতর্   হঠাৎ ম�ািকনীর �বল ে�ােত েদাতলা আ�মিট সহ িতিন িনেখাঁজ হেয় েগেলন । ম�ািকনীর তীের 

সম� বসিত িনঃি��  হেলা । শ�রাচােযর্র মি�েরর িবশাল হলঘেরর েকােনা অি��ই রইলনা । জনবহল েগৗরীকু�, রামওয়াড়া চিট 

এখন অিতেতর �ৃিত । কত সাধু, সহ� সহ� কত পুণয্াথ� রিজর তািগেদ কত েদাকানী িচরতের  িনঃি�� হেয় েগল । নীরব সা�ী হেয় 

দাঁিড়েয় রইল িব�� েকদার মি�র । েভতেরর নাটমি�র ও গভর্ গৃেহর েমেঝ জলে�ােতর েতােড় পাথর কুিচ আর বািলর গভীর আ�রণ 

। আি�ত ভ�েদর মৃতেদহ । এমন দশৃয্ অভািবত ।  

িক� েকন এমন িবপযর্য় ? েয িহমালয় আমােদর মাতৃরেপ লালন কের থােকন িতিনও িক িবরপ হেলন ! না হওয়াটাই েতা অ�াভািবক । 

আমােদর অপকীিতর্ র িক েকােনা েশষ আেছ ? আমরা �কৃিতেক অনবরত লু�ন করিছ । তারই অ�হািন কের িনি�র্বােদ বািণজয্ করিছ 

। ভাবিছ মূক বিধেরর আবার �িতবাদ ! মেন রাখা দরকার এেদরই ে�ােভর বিহঃ�কাশ বড় ভয়াবহ ।         
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পৃিথবীর অেনক পাহােড়র তুলনায় িহমালয় নবীন ও নমনীয় । উ�য়েনর ভার িক েস সইেত পাের ! শ� বরফ, ে�াতি�নী নদী, নৃতয্রতা 

ঝণর্া, অসংখয্ েবা�ার, হেরক রকেমর গাছ গাছািল - এই িনেয়ই েতা তাঁর শাি�র সংসার । উ�য়েনর েফ�ুন  িনেয় েসই সংসােরই আমরা 

আগন ধরাি� । জ�ল �ংস কের, পাথর ফািটেয়  ে�াতি�নীর তীের তীের বহতল পযর্টক বাস বানাি� । খরে�াতা নদীর উপর পরপর 

ডয্াম ৈতির করিছ । সংবাদপে�র একিট পিরসংখয্ান বলেছ ম�ািকনী, ভাগীরথী ও অলকান�ার ি�ধারার মােঝ েয িচি�ত েদবভূিম 

েসখােন ষাট হাজােররও েবশী গাড়ী মাল িকংবা পূণয্েলাভা যা�ী অথবা �েমাদ �মেণর সওয়াির িনেয় �িতিদন যাতায়াত করেছ । এই 

�সে� �য়াত িহমালয় ে�মী উমা�সাদ মুেখাপাধয্ােয়র এক মূলয্বান উি� মেন পেড়, - "িহমালেয়র েদহ ফািটেয় চওড়া রা�ায় েযিদন 

�থম চার চাকার অনু�েবশ, - অশিন সংেকত েসিদনই েবেজিছল" । 

আধুিনক �যুি�র নানা অ�গিত আমােদর আপাত �া��য্ েদয় িঠকই, িক� মানিসক �শাি� েদয় িক ? অনািদ কাল েথেক ভারেতর 

মুিন ঋিষরা পােয় পােয় দীঘর্ পথ েহঁেট িনজর্ ন �কৃিতর েকােল আ�য় িনেয়েছন । িনেজর জীবেনর নূয্নতম চািহদা িমিটেয় বাি�ত ধেনর 

স�ান �কৃিতই তাঁেদর িদেয়েছ । তাঁেদর অিভ�তার বণর্না মহাকােবয্, পুরােণ, �মণ কািহনীেত পেড় আমরা ঋ� হেয়িছ । �কৃিতেকও 

ভালবাসেত িশেখিছ । এই �কৃিতেক আমরা বাঁচােত পারব েতা ? 

িব�বয্াপী উ�ায়ণ �কৃিতর অি�ে�র কােছ এখন একটা বড় চয্ােল� । সব েদেশরই পযর্য্া� অপকীিতর্  আেছ এর েপছেন । সুউ� পাহােড় 

ে�িসয়াসর্ এর পিরিধ ও ঘন� কমেছ । সুেমর ও কুেমর অ�েলর বরেফর সা�াজয্ িদেন িদেন স�ুিচত হে� । জন িবে�ারণ িনয়�ণ আর 

পৃিথবীর েকািট েকািট মানুেষর সীমাহীন চািহদার সীমােরখা না টানেল িব�ময় এই উ�ায়ণ িক কমেব ? না কমেল �কৃিতর চলার িনজ� 

ছে� বাঁধা পড়েবই । তখন িহমালেয়র মত এমন িবপযর্য় পৃিথবীর েয েকােনা �াে�ই ঘটেব ।    

মানুেষর অি��ই যিদ িবপ� হয় তেব উ�য়ন হেব কার �ােথর্ ? তাই জন িবে�ারণ, চািহদা ও �কৃিতর মেধয্ একটা ভারসােময্র কথা 

সকেলর অি�ে�র �ােথর্ই জররী িভিত্তেত ভাবেত হেব ।              
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মানবতা ও িবেবকান� 
মীরা ভ�াচাযর্য্ 

কলকাতা 

 

�ামীজী বেলেছন : আিম এত তপসয্া কের এই সার বুেঝিছ েয জীেব জীেব িতিন অিধি�ত হেয় আেছন । "জীেব ে�ম 

কের েযই জন , েসই জন েসিবেছ ঈ�র ।" 

ৈশশব কাল েথেক পেরের দঃুেখ কাতর এই মানব ে�মী �ামীজী আেতর্ র আিতর্  েদখেল ি�র থাকেত পারেতন না । হােতর 

কেছ বাড়ীর যা িকছু পান সব িবিলেয েদন । বাড়ীর জনলার ফাঁক িদেয মূলয্বান িজিনষ গরীব দঃুখীেদর িদেয়  

িদেতন । ৈশশেব তাঁরই এক ব�ু েঘাড়ায় িপ� হেয যাি�ল, তােক িনেজর �াণ িবপ� কের �াণ র�া করেলন । েখলার 
মােঠ েদালনার কাঠ ওঠােত় দঘুর্টনা ঘটল । সাহাযয্ করেত িগেয় িবেদশী নািবক আহত হল । স�ীরা �ায় সবাই 

পালােলা । িক� নের�নাথ অ�র� দ ুএক জনেক সে� িনেয় নািবেকর েসবা শ�ষার দািয়� েন়ন ।সহপাঠী পরী�ার ফী 

জমা িদেত পােরনিন , নেরে�নাথ েকৗশেল ব�ুর ফী মকুব করার বয্ব�া কেরন । 

েবদা�বাদী আজ� স�য্াসী �ামীজীর অ�র িছল িচর িনপীিড়ত জনগেণর �িত �ীিত ও ভােলাবাসায় পুণর্ । িতিন িছেলন 

জনকলয্াণ �েতর একিন� সাধক । মানব ে�ম  ও মানব েসবার ভূিমেত িতিন মহামানব । ে�েমর গভীরতায়, েসবার 

বয্াপকতায় মানব ইিতহােস িতিন িছেলন উ�ল েজয্ািত� । �ামী িবেবকানে�র জীবেন িছল একিট মা� সুর -  

সীমাহীন িনঃ�াথর্পরতা -  যার অপর নাম িবশ� মানব ে�ম । 

িগিরগহায় তপস্চরেণর �ত িনেয় নের�নাথ েবশীিদন ডুেব থাকেত পােরনিন । েয মানব ে�েমর বাহেডাের বাঁধা পেড় স�িষর্ েলাক 

েথেক তাঁর অ�রাত্মা ধরনীর ধূিলেত েনেম এেসিছল, েস  তাঁেক ি�র থাকেত েদেব েকন ? আজ রাজ�াসাদ কাল তরমূেল বাস, আজ 

গণয্মােনয্র সাহচেযর্ কাল সমােজর অ�জ পদ দিলেতর পণর্কুিটের, এই ভােব আসমু�িহমাচল ভারত পির�মা কের ভারেতর ল� েকািট 

নর নারায়েণর অধয্াত্ম জীবেনর গিত �কৃিত শধ ুনয়,  েলৗিকক,  �াতয্িহক , জাগিতক, জীবেনর সুখ দঃুখ, অভাব অনটন, আশা 

িনরাশার সে� সহানুভূিতেত এক হেয় েগেলন িবেবকান� । 

আেমিরকা রওনা হবার ��া�ােল আবুেরােড তাঁর এক অিতি�য় গরভাইেক মুেখ এক গভীর িবষােদর ছায়ািনেয় ভাবািতশেযয্ বেলিছেলন  

- " আিম এখনও েতামােদর তথাকিথত ধেমর্র িকছুই বুিঝনা । িক� আমার হৃদয় খুব েবেড় েগেছ এবং আিম অপেরর বয্থায় বয্থা েবাধ 

করেত িশেখিছ । িব�াস কেরা আমার তী� দঃুখ েবাধ েজেগেছ ।" একবার কিলকাতা� বলরাম বসুর বাসভবেন �ামীজী গভীর িচ�াম� 

হেয় বারা�ায় পায়চাির করেছন, কােরা িদেক ধয্ান নাই  - পােছ তাঁর িচ�ায় বাধা পেড় এই ভেয় সবাই চুপচাপ । একটু পের �ামীজী 

েচােখর জেল ভাসেত ভাসেত মীরাবাই এর একিট িবখয্াত গান গনগন কের গাইেত লাগেলন - " দরদ না জােন েকাই -------  ঘােয়ল কী 

খত ঘােয়ল জােন, আওর না জােন েকাই " । জগেতর দঃুিখত িনপীিড়ত েদর দঃুেখর �িত এক  অপার সহানুভূিতেতই তাঁর এ 

বয্থা । 

উত্তর ভারত েথেক এক িদগ্-গজ পি�ত এেসেছন  �ামীজীর সে� েবদা� িবচার করেত । তখন েদশজেুড় দিুভর্ � । 

�ামীজীর মন তাই অতয্� ভারা�া� । পি�েতর সে� েবদা� িবচার করেত তাঁর �বৃিত্ত হল না । িতিন তাঁেক বলেলন - " 

পি�তজী সবর্� েয ভয়ংকর হাহাকার উেঠেছ �থেম তার িনরসেনর েচ�া করন । এক মুেঠা অে�র জনয্ আপনার েদশবাসী 

েয হৃদয়িবদারক আতর্ নাদ করেছ, - তার �িতকােরর েচ�া করন । তারপর আমার সে� েবদা� িবচার করেত আসেবন ।" 

হাজার হাজার েলাক অনাহাের মরেছ তােদর র�া করার জনয্ িনেজর সবর্� উৎসগর্ করা - এই হল েবদা� ধেমর্র সারমমর্ । 
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বলরাম বসুর বাড়ীেত একিদন ত�য় হেয় েবদ বয্াখয্া করেছন । েসখােন িশষয্ শর�� চ�বত� ও িগিরশচ� েঘাষ 

উপি�ত িছেলন । সবাই মু� িচেত্ত শনেছন �ামীজীর যুি�পূণর্ সরস বয্াখয্া । িকছু�ন পের িগিরশ েঘাষ বলেলন  - "নেরন 

একটা কথা বিল - েবদ েবদা� েতা েঢর পড়েল, িক� এই েয েদেশ েঘার হাহাকার, অ�াভাব, বয্িভচার, মহাপাপ  - এর 

উপায় েতামার েবেদ িকছু বলেছ ? অমুেকর বািড়র িগি�, এককােল যার বাড়ীেত েরাজ প�াশখানা পাতা পড়েতা, েস আজ 

িতনিদন হাঁিড় চাপায়িন, অমুেকর বািড়র ভ�মিহলা গ�ার আ�মেণ মারা েগেছন, অমুেকর বািড়র িবধবার সম� স�িত্ত 

একজন েজা�ুির কের িনেয় িনেয়েছ - এই সেবর �িতকার করবার েকান উপায় েতামার েবেদ আেছ িক?"  িগিরশবাবু 

যখন এই ভােব এেকর পর এক সমােজর িবভীিষকার কথা তুেল ধরেত লাগেলন, �ামীজী তখন িনবর্াক হেয় েগেলন । 

েবদ বয্াখয্া ব� হেয় েগল । তাঁর েচােখ জল েদখা িদল । কা�া চাপেত িতিন ঘেরর বাইের চেল েগেলন । তখন 

িগিরশচ� েঘাষ শর�� চ�বত�েক বলেলন - " বাঙাল ( শর�� চ�বত� বাঙাল িছেলন ) কত বড় �াণ । েতার 
�ামীজীেক েকবল েবদা� পি�ত বেল মািন না, িক� এই েয জীেবর দঃুেখর জনয্ কাঁদেত কাঁদেত েবিরেয় েগল, - এই 

মহা�াণতার জনয্ মািন"| 

পা�াতয্ �তয্াগত িবেবকান� �াে�য্া�ােরর জনয্ দািজর্ িলং এ বাস করেছন । সংবাদ েপেলন কলকাতায় ে�েগর �াদভুর্ াব 

ঘেটেছ এবং তা করালমূিতর্  ধারণ করার স�াবনা । িব�াম েনওয়া হেলা না । পাহাড় েথেক েনেম িশষয্ ও গর 

�াতােদর সহেযািগতায় েসবা কােযর্র িবরাট পিরক�নায় এিগেয় এেলন । তখন �� এেলা  - "টাকা আসেব েকাথা 

েথেক ?"  �ামীজী উত্তর িদেয়িছেলন : " েকন দরকার হেল েবলুড় মঠ �াপেনর নতুন �ীত জিম িবি� কের েদব।" 

যিদও েশষ পযর্য্� মেঠর জিম িবি� করার দরকার হয়িন । িক� কতবড় মহা�াণ িছেলন �ামীজী ।�ামীজী বলেতন 
আমরা ফিকর - মুি�িভ�া কের গাছতলায় শেয় িদন কাটােত পাির আমােদর আবার মেঠর িক �েয়াজন ? েয মঠ 

�াপেনর �� সুদীঘর্ বােরা বছেরর �াণপাত পির�েমর ফেল রপ িদেত যাে�ন তা এেতা সহেজ় অ�ান বদেন আতর্  

েসবার জনয্ িবি� করার ��াব িবেবকানে�র মত মানব ে�িমকই পােরন । 

আেমিরকায় অব�ান কােল এক সময় এক েহােটল মািলক তাঁেক িনে�া মেন কের েহােটেল �েবশ করেত িদল না, বরং 

অভ� ভােব তািড়েয় িদল। তবওু িতিন বলেলন না েয িতিন ভারতীয় িহ�ু , িনে�া নন । কারণ এরপ বেল িতিন 

েহােটেল সহেজ �ান েপেলও, তার �ারা এটা েবাঝাত েয, মানুষ িহেসেব িনে�ারা েছাট এটা েযন িতিন েমেন িনেলন । 
অনয্� আ�য় িনেয় �ামীজী পের েসই শহের সু�র ব�ৃতা িদেলন ; েহােটল মািলক িনেজর �ম বুঝেত েপের তাঁর কােছ 

এেস �মা চাইেলা । 

এক নািপেতর েদাকান েথেকও একবার এভােব তাঁেক অপমািনত হেয় সের েযেত হেয়েছ । েসখােনও �ামীজী "আিম 

িনে�া নই , আিম ভারতীয়" এভােব আত্নপিরচয িদেয় িনেজ সুিবধা খুঁেজ েননিন । েকন িতিন এসব �েল আত্মপিরচয় 

িদেলন না, জৈনক পা�াতয্ িশেষয্র এ �ে�র উত্তের পের িতিন বেলিছেলন - "িক, অপরেক েছাট কের আিম বড় হব 

? আিমেতা পৃিথবীেত েসজনয্ আিসিন ।" মানবতার �িত �ামীজীর ��া িছল অকৃি�ম; মানবতােক অনুসরণ করার 

ে�ে� বয্াি�গত এমনিক জািতগত লাভালােভর �� িছল তাঁর কােছ েগৗণ । 

েখতিড়র রাজা �ামীজীেক খুব ��া করেতন । �ামীজীও কখনও কখনও তাঁর আিতেথয়তা �ীকার  

করেতন । একিদন স�য্ােবলায় েখতিড়র রাজা স�ীেতর আেয়াজন কেরেছন । একজন বাইিজ গান গাইেব । �ামীজী 
রাজার অিতিথ । রাজা তাঁেক গান শনেত আম�ন জািনেয় েলাক পাঠােলন । �ামীজী বেল পাঠােলন : স�য্াসীর পে� 
এরকম আসের উপি�ত থাকা অনুিচত । গািয়কা এেত মমর্াহত হেয় গান ধরেলা "�ভু েমের অবগণ িচত না ধেরা, 
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সমদশ� হয্ায় নাম িতহােরা, অব েমািহ পার কেরা": - �ভু আমার েদাষ েদেখা না । েতামার নাম সমদশ�, - 
আমােক  উ�ার কেরা  । �ামীজীর কােন গানিট েপৗঁছল । গানিটর ছে� ছে� এই সতয্িট �কািশত েয ভগবান সব 
ব�েত িবরাজ করেছন । গানিট শেন �ামীজী মেন মেন িনেজেক িধ�ার িদেলন : "এই িক আমার স�য্াস ? আিম 

স�য্াসী , অথচ আমার ও এই নারীর মেধয্ আমার েভদ�ান রেয় েগেছ" । তাঁর েচাখ খুেল েগল , িতিন বুঝেলন 
সবার মেধয্ েসই এক সত্তা - কাউেক িতিন ঘৃণা করেত পােরন না । তৎ�নাৎ িতিন স�ীেতর আসের এেস উপি�ত 
হেলন| েশানা যায় গান হেয় যাবার পর বাইিজেক মাতৃ সে�াধন কের �ামীজী তার কােছ �মা �াথর্না কেরিছেলন । 
�ামীজী িচরিদন মানুেষর েদব�েক উে�ািধত করার কাজটাই শধু কেরেছন । 
ধম�য় বা আধয্ািত্মক হওয়া সে�ও �ামী িবেবকানে�র 'মানবতার ল�য্' আিত্মক �াধীনতা বা মুি� বা সবর্ আত্মভােবর 
উপলি� । 
�ামী িবেবকানে�র মানবেসবা ও মানব ে�েমর মূলীভূত দশর্ন তাঁরই রিচত 'সখার �িত' কিবতায় সু�র রেপ 
অিভবয্�: 

�� হেত কীট - পরমাণ,ু সবর্ভূেত েসই ে�মময় 
মন �াণ শরীর অপর্ণ কর সেখ, এ সবার পায় ।  
বহরেপ স�ুেখ েতামার, ছািড় েকাথা খুঁিজছ ঈ�র ? 
জীেব ে�ম কের েযই জন, েসই জন েসিবেছ ঈ�র । 

************************************************************************* 
েয সব বই এর সাহাযয্ েনওয়া হেয়েছ  
 ১) যুগ নায়ক িবেবকান�  ২) িচ�া নায়ক িবেবকান�  ৩) আমার ভারত অমর ভারত   
৪) শা�ত িনভ�ক পিথক 
************************************************************************* 

সখুবর !        সখুবর ! 
জিজর্ য়ার েডারািভল এর িবউেফাডর্  হাইওেয় এবং অকিলফ েরােডর ই�ারেসকশেনর �াজা ওয়ান 
মেল অতয্� মেনারম পিরেবশ এবং নতুন আি�েক আপনােদর পছে�র ও আ�েহর কথা িবেবচনা 
কের উে�াধন হেয়েছ  
বাংলােদশী ে�াসারী �াস হালাল িমট  
আমােদর ে�ােরর সম� ফলমূল, সি� এবং মাছ মাংস উ�তমােনর টাটকা এবং ১০০% হালাল  
েযাগােযােগর িঠকানা: 5938 Buford Hwy, Doraville, GA 30340 
Ph: 404 -322-7852 

 
  

আপনােদর শভ পদাপর্ণ এবং সহেযাগীতা আমােদর ভিবষয্েতর চলার পেথর  
পােথয় হেয় উঠুক এই কামনা কির । ---- �ব ধর । 
বাংলােদশী ে�াসারী �াস - বয্বসা নয় েসবাই মুখয্ 
*************েসল*************েসল*************েসল*************েসল************ 
পেূজার মরশেম ১০% ছাড় * 
*except rice and oil 
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 শীেতর ছুিটেত গজরােট  .... 

জবা েচৗধুরী 
সময়টা েপৗেষর মাঝামািঝ। শীেতর কনকেন ঠা�ায় গােয় েলপমুিড় িদেয় বেস শীেতর সরস িপেঠ-পুিল খাও আর �াণ 
খুেল আ�া দাও ব�ুেদর সে�। এমিন একটা শীেতর '�� সিতয্ করা' সকাল িকংবা িবেকল আমার মুেঠায় মােনই, আিম 
েদেশ আিছ। আর শধু েদেশ আিছ বলেলই সব েশষ হয় না ---- আিম আিছ আমার শহর আগরতলায়! গত শীেত 
যখন আমরা ভয্ােকশেন যাবার �য্ান করিছলাম, আিম আর �পন েপৗষ সং�াি�টা  েদেশর বািড়েত কাটােনা স�ব িকনা 
েসটা কয্ােল�ার িনেয় বেস িহেসব-িনেকষ করিছলাম। এখােন শীেতর ছুিট মােনই জানুয়ারীর সাত/আট তািরেখর মেধয্ 
�ুল খুেল যােব। মা� দ'ুস�ােহর জনয্ েদেশ যােবা, েসটা ভাবেতই আমার মন খারাপ হেয় যায়। কারণ আগরতলা অবিধ 
েযেত কম কেরও আমােদর আড়াই িদন েলেগ যায়। তাই আসা-যাওয়ােত চেল যায় পাঁচিট িদন। পরিদন সকােল তৃষা 
আর তুতাইেক �ুেল িদেয় এেস িকছু�ণ ভাবলাম। নাহ ...একটু েবশীিদন েদেশ থাকার �য্ােনই মন সাড়া িদে�। গাড়ীর 
চািবটা হােত িনেয় আবার েবেরালাম বা�ােদর �ুেলর উে�েশয্। 
 
েমেয় হাই�ুেল পেড় .... ি�ি�পাল কী বলেবন, েসই বয্াপারটা  মেন েরেখই �থম েগলাম েমেয়র �ুেল। শধমুা� আমােদর 
যাবার একটা �য্ান হেয়েছ এটুকু েশানার পরই আমােক অবাক কের িদেয় িমেসস েমকনীল বলেলন, "িন�য়ই! জীবেন 
পিরবার সব'েচ বড় িজিনস। আপনারা িনি�ে� ঘুের আসুন।"  ি�ি�পাল িমেসস েমকনীলেক ধনয্বাদ জািনেয় রওয়ানা 
হলাম েছেল তুতাই এর �ুেল। েসেভন ে�ডার েছেলর �ুেলর অিভ�তাটা হেলা আবার অনয্রকম। �� েডে�র মিহলািট 
বার দ'ুএক আমরা ক'িদেনর জনয্ যাব েসই ��িট করেলা। তারপর কয্ােল�ােরর পাতায় দাগ েকেট েকেট েসই 
পাতািটর সতয্-নাশ করেলা। তােতও েশষ নয় ....দ'ুচারবার আ�েুল েগানারও েচ�া করেলা। তার েচহারায় িবশাল 
একটা ��েবাধক িচন্হ েদেখ বললাম, "ময্াডাম, আমার েছেল শীেতর ছুিটর পর আট িদন �ুেল উপি�ত থাকেত পারেব 
না।" এটা শেনই মিহলািট এক িবজিয়নীর হািস িদেয় বলল, "মা� আট িদন? িচ�ার েকােনা বয্াপারই নয়। দ'ুস�ােহর 
েবিশ অনুপি�ত থাকেল একটু ঝােমলা হত।" যাক, ওখােন বেসই ি�ি�পালেক একটা ইেমইল িলেখ িদেয় �ি�র িনঃ�াস 
েফেল বািড়র িদেক পা বাড়ালাম।শীেতর ছুিট শর হেতই আমরা কাতার এয়ারলাইে� চেড় রওয়ানা হলাম েদেশর 
উে�েশয্। 
 
 েদশ েছেড়িছ অেনক বছর আর েসই সােথ ঘুের েবিরেয়িছ িবিভ� েদেশও। নতুন েদশ েদখা  আর তার সং�ৃিত জানার 
আ�হ আমার মনেক খুব টােন। কী িবিচ� সব ইিতহাস বুেক ধের দািড়েয় রেয়েছ এক-একিট েদশ! সিতয্, েস সব 
জানার েযন েকােনা অ� েনই। িক� একিদন মেন হেলা, 'ধন-ধােনয্ পুে� ভরা' আমার েদশিটেকই ভােলা কের েদখা 
হয়িন, জানা হয়িন। আর েসই েথেক শর আমােদর সুিবশাল ভারত-�মণ। �িত বছর যখনই আমরা েদেশ যাই 
ইি�য়া'র একিট কের ে�ট েদখার �য্ান থােক আমােদর। মাস-ছ'এক আেগ েথেক �য্ান কের পুেরা পিরবারেক সে� 
িনেয় আমরা েবিরেয় পিড়। �ায় �িত বছরই আঠােরা েথেক কুিড় জন িমেল আমরা একসােথ েবেরাই। আমার আর 
�পেনর েতা বেটই, এমনিক তৃষা, তুতাই এর মেতও ওটাই  হয় আমােদর বছেরর েসরা ভয্ােকশন! 
 
েগায়া, বা�ােলার, মহীেশার, মু�াই  িদেয় শর হেয়িছল আমােদর ইি�য়া �মণ ২০০২ সােল। �িত বছর একিট নতুন 
ে�েট  িগেয় মেন হয় েযন একিট নতুন েদেশ এেসিছ। ভাষা, চাল-চলন, জামা-কাপড় সব িকছুেতই একটা িবশাল পাথর্কয্ 
েচােখ পেড়।তেব হয্া, বড় শহর সব েদেশই �ায় এক। বড় শহর কখনই আমার মন কােড় না। তাই েবড়ােত যাবার 
আেগ আমােদর �থম েখাঁজ খবর চেল �াকৃিতক েসৗ�যর্য্ েকান জায়গা েথেক সব'েচ েবশী উপেভাগ করা যােব।  
 
আমােদর এবােরর ভয্ােকশেনর যা�ী সংখয্া �াথিমক ভােব হেলা বাইশ জন। পের অবশয্ আমার এক জয্াঠতুেতা  ভাই 
েযেত পারেব না জািনেয়িছল। জায়গা িঠক হেলা গজরাট !  েদবাশীষদা হেলা আমােদর টীম িলডার, েয েপশাগত ভােব 
Deputy Conservator of Forest, আর আমার হাজবয্াে�র ঘিন� ব�ু। আমােদর ি�েপর সবার পছে�র কথা, আর সেুযাগ 
সুিবধার কথা েভেব থাকার জায়গা েথেক শর কের খাওয়া-দাওয়ার বয্ব�া  সব আেগ েথেক েরিড কের রােখ এই 
েদবাশীষদা। �য্ানটা এবার করা হেলা অনয্ ভােব। �িত বছর আমরা �থম আগরতলায় যাই। দ'ুচারিদন বািড়েত 
থািক। তারপর সবাইেক িনেয় েবেরাই। িক� এেত আমােদর জািনর্ েবিশ হয় আর সময়ও ন� হয়। এবার তাই িঠক 
হেলা আটলা�া েথেক কলকাতা েপৗেছ আমরা এক রাত আমােদর �য্ােট থাকব। পরিদন দপুুের েয �াইটিট আগরতলা 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 52 
 



েথেক কলকাতা হেয় আেমদাবাদ যায়, েসিটেত সবাই আসেব। কলকাতায় �প-ওভার করেল আমরা েসখান েথেক উেঠ 
সবার সােথ আেমদাবাদ যােবা। এরকমিট এর আেগ আর কখেনা হয়িন। �পেনর ভাে� সুদশর্েনর পিরবারও এবার 
আমােদর সােথ েবড়ােত যােব। জাকাতর্ া েথেক ওরাও আেগরিদন আমােদরই মত কলকাতায় চেল এেসিছেলা। ওেদর দেুটা 
েছেল নীল আর দীপ, তৃষা, তুতাইেদর খুব ভােলা ব�ুও বেট!  কােজই কলকাতায় আমােদর সময় কী ভােব গ�-আ�ায় 
েকেট েগেলা, েটরই েপলাম না। 
 
একটা �াইেট একুশজন িনেজর পিরবােরর েলাক .... েসটা অবশয্ই িবরল ঘটনা। এয়ারেহাে�সেদরেক আেগআেগই বেল 
েদয়া হেয়িছল ঘটনাটা। কলকাতা েথেক আমরা আটজন যখন ে�েন উঠিছ ....ওরা আমােদরেক েভতের বসা আমােদর 
পিরবােরর তরফ েথেক 'ওেয়লকাম' জানােলা। �ায় আড়াই ঘ�ার �াইট িনেমেষ েকেট েগল। এত ৈহ ৈহ এর মেধয্ মা 
েক খবু িমস করিছলাম। শরীর েতমন ভােলা িছল না বেল মা এবাের আমােদর সােথ েযেত পােরিন। 
 
আহেমদাবােদর এয়ারেপােটর্  আমােদর িরসাভর্  করা সাতাশ সীেটর একিট বাস দাড়ােনা িছেলা। সবাই একসােথ না থাকেল 
েবড়ােনার আন� কেম যায়। তাই �িত বছরই একটা বাস ভাড়া করা হয়।আহেমদাবােদর গা�ীনগের আমরা �থম 
রাতিট কাটাই । থাকার বয্ব�া হেয়িছল ফের� েহাে�েল। ওেদর তখন ছুিট চলেছ। তাই িবশাল বড় ওই  েহাে�েল 
"আমরা সবাই রাজা" l েস রােত আমরা কাছাকািছ একটা ের�ুরাে� িডনার েসের িনলাম। পরিদন েভার হেতই 
েহাে�েলর রাধুনীরা এেস হািজর! ঘ�া দ'ুএেকর মেধয্ ে�কফাে�র জনয্ সবার ডাক পড়ল। লিুচ, আলরুদম, িমি�, জসু, চা, 
কিফ .... সব ৈতরী েদেখ েদেশ আসার �থম সুখ উপেভাগ করলাম। 
 
েহাে�েলর খুব কােছই িবখয্াত মি�র অ�য়্ধাম। গজরােটর বড় মি�রগেলার মেধয্ এিট অনয্তম। েতইশ একর জিমর 
ওপর ৈতরী এই মি�র। ২০০২ সােল দ'ুবার এই মি�ের েটেরাির� এটয্াক হয়।  
 
অ�য়্ধাম েথেক েবশ কেয়ক ঘ�া দেূর বাজানা বেল একিট �ােমর িরসেটর্  আমােদর পরবত� কেয়কিদন থাকার বয্ব�া 
িছল। বাস থামেতই আমরা সবাই েনেম িরেসপশেনর ওেয়িটং রেম বসলাম। িকছু�েণর মেধয্ই আমােদর ডাক এেলা লা� 
করার। আমােদর িজিনস-প� ইতয্ািদ তখন বােস।  ডাইিনং এিরয়ােত িগেয় েতা আমরা অবাক। �ীন সালাড , ে�শ 
�ুট েথেক শর কের অসংখয্ রকেমর খাবােরর লাইন। েদেখ যতটা এ�াইেটড হেয় পেড়িছলাম .... েখেত পারলাম না 
েসভােব। এর কারণ একটাই .... আমরা েকউই অেথি�ক গজরািট খাবাের অভয্� নই। েদবািশষদা আমােদর অব�া 
েদেখ  ময্ােনজােরর সােথ কথা বেল িনল। পেররবার েথেক রা�ার েরিসিপ পাে� িগেয় হেয় দাড়ােলা আমােদর সবার 
মেনর মত! 
 
লাে�র পর িরসেটর্ র েলােকরা আমােদর সবার িজিনস-প� িনেয় আমােদর রম েদখােত িনেয় েগল। েভতের িগেয় েতা 
আমরা অবাক। এক-একটা েগাল েশেপর ঘর এক একটা পিরবােরর জনয্। মেন হি�ল েযন পৃিথবীর অনয্ েকােনা েদেশ 
চেল েগিছ। আধুিনকতার সব িকছু সে�ও েকাথাও েদখােনার বাড়াবািড় েনই। শা�, ি�� পিরেবশ। মেন হেলা পুেরাটা 
ছুিট এখােনই েথেক যাই। 
 
েসিদেনর রাতটা গান, আ�ােতই চেল েগল। পরিদন েভার হেতই আমােদর তুতাই বাবা আর ওর  দইু েজয্ঠুর সােথ 
সূেযর্াদয় েদখেব বেল উেঠ েবিরেয় পড়েলা। খািনকটা পের আিম, তৃষা  আর অনয্রাও বাইের এেলা। রােতর ভােলা ঘুেমর 
পর সবাইেকই েবশ ে�শ লাগিছেলা  ে�কফা� এর পর আমােদর দেুটা দল হেলা। একদল আেশপােশর মােকর্ ট েদখেত 
েবিরেয় পড়ল। আর আমরা রেয় েগলাম িরেসােটর্ । �ায় দ/ুিতন ঘ�া ধের  �পন আমােদর সবার ছিব তুলল। 
 
বাজানা েথেক িলটল রান খুবই কােছ। লাে�র পর সবাই একসােথ েবিরেয় পড়লাম। িলটল রােনর িব�ীণর্ এলাকা েদেখ 
একটা অ�ূত অনুভূিত হেলা। মাইেলর পর মাইল জায়গা িবশাল ফাটেল ভের আেছ। একেফাঁটা জেলর িচন্হ েনই 
েকাথাও। ওই শকেনা �া�েরই েদখলাম অেনক  নীলগাই এবং  ে�িমন্গ।  ওখােনই িকছুটা দেূর  Wild Ass Sanctuary 
িছেলা েদখার মেতা। পেররিদন আমরা েদখলাম wild ass এর রাজ�। সবেচ' স�ুর িছল ওই র� �া�েরর সযূর্াে�র দশৃয্। 
এরকম দীঘর্ সময় ধের সূযর্া� আর কখেনা েদিখিন l  
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চতুথর্ িদেন আমরা Little Raan of  Kutch েথেক সুরাট হেয় জামনগর যাই। জামনগর এর পিরেবশ অনয্ অেনক বড় 
শহেররই মত। খুবই বয্� এলাকায় েহােটেল থাকলাম আমরা দ'ুিদন।যারা পাখী েদখেত ভালবােস, জামনগর হেলা তােদর 
�গর্। অে�াবর েথেক মাচর্  মােস পািখরা মাইে�ট কের ওখােন আেস।িবেকেলর একটা িনিদর্� সমেয় হাজার হাজার পািখ 
িসিট-েস�র েলেকর ওপর আকােশ ে�শাল পয্াটানর্ ৈতরী কের ঘুের েবড়ায়। েকউ বলেত পাের না েকন এটা হয় 
েরাজ। িক� িনঃসে�েহ বলেত পাির, ওই পয্াটানর্ পৃিথবীর েযেকােনা িবখয্াত েকািরও�াফারেক হািরেয় েদেব। জািননা 
পৃিথবীর আর েকাথাও এরকম ঘটনা েকউ েদেখেছ িকনা। ওখােন আমরা েগলাম িখজািডয়া নয্াশনাল পােকর্ । জামনগর 
েছেড় েবিরেয় �থম আমরা েগলাম েমিরন নয্াশনাল পাকর্ । েজায়ার আসার আেগ ওখান েথেক চেল আসেত হেব ...তাই 
েভার হবার অেনক আেগই রােতর অ�কাের আমরা জামনগর েহােটল েথেক েবিরেয়িছলাম।  
 
আমােদর পরবত� �প িছেলা �ারকা। ইিতহাস বেল, �কৃে�র আেদেশ িব�কমর্া �ারকা নগরী ৈতরী কেরন। কািহনী 
েযমনই েহাক, �ারকার পুরেনা মি�রগেলা সিতয্ই েদখার মত। আিদ �ারকায় আমরা েনৗেকা ভাড়া কের েগলাম। 
চারিদেক েলাকজেনর িভড়। েদেখ মেন হি�ল এ েযন েমলা। ধমর্�ােন েচােরর উপ�ব খুব েবিশ হয় ইি�য়ােত। ভাে� 
সুদশর্ন মাথায় Oakley sunglasses আটেক েরেখ ঠাকুর �নাম করিছেলা। িভেড়র মেধয্ ও েটর েপেলা েকউ 
একটা ওর  মাথা েথেক চশমাটা তুেল িনে�। িক� মাথা েতালার আেগই েস উধাও হেয় েগল।  
 
েসিদন িবেকেলই আমরা চেল েগিছলাম েসামনাথ। আরব সাগেরর গা েঘেষ দাড়ােনা এই মি�রিট এক অপূবর্ সৃি�। 
ইি�য়া'র সবেচ ধনী মি�রগেলার মেধয্ এিট অনয্তম। েসানায় েমাড়া ��গেলােত সূযর্াে�র েসানালী আভায় যা েদখলাম 
... তা িচরকাল মেন থাকেব।  েসখান েথেক আমরা রওয়ানা হলাম িগর নয্াশনাল পােকর্ র উে�েশয্। আমােদর দেল 
েদবািশসদার েছেল তাতাই আর আমােদর তুতাই .... এই দ'ুজেনর ওয়াই� লাইফ িনেয় উত্সাহ েদখার মেতা। সারা 
রা�া ওরা নানা গ� করেলা ওয়াই� লাইফ িনেয়। তাতাই ওরা আেগও এখােন এেসেছ। েসসব অিভ�তার কথাও 
আমােদর েশানােলা। িগের েঢাকার েবশ আেগ েথেকই অেনক সতকর্ তামূলক েপা�ার েদখা েগল। ভেয় আমার অব�া খুব 
খারাপ। �েম জ�ল যত ঘন হেত লাগেলা ....গােছর ছায়ােকও বাঘ, িসংহ েভেব ভয় েপেত লাগলাম। যখন আমােদর 
বাস িরসেটর্ র সামেন এেস দাড়ােলা ....আমার মেন হি�ল বােস বেস থাকাই িনরাপদ। যাইেহাক, সবাইেক নামেত েদেখ 
অগতয্া ...... 
 
পরিদন সকােল িতনেট হড েখালা জীপ্ িনেয় আমরা িগেরর জ�েল েগলাম, �েতয্ক গািড়েত িছল একজন ব�কুধারী 
গাইড। গাইড �াথিমক ভােব আমােদর বেল িদেলা েকান এিরয়ােত কী েদখা েযেত পাের।  �ায় পেনেরা িমিনট চলার 
পর আমার েচােখ পড়েলা েবশ দেূর বেস থাকা একিট িচতা।তারপর েদখলাম দেল দেল ঘুরেছ হিরণ। �াইভার গািড়র 
ইি�ন ব� কের িদেলা একটা সময়। আমরা েবাঝার েচ�া করিছলাম এর কারণ। হঠাত যা েদখলাম তােত আমােদর 
�াস েফলেতও ভয় করিছেলা। আমােদর ওই েখালা গািড় েথেক মা� দশ/বােরা িফট দেূর জ�ল-পেথ েহঁেট যাে� িবশাল 
আকােরর এক িসংহ। িসংহিট িনরাপদ দরূে� চেল যাবার পর গাইড আমােদর বলল .... ওটা িছল মিহলা িসংহ। গােয় 
েকশর �ায় েনই বলেলই চেল। এই জ�েল চারিট মিহলা িসংহ আর একিট পুরষ িসংহ রেয়েছ। আরও �ায় এক ঘনটা 
ঘুের আরও অেনক পশ েদখলাম। িক� পুরষ িসংহিটেক েদখা হেলা না। েসিদন িবেকেল আবার সবাই িমেলই েগলাম 
আমরা। শীেতর িমি� েরােদ জন্গলিট সকােলর েথেক অেনক সু�র লাগিছল। তেব পেথর ধুেলায় আমােদর  �াস িনেত 
েযমন ক� হি�ল ... েতমিন মাথা েথেক পা পযর্� ধুেলায় েঢেক েগিছল আমােদর। অেনক সময় চারিদেক েঘারাঘুিরর 
পর �াইভার গািড়র ইি�ন আবার ব� কের িদেয় হাত েদিখেয় সবাইেক চুপ কের থাকেত বলল। েচােখ পড়ল দেুটা 
বড় গােছর ছায়ায় িব�ামরত িগর অরেণয্র রাজােক। তত�েণ আমরা সীট েছেড় উেঠ দািড়েয় পেড়িছ। আমােদর িঠক 
েপছেন তখন টুয্ির�েদর গাড়ীর লাইন। িগর অরণয্ েছেড় যখন িরেসাটর্  এ িফরলাম আয়নায় িনেজেক েদেখ িনেজই 
িচনেত পারিছলাম না। মন ভের েগেলা আমার তুতাই আর তৃষা খুব এনজয় করেত েপেরেছ বেল। 
 
পরিদন আমরা আবার িফের এলাম গা�ীনগের। যাবার পেথ সমেয়র অভােব সবরমতী আ�েম যাওয়া হয়িন। তাই 
িবেকেল সবাই িমেল েগলাম সবরমতী আ�েম। তারপর কেয়কজন চেল েগেলা শিপং এ , আর আমরা কেয়কজন চেল 
েগলাম েহােটেল। পরিদন সকােলর �াইেট আমরা েকালকাতা িফরেবা আর তার পরিদন যাব আগরতলায়। 
 
গজরাট েছেড় যাবার আেগ যখন এয়ারেপােটর্  বেস আিছ ..... কী কী েদখলাম এ ক'িদেন েসগেলা ছিবর মত মেন 
ভাসেত লাগেলা। ভােলা লাগেলা ভাবেত একটা সু�র ে�ট েদখার সুেযাগ েপেয়িছ বেল। আেরকিট কথা না বলেল এই 
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�মণকািহনী অস�ূণর্ েথেক যােব .... গজরােটর মত পির�ার পির�� ে�ট ইি�য়ােত আিম আর েকাথাও েদিখিন। 
েবিশরভাগ েলাক খুব পির�মী, তা ওেদর েচহারা েদেখও মেন হেয়েছ। আর বয্বহােরর িদক েথেকও ওরা অেনেকর েথেক 
এিগেয়।  
 
ধীের ধীের ে�ন মািট েছেড় আকােশ উঠেত শর করেলা। বািড় যাি� এই খুিশ আবার মেন উঁিক িদেত শর করেলা। 
েপৗষ-সং�াি�র িপেঠ-পুিল েতা আেছই  ...সােথ রেয়েছ আরও একঝাক খুিশ .... আমার ি�য় বা�বী সুতপা আর 
িতি�  আসেছ িদ�ী েথেক ! েদেশ যাওয়াটা েসরা ভয্ােকশন না হেয় কী পাের? 
 
                                                     ***************************************************************************************** 
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উৎসব  
-ৈমে�য়ী িম�  
  
পুেজা পুেজা পুেজা আনে� সবাই মােতায়ারা । বাঙালীর জাতীয় উৎসব, �ােণর উৎসব এই দগূর্া পুেজা । 
মা দগূর্া শরৎকােল কািতর্ ক গেণশ ল�ী সর�তী েক িনেয় বাংলার মািটেত চার িদন অব�ান কেরন । 
এই িব�াস আমােদর েছাটেবলার পুেজােক উৎসিহত কেরিছল । েপৗরািণক কািহনীেত আমরা জানেত পাির 
রামচ� রাবেণর হাত েথেক সীতা েদবীেক উ�ােরর জনয্ বস� কােলর পিরবেতর্  শরৎ কােল েদবীর 
আরাধনা কেরন ।অ�মী নবমীর সি��েণ েদবীর আগমন ঘেট ।দশ�হরণধািরনী েদবী দগূর্া আিবভূর্ ত 
হেয় অসুর িনধেন রামচে�র সহায়ক হন । 
েপৗরািণক নানা গ�গাথা েথেক মু� হেয় আমরা আেমিরকা মহােদেশর দগুর্াপুেজার কথা বিল । বাংলা 
েদেশর দগুর্াপুেজার �া�ােল আিম বাংলােদেশর বাইের আেমিরকায় ।এখােনও সব বাঙািলরা িমেলিমেশ এই 
দেুগর্াৎসব পালন কের ভি� ও িন�ার সে� েদবী পূজার আেয়াজনও কের সমাপনও কের ।এসব িঠকই 
আেছ ধারাটা অনয্রকম ।এই িমলন েমলা েদখার মেতা । 
�থেমই বিল পি�কার িতিথ ন�� েমেন এখােন পুেজা হয় না শেন �থেম চমেক উেঠিছলাম । সিতয্ 
তাই শ�, শিন আর রিববার পুেজার জনয্ িনধর্ািরত থােক কারণ সবার এই সময় ছুিট । িবিভ� 
জায়গায় িবিভ� �ােবর মাধয্েম এই পুেজা অনুি�ত হয় ।এত বড় েদেশর সব �ােবর পুেজা মােসর 
একই  শিন, রিববাের হয় না ,এক এক জায়গায় এক এক সময় হয় িকণ্তু তাও শিন আর রিববার 
।েদবী পুেজায় েছােটাবড় সকেলর উৎসাহ  েদখবার মেতা । এখােন ঘিড়ই পাঁিজ - ঘিড়র সময় ধের সব 
আেয়াজন অনু�ান ।পুেজায় নাটক, গান, কিবতা, িবিভ� অনু�ােন উৎসাহ েদখবার মেতা ।বড় েছােটা 
সবাই সবিকছুেত অংশ িনেত পাের - এটাও েশখার মতন মেন হেয়েছ আমার। েছাটেবলায় েদখা 
সি�পুেজার সামানয্ পাঁচ িমিনেটর এিদক ওিদক হেলই বাড়ীর গরজেনর মুখ িচ�া ি��, মাতৃ�ানীয়রা 
ম�েপ েকঁেদ সারা অঘটেনর আশংকায় | 
এখােন সবাই পুেজার কােজ বয্� থােক নতুন কাপড় পের, পু�া�িল েদয় েছাটবড় সবাই । পাঁিজর 
অনুশাসেনর বালাই েনই -তাই আমার পাপী মেন একটা িক� েথেক যায় । ভারতীয় দশর্েন আমরা 
েদিখ ঈ�র সবর্� তাঁেক েযমন ভােবই ডািক না েকন ,অ�েরর ডােক িতিন সাড়া েদন,এ আমােদর ধমর্ 
িব�াস ।এবার পুেজার েছাটখােটা অনু�ােনর কথা বিল । আিম �থম এেদেশ এেস 'পুজারী' বেল এক 
সংগঠেনর পুেজা েদিখ । আরিতেত ঢােকর বািদয্ও বােজ ধুনুিচ নাচও হয় ।েছাটবড় সবাই দেল দেল 
ভাগ কের নােচ , িকণ্তু সময় বাঁধা ।এখােন কােঠর বািড়ঘর তাই েছাটেদর ধুনুিচ নাচ হয় ফুল িদেয় 
আর বড়েদর থােক টুকেরা করা ধুেপর কািঠ । �থম ধুনুিচ নাচ েদেখ আিম অবাক , তবু ভীষণ ভােলা 
েলেগিছল, এখােন বাংলার ধুনুিচ নাচেক বজায় কের রাখার েচ�া েদেখ। 
ঘিড়র কাটা ধের পুেজার আেয়াজন । পুেরািহত  ও ত�ধারক িবিধ স�ত ভােব পুেজা করিছেলন, েদেশর 
কথা বারবার মেন হািছল ।মািটর পুজাম�প  , আেলা ঝলমেল সাবর্জনীন পুেজার আেয়াজন অনুপি�ত -
িক� �ােণর তািগদ এখােন কম নয় । রিববার নবমী দশমীর পূজা সমাে� েদবীর িবসজর্ ন ,এখােন 
িস�ুর েখলাও হয় ।িনর�েনর পর েদবী �েগর্ যা�া কেরন, পেড় থােক মাটীর �িতমা -েসই  মাটীর 
�িতমা �িলর উপর চেড় ঠাঁই পায় কারর বািড়েত, আসেছ বছর আবার আেসন । এত আকাশ পাতাল 
ফারােকর পরও বিল - 
                                                  সবর্ম�লম�েলয্ িশেব সবর্াথর্ সািধেক  
                                                  শরেণয্ ��েক েগৗরী নারায়াণী নমহ�েত । 
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সব েশেষ মেনর েকােন একই কথা  বার বার  �িনত  হয় েয  - 
                                        পুতুল পুেজা কের  না িহ� ু 
                                        কাঠ মাটী িদেয় গড়া , 
                                        মৃ�য় মােঝ িচ�য় েদেখ  
                                        হেয় যায় আত্মহারা ।। 
     
                                                     ************ 
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রবী�কনয্া মাধুরীলতা   
িচ�েরখা গ� 
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সবাই 
অিন�য্ মুখাজ� 

কিবর ভাষায় ---- 
 
 

সবাই েকন গাইেত েগেল ে�েমর গান গায় , ঘুের িফের ভালবাসার কথাটাই , 
আিম অনয্ িকছু গাইব বেল েতামার কােছ  েকবল সবাই হেয় যাই  

 
এই সবাইেয়র িভেড় হারােত হারােত হঠাৎ কের মােঝ মােঝ থমেক দাঁড়ােত হয় যখন েদিখ এই সুদরূ সব েপেয়িছর েদেশ ি� ওেয় র 
এর পােশ কাশ ফুল ফুেট ইশারা করেছ আমায়, কােন কােন বলেছ মেন পেড় েসই সব িদন, েসই সব মানষু গেলােক, যারা িবিভ� 
সময় েতামার জীবেন এেস নতুন নতুন িশউিল ফুেলর গ� বেয় িনেয় এেসেছ। 
 
এই সবাইেয়র িভেড় মেন পেড় শ�েরর কথা. বাংলা সািহেতয্র Sata Bose. একিদন এক পাঠেকর দিৃ�েকাণ েথেক �� কেরিছলাম 
মিণ শংকর মখুাজ� েথেক শংকর  এর ইিতহাসটা িক ? হাসেত হাসেত বেলিছেলন “বাজাের েদখেব মােছর েপিটর দামটা েবশী, তাই 
েপিটটা  েরেখ বািক গেলা েঝেড় েফললাম” . এটা  িক শধুমা� েপটুক বাঙািলর দিৃ�েকাণ নািক মধয্প�া বাঙািলর েচােখ আ�লু িদেয় 
েদখােনা তুিম মধয্ম।  
 
বাঙািলর এই উত্তম েথেক মধয্েমর  যা�ার স�ী আিম এবং আমরা সবাই।  িবদয্াসাগর মহাশেয়র েয মে� বাঙািল দী�া িনেয়িছল েয 
“তুিম অধম হইেল আিম উত্তম হইব না েকন” আজ িবকৃত হেত হেত বািড়র ঠাকুর ঘের জায়গা কেরেছ আর ৈবঠকখানায় �ান 
েপেয়েছ “তুিম যিদ অধম হও, আিম হব আেরা অধম “.  
  
তেব যখন েসই েপিটর কথা উঠেলা তখন মেন পেড় েগল দলু ুমামার কথা. ভ�েলাক িছেলন আমার �ীর দরূ স�েকর্ র মামা। েভেব 
েদখেবন বাংলা সািহেতয্ যত রকম উ�ট চির� হেলা দরূ স�েকর্ র মামা বা কাকা। যাই েহাক েসই মামা মােঝ মােঝ উপি�ত  হেতন 
আমার �শর বািড়েত শধু  মা� ঘুম আর ভােলা মােছর জনয্. েপ�াই ভঁুিড় িনেয় উিন খােবন (িগলেবন) বেল আমার শাশিড় কের 
েযেতন রা�া আর উিন েখেয় উ�ার করেতন। এিদেক বািড়েত যখন েচার  পড়ল, তখন পাশ িফের ভেয় ঘুিমেয় পের গ�ীর মেুখ 
বলেতন, “ওেদর কথা েকউ ভােব না, বঝুেল”. মােছর কথায় িফের আিস. তা উিন মােছর গাদা, েপিট, মেুড়া  বা েলজা  িকছুই ছাড়েতন 
না. মায়  মােছর কাঁটা িচেবােত িচেবােত বলেতন “ তুিম আর িক বঝুেব, েহাে�েল  পরা েছেল, েফলছ েবিশ েখেয়ছ কম, জােনা কত 
েলাক না েখেত েপেয় মের যাে�, আর তুিম েফেল িদে�া।” বেয়ােজয্� বেল বলেত পািরিন আপিন তােদর কথা একটু ভাবনু না. তেব 
শেনিছ িতিন েসই মােছর কাটা গলায় আটেক ভগবান েক �ান িদেত যান. তেব একটা কথা বলেতই হয় আজও  েকােনা খাবার 
েফলেল দলু ুমামার কথা মেন পেড়. 

হাতটা বাড়ােলই যিদ ব�ু হওয়া যায় , তাহেল বাড়াওনা  েতামার হাতটা  
 দয়া কের মনটােক কর না েভেতা , স�েকর্ র মেধয্ ঢুকেত িদওনা েকােনা কাঁটা। 

েহাে�েলর কথা যখন উঠেলা তখন অেনক অেনক সবাইেয়র কথা মেন পেড়, যারা ভীষণ ভােব নাড়া িদেয় েগেছ আমার আিমতয্েক 
, বারবার। আমার সামেনর অহং েক  েভে� িদেয় ওেদর মায়াজােল আমায় সে�ািহত কেরেছ। েযমন ধরন েদবিজেতেরা  কথা.  �থম 
আলাপ েথেকই বেুঝিছলাম েস অনয্। পােয় হাওয়াই  চিট আর পেকেট  ডট েপেনর িনব. আমায় বলত েপন িদেয় িলখেল মেন 
হয়  শ�গেলা আমার নয়   , অনয্ কােরার, তােক নািক অনভুব করা যায়না।  �থম পিরচয  েদয়, েয তার বাবার একিট 
কয়লার  েদাকান আেছ. মেন হয় এত কানা েছেলর নাম প�েলাচন।  মেন তার স�েকর্  respect তা আেরা েবেড় যায়।  গান, বাজনা, 
েখলা ধুেলা আর �কৃত অেথর্ সবয্সাচী, পাটর্  ১ এ� ২ িমিলেয় ফা�র্  �াস ইকনিমে�, েযন ৈদতয্ কুেল �হলাদ। তারপর এক বিৃ��াত 
হাটু জেল েডাবা  কলকাতায় তার আম�েণ িনমরািজ হেয় উপি�ত  হই তার আিলপুেরর ঝাঁ চক চেক বািড়েত। এক িন� মধয্িবত্ত 
পিবর্বাের বড় হওয়া েছেলর সামেন উ�িবত্তর আেলার ঝলকািন। িক� েদব ুেতা বেলিছল এক কয়লার েদাকােনর গ�, েস কথা মেন 
করােত দরজায় কিলং েবল িটপেত িটপেত বেল আমার মা এখােন িঝেয়র কাজ কের । একটু আ��  হই. ঘের ঢুকেত বিুঝ পুেরাটাই 
েদবরু চির� গত কািরশমা।   েদবরু বাবা  আলাপ কের জানায় িতিন েকাল ইি�য়ার েচয়ারময্ান আর তার সামেন তখন বেস েসই 
সমেয়র কয়লা ম�ী অিজত পাঁজা। তার পের েদবরু  সােথ আেরা অেনক গ�, গেড় ওেঠ গভীর ব�ু� , সারা�েণর সা�ী  থািক আিম 
তার জীবেনর ওঠা পড়ার সােথ, তার েশষ িদন অবিধ। েদব ুআজ আমােদর েছেড় চেল েগেছ এই ইহলক  েছেড় িক� আমােদর ব�ু� 
েযন আেরা গভীর েথেক গভীরতর হেয়েছ । তেব েয কথাটা েদবেুক বলা হলনা েসটা হেলা, তুই আমায় বিুঝেয়িছিলস কলকাতার 
েনাংরা গিলেতই িযশর বসবাস, িশিখেয়িছিলস  মানষুেক ভালবাসেত মানষু িহসােব েকােনা রকম আভরণ ছাড়া, অেনকটা েতার ওই  িনব 
িদেয় েলখার মেতা  যােত কের যার সােথই আিম িমিশ েস েযন মেন কের েস আমার কােছর। 
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চল হাওয়ার েতােড় এই িছমছাম িদন ওড়াই , েব পাড়ার েমােড়  চল দজুেন হারাই ই�া হয় তাই, েযেত চাই , েযেত চাই.একসােথ  
 

েদবরু  সােথ সােথ অনর্ব, অিচ�য্ বা মেহেশর মত আেরা কত রামকৃ� িমশেনর ব�ুরা আমােক িদেনর পর িদন গেড়েছ আর েভে�েছ 
আর নতুন কের পৃিথবীটােক েদখেত িশিখেয়েছ।  তােদর কথা অনয্ েকােনা িদন বা অনয্ েকােনা খােনর জনয্ তুেল রাখলাম। 
 
তেব ব�ুে�র কথা যখন উঠেলা তখন আর এক জেনর কথা এেসই যায়।  ৭ িক ৮ বছর েথেক আমরা দজুন দজুন েক জািন, তেব 
যত িদন েগেছ তত িনেজেদর আিব�ার কেরিছ এেক অপেরর সাি�েধয্।  । হাজার হাজার মহূুেতর্ র মেধয্ েথেক একিট েছাট  ঘটনা তুেল 
ধির। েকােনা এক খুব কােছর মানষুেক উপকার করেত িগেয় আমার �ান হয় ICU  েত দ ুিদেনর জনয্।সুদরূ কলকাতা েথেক েফান 
আেস বমুবার কাছ েথেক, জানেত চায়  হঠাৎ িক হেলা. সব েজেন শেন  এক েমা�ম  অ� ধার েদয় , বেল “তুই সাধারণ মানষু , 
সাধারণ থাকার েচ�া কর, মহাপুরষ হেত েগেল েতার িনেজর িবপদ আেছ”. কথাটা চাবেুকর মত লােগ, হজম করেত সময় লােগ , তেব 
একবার এই েতেতা কালেমেঘর মত বাণী টা হজম করেত পারেল জীবেনর অেনক জিটল সমসয্ার সমাধান অিনবাযর্য্।  
 
এরকম হাজার হাজার মানেুষর ৈদনি�ন সং�শর্  েদখেবন আমার আপনার সবার জীবেন কখেনা েছাট  বা কখেনা খুব গভীর 
েরখাপাত কের যায় , কখেনা বা একটু নািড়েয় েদয় আবার কখেনা বা পুেরা েমাড়  ঘুিরেয় েদয়।  
 
কিবর ভাষায় ---- 

 
কতটা পথ েপেরােল  তেব পিথক বলা যায় , কতটা পথ েপেরােল তেব পািখ জড়ুােব তার ডানা  

কতটা অপচেয়র পের মানুষ েচনা যায়।  
 

পেথর কথাই যখন উঠেলা, তখন পেথর শরটােক  ভুিল িক কের. েসই আমার জীবেন যার �ভাব এত েবশী  েয যত চাই তার েথেক 
পািলেয় েবড়াই , তত েস েযন আমায় আে� পৃে� েবেধ েফেল।কারণ েসই েতা আমায় িশিখেয়েছ মানষু িচনেত, েসই আমায় িশিখেয়েছ 
মানষুেক ভােলা বাসেত।  তার বেুকর ওপের কখেনা কেরিছ িব�েবর অ�ীকার,আবার তারই েচােখর এক হাটু জেল ভািসেয়িছ ে�েমর 
েনৗকা।তারই হাত ধের যখন েদখিছ পৃিথবীর কদযর্ রপ আবার েসই আমায় শিনেয়েছ  সূযর্াে�র গ�ায় একা মািঝর ভািটয়ািল 
গান.আজ আিম যা হেত েপেরিছ আর যা হেত পািরিন তা সবই  েতামার জনয্।তুিম আমার ি�য় শহর কলকাতা। 

 
এই শহর  জােন আমার �থম সব িকছু, পালােত চাই যত েস আেস আমার িপছু িপছু। 

 
েসই আমার ি�য় শহর েছেড় যখন পািড় জমালাম সাত স�ু�রু েতেরা নদীর পাড়, মেনর েভতর একরাশ িজ�াসা আর নতুন িকছু 
েদখার জনয্ অপুর মেতা  িব�য় িনেয় �থেম উপি�ত  হই হংকং এ.িবশাল এয়ারেপাটর্  েদেখ যখন িনেজেক িচমিট েকেট সি�ত 
েফরাি�  এই বেল েয না এটা  �� নয় আর েচ�া করিছ পেরর আেমিরকা যাবার ে�ন খঁুজেত, তখন েদিখ দেূর একিট েচয়াের বেস 
এক বয়� বয্ি� মন িদেয় একিট বই পড়েছন আর ডান  হােত বাই বাই কের একটা মাগািজন েঘারাে�ন।  এটা  েতা আিমও পাির, 
এমনিক নের�পুের  পড়া সবাই পাের, এটাই েতা আমােদর ে�ড মাকর্ ।তেব িক উিন আমােদর কেলেজর  , িক� েদেখ েতা সােহব মেন 
হে� । আসেত আসেত কােছ যাই এবং ল� কির উিন ে�ািকং এিরয়া েত চুরট মেুখ িনেয় একমেন একিট বই পড়েছন আর একিট 
বই ডান  হােত ঘুরেছ।সামেন িদেয় দ ুএকবার ঘুের এেসও িঠক সাহস কের �� করেত পারিছ না েয উিন িক বাঙািল। তৃতীয় বার 
সামেন িদেয় যাবার সময় উিন মখু তুেল েদখেলন আমােক , আর তারপর পির�ার বাংলায় �� ছুেড়  িদেলন “�থম বার?” আমার 
ইিতবাচক েচােখর িদেক তািকেয় পেরর �� “েকাথায় যাওয়া হেছ”. েসই রাশভারী গলার সামেন িমনিমেন কে� উত্তর িদই “আেমিরকা”. 
ওনার  �েগাতি� “কল�ােসর  েদশ, হম আমার যা�া সূেযর্াদয় এর েদেশ , তা িক ��”. আিম ধীের ধীের বিল “জােনন আিমও পাির ওই 
থালা , সির বই েঘারােত, েযমন আপিন েঘারাে�ন। “ িকছু�ণ উিন আমার িদেক তািকেয় তড়াক  কের দািড়েয় পেরন, কােধ হাত েরেখ 
বেলন “েকান year, আের ছাড়  তুিম েতা বা�া , আিম ১৯৬২ passout ….” তার পেরর ২িট ঘ�া উিন আমােক স�ী কের িনেয় 
চেলন তার েরামা�কর অতীেতেরা েচনা রা�ায়।কখেনা উদাস হেলন, আবার কখেনা বা আনি�ত,আর আিম  হলাম সম�ৃ  অেনক নতুন 
অিভ�তার আর এই েভেব হলাম গিবর্ত েয ৫০ বছর ধের েসই বন�িতর ছায়ায় কত সাথর্ক বাঙািল থালা ঘুিরেয়েছন , যার আিম 
একটু হেলও একই দেলর।  
 

“অ�িবহীন পথ চলাই জীবন, শধু জীবেনর কথা বলাই জীবন  
জীবন �সব কের চলাই  জীবন , শধু েযাগ িবেয়ােগর কথা বলাই জীবন” 

 
আেমিরকার কথা যখন উঠেলা তখন একিট ঘটনা তুেল ধির আপনােদর সামেন,েয ঘটনাটা েছাট িক� তার দাগ অেনক 
গভীর।  চাকির গত কারেণ একিট কনফাের� এ েযাগ িদেত যাই েট�াস এ।  একিট নাম করা েকা�ািনর পয্ােভিলয়ােন েদখা হয় 
এক বয্ি�র সােথ ,নাম বব গানর্ার ,  এবং তার কথায় িতিন আন� িদেয় েবড়ান মানষুেক । আসেল িতিন েবশ িকছু েখলা 
েদখাি�েলন , েয েখলা আমরা েছাট েথেক ভান ুমিতর েখলা িহসােব েদেখ এেসিছ, আর তার ওপর P  C Sarkar  েতা আেছেনই।  তাই 
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খুব একটা অবাক না হেয় দরূ েথেক তার বািচক িশে�র �াদ িনি�লাম। হঠাৎ উিন আমার িদেক তািকেয় বেলন একিট কাগেজ এমন এক জেনর 
নাম িলখেত,িযিন জীিবত বা মতৃ হেত পােরন, িক� আিম তােক খুব ভােলাবািস বা স�ান কির. আিম মজাটা  েনবার জনয্ , একটুও িচ�া না কের 
িলেখ েফ�াম  আমার বাবার নাম “অমর  মখুাজ� “ মিধয্খােনর নাথ টা  বাদ িদলাম এমনই।  আমার বাবার পুেরা নাম “অমর  নাথ মখুাজ� “. তারপর তার 
কথা মত আিম কাগজ টা  িছেড়  েফেল িদলাম।�াভািবক ভােবই তার েকােনা মেতই নামটা জানা স�ব িছল না. এর পর িতিন বলেত শর কেরন 
তার আেমিরকান অয্াকেস� এ ,”Well it is he, and his name is Amar, well he is not a live person, he most probably died on some 
bronchial problem, and I think he is your dad. Nice man. Is that true” 
 
এই সুদরূ আেমিরকায় বেস আমার েতা চ�ু চড়ক গাছ  েমেন িনলাম সােহেবর গণ আেছ | িক� আসল েখলাটা  েয তখন হয়িন তা বঝুেত পাির �ায় 
এক েথেক দ ুঘ�া পের | লাে�র থালা হােত তার মেুখামিুখ হেয় যাই.আমার িব�াস িছল এত�েন িতিন আমায় ভুেল েগেছন,কারণ িতিন এরকম েখলা 
আেরা জনা িতিরশ েলাক েক েদিখেয়েছন।মদৃ ুেহেস িতিন আমার িপেঠ হাত েরেখ বেলন,”your father’s  middle name was Nath, right.” আমার 
িবস্ফ্ফািরত েচােখ িনেজেক �� , বেল িক েলাকটা, আিম েতা বাবার মধয্ম নামটা  িলিখিন। তার পর উিন েযাগ কেরন - “I can see him now, 
and he is telling me he loves you the most. and he is telling me to tell you that you will get all the success in your life” . তার পর িতিন 
িভেড়র মেধয্ হািরেয় যান. আিম ধীের ধীের ঘাড়  ঘুিরেয় েদখার েচ�া কির , সিতয্ িক বাবা আমার পােশ দািড়েয় আেছন। এক  অেলৗিককতা , আবার 
এক সু�র ভােলা লাগা আমায় �াস কের. হয়েতা পুেরাটা একটা েখলা, হয়ত বা সিতয্, তেব এটা  েভেব ভােলা লােগ েয, েয বয্ি� সারা জীবন এক 
উত্তর কলকাতার গ�ীর আবরণ িদেয় আমায় েদেখেছন , েকানিদন মখু ফুেট বেলনিন েয িতিন আমায় কতটা ভালবােসন, িতিন মারা যাবার ১০ বছর 
পর আেমিরকার এক িবলাস বহল েহােটল এ এেস হয়ত কের েগেলন এক চরম �ীকােরাি�।িফস িফস কের িনেজর মেন বিল “আিমও েতামায় 
ভােলাবািস বাবা”. জািন না উিন শনেত েপেলন িকনা , তেব এক পরম তৃি�েত মনটা খুব হালকা লাগল। 
 
সুমেনর কথায়  

“িতিন ব�ৃ হেলন, ব�ৃ হেলন বন�িতর ছায়া িদেলন সারাজীবন।…. 
িছল ইংিরিজ বই পড়েত বসা , দপুরু েবলা অ� কষা , েখলা বারণ।..” 

 
তার পর এই আেমিরকার িবিভ� রা�ার েবড়া  টপেক আজ এেস পরা এই পূজারীর ছােতেরা  তলায়।যার �েতকিট মানষু আমােক িদেয়েছ নতুন নতুন 
অিভ�তা  আর সম�ৃ কেরেছ আমার গ� দাদরু েঝালা। যা েতালা থাকেলা অেনক না বলা মানেুষর সােথ, অনয্ েকােনা িদেনর বা অনয্ েকােনা 
খােনর জনয্। 
 
তাই এক িবতকর্  জািগেয় িদেয় েশষ কির সবাইেয়র গ�। সুমেনর গােনর দেুটা পংি� িদেয়, যােক আিম মেন কির রবী�নােথর পর েসরা বাঙািল গান 
িলিখেয় ---- 

“অমরে�র �তাশা েনই, েনই েকােনা দািব দাওয়া, এই ন�র জীবেনর মােন শধু েতামােকই চাওয়া” 
************************************************************************************************************ 
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েশফািল মালা  
সুি�তা মহলানবীশ 

মািটর উেঠােন বছর দইু আেগ �ীে� েবশ একটা বড় সড় েদেখ েশফািল গাছ লাগােলা �তা । বতর্ মােন গাছিট িবরাট 

বড়  হেয় শাখা -�শাখা চািরিদেক ছিড়েয় িনেজর আিধপতয্ �িত�া কের হািস মুেখ সবার দিৃ� আকষর্ণ করেছ । গাঢ় 

সবুজ চারপােশ েকাঁকড়ােনা কাটা পাতাগিলর িদেক তাকােল েচাখ জিুড়েয় যায় । �িতিদন  �তা গােছর খাবার িহসােব 

চা পাতা  এবং জল িদেয় গােছর েসবা কের । গাছিটেক েস িনেজর মতই ভালবােস । শীতকােল পাতাগিল যখন হলেদ 

বাদামী রং ধের �তার বুকটা পাথর চাপা েদওয়ার মত ভাির ভাির েঠেক । বসে�র েশেষ �ীে� আবার গাছিট যখন 

একটু একটু কের পুরােনা রপ িফের পায়, তখন েসটা �তার েচােখ �গর্ েছাঁয়া রপ িনেয় ধরা েদয় । েশফািল নামিটও 

তার খুব ি�য় । মােয়র কােছ শেনেছ েশফািল ফুেলর আেরক নাম িশউিল ফুল । দেুটা নােমর মেধয্ই েস একটা মাধুযর্য্ 

উপলি� কের । 

গত বছের েশফািল ফুল যখন �থম ফুটেত আর� কেরিছল তখন �তার আন� েদেখ েক ? চািরিদেক সুগি�েত তার 

আত্মা েযন জিুড়েয় েগল । ফুলগিল গাছ েথেক ঝের পের �মশ নীেচ  ফুেলর িবছানা েপেত িদেত লাগল । �িতিদন 

সকােল এই দশৃয্ েদখার জনয্ �তা বয্া� হেয় থাকত ।    েস �িতিদন ছঁুচ সুেতা িনেয় মািটেত বেস বািড়র 

প�েদবতার জনয্ পাঁচটা মালা গাঁথত । এ বছের গাছটা বড় হওয়ায় ফুলও আেরা েবিশ হে� । আজ পাঁচটা মালা 

গাঁথার পরও যখন �চুর ফুল চািরিদেক ছিড়েয় আেছ েদেখ �তার ফুলগিলেক িকছুেতই অবেহলায় েফেল রাখার ইে� 

হলনা । েস  ল�া েদেখ সুেতা িদেয় একটা বড় মালা গাঁথেত লাগেলা । মালা  গাঁথেত গাঁথেত িনেজরই রচনা ও 

িনেজরই সুের গান গাইেত লাগল - তুিম েশফািল,    তুিম িশউিল েতামায় ভােলােবেস হেয়িছ েদউিল । এ মালা গাঁথা এ 

সাধনা  েশফািল ছাড়া েকউ েবােঝনা । এত মাধুযর্য্ এত সুগ� েশফািলই জােন তার আন� । গান করেত করেত 

িনেজরই হািস েপেয় েগল, মেন হেলা সুর কের েস পাঁচালী পড়েছ । েশফািল গাছিট িনেয় পুরােনা �ৃিত মেন পেড় যায় 

। বহ ক� কের অিভ এই গাছিট তার বািড় েথেক তুেল িদেয়িছল �তােক । েছেল েবলার ব�ু বেল আবদােররও েশষ 

েনই, েযমন ঝগড়া েতমিন ভাব তােদর মেধয্ । �তার বািড়র উেঠােন গাছিট পুঁতেতও অিভ অেনক সাহাযয্ কেরিছল । 

মালা গাঁথা যখন �ায় েশষ পযর্ােয় এেসেছ তখন অিভ হাঁপােত হাঁপােত উপি�ত হেলা দেুটা খাতা িনেয় । �তা অিভর 

হােত খাতা গিল েদেখ ব� ধনয্বাদ খাতাগিলর জনয্ । তারপর আবার ব� তুই এত হাঁপাি�স েকন ? অিভ পেকট 

েথেক রমাল েবর কের কপাল এবং মুখ মুছেত মুছেত ব� আজ েভােরই েদৗড়েত েবিরেয়িছলাম ।  েদৗড় েশষ কের 

বািড় িফের আমার খাতা গিল েতােক িদেত এলাম । �তা ব� বািড় েথেক এখােন আসার সময়ও একটু েদৗেড় 

এেসিছস িন�য়ই । অিভ হািসমুেখ ব� হয্া, েদৗড়টাও একটা েনশা বুঝিল । কাল রােত শেত যাওয়ার আেগ খাতাগিল 

েবর কের েরেখিছলাম। �তা েহেস ব� থয্াংক ইউ । অিভ - খুব ইংেরিজ বলিছস েয ।�তা মালা গাঁথা েশষ কের 
েশষ �াে�র সুেতা দিুট একসােথ িগটঁ িদেয় ব� িক সু�র হেয়েছ না েদখেত । অিভ েচাখ নািচেয় ব� দারন হেয়েছ, 

তেব েবিশ�ণ টাটকা রাখা যােবনা । গ�টাও দারন, একটু েথেম আবার িজে�স করল এত বড়  মালাটা িদেয় িক 

করিব ? উত্তের  �তা ব� - জািননা, তেব এত ফুল ফুেটেছ - ঠাকুেরর মালা গাঁথার পর আজ মেন হেলা এমিনেত 

আর একটা মালা গাঁিথ, তাই গাঁথলাম । অিভ েজাের েহেস  ব� - এ মালাটা আজ আমার গলায় পরািব বেলই 

েগেঁথিছস । �তা মুখ ঝামটা িদেয় ব� - ইস্ িক কথা ওনার গলায় মালা েদব বেল আিম মালা েগেঁথিছ, আমার বেয়ই 

েগেছ েতার জেনয্ মালা গাঁথার । অিভ কপাল কঁুচেক ব� বেয় েগেছ মােন, - আমার মালা পাওয়ার একটা অিধকার 

আেছ না ?   �তা অবাক হেয় িজে�স করল - অিধকার, েস আবার িক ? েতার িকেসর অিধকার ? অিভ রমালটা 

আবার পেকট েথেক বার কের মুখটা মুছেত  মুছেত �তার িদেক তািকেয় বলেত লাগেলা --- এই গাছটা আিমই 

েতােক িদেয়িছলাম । এবং পুঁতেতও সাহাযয্ কেরিছলাম । আজ আবার আমার সযেত্ন তুেল রাখা েসরা েনাট গিলও 

েতােকই িদেয় িদলাম । একটু েথেম আবার িজে�স করল এত সব কেরও েকােনা পুর�ার পাওয়ার অিধকার িক আমার 
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েনই। িক উত্তর েদেব েভেব না েপেয় �তা ব� ওের বাবা েপেট েপেট এত িহসাব । ভাল ছা� হওয়ায় মাধয্িমক ও 

উ�  মাধয্িমেক পাঁেচর মেধয্ িছিল বেলই েনাট গিল আিম েনওয়ার জেনয্ অি�র । - এই েনাট গিল িনেয়ও আিম 

েতার মত এত ভােলা েরজা� করেত পারবনা । অিভ - ভােলা েরজা� করেত পারিব িক পারিবনা পেরর কথা, আেগ 

মালাটা আমার গলায় পিরেয় েদ । একটু েথেম আবার ব� েদখিব আমার কেলেজর �থম বছর ও েতার �ুেলর েশষ 

বছেরর িদনগিল ভালই কাটেব । �তা - তার মােন ? অিভ - ও বাবা তাও জািনসনা । মালা িদেল পর েদখিব েতার 

মনটা কত ভােলা লাগেছ এবং সব সময় ফুর ফুর করেত থাকেব । আবার ব�ুেদর যখন এই গ� বলিব তখন আেরা 

ভােলা লাগেব । �তা - আহা - আমার ভােলা লাগার কথা েভেব েতার আর ঘুম হে�না । িনেজর মেনর কথাই 

এটা তাই বল । অিভ েজাের েহেস উেঠ ব� - আের বাবা এেতা জানা-ই । মালা েপেল আমার মনটা সাংঘািতক ভােব 

ফুর ফুর কের হাওয়ার মত �ত েবেগ ছুটেব আর আনে� নাচেত থাকেব । মালাটা েপেল �থেমই িগেয় ব�ুেদর 

েদখাব । তাই বলিছ ওটা টাটকা থাকেত থাকেতই েদ । বািস িজিনস আিম েনবনা । �তা - টাটকা বািস েকােনা 

মালাই েতার গলায় পড়াি�না । অিভ - না িদেল িক� েতােক পের প�ােত হেব । অেনক মালাই এই গলায় আসেত 

চাইেছ ।  �তা - ও তেল তেল জল খাওয়া হে�, চািরিদেক অেনক সিখ িনেয় ঘুরিছস আর এখােন এেস খুব সাধু 

সাজার েচ�া করিছস । অিভ - আিম েকােনা কােলই সাধু িছলামনা, আেজা নই তেব েতার েথেকই আমার গলায় 

মালাটা আসেব বেলই বলিছ ।  

�তা মােঝ মােঝ অিভেক িনেয় ঘর করার �� েদেখ তেব িনেজর মেনাভাব েকােনািদনও �কাশ কেরনা । যতটা পাের 

সংযত হেয়ই চেল, িক� িক আ�যর্য্ অিভ িক কের বুঝেত পারল ওর মেনর কথা । পির�ার মাথা থাকায় বুঝেত পাের 

েলখা পড়ার অেনক িকছুই, তাই বেল মানুেষর মেনর কথাও ধরা পেড় েগেছ েভেব ল�ায় মুখটা লাল হেত লাগেলা । 

এখন মালাটা েদেব িক েদেবনা ভাবেছ এমন সময়  �তার মা ঘর েথেক েবিরেয় �তােক ডাকেত এেলন । অিভেক 

এত সকােল েদেখ একটু অবাক হেয় বলেলন - ওমা অিভ  

েদিখ । িক বয্াপার ? কখন এেসিছস ?  অিভ - এই িমিনট দেশক হেব ।  �তােক  আমার েনাট দেুটা িদেত 

এেসিছলাম । অিভর কথা শেন �তার মা খুশী হেয় বে�ন �তা আমায় বেল েতার কাছ েথেক েনাট েপেল তার 

েরজা� আেরা ভােলা হেব । অিভ - ও েতা ভালই । েরজা� আমার েথেক ওর ভােলা হেল আিম খুশী হব । তেব 

িক জান কাকীমা । ও খুব িহংসুেট েমেয় ।  �তার  মােয়র েচােখ সে�হ জনক িজ�াসা েদেখ েস মালার িদেক আঙুল 

েদিখেয় ব� ওই েয মালাটা েদখছ ওটা িনেয় েস িক করেব জােননা । তাই ব�াম ওটা উপহার িহসােব আমােক িদেয় 

েদ তাও েদেবনা এত িহংসুেট েমেয় । অিভর কথা বলার ঢং েদেখ উিন খবু েজাের েহেস উেঠ �তােক বে�ন - েতার  

ঠাকুেরর জেনয্ সব মালােতা গাঁথাই হেয় েগেছ, তাহেল ওই মালাটা ওেকই িদেয় েদ । একটু েথেম হাসেত হাসেত বে�ন 

- আমার চােয়র জল বসােনা  

আেছ । হয়ত ফুেট েশষ হেয় েগল - এই বেল ঘেরর েভতের েযেত েযেত বে�ন - েভতের  চেল আয় আিম চা 

েভজাি� । অিভ তুইও বেস চা েখেয় যাস ।  অিভ �তার মােয়র কথার েকােনা উত্তর না িদেয় �তােক ব� েদখিল 

েতা েতার মাও আমােকই মালাটা িদেত েতােক বে�ন । তুই িদেল েদ নইেল আিম চেল যাি� । �তা  - চেল যাি� 

মােন মা েয েতােক চা েখেয় েযেত ব� । অিভ - েস পের হেব । �তা মালাটা অিভর হােত িদেয় ব� েন েতার 

ভাগয্ ভাল েপেয় েগিল মালাটা । অিভ - েতােক িক হােত িদেত বেলিছ । আবদার েমশােনা শাসেনর সুের ব� গলায় 

পিরেয় েদ । �তা  - ইস িদেয়িছ েসই েতার কপাল । অিভ �তােক েটেন কােছ িনেয় ব� - তাহেল মালাটা আিমই 

েতার  গলায় পিরেয় িদি� - এই বেল েস �তার গলায় মালাটা পিরেয় িদেয় তােক একটা চুম ু িদেয় েজার গলায় 

েহেক ব� কািকমা আজ আর চা খাবনা আেরকিদন হেব, আমার েদরী হেয় যাে�, আিম চললাম ।  

অিভর চেল যাওয়ার িদেক তািকেয় থাকেত থাকেত  �মশ �তার মুেখ একটা িমি� হািস ফুেট উঠল এবং মেন মেন 

ব� েতার মত ডাকাত েছেলর জেনয্ এত নরম ফুেলর মালা হেল চলেবনা - আেরা শ� সবল ও সু�র মালা েতার 

চাই ।          
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জািত গঠেন নারীর ভূিমকা 
সাধনা রায় 

জীবেনর পরম সতয্ হে� - শি� ই জীবন, দবুর্লতা ই  মৃতুয্।  

নারী শি� রিপণী - তায় জীবন দািয়নী।  

েয নারী তার মায়া মমতা িদেয় তার গৃহেকাণ  েক ও তার পিরবার েক সু�র কের েতােল শি�রেপ েসই নারী ই আবার একটা েদশ েক 

তথা জািত েক গেড় তুলেত সহায়তা কের।জািত গঠেন নারীর অবদান অন�ীকাযর্য্।  

�াচীনকােল যখন সমােজ নারীর অিধকার �ীকৃত িছল তখন িক� নারী নানাভােব জািত গঠেন সহায়তা কেরেছ । রাজ 

মিহষীরা নানাভােব রাজােদর রাজকাযর্ পালেন সহায়তা করেতন।রাজপুত রমনীরা �ামীরা যখন যুে� েযেতন তখন 

তােদর যু� সােজ সািজেয় িদেতন এবং েদশ তথা জািতর �াধীনতা র�ায় তােদর উৎসািহত করেতন। েদেশর �াধীনতা 

র�ায় �াণ িদেয়েছন ঝাঁিসর রানী ল�ীবাই। 

মধয্যুেগ েবশ িকছুিদন যাবৎ নারী অ�রমহেলর অ�পুের ব�ী হেয় যায়।এই সময় নারীর অিধকার এবং �াধীনতা �ু� 

হয় । এরপর উনিবংশ শতা�ীর মাঝামািঝ সময় েথেক নারী একটু একটু কের তােদর বাধা িনেষেধর গ�ীগেলা কাটােত 

লাগেলা এবং একিদন ঘটােলা িব�ব।এই িব�বই খুেল িদেয়িছল আজেকর েমেয়েদর �াধীন অ�গিতর পথ।এই সময় েথেক 

আজ অি� েমেয়রা নানাভােব জািত গঠেন সি�য় অংশ�হন কের চেলেছ। 

পরাধীন েদেশ েমেয়রা দেল দেল েযাগ িদেয়েছ �াধীনতা সং�ােম। েদশমাতৃকার শৃ�ল েমাচন করেত অবলীলায় �াণ িদেয় িচর�রনীয় 

হেয় আেছন মাতি�নী হাজরা,�ীিতলতা ওয়ােদ�ােরর মেতা বীরা�নারা। 

নারীর িবিভ� রপ। কখনও  েস মাতা,কখনও ভিগনী ,কখনও ে�য়সী ,আবার কখনও ভাযর্া।নারী যখন মা তখন জািত গঠেন তার 

িবরাট দািয়� । েয িশশিটেক িতিন জ� িদেলন,পৃিথবীর আেলা েদখােলন েসইিটই েতা জািতর ভিবষয্ৎ। “লিুকেয় আেছ সকল িপতা 

সব িশশরই অ�ের”।সুতরাং সকাল েথেক রাত অবিধ িশশিটর হাঁটাচলা,কথাবলা ,েলখাপড়া সবিকছু পিরচালনা কেরন তার মা। 

িশশকাল েথেক তােক সতয্ কথা বলেত , সৎ পেথ চলেত েশখােবন তার মা।শধুমা� সেতয্র পুজারী কের তুলেত পারেলই একটা 

জািত অজর্ ন করেত পাের মনুষয্ে�র মযর্াদা এবং েগৗরব। 

নারী যখন ভিগনী তখনও জািত গঠেন তার ভূিমকা অপিরসীম । িবেবকানে�র হাত ধের ভিগনী িনেবিদতা পা�াতয্ 

েথেক �ােচয্ এেসিছেলন আেতর্ র েসবায় িনেজেক িনেয়ািজত করেত । দেল দেল তরণেদর িতিন উ��ু কেরিছেলন আেতর্ র 

েসবায় �তী হেত । ঋিষ অরিবে�র ছায়ায় পি�েচিরেত িনেজেক েমেল ধেরিছেলন �মা। �মােয়র গড়া আ�েম িশশেদর 

িনেজর মেতা বড় হেত েদওয়া হেলও মানিসক, শারীিরক সম� িদক িদেয় নব �জে�র উৎকৃ� মানুষই ৈতরী হয়। 

েকান জািতেক যিদ বড় হেত হয়, জগৎসভায় যিদ �ান কের িনেত হয় তেব ৈশশবকাল েথেকই �িতিট িশশর �িত যত্ন 

িনেত হেব । তােদর  সু�াে�য্র অিধকারী কের তুলেত হেব । এই কােজ মাদার েটেরসা তার সম� জীবন উৎসগর্ কের 

েগেছন। 
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ভাযর্া রেপ � � মা সারদা সব সময় �রামকৃ�েদব েক তার কােজ সহায়তা কের েগেছন । তাঁর বাণীেত উে�িলত 

হেয়েছন �য়ং �ামী িবেবকান�। িবেবকান� নারীেক শি�র আধার রেপ েদেখেছন। 

বতর্ মােন নারী �াধীনতার যুগ। নারী আজ সবর্ ে�ে�ই �াধীন।িক রাজনীিত ,িক অথর্নীিত , িক সমাজেসবা  সবর্ ে�ে�ই 

নারীর �াধানয্। 

তাই জািত গঠেন নারীর আজ অবাধ সুেযাগ। 

 

 
  

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 75 
 



TWO GREENING MONTHS    
By Deepanita Jotirmoye Chakraborty  
  
Happy Equinoctial New Year; there are no fools because April is time to celebrate the vernal/spring 
equinox. The old Roman calendar had only ten months and New Year's Day was a movable feast like 
Easter sometimes as early as March twenty-first up to as late as April nineteenth. Later ancient authorities 
decided to make it an immovable feast like Christmas and chose April first. Their calendar was calculated 
using a mixture of the lunar year which is around three-hundred and fifty-four (354) days and the solar 
year which equals three-hundred and sixty-five and one quarter (365.25) days. That calendar had 
accumulated a great many errors by 46 B.C. the year of confusion and of hunger because crops were 
meager due to ill-timed planting; (the edible garden was and still is necessary for survival) therefore 
Julius Caesar worked with the astronomer Sosigenes to improve it.   
  
The new Julian calendar added two new months of January and February for a total of twelve months of 
thirty or thirty-one days and New Year's Day moved to January first; those who forgot and celebrated in 
April were called April Fools. February then had thirty days and its loss was the gain of Quintilis, given 
an extra day and renamed July in honor of Julius Caesar and Sextilis, renamed August in honor of 
Caesar Augustus and also given thirty-one days. The calendar Julius Caesar instituted in 46 B.C. was 
eleven (11) minutes and fourteen (14) seconds longer than the solar year. By 1582 the Julian calendar had 
collected ten extra days, thus Pope Gregory XIII corrected it by dropping those ten days from October and 
establishing the leap year: once in four, February shall have a day more, instituting the Gregorian 
calendar.  
  
Institute your private, botanical calendar of garden records. Chores come first; don’t be a 
real April Fool by putting them off. Prune winter bloomers like camellias after flowering and continue 
with early spring bloomers like quince, forsythia, azalea, rhododendron, and climbing roses. Feed fescue 
lawns after the danger of frost has past (usually after the fifteenth) and plant warm 
season annuals, vegetables, and herbs. Then start your own garden club with the mission to beautify and 
preserve the environment by recycling, composting, helping others, and conserving native plants which 
provide habitat for native wildlife and reduce pollution which in turn benefits our health and lowers utility 
bills. Make meetings flexible to visit each other’s gardens, share experiences, increase awareness of rare 
plants, promote the interests of environmental protection, help each other fix problem areas, avoid 
expensive mistakes, improve curb appeal, and most of all have fun.  Activities greatly 
influence one’s health and well-being: physical and emotional. Connecting with kindred spirits to increase 
knowledge and do benevolent deeds creates a better life and a better planet.  
  
Plant a tree for a member or a public/community garden in observance of Arbor Day which falls on April 
twenty-second, the birthday of its founder Julius Sterling Morton (1832-1902). It is celebrated on various 
dates depending on the region; April twenty-second works fine in Atlanta. 
Also share “Pass Along Plants,” defined as a plant which is durable and easily propagated to 
give away. Passalong plants are an important part of Southern gardening tradition; tradition prescribes 
to never say thank you for a passalong plant or it will not survive. The best way to be gracious is to enjoy 
the passalong, propagate it, and pass it along. Steve Bender and Felder Rushing have a fun book 
titled Passalong Plants in which they discuss over one hundred such plants.  
   
We spend January learning the plants’ botanical names since research is impracticable if you do not know 
the name. Elizabeth Lawrence has a hilarious passage in her book A Southern Garden where she 
discusses a lovely plant called Anasents.  They called them Anasents because Anna sent them! More 
people would have had success with that plant if they had been able to research it. That 
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inspired a decent name for my collection of passalongs: Deesents. (Don’t worry I will include the 
botanical names too!)  This idea invites a poem:  
Bloom, grow, and be merry. Select your vocabulary.  

“Sent” means:   
mail, propel,   

transmit, remit,   
dispatch, attach,   

present a present,   
flourish and cherish,   

Many a word, rarely heard.  
State your name. Play the game.  
February and March went for preparation including research of plant components and cultivating a better 
environment. We have all seen people who did not realize the importance of preparation and overplanted 
making their home look like Sleeping Beauty’s castle surrounded by fearsome briar and bramble or ended 
up in a barren, botanical graveyard surrounded by ghosts of dead plants. The Greek philosopher 
Empedocles who lived around 495 to 435 B.C. stated that four basic substances earth, air, fire, and water 
combined in various proportions make up all the objects in the universe. We related those 
elements directly to the four essentials of gardening; the earth is the soil, air is the climate, fire is the (sun) 
exposure, and water is water.   
  
Flowers I have grown over the years have brought me immeasurable happiness; they do not need 
pampering, just the Empedocles elements according to my site analysis. The survivors bring me back to 
Robert Browning: Youth ended, I shall try: My gain or loss thereby; Leave the fire ashes, what survives is 
gold: I am happy to share my list of gold:  
  

1. Rosemary Rosmarinus officinalis  
2. Mint Mentha sp.  
3. Marigold Tagetes sp.  
4. RoseRosa cultivars  
5. Chives Allium schoenoprasum  
6. Garlic Allium savitum  
7. Wax Myrtle Myrica cerifera  
8. Day Lilies Hemerocallis cultivars  
9. Lilies Lilium cultivars  
10. Daffodils Narcissus cultivars  
11. Bergamont Monarda didyma  
12. Society Garlic Tulbaghia violacea  
13. Butterfly Bush Buddleia davidii  
14. Mock Orange Philadelphus coronarius  
15. Crape Myrtle Lagerstroemia indica  
1. Viburnam  
2. Vitex  
3. Magnolia  
4. Clematis  
5. Camellia  
6. Crinum  
7. Canna  
8. Iris  
9. Chrysanthemum  
10. Dianthus  
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Don’t forget April’s traditional flower the sweet pea, Lathyrus odoratus and Lathyrus latifolius. For more 
ideas, read The Southern Gardener's Book of Lists: The Best Plants for All Your Needs, Wants, and 
Whims. Yes, that is all the title! It is another fun book with over two hundred lists of plants grouped by 
various criteria. Affix the calendar in the vernal New Year to inaugurate your own garden club and get 
greening together.  
May is the transition month when spring blooms fade away hardly noticed as summer’s vibrant flowers 
dance. This is the perfect time for a botanical inventory and chores. Cut back asters to promote branching 
and flowering, fertilize established vegetables, plant new vegetables and summer annuals, rejuvenate 
houseplants and summer them outdoors if desired. Clean, paint, and redress windows for indoor plants. 
Clean bird baths and replace slug baits. This month is important to stay vigilant keeping weeds and pests 
away. Don’t ignore your garden after the spring honeymoon is over or waste time on silly efforts like 
icing or pulling out past season annuals, instead mulch over them and allow them to self-seed or plant 
something better.   
May is appropriately skin cancer awareness month; so protect yourself and remember that clothes are the 
best sunscreen. Save the halters and shorts for another occasion; wear long pants and sleeves and a hat in 
the garden. Factor the sweltering weather when scheduling chores. Diurnal individuals, who like to 
be active during the daytime, should plan to garden from 6-10am. Avoid being out in the heat from 10am 
to 6pm.  Some are more active at night like the wise owls and lovely night-blooming 
jasmine, Cestrum nocturnum, hence 6-10pm work well for the nocturnal gardener.   
A garden’s style should reflect the gardener’s philosophy of life. When choosing a style to configure your 
property, inspect the displays at the Atlanta Botanical Garden with your notebook and list your 
favorites. Recreate your favorite style focusing on shared plants so avoid the perennial error of purchasing 
too many different types as simplicity is most effective. Any garden style works better with a mass 
planting of a small variety of plants than one of each; repetition is far more aesthetically pleasing.   
Most suburban Americans follow the English tradition of great lawns highlighted by perennial beds and 
borders without considering their climate. Cool, northern gardens like my mother’s in Buffalo, New York 
are perfectly suited for the English tradition, but Hotlanta gardens are not; ironically they are most 
popular. The traditional Roman gardens which Americans think of as formal are better suited to the hot 
climate of the south. Many old gardens in Savannah, Charleston, and New Orleans follow the Roman 
tradition including symmetry, parterres and geometrical shapes. The Roman garden tends to focus on the 
house, usually a stately manor and paths radiate out creating long axial views from a central perpendicular 
axis. Parterres close to the residence are low and intricate graduating in height and simplicity while 
moving further away. Southern homes often feature a veranda from where the garden can be admired.   
Empedocles and site analysis in hand, consider the context when planning your dream garden. What 
criteria are valuable to you and viable in your microclimate? Aim to make the garden environmentally 
responsible. It is indeed possible to have a contemporary, casual style within the Roman garden. First, a 
botanical inventory of gifts from the builder or previous owner, next study the architectural style of the 
house and the year it was built. Genius loci is the special atmosphere unique to every individual 
garden and gardener best expressed by Alexander Pope’s Epistle IV.  
To build, to plant, whatever you intend,  
To rear the column, or the arch to bend,  
To swell the terrace, or to sink the grot;  
In all, let Nature never be forgot…  
Consult the genius of the place in all;  
That tells the waters to rise, or fall…  
Now breaks, or now directs, th' intending lines;  
Paints as you plant, and, as you work, designs…   
Criteria are personal because the garden is a creative realm; the proper knowledge allows one to be 
methodical as well as fanciful. Just like a house needs bedrooms, bathrooms, kitchen, dining room, living 
room, family room, etc. the garden also requires areas for private retreat, entertaining company, sports, 
hobbies, pets and children, and growing vegetables, herbs, flowers…anything you like. The history and 
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lore of herbal healing interests many with the promise of holistic traditions to cure maladies and preserve 
youth.  Sweet fragrances lure noses. Legacy for future generations and improving finances are the work of 
evergreens. Harmonize with an eclectic approach.   
The second Sunday in May is time to celebrate Mother’s day, established by Anna Jarvis in 1914. She held a 
memorial on May 12, 1907to honor her own mother Ann Maria Reeves Jarvis who founded the Mothers' Day Work 
Clubs to provide food and healthcare to Civil War veterans and improve inner city sanitary conditions. Indignant by 
the subsequent exploitation to discourage women’s suffrage, Anna protested resulting in arrest. American women 
were indeed granted voting rights in 1920 under the nineteenth amendment. The Equality State Wyoming gave 
women the right to vote since 1869 and was the first to elect a female governor in 1925. Anna was victorious in 
honoring her mother and all women.  
The ABG celebrates with the Gardens for Connoissuers Tour and heirloom vegetables in the Children’s Garden a 
connection to our mothers and grandmothers and gifts to our children and grandchildren. Include the kids and 
grandkids in garden activities and chores to teach them about botany and ecology. Section a small area for a child’s 
garden; have fun together attracting butterflies and hummingbirds. Did you know that hummingbirds are found only 
in the Americas? The majority are found in Ecuador. Let’s play a word game; how about homophone pairs? Or is 
it homophone pears? The highest point on the equator is also in Ecuador at the elevation of fifteen-thousand-three-

hundred and eighty-seven (15,387) feet, al WikiMiniAtlas    /  / 0; -77.99194 (highest point on the Equator)ong 
the southern slopes of Volcán Cayambe.   
Carry on the tradition Anna’s mom founded by volunteering to help homeless or disabled veterans blending with 
another national holiday. Observed annually on the last Monday of May, Memorial Day is a day of remembering the 
men and women who died while serving in the military. Originally called Decoration Day, commemorating the 
Union and Confederate soldiers who died in the Civil War, was later extended to honor all fallen soldiers. Many 
people visit cemeteries and decorate a soldier’s grave with flags and flowers. May is also Asian Heritage Month and 
National Bicycle month. Thank a soldier for protecting our freedom while we take the kids bicycling and enjoy tai 
chi1 and Tagore 2in the garden.  
We bought our first house in January of 1998 and through trial and error, I ended up with an English garden 
consisting of perennials beds and a lawn. My hours of toiling in the heat and fixing the builder’s mess did lower 
utility bills and our house appreciated. The spiritually-satisfying and environmentally-friendly pastime ended up 
yielding profit as well as beauty! I started to sing Katherine Lee Bates’ poetic lines “…May God thy gold refine, Till 
all success be nobleness, And every gain divine…”  
  
Three years and three months later, we moved three miles away. The new location was perfect for a Roman garden 
with many unique features: Plinth is the base or platform upon which a structure rests. The pith is a spongy tissue in 
the stems of vascular plants as well as the central idea or essence of an argument; like the pith of a plant it lies at the 
core. Back to word games! Should we play Lady Mondegreen or Mrs. Malaprop? Pleach is to interlace tree 
branches. The peach is one of my favorite fruits. An arbor of pleached peach trees would be pretty. A hedge of 
arborvitae would make a nice screen. A scree is an accumulation of weathered rock fragments at the foot of a 
slope.  Is it safe to screen a scree? Finials are the crowning ornaments forming an upper extremity popular in Gothic 
architecture. Would a finial look pretty on the fence or the gate?  May is time for spring semester finals.  
We should also honor Elizabeth Lawrence who was born on May 27, 1904 in Marietta, Georgia. Her family moved 
several times, eventually settling in North Carolina where she developed her love for gardens. She spend four years 
in New York from 1922 – 1926 as a student at Barnard College. In 1932, she pursued her passion and became the 
first woman to graduate landscape architecture at North Carolina State College (now University). Her book A 
Southern Garden, 1942 is hailed as a classic; she is an inspiration to all garden enthusiasts.  
 
 
 
 
 

1 The ABG offers Tai Chi in the garden. 
2 Nobel laureate Rabindranath Tagore was born in May of 1861. 
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Summer’s lease is long and generous here hence we can enjoy various activities at the heart of May’s 
floriferous glory. The traditional May flower lily of the valley Convallaria majalis is in bloom now. The 
garden is an urban oasis to escape the exigencies of life as well as nature’s provender to restore calm, 
improve cognition, mental acuity, and physical health. Furthermore it is a bequest to inspire future 
generations: our children on Mother’s Day and our nation on Memorial Day.  
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THE ESSENCE OF DURGA PUJA…AS I SEE IT.. 
-  ATRAYEE RAO 

The Mother and her manifestations invoke the sense of belonging and pride in every Bengali, as 
well as all who worship the Devi. Goddess Durga is the manifestation of Shakti in all forms and 
the embodiment of the mother in all her forms – Durga, Chandi ,Kali, Amba,Santoshi Maa… 

The calm and serene face of the Mother brings the pathos and feeling of surrender in each of us , 
while the wrath and anger in Maa Kali’s Chandi form reminds us that the Mother is all powerful 
and fear inspiring too ,hence revered across the globe -over and over the ages. 

Durga Puja is the harbinger of gaiety and the quintessential festival of all Bengalis. It’s the time 
of the year which brings home the nostalgic feeling of the childhood gone by, where we had the 
idyllic luxury of being carefree and savor that feeling of happiness and gay abandon. 

The business of living and earning the daily bread does stem that innocence of Pujo, which we 
have savor ed during childhood. However, when I recall Puja, I am engulfed by that feeling of 
déjà vu of letting myself go and just diving in that fervor. 

As a child, Durga Puja meant 3-4 days of getting and wearing new clothes, meeting friends, 
staying up late and snuggling with my mother watching late night movies and shows.  I loved 
watching my mother decking up and  looking gorgeous in her new saris , my dad in his “kuchi 
deva dhuti” and “Panjabi”. Those 3-4 days just took out the monotony of school homework/ 
college exams …I SIMPLY loved it! 

In the humdrum of today, Durga Puja still holds that special place in my heart, which is an elixir 
( albeit a short time), in the mundane process of living. It brings forth something to look forward 
to, share with my children and relive that time again. 

The cacophony of the dhak , dhol and the sea of people we are swimming in, still brings that 
sense of belonging and serenity to just be in that spirit  

I do walk down the lanes of memories each year during Durga Puja, specially staying so away 
from home. As I walk down ,each time a door opens which  gushes in a sea of happy sweet 
emotions which help time just breeze by. I just walk ahead down the lane remembering them as I 
go by. 

I hope and wish that this excitement and rapture is alive as time goes by and inspires me to 
revere the Mother and live the spirit of the Durga Puja even more……..each day. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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কিবতাগ� 

কথা  
িশখা কমর্কার   
েতামােক একবার েদখেবা বেল অি�র হেয় েযতাম   
েতামার সােথ একটু কথা বলার জনয্ মের েযতাম   
েসিক অধীর আ�হ, েসিক অন� অেপ�া,   
েসিক দদুর্ া� সাহস   
ঝড় েহাক, ঝ�া েহাক, িশলাবিৃ�েত ভের যাক পথ   
বনয্ায় েভেস যাক পৃিথবী, আসুক িবপদ   
তব ুএকটাবার কথা বলার জনয্   
েয েকােনা ক� বকু েপেত িনতাম |   
  
আজ দয্ােখা তুিম এত কােছ, েদখা হয় িদেন দশবার   
�াথর্না েথেক শর কের চা খাওয়া, হাজার কাজকমর্   
সবিকছুই দজুেন একসােথ কির,   
অথচ দয্ােখা পােশ শেয়ও আজ আর   
কথা আেসনা মেুখ   
নীরবতা েমঘ হেয় জেম |   
  
েতামােক আেগ একবার েদখবার জনয্ অি�র হেয় উঠতাম   
আজ তুিম এত কােছ, �েক �ক েঠেক যায়, িনঃ�ােস িনঃ�াস   
েচােখ েচাখ রাখেল সব গ� পেড় েফলেত পাির   
অথচ দয্ােখা হােড়র েভতর অপিরিচত এক ��তা  
আমােক িনঃশ� কের রােখ   
  
আর ভাবেতও পািরনা েয েতামার কােছ থাকার জনয্  
সবর্� িদেয় িদতাম | একটু েদখা হবার জনয্,   
একটু কথা বলার জনয্, একটু পােশ থাকার জনয্   
অথচ আজ �াথর্পেরর মেতা   
িনজ� দঃুখ িনেয় তাঁত বেুন যাই |   
  
 

  
  
  
  
 

 
 
 
ঝড় েদয় আজকাল খুব, েমঘ কের আেস  
�িতিদন, নােম বিৃ�, িশলাবিৃ�, টেনর্েডা, খুেনাখুিন,   
ধষর্ণ, সবই গা সওয়া হেয় যাে�   
তুিম িক আর আসেব না আর েকানিদন,   
েসই আেগর মেতা ম�ুতায় কথা বলেব না   
েসই ভালবাসায় গেল যাবার মেতা কথা,  
েসই আনে� ফুল েফাটােনার মেতা   
নীরবতায় ধুেপর সুগে�র মেতা   
েসই কােছ এেল সাতেশা জ�  
সাথর্ক হেতা এমন কথা   
েয কথা শনেল মেন হয় কিবতা   
মেন হয় গান, মেন হেয় বেুকর েভতর  
পাহাড় সিরেয় েযন সূেযর্াদয় হেলা    
মেন হয় েসিক িবশাল ম�ুতা যার মায়ার টােন  
তী� অনভুুিতর বনয্ায় আিম েভেস যাি�   
েতমন েকােনা কথা আর বলেব িক?  
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1মানুষ েক?  

রাজকুমার পাল  
মানবাকৃিত িনেয় জি�লাম পৃিথবীেত;  
িকণ্তু তােত মানব জে�র সাথর্কতা েকাথায়?  
মানেুষর সং�া িদেত েকবল অ�-�তয্ে�র কথা   
বিললাম - তােত বানর িকংবা তৎজাতীয়   
েকান জ�েক েবাঝায়; মানষুেক নয়।   
তেব েকাথায় তার পিরচয়?   
মান আর হঁস িমেল হয় মানষু ;  
এটাই তার যথাথর্তা।  
চায় ে�হ-মমতা ��া-ল�া সাহস-ভয়;  
                েসই মানষু জগেত অ�য়।  
�িত�েণ ধরনীেত জে� সহ� নরগেণ ,  
কভু সবাই নয় েতা মানষু।  
�াথর্ তয্াগ কের মানবধমর্ পালন কের েয   
                   েসই মানষু।   
মাতৃ-জঠর হেত ভূিম� হল,  
তারপর বসুমিতর আেলা-বাতাস-জল অ�ীভূত কের   
হেয় ওেঠ েস বড়।  
তখন হেত যিদনা ভােলাবািসত বসুধােক   
তেব িক হত বড়?  
ৈকেশাের িপতা-মাতােক ��া আর   
কিন�েদর ে�হ-ভােলাবাসা িদেয় হেয় ওেঠ েস   
�কৃত মানষু।  
 

 

 
 
 
 
'অ�জেন িদও আেলা আর �ুধাতর্ েক অ�'   
হয় তার কতর্ বয্।   
অ�সং�ােরর েবড়াজাল েভেঙ   
সমােজর বেুক িশ�ার আেলা �ািলেয়   
েয ঘটােব নব জাগরণ।  
রাহাজািন-দসুয্িগির-িহংসায় উ�ত্ত মানষুেদর   
সমােজর মলূে�ােত িফিরেয় আনেত   
                  �চািরেব ধেমর্র বাণী।   
িব�ােনর �াথর্াে�ষীেদর সংযত করােনার কােজ
   
িনেজেক উৎসগর্ কের েয;  
েসই মানষু - দঃুখীেক সুখী কের।  
সংকীণর্ িচ�া-ভাবনা তয্াগ কের   
মানব সভয্তার িবজয় রথেক এিগেয় িনেয় েযেত
   
                                সাহাযয্ কের েয;  
জািত-ধমর্-বণর্ সম�েয় ছড়ায় ঐেকয্র বাণী,  
িবলািসতােক কুকীিতর্  মেন কের   
িনেজর �েয়াজনািতির� দির�েক কের দান;  
েদশমাতৃকার মিু�র জনয্ েদয় আত্মবিলদান;  
'ময্ান ইট টু িলভ, নট িলভ টু ইট' আদশর্ যার   
                    েসই মানষু।  
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েছেলেবলা ....... 
- েদবারিত িম� 
 
েছেলেবলা মােন মা েক জিড়েয় েলেপর তলােয় েঢাকা, 
েছেলেবলা মােন ঘুমপরীেদর েদেশ আনােগানা, 
েছেলেবলা মােন রা�াবািট আর কােন কােন কথা, 
েছেলেবলা মােন ঠাকুমারঝুিল, নে� ফে�,  
আেবাল তােবাল, অবনীঠাকুর, টুনটুিন আর েফলদুা, 
েছেলেবলা মােন ছােদ উেঠ পািখ হেয় ওড়া, 
েছেলেবলা মােন রামধনেুক হােতর মেুঠােয় েনওয়া, 
েছেলেবলা মােন কাগেজর েনৗকা আর শীল কুড়ােনার 
তাড়া, 
েছেলেবলা মােন এ�ােদা�া আর কুিমরডা�া েখলা, 
েছেলেবলা মােন ফুচকা, হজিম আর আচার চুির 
করা, 
েছেলেবলা মােন আেরা কতিকছু হারােনা কত কথা... 
       

আজও আেছ েছেলেবলা �াধীন িচ�ােত , 
আেছ disney র েদেশ আর phoenix এর িভেড়, 
আেছ কাটুর্ ন কয্াের�ার আর হয্ািরপটাের, 
আেছ crayon এর মােঝ আর puzzel এর িভতের, 
আেছ laptop, ipad আর কি�উটার েগম এ , 
আেছ soccer এ  tennis এ sudoku আর swimmng এ , 
আেছ েলখাপড়ায় আর competition এ , 
আেছ কয্াি�ং আর নানা অিভযােন....আজ তাই মন 
চায় আবার খঁুেজ েপেত, 
হািরেয় যাওয়া আমার েসই েছা�েবলাটােক.... 
নতুন আর পুরাতনেক িমিলেয় িমিশেয়, 
এেসা উপহার িদই েছেলেবলা সকল িশশেক, 
ওেদর িনেয় গেড় তুিল নতুন ভিবষয্ত, 
নতুন আশা নতুন �� নতুন �বতর্ ক ।। 
  
 

সুনীল �ৃিত  

- সমীর বে�য্াপাধয্ায়  
 

ওেগা পিথক, েতামার িদকশনূয্পুর েকাথায়? 
েস িক সুনীল সাগেরর অতল গভীের, 
অথবা নীল আকাশ িদকচ�বােল  
লাল অি�বনয্ায় েযথায় েমেশ; 
েসই অজানার িঠকানায় কার আ�ােন  
তুিম েকন চেল েগেল ? 
তুিম িনেজেক বলেত সনাতন পাঠক, 
িক� তুিম েয সনাতন েলখক; 
েতামার আত্ম�কাশ সািহেতয্র  
নতূন িদগ� খুেল িদেয়েছ; 
েতামার �থম আেলা পূবর্পি�েমর  
সীমানা িবলীন ক'ের বাংলা ও বাঙালীর  
পিরচেয় নতূন ছ� এেনেছ । 
তাইেতা তুিম আেছা আমােদর 
হৃদেয়র অ�:�েল | 
তুিম �মিহমায় েসখােনই থাকেব । 
েতামার শারীির উপি�িত নাই বা েপলাম, 
সুনীল েতামায় অেনক অেনক েসলাম । 
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"েনব সবার পের" 
- েদবদাস গে�াপাধয্ায় 

 

Lb¡l f®l Lb¡ ¢c®u A®eL Lb¡C k¡u hm¡ z 
f¡®u f¡®u ®qy®V ®qy®V A®eLV¡ fb k¡u Qm¡ z  

ah¤ ¢LR¤ ¢LR¤ Lb¡, 
j®el ¢LR¤ c¤xM hÉb¡,  
H®m¡®j®m¡ Lb¡l dÄ¢e,  

LÔ¡¢¸a il¡ f®bl ³m¡¢e, 

k¡u e¡ hm¡, k¡u e¡ Qm¡ p¡l¡S£he d®l - 
Lb¡u Lb¡u f¡®u f¡®u ph ¢LR¤ k¡u p®l z 

 

LÒfe¡l JC a¤¢m ¢c®u La R¢hC k¡u ByL¡  
S£he f®b Qm®a ¢N®u ph q®u k¡u ByL¡-h¡yL¡ z  

j®el ¢LR¤ ¢LR¤ Bn¡, 

¢LR¤ ®N¡fe i¡®m¡h¡p¡ - 
…¢R®u ¢e®u i¡he¡…¢m  

j®el ¢ial p¡¢S®u a¤¢m z 
hm®a ¢N®u j®el jae f¡C®e Lb¡ M¤y ®S - 

qu e¡ hm¡, hm®a k¡ Q¡C - a¡C b¡¢L j¤M h¤®S z 
 

Q¡C®a ¢N®u A®eL ¢LR¤C A®eL fÐ®u¡S®e, 
¢L ®f®u¢R, ¢L f¡C¢e - ®eC ®p ¢q®ph j®e z  

q¡a h¡s¡®a ilp¡ e¡ f¡C, 

k¡ B®R a¡J k¢c q¡l¡C z  
A®eL  Q¡Ju¡l,  A®eL  f¡Ju¡l, A¸a ®k ®eC ®pC Q¡¢qc¡l z 

Q¡C®a ah¤ f¡¢l¢e ®k ¢LR¤C ¢e®Sl a®l - 
ph¡l j¤®M ফুিটেয় q¡¢p - ®eh ph¡l f®l zz 

******* 
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িজওল মােছর �াণ 

জয় ভ�াচাযর্য্ 
 
ই�ােতর ফলা-টা বুেকর বাঁ িদেক বেস যাবার আেগ পযর্য্�, আিম বুঝেতই পািরিন আমার হৃৎিপ� 
আেছ... 
 

আকাের, আয়তেন, সজীবতায় তা িছেলা েতামার-ই মত ; গান করেতা, নাচ েদখােতা, শ� করেতা- ি�ম 
ি�ম... 
 

ি�য় মুেখ হািস েফাটােত লড়াই ক'রেতা িবরামহীন, বান ডাকেতা উ� েশািণত-এ... 
 

আিম জানতাম না েসই হৃৎযে�র একটা ছ� িছল, তাল িছল, গিত িছল, নামিছল, িমল িছল েতামার 
সােথ... 
 

আমার রে� যখন েজায়ার িছল, েতামার হােত হাল িছল, আমার বুেক বল িছল, কূল িছল না  
দিৃ�পেথ... 
 

কিবতা েলখার খাতা িছল, পাতা ভরা কিবতা িছল, েলখার েনশায় েপেয়িছল, েতামার েচােখ  
পেরিছলাম... 
 

এখন েতামার হােল পািন, চ�ুশূেলর কারণ আিম, হৃৎযে�র রগী আিম, 
েপসেমকার-ও অেনক দামী... 
 

িবঁধেল তুিম হৃদেয় বান, আমার েগেলাই বুিঝ েহঁচিক-েত �াণ, হাঁটু েগেঁড় 

ধ'েরিছ কান, কাবয্ করা েছেড়ই েদেবা... 
 

েতামার েঠাঁেটর মুচিক হািস, আমার কােন অ�হািস, ধরেলা �ােণ খামিচ েকেট, �� েদখার িবরাম  
েনেবা... 
 

এমন ক'েরই এক িদন খুন হ'লাম, র� িদলাম, বঁড়িশ েবঁধা মােছর মেতা সেরাবেরর জেল এ�া� েথেক 
ও�াে� সাঁতার েকেট চলা... 

 

 

অপািথর্ব ে�ম 
সায়মা জামান  
 
ে�ম আমার কােছ আকােশ উদাসীন েমঘ, 
খুঁেজ পাওয়া েকাথাও ��, 
েকাথাও গ�, 
েকাথাও �ৃিতর ি�� বকুল কুড়ােনায় িবেভার তুিম, 
বয্থর্তার েখাঁেজ…।। 
আমায় আিদম শূনয্তারা 
অে�াপাস হেয় িঘের ধের 
সবটুকু ভােলাবাসা িনঃেশেষ 
েফেল েরেখ যায় একাকী 
িঠকানাহীন এক যাযাবর মানুষ কের।। 
 

 
 
েতামােক আে�-পৃে� 
েবঁেধ রাখেত েচেয়িছ আমার হৃদয় �েকাে� 
অতঃপর দীঘর্�াস বুেক েরেখ থমেক দাঁড়াই 
েদিখ আমারই মেতা গ�বয্হীন উেড় যায় পািখর ঝাঁক।। 
শত আেলাক িশখা, �াণময় জীবন িবসজনর্ িদেয় 
জয় করেত েচেয়িছ ভােলাবাসা 
শধু েতামােক পাওয়ার আশায় হেয় উঠিছলাম 
এক মৃতুয্�য়ী মাতাল েজানাকী … 
তুিমই বতর্ মান, তুিমই ভিবষয্ত 
এমন অপািথর্ব ে�মময় জীবন 
ক''জেনর কপােল েজােট. . ? 
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সবর্�াসী দাবানল  

েকয়া ঠাকুর, মধয্ম�াম  

েকমন কের জােনা; আমােদর ভালবাসার অিত  

�ােদর পৃিথবীটা একটু একটু কের �িতিনয়ত অদশৃয্ হেয়  

যাে� । িবপদ েনেমেছ �ত । আ�িলক নয়, সবর্েদশীয় েযন এই  পৃিথবীেজাড়া চলেছ এক সবর্�ংসী �লয় । 

কারা েযন িনেজেদর ঘেরই আগন ধিরেয় িদেয়েছ । �লেছ আগন, পূেব পি�েম দি�েন বাঁেয় । তার  

চািরপােশ নামেছ িহংসুক অসুেররা, কাপুরষ,  এবং  

সং�ামী সবাই একই সুের গাইেছ েমিক আদশর্  

বােদর বিুল, �শােন সানাই বােজ, িববােহ বােজ  

িবসজর্ েনর ঢাক, েযন সুিনপণু হােত েকউ উে� িদেয়েছ  

সৃজেনর ঘট । িবসজর্ েনর রঘুপিত আজ িখলিখল  

কের েহেস ওেঠ । �ংেসর দিলল আজ স�ূনর্ 

শধু এক সইেয়র �তী�ায়, মৃতুয্ আজ সুসি�ত,  

িক িনলর্�তায় ! সম� শরীর �া� শধু েচাখদিুট  

েজেগ আেছ সতকর্  দিৃ�েত । শরীের জেম যায় - 

র�, শ� হেয় ওেঠ েপশী । মেন হয় িচৎকার  

কের বিল "িমথয্ার িবরে� এবার �কােশয্ চাই,  

িকছু টাটকা বয্াকুল বারদ" । 

******************************* 

   

 

 

 

 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 87 
 



 

শারদীয়ার বাতর্ া  
িমঠু েদ, কলকাতা  

আি�েনর শারদ �ােত আগমনীর আগমন বাতর্ ায় উ�ািসত 

আকাশ, বাতাস, �িতবােরর মত কেরই এেস পড়ল  

�েজ্খ�রীর আস� িনঃ�াস । িব�বাসীর সামেন েজেগ ওেঠ মতর্ য্বাসীর কােছ ম�ৃয়ী রেপ েজেগ ওঠার ই�া,  

কাশফুেলর চামের বাতর্ া পাঠান, উপিশরার কুি� েথেক  

অন� নীেল ।  েবাধেনর বাজনায় পিরশ� হয়  

অ�র - অিল�, কাব ুনা হওয়া বারেদর আ�ােদ  

আবাহেন আড়াল হেত চায় েশফািলর সু�াণ  

তব ুআশা জাগায়  মালিত িশিশর জড়ােনা । 

উৎপািটত হয় যত অি�তা �ণােম, আিল�েন, শাি�ে�ােত, িমি� মেুখ আ�� হয় িবদায় েবদনা । 

বয্� হয় িবশ� িবে�র বারেকােশ সাজান  

আগমনীর অভী�া "আবার আিসব িফের 

এই ধানিসিঁড়িটর তীের"।  

******************************************************************************************************* 
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েছাটেদর িবভাগ 
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LIFE  

~Ajanta Choudhury~ 

a maze that seemingly never ends. 
With multiple pathways, 
some that lure you to death; 
and some that spare your life, 
booby traps, 
and forces so unpredictable that they 
cannot be named; 
its uncertainty no walk in the park. 
But it’s got its few roses 
that make you want to stop and smell them. 
There are successful maneuvers 
that evoke exhilaration, 
patterns that are eventually plottable and predictable, 
and the greatest victory of all: 
the ending of one adventure and the beginning of another. 
So don’t stop to despair and wallow, 
stay on the move 
and eventually greet a new adventure. 
The adventure of an everlasting afterlife. 
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MY TRIP TO MYRTLE BEACH 
~Udisha Bhattacharyya~ 

Age 13 years  

 Waking up early is one of the most hated and despised things for me to do, but I seemed to manage today 
because we were about to begin an adventure to Myrtle Beach! Myrtle Beach is a beach town on the coast  of the 
Atlantic in South Carolina. From where I live, getting there would take about six hours. Luckily, we were traveling 
with friends, which always makes the time pass much faster. In the car, I sat in the back with my best friends 
Ajanta and Srija. We spent those six hours talking, listening to music, or watching movies from my tablet. It was 
really fun. Once we arrived our hotel, I felt like I'd collapse on the bed while it was only eight o' clock, and  there 
was plenty of time to explore the beach before we'd actually go there and swim tomorrow. So Ajanta, Srija, and I 
got to the beach which was only across the street, and had to bring along my brother. The sand felt soft and 
unstable, and with each step, my feet sank deep into it. We decided to take a small dip into the ocean, but try not 
to get wet. In the water, I started to chase everyone around  and splashed water at them. Before I knew it, my foot 
got caught in a small part of the sand, and I fell head first into the water; all my clothes were soaking wet! So, I had 
no choice but to walk back to the hotel like that. There, I changed into my pajamas, ate dinner, and relaxed for the 
first time since we had reached the hotel. However, the relaxation didn't last. We left to go on a short walk to look 
around. I fell to the bed and quickly went fast asleep. I wonder what new surprises will be awaiting us tomorrow? 

 Remember how I said before how much I hated to wake up early? I still do, especially today. I woke up at 
six AM! Or rather, I was forced to wake up at six AM. Apparently the sun rise at the beach is very beautiful, and 
many seashells can be found then. I hardly doubted that that was worth waking up so early, but I had no choice 
but to slip on my flip-flops and go to the beach half awake and in Sponge Bob pajamas. The sand felt about as soft 
as yesterday, and the waves sounded loud in the silence of the beach. I had ran there in order to feel more alive, 
and it worked.  I don't feel nearly as sleepy as before. Then it came. The sun seemed to peek a little from the 
horizon. It looked like a human rising from the bed after a short nap. It rose and rose until it wasn't visible anymore 
from behind the clouds. This truly was  an extraordinary sight to behold. I'm happy I came to watch it. While 
watching the sun rise, my friends, my brother, and I were collecting seashells from the shore. There were many 
bits and pieces of shells there, but the actual whole ones were more rare to find. By the end of the morning trip, 
we had collected about a shopping bag full of shells! At the hotel again, we ate a breakfast provided by the hotel 
and started to prepare for going to the beach yet again, but this time, we're supposed to get into our swimming  
suits and actually get in the water. I'm really excited!  After everyone put on their swimming suits and put on 
sunscreen (which took a while), we rushed to the beach. It was sweltering there with the sun blazing on our skin 
(good thing we put on sunscreen!), but I didn't mind. It somewhat felt good. Ajanta and I decided to pass the time 
by switching between swimming in the ocean and building a sand castle. However, at the end, it didn't turn out 
much like a sand castle but like a sand observatory. I made a sandman next to it and named it Sandy the Sandman. 
In the ocean, waves came one after another, and it was fun to get hit by them, or to ride them on a boogie board. 
From time to time, we had to drink Capri sun in order to stay hydrated. Later on, all our stomachs grumbled, asking 
for food. So we went to a restaurant called Loco Geko where I tried clams for the first time! It tasted a little chewy, 
but amazing! Then, the time cake to go back because we had more plans for the day, and everyone was in dire 
need of a shower, including myself. The shower felt great, and I finally felt refreshed. After lunch, everyone was 
tired from the beach trip so we napped for about two hours before heading out again. This time we went to 
Broadway, a system or stores and fun places like Ripley's Aquarium all over the water. There, we shopped for lots 
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of souvenirs, and had lots of delicious food.  Later on, we were finally on our way to an amusement park! Although 
only several rides were ridden, all of them were really fun and enjoyable. Back at the hotel, we celebrated the 
birthday of Soma Mashi with a cake and many presents. And with that, the second day at Myrtle Beach has come 
to a close. Tomorrow, we'll have to leave the hotel by eleven o' clock. With that sad thought in mind, I went to 
sleep.  

 I woke up to the rucas of everyone packing up and getting ready to leave. It was nine o' clock, which 
means we'd get to stay two more hours at the hotel. I grabbed breakfast, and took a shower. It felt as if no time 
passed when we had to leave. After checking out, we decided to visit the beach one last time before the trip home. 
So we spent about a half hour at the beach, then started the tedious six hour ride home. After entering my house, 
it felt as if I was entering it after a year instead of only three days. Sitting on the bed in my room, I thought about 
the sunrise, the waves, the roller coasters, and the smiles. This vacation to Myrtle Beach won't be one easily 
forgotten.  

THE MAGIC HAT 

~Shaktik Bhattacharyya~ 

 Age 8 years 

Do you want to hear about something fun? Well, hear my story about a magic hat. Once there was a little boy 
named Brian. He didn't have any friends because his Dad never let him go outside, and he didn't go to school. His 
dad taught him everything. One day, he helped his dad invent something so amazing that you'd never believe your 
eyes! It was a magic hat. When you wear this hat and wish for something, then that thing would appear right 
before your eyes! That's the greatest thing in the world. Brian wore it outside one day, only to see girls and boys 
his age even, laugh and make fun of him. "What a silly thing is that, a magic hat? Ha!" a boy named Evan laughed. 
"Just looking at that makes me laugh!" yelled a girl named Jayme. They then asked where Brian lived, and he 
pointed to his house. Brian couldn't help but start crying then, and running home, not looking back because he 
knew that Evan and Jayme would be laughing more at him. Jealous, Evan and Jayme crept into Brian's house that 
very night. "That magic hat is so cool! I really want that one!" Evan said. "Yeah, that is the best thing ever!" said 
Jayme. So those two greedy thieves stole the hat! Brian woke up the next day to see his dad searching all over the 
house. "What are you looking for Dad?" Brian asked his Dad. "The hat, I can't find it anywhere!" his Dad exclaimed. 
"Oh no, should I ask out neighbor if they found anything?" Brian asked. His dad replied, "Sure, you can try. But no 
one but you will be able to use it because it only can recognize your voice." Brian went outside, and saw Jayme and 
Evan playing, with his hat! "What are you doing with my hat?" Brian exclaimed. "We just borrowed it." Jayme and 
Evan said at the same time, "but it isn't working". "You shouldn't do that. That's pretty much stealing!" Brian said. 
"It only works when I talk. My Dad said that it is voice activated." "We're sorry. Here's your magic hat back." Jayme 
said first and then Evan said, "We really understand our mistakes!" Brian then made good friends with Jayme and 
Evan, and shared his magic hat with them every day from then on, and they lived happily ever after. 
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SWEET MEMORIES 
-  Tanya Roy 
 
I remember the blaring sunlight  
Invading through my window shades,  
Instantly waking me from my deep sleep. 
 
I rushed down the stairs,  
Eager to see what the day had in store for me. 
 
After my grumbling stomach was satisfied 
By a delicious breakfast, 
 A knock at the door was what I was waiting for. 
 
My best friend was outside  
With a grin on her face 
And a question, what are the plans for the day? 
 
We biked up and down the streets  
And danced in the cul de sac 
 
I would hide and she would seek 
Then she was It and I was fleeing 
 
We sang silly songs and played crazy games 
And talked hour after hour about the same old things 
 
We argued and grumbled for no reason 
Then we made up and wondered why we had been fighting 
 
We had the time of our lives,  
Carefree summer days cherished and remembered through 
my young eyes! 
 

BALLAD OF THE GENTLE WARRIOR 
- Srija Sengupta 
 
Grade: 7 
School: Autrey Mill Middle School 
 
Light dances everywhere, 
Colors spin around, 
Laughter rings through the air, 
While petals cover the ground. 
 
The conches brightly sing, 
Of the joy of this day of the year, 
While the hand bells loudly ring, 
Of happiness and cheer. 
 
With a twinkle in her eyes, 
She looks down on us all, 
We, in turn, look at her with respect, 
From the oldest man to the tiniest baby who can barely 
crawl. 
 
With her 10 arms wielding weapons of light, 
Her confident pose, her eyes shining bright, 
She is Ma Durga, protector of us all, 
She will forever be within us and will never, ever fall. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 93 
 



HIYA RAY 
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0:00:00 
By: Suporna Chaudhuri 
Age: 17 
The summer breeze was gentle as it swept into her hair and pushed the wavy tendrils back. She impatiently tucked a few wayward curls 
behind her ear and continued to stare at the polished silver bracelet that snaked around her wrist. A black screen emblazoned with red 
numbers stood out starkly from inside the metallic band, and with each anxious breath that she released, the digits continued to count down. 
She paced restlessly back and forth from the bench to a tree with thoughts scattering like mad ants through the recesses of her mind. All her 
life, she'd waited for this moment, this sliver of time that would bring a new flavor, a completely different brushstroke to the rest of her days. 
Her mother had drawn her close countless times to speak of the wondrous event that the bracelet heralded, and with each passing year, the 
promise of true happiness became as tangible as the earth on which she walked. Now she bit her lip out of frustration and ran her hands 
through her hair for the umpteenth time, groaning quietly to herself as two bluebirds flitted by, seemingly mocking her misery with their own 
carefree twittering. A hurried glance at her bracelet told her twelve minutes remained. She threw herself onto the bench and slumped back 
with a huge sigh. She'd waited twenty-two years for this; why couldn't she hang on for just twelve more minutes?  
*** 
Warm jazz spread through the air like molten gold and clung languorously to the ears of a handful of sleepy-eyed listeners. He gazed 
aimlessly out into the smoky bar and allowed the music to seep into his veins as he sipped his drink. The bartender reached over and tapped 
the shiny metal band that encircled his wrist. "So today's the day, huh?" the man asked as he wiped a few old bottles with a rag. He nodded 
silently and tracked the ever-changing numbers with his eyes. With each passing second, he felt his innards twist and his throat get drier 
despite the steady consumption of his drink. "I remember waiting for my time," the bartender continued, perhaps enjoying the sound of his 
voice more than anything else. "It felt like the whole world was moving forward while I sat in the same place like some damned boulder. The 
last few minutes are the worst." He stood up, downed his drink in one smooth move, and flashed the bartender an easy smile. Wordlessly, he 
strode out of the bar into the street and began walking with heavy, unhurried steps. His nerves threatened to overwhelm him, so he darned 
not indulge in too much thinking. He ambled along a quaint street lined with houses and dotted with playing children, and then, in a moment 
of weakness, he turned his attention to the bracelet. Good lord, only twelve more minutes. 
*** 
She hummed tuneless ditties to herself in the hopes that time would cease to be a flowing stream and more of a thundering cascade. Her 
long fingers plucked and prodded at her outfit, uselessly smoothing the wrinkle-free skirt and tugging at the sleeves of her top. She hadn't 
known how to dress for this. She had no concrete opinion when it came to fashion or beauty, and as far as she knew, the fact that she had a 
functional face and body was more than enough. She began to mentally recite the Fibonacci sequence, praying that the lovely mathematical 
sequence of nature might soften the sharp edges of tension that pricked and sliced her. She closed her eyes tightly and counted, but her 
dratted heart went into overdrive mode, leaving her no room for tranquility. She brought her wrist close to her face and read the numbers with 
wide eyes. A minute left. With a harsh sigh, she dropped to the ground on one knee and occupied herself with readjusting her shoes. 
*** 
He turned the corner hastily and nearly flattened a tiny old woman. Barely able to spit out more than a broken apology, he ducked his head 
and continued to stride ahead, unaware that his legs were carrying him at a much quicker pace than before. Suddenly, every personal 
decision seemed idiotic in hindsight. Why had he parted his hair differently today? Why had he chosen this shirt over all others, when 
he knew that the color did not go well with his eyes? Why had he bothered to shave off the stubble that had graced his jaw for the past two 
days? Spurred by his annoyance at himself, he walked even faster to the point where the locks on his forehead were lightly pushed back by 
the force. Random words of advice and encouragement from all his friends and relatives echoed in his ears. He knew there was nothing to 
fear, yet why was the adrenaline pounding with renewed fervor in his blood? He balled up his fists and rubbed vigorously at his eyes as he 
turned another corner, only to find himself flying through the air less than a second later... 
*** 
They stared at each other with eyes and mouths open as wide as planets, with him a long-limbed heap sprawled on the ground, and her a 
slack-jawed stone, sitting huddled over her shoe before him. A pair of faint beeps sounded simultaneously, but neither person could break 
the crystalline connection that had been forged with the eyes. As if in slow motion, she stood up, extended a shaky hand, and watched as he 
quietly took it and righted himself, suddenly towering over her own short frame. He swallowed apprehensively and looked down at the fingers 
that still lingered at his own. "So, are you...are you the one?" he choked, realizing that all his plans to be suave and charming had become 
nonexistent. She inhaled sharply and felt a pink tinge color her cheeks. She reached out with her other hand, took his wrist, and turned his 
arm so that his palm was facing up next to her own upturned one. "Let's find out," she answered in a soft whisper. 
 
They held their breath and looked down together. 
 
0:00:00 
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FAMILY VOYAGE 

 ~ Shayaka Chaudhuri ~ 

“Dad, where do you want to travel to today?” asked 8-year-old Paul Richards. “I don’t 
know,” answered Mr. Richards, “Where do you want to travel to today?” Paul thought for a 
moment and then replied with excitement, “I know, we can travel around the world for a few 
months!” Paul’s mom, Mrs. Richards answered, “I think maybe a trip around the world might be 
a great idea.” Then, Paul’s two younger siblings, Julia and Harold, shouted in unison, “We also 
want to travel around the world too!” “Ok then,” said Mr. Richards in agreement. Mr. Richards 
then told his family that they could pick a handful of places around the world; this left the other 
family members slightly unhappy, but the excitement returned to the atmosphere in a heartbeat. 
Julia exclaimed, “I’m in the mood for Guatemala, so let’s fly to Guatemala today!” After taking 
care of a few basic travel necessities and payments, the Richards family flew to Guatemala and 
they were awed by the sight of lush, green rainforests and large, ancient pyramids. “Look at 
those awesome blue and purple patterns on that cloth,” exclaimed Julia as they passed by a 
marketplace, one of the many exotic venues to be explored. 

Days later, the family traveled to Brazil. At Rio de Janeiro, the Richards bought fancy 
costumes and danced to the incredible beat to the carnival music. Later they trekked across the 
Amazon rainforest and saw beautiful flora and fauna that left them awed and breathless. “Wow,” 
exclaimed Harold, “I see a flock of colorful macaws up on the tree! But you know,” he added 
with a sly glance at his father, “I wouldn’t mind visiting France.” In France, the family began by 
exploring the Eiffel Tower in Paris. Then they went to a restaurant and they enjoyed a bountiful 
dinner complete with four scrumptious courses. Later, the family traveled to Kenya and attended 
several safari adventures where they encountered lions, elephants, ostriches, and zebras. They 
even got a real chance to communicate with the Maasai tribe. “Wow, this country absolutely 
rocks!” yelled Paul blissfully as he watched a herd of animals graze peacefully.  

A few days later, they traveled to the Maldives. They spent their time there snorkeling in the 
crystal-clear waters filled with colorful fish and even harmless sharks. Even the hotel in which 
they stayed was made to make the family members feel like they were living underwater. “I had 
no idea that this whole place is based on the water biome,” said Julia with eyes as big as 
saucers. Afterwards, the family traveled to Australia. They met some Aborigines, encountered 
kangaroos and emus, stayed in the bustling metropolis of Sydney, and even snorkeled at the 
Great Barrier Reef. After many months of travel, the Richards finally set out for home. “Did you 
kids have a nice trip?” asked Mrs. Richards as she stretched out her tanned limbs. “We sure 
did, Mom,” the exhausted yet exhilarated kids chorused, “Thank you, Dad…it was the trip of a 
lifetime.” “You’re welcome, children,” answered Mr. Richards with a warm smile, “We should try 
this again next time.” Now the only thing left to see was if Mr. Ricahrds’ wallet was in 
agreement! 

--  
                                                      *********************************************** 

  

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 96 
 



My Summer Visiting the Grand Canyon  

Sudeshna De (12 years)  

      This summer my family  and I went on an exciting trip to Las Vegas! The plane ride seemed like 
forever and the scenery below looked very different from Atlanta; there were beautiful mountains 
that looked so far away but there wherever you looked. I could even see the Grand Canyon and the 
Colorado River from my seat! It looked amazing, yet scary because it was so large.  
      When we arrived at the airport, I was very tired from the four hour long plane ride, but I was 
still excited. My family and I got a taxi and rode it to our hotel. On the way there, we saw so many 
things like advertisements for magic acts and famous shows playing, a lot of different hotels and 
casinos, shopping centers, and more! There was so much to do! When we got to our hotel, we 
mainly just relaxed and ate dinner.  
       We spent a couple of days in Nevada and all decided we would love to visit the Grand Canyon. 
We had to get up pretty early in the morning and a tour bus picked us up at our hotel. We got on the 
bus and picked up some more people. Finally, after picking everyone up, we started driving towards 
the Grand Canyon. We also visited the Hoover Dam on the way there. When we finally arrived at the 
canyon, it was way hotter than Las Vegas and it felt like the sun was directly shining on top of us, 
not very far away.  The scenery looked breathtaking; it didn’t even look life-like! It actually felt like I 
was just in a dream. You could see each of the individual layers that formed the Grand Canyon and it 
was so astonishing to see.  Just looking down from the railings I got goosebumps. It was pretty 
frightening to look down, even though I wasn’t even afraid of heights. There was a long river at the 
bottom and you could even see little tents from the south rim. I noticed that a lot of people were 
taking pictures of them on the edges of the canyon and jumping for the shot. Some people were just 
sitting on the very edge, dangling their feet! We went into a small gift shop and afterward went back 
to the bus and waited for the rest of the tourists to arrive. It was an awesome experience that I will 
never forget.    
       On the other days we were in Vegas, we went to a chocolate factory and ‘M&M World’. At the 
chocolate factory, we tried samples of different kinds of chocolate and watched how they made it. In 
M&M World, we also tried samples of their newest M&Ms: Pretzel M&Ms. We also watched a 3D 
short animated film there. There were four floors and when we were going down the escalator, 
there was a time line of M&M logos and how they changed every few years from the beginning. 
When we got to the last floor we saw some special cased figurines of the M&M characters in 
different scenes like on a roller coaster, at the movies, at famous landmarks, and more.  The prices 
were as high as $500 to $1,000!  
        We also got tickets to see a thrilling magic show with great acts. We walked on the Vegas Strip 
quite often and we saw lots of street dancers, a short fountain show in front of a hotel, Bellagio, and 
more. Even at night the whole city seemed wide awake and still very crowded. Overall, Las Vegas 
was very exciting and fun and I won’t forget the trip.  
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MEGHNA MAJUMDAR 
6 yrs 
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EMOTIONS 
By: Ritwika Chakrabarti, Age:14 
Parkview High School 
 
Walking into the temple reminds me about many things. 
My childhood, my faith. 
How I believe in god everyday 
 to get be through the day. 
I walk up to Maa Durga, 
and pray. 
For a better future and a better life. 
For better grades, and for better teachers. 
I know that thakur will always be with me. 
Everyday, tagore blesses me and my family, 
and tries to help us in our problems. 
While at the same time, 
helps almost all other Hindus. 
Thank you. 
I slam the door, 
and then hope I didn’t break it. 
I slowly slide to the floor, 
and think about my life, 
and how I strongly dislike it right now. 
Why does it hate me? 
Sometimes, 
I feel so crazy and abnormal, 
I feel I should visit a mental hospital. 
I know I’m not the only one, 
getting upset with her mother, 
hating all the bullies at school, 
and the general stress in life. 
Angry is very powerful. 
It can strike in an instant, 
then vanish like a child, 
blowing out a candle. 
A small child she was, 
leaving the house, 
wearing a coat, 
that had seen better days. 
Still, 
the smile she wore was genuine and kind, 
and the spring of her step, 
would’ve stopped anyone, 
to stop and ponder at this young girl. 
Her mother held her hand, 
wearing a simple shawl, 
draped over her shoulders. 
Looking hurriedly from left to right, 
to cross the busy street. 
The little girl says something, 
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that makes the mother smile, 
and in this moment, 
I realize that a smile, 
is very contagious, 
for I am smiling and wondering, 
why do people believe that money brings happiness? 
Clearly, this little girl and her mother have shown me, 
in that small moment, 
that you can bring happiness to anyone. 
Old or young. 
For happiness cannot be bought. 
It is shown in the way we move, 
how we act, 
and the way we chose to live life. 
 

DREAMS POEM 
By: Kaustov Chakrabarti Age: 12 
Trickum Middle School 
  
Dreams, 
In all shapes and sizes, 
The coolest thing, 
With no surprises, 
Our hopes and goals, 
Who we are, 
Our human being is like a star, 
Watching us, in the sky, 
Through the windows, 
In our beds we lie, 
The very reason, 
For our existence, 
Reaching out to the galaxy, 
Far away in the distance. 
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DURGA PUJA FOR ME  
BY ANOOSHKA RAO, AGE 7 YEARS 

 

Yea! Durga Puja is coming!  

Puja means to wear new clothes and lots and lots of fun. Durga puja is celebration of Ma Durga coming back home 
with her children, after defeating the mighty Asura Mahishasur. 

There are a lot of activities during Durga Puja – like dancing, singing and art work. This year I am going to sing 4 
songs. Last year I gave a dance performance, which everyone liked a lot. I hope that they like my performance this 
year too, as I have been practicing a lot. 

Durga Puja is where I spend lot of time with my friends and have lots of fun playing and also watching performers 
on the stage. During Durga Puja, mom makes delicious food which I like to eat a lot.  

But then after all the prayers, fun and activities, Durga Puja does come to an end. Puja always brings happiness. I 
wish for Durga Puja to come again SOON. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

WHAT’S IMPORTANT IN LIFE 
By Paige Elliott 

 April 26. 2012 is a day that will forever be etched in my memory. The events of that day 
reinforced what I take for granted in my life are nothing compared the small things that seem so 
important as I go about my daily business. 

It began as any other normal day.  I awoke to my alarm at 7:30 A.M. I went through my 
morning routine of brushing my teeth and hair, washing my face, and putting on my clothes for 
the day. I had my navy blue tennis dress laid on my Papasan chair because today was the highly 
anticipated 3rd round of State Finals for tennis. My team was playing Lassiter, a local high school 
who I knew nothing about since we had never played them during the regular season.  After 
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saying good bye to my little sister and father, my mom dropped me off and wished me luck on 
my match, because she wasn’t going to be able to come. I distinctly remember the last words my 
sister, Maya, uttered to me as I ran out the door, “good luck, Paigey.”  

After unpacking my backpack, I meet up with my friend and tennis partner, Abbey, 
because today we found out the results of the student council elections. I had run for treasurer, 
and Abbey had run for Vice President. I must admit I wasn’t as nervous as she was to hear the 
results. The girl I was running against hadn’t even been in student council last year, and I had 
worked diligently all year putting together bake sales and  carwashes, attending  meetings, and  
assisting other officers who hadn’t been fulfilling their responsibilities. When I found out I lost I 
was outraged! I felt like all my hard work was for nothing. My emotions quickly went from rage 
to disappointment. I felt betrayed thinking of friends and classmates who had voted for a person 
who hadn’t even been in student council last year.  
 After venting about the student council situation to some friends it was time to play my 
tennis match. I had some pre-game jitters before stepping onto the court. During the match 
nothing went well. My shots were off, my volleys sailed past the baseline, and my serve was 
inconsistent. We lost the match and I felt the team’s loss on my shoulders. After the match, my 
team went out for a celebratory lunch over our amazing season, but the loss was still lingering in 
the air.  
 That evening after dinner I sat on the couch exhausted from my emotional roller coaster 
of a day when I became aware of a knock at the front door. My parents were preparing to take 
me out for frozen yogurt and my sister was riding her bike outside. My mom answered the door 
and began screaming to call 911. When I went outside I saw my little sister lying in the cul-de-
sac not moving, but conscious. I thought she had just fallen and maybe broken a bone or twisted 
her ankle. Boy was I wrong! As I approached, I noticed a huge bump protruding out of her thigh. 
It took my brain a few minutes to realize that the bike handle was wedged in my sister’s thigh.  
The bike handle had impaled her! I began to panic. “Oh my god, Oh my god,” was all that I was 
thinking.  She was for sure going to die because I knew that one of the biggest arteries in your 
body is in your thigh. My stomach was doing summersaults and I was hysterically crying. My 
sister was the only sibling I had. I couldn’t fathom being an only child. I didn’t know what to do 
with myself.  The last words that she had spoken to me this morning were repeating in my head. 
“Good luck Paigey,” she had said in her sweet childish voice with a huge grin on her face. All 
the times we had spent together flashed before my eyes. The trip to Spain we had taken that 
summer. The walk we had taken together two days before. The poem she had written about me 
being her role model. All the instances I had bullied her. I would never forgive myself for all the 
times I had been peremptory and cantankerous towards her.  The ambulance arrived 15 minutes 
later and took her to the hospital. I waited anxiously in the lobby for an update on how my sister 
was doing. I was terrified that the doctor was going to come out and tell us that she had passed 
away. When a doctor finally emerged in blue scrubs, I was on the brink of passing out.  “Please 
don’t be dead, Please don’t be dead,” were the words I was continuously saying in my head.  He 
explained that the handle was resting on her bone and “kissing” the artery, but she was really 
lucky and going to make a full recovery. No amputation. No nerve damage. No artery puncture. 
She would be able to walk again with only a scar to show for this traumatic accident.  

That day I learned, in retrospect, the election and tennis match weren’t nearly as 
important as my sister. In the scope of life, there are only a few precious things that count. Don’t 
take the people and special moments you share for granted because you never know which 
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moment is going to be the last one.  “Good luck, Paigey,” could have been the last words my 
sister ever said to me.  

The next day, I took a moment to enjoy everything that I had in my life. People get so  
caught up in what is going to happen tomorrow that they forget what is going on now. Trust me,  
I have an extremely busy and crazy lifestyle trying to juggle my school, work, sports, friends,  
family, and responsibilities. People need to see the “bigger picture” sometimes and stop  
worrying about the minuscule details. In hindsight, the student council election and my lost  
tennis match wouldn’t have mattered if my sister had passed away because they were just little  
disappointments that I could eventually get over. However, had my sister died that day, it would  
have been an event I’m  not sure I could ever get over.  

 
 

 

Carol K. Chang, D.D.S.
Graduated from Meharry Medical College

Main Office
770-934-2657
3628 Chamblee Tucker Rd.
Atlanta, GA. 30341

Hour
Monday – Friday
9:00am – 4:00pm

SATURDAY
8:30am - 2:00pm

For appointments call:
(770) 934-2657

•We speak: Taiwanese, Mandarin, 
Lao, Thai, and English
•Most Insurance Accepted with PPO 
plans 
•Reasonable Prices

Services for Children 
and Adults

• Cleanings

• Fillings

• Crowns

• Bridgework

• Root Canals

• Bleaching

• Dentures

• Extractions
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 NASA: NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION  
Aratrika Kar 

The National Aeronautics and Space Administration is an organization that is responsible for the nation’s 
space program and for the aeronautics research. NASA’s goal has been to teach the nation in space 
exploration, scientific discovery, and aeronautics research. Most space exploration efforts have been led 
by NASA, including the Apollo moon-landing missions, the Skylab space station, and later the Space 
Shuttle. Currently NASA has been supporting the International Space Station. The organization is also 
responsible for the Launch Services Program which shows the launch operations and the management for 
the other NASA launches.  

Kalpana Chawla was born in Karnal, India. She was the first Indian American astronaut and first Indian 
woman in space. She first flew on Space Shuttle Columbia as a mission specialist and primary robotic 
arm operator. Her parents are Sanjyothi Chawla, Banarasi Lal Chawla. In 2003, Chawla was one of seven 
crew members that were killed in the Space Shuttle Columbia Disaster. The Space Shuttle had 
disintegrated over Texas during re-entry into Earth’s atmosphere. She was awarded the Congressional 
Space Medal of Honor, NASA Space Flight Medal , and NASA Distinguished Service Medal. 

 

Sunita Williams is an Indian American astronaut and a United States Navy officer who holds the record 
for longest space flight by a woman. Her parents are Bonnie Pandya, Deepak Pandya. She is in a lot of 
organizations like: Society of Experimental Test Pilots, Society of Flight Test Engineers, and American 
Helicopter Association. She was awarded Navy Commendation Medal,( twice) Humanitarian Service 
Medal, Medal "For Merit in Space Exploration" (Russia, 2011) - for outstanding contribution to the 
development of international cooperation in manned space flight, and Padma Bhushan. 
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Last winter break, I went to the Kennedy Space Center and got to see many rockets: Apollo 11, Gemini 8, 
Ares, Hydra 70, etc. I also got to meet an astronaut and shake hands with him. My family and I also 
watched two 3-D movies about the space station and how an astronaut lives. My parents also went on a 
ride, Space Shuttle Experience!!! I could actually feel like I was an astronaut taking off for space. It was 
an awesome ride!!!!! I learned about many rockets, astronauts, and a lot of space shuttles. This year at 
July, the rocket Atlantis is going to launch. It is going to be a mesmerizing moment for us all to 
watch!!!!!!  

 

Where I’m From 

By: Urjoshi Kar 

I am from a family of musicians, who have dreams for a musical life, with piano, guitar, 
dancing, and singing. 

I am from a family of loving and caring parents. With support and sadness, happiness, 
and beautiful memories, 

With the love of reading and drawing, I wish to become successful 

I am from a family of fun trips and sweet memories 

Having fights with my sister, but making up again, full of joy and pleasure, 

I am from a family and life of a few tears, many laughs, and lots of kisses and hugs, 

Cute cuddles, warm hugs, and safe feelings 

I am from a family of passion and loyalty, AND a sister who drives me INSANE!!!! 

Fun projects and wonderful friends 

Make my life shine with joy 

I am from a family of bravery and overcoming nervousness, 

Helping each other, going on trips, and having LOTS of FUUUNNN!!!!! 

I am from a fun life of HOT DOGSSSSS!!!!! (Yum!) , love, care, and chocolates!!! 

Love of dogs, pleasure, smiles, and sobs, 

I am from India- the place I was born and the place I love………. 
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TOGETHER WE CAN 
Akash Chakravartty (11th Grade) 

Brick by Brick 

We built the world, 

From every home to every skyscraper, 

From every car to every boat,  

From every phone to every satellite, 

We put our heads together  

In such a way, 

We accomplish  

Something one man  

Could never achieve by himself. 

Together we find cures, 

For diseases that kill. 

Together we make 

The world a better place, 

Separated we only fail. 

Together we are invictus 

And only together we can.   
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MY SUMMER VISITING THE GRAND CANYON  
Sudeshna De (12 YEARS)  

      This summer my family  and I went on an exciting trip to Las Vegas! The plane ride seemed like 
forever and the scenery below looked very different from Atlanta; there were beautiful mountains 
that looked so far away but there wherever you looked. I could even see the Grand Canyon and the 
Colorado River from my seat! It looked amazing, yet scary because it was so large.  
      When we arrived at the airport, I was very tired from the four hour long plane ride, but I was 
still excited. My family and I got a taxi and rode it to our hotel. On the way there, we saw so many 
things like advertisements for magic acts and famous shows playing, a lot of different hotels and 
casinos, shopping centers, and more! There was so much to do! When we got to our hotel, we 
mainly just relaxed and ate dinner.  
       We spent a couple of days in Nevada and all decided we would love to visit the Grand Canyon. 
We had to get up pretty early in the morning and a tour bus picked us up at our hotel. We got on the 
bus and picked up some more people. Finally, after picking everyone up, we started driving towards 
the Grand Canyon. We also visited the Hoover Dam on the way there. When we finally arrived at the 
canyon, it was way hotter than Las Vegas and it felt like the sun was directly shining on top of us, 
not very far away.  The scenery looked breathtaking; it didn’t even look life-like! It actually felt like I 
was just in a dream. You could see each of the individual layers that formed the Grand Canyon and it 
was so astonishing to see.  Just looking down from the railings I got goosebumps. It was pretty 
frightening to look down, even though I wasn’t even afraid of heights. There was a long river at the 
bottom and you could even see little tents from the south rim. I noticed that a lot of people were 
taking pictures of them on the edges of the canyon and jumping for the shot. Some people were just 
sitting on the very edge, dangling their feet! We went into a small gift shop and afterward went back 
to the bus and waited for the rest of the tourists to arrive. It was an awesome experience that I will 
never forget.    
       On the other days we were in Vegas, we went to a chocolate factory and ‘M&M World’. At the 
chocolate factory, we tried samples of different kinds of chocolate and watched how they made it. In 
M&M World, we also tried samples of their newest M&Ms: Pretzel M&Ms. We also watched a 3D 
short animated film there. There were four floors and when we were going down the escalator, 
there was a time line of M&M logos and how they changed every few years from the beginning. 
When we got to the last floor we saw some special cased figurines of the M&M characters in 
different scenes like on a roller coaster, at the movies, at famous landmarks, and more.  The prices 
were as high as $500 to $1,000!  
        We also got tickets to see a thrilling magic show with great acts. We walked on the Vegas Strip 
quite often and we saw lots of street dancers, a short fountain show in front of a hotel, Bellagio, and 
more. Even at night the whole city seemed wide awake and still very crowded. Overall, Las Vegas 
was very exciting and fun and I won’t forget the trip.      

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 107 
 



2013 DECORATION TEAM 

Special Thanks to: Soma Datta, Soma Chowdhuri, Indrani Ghosh, Richa, 
Kantida, Prabirda, Rana, Paromita & Haimanti 

 



 

The making of ‘Abahon’…

Concept and  Direction :
Aradhana Bhattacharya

Choreography : 
Amrita Bhattacharyya

Costume coordination: 
Mayuri, Sumona, Sharmila, Jasmine 

Supported by : 
Ruma, Nilanjana, Sonia ,Tumpa , Anusuya, Shantanu Basu, Pranesh, 
Mrs. Gayatri Ganguly, Mrs. Utpala Dutta, Rana, Mohana and the entire 

Decoration team and well wishers
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Pujari cordially thanks these sponsors 
 Sandip Patel & Family 
 Kanubhai Patel & Family 
 Nilesh Patel & Family 

 

কৃত�তা :  

Sponsors and patrons 
সবাই যাঁরা েলখা বা আঁকা পািঠেয়েছন  
ৈসকত দাস : ই�ারেনট �কাশনা  
TransProma, Inc.; Sameer Khalaf : মু�ণ 
�বীর ন�ী, নীল মজমুদার : মাস কিমউিনেকশন  
টাইিপং ও �ফ সংেশাধন: নি�নী চ�বত�, িপয়া েসনগ�, জবা েচৗধুরী, িব�নাথ ভ�াচাযর্য্, মীরা ভ�াচাযর্য্, 
দীেপন ভ�াচাযর্য্, টু�া ভ�াচাযর্য্ 
��দ : বব েঘাষ, সমেরশ মুেখাপাধয্ায় 

 
 
 

 

 

 
  



 
 

 

Cheers to Pujari Volunteers 

Fund Raising 

• Prosenjit Dutta 
• Kanti Das 
• Surojit Chatterjee 
• Samaresh Mukhopadyay 
• Sid Ghosh (Fund Raising and PR) 

Phool Baganer Roop Kotha 
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Anudito 
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Rupang Dehi Jayang Dehi
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Pujo Execution Team 

Biswanath Bhattacharya, Soumya Bhattacharyya, Sumona Banik, Chandana Bhattacharyya, Sutapa Das, Seemita Chakrabarty, Paromita Das Gupta Ghosh, Molly De, Indrani Kar, 
Susmita Malanabish, Sharmila Roy, Sraboni Roy, Antara Mitra 
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Durga Pujo Cultural Program Participation - 2013 

The following are the participants for programs that went through planned rehearsals 

Decoration team presents.. 
'Abahon' ..an invocation 

Participants: 
Anika,Proma,Nikita,Hiya,Riya,Bebo,Ishan,Tania,Rupsha,Esha,Nilanjana,Mrs.Gayatri Ganguly,  
Mrs.Utpala Dutta & Rana 
Concept and  Direction :Aradhana Bhattacharya 
Choreography :Amrita Bhattacharyya 
Supported by :Mayuri, Sumona, Sharmila, Jasmine ,Ruma, Sonia ,Tumpa , Anusuya, Shantanu Basu, Pranesh, Mohana and the entire Decoration 
team and well wishers 

“রপং েদিহ .. জয়ং  েদিহ” (Rupang Dehi .. Jayang Dehi) 
Directed By:                Biswanath Bhattacharyya  
Program Presenter : Richa Sarkar (Samanta)  
Mahalaya Songs  
  
1.       Alo Chakrabarty   
2.       Devdas Ganguly    
3.       Saibal Sengupta  
4.       Arjun Ghosh   
5.       Piya Sen Gupta   
6.       Haimanti Mukhopadhyay   
 

Instruments:  

  
Tabla : Byasdeb Saha  
KeyBoard : Piya Sen Gupta  
Harmonium: Devdas Ganguly . Haimanti Mukhopadhyay   
Mondira: Soumya Bhattacharyya  
 

Chandi Path:   
Biswanath Bhattacharyya  

Kobita:   
1.       Sutapa Das    
2.       Sanjib Datta  
3.       Subhashree Nandy   

Naach: “Durge Durge Durgati Nashini”  
Dance Direction: Indrani Kar    
Udisha Bhattacharyya  
Ajanta Choudhury  
Aratrika Kar  
Urjoshi Kar  
Suporna Choudhury  
Jaba Choudhury  
Atashi Mukherjee  
Sarani Ghosh  
Monidipa Banerjee  
Shayak Choudhuri 

Sankhya Dhwani: 
Bulbul Banik, Sumana Banik, Chandana Bhattacharyya 
Special thanks:  
Debashee Dutta, Saheli Bhattacharyya,   
Stage Decoration:  
Tumpa Bhattacharyya, Chandana Bhattacharyya   
Slide Show:  
Samaresh Mukhopadhyay, Satadal Sengupta  
Photography: Samaresh Mukhopadhyay  
Light: Pranesh Chowdhury, Prabir Bhattacharyya,  
Santanu Kar  
Sound: Santanu Kar, Satadal Sengupta  

 

Indradhanush 
Concept,Direction & Choreography : Mayuri Ray 
Script  : Richa Samanta 
Playback  Drama : Sanjib Datta,& Richa Samanta 

Light :  Bob Ghosh 
Costume : All moms 
Music & Slide : Saikat Das 

 
Participants: 
Anisha Bhattacharyya 
Sreejita Dutta   
Aishani Mukherjee 
Ishika Hazra 
Ishani Saha 
Deeya Datta 
Raya Deb 
Anooshka Rao 
Anandita Mitra 
Akriti Banerjea 
Sanhita Chatterjee 
Riya ganguly 
Joya Majumder 
Aarshia Datta 
Ariyana Mukherjee 

Umashree Mukhopadhyay 
Meghna Majumdar 
Sanayah Basu 
Sheona Kar 
Richik Ray 
Ronit Das 
Piyush Roy 
Aryan Hazra 
Shaktik Bhattacharyya 
Sujoy Chakraborti 
Aryaman Mukherjee 
Sabarno Dutta 
Olivia Datta 
Srijita Nandy 
Isheeta Mukherjee 
Ananya  Ghose 
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Ayona Ray 
Proma Chowdhury 
Anika Bhattacharyya 
Paroma Mukhopadhyay 
Tania Bhattacharyya 
Puja Deb 
Sanarita Basu 
Baisakhi Mukherjee 
Baisali Sant 
Amrita Bhattacharyya 

Shreya Puvvula 
Tanya Roy 
Tania Majumdar  
Byasdeb Saha 
Prabir Nandi 
Sudipto Banerjee 
Abhijeet Hazra 
Malobika Deb 
Jaba Ghosh 
Atashi Mukherjee 
Mayuri Ray 

 

ANUDITO 
Director: Shantanu Basu  
 Executive Producer: Nilanjana Basu  
 
 

Assistant Production Managers:  
1) Aradhana Bhattacharya 
2) Smita Kar 
3) Rakhi Nandi 
4) Sudeshna Nandi 
5) Jaba Chaudhuri 
 

Cast: 
 1) Richa Sarkar 
2) Pabitra Bhattacharya 
3) Ayona (Hiya) Ray 
4) Byasdeb Saha 
5) Smita Kar 
6) Rupa Hazra 
7) Sushanta Saha 
8) Rakhi Nandi 
9) Sanayah (Raina) Basu  
10) Shantanu Basu 
11) Sudeshna Nandi 
12) Amrita Bhattacharya 
13) Mrinal Chakrabarti 
14) Manas Dey 
15) Sonali Das 
16) Bob Ghosh 
17) Jaba Chaudhuri 
18) Sanarita (Rupsha) Basu 
19) Sheona Kar 
20) Ishani (Keya) Saha 
21) Suporna (Trisha) Chaudhuri 

22) Nilanjana Basu 
23) Soma Datta 
24) Jaba Chaudhuri 
25) Bob Ghosh 
 
Crew: 
 
1) Sudipto Samanta 
2) Mayuri Ray 
3) Subharadip Kar 
4) Abhijit Hazra 
5) Anindita Saha 
6) Prabir Nandi 
7) Neeraj Pandey 
8) Vikram Das 
9) Sanjib Datta 
10) Mahua Saha 
  
Playback: 
  
1) Rahul Ray 
2) Debalina Dutta 

 

Ei Korechho Bhalo: Natok: Please see the collage for all names 
Phool Baganer Roop Kotha  

Participants: 
Anooshka Rao 
Akriti Banerjee 
Meghna Majumdar 
Piyush Roy 
Riya Ganguly 
Sanhita Chatterjee 

Accompanied by 
Byasdeb Saha - tabla 
Avishak Shyam - Octopad 
Amitava Sen- keyboard 
Malobika Deb- vocal & atrayee Rao 
 
Script :  
Subhasree Nandy 
 
Program director :  
Atrayee Rao 

 

 

  

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 118 
 



 



 



 



 

 



 

 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 123 
 



 

 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 124 
 



 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 125 
 



 

Pujari Anjali Durga Puja 2013 Page 126 
 



 

  



 


	Message from Chairman of Pujari Board-2013      
	মানুষ কে? 
	Sweet Memories
	Ballad Of The Gentle Warrior
	Meghna Majumdar

	/
	অথ  চন্ডী কথা
	ঘটস্থাপন কি ও কেন
	শ্যামলাতালে  দু'দিন
	সবুজ আবাসনের পুজো
	আমার  রবীন্দ্রনাথ
	মহিমান্বিত কেদার : বিপন্না প্রকৃতি
	মানবতা ও বিবেকানন্দ
	শীতের ছুটিতে গুজরাটে  ....
	/
	/
	/
	/
	/
	সবাই
	শেফালি মালা
	জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা
	Two Greening Months
	THE ESSENCE OF DURGA PUJA…AS I SEE IT..
	কবিতাগুচ্ছ
	"নেব সবার পরে"
	সর্বগ্রাসী দাবানল
	শারদীয়ার বার্তা
	Life
	My Trip to Myrtle Beach
	The Magic Hat
	Hiya Ray
	0:00:00
	Family Voyage
	Emotions

	DREAMS Poem
	DURGA PUJA FOR ME
	What’s Important in Life
	Where I’m From
	Together We Can
	My Summer Visiting the Grand Canyon


