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                                                     Puja, Puspanjali and some great moments 

             Durga Puja October 13th-14th, 2018 

  Good Hope Station Community Room, Mechanicsburg, PA 
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                     From Sampriti Editor’s Desk…. 
                         Charaiveti…Charaiveti... 

The year turns around; it is the ‘Yugadi’ for us- Sam-

priti. We say ‘Yugadi’ as it denotes “The beginning of 

a new age.” Indeed, it is a new age- where we are visu-

alizing a new social cohesion based on new thoughts, 

new ideas, new zeal and zest, new approaches-to pro-

ceed together to build a cultural society here in Greater 

Harrisburg area. And ‘we’ means, the new ‘Sampriti’ 

team. This team creates the beginning.  

Past one year have been superlative for the achieve-

ments the team has made. A collage of cultural and 

recreation events, including the roaring 

success of Diwali Musical evening, Sar-

aswati Puja cultur- al event, fun filled Pic-

nic at Memorial park (with members 

enjoying the boat- ing activity in the lake), 

super successful India Day 2019(at Harrisburg Com-

munity College) with Harrisburg people thronging to 

Sampriti Sweet stall for Bengali sweets- all these speak 

volumes about the hard work and enthusiasm the new 

Sampriti team shows. And the team owes the success to 

you all- the members, patrons, the Community Leaders, 

guests who kept on supporting all the endeavors the 

Executive team has taken up.  

When we try to find the real driving force behind all 
these successes despite unwanted and unfortunate road-
blocks, we get only one answer “The Leap of Faith”. 
The Team took a great leap of Faith in the good forces 
acting in Nature- the forces of integrity, honesty, belief, 
trust, goodness, kindness; the team acted in true spirit 
of keeping the values of doing good and not stopping 
ever. The team took a great leap of Faith in the Al-
mighty Goddess Durga whom we worship every year; 
Durga’s worship means victory of goodness over evil 
to preserve harmony. Sampriti tried its every bit to live 
up to the ideals of Mother Durga’s worship. And the 
Divine Power blessed us by opening the doors at every 
roadblock.  
 
 
 

What the team Sampriti did here is it didn’t stop. 
“Charaiveti, Charaiveti” is what Sampriti followed. 
This Sanskrit phrase means (Move on, keep going). 
We did not stop; we did not look back. 
 
For a lot many things, we are thankful to many of our 
members. We thank our members for supporting us in 
all the efforts taken towards community work; we 
thank our members for getting onto the field and im-
plementing all the work needed to get 
the cultural and religious events go-
ing; we thank our members by support-
ing us through ide- as, finances, and their 
precious time. We thank you all in giv-
ing Sampriti today a concrete shape which started 
with a humble beginning with a few families seven 
years back. We thank the original team today. We 
thank AIACPA and its leaders for believing and sup-
porting us through all these years in our various ef-
forts too.  
 
With all the support coming in different forms, Sam-

priti went ahead and participated in some Charitable 

endeavors in the past year like sponsoring scholar-

ships for Hari Temple, donating to Orissa Cyclone 

Relief, and contributing towards the well being of the 

Homeless children in State of Pennsylvania.  

The Team stands here for the Oneness of Indian Cul-

ture in Greater Harrisburg area; the team boasts of the 

membership from different regions and cultures of 

India. And the team proudly celebrates Durga Puja 

and Saraswati Puja in the Traditional Bengali culture. 

Above all, the team aims and continues to work for 

the people here in the soil of America by connecting 

through the cultural and humanitarian bonds. 

Sampriti will keep on working with the motto of 
‘Love-Harmony-Oneness’. We will take bigger and 
better leaps in future. Sampriti will never Stop, as our 
mantra continues to be Charaiveti…Charaiveti 
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Hemant Kumar. Doesnt the name say it all? Yes, 
ofcourse, and for me ,specially to write something on 
him, instead of singing or painting his portrait, really is 
very tough. But i shall try my best.  
 
Hemanta Kumar Mukherjee, popularly known as HE-
MANT KUMAR, round the world, was a legendary 
singer and composer,who has an enormous contribu-
tion to our Indian music, both for films and non-film 
genre. Perhaps with the most loving voice, the simplest 

artist, India has ever received as a gift. Starting from 
his early days in the music industry till his last day, he 
had always maintained a signature dress code in white. 
Very tall and kingly built, he was such a noble person, 
having gifted with a Godly voice.  
 
One feels so serene and heavenly listening to his voice. 
But why? Is there any cooling agent present in his 
voice? Ofcourse not. Then why do his songs haunt us 
this way? I personally feel there are so many factors to 
discuss, may be not enough for this article, but still I 
shall put a few, my way.  
 
The two most powerful things that made him what he 
still is and will be, are his Voice and musical sense. 
Now these two factors are common in every trained 
and well known singer. But Hemant Kumar did really 
have an extra gift from God to add to these qualities, 
making him different from the rest. Such a gift that you 
can easily recognise among all, because his songs, his 
compositions have that power to penetrate one’s heart 
and built a home of his music. So haunting are his 
songs.  
 
Watched in a video, a few days back, in a concert,  

      Hemant Kumar  - The Crownless Emperor of Indian Music 
                                   Sagnik Sen, Kolkata, WB 
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another legendary singer Asha Bhosle mentioning 
Hemant Kumar’s songs a class apart. She herself 
was so fond of his music and songs that she even 
kept her son’s name Hemant, after Hemant Kumar.  
 
Legendary singer Lata Mangeshkar once narrated 
that listening Hemant Da gave the same feeling as 
listening to a Sadhu singing bhajans in a temple, so 
pure and divine was Hemant Kumar’s voice. Really 
such a divine comment of one legend on another.  
Salil Chowdhury, the Mozart of India had said, “If 
God could sing, he would have a Voice like He-
mant Da.  
 
Mehdi Hassan, the king of ghazals, said that in In-
dia, if he had to kiss one male voice and a female 
voice, they would be undoubtedly Hemant Kumar’s 
and Lata Mangeshkar’s voice. 

When such are the comments on Hemant Kumar by 
such stalwarts, without any hesitation I may say 
that Hemant Kumar had the most gifted voice. A 
voice so precious in texture, timbre and tone, a 
voice so soothing to our ears, a voice with such a 
rich baritone, a voice with immense melody in it, an 
unimaginable voice. As if God had set by default 
all the best qualities that a voice needs to sing. 
Therefore he simply sang and conquered.  
 
Coming to his musical sense, Hemant Kumar very 
well knew his limitations. He didnt get himself 
much trained in classical music, because I personal-
ly think, he perhaps did not want to disturb the 
‘Gift’ he had already received. Like his personality, 
he went on composing simply, keeping melody, the 
lyrics and the artist in mind. Sometimes I feel that 
music composer Hemant Kumar got shadowed by 
singer Hemant Kumar. His compositions were so 
soulful and heart touching, be it ‘Tum Pukaar Lo’ , 
‘Yeh Nayan Dare Dare’ or a rhythmic one like 
‘Beqarar Karke Humen’, there was always a touch 
of simplicity in them, yet unique. He never over 
expressed, neither did he try to sing one that didnt 
fall in his genre. Yet his compositions were so ver-
satile, be it ‘Na Yeh Chand Hoga’ or ‘Woh Shaam 
Kuch Ajib Thi’. He made all the A-Listers sing for 
his compositions, be it in Bombay or Bengal.  
 
Perhaps the only artist to rule Bengal and Bombay 
simultaneously during the 50’s and 60’s, with his 
songs and his compositions both, and also being the  
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foremost exponent of ‘Rabindrasangeet’(songs writ-
ten & composed by Tagore). On one side we see him 
doing playback, one after the other for Bengal’s Leg-
endary Actors like Uttam Kumar, Soumitra Chatter-
jee, Anup Kumar, Anil Chatterjee and on the other 
hand we see him doing the same for Great Bollywood 
Actors like Dev Anand, Sunil Dutt, Dharmendra, Pra-
dip Kumar, Guru Dutt and others. Not only he made 
his own compositions superhit, but also songs of oth-
er great composers, in his voice, became superhit too. 
Be it S.D.Burman, C.Ramchandra, Naushad or oth-
ers. While composing for other singers he knew what 
to make them sing and on the other side, while sing-
ing for various composers, he knew, what they exact-
ly desired, both in Bengal and Bombay.  
 
In Bengal, till day, Tagore’s songs are highly hon-
oured, and Hemant Kumar is one of the key artist 
behind it, besides Suchitra Mitra, Kanika Banerjee 
and Debabrata Biswas. Here, ofcourse I should men-
tion that Legendary singer & composer Pankaj Ku-
mar Mallick was the first artist who started popularis-
ing Tagore’s songs, the second being Hemanta Ku-
mar Mukherjee, who spreaded Rabindrasangeet glob-
ally. Hemant Kumar kept on rendering Tagore’s crea-
tions as simply as he would render other bengali 
songs. This is where his true musical genius lie, mak-
ing him the most popular Rabindrasangeet artist till 
date.  
 
Hemant Kumar was very much fond of Tagore and 
we also see the influence in his compositions. Keep-
ing his own genre in mind, he went on singing from 
romantic melodies to sanskrit sloks. Only Hemant 
Kumar could do justice to such a wide variety. He 
sang in many languages. Gujrati, Marathi, Bhojpuri, 
Assamese, Punjabi, Konkani,etc besides Bengali and 
Hindi. First Indian singer composer to work in a 
western film (American) directed by Conrad Rooks 
named ‘Siddhartha’. Baltimore city in the United 
States of America honored him with its citizenship.  
 
Born in Varanasi(1920), raised in a village, a simple 
boy conquered the entire nation through his musical 
genius. He didnt receive much awards during his life-
time, but the people around the world, showered their 
blessings, love and respect on this Legend and we are 
still going on doing so. In fact on June,2020, we will 
say that Hemant Kumar was born 100 years back, in 
1920, but still his songs and compositions are so very 
fresh, so very evergreen.  
 

His songs will keep on blooming, each new day and night, 
till the world has love and emotion in it.  
 
Sometimes I feel that I have such a great responsibility on 
me, carrying on and forward this legend’s legacy. Yes it is 
not so easy, that you go on the stage,sing a few Hemant 
Kumar songs and come back. I had to know and under-
stand this legend since my childhood. My father Late 
Swapan Sen gave me these lessons on how to understand 
and sing Hemant Kumar’s songs. My father used to sing 
them too and teach me. His renditions were a million 
times better than mine. My  mother Smt. Abha Sen, un-
doubtedly has the biggest contribution to my musical ca-
reer, supporting me and guiding me till day. I go on train-
ing myself by listening constantly to quality music.  
 
In 2017, I had the opportunity to sing at Harrisburg, Penn-
sylvania. Oh! I loved the people, the audience. So very 
overwhelming it was. The concert, tribute to Hemant Ku-
mar was organized by Sampriti-Cultural Society of Cen-
tral Pennsylvania. As I entered the auditorium of Rose-
Lehrrman Arts Center, my heart was filled with joy to see 
the ‘Steinway & Sons’ concert grand piano standing all 
alone with its pride in a kingly way. I love playing the 
piano and it couldn't have been better, honoring the ‘King 
of Indian Music’ by playing the ‘King of all Instruments’. 
Perfect melodious match. Paying tribute by playing the 
piano and singing. I still remember how much the people 
loved the musical night. I too had a great experience. I 
hope everyone is in sound health over there and my best 
regards to all. 

             Memories of India    
    Janhavi Raj, Mechanicsburg, PA 

           Hemant Kumar  - The Crownless Emperor of Indian Music 
                                  Sagnik Sen, Kolkata, WB 
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ভারেবাসীর জীবন সংগ্রাতমর জীবন।সকান হকেুই সিজ নে। সবাঁতি 
থাকাটাই কিসাধি। জত  আতসশহনক, বাোতস হব াক্ত রাসােহনক, সধাাঁো, 
ধূত া, িডা সরাদু্দর, প্রাে ন’মাসই গরম, ব শাকাত  জত  থথ থথ, পহরতবশ 
অস্বাস্থ্িকর, মশা, মাহে, হপাঁপতড, আরতশা া ও বিাতেহরোর মুক্তান্ি । 
গাডী থাকত ও রাস্তাঘাট সঙ্কীর্শ Parking lot সনই ব ত ই িত । বাতস, 
ট্রাতম, স াকা  সট্রতন অপেশাপ্ত ভীড। প্রহেকু  পহরতবতশর সতঙ্গ  ডাই 
করতে করতে মানু  ক্লান্ত।ক্লাহন্তর োপ সবশাতঙ্গ। এরই মতধি মানু  স াাঁতজ 
পাে আনতের স ারাক। বাতস প্রিণ্ড ভীড,ঘমশাক্ত কত বর, ঝগডাঝাহট, 
েকশােহকশ। এরই মতধি দু-িারতট সরস মন্তবি। ফুটপাতথ এক হি তে 
োউহনর নীতি িাতের সদাকান। দু-একটা পাথতরর স্ল্িাব হকংবা ইতটর 
উপর ইট সাহজতে োর উপর একটা েক্তা সফত  অহেহথ আপিােতনর 
বিবস্থ্া।  তদ্দররা সস াতন হনহবশধাে বতস ভাাঁতড িুমুক হদতেন, রাজনীহে, 
অথশনীহে সব হব তেই মন্তবি করতেন,মাতঝ মাতঝ েকশও জুতড হদতেন। 
আবার জনঅরতর্ি িাহরতে  াতেন।জীবতনর অতধশক সমে  াইতন 
দাাঁহডতেই সকতট  াে। সদাকান, বাজার, ডাক্তাতরর সিম্বার-সবশত্র  াইন। 
জীবতনর ঝুাঁহক হনতে হনেি াত্রীতদর সঙ্কটমে জীবন। েবুও রবীন্দ্রসদন, 
নেন, একাতডমী অব ফাইন আটশস, নজরু  মঞ্চ, সমস্ত হবতনাদন পাকশ-
হথক হথক্ করতে মানু -সবার সিাত  মুত  আনতের হঝহ ক। উৎসবগুত া 
সকা াি মু র।  

দুগশাপুজা, কা ীপুজা, সরস্বেীপুজা, সদা  াত্রা স ন আনতের সজাোর হনতে 

আতস। নাি, গান,  াওো-দাওো জীবনটাতক েেমে কতর েু তে। সারা 

বেতরর ক্লাহন্ত স ন এক  িমাে উধাও িতে  াতে। সভার ৫টা সথতক 

রাে ১১টা প শন্ত জীবন সংগ্রাম। এরই মতধি মাতঝ মাতঝ আড্ডা 

জীবনটাতক েেমে কতর েু তে।  

 আতমহরকার আকাশ হনমশ ,নদীর জ  স্বে,বাোস হবশুদ্ধ, ধূত া সনই, 
সধাাঁো সনই, মশা, মাহে, হপাঁপতড, আরতশা া হকংবা বিাতেহরো সনই। পূবশ 
উপকূ  সবশ সবুজ। িওডা ঝকঝতক রাস্তাঘাট, দুপাতশ সবুজ ঘাতসর 
গাহ িা, অদূতর ঘন সবুজ বনবীহথ, হকংবা হদগন্তহবসৃ্তে সবুজ ফসত র 
স ে। শিরগুত াতে রাস্তার দুধাতর সাহরবদ্ধ বাডী। হেমোম, সাজাতনা 
সগাোতনা। স াকজন  ুব একটা সিাত  পতড না। মাতঝ মাতঝ হুস-িাস 
গাডীর শতে নীরবো ভঙ্গ  িে। আবিাওো মতনারম, ৮মাসই  
নাহেশীতোষ্ণ। বসন্ত-সমাগতম গাতে গাতে নূেন পাো ও ফুত র 
সমাতরাি। সকান হকেুর জনিই  াইতন দাাঁডাতে িে না। বিহক্তগে 
উপহস্থ্হে োডাই সফাতন বা ই-সমত  সব কাজ িতে  াে। একজন  
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হদন মজুতররও গাডী সকনার ও িা াবার ক্ষমো আতে।আমাতদর 

সদতশর মে স  াতন সস াতন সদাকান সনই। হনহদশি জােগাে হবশা  

হবশা  ম , িতরক রকম পনি থতরথতর সাজাতনা।      
 

ভারেবাসীর জীবতন সবই অপ্রাহপ্ত, হকন্তু প্রাহপ্ত অতনক।কমশমু র 

আনেমে জীবন। আতমহরকাে থদহিক সু  অফুরন্ত হকন্তু মতনর 

স ারাক সনই ব ত ই িত । জীবন হনস্তরঙ্গ েেিীন। সুর সবাঁতধ 

সদওো আতে। সবাইতক একই সুতর গাইতে িতব। থশশব, থকতশার, 

স ৌবন, সপ্রৌডত্ব, বাধশকি জীবনতক নানা রতে রাহেতে িত তে-সুতরর 

স্বাধীনো সনই। আড্ডা সনই,িাহস িাট্টা সনই,হি হুতলাড্ সনই। 

গড্ডহ কা প্রবাতি গা ভাহসতে দাও , হনস্তরঙ্গ জ াশতে ভাসমান 

একটা সনৌকার মে জীবতনর েরীটা হনতজর গহেতে একসমে 

গন্ততবি সো সপৌোঁতবই। থবহিত্রিীন,েেিীন এক জীবন। সবই আতে, 

হকন্তু বড্ড একা।সদ া িত ই সসৌজনি হবহনমে করার হনেম। 

ভারেবাসীর আতবগ আতে হকন্তু হনেম সনই ।এ াতনও উৎসব আতস

-বডহদন,নবব শ, Halloween, Thanksgiving, Father’s Day, 

Mother’s Day-হকন্তু সকান সকা াি  সনই,উোস সনই-সব 

হনস্তব্ধ। সব হকেুতেই বিবসাাহেক দৃহিভহঙ্গ। Gift  সদওো সনওো 

আতে, িাকুরদা-িাকুরমার আদর আতে হকন্তু দূরত্ব বজাে সরত । 

সকননা োরা familyর সদসি নন। আমাতদর মতধিও আজকা  এই 

ধারনা িা ু িতে িত তে। ভারেীে উৎসব সাবশজনীন-সকান হনেতমর 

বা াই সনই-সকব ই আনে, থি-হুতলাড, নাি গান-বহুজনসু াে, 

বিজনহিোেি। আতমহরকার উৎসব হনষ্প্রার্।  

 

প্রার্িন্ি  উৎসব মতনর সতঙ্গ মহস্ততের স াগাত াগ স্থ্াপন কতর। মন 

ে ন মহস্তেপ্রসূে হব তে আসক্ত িে-ে ন মতনর েৃহপ্তর জনি মানু  

স াাঁতজ সাহিেি, সংসৃ্কহে, নাটক, গান, নাি, কীর্ত্শন, বাউ  গান।  

স  াতন প্রার্িান্ি ি সনই, সস াতন মতনর সতঙ্গ মহস্ততের স াগাত াগ 

হবহেন্ন িতে  াে, মন ে ন ইহন্দ্রোহিে হরপুর বারা অপহৃে িে-

“আিার,হনদ্রা-থমথুন”ই ে ন োর ধিাতনর বস্তু।সংসৃ্কহেহবিীন মন 

পশুসু ভ আিরর্ কতর।এজনিই এতদতশ এে মতনাতরাগ,এে juve-

nile crime.  

                    একজন বহিরাগতের দৃহিতে আতমহরকার বাোহ  সমাজ  
                         Manoj Kanti Biswas, Kolkata, WB 
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এই সভাগসবশস্ব জীবতনর বাইতরও স  এক বৃিৎ অমৃেকুন্ভ আতে োর 

সন্ধান সদওোর জনি প্রবাসী বাোহ  সমাজ সংসৃ্কহে িিশা কতর আগামী 

প্রজতের সেত তমতেতদর স হদন এই উতদিাতগ সাহম  করা সম্ভব িতব 

সসহদনই পাওো  াতব এই প্রতিিার সাথশকো। 

 

স  শহক্তর সজাতর আজ আতমহরকানরা  হবতের সসরা, সসটা ি  

আত্মহবোস। স্বীকার করতে হবধা সনই স  আত্মহবোসিীনোর জনি 

বাোহ  আজ সবার সপেতন।এই জনি আতমহরকান মাতেরা প্রর্মিা 

বাোহ  মাতেতদর অহে সেকশোর জনিই বাঙ্গা ীরা আত্মহবোসিীন। 

”সাে সকাহট সন্তাতনর সি মুগ্ধা জননী সরত ে বাোহ  কতর মানু  কর 

হন” কথাহট আজও সমান প্রাসহঙ্গক। একটা বতটর িারা পূর্শো হনতে 

জোে বত ই আজ স  হশশু কা  সস মিীরুি। আমরা  হদ িাই স  

সস আমাতদর থবিক ানাতে আমাতদর মতনর মে বড িউক োিত  সস 

িে dwarf. মানুত র সব াতেও হিক োই।৪ বের প শন্ত পহরি শা 

করতে িে। োরপতর োতক স্বাধীনো হদতে িতব  াতে থদনহেন 

জীবন সস হনতজই িা াে, মাতের ভূহমকা িতব বাগাতনর মাহ র মে। 

ইংতরজীতে একটা কথা আতে,”Too much of care is careless-

ness.”একজন আতমহরকান মা হক কতর সকান আত্মীে স্বজন বা 

কাতজর স াতকর সািা ি োডাই হেন িারতট বাচ্চা স্বাব ম্বী কতর গতড 

সোত ন ো আমাতদর হশ তে িতব। আতমহরকা প্রবাসী বাো ী 

মাতেতদর কাতে আমার হবনীে অনুতরাধ,”আপনারা আপনাতদর 

সন্তানতদর হৃদতের গুতন সমৃদ্ধ,স্বাব ম্বীও আত্মহবোস কতর গতড েু ুন 

 াতে োরা এতদতশর িা তকর আসতন বসতে পাতর।”  

গে বের জুন মাতসর সশ  সপ্তাতি আহম হেন হদতনর জনি হে াম রাহশোর 
থসকেশির সসাহি সে পেুশগা  আর উরুগুতে র ফুটব   হবেকাপ মিাি 
সদ তে। ঐ মিাতির হটহকট না থাকত  িেতো আমার সকানহদনই ও াতন 
 াওো িতো না। বহঞ্চে িোম সুের এক অহভজ্ঞো সথতক। সোট্ট অপূবশ 
এক শির এই সসাহি। আমাতদর সিাতট  সথতক দু হমহনট িাাঁটত   
কৃষ্ণসাগতরর নী  জ  আেতড পডতে কা তি পাথুতর থসকতে, উতটা 
হদতক ক্লাস সসতভতনর "ভারে ও ভূমন্ডত  " পডা হবশা  কতকশাস 
পবশেমা া। দুহদন রাে একটা /তদডটা অবহধ সমুদ্র থসকতে কাতির ফাহ  
হদতে থেহর, সাদা রং করা, সি াতনা  াহটো সে শুতে উপতভাগ কর াম 
প্রকৃহে র অহনবশিনীে সশাভা। ভাগিক্রতম একহদন হে  পূহর্শমা, অনিহদন কৃষ্ণ 
প্রহেপদ। িকিতক দশ টাকার কতেন এর মতো িাাঁতদর পাশ হদতে মুহুমুশহু 
ওিানামা করহে  হবশা  সী-গাত র মতো সেনগুত া। মতন িহে  স ন 
আমার সামতন সমুতদ্রর মতধিই নাম  বুহঝ। এেটাই কাতে। দূতর সদ া 
 াহে  ঝ মত  সেহডোম। আমার সিাত র সামতন ে ন েরঙ্গ  িরী র 
সতঙ্গ মল ুদ্ধ ি তে অজস্র সুেরীর। শটশস আর হট শাটশ পরা আমাতক 
 াগহে  স ন সবার া পরা মুসহ ম গৃিবধূ। হেন্নমূ , মধিহবর্ত্ মানহসকোর 
আহম ই সকব  বুভুকু্ষ সিাত  োহকতে োহকতে সদ হে াম িাওোে সদা  
 াওো সাহর সাহর  ইউকিাহ প্টাস গাতের সরু গুাঁহডর মতো উরুর হবভঙ্গ, 
িিাৎই উতড  াওো সারতসর গ্রীবাভহঙ্গ, হকংবা সমুতদ্রর অগুনহে সেউতের 
মতধি শরীরী সেউগুত ার হমতশ  াওো।  মতন মতন ব হে াম সকানটা সবহশ 
সুের?  
 
ঝকঝতক নীহ মাে শুভ্রোর প্রেীক পূতর্শেু ,সামতনর অহেস্বল্পবসনা 
সেোহঙ্গনী সদর অপরূপ সদিবলরী, হবেু হবেু আত াকমা াে সসতজ ওিা 
কতকশাস পবশেমা া, না মনু িকৃে সমহরন ড্রাইতভর আত াক সরাশনাই?
জীবতন এই প্রথমবাতরর জনি হনতজতক অেিন্ত ভাগিবান মতন িত া। শুধু 
হনতজতক ভাত াবাসতে ইতে জাগত া । 
 

মতন িত া ----- 
একহদন প্রকৃহের কাতে হগতে ঘর বাাঁধতবা, 
পবশে, সমুদ্র েুাঁতে হনজশনোর সতঙ্গ করতবা সহন্ধ। 

হনসগশ শূনিো হঘতর থাকতব আমার এক া আকাশ,  
িাাঁদ, সজিাৎস্না,  নক্ষতত্রর আতবতশ মুগ্ধ আহম সভতস  াব। 

হনবশাহসে মন আর মনন হনতে িতবা মুক্ত হবিঙ্গ, 
একবার, শুধু একবার হনতজতকই  ুব ভাত াবাসতবা । 

 একজন বহিরাগতের দৃহিতে আতমহরকার বাোহ  সমাজ  
        Manoj Kanti Biswas, Kolkata, WB 

                     কৃষ্ণসাগর 
         Dr. Prakash Das, Kolkata, WB 
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সকন জাহননা সকন মতন পতড  
মা - বাবাতক সতন্ধি সকাত  ! 
ইতে কতর সবশভূ া সফত   
সফর স াকা- ুকী িতে  
সদৌতড হগতে ঝাাঁপাই বাবা-মার সকাত  ।  
সভাতর জানা ার  ড হড  ু ত   
      স ন মাতক সদহ  । 
মা স ন বত , স াকা িান্ডা  াগতব  
      সভাতর বাইতর সবতরাত  । 
ভর দুপুতর ঘতর হফতর আকণ্ঠ েৃষ্ণাে  
       জ  স তে িাইত  । 
মা স ন এতস িাে পা া কতর  
       বত , স াকা সরাতসা একটু াহন  
       সরাদু্দর সথতক এই সো এত  । 
 
সতন্ধির আকাশ মা াে িাাঁদ োরা গাাঁথা  
       হমহট হমহট জ্বত  । 
সতন্ধি প্রদীপ জ্বাহ তে মা েু সী েত  । 
বত  স ন, একটু শান্ত িতে স াকা  ুকী বতসা  
        বাোসা পাতব পূতজা সশ  িত  । 

                       িারাতনা সসই হদনগুত া  
          Dr. Pijush Mishra, Kharagpur, WB 
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ইসু্কত র পাশ হদতে সিাঁতট সগত   
মতন িে স ন বতস আহে ভাই-সবান  
     বাবার সাইতকত  । 
বাবা সাইতক  িাহ তে সপৌঁতে হদে  
  ইসু্কত র ঘন্টা বাজার আতগ । 
 
জীবতনর সরতস সিতর সগত  -  
      দু'তিা  জত  ভতর সগত   
মা বাবাতক বতক - 
     হনশ্চেই েুহম হদতেতো স াকার কান মূত  ! 
বাবা সিতস বত , স াকা এক াই সোমার সেত  । 
     আহম সো হপেন সথতক সটতনহে ওতক । 
পতড সগত  িাাঁটুতে - পাতে সিাট সপে নািত  । 
     সরতসর সঘাডা স ন । 
ফােশ িতে িতব ওতক সব কহিহটশতন  
    সোমার দামা  পাগ  সেত  । 
 

অনন্ত অহসতম হবোতে সরত ে আাঁি , 
সিথা অহবি  সজতগ রে শাহন্তর োোে  ।  
সকাম  মাোে সঘরা হবস্তীর্শ নীহ মা অে , 
নাহি সসথা জরা মরা নাহি বিথাভরা মিীে ।  
নাহি িাওো পাওো জগৎ সংসার জ্বা া, 
িারাবার ভে নাই, েথা নাহি সকান দুুঃ   ােনা।  
সক ই হমহ তে সসথা একাকার এক নীহ মা,  
েবু কাাঁতদ হৃদে, সফত  স তে এই সংসার মাো।  
ভব সংসার সধতে িত  হনতে েব ে নার স  া,  
নেতন সিহর সসথা কে স  , সমাি মাোর মহদরা ।  
সব া সশত  জাহন আহসতব অজাতন্ত মৃেূির  বহনকা, 
নাহি বাাঁধা,ভুহ ব হবদাতের বিথা সদহ ো েব সৃহির হবশা ো ।  

     হবতের হবশা ো ভুহ তেতে মিামাো  

Dr. Narendra Dewri, New York, NY 

              আজতকর শপথ  
Prashanta Majumdar, Bethuadhari, WB 

         এই বাং াে সবাই হমত   
         আনেতেই আহে 
         দুুঃত  সুত  িাহস কান্নাে 
         সবাই পাশাপাহশ ! 
 
          জাে সবজাে দীনদহরদ্র 
          সবই হপতে সরত  
          গডব সমাজ গডব সদশ 
          করব সমারা আহভহনতবশ 
          জীবন মরন সতঙ্গ থাক – 
          থাকুক মান, থাকুক জান !! 
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Ramendra N. Bhattacharya, Agarpara, WB 
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  ন সোমার সকাত  মাথা রা ব   
     বত  িাে বাহডতে ডাহক   
        হফতরও োকাও না   
     শুতনও শুনতে পাও না  
  
আবার ক তনা না ডাকতেই   
পাতশ এতস বতসা িুপহট কতর   
    হবনা সনাহটতশ আসাটাই   
সোমার হিরতকত  অতভিস   
সকউ সকউ স তি সোমার সকাত    
    মাথা সপতে সদে  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

োতদর আর সফরা িে না   
   হনতজর পুরতনা ঘরহটতে   
সোমার সিৌম্বক িাে দুতটার ডাক   
     সক আর সফরাতে পাতর বত া   
 
 জাহন একহদন সটতন সনতব কাতে   
    সেমন কতর সোমার ডাক সপত    
 প্রহেতরাতধর ন  ক  জ  সব  ুত  সরত    
   িত   াব সোমার সাতথ শূনি এ-দুতটা িাতে ।  

 
 
 
 
 

 

                              

      শরেকাত  নী  আকাতশ 
      সমঘ সভতস  াে েতে কাত  
      সবাই  ুশীর বাাঁধন িারা 
      মন সভতস  াে পাগ  পারা 
      সিথাে সিাথাে  াতে উতড - 
      রেনা স  আজ বন্ধ ঘতর 
      সবুজ ধাতনর  ুশীর িাওো ।  

                     শরৎ কা   
 Prashanta Majumdar, Bethuadhari, WB 

                        जय मगाँ दुर्गा  
     Janhavi Raj, Mechanicsburg, PA 
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 এবার আমাতদর পাডার পুতজার হথম হে   াইভ িাকুর । সমাতডর 
হমহির সদাকাতনর মেরা গাব ু সঘা  িতেহে  গতর্শ । বহ উহড স্বতে 
হবোস সােিহক িতেহে  কাহেশক । পাডার িাটশথ্রব হজহন িতেহে  
 ক্ষ্মী । হজহনর সবান বহন ফােশ ইোতর গ্রিাজুতেশন করতে । আজ 

হবজো দশমী । হজহন-বহনর মা িাকুর বরর্ করতে এতসতেন । বহন 
ও এতসতে সতঙ্গ । বহনর মা হেন ফুট উাঁিু সবতঞ্চর ওপর দাাঁহডতে 
দুগশার সরাত  আটটা নক  িাে  াগাতনা সুহস্মো সবৌহদর দু’গাত  পান 

বুহ তে বরর্ করতেন । জীবতন প্রথম শাহড পতর জডসড বহন 

দু’িাতে বরর্ডা া ধতর মাতের পাতশ দাাঁহডতে । িিাৎ সস সটর সপ  
সক স ন োর পাতের আেুত  পরা রুতপার িুটহকটা স া ার সিিা 

করতে । নীতি োকাতেই সদ  , অসুররূপী ফাটা হবতশ সিাট কতর 
িােটা নাহমতে হন  । বহন মাতের হদতক সিা  সফরাতেই অসুতরর 
পহজশন সথতক ফাটা হবতশ িণ্ডীর ঘতটর জ  েুাঁতড মার  বহনর 

পুতজাে সকনা পাটহ পালু হসতের শাহডর আাঁি   টাতগশট কতর । বহন 
সিাঁহিতে উতি ফাটা হবতশর কাাঁতধ মার  এক জব্বর  াথ । দুগশার এক 
পা হে  হসংিরূপী সভাম্বত র হপতি আর অনি পা ফাটা হবতশর ডান 

কাাঁতধ । বহনর  াহথতে হবতশ হিৎপাে । বিাত ন্স িাহরতে  াইভ দুগশা, 
হসংি, অসুর সবাই সেেতর পড  ো তগা  পাহকতে ।  ক্ষ্মী, 

সরস্বেী, কাহেশক, গতর্তশর েিািুও সগ  িটতক । ধাক্কাধাহক্কতে সবঞ্চ 
উতট বরর্কারী মহি ারাও সমতঝে পডত ন হেটতক । হবসজশতনর নাি 
প্রিাকহটস করতে থাকা সেত রা দৃশি সদত  সদৌতড এতস ঝাাঁহপতে পড  

ঘটনাস্থ্ত  । সি াতিহ  আর সিাঁিাতমহিতে মুিূতেশ  একটা হু সু্থ্ ু  

                                                              াইভ পুতজা ডট কম  
                                     Ramendra Nath Bhattacharya, Agarpara, WB 
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 কান্ড সবতধ সগ  । বহনর মা’র সো িিাং-ই সগ  সভতে । মাথার 
মুকুট আর সকাত র ঝাাঁহপ েুাঁতড সফত  হদতে হজহন মাতক হনতে সদৌড  

িাসপাোত  ।  

  

থি-িট্টতগাত র মাতঝ বহনর নাহক সুতর কান্না োহপতে হসংিরূপী 
সভাম্বত র গ াে সশানা সগ ---হুডুমো  পাহকতে মাহটতে পডবার 
সমে োর সকশতরর ে াে  ুহকতে রা া গাাঁজার কতেটা সকান্ ফাাঁতক 

ফাটা হবতশ সঝতড হদতেতে । পাবহ তকর সভের সথতক একটা 

আওোজ উি , অসুর বহনর সতঙ্গ অসভিো  কতরতে । আর  াে 

সকাথাে ! হনউজ িিাতনত র কিাতমরা এতস বহনতক জুম কর  । 
বাহগতে ধরা বুম-এর সামতন বহন কাাঁতদা কাাঁতদা গ াে বাইট হদতে 

 াগ  । সােিহক কাহেশতকর ধনুকবার্ সফত  বহনর পাতশ হগতে 

দাাঁডা । বহনতক থাহমতে সস বহ উহড কােদাে ডাে গ ঝাডতে শুরু 
কর , ‘  অগর ও গো হবতশাো বহনতকা পরোাঁই পর হফর আ  াতে 

সো মিাাঁে িুন িুনতক উসকা িাহড্ড-পাসহ  অ গ করুঙ্গা’। ক্লাতবর 
সেত রা হবতশতক ধতর  াহগতে হদ  আডং সধা াই । এহদতক সকাথা 
সথতক  বর সপতে পুহ শ এতস িাহজর । ওহদতক ফাটা হবতশ মার 
স তে স তে ে নও েডতপ  াতে, ‘ আমার নাতম একবার সকস 
হদতে দিা  না বিাটারা ,   জাহমতন সবহরতে এতস আমাতদর হুডতকা 
ক্লাতবর সেত রা হমত  সোতদর সব ক’টাতক  হদ উদুম কিা াহন না 
হদই সো..... তর্ত্াসব ইহডতেট.... াইফ বাদ হদতে  াইভ িাকুর 
করতব ?’   
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 जाने क्यों इतनी जल्दी साल गुजर जाते हैं,  
हााँ बचे्च बडे हय जाते हैं!! 
 
जैसे ये कल की बात हय, 
गुजर गये कैसे 12 साल वय!! 
 

कल तक जय रहती थी पलकय की छाव में, 
अब ज्यादा समय बबताती है सू्कल में!! 
 

छयटी बहन घर पे हयती है बयर, 
घडी घडी देखती है डयर (door)!! 

 

मम्मी पापा करते है बहुत प्यार, 
दूर वाले पररवार बमलने कय करते है इोंतेजार!! 
 

पढ़ बलख कर करना बडा काम, 
और साथ ही बनना एक अच्छा इोंसान!! 
 

कभी बकसी कय दुख मत देना, 
ऐसे ही हमेशा हसे्त रहना!! 
 

की तुम हय बहुत प्यारी, 
हमारी आाँखयों की राजदुलारी!! 
 
                2 

जब हम साथ हयते हैं, 
हसीन वय मुलाकात हयते हैं!! 
समय तुरोंत बनकल सा जाता है, 
रेत की तरह वय बिसल सा जाता है!! 
ना जाने क्यों समय थमता नही ों, 
और ये बदल आपके बबन लगता नही ों!!  

            3 
दयस्ती वय इबादत है जय हर कयई कर नही सकता, 
ये वय दुआ है जय हर कयई पा नही सकता!! 
 

                                  शगयरी   
             Nibha Rani, Mechanicsburg, PA 
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आपसे दयस्ती हुई तय हमने ये जाना है, 
अब तय चाहे कुछ भी हय, बस ये दयस्ती बनभाना है!! 
 
                        4 
 

चाहा तय बहुत बकसी के सामने ना रयऊाँ , 
लेबकन ये आाँसू छलक ही जाते हैं!! 
 
भीड में खुद कय तन्हा पाकर, 
ये बिसल ही जाते हैं!! 
 
दयस्तयों ने भी समझने की कयबशश ना की, 
आप सयचते बहुत हय बयलकर बचने की कयबशश भी की!! 
 
सयचूाँ ना भी तय भी ये मचल ही जातें है, 
क्ा करू.... ये आाँसू छलक ही जाते है!!! 
 
                         5 
 
पापा 
क्यों छयड चले गये मुझे, 
आज भी यकीन नही हयता, 
बक ये बदल बहुत है रयता, 
मा कय आपकी याद बहुत है आती, 
बकसी से कुछ ना कह कर अपनी बकस्मत पे है पच्छताबत, 
उनसे हम इतनी दूर है, 
ना चाहते हुए भी मजबूर है, 
बजोंदगी की गाडी तय है चलती, 
हमे आपकी कमी बहुत है खलती, 
आप हयते तय कुछ और ही बात हयती, 
हम सब साथ रहते, ना ये गम की रात हयती!! 
 
                             6 
 

आपकी मौजूदगी का आज भी एहसास है, 
हााँ, हमे आज भी प्यार है, 
ऐसा नही की हम अपनी बजमे्मदारी भूल गये, 
चाहा तय बहुत, पर आपकय भूलना भूल गये!! 
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 As my parents are from India, I’ve been traveling to 
India for all my life since I was little. I always won-
dered about how come the US and India approach the 
environmental protection and pollution  issues so dif-
ferently. Is it just because of the US being  a devel-
oped, industrialized country, while India’s still devel-
oping  and is in a state of transition from being primari-
ly an agricultural based economy to an industrialized 
nation? 

 
My family members from Southern California talked 
about the smog that they have experienced in the 1960s 
and 70s. I have heard similar stories from people from 
Pittsburg. Currently however, the Environmental Pro-
tection Agency (EPA)’s 2018 air report has shown that 
our nation’s air has drastically improved from those 
days. The Clean Air Act (1970) and the Clean Water 
Act (1972) have definitely helped to reach these goals 
with bipartisan support  in Congress and support from 
the general public. Today, America ranks 10th place in 
air quality, according to the Environmental Perfor-
mance Index and possibly can do a whole lot better. 
Even with the push for more urbanization, protecting 
the air, water, and environment in general has been a 
central tenet for the city planners and the developers.  
 
India is progressing on its urbanization journey very 
fast. Every year that I visit my grandparents, there are 
new constructions everywhere. People are trying to buy 
apartments or “flats",  as they call them, to stay in or to 
rent out. It is a big business in India.  However, I don't 
see any concern for protecting the natural resources 
when they are building. There is no concept of rain  
 

                           Is the sky bluer in USA? 
                Aratrika Chakrabarti, Carlisle, PA 
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 water harvesting, reforestation efforts, or preservation 

of the local fauna. My grandma who lives in a pretty 

urban area told me that foxes used to  howl and scream 

at night near her place. Now, there are no foxes around.    

 
Even the local park and the water body does not have 
any space for the local wildlife to coexist with the hu-
mans.  
 
 Maybe the social underdevelopment has some-
thing to do with the lack of preservation efforts in In-
dia. Maslow's hierarchy of needs suggest that basic 
physiological needs like food and shelter  need to be 
met before people can worry about more abstract envi-
ronmental issues.  If people go hungry, they don't care 
about the quality of air that they breathe.  Also, the 
populistic way that the Indian Parliamentary System 
works can control the direction and the momentum  of 
environmental protection efforts. When I visit  India, it 
seems that the construction plans of the roads and the 
bridges change on the whims of whoever is in power, 
and not on scientifically validated planned designs.   
 
However, I think that the situation in India is starting to 
change and it is starting with the younger generations. 
My cousins talk about planting trees that they have got-
ten from their school. They are also doing seminars and 
giving presentations about recycling plastic and related 
hydrocarbons. They want to drive electric vehicles and 
can talk about fuel emission control better than I do. 
They get excited when I tell them about geothermal 
units or the solar panels that we have in our school dis-
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Mahatma Gandhi was a magnanimous role model of 
social change. He was the leader of protests and 
demonstrative marches across India against  the Brit-
ish Empire. Gandhi was one of the first people to use 
nonviolence at a national scale and this inspired many 
movements across the world. The most important 
goal that he devoted most of his life to was to utilize 
nonviolent resistance tactics to free India. 

 

The philosophy of nonviolent civil disobedience utilized 
speeches, boy- cotts, and marches in-
stead of guns and physical violence to 
achieve a goal. This was done by many 
people who were gathered as one power-
ful entity to ac- complish change. A 
powerful exam- ple of this was demon-
strated in the Salt March, which began on 
March 12, 1930. The 24-day march was 
directed against the British salt monop-
oly. Another example of peaceful 
resistance was when Gandhi fasted for many days in an 
attempt to unify the Indians and Muslims when tensions 
were increasing after British rule. This is the power of non-
violence.  

 

To this day, I, along with the world, am affected by 
Gandhiji and how life message. Trying to end a conflict 
with words and wisdom rather than physically fighting 
should be the way of the world— especially in today’s day 
and age with gun violence becoming a regular occur-
rence.  The adage “brains over brawn” influences me daily 
as I enter my first year in high school.  I also feel that add-
ing empathy, sympathy, and a common respect for our 
neighbors would pay homage to a great man’s way of life 
and make this world a more tolerant place to live in. 

       How Gandhiji Influences Me 
          Milan Yadav, Atlanta, GA 

                        শারদ অঘশ  
   Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA 

suburbs  outside of big metros, people are engaging in 
subsistence farming and other organic efforts.   I do 
believe that younger  India gets that we all live under 
the same sky,  breathe the same air and drink the same 
water.   
 
   It’s important to the US for India to improve 
its environment. Global warming is a very real thing, 
and India not being able to protect its environment 
harms not only them, but us too. Even  looking at it 
from an economic standpoint, India can become a sus-
tainable  partner to USA  if and when they improve the 
condition of their natural environment which will also 
make me proud because of my Indian heritage.    

                  Is the sky bluer in USA? 
         Aratrika Chakrabarti, Carlisle, PA 
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Memorial Day is the day we honor our 
soldiers – the heroes of our nation. In 
many ways the Memorial Day is a unique 
American holiday as it is the day we cher-
ish and celebrate the memories of our sol-
diers who fought for our nation’s flag, 
peace, safety, and freedom. The Memorial 
Day reminds us of the countless sacrifices 
the soldiers and their families make for all 
of us. It is a day for us to reflect and show 
our thankfulness and gratitude for our sol-
diers, veterans, and their families for mak-
ing our country a better place to live. 
 
 I love my family, and I can real-
ize the pain, suffering, and the sacrifices 
the soldiers and their families endure dur-
ing wars and peace including children like 
me.  Memorial Day reminds me of the love 
and dedication our soldiers – men and 
women exemplify by giving the ultimate 
sacrifice of their lives as the greatest gift to 
protect and defend our country and its peo-
ple from the harm’s way. Let us take a 
moment and pray for them and their fami-
lies. 
 
I feel proud to celebrate the Memorial Day 
with family and friends participating in the 
Hershey Memorial Day Parade and Cere-
monies including the Memorial Day fund 
raising races in Harrisburg.  We should be 
grateful to the veterans, living and fallen 
soldiers who have all risen above and be-
yond human selflessness. As a citizen, 
someday I would like to be involved in any 
possible way to serve the people of my 
country. 
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I enjoy celebrating the vivid festi-

vals of India, 

Non-stop singing and dancing to 

the beat, 

Drinking mango juice and chew-

ing on sugar canes, 

In my heart I feel vibrant pulses 

rush through my veins, 

After all the fun I now see color 

in me!  

          What  Memorial Day means to me 
                 Arman Kazi, Hershey, PA 

          The Colors of India 

     Sofia Yadav, Atlanta, GA 

      Hiya Das, Chennai, TN 
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                                       Three Musicians 
                            Harshini Parandapilli, Walkersville, MD 

                                     Kavya Pai, Hummelstown, PA 
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সৃ্মহের হববর্শ হিত্রপতট ধূসর পাণু্ডহ হপ সথতক উতি আসা 
হিত্রগুত ার মতধি সমঘনাহদর মু  সভতস আসতে মতনর দপশতর্। স ৌবতনর 
আমার থশশতবর হনমশ  মতন জাহগতেহে  সুের সু মে মাদকো। জীবন্ত 
হবগ্রিতক সামতন সরত  আমার উপািার সাহজতেহে াম সুের আর সতেির 
আরাধনাে- অঞ্জহ  সদব বত । একটু সিাত র সদ া হকংবা একটু স্পশশ 
পাবার আকাঙ্খার েীব্রো অনুভব করোম প্রহেক্ষতর্, প্রহে পত । 

 
সমঘনাহদর সাতথ সদ া ি  প্রাে িহলশ বের পর। দীঘশ অতদ াে 

মহ ন িতেহে  সৃ্মহে, মুতে  ােহন। েবু হিনতে পাহরহন ওতক। হিনতে 
পার াম ওর ভাই সঞু্জর জনি। এক া সদ ত  িেতো হিনতেই পারোম না। 
সঞু্জর সাতথ এর মতধি দু-একবার আমার সদ া িতেতে। সশ  সদ া বের 
কুহড আতগ, অহফস পাডাে,  াতঞ্চর সমে সঞু্জ সকান কাতজ হজ হপ ওর পাস 
হদতে  াহে , আহম উতটা হদক সথতক আসহে ুম, ওতক সদত ই হিতনহে াম। 
ও আমার সমবেসী। আমার বনু্ধ, ওর নী  সিা  আর ফসশা গাতের রে 
ওতক হিনতে সািা ি কতর হে । সঞু্জর সিিারাটা হকেুটা বদ াত ও মুত র 
আদ টা একই রকম আতে। এ ন সমঘনাহদর বেস কে িতব? পাঁে হট্ট হক 
োর হকেু সবশী। সমঘনাহদতক সশ  সদত হে   ন ওর বেস পাঁহিতশর 

আশপাতশ। আর আমার? বের বাতরা িতব। সনিােই বা ক। হকন্তু সকন 
জাহননা- সমঘনাহদর প্রহে একটা আক শর্ অনুভব করোম।  হদ জানোম 
আমার িপ ো ওর পহরনে মতন হকেুমাত্র আত াডন েু ে না। ওর টানা 
টানা দুতটা সিা , ওর হনক  কাত া একো  িু , ওর িাাঁটার েে আমাে 
মুগ্ধ করতো, আতো ন হৃদতে ওতক একহটবার সদ ার জনি উেু  িতে 
থাকোম। ও   ন িাহস িাহস মুত  আমার সাতথ কথা ব তো, ে ন সসই 
অনুভুহে আজ এই বেতস প্রকাশ করা সম্ভব নে। 

 
হগতেহে াম দাহজশহ ং-এ। হবতক তব া িাাঁটতে িাাঁটতে মিাত র 

হদতক িত হে। আজ সবশ িাণ্ডা। িারহদক কুোশাে োকা।  

   ভরা থাক সৃ্মহে সুধাে 

Dilip Sen, Kolkata, WB 
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সোট সোট সেত তমতেগুত া সঘাডাে িতড ঘুতর সবডাতে। 
সবশ িাওো বইতে। িাওোর সাতথ সাতথ মাথা সদা াতে পাইন ফার 
আর সরাতডাডএতন্ডতনর  া  ফু গুত া । হকেু প শটক ইেস্তুে বতস 
আতে। আহম ধার হদতে সিাঁতট ি হে। একটা সবতঞ্চ বতসহে  সঞু্জ, 
সমঘনাহদ আর কতেকজন। সঞু্জতক সদত  আহম দাাঁহডতে পড াম। সঞু্জ 
আমাে সদত তে। ও উতি দাাঁহডতে বত - 

-‘জে’ না? 
-িাতের েজশনী েুত  ব  াম- সঞু্জ’। 
 

েুতট এতস আমাে জহডতে ধরত া । 
     -কেহদন পতর সদ া ি । সকমন আহেস? 
    -ভাত া। আতবগরুদ্ধ কতণ্ঠ বহ । 
 

          বাহড সথতক অতনক দূতর সকাথাও সকান পহরহিে জতনর সদ া 
সপত  সকত ই উচ্ছ্বহসে িে। এ াতন োর বিাহেক্রম িেহন। হকন্তু 
আমার জতনি স  আতরা বড িমক অতপক্ষা করহে  ভাহবহন। হপেতন 
বসা মহি াতক সদহ তে ব ত া – হিনতে পারহেস? সমঘনাহদ িাসতে 
আমার হদতক োহকতে। িহলশ বের আতগকার সিা  দুতটা সভতস উি  
আমার সিাত র সামতন। এেগুত া বের সপহরতে ক ন আমার মতন 
িত  সগতে  আমার সোটতব াকার হদনগুত াতে। সসই টানাটানা সিা , 
হনক  কাত া একো  িু । হফতর এ াম কতেক মুিূেশ পতর। 
    -সমঘনাহদ! 
একটু স ন সবহশই উচ্ছ্বাস প্রকাশ কতর সফ  াম। সমঘনাহদর সিা  
দুতটা হিক হিক করতে। েুতট হগতে পাতে িাে হদতেই িােদুতটা ধতর 
সফ ত ন সমঘনাহদ। 
   -জে, সোর মতন আতে আমাতক? 
   -সোমাতক ভুত   াতবা, সস হক িে! 
পাতশ একটু াহন জােগাে সটতন বসাত ন আমাে। িু গুত া সব সাদা 
িতে সগতে, িামডাতে ধতরতে টান। থবধবি সকতড হনতেতে ওর অতঙ্গর 
 া  হবভূ র্। স্থ্ান হনতেতে সাদা ইহিপাড শাহড। হকন্তু সসই িাহসটা। 
এ তনা অম্লান আতে। হবসৃ্মহের অেত  েহ তে  াওো টুকতরা টুকতরা 
ঘটনাগুত া েুত  আনার সিিা কহর। 
   -সমঘনাহদ, সোমার জেতক মতন আতে? 
-মতন থাকতব না? হক দুিুটাই না হেহ । 
 
সমঘনাহদর সিা দুতটা িাহরতে  াে কতেক  ুগ আতগর সসই  
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মুিূেশগুত াতে। িেতো বহুহদন আতগর সফত  আসা মুিূেশগুত াতে 
 ুাঁতজ আনার সিিা কতর। 
 

-একহদন সজহিমা বতকহেত ন বত  সতন্ধেতব া  ুহকতে বাহড সথতক 
সবহরতে আমাতদর একে ার বারাোে এক সকাতন অন্ধকাতর 
বতসহেহ । সজহিমা সোর ভাইতক পাহথতেহেত ন  ুাঁতজ আনতে। সোর 
ভাই দাদা-দাদা কতর সারা পাডা িক্কর হদহে , আহম ে ন বাইতরর 
ঘতর বতস পডাতশানা করহে াম, দরজা  ুত  বারাোে এতস সদহ  েুই 
ঘাপহট সমতর বতস আহেস। সোতক অতনক বুহঝতেও রাহজ করাতে 
পার াম না। সশত  হনতজ হগতে সোতক সপৌঁতে হদতে এ াম। 
  -সসই সোট্ট জেতক, সোর মতন আতে সসকথা? 
  -আতে। 
  -সোর প্রহে আমার একটু আ াদা রকতমর সস্নি হে । 
  -এ ন সনই? 
  -দীঘশ অতদ াে সস্নি ক তনা মতর? 
 

সমঘনাহদ আমার মাথাে িাে রাত ন। সসগুন, 
সরাতডাডএতন্ডতনর গতন্ধর সাতথ হিতম  িাওোে ফাল্গুনী গান আমার 
মনতক সদা া হদতে  াে। আহম হফতর  াই আমার থশশতব। আহম 
স ন, সসই সোট জে, জীবন সদা াে দুত  দুত  আপনাতর হেত ম 
ভুত । 
  -সোমার স হদন হবতে ি , েুহম গাহডতে উতি েশুরবাহড িত  সগত , 
আহম দাাঁহডতে দাাঁহডতে হনুঃশতে সকাঁতদহে াম। 
  -আহম জাহন, সসকথা আহম আজও ভুহ হন। েুই আমাতক  ুব 
ভা বাসহেস, োই না? 

আমার  জ্জা  াতগ সস কথা ব তে। আহম হবতকত  ওতদর 
বারাোর পাাঁহিত  বতস থাকোম,ক ন সমঘনাহদ হফরতব, ওতক 
সদ ত ই শাহন্ত। সমঘনাহদর স্পশশ পাবার জনি উেু  িতে থাকোম। 
          -হকতর, ও াতন বতস আহেস? পতড সগত ? 
 
সমঘনাহদ আমার গা  হটতপ আদর করতো। আমার মনটা  ুহশতে 
সনতি উিে। আমরা মাতি স  োম, আর সমঘনাহদ বারাোে সিোর 
সটতন হনতে বই পডতো, মাতঝ মাতঝ বই বন্ধ কতর আমাতদর স  া 
সদ ে। আহম ভাবোম আমাতকই সদ তে, আমার  ুব আনে িে। 
আজ সসই সমঘনাহদ আমার পাতশ বতস আতে, আমার িােটাতক  
হনতজর িাতে ধতর। গভীর সিা  দুতটা িােতড সবডাতে  োর  

স ৌবতনর হদনগুত াতে। অেীতের গভশ সথতক েুত  আনার 
সিিা করতে সৃ্মহের মহনমুক্ত। সমঘনাহদর কাতে আহম স ন আজও 
সসই সোট্ট জে। আমার মুত রহদতক োহকতে হক স ন  ুাঁতজ সবডাতে 
সমঘনাহদ। 

 
          সূ শ পহশ্চম আকাতশ অস্ত সগতে। ধীতর ধীতর কুোশা সেতক 
হদতে পািারটাতক। স াকজন েহডতে হেহটতে বতস আতে। সোট সোট 
সেত তমতেরা েুতটােুহট করতে। সমঘনাহদ কাহিরী শা টাে মাথা 
োতক। 
          -সোমার িাণ্ডা  াগতে , োই না? 
          -আমার শরীরটা আজকা  হবতশ  ভাত া  াতে না, আজ 
উহিতর জে। 
উতি দাাঁডাে সমঘনাহদ, সঞু্জ বত - 
          -আজ আহস সর। 
          -সোমরা কেহদন আতো? 
          -কা  সকাত ই হফতর  াতবা, আবার কতব সদ া িতব? েুই 
বরং আমাতদর সফান নাম্বারটা হনতে রা । সঞু্জ আমার িাতে একটা 
কাডশ হদতে বত - 
          -সফান কহরস। 

সমঘনাহদ উতি পতড। এহগতে  াে। আহম সদহ  আমার 
সসই সমঘনাহদতক,  ার একো  কাত া িু , রহঙ্গন হসতের শাহড, 
িাাঁটার েতে বীর্ার ঝঙ্কার , একবার হফতর োকাে সমঘনাহদ, আহম 
িাে নাহড। সসইরকম হমহি িাহস েহডতে হমহ তে  াে আমার 
সমঘনাহদ।  

বতস আহে। িাতে সঞু্জর সদওো কাডশটা। স  া আতে – 
সঞ্জীব িিাটাজী, িাটশাডশ  accountant.  দু-িাতে কাডশটা টুকতরা 
টুকতরা কতর ভাহসতে হদই। মতন মতন বহ - এেহদন স মন সৃ্মহের 
অন্তরাত  হেত , সেমহন থাতকা সমঘনাহদ। আজতকর সদ া সোমাতক 
আহম মতন রা তে িাই না। িহলশ বের আতগর সমঘনাহদই সবাঁতি 
থাক আমার সৃ্মহের পাোে। 

ভরা থাক সৃ্মহে সুধাে 

Dilip Sen, Kolkata, WB 
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The Original Inhabitants 
 
Sixty to seventy thousand years ago, human migration began from Africa to South India to the rest of Asia. These were the 
original people of India, later known as Adivashi. Thirty thousand years ago Adivashis were hundred percent of India’s pop-
ulation. Adivashi language had no script. They had oral cultural tradition. Later, other groups, both from the northwest and 
northeast, began to migrate to India.  Today, half of them live in central India and others in south of Bihar and the northeast-
ern parts of India. The government uses the term tribal to describe them. 

 
The Indus Valley Civilization 
 
About five thousand years ago, The Indus Valley Civilization was a well organized 
society in the north-west parts of India. The best known cities, Mohenjo-daro and Ha-
rappa, are now in Pakistan.These cities had surrounding walls, straight streets,  exten-
sive sanitation system and large public buildings like assembly halls, grain storage 
warehouses, and bathhouses. 
 

 
Vedic Culture 
 
Many Indians believe that the Vedas are the preserved knowledge of an ideal Indian society eternally beyond human histori-
cal times. 
 
Varna and Jati : The Caste System 
 
The caste system is the most distinctive system of Indian society.  Vedic hymm describes that the respective parts of the 
cosmic man gave rise to the castes: 

• Created from his mouth were the Brahmins who spoke the Veda and performed rituals 

• From the arms came the rulers known later as Kashtriya 

• From the thighs came rest of the Vedic people, the Vaishya 
From his feet came the Shudra, who were to serve the other orders 
The remaining quarter of the population did not have a varna, the Adivashis 
 
Jati means the social group. People were born into a special social group with an specific dharma meaning code of conduct. 
These are people with the same traditional occupation, like weavers, goldsmiths, herders,etc. Marriages generally took place 
within jatis. There are over 10,000 jaties in India. Adivasis functioned as a low ranked jatis. 
 
Ramayana 
 
Ramayana recounts the life of Rama, the perfect prince and his effort to liberate his faithful wife, Sita, from her demon ab-
ductor, Ravana. Rama is the god Vishnu born on earth as a human. Main purpose of Rama’s birth and of Ramayan itself is 
to teach moral behavior or dharma to people. Rama is the beloved deity to whom people can relate than the more distant 
Vishnu. 

 
Bhagwat Gita 
 
Mahabharata was an 18 days war between two sets of royal cousins fighting for the throne. 
On the eve of the battle, Arjuna, the best warrior on Pandava’s side, dispairs at the inevita-
ble carnage, throws down his bows, and decides to surrender to his cousins rather than seek 
to slaughter them. Krishna ( Vishnu in human form) teaches Arjuna that all lives are imper-
manent. One must do his duty selflessly and must discipline oneself not to desire or even 
consider the consequences of one’s actions. 
 
 

Jainism 
 
2500 years ago, India developed Jainism, a religious tradition that values absolute nonviolence towards all living beings.  
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Buddhism 
 
Also 2500 years ago, Buddhism developed in India and later spread to many parts of Asia and beyond. The 
core concept of Buddhism is that any person can reach a higher condition through giving generously, relin-
quishing desire, and practicing the nonviolent Middle Way between pleasure and asceticism. 
 
 

 
The  Mauryan Empire 
 
2300 years ago, Chandragupta Maurya founded the empire. He founded his capital in Patliputra, currently the city Patna. 
The empire extended from Afghanistan in the west to Bengal in the east and the Deccan plateau in the south. He converted 
to Jainism in the end and died starving. 

 
Ashoka 
 
Emperor Ashoka of the Mauryan empire is the most famous person from ancient history. He created the very 
first system of writing, the Brahmi script. The script evolved into today’s writing system - both the north In-
dian Sanskrit - derived languages and the four major south Indian Dravidian languages. Ashokan writings 
were carved on polished rocks and on stone pillars. Towards the latter part of his life, Ashoka turned to Bud-
dhism. He sent out state officials as missionaries to all over Asia to spread Buddhism. Ashoka constructed 
roads across his vast empire. 

 
The Pallava Dynasty 
 
With the fragmentation of Mauryan dynasty, for about 600 years, the Pallava dynasty dominated in India’s southeast. They 
were then succeeded by the Cholas. Cholas gave importance of building large temples including Minakshi in Madurai. 
 
The Guptas 
 
The Guptas established their regime in Magadh and built an empire in  the 4th century. Sanskrit and Hindu culture flour-
ished under Guptas. Ramayana and Mahabharata reached their final form. They worshiped Vishnu and patronized Bud-
dhism. Brahmins built up their prominence in Indian society. 
 
Indian Parsis, Jews and Christians 
 
Parsis came from Iran. They are mostly concentrated in Gujarat. Jews are located in Kerala and in Bengal as well as in 
Mumbai. Syrian christians are concentrated around India’s southwest region. Most of these foreigners came to India for 
trade and decided to settle there. 

 
Islam 
 
Original Muslims also came to India via trade routes. Later, Sufis (Muslim holy figures) began to 
arrive and spread their spiritual message in India. Lastly and most importantly, Muslim rulers 
from northwest territories began to invade India. The first Muslim ruler was Babur in 1526, but 
the most well known Moghul ruler. Emperor Akbar was the most popular amongst Mughal kings. 
He drew many Hindus into his administration and army. He married Hindu women. He ended 
several taxes and regulations that discriminated against non-Muslims. Later Mughal emperors 
included Jahangir and ShahJahan. Shah Jahan built Taj Mahal. 
 

 
Shivaji 
 
In 1663, Shivaji led a coalition of Marathi army against Mughal emperor and for Hinduism. Maratha forces marched to the 
south as well as east to Bengal. 
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The Portuguese 
 
In 1498, Vasco da Gama crossed the Indian Ocean. Soon after, the Portuguese expanded around the world with Indin city of 
Goa as the center of their empire. Portuguese also converted many Indians to Roman Catholic Christianity. 
 
The English East India Company 
 
At first, the Company was only interested in profitable trade. They later began to rule India. The colonial army was 85% Indi-
an, called sepoys. In 1857, scattered fighting began between the English Army and the sepoys. Rani Lakshmi Bai became one 
of  the most celebrated heroine of the 1857 fighting. In November 1858, Queen Victoria took all powers from the East India 
Company. The British crown became the ruler of India. 600 surviving Indian rulers were allowed to keep their thrones and to 
maintain possession of their territories. These princely states remained independent until 1947. The British Raj lasted for 90 
years. From 1930s onwards the British allowed elite Indian men to study subjects like English literature, English history and 
Science. A few  elite Indians sent their sons to England for higher education. 
 
Indian Nationalism 
 
In 1885, about 70 Anglicized elite men came together in Bombay, called Indian National Congress. They began to see their 
nationally shared interests for the first time. Calcutta was a major center for Hindu leadership. In Eastern Bengal, the largest 
majority of population was Muslim. Muslim League was formed. 
 
War 
 
British declared war on Germany in 1914 and declared India at war too. 1.7 million Indian soldiers supported the British. In 
world war 2, over 2.5 million Indian soldiers supported the British army. 
 
India’s Independence 
 
Britain was greatly distressed during the 2nd world war. They could not hold the territories and granted independence to India 
on 15 August 1947. 
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The Peloponnesian war was an Ancient Greek war fought 
by Athenians against the Peloponnese led by Sparta. It 
was a tough and bloody battle that lasted for 30 years and 
ultimately caused the end of the Golden Age of Greece. 
 
Initially, there was a minor dispute involving 2 confedera-
tions on Mainland Greece. One league was called the De-
lian league and the other league was called the Spartan 
Alliance. It was a trading dispute in 431 B.C.E. War broke 
out called the Peloponnesian War. It lasted for 30 long 
years.  
 
In 413 B.C.E. the Athenians wanted to attack to gain pow-
er. An Egyptian ship arrives with a large number of rats 
that were infected with deadly diseases. In 430 B.C.E. the 
rats bit and infected the Athenians. The Plague infected 
the Athenians and nearly a third of the population died, 
including Pericles, the great leader of Athens. The enemy 
soldiers were not hurt, who were stationed outside the 
wall because the rats did not get outside the wall. This 
terrible disease caused problems for the Athenians.  
 
In 405 B.C.E. the Spartan navy got ready for war. The 
Persians well remembered their defeats at Salamis and 
platea and the ensuing loss of Ionian colonies. The Per-
sians teamed up with Sparta and gave them supplies to 
build many ships. The Persians did this because they 
hoped that an Athenian defeat would bring back their lost 
territory in Ionia.. 
 
The Persians also liked the fact that their government was 
like the Spartan government. The Spartans and the Per-
sians hopefully gained each other help and strength.  The 
Athenians and the Spartans made a temporary peace. Eve-
rything was good until 8 years later when the Athenians 
made the worst decision. The Athenians attacked the city 
of Syracuse on the island of Sicily to obtain a new source 
of grain and cattle and hopefully to make them masters of 
trade routes in the Western Mediterranean. Many Atheni-
ans lives were lost and some became slaves of the Sicili-
ans. The Athenian Fleet was partially destroyed and never 
recovered its strength which helped Sparta gain over-
whelming advantage.. The Spartans controlled the seas so 
the Spartan navy, in 405 B.C.E. destroyed the Athenian 
fleet by surprise. The Spartans destroyed all of the ships. 
Since the Athenians had no ships, or supplies such as 
grain, timber, or iron, they had to surrender. Persians got 
back their Ionian cities. Then, the Golden Age was at an 
end. 
 
Facing starvation , disease,  and a series of battles and 
unable to continue fighting with Sparta, Athens  

surrendered and  the war ended in 404 B.C.E. Alt-
hough Sparta was victorious against Athens, 
this  deadly battle weakened all the city states for 50 
years. The Golden Age of Greece was gone forever 
and recovery was very slow. The Peloponnesian war 
reshaped the Ancient Greek world and it will always 
be a part of our history.  

 

     Sofia Yadav, Atlanta, GA 
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রেন সট্রতন ধূপকাহি সবতি,  া আে িে োতে হবধবা মা আর 
রেতনর সকানমতে িত   াে। হদতন  পঞ্চাশ-একশ টাকা আে, োতে 
মাত র দাম বাদহদত   াভ  ুব সামানি। স  িাতর হজহনতসর দাম বাডতে 
োতে এতো িার াটুহনর পরও, সকানমতে দুমুতিা ডা  ভাে সজাতট মা-
সেত র।  সবহশ আতের জনি স  হশক্ষা বা অথশ  াতগ ো সকাথাে?  

 
সরাজ জীবতনর  ডাই-এ মাত্র পাঁহিশ বের বেতসই রেন পাকা 

স াদ্ধা। প্রহেমাতস দুতটা মানুত র  াবার সজাগাড োর ওপর মাতের শরীরটা 
প্রােই  ারাপ  াে,ডাক্তার সদ াতনার সামথশি সনই। বাহডর োতদ ফুতটা, জ  
ঝতড ব শাকাত । এতোহকেু  ে না আঘাে কতর রেনতক, োর সিতে 
অতনকতবহশ কি সদে বাবার মৃেুিটার কথা মতন কতর। হবনা হিহকৎসাে 
মানু টা সিাত র সামতন িত  সগ । আর কাতির সজাগাতডর অভাতব, পাডার 
সবাই বাহডর সপেতনর জহমতে বাবাতক কবর হদতেহে ।  

 
 াইতিাক, আজ ভাগিতদবী মতন িে রেতনর ওপর একটু প্রসন্ন। 

এক সুিটবুট পডাবাবু ও োর দ ব  অতনক গুত া িেন ধূপ োর সথতক 
হকতনতে, সমাতটর ওপর আজ আে আডাইতশা। োই রেনও ভাহর  ুহশ, 
অতনকহদন ধতর ভাবতে মাতক একটু ডাক্তার সদ াতব। োডাোহড বাহড 
হফরতে িতব। সােপাাঁি সভতব সট্রন সথতক নামতে  াতব, সামতন একটা সোট 
সেত  িাতের কাগতজ স  া, বাবা মারা সগতে, 
দাি করার জনি সািা ি িাই। রেন থমতক দাাঁডাে। 
সেত হটও সট্রতন উতিই ওই সুিটবুট পডা বাবুর 
কাতে। বাবুহট সোট সেত হটর িাতের কাগতজ 
স  া সদ া মাত্রই সরতগ বত ,- বুজরুহকর জােগা 
পাওনা, টাকা হনতে হক সনশা করহব?  
সুিটবুট পডা বাবু ও োর দ বত র সবাই িা িা কতর সিতস ওতি। কথাটা 
সশানা মাত্র সোট সেত হটর মাথা হনিু িতে সগ , সিাত  জ  ে ে  কতর  
উি । রেন দূতর দাাঁহডতে সব সদ তে, আর ভাবতে, সেত টাতক আতগ সস 
সট্রতন ক তনা সদত  হন, অতনতক ধরা পতর বাবা-মাতের মৃেুির নাতম সট্রতন 
হভক্ষা কতর,  াতদর রেন ঘৃর্া কতর।  
হকন্তু এই সেত টা সক হভহ হর বত  মতন িতে না। ধীতর ধীতর রেন 
এহগতে  াে, সেত টাতক হজতজ্ঞস কতর, 
-হক িতেহে  সোমার বাবার? 
          - সডঙু্গ।  
বত ই িাউ িাউ কতর সকাঁতদ ওতি সেত হট, বাবা কার ানাে কাজ করে। 
কা  রাতে অতনক জ্বর হে , আজ সকাত  অতনক ডাক াম,  সকান সাডা 
সনই, শরীর িাণ্ডা। পাতশর ঘতরর হদদা সক ডাকত , উহন বত , -বাবা আর  

                            স াদ্ধা  
                   Suparna Gope, Camp Hill, PA 
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সনই। রেন হজতজ্ঞস কতর- 
-সোমার মা সকাথাে? 
-মা, আমার সেত তব াতেই  মারা সগতে শুতনহে বাবার কাতে। ঘতর 
একটা েহব আতে সদত হে।  
সেত টার কথা সশানামাত্র রেতনর সিাত ও জ  িত  এ । হনতজর 
িাতের আতের আডাইতশা টাকাটা সেত হটর িাতে হদতে ব  , 
 -আহম হনতজ স  দুুঃ  মতন বতে হনতে সবডাই, সসটা  াতে সোমাতক 
হনতে না িে োই এই গহরব দাদার েরফ সথতক।  
 
এই ঘটনার পর হেনমাস সকতট সগতে, রেতনর মা এ ন আতগর 
সিতে ভাত া রেন োতক ডাক্তার সদহ তেতে  । ও এ ন োর দুই 
সেত  আে কতর, অভাতব- আনতে সকতট  াে োর হদন। এ ন রেন 
আর হবচু্চ  দুই ভাই দুজতনই সট্রতন ধুপকাহি হবহক্র কতর। হবচু্চ  ার 
মাতের সদওোত  থাকা েহব এ ন জীবন্ত।   এ ন প্রশ্ন হবচু্চ সক? - 

ি তে পতথ হবাঁধত া কাাঁটা, সোমার সকাম  িরতর্ । 
শান্ত জীবন , অশান্ত আজ,পতথর কাাঁটার কারতন ।। 
 
হবত  হবত  ভহরতে হদতে,কাাঁটা  াহন রে । 
ভু ত   কাাঁটা জীবনিানী,হমতেই কতরা ভে ।। 
 
পতথর কাাঁটা পতথরই  িে,ফু  িতে ফুটতব না, 
কাাঁটার জােগা আস্তাকুাঁতড,ফু দাহন স  জুটতব না ।। 
 
টান সমতর সফত  দাও ,হব াক্ত কাাঁটা েুত  ।  
জং া পতথ আর স ও না,ক তনা মতনর ভুত  ।। 
 
মতনর সকাত  আত্মতগাপন,মনতক হদও না ফাাঁহক । 
স া  আনা ি ার পতথর,এ তনা বাতরা আনাই বাকী ।।  

                     কাাঁটা 
         Paritosh Das, Bhatpara, WB 



                                  Sharodiya Annual Magazine            Vol 4, 2019         

            Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania  

Page 25  

                 সভাতরতর আকাশ সমঘ সমদুর 
                 জানা াে বতস শুধু আহে সিতে, 
                 হদগন্ত সথতক আহসতব সক আজ 
                 সমঘ মলার গান সগতে। 
 
                 সভাতরর সূ শ োকা পতড আতে 
                 থভরবী গান গাইতব সক! 
                 পাহ তদর ঘুম ভাতেহন হক আজ 
                এ নও হক োরা আতে শুতে! 
 
                 সভাতরর বাোস বতে আতন শুধু 
                 বৃহি গুতডার হভতজ হভতজ হদন, 
                 অ স মতনর সগাপন সকার্াে  
                 আাঁকা িতব সকান হিত্র রহেন। 
 
                  সভাতরর হশউহ  ঝতর পতড আতে, 
                  মহ ন ি  োর শুভ্রসাজ, 
                  মা া গাাঁহথবাতর সাহজ হনতে িাতে 
                  গ্রামবা া হক আতসহন আজ! 
 
                  সভাতরর োরা আজ সদ া সদেহনতকা  
                  সঘামটাে সেতক সরত তে মু , 
                  সভাতরর ব শা এতন হদ  সমাতর, 
                  ঘতরর সকাতর্তে স্বগশসু । 

               মিষ্টি ভ ারেে বৃষ্টি 

      Subroto Chakrabarti, Kolkata, WB 

                      My Canvas 
Sriparna Das Banerjee, Chennai, TN                                                                                     

Harshini Parandapalli, Walkersville,MD 

        Rahi Ghosh, Lynchburg, VA 
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কহদন আতগ অহফস সথতক সফরার সমে িিাৎ সক স তনা সপেন সথতক 
আমার নাম ধতর ডাকত া,  
ঘাড ঘুহরতে সদ  াম একমু  দাহড সগাাঁফ, কাাঁতধ সঝা া বিাগ হকরম 
পাগ মাকশা একটা স াক। হনঘশাে বাং া মতদর দাম িাইতব, টাকা 
িাইবার আতগই আহম ব  াম,  " মাতসর সশ  এ ন টাকা ফাকা হদতে 
পারতবা না"  
"েুই হবতনাদ সো? আহম অম্বহরশ,   াতক সু্কত  সোরা সবাই 
েিাাঁতকা কাইমা ব হেস।" 
"আতর েিাাঁতকা  ? হক িা  কতরহেস? এই অবস্থ্া হক কতর ি' ? "  
" কই আমার সো হকেু িেহন, সকমন আহেস? আহম সোতক অতনকহদন 
ধতর  ুাঁজহে, সু্ক  োডার পর সোর সাতথ সদ াই িেহন। একহদন ি  
আড্ডা মাহর" 
আহম ও একটু সভতব ব  াম,  "িিাাঁ সর,  কেহদন আড্ডা 
মাহরহন।  সরাববার হবতক  সাতড পাাঁিটাে বটে া ঘাট" 
বটে া ঘাটটা একসমে আমাতদর বনু্ধতদর আড্ডার জােগা 
হে ,  হবতক  সথতক রাে অবহধ ও াতনই আড্ডা মারোম,  একটা 
হনহদশি জােগা হে  আমাতদর।  
"েুই আহসস হকন্তু, সোতক একটা মজার গল্প ব ব।  অনি কাউতক 
ব তে পাহরহন োিত  আমাতক িেতো পাগ  ভাবতব।  হকন্তু েুই সো 
আমার সবেতেন্ড হেহ ,  একমাত্র সোতকই ব ব" অম্বহরতশর এই 
কথাটার মাতন ে ন বুহঝহন।  পতর   নই ঘটনাটা ভাহব,  গাতে হকরম 
একটা কাাঁটা সদে।  
অম্বহরশ সেত টা বরাবরই একটু  াজুক স্বভাতবর,    ন সু্কত  পডে 
ে ন মাতঝর হদতক সবতঞ্চ বসতো।  না পারতো প্রথম দতশ থাকতে,  না 
পারতো  াে সবতঞ্চর সেত তদর মতো হটহফতন অতনির হটহফন সকতড 
স তে বা উাঁিু ক্লাতশ উতি হটহফতন হবহড স তে।  বরং ওর হটহফতনর মুহড 
িানািুর বা জিাম পাাঁউরুহট অনিরা স তে হনে।  বরাবতরর মধিম োত্র 
অম্বহরতশর হনতজতক হনতে সকান হদনই িীনমনিো হে না বরং ভাবতো ও 
স রম আতে োতে ওতক হনতে সকউ সকান স্বেই সদত না।  অনিরাতো 
দূর ও হনতজই হনতজতক হনতে সকান হদন সকান স্বে সদত হন।  আতস্ত 
আতস্ত সসতভন, এইট। ওবিাটা বরাবরই একটু পাগ াতট, ক্লাশ এইতট 
একবার হমনু্ট বাবুর  াইফ সাতেন্স ক্লাতশ "জাইত তমর ভাগ হক হক?" 
োর উর্ত্তর বত হে  "ট্রাহকড,  সভতস ,  জাইত ম ফাইবার,  আর... 
আর...  আর...  িিাাঁ 
জাইত ম েিাাঁতকা কাইমা। "  
সসই সথতক সু্কত  ওর নামই িতে  াে "েিাাঁতকা কাইমা" 
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 নাইন সপহরতে আহম, অম্বহরশ ও একহদন মাধিহমতকর সদার 
সগাডাে।  ইহেিাতসর ক্লাতস করুর্ামে বাবু সবাইতক সেতড ওতকই 
হজজ্ঞাসা করত ন,  " ওই স  থাডশ সবতঞ্চর িার নম্বর,  ক্লাতশ পাাঁকা  
মাতের মতো কতর থাতক,  ওতিা সো বাবা,  বত া ' ভারে োতডা 
আতো তনর পিভুহম হক হে ? ' " 
"ভারে োতডা আতো ন, মাতন ভারে সেতড  াবার আতো ন, মাতন 
আমার বড সজিুর সেত  ও সফট ওেিার ইহঞ্জহনোহরং পাস কতর সরাজ 
সকা  সথতক রাে সিিা করতে মিাহরকাে হগতে িাকরীর, সসজনি 
সস্পাতকন ইংহ শ ক্লাতশও ভহেশ িতেতে,  এরম আতো ন সকই 
ভারে োতডা আতো ন বত । "  
" এহদতক আে! " 
োরপর হক িতেহে ? আপহন স তনা সু্কত  পতডন হন?  েতব ভাত া 
হকেু িেহন ব াই বাহু ি।  
এরপর মাধিহমক,  োরপর মাস াতনক পর সরজাট।  ও   ন 
সাতেতন্সর ফমশ েু তে সগহে  ে ন কমাতসশর সদবাশী  বাবু 
বত হেত ন,  " বাবা েিাাঁতকা কাইমা,  আটশস নাও, সাতেন্স বা কমাসশ 
হনতে সফ  করার সথতক আটশস হনতে েবু পাশ করতে পারতব" মতনর 
দুুঃতথ ইহেিাস,  ভূতগা  এসব হনতে ভহেশ ি'  হনতজর সু্কত ।  ক্লাশ 
শুরু িবার পর প্রাইতভট হটউটর স াাঁজাটা আরও বড িাপ,  সকউ 
ভাত া সনাট সদে,  সকউ ভাত া কতর সবাঝাে,  আবার কাতরা সকাহিং 
এ অতনক সমতেরা পতড।  ফত  সকাথাে ভহেশ িতব সসই হনতে বডই 
হিন্তাে পড  অম্বহরশ। স  াতন সবশী সমতেরা পতড সস াতন সগত  স  
ওতক হনতে সবাই িাহস িাট্টা করতব সসই সভতব প্রথতমই 
কিাতন্স ।  অতনতকর অতনক জ্ঞান সশানার পর হিক কর  ওতদর 
পাডার সশফা ীহদর কাতেই পডতে  াতব।  প্রথম হদন পডতে 
েুতকতো িকু্ষ িডক গাে।  
সেতরা জন সমতের মতধি ও একা সেত ! 
সি ভগবান উদ্ধার কতরা।  সসই ক্লাতস  াওোটা স তনা একটা দুুঃস্বে 
িতে  াগত া।  সপ্তাি  াতনক ক্লাশ করার পর একহদন ক্লাতসর পতর 
ঝুাঁতক হকতটা িহটর সবট  াগাতনার সমে হপতি একটা িাে, ভতে ভতে 
োহকতে সদ ত া ওতদর বিাতির সমৌহমো।  
"িিাাঁতর আমরা বাঘ না ভালুক?  আমাতদর কাতরা  সাতথ কথা 
বহ সনা সকতনা? " 
" না,  মাতন... সোরাও সো বহ স না।  োই" 
"ওতক আজ সথতক েুই আমার সবেতেন্ড,  সোতক সব কথা ব ব, 
েুই ও আমাতক সব কথা ব হব। প্রহমস? " 
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 সসই কথার পর অম্বহরশ আর সমৌহমোতক মাতঝমাতঝই একসাতথ 
গঙ্গার ঘাতট,  সম ার মাতি একসাতথ সদ া স তো। েতব ওরা 
সকানহদনই অনিতদর সামতন সবশী কথা ব তো না। উচ্চমাধিহমতকর 
হিক আতগ অম্বহরশ একহদন  াফাতে  াফাতে এতস সদ াত া ওতক 
সদাত র সম ার সথতক সমৌহমো একটা বাাঁহশ হকতন হদতেতে।   
"েুই বাাঁহশ বাজাতে পাহরস?  সবকার সমতেটা টাকা নি কর " 
"পাহর না সো হক িতেতে,  আহম একহদন হিক সমৌহমর পেতের 
গানটা বাহজতে ওতক সশানাতবা"  
এরপর উচ্চমাধিহমক পরীক্ষা,  োরপর কত জ,  সসই সব হনতে 
দীঘশহদন অম্বহরতশর সাতথ সদ া িেহন।  সু্ক  কত তজর পতর িাকরী 
হনতেই বিস্ত িতেতগহে।  হদনগে পাপক্ষতের পতর সপ্তাতি একটা হদন 
হকভাতব সকতট  াে। আজ প্রাে দশ বের পর বটে াঘাতট একটা 
হসগাতরট ধহরতে বতস আহে,  আর ভাবহে সু্ক  কত তজর সসই হদন 
গুত া,   
"েিাাঁতকা কাইমা" টা একই রতে সগত া। হক এমন ব তব,  স টা 
অনি সকউ জাতননা।  বা জানত  ওতক পাগ  ভাবতব।  
এসব ভাবহে এমন সমে মূহেশমান িাহজর।  
"হক সর বতসবতস হক ভাবহেহ ?" 
"সোর কথাই ভাবহে াম,  েুই নেুন কতর হক কতর পাগ  িহেস ? 
আমরা সো সু্কত  পডার সমে সথতকই জানোম েুই পাগ " 
"আো েুই ভূতে হবোস কহরস? ধর আহম মতর সগ াম,  আর 
আমার সকান একটা কাতজ েুই বুঝহ  আহম সোর পাতশ আহে?" 
"আহম সোর কথার হকেুই বুঝহেনা,  ভিানোডা না কতর  ুত  ব " 
"সোর সমৌহমোতক মতন আতে? " 
"সক সমৌহমো? সোর সসই সু্ক   াইতফর গা শতেন্ড? " 
"িিাাঁ, ওর কথাই ব হে। ও আমাতক একটা বাাঁহশ হদতেহে  সোতদর 
সদহ তে হে াম। মতন আতে?" 
"ভূে,  সমৌহমো,  বাাঁহশ এহক এহবহপ আনতে ঘন্টা  াতনক িতে?" 
"আতর সশানই না,  সু্কত র পতর সো স   ার মতো হেটতক 
সগত া,  আহম ভহেশ ি াম সব ুতড। ক্লাতশর পতর হকরম সজ  ানাে 
আহে মতন ি'ে।  সসই সমে একহদন বাহডতে এতস বাাঁহশটা হনতে 
সগ াম।  একটা দাদা সদ াত া হক কতর বাজাতে িে,  বিাস বাাঁহশ 
বাহজতে সমে কাটাই। ওহদতক সমৌহমোও সকা কাোর সকান একটা 
কত তজ।  আমার কত তজ সো সমাবাই  সফান হনতে  াওো  াতব না 
োই ওর সাতথ স াগাত াগটাও কতম এ । সপ্তাতি একহদন কতর বাহড 
আহস,  আর ওর সাতথ সদ া কহর। সসতকন্ড ইোতরর সশত  একহদন 
সগহে াম স  কথাটা এ তনা ব া িেহন সসটাই ব ব"  

ওতদর বাহড সগহে,  সসহদন  ুব এক্সাইতটড হে াম হিক কতরই 
সগহে াম স  কথাটা এ তনা ব া িেহন সসটাই ব ব"  
এই অবহধ বত  িটাৎ িুপ কতর গঙ্গার হদতক এক দৃতি োহকতে 
থাকত া সবশ হকেুক্ষন।  গল্পটা মাঝপতথ সথতম  াওোে সমজাজটা 
হ াঁিতড  াতে োই আহম সরতগ হগতে ব  াম "োরপর বাকীটা 
ব হব,  নাহক আহম বাহড িত   াতবা। " 
"সশান, োরপর সমৌ সদর ঘতর েুতক সদহ  দুতটা িাে ভহেশ 
িুহড,  কপাত  হটকহ ,  গ াতেও হেন িারতট িার।  একদম 
হবতের রাতের কতনর মতো গেনা পতর আতে। হক সুের সদ তে 
 াগহে  ওতক।  
সমৌ হকেু ব ার আতগই বিাগ সথতক বাাঁশীটা বারকতর ওর সফভাহরট 
গান ' াগ া গত .. ' টা বাজা াম।  সশ  িবার সতঙ্গ সতঙ্গ 
বাচ্চাতদর মতো িােোহ  হদতেহে  সমৌ। দীঘশহদতনর সাধনা আজ 
সফ । প্রাে িারবের  াগত া এই গানটা সশানাতে। " 
"উহরশ্শা া,  ে াে ে াে এতো?  সকতিা িাকুর, বাাঁহশ বাহজতে 
মামহনতক সপ্রাতপাজ করতো?" সতব সতন্ধ িতে হবতকত র িা কা 
িতে আসা আত াে একটা হমহি সপ্রতমর গল্প  ারাপ  াগহে  
না।  বরং ভাত াই  াগহে ।  
"সশান না পুতরাটা,  এে কথা বহ স সকতনা? আহম   ন সমৌ সক 
ব  াম গে িারবের ধতর ওতক ভাত াবাহস,  ে ন সমৌ বত হে  
আহমও জানোম েুই আমাতক ভাত া বাহসস,  হকন্তু অতনক সদরী 
কতর সফ হ । মাস  াতনক আতগই আমার হবতে হিক িতেতে। 
সনক্সট নতভম্বতর আমার হবতে।  
কথাটা সশানার পর আমার পাতের ে া সথতক মাহট সতর সগত া। 
সমৌ আমাতক প্রথম বার জহডতে ধতর ব  ,  আহম স  াতনই  াই 
সারাজীবন সোরই থাকতবা।  ওর গাতের একটা সুের গন্ধ নাতক 
এ "  
পাতে েিাাঁতকা  স তপ  াে োই শুধু "হুম" বত  িুপ কর াম।  
"এরপর আর বাাঁহশ বাজাতনার ইতেটাই িত   াে,  বাাঁহশটাও 
সকাথাে িত  সগহে  সক জাতন। ফাইনা  ইোতরর সশত  সিাতে  
সথতক বাহড সফরার হদন িটােই বাাঁহশটা  ুাঁতজ পাই। সসহদন রাতে 
বাহডতে  ুব সমৌ এর কথা মতন পডহে ।  আহম হনতজও বাাঁহশটা 
হনতে নাডািাডা করতে করতে  াগ া গত  টাই বাজা াম।  হবোস 
করহব না বাজাতনা সশ  িবার সতঙ্গ সতঙ্গ আমার ঘতর সমৌ এর 
গাতের সসই গন্ধটা আর হরনহরতন িুহড পডা িাতের সসই িােোহ । 
আহম িারহদতক োহকতে সদ  াম সকউ সকাথাও সনই, নীতি সনতম   
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সবাইতক হজজ্ঞাসা কর াম সমৌ এতসতে হকনা? সবাই ব  ,  সকউ ই 
আতসহন।" 
মতন মতন ভাবহে,  শা া সপ্রতম ধাক্কা স তে পুতরা হস্কতজাতেহনক িতে 
সগতে।  এতক ডাুঃ সদ াতনা উহিে। েবুও  হদ হকেু মতন কতর োই 
ব  াম। ি  অতনক রাে িত া এবার বাহড  াই।  
"আমার কথাটা শুতন েুই ও আমাতক পাগ  ভাবহ ?  সমৌ এই দুহনোে 
সনই।  ওর হক িতেহে  আহম জাহননা,  েতব এরপর আহম  েবার ওই 
গানটা বাহজতেহে,  েেবার আহম সমৌ এর িােেহ র আওোজ 
সপতেহে।  েুই সদ হব সমৌ এ াতনও আসতব" 
আহম বরাবরই একটু ডাকাবুতকা,  ভূে টুতে হবোসই কহরনা।  ভূতের 
অহভজ্ঞো সকমন িে  জাহননা, অগেিা,  "তশানা।"  
সঝা া সথতক বাাঁহশটা বারকতর দু একবার ফুাঁ টু হদতে   ন ওই গানটাই 
বাজাতে শুরু কর  আমার নাতক একটা সমে ী পারহফউতমর গন্ধ 
এত া।  আহম হনতজই হকরম উতর্ত্হজে িতে পডহে।  বরাবর িশাতন 
টশাতন আড্ডা সমতর বড িওো আহমও হকরম ভে সপতে 
সগ াম।  দমবন্ধ কতর অতপক্ষা করহে ক ন বাজাতনা সশ  িতব।  মতন 
মতন ভাবহে এটা স তনা সশ  না িে।  ি তেই থাকুক।  হকন্তু গানটা 
সশ  িবার আতগই একটা িুহড পরা িাতের িােোহ র শে।  আমার 
হশডদাাঁডা হদতে একটা বরতফর সস্রাে সনতম সগত া।  োরপর হক ভাতব 
হক ি  মতন সনই। সমৌ সবাঁতি সনই অথি ওর উপহস্থ্হে দুতটা ঘটনাতক 
একসাতথ সম াতে পারহে াম না।  
পতরর হদনই পুহ তশ কাজ করা এক বনু্ধতক ঘটনাটা বহ  এবং বনু্ধ 
বান্ধবতদর সথতক সমৌ এর েশুরবাহডর অিাতড্রস স াগাড কতর ওতক স াাঁজ 
হনতে বহ ।  
 
 
 
দুহদন পর পুহ শ বনু্ধটা জানাে,  সমৌহমোতক ওর েশুডবাহডতে মৃে 
অবস্থ্াে পাওো সগহে ,  পুহ তশর ধারনা মহি ার প্রাক্তন সপ্রহমতকর 
ঘটনা ওর বর সজতন  াে,  এবং োরপর ওই মহি ার ওপর 
েশুরবাহডর স াকজতনর অেিািার শুরু িে।   ুন না আত্মিেিা সসটা 
গে দশ বের সকাতটশ হবিার ি তে।  েতব মহি ার সুইসাইডা  সনাটহট 
বড ইন্টাতরহেং। সকস ফাইত  পাওো সগহে ,  " ... োহরত  ... অঞ্চত  
এক গৃিবধুর  ঝু ন্ত সদি উদ্ধার িতে হে ,  মৃতের িাতে একটা 
কাগতজর হিরকুট হে  োতে একটা  াইনই শুধু স  াহে  
 "শাতেদ ইস জনম সম সমা াকাে সিা না সিা..." 
 

            সহেি হমতথি ভূতের গল্প 
    Arkabratoa Chattopadhyay, Bali, WB 
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           ভাত াবাসা 
Tuhin Haldar, Camp Hill, PA 

                 ভাত াবাসাে সনই সকান পাপ, 
                 হদ িে সসই ভাত াবাসা হন াদ। 
                সামানি একটু ভাত াবাসার আশাে, 
                মানু  হক দুবশার গহেতে েুতট সবডাে। 
                েুহম হক জাতনা? ‘ভাত াবাসার সংজ্ঞা’। 
                সক আতো এর উর্ত্রদাো?  
                ভাত াবাসা িাইতে হগতে, হক সপ াম? 
                োইতো আজ ঈেতরর বারস্থ্ ি াম। 
                ঈের স মন জীবতনর সৃহিকেশা, 
                হিক সেমন, ভাত াবাসা জীবতনর এক অহধকেশা। 
                ভাত াবাসা নে সকান সেত ত  া, 
                 হদ িে হনস্পাপ সসই ভাত াবাসা। 
                ভাত াবাসা অবশিই সু দুুঃ  হমহ তে, 
                ো অনুভব সকাতরা হৃদে হদতে। 
                ভাত াবাসাতক সকাতরা না মহ ন, 
                োই সো বহ  – 
                ভাত াবাসার মতধি হদতে িতে স ও হব ীন।  
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 কথাটা আহম প্রথম শুন াম বাং াতদতশর সুপহরহিে নজরু  
সংগীেহশল্পী সা াউদ্দীন আিতমদ এর ইন্টারহভউ সথতক। সম্প্রহে 
হেহন ভতেস অফ আতমহরকার সাংবাহদক আিসানু  িতকর সতঙ্গ 
একহট সাক্ষােকাতর বতসন [১]। সস ান সথতকই োাঁর নজরুত র 
গাতনর প্রহমে স্বরহ হপ প্রকাতশর প্রহক্রোর সাতথ  ুক্ত থাকার কথা 
জান াম। হেহন একজন হব িাে নজরু  সঙ্গীে হশল্পী এবং নজরু  
ইন্সহটহটউতটর একজন হসহনের প্রহশক্ষক। এই সাক্ষােকাতরই হেহন 
উতল  কতরন, “ ািা নাই নজরুত , োিা নাই সঙ্গীতে।”  

আমার মতন ি , কী দূদশান্ত একহট অহভবিহক্ত! আ বৎ অেিন্ত বড 
একহট দাহব; একহট কেৃশত্ববিঞ্জক দাহব। অবশিই এ াতন সঙ্গীে অতথশ 
শুধু বাং া সঙ্গীেই সবাঝান িতে। হকন্তু োই বত  “ ািা নাই 
নজরুত , োিা নাই সঙ্গীতে”? শুধু স  আহমই অবাক িহে আর সমগ্র 
হবদগ্ধ সমাজ এ দাহব সমতন হনতেন, োই বা ভাহব হক কতর? 
প্রকৃেপতক্ষ আমার অবাক িওোরইে সকান অহধকার নাই… নজরু  
ব্রহ্মাতণ্ড একজন কু্ষদ্র সিাো িওো োডা আমার সকাতনা ভূহমকা নাই। 
হকন্তু োরপতরও, সোটতব া সথতক অদিাবহধ নজরু  এবং রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের প্রভাব মান ীকোে স  োপ এাঁতকতে, ো সিতজ উতপক্ষর্ীে 
নে। আর এই প্রভাব শুধু সঙ্গীে নে, বরং সাহিতেি আতরা অতনকগুর্ 
সবশী। আমার হবজ্ঞানী কমশজীবতনও সাহিতেির প্রভাব হকেুটা সথতক 
 াে। কাতজই, “ ািা নাই নজরুত , োিা নাই সঙ্গীতে,” এই 
অহভবিহক্তহট আত াহডে কতর। ভাহব, এতে আমাতদর গহবশে িওোর 
অহধকার আতে। হকন্তু োর আতগ একহট করনীে ি , হব েহট  ািাই 
কতর সদ া। কারর্, সসই স  ইংতরহজতে বত , “Bigger the claim, 
bigger the burden of proof.” সুেরাং, সমৌ  ধাাঁতির দাহব 
হিসাতব এহটও প্রমার্ভার বিন কতর থবহক। 

হকন্তু আমার হনতজর সদৌড এ াতনই সশ । সপশাবৃতর্ত্ আমার হনতজরও 
হকেু সমৌহ ক দাহব আতে। সসকারতর্ই সবাধকহর সা াউদ্দীন আিতমদ 
এর নজরু তক হনতে এই সমৌহ ক ধাাঁতির দাহবহট আমাতক আত াহডে 
কতর। েতব হবজ্ঞাতনর এবং হবতশ  কতর প্র ুহক্তর সক্ষতত্র স  সকান 
দাহবতক সিতজই সেি বা হমথিা বত  প্রমার্ করা  াে। মূ ে, হবজ্ঞান 
এবং প্র ুহক্ত সিজােভাতবই প্রমার্ স্বাতপক্ষ। সকান একহট প্র ুহক্তর 
বিবিার উপত াগীো সিতজই প্রমার্ কতর সসহট গ্রির্ত াগি হকনা। 
সাহিেি বা  হ েক ামূ ক হব েগুত ার সাতথ হবজ্ঞান এবং প্র ুহক্ত 
হব েগুত ার সবাধকহর এটাই সবতিতে বড পাথশকি। োই আমার সদৌড 
স  াতন সশ  সস াতন হবতশ জ্ঞতদর সািা ি সনওো োডা উপাে হক? 
কাতজই সক  নজরু  হবতশ জ্ঞতদরকাতে আমার আহ্বান – 
আপনাতদর সকউ সকউ  হদ দো কতর এবিপাতর হকেুটা আত াকপাে  

কতরন, েতব এ অধতমর সকৌেূি  হকেুটা হনবৃে িতব। 

মতন পড  হকেুহদন আতগ ডুঃ গু শান আরা (ওরতফ পুষ্প আপা)’র 
সতঙ্গ একহট কতথাপকথন।  হদও সপশাে হবজ্ঞানী, েতব উহন একজন 
 াাঁটী নজরু -উৎসািী। হবজ্ঞাতনর পাশাপাহশ কাহজ নজরু তক হনতেও 
গতব র্া কতরন। আমরা বরাবরই শুতন এতসহে “নজরু  গীহে।” কথা 
প্রসতঙ্গ নজরু  গীহে শেহট উচ্চারর্ করার সতঙ্গ সতঙ্গই গু শান আপা 
আমাতক শুধতর হদত ন; ব ত ন “নজরু  গীহে” নে, “নজরু  
সঙ্গীে।” কারর্ ি , উহন ব ত ন, ‘গীহে’ শেহটর বিবিার িে গাতনর 
একহট একক োই  বা ধারা সবাঝাতনার জতনি – স মন  া ন গীহে বা 
পহল গীহে। অপর হদতক ‘সঙ্গীে’ শেহটর বিাহপ্ত অতনক সবশী; এহট 
সঙ্গীতের সামহগ্রকো সবাঝাে। হনতজর অজ্ঞোর জতনি  হজ্জে িতে 
ব  াম – এ দুহট পহরভা ার মতধি স  হবশা  পাথশকি রতেতে সস 
সিতকশ আহম সতিেন হে াম না। সতিেন িওোর প্রতোজনও ক নও 
আমার িে নাই। আহম স  দুই একজন নজরু  সতিেন বিাহক্ততক হিহন 
োাঁতদর মতধি ওনার সতঙ্গই ক তনা অহনেহমে হকেু আ াপ িতেতে এ 
বিাপাতর। হবজ্ঞাতনর জগতেও উহন আমার একজন সি-গতব ক। 
কাতজই একহদন পুষ্প আপাতকই সফান হদ াম সা াউদ্দীন আিতমদ এর 
এই প্রসঙ্গহট আ াপ করার জতনি।  

ওনার কাতে  া জান াম এবং আতরা হকেু স াাঁজা ুাঁহজ কতর  া সপ াম 
োর সার-সংতক্ষপ ি  – নজরুত র সঙ্গীে ভূবতন সব রকম ধারা 
(genre)’র গান রতেতে। কাজী নজরু  ইস াম সঙ্গীতের শে, 
গীেকহবো, সুর, রাগ এবং  ে সি সবরকম থশ ী, ভহঙ্গ, রীহে, 
গােকী, ইেিাহদ আোহদে কতরতেন। এ োডা, হেহন সংগীতে অতনক 
নেুন মাত্রা স াগ কতরতেন। হবহভন্ন ভা াে হমহিে সঙ্গীে, নেুন 
রাগাবহ , হভন্নধহমশ এবং হমি  তের সুর স াতগ সঙ্গীে সৃহি করার 
পরীক্ষা মূ ক নেুন মাত্রাও উদ্ভাবন কতরতেন। হবেবী এবং হবতদ্রািী 
হিন্তাধারাও োাঁর সংগীে মাধিতম অন্তভুশক্ত রতেতে এবং প্রদহশশে িতেতে। 
মুহশশদী সথতক শিমাসংগীে সকানটাই হেহন বাদ সদন নাই। মূ ে, 
সাহিতেিরও সব হদতকই োাঁর অবদান রতেতে। এককথাে, সঙ্গীে 
জগতে এমন হকেু নাই  া নজরু  সঙ্গীতে পাওো  াতব না। কতজই 
সা াউদ্দীন আিতমদ এর এই দাহবহট “ ািা নাই নজরুত , োিা নাই 
সঙ্গীতে,” সহিক বত ই আমার মতন িতে। েবুও আহম আবারও সক  
নজরু  হবতশ জ্ঞতদর কাতে আহ্বান জানাহে – আপনাতদর সকউ সকউ 
দো কতর এবিপাতর হকেুটা আত াকপাে করতবন। হবতশ  কতর, 
নজরু  পরবেশী  ুতগ – নজরু  অথবা রবীন্দ্রনাথ িাকুতরর মে 
 ুগান্তকারী আতরা নেুন হকেু এতসতে হকনা সসটাও জানা দরকার। 
আপনাতদর মতনাত াতগর জতনি ধনিবাদ। 

           “ ািা নাই নজরুত , োিা নাই সঙ্গীতে” 
          Dr. Anis Rahman, Hummelstown, PA 
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 All elements of nature appear to have been hypnotized 

by the goddess Mahamaya, drawing power from the 

vast ocean of consciousness (ADYASHAKTI) to keep 

the universe moving.  

By chanting ‘ া সদবী সবশভূতে ু...’ over and over again, we 

declare that the timid, the courageous, the learned, the 

ignorant, the hungry, the thirsty, the half fed, the desti-

tute, the kind, the cruel, the loving and caring mother-

hood-are nothing but the manifestation of the divinity—

to whom we pay our homage. The goddess, we are wor-

shipping stands for the millions of living beings all over 

the universe. 

              Just as a single massive banyan tree manifests 

itself into hundreds of branches with millions of leaves, 

so also a single soul, called Paramatma manifests itself 

into millions of souls. Do all the leaves of a tree look 

alike? Whatever the look of the individual leaf might 

be, each one owes its existence to the massive tree. 

Similarly millions of beings with variety in the outward 

appearances owe their existence to the divinity (the cos-

mic soul).  

          Do we ever imagine that by chanting these 

hymns we are committing ourselves to bow down to the 

millions of Gods and Goddesses of different colors and 

creeds, spread all over the world? Do we ever part with 

a fraction of our earnings for those Gods and Goddess-

es? By buying goods much in excess of what we need 

and eventually throwing them into the trash bin, do we 

ever think that we are committing a crime against hu-

manity. 

    Our scriptures say’ Have all that you want and more, 

only know the truth and realise it. Nothing belongs to 

you. Have no idea of proprietorship, possession. You 

are nobody. All. belong to the Lord God is in the wealth 

that you enjoy, He is in the desire that arises in your 

mind. He is in the things you buy to satisfy your desire. 

He is in your beautiful attire, in your beautiful orna-

ments. ‘The one message that reverberates through the 

pages of Sri Sri Chandi is ‘Oh man God is in everything

(যা দেবী সব বভূতেষু).You are only a care taker of every-

thing that you enjoy. You are to prove yourself worthy 

of the trust by showing austerity in every step of life. 

’When we say God is in everything, does it mean that 

divinity is equal in all cases? The answer is No,not at 

all. If three lamps of three different wattage are exposed 
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Internal resistance inhibits the flow of current. The 
more the resistance, the less will be the glow. Simi-
larly, although floating in the same ocean of con-
sciousness, manifestation of divinity is the highest in 
man, lower in animals and lowest in plants. And, as 
such, the freedom of the soul is the highest in man,    
lower in animals and only limited in case of plants 
and the inanimate objects enjoy no freedom at all. A 
tiny insect crawling on a railway track changes its 
path at the slightest vibration in the track but is it 
possible for the earth with such a huge mass to 
change its path of rotation? 

Vedanta claims that the manifestation of divinity is 
highest in man. Man is an infinite circle whose cir-
cumference is no where but whose center is located 
in one spot and God is an infinite circle whose cir-
cumferenc is nowhere but whose center is every-
where. So man can become like God and acquire 
control over the whole universe if he multiplies infi-
nitely his centre of self consciousness  
Is it not ludicrous when a man of such potentiality 
stands before the deity with folded hands and chants 

‘রুপং সদহি জেং সদহি  তশা সদহি হবত া জহি।’  

From whom are you begging fortune? asks Vedanta. 
There is none other than you. The only God to wor-
ship is the human soul in human body. ‘The moment 
I have realised God sitting in the temple of human 
body,the moment I stand in reverence before every 
human body and see God in him , that moment I am 
free from the bondage.’—says Swami Vivekananda 
By closing your eyes whom are you looking for?
Every soul that exists is your soul, every body that 
exists is your body. Can’t you see God’s around you 
in various attires—the thief, the monk, he convict, 
the destitute, the ignorant,t he wise and many others. 
In hurting anyone you hurt yourself, In loving any-
one you love yourself. your outrageous approach to-
wards anyone ,however insignificant he might be is 
bound to come back with dividend  The difference 
between man and man, between angels and man, be-
tween man and animal, between animal and plant, 
between plant and a stone is not in kind, because eve-
ryone from the highest angel to the lowest particle of 
matter is an expression of that one infinite ocean—
but the difference is only in degree.  

                        Adya Shakti Mahamaya  
                   Manoj Kanti Biswas,Kolkata, WB 
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 I am a low manifestation, you may be a higher but you 

and I are both outlets of the same channel, and that is 

God; as such your nature is God, and so is mine. 

    In a drama, someone might play the role of a king 

and someone else might play the role of a fool but both 

are great actors. In real life, the difference in manifesta-

tion might be for a purpose, known to the director of 

the drama of life. God has entered into all of us—-this 

is the truth. া সদবী সবশভূতে ু 

 The consciousness induced by the 

spirit keeps the electrons rotating 

in the minutest particle of matter, 

ensures rotation of heavenly bod-

ies in perfect mutual relationship, 

makes the plant extend the 

branches towards sunlight, pro-

long the roots towards a water 

body in case of scarcity of subsoil 

water, reminds the mother bird 

well in time to build a nest for the 

safety of the eggs, yet to be laid 

and proper care of the babies, not 

yet born. It is amazing to note 

how the nature and the spirit work 

in perfect harmony for the birth of 

the babies. Nature provides neces-

sary environment for the germination of the seed and 

the spirit induces life in the sapling eventually making a 

full grown tree .Nature puts a zygote in the mother’s 

womb, when the spirit manifests itself into a full grown 

baby in a given time frame. 

Since God is in everything, the sum total of the whole 

universe is God. So God is a spirit. A spirit can be per-

ceived by mind and intellect. 

How is it that the God is being worshipped as a deity 

with features like human beings? As it is difficult to 

conceptualize something abstract, that is why there is 

no harm if it is found convenient to worship the god-

dess in the form of a mother with additional features to 

demonstrate her superiority 

        The description of the Goddess, as is being wor-

shipped now, is in vogue since time immemorial, but it 

could not stand the subsequent scientific scrutiny  

        Has anybody seen God? Two thousand years ago 

a man saw God. If it is true, then we should be able to 

see Him today also. If not, then it might be hallucina-

tion. Where does He live? Heaven? Is there anything 

like Heaven? Or is it simple belief? Belief cannot be 

taken as truth. 

 ‘Moses saw God in a burning bush. Does what Mo-

ses did when He saw God save you?No man’s seeing 

God can help you the least 

bit except that it may excite 

you and urge you to do the 

same thing. That is the 

whole value of ancients’ ex-

amples. No man’s seeing 

God can save another man. 

You have to see God your-

self. All these people 

fighting  about what 

God’s  nature is—-whether 

he has three heads in one 

body or five heads in six 

bodies. When you ask,’ Have 

you seen God? Answer is 

no; and they also believe that 

they can never see 

Him.What fools we mortals 

are! Sure lunatics.’ told Swami Vivekananda to his 

American listeners 

 ‘ If there is a God with a body, you ought to be able 

to see Him. If not, let Him go’-says Swamiji. Religion 

is  neither a set of dogmas and doctrines nor a mass 

of foolish words. Religion is the realization of spirit as 

spirit ‘ Let us be no more the worshippers of creeds 

or sects with small, limited notions of God. but see 

Him in everything in the Universe, in every person-

working through all hands, walking through all feet, 

and eating through every mouth. In every being He 

lives , through all minds He thinks. He is self- evident, 

nearer unto us than ourselves. To know this is reli-

gion , is faith, and may it please the Lord to give us 

this faith! When we shall feel that oneness, we shall be 

immortal.’   (Swamiji’s works-vol-1)  

                       Adya Shakti Mahamaya  
               Manoj Kanti Biswas, Kolkata, WB 
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       Debojit and Sohini Musical Evening Concert October 26th, 2018   
             The Grace Milliman Pollock Arts Center , Camp Hill, PA 

                                         Saraswati Puja  March 9th, 2019 
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                         Summer Picnic June 29th, 2019 

                      Memorial  Lake State Park, Grantville, PA 
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                                                India Day August 4th, 2019 
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Mom                                      Sonia 
Ales                                        Doctor 
Amber                                    Isabella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Once there was a mermaid and her name was Ales. She 

always wanted a pet. One day she asked her parents to get 

a pet. Not yet, said her mom. When you will  be 11, you 

will get a fish as a pet. But mom I’m already eleven.  

 Mom : Oops I mean 12. 

Ales: I am going to turn 12 next month anyway. 

Mom : Ales go do your homework. 

Ales : just in a minute, mom. 

Mom : It been 1 minute come down stairs and get your home-
work. 

Ales : Fine,  I am coming. What do I have for homework?  Divi-
sion ?  

Mom : What is eighteen divided by three? 

Ales : 6 . 

Mom : What is twenty divided five? 

Ales : 4 ……. Continue with some math. 

Now we’re going to eat dinner. 

Ales : what do we have for dinner?  

Mom : Seaweed  rolls  

Mom : No, it’s ok. You can wait at the table. 

Ales : Okay. 

Mom : The seaweed rolls are ready. 

Ales : They smell good  !!  Mom, you are the best cook ever  !!  

Mom :  Now that we’re done it’s time to go to bed.  

                            The Fish and the Mermaid      
                       Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA 
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Ales : Okay mom.  

Ales can’t wait to pick up her fish. 

 

Ch. 2  # Her Birthday… 

 

Yeah, it’s my birthday. 

Ales:  Mom, can we go to shopping for my new fish? 

Mom : Is it your birthday?  

Ales : Yes,  mom. So, can we go? 

Mom : After breakfast we can go.  

Ales : Okay. What do we have for breakfast? 

Mom : Water ocean cereal and fish milk. Can I get the 
milk and you get the cereal ? 

Ales quickly finished her breakfast. 

Ales : can we go to the aquarium market ? 

Mom : Did  you get dressed? 

Ales : Oops , I forgot. I’m getting ready right now.  

Ales and her mom are now in aquarium market.  

Ales : Yay !!!  We’re here. I can’t wait to see all of the 
fishes inside.   

There are so many fishes. But she liked the baby gold fish 
the best. 

Ales : Mom, can I get one baby gold fish ? 

Mom : Sure, you can . Then let’s go home. Don’t forget , 
your friends are coming for your birthday. 

 

Ch. 3 # Ales birthday party … 

 

Ding –dong. They are here, they’re here. Welcome to 
Ales’s birthday’s party. 

Mom : please  take some snacks & let’s do some fun. 

Freeze dace. Doo-da-doo-da…. Email, Sopia and Amber 
are out. You can sit over there. 

Nicky, Payton & Ryan are out  now.  Ales is the winner.. 

What’s the next game?  Limbo,   yah—yah 

Let’s start. Ales goes first.. yah , I did it. 

Emily, now your turn. Yeah , I did it. 

Next Sopia.  Yah , she did it.  

Mom : Who wants to go next? 
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Amber : Auntie, we all don’t want to play. 

Mom : Why ?? 

Sopia : Well, we all have long dresses and we don’t our 
dresses to get dirty. 

Mom : Okay, you all can sit over there. So, it looks like 
Ales won again.  

Amber : Ales ,  you must be lucky because it’s birthday.  

Ryan : I also think the same thing. 

Mom : now it’s time for pizza !  

Ales : Mom, the pizza is really good.  

Now time for cake. Everyony is singing for Ales .  

 “ Happy birthday to you, Happy birthday to you, 

Happy birthday to dear Ales, 

Happy birthday to you… 

 “Who wants cake ? Me, me, me…. 

Sopia : the cake is delicious.  

 

Afer sometimes… 

Ding dong … 

The parents came to pick up their child. 

Mom : Ales bring the goodie bags and give it to your 
friends. 

Bye bye everyone……….Bye bye Ales. 

Ales : Can I open my presents?  

Mom : Not now. It’s already late. Tomorrow we”ll open 
them. 

Ch. 4 #  What happened to my fish 

The next day Ales mom is calling her. Ales, time to wake 
up. 

Ales : okay mom. I’m coming downstairs. Can’t wait to 
see my presents.  

Mom , mom,  my presents and fish are gone. Oh, no what 
happened to them…  

Mom:  Really ? don’t upset sweetheart, we’ll find it. 

Meanwhile  Ales’s friend, Isabella  who wasn’t invited 
took her fish and presents. 

Isabella’s mom : Hey  Isabella , where you find all these 
thigs? 

Ishbella : I stole them from Ales’s home because she did-
n’t invite me to her birthday. 

Isabella’s mom : It’s okay. May be she just forgot . 

Dingdong Dingdong 

Isabella’s mom:   I’ll get it.  Hi Ales !! 

Ales : Hello, aunt, we forgot to to invite Isabella to my 
birthday party. We got a goodie bag for her. I’ll give it to 
Isabella. 

Isabella’s mom went upstairs. Isabella , Ales forgot to 
invite you. So she has a goodie bag for you. 

Isabella : oh , I didn’t know , she will give me a goodie 
bag. I think I will give her fish and present back. 

Thank you for giving me a goodie bag. 

Ales: you are welcome. 

Isabella : I’m sorry. I was the one who stole your presents 
and fish. Can you ever forgive me? 

Ales : you know, I was so sad for these.  It’s okay. But 
don’t steel my presents or fish on my next birthday. Ha 
ha ha… 

Ch # 5: My mom is sick.. 

Ales just wake up. Mom, mom where are you ? Ales 
went downstairs but she couldn’t find her mom. So she 
went back upstairs and went to her mom’s bedroom. 
Mom is still slepping. Mom, mom wake up now. It’s 8 
o’clock. 

Ales’s mom : I feel like I have a fever. 

Ales : let me first to check your temperature.  ……..  It 
shows .103 f. it is high. 

Let  me get something for you.  Ales went downstairs  
and made fish soup.  

Ales’s mom : thank you.   

Ales helped to feed her mom.  Now I’ll let you rest for a 
little bit. 

Meanwhile Ales called the doctor. She said she’s coming 
right now. 

Dingdong Dingdong 

Doctor : Hi Ales ! where is your mom?  

Ales : she is upstairs. Plz , come with me.  

Doctor : How are you feeling now? 

Ales’s mom : Not  so good.  

Doctor : At first I’ll check your tempature. Well, you 
definitely have a fever.   
Ales, can you give your mom her medicine? 

                                 The Fish and the Mermaid      
                          Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA 
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  Not too long ago, I visited India to see my 

grandparents in Mumbai, Maharashtra along with my 

Mom. The direct flight from New York to Mumbai was 

fun as I could play a lot of games during the flight. How-

ever, my Mom was very anxious as my Grandma had un-

dergone surgery and she was worried about her health. I 

miss both my grandparents since they went to India. After 

we reached my grandparents’ home I was so happy to see 

my Grandpa and Grandma and they were equally happy to 

see us. Mom was relieved to see Grandma and we were 

really tired and decided to rest that day.  

Next day I was excited and was looking forward 
to play and go outside with my Grandpa. Throughout the 

day we had many people come and visit us and it was al-
most evening. I was getting desperate to go out with my 

Grandpa, so finally we decided to visit a nearby garden 
since it was already late. It was almost dark when Mom, 
Grandpa and I reached the garden and we were told they 

are about to close. Then all of a sudden out of nowhere it 
started to rain and pour on us! Luckily and to our dismay 

an auto-rickshaw (three wheeler) driver stopped and asked 
us if we need a ride? All day I was very excited to try a 

three wheeler called auto-rickshaw and finally this was my 
chance! We all hopped into the auto-rickshaw to save our-

selves from the thundering rains! It was such a joyous ride.  

The auto-rickshaw driver was young and he told 
us that his name was Laxman and that he drove auto-
rickshaw during the day and studied in the college at night. 

Due to the rains we were stuck in a huge traffic. The auto-
rickshaw driver told us that math was his favorite subject 

and asked us many math riddles. I remember one particu-
lar math riddle, which he said his grandfather who never 

went to school had asked him to solve it (while Laxman 
was learning about math in school). The math riddle that 

stuck with me to this day is how could you use Eight – 8s 
to make one thousand? Though Laxman’s Grandfather 
never went to school, I believe he was really good in math 

too! I was able to solve the math riddle with my Grandpa. 
By the time we reached home it was dark, but thank God 

the rain had stopped. It was an adventurous memorable 
night filled with stories and math riddles from Laxman our 

auto-rickshaw driver in Mumbai. My entire trip to India 
was so much fun and I got to solve many math puzzles and 
riddles in unexpected places! I will not rob you of the fun 

of figuring out the Eight – 8s math riddle!  

        The Fish and the Mermaid                       
Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA 

        Inspirational Math 
  Arman Kazi,  Hershey, PA 

Ales : sure. Bye doctor.  
 
Ales has brought medicine for her mom. Here you go , 
mom. Open wide .. 
 
Ales’s mom : okay, Ales, that medicine doesn’t taste so 
bad. It tastes like cherry.  
 
Ales : that’s good , mom. Now you take some rest. I’m 
going to kitchen to make our lunch. 
 
The next morning Ales came to mom’s room with break-
fast.  After feeding the breakfast Ales gave medicine to 
her mom.  
 
Dingdong Dingdong.. 
 
Ales : hi Isabella ! 
 
Isabella : hi Ales ! I heard that your mom is sick so I made 
some soup for her.  
 
Ales : Thank you very much . Do you want to see her ?  
 
Isabella : sure , where is she ?  
 
Ales : she  is  in her bedroom, upstairs. Come with me. 
 
Isabella : Good morning Aunt !! how are you feeling 
now ? 
 
Ales’s mom : A little bit better.  
 
Isabella : I made some fish soup for you.  
 
Ales’s mom : thank you . 
 
After two days later Ales’s mom got better.  
 
Ales’s mom : Ales, you did take good care of me.   I think 
we should have a trip for Sea ChocolateWorld.  
 
Ales : yeah , I always wanted to go there ……… 
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             Hallow’s Eye 
Mythili Pai, Hummelstown, PA 

 
Harshini Parandapalli, Walkersville, MD 

Over the summer, my family traveled across the world and 
visited Europe, a continent filled with diverse cultures and 
traditions. The beauty of the Swiss Alps, the intricacy of the 
canals in Venice, and the grand architecture of Milan were 
all stunning features of our vacation. We started out by fly-
ing to Bristol, a city in England with a population of around 
five hundred thousand people. Our relatives, my uncle, aunt, 
and cousins, moved there recently. We saw the city of Bath, 
which was named after the ancient Roman baths the city was 
built around. The town was planned in a very specific man-
ner, with shops lined up along the sides of the streets and 
organized into sections. The ancient church towered above 
the rest of the buildings, and a chorus of voices singing drift-
ed through the stone walls and flowed throughout the streets. 
Another place we visited was Stonehenge, which was a stone 
structure vaguely shaped in a circular pattern, built by pre-
historic people who lacked the technology to move the 
stones of that magnitude. Many mysteries surrounded the 
rocks, and you could feel the eons of history radiating all 
around them. London was a bustling city, filled to the brim 
with tourists and citizens hustling around to see the sights. 
The London eye, the London bridge, and Big Ben were all 
stunning features of the international hub. From England, we 
traveled to Venice, from where we rented a car to travel to 
Milan. 

 

In Milan, we used the local transportation, which was free 

and convenient to use. We witnessed the Milan Cathedral - 

Duomo di Milano, one of the most beautiful sights in the 

world. The detailed etchings carved all around it made the 

cathedral a sight to behold. Next to the Cathedral, a huge 

shopping Plaza (Galleria Vittorio Emanuele II) was occupied 

by designer brands like Gucci and Dior. The Galleria Vitto-

rio Emanuele II is Italy's oldest active shopping mall and a 

major landmark of Milan, Italy. From Milan we went to 

Venice, which was divided by a network of canals that were 

generations old. Boats and gondolas sped by past various 

bridges and beautiful hotels on the waterfront. Bellagio, an-

other Italian town, was a tangle of narrow alleyways and 

homely shops filled with trinkets. The view of the light shin-

ing off the surface of the lake is one to never forget. From 

there, Switzerland was next on the list. We traveled by car 

again and the Swiss alps were some of the most majestic 

natural sights I've ever seen. The water was clear as crystal 

and the air was cold and refreshing. We visited a mountain, 

and even traveled through a cave inside a glacier. We went 

to Austria as well, and viewed a modern art exhibit by Swa-

rovski Crystal. Europe was a beautiful experience filled with 

culture and history. The people were kind and the food was 

delicious, especially in Italy. Overall I would recommend 

Europe as a vacation spot to anyone who wants to be im-

mersed in a whole new realm. 

               Visit to a Dream 
Ishita Mitra, Mechanicsburg, PA 

A day full of costumes 

One with a broom 

Others with hats 

And some with cats 

All were dressed,  walking down streets  

Ready for sweet yummy treats 

To go into their tummy 

Some dressed as mommies  

Eating and collecting red and yellow gummies 

As they pranced Down the sidewalk 

They bustled and talked 

ready to have a really awesome walk 

Making their ways to have a great time  

Ready for the ring of the big blue chime 

To start as soon 

So they can come home by the moon 

And enjoy this hour  

With a full spirit and power 
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  Wow, I’m really a high schooler now, aren’t I, I 
thought to myself. It was the end of middle school gradua-
tion, the official transition of being a middle schooler to a 
high schooler. For me, the transition from a panther ( my 
middle school mascot) to a knight ( my high school mascot). 
You must be a little confused so let me rewind a bit. Let’s go 
back to the end of May 2019…. 

 
    “There’s a little competition going to be happening in our 
team (a division of each grade; randomly selected), that is if 
any of you guys are interested.” announced my language arts 
teacher, Ms.Lyczkowski. I instantly perked up at the oppor-
tunity to do something interesting at the end of the year. She 
continued, “As you all know, salute(graduation) is coming up 
soon. One person from each team will be selected to give a 
speech in front of all of your peers and family. Each team has 
a different topic. Our team’s topic is ‘thank yous’. Depending 
on how many entries I get, I will narrow the entries down to a 
final three. The final three will then present in front of a pan-
el of judges who can include guidance counselors, teachers, 
the principal, and more. If any of you guys are interested in 
participating, raise your hands.” I raised my hand slowly into 
the air and noticed no one else had put their hand up. Some 
people may get scared and put their hand back down, but for 
me, that meant an incredible opportunity! 
 
    The rest of the morning passed by and I had asked others 
in my classes if they were going to do the speech writing 
contest as well. Everyone was excited to take part in the con-
test. When I got to lunch, a couple of my friends were talking 
about the other topics, since they were on different teams and 
how they wanted to try out for the competition.  
 

After getting home and finishing my homework, I 
started on the speech. I gave the topic, thank you’s, a bit of 
thought and began to type out my gratitude. I started out with 
some sentimental sentences on our journey through middle 
school and how I have personally changed from my sixth 
grade year to now, an eighth grader. I continued on to talk 
about seeing myself growing up. 

 
I continued to write and edit my speech over the 

next couple days and asked my friends to look over it in case 
something caught their eye. I even had my language arts 
teacher read it over before I submitted it to her, in case of any 
formatting problems. Well that’s finally done. I thought.  

 
Time passed by and I slowly forgot about the com-

petition until one day, Ms.Burgess, my guidance counselor, 
pulled me out of one of my classes and told me, “Poorna, you 
have been selected as one of the final three for the speech! 
Congratulations! You will need this pass to come during 
lunch later this week to present your speech in front of a pan-
el of judges and everyone else who has been selected as the 
finalists.” I couldn’t believe my ears. My speech, the one I 
had written by myself, had been selected as one of the final-
ists? Wow, you can actually write. Good job!.   
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 I celebrated internally! 
 
Later that week, me and two other people from 

my team along with those who had been chosen from the 
other teams went into a classroom during lunch which was 
filled with administrators and other staff from the main 
office who were waiting for us to present our speeches. 
We were told that the speeches would be chosen on a cou-
ple standards and one of them would be how well the 
speech worked with the other speeches. They gave us the 
rubric on which they would be grading us on and then it 
started. One by one, each team and it’s representatives 
were called to do their speech in front of everyone. After 
everyone was finished, we were told that the winner from 
each team would be announced at the end of the day. 

 
The day passed by and all three of us, the ones 

who had been chosen for the final three from our team 
kept telling each other that the other people were definitely 
going to win. We weren’t sure who would win but during 
eighth period, Ms.Burgess walked into the room. As soon 
as she walked in, my first thoughts were, Good job but you 
know she did amazing. One of the finalists, also my friend, 
was also in my eighth period class so I thought she was 
going to be saying the speech. “Congrats! Poorna has won 
the salute speech!”My mouth simply dropped. Me, me? I 
won? I actually...won?! These were the thoughts going 
through my head as I walked to give Mrs. Burgess a big 
warm hugl. At home, my parents were overwhelmed with 
joy but I never practiced my speech in front of them to 
keep the element of surprise.  

 
During the next two weeks, we had meetings 

during lunch time to go through everyone's speech and 
make edits as necessary, both with the speech and how it 
was being delivered. The five of us continued to practice 
diligently and prepared for the big day.  

 
The day of graduation approached us and after 

second period, the entire 8th grade class walked over to 
the high school. When we arrived, we were split into a 
couple different sections. There was a section for band, a 
section for choir, a section for each of the teams, and of 
course a section for all the speakers of the night. The or-
chestra didn’t have a section as they were already practic-
ing at the high school during second period. Initially, I sat 
with the band students as a flutist but was told to come and 
sit with the speakers. The administrators then went over a 
couple rules for the night and proceeded to tell us that 
where we were sitting is where we would be sitting tonight 
before we all walked into the gymnasium, where the grad-
uation ceremony was going to be held.  The administrators 
wanted us to go through the whole process so we were put 
into two lines and  we were told to walk in pairs, which 
was the person next to us and go through the path and sit 
down in our given team sections accordingly.  

                   A Panther to Knight 
           Poorna Chatterjee, Plainsboro, NJ 
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  The administrators wanted us to go through the 
whole process so we were put into two lines and we were 
told to walk in in pairs, which was the person next to us 
and go through the path and sit down in our given team 
sections accordingly. The speakers and the hosts for the 
night were given special seats in the front row so we didn’t 
sit with our teams. The administrators told us the proce-
dure of the night and how we were supposed to walk out. 
While the rest of the eighth grade filed out, the speakers of 
the night stayed behind to practice our speeches. We went 
through the process of going up together, going to the po-
dium, saying our speech, and coming back to stand behind 
the podium. Once that was completed, the orchestra kids 
grabbed anything they had brought and we headed back to 
the school.  

 
The rest of the school day passed by as a typical 

school day. But as the day continues, I started to feel a bit 
anxious for my speech. It was going to be in front of 1,600 
people! I got ready with lots of mixed emotions passing 
my mind. 

 
I arrived with my parents, my cousin brother, my 

dance teacher and my best friend and after meeting with 
one of my closest aunts and taking a couple pictures, my 
best friend and I quickly headed to the auxiliary gym 
where we were told to go in the morning. We arrived and 
she headed to sit with the band and I headed towards the 
speaker seats. A couple administrators were waiting to put 
flowers on each of the speakers so that we could be distin-
guished from the other students. It was such a special mo-
ment! We had to wait until everyone arrived so I went over 
to my friends to calm my nerves and to get some words of 
courage. Once everyone had arrived, we were once again 
put into two lines and waited to be led to the door of the 
gymnasium. We walked in and everyone headed to their 
respective seats and waited for the ceremony to start. It 
started off with Ms.Burgess starting the night off with a 
big welcome and introduced the hosts for the night.  

 
The hosts talked for most of the night and talked 

about the special guests, the parents and staff, and finally 
came to the speeches. The hosts said, “We would now like 
to invite our speakers for the evening onto the stage.” We 
filed into a line like we had done earlier this morning. 
Each of us went up one by one, introduced ourselves and 
gave our speeches. I was the second person to give my 
speech so I took a deep breath, looked at the audience, and 
started my speech. After I finished, my fellow speakers 
congratulated me and the next person went up to the podi-
um. After we were done, we all congratulated each other 
behind the podium and walked back to our seats where we 
were once again congratulated by our seat neighbors.  

 grade through numerous pictures and videos of 
sports, theater, pep rallies, and so much more. While the 
credits were playing, my friends who were near me con-
gratulated me on being the assistant director and told me 
how good the video was. Since the video had mentioned 
all of our wonderful teachers, we wanted to honor those 
who were retiring this year. Three of the speakers, includ-
ing me each handed a rose to a retiring teacher and 
thanked them for their time after Ms.Burgess gave a won-
derful speech appreciating all the teachers.  

 
To end the graduation ceremony, the band 

played a couple songs while the rest of the eighth grade 
processed out and they were congratulated by a long line 
of teachers. After I and the rest of the band finished play-
ing, we were also congratulated by the line of teachers. I 
got hugs from some of my favorite teachers throughout 
my years of middle school. After we left, I was going to 
grab a high school t- shirt as everyone was going to do 
when I suddenly got mobbed by my friends telling me 
how well I did on my speech and how they could hardly 
recognize me since I had dressed up, just a little bit of 
course. We ended the graduation with a mini photo shoot 
with my parents, cousin brother, and my friends. We end-
ed the night by going to dinner with my cousins brother 
and his parents.  

 
The last few days of school passed by faster than 

I expected. They were filled with yearbook sign-
ing,exchanging contacts with classmates, and taking pic-
tures. Finally, I arrived at the last day of school which 
was the same day as our eight grade picnic, a day where 
all eight graders are provided with food and have the 
freedom to do anything from sitting down and talking to 
dancing to plaything sports. I spent the first part of the 
picnic sitting with my friends and eating food. I then 
went into the gym to play my last volleyball match as a 
middle schooler, a panther, an eighth grader.  

 
At the end of the day, when it was time to leave 

the middle school, I saw many students and teachers tear-
ing up and even some students who were crying. Some 
were crying because they were moving, others cried be-
cause they would never come back to this school or the 
teachers, and others cried because they wouldn’t see their 
friends for a while and some never again. At this point, I 
still wasn’t ready but as we loaded onto the bus to go 
home and I saw all the teachers lining up to say their 
goodbyes to all the students and their final goodbyes to 
us eighth graders, I felt my eyes become a little teary. 
This was the last time I was going to come to this school, 
see these teachers, and walk these hallways.  

 
 When I got home, it really hit me. I’m not a 

middle schooler anymore. I’m never going back to that 
school building again. I have to start on a new path, and  

                                A Panther to Knight 
                      Poorna Chatterjee, Plainsboro, NJ 

The speakers and the hosts for the night were giv-
en special seats in the front row so we didn’t sit with our 
teams. The administrators told us the procedure of the 
night and how we were supposed to walk out. While the 
rest of the eighth grade filed out, the speakers of the night 
stayed behind to practice our speeches. We went through 
the process of going up together, going to the podium, say-
ing our speech, and coming back to stand behind the podi-
um. Once that was completed, the orchestra kids grabbed 
anything they had brought and we headed back to the 
school.  

 
The rest of the school day passed by as a typical 

school day. But as the day continues, I started to feel a bit 
anxious for my speech. It was going to be in front of 1,600 
people! I got ready with lots of mixed emotions passing 
my mind. 

 
I arrived with my parents, my cousin brother, my 

dance teacher and my best friend and after meeting with 
one of my closest aunts and taking a couple pictures, my 
best friend and I quickly headed to the auxiliary gym 
where we were told to go in the morning. We arrived and 
she headed to sit with the band and I headed towards the 
speaker seats. A couple administrators were waiting to put 
flowers on each of the speakers so that we could be distin-
guished from the other students. It was such a special mo-
ment! We had to wait until everyone arrived so I went over 
to my friends to calm my nerves and to get some words of 
courage. Once everyone had arrived, we were once again 
put into two lines and waited to be led to the door of the 
gymnasium. We walked in and everyone headed to their 
respective seats and waited for the ceremony to start. It 
started off with Ms.Burgess starting the night off with a 
big welcome and introduced the hosts for the night.  

 
The hosts talked for most of the night and talked 

about the special guests, the parents and staff, and finally 
came to the speeches. The hosts said, “We would now like 
to invite our speakers for the evening onto the stage.” We 
filed into a line like we had done earlier this morning. 
Each of us went up one by one, introduced ourselves and 
gave our speeches. I was the second person to give my 
speech so I took a deep breath, looked at the audience, and 
started my speech. After I finished, my fellow speakers 
congratulated me and the next person went up to the podi-
um. After we were done, we all congratulated each other 
behind the podium and walked back to our seats where we 
were once again congratulated by our seat neighbors.  

 
After the speeches, the end of the year video was 

played. The end of the year video was made by a club that 
I was part of. I was actually the assistant director of the 
video since I ended up helping out with all the parts of the 
video including photos, organizing, editing, and brain-
storming ideas! The video showed pictures of our amazing 
teachers, showed the changes from sixth grade to eighth  
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that new path is to high school. Here’s to the new 
chapter that will unfold in the future! And as they say the 
journey of a thousand miles begins with a single step, I am 
ready to dive in! 
 

If you would like to read the speech which is men-
tioned in the beginning of this story, please continue reading 
below!  

All throughout middle school, we took chances and 
experienced changes: chances personally of setting higher 
goals and standards in life; chances academically with 
grades and extracurriculars, and chances socially of branch-
ing out and creating new friendships or stronger bonds; 
we’ve all experienced first serious fights with close friends, 
experienced new atmospheres, and we’ve all experienced 
true achievement. 

 
But, one thing is certain we would not be where we 

are today without help and support along the way. The vast 
amount of new knowledge that we hold today is credit that 
we owe to all of our teachers — who taught us curriculum 
inside the classroom, and life lessons out of it. Thank you 
teachers for giving students a chance to make a difference 
in  the school and community and leave our imprint on the 
world. We would also like to express our gratitude towards 
our parents. From picking up a student after a sports 
practice or early morning drop-offs to Wake Up Community 
and chaperoning major school trips,such as Outdoor Ed, 
SixFlags, and Hershey Park— the parents have always been 
there, always behind us 1000%. Thank you, in helping us 
pursue our dreams and goals, and making it possible to pro-
gress forward with poise and solidity All the people we met, 
all the friends we made all the paths we took, all the deci-
sions we made  — they all helped us to realize who we were 
and who we wanted to be. We learned not to follow in 
footsteps, but to create our own. Middle school was a chance 
for us to shine once more;it was a time to discover how to 
stand up for our own beliefs. We didn’t let our fears of be-
longing prevent us from showing our true selves. 

 
Finding yourself in a sea of so many conformities, 

friendships, and relationships - it was a tough lesson to learn 
and even harder skill to gain, but sure enough  we have set 
our own trends and goals... not to let anyone discourage us. 
Middle school gave us a chance to learn to love ourselves 
walk with confidence and live without holding back.Thank 
you to everyone who has been behind us throughout our mid-
dle school experience and supported us the whole way 
through! Thank you! 
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               A Panther to Knight 
     Poorna Chatterjee, Plainsboro, NJ 

She opened her eyes. Another day. She stretched. There 
was a tiny flutter in her tummy. She thought about him. 
‘I should wear something casual today. Obviously 
something he hasn’t seen me in.’ She jumped into the 
shower. As the hot steam opened up her pores, she 
thought, ‘He’s adorable. He’s everything I want. Fair, 
tall, good looking and let’s not forget those muscles.’ 
 
‘How am I going to talk to him today? Why am I think-
ing about this so much. I should get his number. But 
wait, I already have it. I should text him. You know - 
work related. But that will be too obvious.’ She got into 
the bus. She looked around. Everything she looked at 
reminded her of him. Why couldn't she get him out of 
her mind? She had already asked herself that question a 
100 times. There was just something about him that was 
just so different.  
 
As she sat at her desk and started with her to do for the 
day, her eyes wandered everywhere. ‘Has he reached 
yet?’ she wondered. She sat at her desk, started her dai-
ly chores. Her eyes wandered. It was almost 10:45 am. 
‘He should have come in by now’. She got up from her 
desk. Pretending to use the washroom. She looked 
around. He was nowhere near the water cooler. She 
walked further. Her heart fluttered. She could hear his 
voice. She looked away. She didn't want him to notice 
her noticing him!  
 
She could see him look at her. She walked right past 
him without saying a word. ‘Why didn't you say some-
thing!!’ she said to herself. Her stomach was on a flut-
ter bug ride. ‘He was right there. He was looking at 
you. He was waiting for you to look at him. Or maybe 
he wasn’t’. She gathered her thoughts and walked back 
to her seat, this time taking the different route. Avoid-
ing him.  
 
‘If you like him, you have to talk to him. If you talk to 
him, you'll know how he feels about you. But what if he 
doesn't even think about you? What if he’s already with 
someone? But I’ve seen him see me. He’s into me’. She 
had a million questions in her head with answers for 
none. She sat there thinking of ways to speak to him. 
What would she even say to him! She couldn't focus.   
 
The day was almost coming to an end. She got up. 
Packed her stuff. Checked out of the office system. She 
waited for the elevator. Got in. ‘Stop’ someone yelled. 
It was him. He smiled at her as she pressed the button. 
‘Hi’ he said. ‘Hey!’ she smiled. They reached the 
ground floor. She got off the elevator & walked away. 

             That Moment 
 Karishma Das, New York, NY 
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ডাুঃ সসৌমিদীপ গাবতবহডো সেট সজনাতর  িাসপাোত  কমশরে ! 
সকা  আটটা সথতক ইমাতজশহন্স রুতম হডউহট শুরু কতরতেন ! 
আজ শুরু সথতকই সকমন স ন অনিমনস্ক ! োাঁর সসই সসৌমি সিিারার 
সকমন স ন হনষ্প্রভ ভাব ! 
একটা োজা সগা াপতক বৃন্ত সথতক েুত  প্র র সূত শর সেতজ সরত  হদত  
স মন হিেমান িে হিক সেমন ! 
শে সিস্র থশবা  এতস স ন িাে ও পা সক শৃঙ্খহ ে কতরতে ! সপ্রহেভ 
ভাব স ন উধাও ! সিজ সর  সরস পহরতবশ অন্তহিশে ! 
কেশিবিরে নাসশ হজজ্ঞাসা করত ন "ডাক্তার বাবু আপনার শরীর  ারাপ 
 াগতে? " 
একজন সড্রসার বত  "সিার একটু িা এতন সদতবা? " 
ডাক্তার বাবু মুত  একটু িাহস এতন বত ন "না না হিক আতে !" 
হিক স  সনই ো এমাতজশহন্সর েুহর কাাঁহি ও বুতঝ সগতে ! 
আসত  গে দুমাস িতে সগ  োাঁর বাতরা বেতরর হববাহিে জীবতনর 
পাকাপাহক হবতেদ িতে সগতে ! োতে অবশি হেহন স   ুব মু তড 
পতডতেন ো নে ! ক তনা িেতো শুনিো গ্রাস কতরতে ! আবার ক তনা 
এই দুমাস মুহক্তর স্বাদ ও সপতেতে ! 
   
অথি এই কতেক বের আতগ ও োাঁতদর জীবনটা অনি  াতে বইতো ! 
সসৌমিদীপ ে ন নী রেন িাসপাোত  সমহডহসন হবভাতগর িাউসোফ ! 
আর মা হবকা ইন্টানশ ! 
নববত শ শুতভো হবহনমে; হগ্রহটংস কাডশ সদওো ;হৃদে হবহনমে;তরতস্তারাাঁ 
সে  াওো ; হসতনমা সদ া সবহকেু স ন একটা সঘাতরর মতধি সকতট 
সগ  !প্রাে সগতে উিতেন "তেতর সমতর স্বপ আজ এক রে িিাে ----" 
   
োরপর োাঁরা পহরর্ে সূতত্র আবদ্ধ িন ! 
ইহেমতধি মা হবকা সাজশাহর সে সপাে গ্রাডুতেশন কতর সমহডকিা  
কত তজ RMO  Cum Clinical হটউটর আর সসৌমিদীপ গ্রামীর্ 
িাসপাোত র MO ! 
এরপর শুরু বিহক্ততত্বর সংঘাে ! ো িরতম ওতি োাঁতদর আদতরর কনিা 
সসৌহমহ র জতের পর ! 
বিহক্ততত্বর এমন িরতম সপৌঁেে স  ো সকাটশ প শন্ত গডাে এবং দুমাস 
আতগ হডতভাসশ ও িতে  াে ! 
এ প শন্ত ডাুঃ সসৌমিাদীতপর িহরতত্র সেমন সকান প্রতভদ  ক্ষি করা  াে 
হন ! োাঁর আশার কহফতন সশ  সপতরক পুাঁতে হদতেতে গে কা  সকাতটশর 
রাে ! সসৌহমহ  কার কাতে থাকতব সস প্রতশ্ন সকাতটশর রাে "তস মাতের 
কাতে থাকতব ! সপ্তাতি একহদন দু -ঘন্টার জনি বাবা ;তমতের সাহন্নধি 
সপতে পাতর ! 

গে কাত ই সকাটশ িত্বতর   ন সমতেতক আদর করহেত া ; মা হবকা 
সজার কতর সমতেতক হেহনতে হনতে  াে ! সমতে হিৎকার কতর কাাঁদতে 
থাতক "আহম বাবার কাতে  াতবা !" 
কা  সথতক সসই করুর্ আহেশ সসৌমিদীতপর কাতন সবতজই িত তে ! 
হকেুতেই কাতজ মন বসাতে পারতে না !� �  
এমন সমে সব া দশটার হদতক এক অল্প বেসী দিহে ইমাতজশহন্স 
রুতম সোতক ! সিিারাে ; সবশভূ াে গ্রাতমর োপ ! 
সেত টার পরতন মহ ন  ুহঙ্গ আর সবশ কতেকটা ফুতটা ওো া সিাতন্ডা 
সগহঞ্জ ! 
সমতেটার মহ ন শাহড ও োর সতঙ্গ মিাি কতর মহ ন ব্লাউজ ! 
হসাঁহথতে টকটতক  া  হসাঁদুর  ম্বা ও িওডা কতর পরা ! িাতে শাাঁ া 
ও  া  প া ! দুজতনর গাতের রে উজ্জ্ব  শিাম বর্শ !দুজতনরই 
হটতকাত া নাক ! আর এে কতির মতধি ও দুজতনর মুত  প্রার্ স া া 
িাহস ! 
স্ত্রীই ডাক্তার বাবুর উতদ্দতশ বত  ;"তদ ুন না সকমন আনাহডর মতো 
পা টা সকতট সফত তে !" 
ডাক্তার বাবু একটু অনি মনস্ক হেত ন !হকন্তু বহু হদতনর অহভজ্ঞো !
োই সদত  বত ন "একটা সস াই হদতে িতব !" 
"সস াই? "বত  সেত টা সবৌ এর হপেন সনে ! 
ডাক্তার বাবু বত ন "িিা একটা সস াই হনত  োডাোহড শুহকতে 
 াতব !" 
এবার সো স্বামীটা বাচ্চা সেত র মতো বত  "আহম সস াই সনব না ! 
"বত  স্ত্রীতক ধতর একদম োর হপেতন িত   াে !�  
  
গ্রামীর্ িাসপাো  এেহদন স্বামী স্ত্রীর ঝগডা ; পাহরবাহরক হিংসা ; 
মারহপট সদত  অভিস্ত ! োর ইনজুহর হরতপাটশ ;প ুুহ শ হরতপাটশ এ 
সব কতরই সকতটতে ! এরকম সো আতগ ক তনা সদত হন ! 
 
িটাৎ কাতরশতন্ট িাে পতড সগত  স মন একটা ঝটকা অনুভূহে িে ; 
ডাুঃ সসৌমিদীতপর স ন সেমন সিা  ! 
সদত ন স্ত্রী সিতস সিতস স্বামীতক সিত  সামতন এহগতে হদতে আর 
ব তে "এই একটা সস াই হনতে নও না !' 
স্বামী ও বাচ্চাতদর মতো "না  ুব  াগতব "বত  হনতে নারাজ ! 
অবতশত  সস াই না হনতে শুধু বিাতণ্ডজ কতর ও ও ুধ হনতে 
িাসপাো  সথতক সবহরতে  াে ! 
   
ডাুঃ সসৌমিদীতপর মতধি ও এ বিাপাতর সেমন সি তদা  সনই ! শুধু 
স্বামীর এই বিহক্তত্বিীনো োাঁর মতন একটু আত াডন সফত  হদ  ! 

                                                          পুনরুজ্জীবন   
                                     Dr. Shashank Sardar, Kolkata, WB 
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     Dr. Shashank Sardar, Kolkata, India 

মতন ভাতবন ঐ একটা হজহনস হবসজশন হদতে পারত  জীবনটা সকমন মধুমে 
িতে পাতর ! সিতজ সিৃক্ত িওো  াে ! 

   
ঘন্টা দুই -আডাই পতর সসই দিহে আবার ইমাতজশহন্সতে িাহজর ! এবার 
স্ত্রীর িাে সকতটতে বাঁহটতে !ডাক্তার বাবু সদত  বত ন "একটা সস াই 
 াগতব োিত  োডাোহড শুকাতব ও কি কম িতব !" 
স্ত্রী এবার সবাঁতক বতস !বত  "আহম সস াই সনব না !" 
ডাক্তার বাবুর কথাটা স ন স্বামীর কাতন অনুরর্ন িে ! "োডাোহড 
শুকাতব ; কি কম িতব !" 
 
স্বামী স্ত্রী সক বত  "একটা সো মাত্র সস াই হনতে নও না !" 
স্ত্রী বত  "েুহম োিত  হনত  না সকন? " 
   

স্বামী একটু স ন হক ভাবত া ! 
োরপর হনতজই হনতজর বিাতণ্ডজ টা  ুত  বত  "হনন ডাক্তার বাবু ;আমারটা 
ও আমার স্ত্রীর টা দুতটাই সস াই কতর হদন !" 
ডাুঃ সসৌমিদীপ সো োজ্জব ! 
 ার হক না দু আডাই ঘন্টা আতগ একটা মাত্র সস াই জীবন মরতর্র সমসিা 
হিসাতব সদ া হদতেহেত া ;স্ত্রীর প্রহে দাে বদ্ধো ;কেশবি ;মমত্ব ও 
ভাত াবাসা মুিূতেশ োতক এতো বিহক্তত্ব পূর্শ ও সািসী মানু  কতর েু ত া ! 
সপ্রতমর হক োিত  এেই ক্ষমো? এে শহক্ত?  
   
মা হবকার সাতথ পিারাডাইস হসতনমা িত  সদ া হসতনমার একটা গাতনর 
কহ র কথা িটাৎ মতন পতড সগ  ; "হজতেগী এক পিা ার হক গীে -----" 
হনভৃতে োর এ ন  ুব কি িে ! মা হবকার সাতথ স  জীবতনর গান 
গাইতে সিতেহেত া হনতজর িাতে ো হেহন  ুন কতরতেন !  ুন কতরতেন 
হনতজর সপ্রমতক ! 
শুধু বিহক্ততত্বর  ডাইতে ! 
সপ্রম সম্বতন্ধ িোশ িতে পতডহেত ন ! 
সসই সপ্রতমর শহক্ত ; সপ্রতমর পুনরুজ্জীবন সদত  ডাুঃ সসৌমিদীতপর হৃদে 
ভতর সগ  ! 
সপ্রতমর প্রহে হবোস হফতর সপত ন ! 

                  হিহি  
       Debidas Neyogi, Philadelphia, PA 

হপ্রে অহিন্তি, 

অতনকহদন সিা  সোর সকান  বর পাই হন। সোরা সবাই ভাত া 
আহেস সো? 

হনতবহদোর  হনপুন িাতের রান্না ও পহরপাহট কতর সাহজতে স তে 

সদওোর মতধি মুনহশোনা আতে। সোর সোট্ট সমতে হরঙু্কর সতঙ্গ সবশ 
সমে কাটাতনা  াে। সোট সোট টুকতরা কথা সবশ গুহেতে ব তে 
পাতর। কথা ব ার সমে স ন মুতক্তা ঝতর। আদর ও ভা বাসা পাওো 

ওর অহধকার। সোর ও ড্রাইভার, দুজতনর হবরুতদ্ধ অতনক নাহ শ 
আতে। গুরুের নাহ শ। বড সিাত  ও মা িতব ে ন সোতক ও 
ড্রাইভার কাকুতক  ুব বকতব ও শাহস্ত সদতব। সোরা সকউ ওতক গাহড 
িা াতনা হশ াহেস না। আহম হক উর্ত্র সদব, হনবশাক সিাতে শুধু শুহন। 
ভাহর হমহিতমতে - বত  সোরা সকউ ওতক ভা বাহসস না। ধারর্া, ওর 
সব সমসিার সমাধান আহম করব। 

গঙ্গার ধাতর সোর বাহডর বারাোে বসত  শীে  বাোতস শরীর ও মন 

জুহডতে  াে। ও ানকার সকা াি িীন পহরতবশ আমাতক মুগ্ধ কতর। 
ইো িে পাটনাে গঙ্গার ধাতর একটা বাহড বাহনতে থাহক। অহেষ্ঠ 
সিাতে উতিতে এই াতন শাহন্ততে বাস করা।   ন ে ন হমহে , 
মাইতকর ধ্বহন, রাস্তা অবতরাধ একটা হনেতম দাাঁহডতেতে। 

আমার সোট সবান মীরাতক মতন আতে সোর? ও এ ন পাকা হগন্নী।  
সবথুতন পডা সমতে ঘর সংসাতরর কাতজ এেটা পটু, আশ্চ শ িই । গে 
বের ওর হবতে সিাতে সগ । মৃেুি আসন্ন বুঝতে সপতরহেত ন বাবা, 
োই েহর ঘহড কতর হবতে হদত ন। পাত্র সৎ, মুম্বাই হনবাসী, হশহক্ষে 
পহরবার।  

হবধাোর হক পহরিাস, মীরার হবতের ১০ হদতনর মতধি বাবা মারা 
সগত ন।  

হবতেতে উপহস্থ্ে থাকার জনি সোতক নানাভাতব স াগাত াগ কতরও 
পাইহন। পতর জানতে পার াম সসই সমে েুই পাটনাে হেহ  না। 
মীরার হবতেতে সোরা উপহস্থ্ে থাকহব না, 'মা' ভাবতে পাতরহন। হবতের 
হদন প শন্ত উদগ্রীব সিাতে মা অতপক্ষা কতরহে ।  েুই সো জাহনস, মা 

সোতক আমার সথতক সবহশ সস্নি কতর, ভা বাতস। ইদানীং মা সরাসহর 
আমার হবতের কথা পাডতে। ৪/৫ টা ফতটা সদহ তেতে আমাতক  

হকন্তুআমার একটাই উপ হব্ধ কঙ্কাত র সতঙ্গ হবতে। সমে কতর এতস   
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       Auripra Bose, Lynchburg, VA 

মাতক বুঝাবার সিিা কর। আমাতক এই জহট  পহরহস্থ্হে সথতক বাাঁিা।  

আমাতদর ক্লাতস সশ  সবহঞ্চতে বসতো শিীনতক মতন পতড?  ুব 
 াজুক সেত  হে । ও এ ন বািস্পহে -িাইতকাতটশ নামকরা উহক । 
বাহ গঞ্জ সারকু ার সরাতড হবশা  বাহড। মিানসন ব া িত । বই 
সম াতে ওর সতঙ্গ সদ া। আহম হিনতে পাহর হন ওতক। ওই সপেন 
সথতক আমার কাাঁতধ িাে সরত  ব ত া-পহরম  না? পতকট সথতক 
একটা কাডশ সবর কতর আমার িাতে হদতে ব ত া, স  সকানহদন 
রহববাতর আমার বাহডতে আহসস। জহমতে গল্প করা  াতব।  

মীরার হবতে ও বাবার মৃেুির পর মা  ুবই একাহকত্ব সবাধ করতে। 
আহম মাতক সঙ্গ হদতে পাহরনা - হডসতপনসাহর সথতক বাহড সফরার 
হনহদশি সমে নাই। রাতত্র  াবার হনতে মা আমার জনি অতপক্ষা কতর 
রাতের পর রাে। আমার  া সপশা োতে পীহডেতদর সেতড মুক্ত িতে 
পাহর না। একটা অহ হ ে আতদশ আমাতক সবাঁতধ রা ার একটা 
থনহেক দাহেত্ব িাহপতেতে। মাতের জনি আহম  ুবই হিহন্তে। সান্তনা 
সদবার মে আমার সকান শহক্ত নাই। বুঝতে পাহর মাতের হক 
প্রতোজন। একাহকত্ব দূর করার সমাধান, বুঝতে পাহর আমার দুবশ ো 
সকাথাে। সমহডকিা  পডার সমে মৃে সদতির কঙ্কা  হনতে পরীক্ষা 
হনরীক্ষা আমার মতনর গভীতর এমন ভাতব প্রতবশ কতরতে স  সকান 
মানু তক সদ ত ই োর রক্ত মাংসভরা শরীতরর হভের কঙ্কা টা 
সদ তে পাই। মানুত র আকৃহে, গিন, সসৌে শ সবই হমথিা। 
কঙ্কা টাই প্রকৃে সেি। প্রাকহটকিা  ক্লাস করার সমে সাহর সাহর 
কঙ্কা  ঝু তো। সকানটা বড, সকানটা সোট। হকন্তু সবই কঙ্কা ই রক্ত 
মাংস ভরা; সকউ রূপসী রমর্ী হে , সকউ কুহস্তহগর, সকই ডাক্তার 
আবার সকউ অহভতনো হে । স  াতন সদব সদবীর মূহর্ত্শ গডা িে সিই 
পাডাে হগতে সদ হব সাহর সাহর  তডর আাঁহটর সতঙ্গ বাাঁশ হদতে বাাঁধা 
মূহর্ত্শর কািাতমা। এই কািাতমা গুহ র উপর মাহট ও রং হদতে সদব 
সদবীর মূহর্ত্শ থেরী িতব। পূজা মণ্ডতপ হগতে এগুত াই দূগশা, হশব, 
গতনশ ইেিাহদ অকৃে সদব সদবীর প্রহেষ্ঠা পাতব।  

আমাতদর ক্লাতসর মহনটার দীপক শুক্লাতক সফসবুক এ সপ াম। উর্ত্র 
প্রতদতশর বাহসো সিাতেও এ াতন ওর  হশক্ষা দীক্ষা। একজন 
অবাঙ্গা ীর মুত  রহবিাকুর ও নজরুত র কহবো পাি শুতন হবহস্মে 

সিাোম। ও এ ন বহুরাষ্ট্রীে সংস্থ্ার এক প্রহেষ্ঠান এ হদলীর অহফতস 
গুরুত্বপূর্শ পতদ আতে। পদম শিাদাে ও এ ন ২ নং অথশাৎ Dy. M. D. 

বাইতর থাকতে িে। আমার একান্ত অনুতরাধ  ে হশগহগর পাহরস  

এ াতন ২/১ হদতনর জনি  এতস মাতক প্রতবাধ সদবার সিিা কর। 
আমার হবোস মা সোর কথাে সাে সদতব। আহম মাতক হনতে সদশ 

হবতদতশ স তে পাহর। হকন্তু কঙ্কা তক হবতে করতে পারতবা না। শে 
শে িাজার িাজার মানু  িাহরহদতক ি াতফরা করতে, হকন্তু আহম 

সবাইতক কঙ্কা  সদ হে।  

হরঙু্কতক সস্নিাদর ও হনতবহদোতক শুতভো হদস।  

           প্রীহে ও ভা বাসা হনস  

            ইহে পহরম  

                              হিহি  
                   Debidas Neyogi, Philadelphia, PA 
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সোট্টবনু্ধরা আজতক সোমাতদর আহম আমার একটা সবডাতে  াওোর গল্প 

ব ব। গে ১৯সশ  সম আহম, আমার সেত , সবৌমা, নােনী, আমার স্বামী ও 

সবৌমার বাবা-মাতের সতঙ্গ পিাহরস সবডাতে হগতেহে াম। ইউতরাতপর একহট 
সদশ োন্স, োর রাজধানী পিাহরস,তোমাতদর মে আহমও   ন পডাশুনা 

করোম ে ন োতন্সর ইহেিাস পতডহে াম। োতন্সর সিাটরা, োতদর 
সদশশাসন, োতদর হব াহসো, প্রািু শ, ফরাসী হবেব সতবশাপহর সনতপাহ েন 

সবানাপাহটশর সশৌ শ, বী শ, সদশশাসন রাজিজে সব। আজ সসই োতন্সর 

রাজধানী পিাহরতস  াওোটা আমার কাতে স্বতের মে।  

গে ১৮ই সম আমরা ক কাো সথতক বাঙ্গাত াতর সপৌঁতে পতরর হদন ১৯সশ 
সম হবতকত  দুবাই এর উতদ্দতশি বিাঙ্গাত ার এোরতপাতটশ সপৌঁেু াম। ও ান 
সথতকই পিাহরস এর সেন োডতব, োই আমরা দুবাই সপৌঁেুবার সেন এর 
জনি বিাঙ্গাত ার এোরতপাতটশ অতপক্ষা করতে  াগ াম। রাহত্র ৮-৫০ এর 
ফ্লাইতট  াত্রা কতর আমরা প্রাে মধিরাতত্র দুবাই এোরতপাতটশ সপৌঁেু াম। 
ও ান সথতকই আমরা পিাহরস এর সেতন উিব। দুবাই আইরতপাটশহট 
হবশা । পৃহথবীর বৃির্ত্ম এোরতপাটশগুহ র অনিেম। এ াতন  ুব বড 
মাতকশট আতে। এ াতন জামাকাপড, বিাগ, সাতজর হজহন , জুতো প্রভৃহে 
পাওো  াে। সদাকানগুহ  সারাহদন, রাে স া া থাতক। সব হজহন গুহ  
tax free। রাট প্রাে হেনতটর সমে দুবাই এর সেতন উি াম পিাহরতসর 
উতদ্দতশি। আমাতদর সেন হট হে  'Emirates' সকািাহনর।  

এোরতপাতটশর এবং সেতনর সিহকং সসতর আমরা সেতন উি াম। সেনহট 
হবশা  এবং সদাে া। উতি সদহ  একমিত র পর একমি । সনতটর পদশা 
সিত  এক-একটা মি  সপহরতে এহগতে  াহে হনতজর হসতটর হদতক। 
এ ানকার এোরতিাতেসরা সব আরহবোন মহি া। প্রাে ে'ফুট  ম্বা,  ুব 
ফসশা, গাতের সতঙ্গ রে হমহ তে পাজামা ও িাাঁটু প শন্ত  ম্বা  া  সকাট ও 
মাথাে  া  টুহপ। মুত  িডা সমকআপ ইংরাজীতে কথা বত । ওতদতশর 
জত র অভাব োই জ  িাইত  সোট োহেতকর গ্লাতস আধ গ্লাস জ  
সদে।  াবার সদওোর সমে সোট্ট আইসহক্রতমর মু  আাঁটা কাতপ জ  সদে।  

সামতনর সীতটর হপেতন  াগাতনা হটহভতে পেেমে হসতনমা সদ া  াে। 
পরহদন সকা  দশটা নাগাদ আমরা পিাহরতস সপৌঁেু াম। এোরতপাটশ সথতক 
দুতটা গাহডতে িতড আমরা সব া বাতরাটা নাগাদ সিাতটত  সগ াম। 
ও ানকার সমে ক কাো সথতক ৩ ১/২ ঘন্টা সপহেতে। আমাতদর 
সিাতটত র নাম হে  Best Western Premier Opera Fouburg. এই 
রাস্তাে অতনকগুহ  হথতেটার ি  আতে বত  ঐ রাস্তার এই নাম। এই  

সিাতটত র হেনহট ঘর আমাতদর জনি বুক করাহে । হেনে ার 
হেনহট ঘতর আমরা মা  হনতে েুক াম।  

ঐ ঘতরর বড স া া জানা ার সামতন দাাঁহডতে সদ  াম সামতনর বড 

রাস্তাে কে স াকজন ি তে, গাহড ি তে। উতটাহদতকর রাস্তাে 

একটা সরেুতরন্ট আতে। এ ন ও াতন বসন্তকা ,  ুব িান্ডা কাহটতে 
ওরা এ ন বসতন্তর িাওো গাতে  াহগতে ফুটপাথ জুতড সিোর ও 

সগা তটহব  হনতে বতস সরেুতরতন্টর  াবার  াতে। সদত  মতন ি  
 াওোর সথতক পানীতের হদতকই ওতদর সঝাাঁক সবশী। আমরা 
আমাতদর দুপুতরর  াওোটা সিাতটত র কাোকাহে একটা গুজরাহট 

সদাকাতন সার াম। ও াতন েেুহর, ডা মা াহন, পহনতরর েরকাহর 
প্রভৃহে স  াম। ঐ সদাকানটার নাম হে  'স্বাগেম'।  াওোর পর 
আমরা হবিাম হন াম। হবতকত  সিাতটত র আশপাশটা একটু ঘুতর 
সদত  আমরা সিাতটত র উতটাহদতকর সিাতটত   াওো দাওো 

কর াম। সমনু হে  হিতকন, হপজা, পাস্তা প্রভৃহে। রাতত্র শুতে হগতে 
সদ  াম হবোনার গহদ এেনরম  স  হবোনাে বসত ও েুতক স তে 

িে। গাতের িাপা এে ভারী স  A.C. সে ও ঘামতে থাক াম, িাপা 

 ুত  সফ তে ি । ও ানকার রাস্তাঘাট  ুবই পহরোর। একমাত্র 
ি ুদদাগকাটা সজব্রা ক্রহসং হদতেই হসগনিা  সদত  রাস্তা পার িতে 

িে। রাস্তাপাতরর জােগাে ফুটপাথ ো ু িতে রাস্তাে হমতশ সগতে 
মানু  ও সাইতক   াওোর জনি।    

পিাহরতসর বাহডগুত া একরকম রতের, এক পিাটাতনশর। িাো 
ি ুদরতের সব বাহডগুহ ই ে'ে া এবং প্রতেিকটা বাহডর বারাোে 
একইরকম কাত া নক্সাকাটা হগ্র  সদওো। সমাতডর মাথার বাহডগুহ  
সামতনটা সরু িতে হপেতনর হদতক িওডা িতে সগতে। সদশটা সদত  
বডত াতকর সদশ বত  মতন িত ও সিাতটত র দরজাে একটা সোট 
সমতেতক হভক্ষা করতে সদ  াম। একটু দূতর োর মাতক আরও দুতটা 
বাচ্চা হনতে বতস থাকতে সদ  াম।  

এবার আমরা পিাহরস সদ তে সবতরাতবা। সিাতট  সথতক সফান 
করতেই Taxi এ । হিক ক কাোর মে গাহডর মাথাে Taxi স  া 
েতব হেোহরং বাাঁহদতক, গাহডতে িারজতনর সবশী সনে না। কাডশ 
অথবা কিাশ দুতটাই সনে। ও ানকার টাকা ি  ইউতরা। ও ানকার 
বাস সাহভশস  ুব ভাত া। পহরোর নেুন সুের সদাে া বাস। 
সদাে াে হসট আতে হকন্তু োদ সনই। স া াহসতট বতস দুপাশ সদ তে 
সদ তে  াওো িে। বাসহটর নাম hop-on hop off।  

                    আমার পিাহরস দশশন 
              Kalyani Mukherjee, Kolkata, India 
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বাসহটর একে াে বতসও ভাত াভাতব দুপাশ সদ া  াে। ও ানকার 
সভৌতগাহ ক থবহশিি ি  রাে দশটার পর সন্ধিা িে এবং সকা  েটার 

মতধিই সূত শিাদে িে। 

পরহদন ২১সশ সম সকা তব াে সিাতটত র নীতির ে াে সিাতটত র সদওো 

সব্রকফাে স তে আমরা Louvre হমউহজেম সদ তে সগ াম। সিাতটত র 
ব্রিাকফাতে পাউরুহট, সকক, হডমতসদ্ধ, মা ন, িতকাত ট, নানারকম ফ , 

ফত র রস, িা প্রভৃহে ভাত ারকম  াবার হদে। স   ে  ুশী স তে পাতর, 
েতব একটা ফত র সবশী িাতে কতর হনতে স তে পারতবনা, ঐ  াবার স তে 
আমরা দুতটা Taxi কতর hop on hop off বাতস উিবার জােগাে 
সপৌঁেু াম, পতর ঐ বতস কতর আমরা Louvre হমউহজোম সপৌেু াম, 

পৃহথবীর সবশ হব িাে হমউহজেম এহট। ও াতন হটহকট সকতট েুতকই প্রথতম 
একটা হপরাহমড সদ তে সপ াম। এই হমউহজেমহট এে বড স  ঘুতর 
সদ ার জনি বেস্কতদর wheel-chair এর বিবস্থ্া আতে। ঐ হমউহজোমহট 
প্রথতম হে  ফরাসী দূগশ, পতর িে রাজপ্রাসাদ এবং োরও পতর িে 

হমউহজেম। এ াতন পৃহথবীর প্রাে সব সদতশর এবং সব কাত র নানারকম 
অস্ত্রশস্ত্র, ধনরত্ন, বিবিাতরর হজহনসপত্র রা া আতে। ইোহ র নবজাগরতনর 
সিষ্ঠ হনদশশন 'তমানাহ সা' হ ওনাতদশা-দা-হভহঞ্চর আাঁকা এ নকার ঘর আত া 

কতর দাাঁহডতে আতে। বড বড ি  ঘতরর সদওোত র ও োতদর সগাল্ড 
সেতটড painting গুত া সদ ত  সবাঝা  াে কে স াতকর কে বেতরর 

পহরিতমর ফত  এগুহ  থেরী িতেতে। হমশতরর একাহধক 'মহম' ও এ াতন 
রা া আতে। হমউহজেতমর  সভেতরর অংশ সদত  সবতরাবার পতথ সদ  াম 
সনতপাহ েন সবানাপাহটশর হবজে স্থ্াপেি  া একটা বাগাতন ফুত র সঝাতপর 

মতধি সুের কতর সাজাতনা আতে। ওটা ও ানকার হব িাে 'Open Muse-

um'।  
হমউহজেতমর পাশ হদতেই সশন নদী বতে  াতে। সশন নদী পুতরা পিাহরস 
শিরটাতক সবড হদতে বতে হগতেতে। ঐ নদীর ওপতরর ব্রীজ হদতে বাস, 
গাহড, মানু  ি তে আর নীি হদতে জ  ানগুত া মানু  হনতে িত তে। 
হমউহজোম সথতক সবহরতে আমরা কাোকাহের একটা সিাতটত  দুপুতরর 
 াওো সসতর আবার একটা বাস ধতর আইতফ  টাওোর সদ তে সবতরা াম। 
হকেুটা এতগাবার পরই দূতর আইতফ  টাওোর সদ তে সপ াম। সপৌঁেতে 
আরও একটু সমে  াগত া। বাস সথতক সনতব প্রাে সদড হকত াহমটার সিাঁতট 
টাওোতরর কাতে সপৌঁেতে পার াম। এই টাওোরহট পৃহথবীর অিম 
আশ্চত শির একহট, এই টাওোরহট ১০৩৪ ফুট উাঁিু। নীতির িারতট পাতের 
ওপর ভর হদতে ঐ টাওোরহট উতিতে িওডা সথতক সরু িতে।  

বহু স ািার পাে সবাটু হদতে আটতক এহট থেরী িতেতে। একজন ইহঞ্জহনের 
এহট থেরী কতরতেন এবং বহু বের হনতজর কনিাতক হনতে ঐ টাওোতরর 
োতদর ঘতর থাকতেন। আমরা Tower এ উিার হটহকট কাটার  াইতন প্রাে 
১ ঘন্টা দাাঁহডতে হটহকট সকতট  াইন ধতর ঘুতর ঘুতর হ ফতটর কাতে 
সপৌঁে াম। প্রথতম একটা হ ফতট কতর Tower এর অতধশকটা উতি আবার 
একটা  াইতন দাাঁহডতে আরও একটা হ ফট ধতর ওপতর উি াম। োরও 
পতর আরও দশটা হসাঁহড সবতে সব সথতক ওপতরর োতদ  াওো ি । 
সতব্বশাচ্চ োতদ একটা কহফকিাতফ এবং ঐ ইহঞ্জহনোর এর ঘর এবং ঘতরর 
মতধি োাঁর মূহর্ত্শ আতে। ওপতরর োদ সথতক পুতরা শিরটা সবশ ভাত াভাতব 
সদ া  াে। সশন নদীর গহেহবহধও  ুব ভাত াভাতব সদ া  াে। এরপর একই 
ভাতব দুতটা হ ফতট দুই সক্ষতপ নীতি সনতম এ াম। এরপর একটা গাহড ধতর 
আমরা সিাতটত  হফতর এ াম।  

পতরর হদন ২২সশ সম আমরা সিাতটত র জ  াবার স তে হব িাে িািশ 
'Secre-cour' সদ তে সগ াম। রাস্তা সথতক একটা টেতট্রন ধতর আমরা 
অতনকটা উাঁিুতে উতি োরও পতর প্রাে সদাে া সমান হসাঁহড হদতে উতি িাতিশ 
েুক াম। এহট একহট কিাথহ ক িািশ। আমরা   ন িাতিশ েুক াম ে ন 
ফাদার মন্ত্রপতর পূতজা করহেত ন। োাঁর পূতজা িতে সগত  উহন বাসনগুহ  
গুহেতে সরত , পূতজার হজহনস উাঁিু োতক েুত  সরত  হদতে হসাঁহড হদতে সনতব 
সগত ন। এরপর হকেু সাদা সপা াক পরা মহি া Hymn গাইতে  াগত ন। 
এই হগজশাতেও খ্রীতির জতের এবং জীবতনর অতনক বড বড সসানা ী 
সপহন্টং সদ  াম। এরপর একজন মহি া সবাইতক প্রসাদ হদতে দাাঁডাত ন। 
হকন্তু আমরা  কিাথহ ক নই বত  প্রসাদ হদত ন না। এরপর আবার হসাঁহড 
সভতে নীতি সনতম এ াম। এ াতন নানা রতের সগা াপ ফু  গাতে ফুতট 
আতে। োই সদ তে হগতে ওোশরুতমর সন্ধান সপতে সস াতন হগতে জান াম 
সস াতন প্রতেিতকর জনি ১ ইউতরা বা ৮২ টাকা হদতে িতব। পিাহরতসর 
সবশীর ভাগ ওোশরুতম ১ ইউতরা সফ ত  দরজা স াত । আমরা টেতট্রতন 
কতর নীতি সনতম অনি একটা বাথরুতমর সামতন  াইতন দাাঁডা াম। ঐ 
বাথরুম একবার বিবিার িত  ো বন্ধ িতে  াতব, পহরোর িতব োরপর 
আবার ো বিবিাতরর উপ ুক্ত িতব, হকন্তু ইউতরা  াগতবনা। ঐ িাতিশর 
সামতনর রাস্তাটা সবশী িওডা নে। সদাকান ভহর্ত্শ। পিাহরতস স মন বড রাস্তা 
আতে সেমহন আমাতদর সদতশর  মে সরু সরু স ন, বাইত নও আতে। ঐ 
রাস্তার সদাকান সথতক আমরা অতনক হকেু হকন াম। সোট সোট সট্র বা 
সশাহপস  া িা, সরবে সদওোর জনি বিবিার করা িে, আইতফ  টাওোর 
ও সমানাহ সা আাঁকা সসই সট্র আমরা অতনকগুত া হকন াম। সুের পতকট 
ঘহড, িতটর বিাগ,  ার িিাতন্ড   ুব মজবুে, সিন সদওো ঐ বিাগও সকনা  
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ি । িতটর বিাগ সদ ত  বাং ার কথাই মতন িে, পিাহরতস িতটর বিাগ 
সদত  অবাকই িতেহে াম পতর সদাকানদাতরর সতঙ্গ আ াপ িতে হেহন 

ব ত ন হেহন বাং াতদতশর স াক ও াতন প্রাে কুহড বের আতেন। পহরোর 
বাং া ব তেন। বুঝ াম সগা াপ ফু  ও সগা াপ পাোর োপ সদওো িতটর 
বিাতগর ওপর আইতফ  টাওোতরর োপ হদতে বাং াতদতশর িতটর বিাগ 

পিাহরতস ৪ ইউতরাে হবহক্র িতে। টুহকটাহক হকতন ঐ বিাতগর মতধি ভতর 
হনতে  াওোর  ুব সুহবধা োই  ুব হবহক্রও িতে। আমরাও হন াম। এরপর 
আমরা পাতশর একটা কুহকতসর সদাকাতন েুতক অতনক কুহকস হকন াম। 
এরপর আমরা একটা সদাকাতন েুতক হিতকন হপজা পাস্তা প্রভৃহে  াবার 

সমতেই  ুব বৃহি এ ।  াওো িত  আমরা দুতটা taxi কতর 'গিা াহর 

 াফাতেৎ' সে এতস সপৌঁেু াম। গিা াহর  াফাতেৎ পৃহথবীর সবশবৃিৎ ম । 
এে বড ম  পৃহথবীতে এ নও সকাথাও িেহন। হক হবশা  োর পহরহধ, হক 
হবশা  োর হজহনতসর সম্ভার। সস াতন পাওো  াে না এমন হকেু হজহনস 
পৃহথবীতে সনই। এ াতন নানারকম সাতজর হজহনস, সপা াক প্রভৃহে  

হকন াম। আমাতদর সকনা কাটা িতে সগত  আমরা িাাঁটা পতথ 

সিাতটত  হফতর এ াম। ঐ সিাতটত র উতটাহদতকর গুজরাহট 
সিাতটত  স তে হগতে একজন বাো ী কমশিারীর সতঙ্গ আ াপ 

ি । সস োকা সথতক এতসতে। োর কাতে শুন াম ঐ 
জােগাতেই একটা দূগশাপূজা িে। সস াতন, উর্ত্র ও দহক্ষর্ 
ভারতের  ে স াক পিাহরতস কাজ কতর সবাই একত্র িে।  ুব 
ধুমধাম কতর পূতজা িে।  এবাতরর দূগশাপূজার সমতে আনে 

বাজাতর ঐ দূগশাপূজার েহবও সবহরতেতে সদ  াম।  াওো 
দাওো কতর আমরা হনতজতদর সিাতটত  হফতর এ াম। এবার 
হবিাতমর পা া। পতররহদন সকাত  সিাতট  সেতড সবহরতে 
এ াম সুইৎজার িাতন্ডর উতদ্দতশি। সিাতটত র মাহ ক সব িাজশ 
বুতঝ হনতে শির সনাংরা করার একটা িাজশ হন । আমরা হকন্তু 
শির একটুও সনাংরা কহরহন ওরাই সপাডা হসগাতরট সফত  

শিরটা সনাংরা কতর। 
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সংগ্রামী মা 
Goutam Sarkar, Minneapolis, MN 

সোটতব ার সু্কত র বনু্ধ শুভাহশস আমার মাতক স্মরর্ করাে, ওতকই 
স  া হিহি - 

সসই সকান সোটতব ার কথা, মানু টাতক ভুত   াওোরই কথা! েবুও 
েুই মতন সরত হেস। এটা সজতন হবহস্মেও ি াম, আবার সোর সৃ্মহে-

শহক্তর ওপর আমার িদ্ধাও বাড । 
আমাতদর সবতড ওিার সমেতো আর 'মাদারস সড' বত  হকেু হে  না, 
পতর বড িতে হবতদতশ এতস এটা হশহ । এ ন সদ হে ভারতেও এটা 
িে! েতব েুই, আহম   ন বাহ গঞ্জ গভনশতমতন্টর ক্লাস ওোতন পহড, 
ে নকার একহদতনর কথা আমার এ নও সবশ মতন পতড। ে ন সো 
মাদারস সড থাকার কথা নে, েতব সকান হবতশ  হদন হে  হনশ্চে। 
কারর্ সসহদন আমাতদর ক্লাস-হটিার ইহেরা-হদ ব্লিাক সবাতডশর ওপর 
সকন জাহন না হ ত হেত ন - 

"মাতক আমার পতড না মতন 
শুধু   ন স  তে হগতে িটাে অকারতর্ 
একটা হক সুর গুন গুহনতে কাতন আমার বাতজ 
মাতের কথা হম াে ে ন আমার স  ার মাতঝ।" 
 
স  ার পর ইহেরা-হদ   ন ব্লিাকতবাডশ সথতক আমাতদর হদতক মু  
সফরাত ন, আমার পহরোর মতন পতড, সদহ  উহন অতঝাতর কাাঁদতেন! 
সক স ন একজন হজতগিস কতরহেত া স  উনার সিাত  জ  সকন? ে ন 
উহন বত হেত ন - "বড সিাত  বুঝতব, এ ন নে"। 

সসই হদন আহম সহেিই বুঝতে পাহরহন স  ঐ িাকুমা-হদহদমার বেসী 
ইহেরা-হদ সকন সকাঁতদ হেত ন।   ন বুঝ াম, ে তনা হকন্তু আহম 
সোতটাই! শুধু মতন িতেহেত া এই স , ইহেরা-হদ ভু  বত হেত ন, ো 
না সিাত  আমার বড িওো প শন্ত সো অন্তে মাতের সবাঁতি থাকার 
কথা! 

 ুব সোটতব াে মাতক হমস করোম; জুতোর হফতে সবাঁতধ সদওোর 
জনি, জামার সবাোম সস াই করার জনি, স্নান করার সমে মাথাে জ  
ো ার জনি, নারতকা -নাডু, হনমহক বা রসবডা  াওোর জনি, 
শীেকাত  িাতে সবানা সসাতেটার পডার জনি, এইসব। োরপর 
মানু টাতক আহম প্রাে ভুত ই স তে বতসহে াম,  হদও বাবা  েহদন 
সবাঁতি হেত ন েে হদন আমাতদর হেন ভাইতক হকেুতেই মানু টাতক 
পুতরাপুহর ভুত  স তে সদনহন।  

বাৎসহরক পহরক্ষার ফ  সবতডাতনার হদন, বা ভাত া হকেু করার পর 
বাবাতক প্রনাম করতে সগত ই বাবা পা সহরতে হনতেন; সদওোত  
টাোতনা মাতের েহবটা সদহ তে ব তেন "উাঁহু, আতগ মা-সক"! এোডা 
মাতের আর সেমন কন অহস্তত্বই থাকত া না ে ন আর আমার 
জীবতন। আর থাকতবই বা হক সকাতর? বনু্ধ-বান্ধব, হক্রতকট, 
বিাডহমন্টন, সটহনস, ফুটব , হসতনমা, পডাতশানা - এইসতবর মাতঝ 
মাতের আর জােগা সিা  না। 

মাতক আবার মতন পডত া সসই উহনতশর সশত  -   ন সদশ সেতড 
হবতদতশ পাহড প্রাে আসন্ন। বাবা সবাধ িে প্রথতম হিকিাক হবোস 
কতর উিতে পাতরনহন স  আমার পতক্ষ এই 'হবতদতশ-পাহড' বিাপারটা 
আতদৌ ঘটাতনা সম্ভব! হকন্তু স হদন বুঝত ন স  আমাতক আর 
আটকাতনা সম্ভব নে, সসহদন কাতে সডতক সবশ হকেু 'গম্ভীর' কথা 
বত হেত ন,  া শুতন আহম এতকবাতর আশ্চ শ িতে হগতেহে াম। কারর্ 
এর আতগ বাবা সকানহদন আমাতক কন গম্ভীর কথা বত নহন। বাবা 
সসহদন কথা সশ  কতরহেত ন এই বত  স  "কন ভে সনই, সোমার 
মাতের আশীবশাদ সতঙ্গ থাকতব”। সদশ োডার হদন মতন িতেহেত া স  
বাবার আশীবশাদটা সপ াম হক সপ াম না ো হিক সবাঝা সগত া না, 
হকন্তু বাবা মারফৎ মাতের আশীবশাদটা হিকই সপ াম! এরপর আবার 
সসই একই ঘটনা - মাতক আবার ভুত  সগ াম। ে ন হবতদতশ হথেু 
িওোর সংগ্রাম, পাতের হনতি জহম স াাঁজার সংগ্রাম; োর ওপর 
মজ াম সমতম! মাতের কথা ভাবার সমে সকাথাে? 

মাতক আবার মতন পডত া   ন শুরু সিা  আমার ‘হসহঙ্গ -ফাদারহুড’ 
– আমার হেন কনিাতক হনতে,   ন ওতদর বতেস মাত্র ১, ৩ আর ৪! 
কারর্ সসই একই - ওতদর জুতোর হফতে বাাঁধা, স্নাতনর সমে ওতদর 
মাথাে জ  ো া, ওতদর জামার সবাোম সস াই করা, এমনহক ক্রতম 
ওতদর সাতথই নারতকা -নাডু আর রসবডা বানাতনা! সসাতেটারটা 
এ নও ওতদর জনি বা ওতদর সাতথ বুতন উিতে পাহরহন, পারত  
গহবশেই িোম! েতব িিাাঁ, সমতেতদর মাফ ার সবানা হশহ তেহে – এই 
আমার 'মাতের সেত ' আহমই! আমার মধিম কনিা মাোর বানাতনা 
মাফ ার স তত্ন রা া আতে আমার কাতে। এ বিাপাতর সািা ি কতরতে 
আমার বের দুই ডাক্তাহর পডার অহভজ্ঞো,   ন হশত হে াম 
সাজশাহরতে মানুত র িামডা সস াই! 

েতব এইসতবর সকানটাই আমার কাতে সেমন ‘হবতশ ’ হকেু নে।  
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 হবতশ ’  া, ো সিা  আমার মাতক আমার হিনতে পারা।  া আহম 
সপতরহে হবগে ১৫ বেতর, আমার হেন কনিাতক ‘হসহঙ্গ -ফাদার’ হিসাতব 
বড করতে হগতে। সফত  আসা সৃ্মহে বা টুকতরা ঘটনা মতন পডাে প্রােই 
মতন িতেতে স  হক অসাধারর্ হেত ন এই মহি া! সিাে-সম্ব িীন (তদশ 
হবভাতগর পর মাতের বাতপর বাহড িতেহেত া হবিাতরর গোে,  া 
ে নকার হদতন সকা কাোর েু নাে হে  ‘হবতদশ’), আত্মীে-পহরজনিীন 
(মাতের একমাত্র ভরসা হে  আমার বাবা, হ হন কমশসূতত্র প্রােই থাকতেন 
অনিত্র, আর আমরা হেন ভাই হে াম  ুবই সোট), প্রােই কপদশক-শূনি 
অবস্থ্াে এক ভী র্ প্রহেকূ  পহরতবতশ আমাতদর হেন ভাইতের মু  
সিতে মাতের সবাঁতি থাকার সংগ্রাম হবগে ১৫ বেতর অতনক রসদ  
জুহগতেতে আমাতক – অতনকটা প্রাে একই রকম অবস্থ্াে আমার  

স াতক বত  সদ তে আহম অতনক সুের 

রূতপগুতন কথাে গাতন ভু াই সবার অন্তর।  

সপতে িতব বনু্ধ এমন হদতে পারতব ভুহর ভূহর ,  

সসানা দানা গেনাগটী ,বাহড গাহড অথশকরী ।  

এহদক ওহদক সঘারাতফরা  ,  াওো দাওো, 
হসতনমা সদ া মাঝমতধি পাহটশতে  াওো।  

আমার কথা মানতে িতব সপে িত  আমাে, 

হবতের আতগ জানব  , আতে কে সোমার সিাে।  

হদতে  হদ নাহি পার  , সকন আহম সোমার িব, 

আহম সো সভ্রামর   , ফুত  ফুত  কহর হবিরন 

মধু আতে স  ফুত  ,হনতে জাহন োতর হিতন। 
িুহমব সকবহ  সসই ফুত  স  হদতব মধু সমাতর, 

ঘুহর োই বতন বতন ফুত  ফুত  ,মতনরই সুত ।   

হদতে নাহি জাহন হকেু ,হনতে োই েুহট হপেু, 
অতনক ি  পা া বদ  অতনক সদো সনো।  
েবু সকন আজও অেৃহপ্তর সবদনা োতড না,  
অজানা ক্লাহন্ততে সমার হব াতদর মুেশনা। 
বুহঝ হন এেহদন সক আতে সিাে, 
সসই ক্ষতন সক স ন বহ তে আমাে।  
সপতে িত  হদতে িতব এই বসুধাে, 
জহডতে থাতকা হৃদে হদতে সদা দুজনাে।  
আপনও কমশ হদতে বাতধা েব ফাাঁদ, 
হমটাবার েতর েব হম তনর স্বাদ। 
সস বাধন না িে হবফ  সকানহদন, 
ভা তবতস ঘর বাহধতব হিরহদন। 
সোট ঘতর পাতব েুহম হনজ সু  , 
জীবন ভতর রতব অক্ষে অটুট। 

সপ্রক্ষাপটুঃ আধুহনক ভা বাসার নাতম িাওো পাওো আর সবিা সকনা জতম উতিতে স ন রূতপর পশরা হনতে হন াম ডাতকর িাট বতসতে। নারীরা স ন 
রুপ স ৌবতনর হবহনমে সভাগ হব াসতক সমতন হনতেতে । অথশ প্রািু শই আশাই োতদর ভা বাসা। বস্তুগে হব ে স  াতন প্রধানি পাে , সস াতন সু  
আরশাহন্তর হনড কভু হক রে।আধুহনক সভিোর নগ্ন হবকাশ সকাথাে হনতে  াতব সমাজ সংসার জাহন না।সু  আর সামহগ্রর বে হনতে স  া। 

                          হন ামওো ী স া  আনা 
                            Dr. Narendra Nath Dewri, Jamaica, NY 

 হেন সমতেতক বড করার সংগ্রাতম। প্রােই আমার মতন িতেতে 
(হবতশ ে বাচ্চাতদর অসু -হবসুত র হদনগুত াে,   ন সকানটা 
আতগ সাম াতবা সস বিাপাতর িাত  পাহন সপোম না) স  আমার মা 
সপতরহেত ন, আমাতকও পারতে িতব, পারতেই িতব! 

আমার সমতেরা বড িতে সগত া, আমার এই সংগ্রাম প্রাে সশ । 
মাতের েহবতে ফুত র মা া সদওো োডা মাতক আর হকেু সদওোর 
সুত াগ িেহন কন হদন। েতব প্রহেকূ  পহরতবতশ আমার হসহঙ্গ -
ফাদারহুতডর সংগ্রাম িতে থাকত া আমার মাতের প্রহে আমার 
িদ্ধাঘশি। 

সংগ্রামী মা 
Goutam Sarkar, Minneapolis, MN 



                                  Sharodiya Annual Magazine            Vol 4, 2019         

            Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania  

Page 49  

One of the greatest film makers from Eastern part of India, i.e. 

Bengal, Sri Arabinda Mukhopadhaya ushered in a new style of 

film making which was quite contrary to what the Bengali intel-

ligentsia (In Bengali “Banglar Budhhijibigon”) were in-

clined to.  Arabinda Mukherjee was born in Bihar in 1919.   He 

got admitted for his academics in Shanti Niketan in 1939. He 

was the younger   brother of none other than the famous Ben-

gali Writer /Novelist Mr.  Balaichand Mukhpodhyaya  (nick 

name – “Banaful”). Gurudev Rabindranath Tagore loved 

“Banaful” very much and hence being his younger   brother 

Arabinda Mukherjee   was   asked to meet Tagore within a few 

days of his getting admission to Shanti Niketan – the campus 

where students studied under Tagore amidst pristine natural 

beauty. The private Secretary of Gurudev advised Arabinda to 

speak at a high tone while meeting Gurudev (Tagore) as the 

latter was having some hearing problem at that point of time. 

The conversation went like this: 

Gurudev asks Arabinda – “Tumi Bolaier bhai Kanai Naki”? 

(Are you Balai’s brother, Kanai?) 

Arabinda - After touching his feet very loudly – “Na Ami Ara-

binda” !!(No, I am Arabinda) 

Gurudev  wittily replies with a smile on his face to Arabinda –   

Na Na  Tumi  Kanai Na  “ Sanai ”(No, you are not Kanai; 

you are Sanai- a trumpet like instrument) 

Today on his hundredth birth anniversary, we must know 

something about the great Arabinda Mukherjee. I myself had 

very less idea as to what tremendous potential he had as a 

movie maker making/screenplay writer before watching the 

movies made by him. His movies appeared  to majority of the 

common middle-class Bengali society as his cinema spoke of 

stories filled with simplicity and innocence of common men. 

We remember him today because of this distinguishing factor 

which his movies were punched with.  

We must understand & realize that he targeted the bigger mass 

as his audience for whom he had penned some beautiful Sto-

ries on celluloid. His stories laid less stress on intellectualism; 

neither were they comprised of commercial trash. There was a 

healthy amalgamation of simple story telling and artistic explo-

rations. His movies were a clear departure from what Satyajit 

Ray or Ritwik Ghatak showed on the movie reels; yet his mov-

ies were not deprived of intelligence. Arabinda Mukherjee 

learnt & captured gradually the art of Common Man’s Story 

telling, as he  witnessed the “Studio Era”, i.e. the era dominat-

ed by the likes of  Pramathesh Barua and  B N Sarkar. His  

movies spoke of subjects whom we  meet every day  in 

ourlives. Instead of showcasing poverty and tattered condi-

tion of modern Bengal; he  presented  the stories centered 

around the lives of middle class Bengali Families in cities, 

villages or Metropolis which had the flavor of self-esteem 

and pride of our cultural pedigree.  His characters in Ben-

gali families would dream of success, growth and happi-

ness; songs, dance, vacationing to beautiful locales were 

used as expressions of a commoner’s idea of expressing 

happiness and joy.   

His movies were commercially successful yet artistically 

appealing, similar to the style of his peer film maker Tapan 

Sinha. His movies would reflect an unending effort, pas-

sion and desire on his part to narrate the story in such a 

way so as to bring reel time at same level as the real 

time. Similar to the Golden era of Bengali movies – Ara-

binda will also be remembered  for his  Clear & healthy  

cinema  along with Tapan Sinha, Tarun Majumdar, 

Agradoot  &  Agragami who then ruled the Bengali 

cinema. For Example, the Movies by Arabinda Mukherjee 

like BORNOCHERA & DHANYEE MEYE give us 

heartwarming entertainment, whereas   Movies like – 

NISHIPADMA narrate the story of   Streets in brothel 

area of Kolkata and make audience empathize with the 

real struggles of fallen women.  The character ‘Padma’ of 

Nishipadma film was so beautifully etched out on the big 

screen by Arabinda that famous Bollywood (Hindi Film 

Industry) movie maker Shakti Samanta recreated it into a 

Hindi film named “Amar Prem”. Arabinda went on to 

assist in script writing for the Hindi version, such was his 

movie making prowess. Agniswar, Ajoshro Dhonyobad, 

Mouchak, Paka Dekha, Arpita are few of his other 

memorable films we should watch for family entertain-

ment. These films divert our mind from daily mundane life 

of monotony; and bring in freshness.  He was one of the 

pioneers of simple story telling through cinema in the Post

-Independence Cinema era.  Healthy Entertainment was 

what he tried to funnel into the society through his movies. 

He truly lived up to the legacy of his famous writer brother 

“Banaful”.  

While giving tribute to this fine film maker on his 

Birth centenary one is bound to think time & again --- 

is the Golden period of simple Story telling through 

Cinema, like what Mr. Arabinda Mukherjee did, over 

now!!! 

Arabinda Mukhopadhyaya: A dynamic Movie maker in Post Independent India      

                                     Bikash Sen, New Delhi, India 
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        गणपती बाप्पा मोरया Sriparna Das Banerjee, Chennai, TN 
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