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                           Puja, Puspanjali , Kumari Puja and some great moments 

       5th Year Durga Puja September 28th-29th, 2019 

              Enola Fire Community Hall, Enola, PA 
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                     From Sampriti Editor’s Desk… 
  Happy Autumn Festivities!!! Sharodiya Shubbhechha !!! 

SAMPRITI takes this opportunity to greet its members, 

patrons, and well-wishers across the globe on the occa-

sion of Navaratri and Durga Puja. More so, when peo-

ple around the world are worrying, struggling, and con-

fronting tough times, the team SAMPRITI hopes and 

wishes for everyone to be safe and keeping fine.  

The Sharada Navratri (post monsoon autumn festival) 

has already arrived to worship the divine feminine 

Devi Durga; and devotees are all set with their sched-

ules of ritualistic chanting, prayers, and fasting in hon-

or of the Goddess. The only thing missing this year are 

the gala celebrations around Navaratri-Durga Puja; big 

pandals are missing, huge setups of Durga Idol are 

missing, the shopping -fun-enthusiasm is missing, the 

overall Puja mood is missing. The reason is obvious, 

the ongoing world wide pandemic. This year's Durga 

Puja celebration is a low-key affair owing to the coro-

navirus pandemic. Most of the clubs, communities, cul-

tural organizations, who have been regularly conduct-

ing this annual festival, have cancelled this event as per 

the prescribed norms of not engaging in community 

gathering due to possible spread of the virus. Team 

SAMPRITI, however took a different course and decid-

ed to go ahead with the worship of the Goddess in the 

same ritualistic format. We decided to conduct the 

event with full rituals sans the crowd gathering and 

pompous celebrations. For us, Devi puja is the fore-

most; because we couldn’t say no to inner feelings of 

engaging ourselves in this pristine ceremony of invok-

ing and seeking blessings of our Mother Durga. 

“Ya Devi sarvabhuteshu Matri-Rupena samsthita, 
namas tasyai namoh namaha”- Salutations to the 
Goddess who abides in all beings as a Mother! One 
aspect of Durga Puja is praying and surrendering to the 
Cosmic Mother- Mother Durga. In the times of distress,  

it is natural for us-her children, to take refuge in the  

divine Mother. Every year, we celebrate Her Divine 

arrival with the conviction that the Goddess has the 

power to transform all the negative energy of the uni-

verse into positive energy; she has the ultimate protec-

tion power. So, it is logical that during these tough 

times, we pray to Her with even more earnestness to 

help the mankind overcome the evil illness with 

strength, purity and faith.  

The other aspect is that Navratri-Durga Puja occasion 

reminds us to gear up and intensify our prayers to the 

Divine Mother to overcome our inner darkness and 

reveal the divine Cosmic self. This is needed more 

during these testing times, when people around are 

full of despair and agony due to uncertainties and 

struggles brought in by the world wide pandemic.  

One of the Mantras chanted addressing Goddess Dur-

ga mentions a phrase which reads: 

Rogan sheshan apahansi tushta (रोगनशेषानपहंसि 
तुष्टा)- This means, “Oh Goddess, when you are 

pleased, remove all ailments”. 

SAMPRITI celebrates Durga Puja 2020 with this faith 

and conviction that more we persevere in our prayers, 

the better the world will be. Our team has been en-

gaged in celebrating this pious event since 2015 with 

the same belief. The act of Praying is always a noble 

work; and concerted efforts to eradicate illness and 

misery from the world through the noble act of pray-

ing is always divine. We invite you all to join us in 

our prayers to Mother Durga. 

And, we wish you very healthy and peaceful times 
ahead. May everyone be blessed with joy and good 
health. Jai Maa Durga!!!! 



                                 Sharodiya Annual Magazine            Vol 5,2020          

            Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania  

Srijan 
Page 4  

                                                               Cultural Program and Dinner 

         5th Year Durga Puja September 28th-29th, 2019 

                 Enola Fire Community Hall, Enola, PA 



                                 Sharodiya Annual Magazine            Vol 5,2020          

            Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania  

Srijan 
Page 5  

                  Contents 

Unprecedented Durga Puja - Pradip Bhattacharya – 6 

Meeting between an Inventor and Swami – Indranil Sau – 9 

আমার চ াখে লক ডাউন  – Sriparna Das Banerjee – 10 

शायरी  – Nibha Rani – 12 
Minding your mind in Quarantine – Poorna Chatterjee –13 

জমমদার বামির চ ৌমিক কান্ড  – Dilip Sen – 14 

স্বপ্ন ামরণী  - Shasank Sekhar Sardar – 21  

Concept of God – Monoj Kanti Biswas – 22 
Mystery of the Mansion – Arman Kazi – 24 
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Durga Puja is an annual Hindu festival that is celebrated 

with much gusto. According to mythology, the festival 

celebrates the victory of Durga in her battle against the 

asura named Mahishasura, symbolising the victory of 

good over evil. Being the most awaited festival of the 

year for Bengalis, Durga Puja is nothing short of a car-

nival, with breathtakingly beautiful pandals peppered 

across cities, the reverberating sound of the dhaak, 

clusters of brilliant white kaash phool, people adorned 

in vibrant attire and a whole gastronomic celebration. 

Durga Puja is celebrated with an unmatched enthusiasm 

in West Bengal. Almost all other states of India also 

welcome Durga Puja with pomp and pomposity. The 

Indian diaspora of other countries such as Bangla-

desh, Nepal, Hong Kong, United Kingdom, United 

States of America, Australia as well as Switzer-

land, Sweden, Germany and the Netherlands also come 

together to unite in their respective foreign lands and 

celebrate Durga Puja. 

 
In the early 20th century, traditional family and ‘Barowari’ 
Durga Pujas continued unabated, according to contempo-
rary records. But the lingering ramifications of the Great 
Depression quickly followed in 1909 by the Second World 
War saw a fall in many family fortunes and the rise of the 
Sarbojanin or community Pujas all over Bengal. It made 
the festivities more egalitarian and participatory. Any 
group of people—from any caste or social strata—began 
organising pujas. The early part of the 20th century was 
worse than the corresponding part of the 21st. By 1920 the 
world had been through a pandemic (Spanish Flu) and a 
devastating world war. Additionally, India was in the pro-
cess of ridding itself of a debilitating colonial yoke. A dec-
ade later came the Great Depression that also impacted 
India’s economy. Even during the terrible Bengal famine 
of 1940, the number of Durga Pujas in Calcutta did not 
reduce as communities ensured the rituals were observed. 
This year situation is different in many ways mainly due to 
the global threat of corona virus which has led to extreme 
social distancing and thus posing many restrictions on or-
ganisation of any kind of festival. The pandemic has al-
ready taken a toll on many festivities. From Holi celebra-
tions being watered down in March to Kerala’s Thrissur 
Pooram skipped in April and the Jagannath Rath Yatra 
curtailment, it has been a long list of cancellations and 
restrictions, including Amarnath Yatra being called off.  
Ramzan also ended without iftar parties and Eid milans. 
Revellers hoping to escape the coronavirus doldrums at 
Rio de Janeiro’s world-famous carnival got more bad   
news as organizers indefinitely postponed the city’s epic 
street parties. 

                            Unprecedented Durga Puja   
                       Pradip Bhattacharya, Kolkata, WB 
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Durga Puja 2020 will be celebrated in the month 
of October with Mahalaya was on 17 September 
and Maha Panchami on 21 October. The unusual 
delay will take place because of mala mash, a period 
when a lunar month has two new moons 
(Amavasya).  
 
Every year, Durga Puja is celebrated with much fer-
vour and festivities in Kolkata. However, for the first 
time in a long time, it seems like the celebrations 
could be subdued due to the dual crises of corona-
virus pandemic and Cyclone Amphan. Due to the 
economic slowdown triggered by the pandemic, sev-
eral big oganisers have already cut down the budget 
for the celebration leading to scaling down of the 
grandeur. Idol makers staring at huge losses as Durga 
Puja organisers from abroad cancel orders. Corona-
virus has struck a deadly blow to the artisans' hub 
with puja organisers from abroad informing their de-
cision to call off the festivities this year. It is learnt 
that out of around 200 Durga idols slated to be 
shipped to US, UAE, Australia, Germany and UK,  
bookings of very few have been confirmed this year. 
The idol makers are now pinning hope that the Durga 
puja festivities in the city will at least not be dented 
by the coronavirus pandemic. Organizers of popular 
Pujas are divided over height of idols in the wake of 
pandemic. While majority has made a pledge not to 
allow coronavirus to be an agent responsible for re-
duction of the height of Durga idol that has been a 
part and parcel of tradition for them, some oganizers 
have voluntarily decided to reduce the height.  
 
Actually, the emergence of ‘theme pujas’ in the 
1990s had changed the way the city celebrates Durga 
Puja. Over the years, pandals became more elaborate 
and intricate and four day festival turned into argua-
bly the world’s biggest street art installation show 
that not only mesmerized its residents but drew lakhs 
from adjoining districts and thousands of others from 
across the world. But Covid has sent all calculations 
haywire this year. Simplicity to be back due to finan-
cial constraints and pandemic concerns.  
  

West Bengal state government just announced its 
guidelines and grants to end months of anxiety and 
worry for arrangement of Durga Puja for Puja com-
mittees. The government has decided to grant Rs 
50,000 each to around 27,000 Puja committees, a 
50% deduction on power bills and several fee waiv-
ers apart from enforcing a host of safety measures.  
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To avoid crowding, measures like - stress on virtual 
inauguration, pandal visits from Tritiya (Oct 19) to 
Ekadashi (Oct 27), ‘Anjali’ & ‘Sindur Khela’ in 
small batches, no cultural programmes, no carnival 
this year and immersion in batches with only few 
people - have been suggested. 
 
Festival committees in the city are brainstorming 
ways to ensure the safety of pandal-hoppers amid 
the COVID-19 crisis, while offering them a glimpse 
of the goddess. Three Durga puja committees in the 
city, all crowd-pullers and located within one-km 
stretch in south Kolkata, have joined hands to intro-
duce a drive-in ‘darshan’ concept – an arrangement 
which would allow people to slow down their car to 
take a look at the pandal and the Durga idol without 
having to alight from their cars to avoid crowding 
near the pandals.  All three pandals will be restricted 
to the pavement. Covid safety concerns made Puja 
rivals pick common theme - Satyajit Ray’s Apu trilo-
gy – to mark the maestro’s birth centenary.  
 
Pujas take online route to make up for entry curbs in 
covid season. Many baroari and bonedi Durga Pujas 
are restricting guests this year. While some have 
made provisions for live streaming, a few are in the 
process of doing so. As a precaution against covid, 
Durga Puja organizers are expected to keep their pan-
dals open and specious for better air circulation and 
movement of people.  Several organizers who will be 
hosting their Pujas in different city parks have decid-
ed not to allow revellers to come near the idol. They 
are ready to even let go of the melas hosted inside 
parks that have actually earned them their unique 
identity over decades.  Further, new role - from 
crowd management to health management - to be 
assigned to security guards at pandals in new-normal 
Puja. Along with batons and walkie talkies they will 
be armed with thermal guns. They will be trained to 
ensure amicably the maintenance of Covid protocols 
like social distancing and wearing of masks. It is ex-
pected that all puja committees must take measures 
proactively to prevent overcrowding and ensure as 
much distancing as possible. People, too, should be-
have responsibly in resisting virus spread.     
 
Situations in all other adjoining states are not very 
different. In Odisha capital Bhubaneswar, there will 
be no grand ‘Durga Puja’ celebrations due to corona-
virus pandemic. As decided, there will be no huge 
pandals, no themed pavilion nor any splendid  

glitterati during this year’s Durga Puja. It was also 
decided that height of the idols should be within 
four to five feet and the puja will be conducted with 
ten members.  
 
Also, there will be no loudspeakers at pandals. 
The Cuttack administration decided not to allow 
public celebration of Durga Puja in the Millenni-
um city this year. However, people can observe 
Durga Puja in their houses. Rituals can be carried 
out at pandals without any public participation. 
Puja committees can worship the Goddess and 
conduct all rituals at their puja pandals like it is 
being done in temples. 

Amid the dark clouds of Covid-19 pandemic, the 
annual Durga Puja began at Sri Jagannath temple, 
Puri on Thursday 10th September. Priests per-
formed ‘Shodasha Upachar’ Puja of Peetheswari 
Devi Vimala on the first day inside the temple 
complex. The puja is usually performed everyday 
for 16 days. However this year, Durga Puja would 
be a 45-day affair due to the leap month (Mala 
Maasa). Organisers of other puja committees of 
the temple town have decided to minimise pres-
ence of devotees at mandaps.  

The Ranchi District Durga Puja Committee 
(RDDPC), the apex body of Durga puja celebration 
in the Capital has plans to make Durga Puja celebra-
tion a simple affair due to the coronavirus pandem-
ic. Compared to huge pandals, which used to be the 
attraction of Capital city, this year’s pandals would 
be smaller in size and will remain closed for public 
to avoid transmission of the virus. The RDDPC, 
under which more than 250 big and small puja com-
mittees come from Ranchi district, has also decided 
on measures to host a low-key celebration this year. 
 
There will be no Durga Puja in any of the pandals in 
Steel City, Jamshedpur. The organizers are not to 
make any arrangements for celebrating Durga Puja 
in public this year in view of the pandemic. Even in 
temples, only the priest will be allowed to offer puja 
and the devotees cannot gather in the premises. Peo-
ple can celebrate in their homes. Violators will face 
legal action as per administration. 
 
The COVID-19 pandemic and the resultant lock-
down is going to result in a muted Durga Puja cele-
brations in Guwahati this year. The majority of puja  

                                 Unprecedented Durga Puja      
                          Pradip Bhattacharya, Kolkata, WB 
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Camden Public Health declares the Puja, a COVID 
SAFE site and all Puja functions will be streamed 
live on their Facebook Page. The virtual Puja will be 
complemented by a live Puja bazar. Outdoor stalls of 
food, sarees, jewelry and books will be on site at 
Swiss Cottage Centre. All will be welcome in groups 
of 6.  
 
Bharat Sevashram Sangh of New Jersey will cele-
brate Durga Puja this year under the strict Ordinance 
of the State of New Jersey. CDC and NJ Guide-
lines related to COVID-19 will be strictly followed. 
All visitors must wear masks and maintain social 
distancing during their entire visit and always use 
hand sanitizer. Pre registration online required by all 
and will be on first come first serve basis. Only lim-
ited devotees will be allowed inside the temple. To 
allow more devotees, they made arrangements for 
two session - Morning and Evening. If COVID19 
situation changes and new Regulation and Instruc-
tions announced by the State, they may have to 
change the rules accordingly. 
 
List could have been very long but overall scenario 
will remain more or less the same.  Further, organiz-
ers are very uncertain about spread of second wave 
of corona virus in countries like USA and Europe as 
the temperature gradually falling down. They are 
scared about the spread may happen around the time 
of Durgotsav also. In that case they may have to en-
tirely change their scheduled program at the last mo-
ment at par with government directives.  
 
Let us all hope and pray that we can celebrate Durga 
Puja this year with all our devotion and emotion to 
welcome and worship Ma Durga and her blessings 
will make us safe and enjoy life without fear of 
COVID.  

                                             Unprecedented Durga Puja                        
                                     Pradip Bhattacharya, Kolkata, WB 

celebration committees deciding to perform only 
“Ghat Puja” and a few of them will perform puja with 
small idols and sans any usual celebration. 
 
In Bangadesh, during the puja festival this year,  
devotees will have to enter the puja mandapa in com-
pliance with the health rules issued by the govern-
ment’s health department. Before entering the puja 
mandapa, other materials including soap and water 
should be kept at the entrance of the mandapa for sani-
tation. The mandapa should not be crowded with visi-
tors. Every visitor must have a face mask. No lighting 
and cultural events can be held. All the mandapa au-
thorities have already been informed about this. 
 
In the 'new normal', Bengalis living outside India are 
busy taking online lessons to perform Durga Puja 
themselves. COVID-19 has forced the priests from 
West Bengal to cancel their international travel plans. 
For decades, priests from the state used to travel to 
countries - from the United States to Japan and Europe 
- to do the puja for Bengalis settled there. Sarva Bhara-
tiya Prachya Vidya Academy has decided to conduct 
online classes on September 27 and October 4 after 
requests from friends in India and abroad, to conduct 
online workshops where all puja rituals will be taught. 
The online workshops will be held at a time conven-
ient for all participants across different time zones. The 
organization has been conducting workshops for peo-
ple willing to work as priests apart from their regular 
jobs. Last month the group had conducted similar 
online classes for 175 people. This might be the new 
norm even in post-COVID times.  
 
Like previous years, London Durgotsav Committee 
will carry the mast during this festive season. Durga 
Puja will be celebrated starting 22 October 2020 
through till 26 October 2020 at Swiss Cottage Library. 

Sampriti’s Durga Puja is an unique experience in this 

challenging time. Being in a small city in Pennsylva-

nia, Sampriti’s task is more insurmountable in the 

world-wide pandemic. By posting a survey with mem-

bers, Sampriti found there are many families want to 

see the Durga Puja in 2020. A semi-outdoor venue is 

chosen and will be maintained with full sanitization to 

minimize the risk. The volunteers who will help in the 

puja during the whole day are following a mandatory  

14 days quarantine before the puja. The families  in-

tending for a brief visit to Ma Durga, completed  

prior registration so that Sampriti can allocate specif-

ic time slots to all to make sure that no more than 12 

persons can be on site at any point of time. Visit is 

allowed only for maximum 10 minutes when they 

can collect the Bhog/prasad in to-go boxes. Wearing 

mask and maintaining social distancing is mandatory. 

There will also be virtual facebook live for those who 

would be unable to attend. Sampriti Durga Puja will 

adhere the CDC guidelines during this unprecedented 

time. Sampriti will celebrate the Puja with full devo-

tion and May the Maa Durga bless all the devotees. 

                                                  6th Year  SAMPRITI-CSCPA Durga Puja 2020 
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  Nineteenth cetury American was at the height of indus-
trial revolution. It was in one of the cold evening when 
one finds a meeting between two of the minds who 
were great in their respective field. One was an immi-
grant whose prolific inventions electrified America lit-
erally and the other jolted Western spiritual ideas so 
much that he was called cyclonic monk. Nikola Tesla 
was the power behind American industrial revolution 
and was always found in his lab so much that his 
friends used to lock up his lab from time to time. After 
his epic address at the Chicago Parliament of Religion 
and lecture tours one finds Swami Vivekananda set-
tled in New York to deliver his powerful lecture on 
Eastern Philosophy and Vedanta. Such was the fame of 
his lecture series that people from all sphere of life 
stood outside his lecture hall to listen. We have good 
reason to believe that Mr. Nikola Tesla attended Swa-
mi Vivekananda ’s lecture in 1896. Swami Vivekanan-
da  mentioned in one letter, “I have myself been told 
my some of the best scientific minds of the day, how 
wonderfully rational the conclusions of the Vedanta 
are. I know one of them personally, who scarcely has 
time to eat his meal, or go out of lab, but who yet would 
stand by the hours to attend my lectures on the Vedan-
ta.’ Swami Vivekananda  was surely referring here to 
Nikola Tesla.  

Sarah Bernhardt was a famous French actress of that 
time who was performing at New York at that time who 
was also interested in Metaphysics and ancient eastern 
philosophy who arranged a dinner inviting Tesla and 
Swamiji. They talked about different matters and one 
that interested Tesla most was the eastern idea about the 
Vedantic Prana and Akasha. Swami Vivekananda was 
interested in his mission of finding any relationship be-
tween the insights of ancient Rishis with theories of 
modern science. He wrote some questions to Tesla. 
Tesla wrote back inviting Swami Vivekananda to his 
laboratory next week for a meeting. There they dis-
cussed the idea of creation and cosmology and Vedan-
tic worldview.  

According to the view of Samkhya which Swami Vive-
kananda subscribed at that time that there is a unified 
force called Prana which can be compared to universal  

energy.  

Every living being is driven by the Prana. Akasha 

means space here and this represents matter. When 

this Akasha/space have forms , we see objects. 

According to the view of ancient seers these two 

were really one unified existence and become sep-

arated into two at the time of creation. At the end 

of universe, called Kalpas these two will merge 

and absorb into the oneness till the next creation. 

These cycle was going on and will be going in 

future. So essentially these are equivalent of two 

modern theory of matter and energy conversion 

and creation of this universe at Big bang. Swamiji 

was interested at that time in the matter and energy 

relationship. He mentioned in subsequent lecture 

at Lahore” There is the unity of fore, Prana; there 

is the unity of matter, called Akasha, Is there any 

unity to be found among them again? Can they be 

melted into one? Our modern science is mute here; 

it has not yet found its way out. 

Nikola Tesla told Swami Vivekananda that he 

thought a mathematical relationship can be estab-

lished between Akahs and Prana or matter and 

energy but one cannot find is subsequent writings 

of Tesla or SwamiVivekananda a definite formula. 

It seems that either Tesla did not grasp Swami Vi-

vekananda’s idea on the subject or he was not able 

to demonstrate them mathematically. It took only 

ten years for that idea to be proven by Albert Ein-

stein in 1905 that matter and energy are converti-

ble to each other and the exact relationship. As for 

the idea of cyclical creation and destruction of the 

universe, we have to wait another 60 years or so to 

have the Big bang theory of creation of Universe.  

As for Nikola Tesla in his last years of his life 
when he firmly believed that mass can be convert-
ed into energy, he still remembered the Vedantic 
idea of Prana or creative force and Akasha, He 
remembered the exact term that Swami Viveka-
nanda used well over forty years ago in his corre-
spondence.  

                 Meeting between an Inventor and a Swami                       
                        Indranil Sau, Mechanicsburg, PA 

                     References: Burke, Marie Louise, Swami Vivekananda in the West, New Discoveries.  
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চ ন্নাই এর  ািা বামি চিখি বযাঙ্গাখলাখর  মনখজর ফ্ল্যাখে ঢুকলাম ৭ই 

চফব্রু়োমর ২০২০। মা বাবার বামি, শ্বশুর বামির পর দীর্ঘ ১০ বির  ািা 
বামির অম জ্ঞিার পর এবার মনখজর বামি।  

 ার চদও়োখলর ফ্ল্যােোখক র্র বামনখ়ে মনো যেন একেু চবিাখি 
যাও়োর জনয উৎসুক, মিক চসই সমখ়ে চদমে কখরানা  াইরাস নামক 

একো নাম র্যান র্যান কখর রু্রখি সবার মুখে মুখে। রাস্তা়ে চবখরাখল 
চবশ মকিু চলাকজনখক মাস্ক পখর রু্খর চবরাখিও চদো যাখে। মখন 
একেু একেু ম ন্তার দানা চয বাধ্খি না িা না, িবু কাযজ চপন মনখ়ে 

অখনকগুখলা চবিাখি যাও়োর প্ল্যান করা হখ়ে চযখি ইমিমখধ্য।  

দমিণ  ারখির অখনক জা়েযাই চর্ারা আমাখদর, মকন্তু আমার সাি 

বিখরর চমখ়েোর  ারি ভ্রমখণর চকান অম জ্ঞিাই চনই। চস আখমমরকার 
অখনক জা়েযা রু্রখলও  ারি িার অজানা। িার কথা চ খবই চবশ মকিু 
মিপ  াবা হখ়েখি।  

ইমিমখধ্যই চবশ মকিু অমফস , বাচ্চাখদর আউেখডার ক্লাখসস একো দুখো 

কখর বন্ধ হখি থাখক। সবাই একেু একেু কখর েবর পিা, চশানা শুরু 
কখর । েমপক চসই কখরানা  াইরাস। সমিয বলখি মক আমার চকাখনা 
মাথা বযাথা মিল না , এমমনখিই কি  াইরাস , জামঘস  রু্খর চবরা়ে 
 ারখির হাও়ো়ে, মাখে মাখে কাবু হখলও এসখবর সাখথ লিাই করখি 

শরীর মশখে চযখি। কখরানাও এমন মকিু হখব। এর জনয চবিাখি যাও়ো 
বাদ হখিই পাখর না। আর িািািা  ারখি িেন কখরানা চকস মিল ৩চে 
মিন, িাও চসো চকরালা়ে। চকরালা বাদ মদখল চিা চবিাখি যাও়ো 
পাক্কা।   

মকন্তু হল না, চবিাখি যাও়ো হল না। সমস্ত প্ল্যান চ খস্ত মদখ়ে ৯ই মা ঘ 
েবখর এখলা বযাঙ্গাখলাখর েথম কখরানা পমসমে   চকস। রািারামি 
আমাখদর সব চবিাখনার প্ল্যান বামিল করখি হল। মখনর মখধ্য একো 
অজানা  ়ে দানা বাাঁধ্খি শুরু করখলা।  বন্ধ হল চবশ মকিু অমফস, বামি 
চথখক কাখজর অনুমমি মমলল। আর আমার চমখ়ের মিন শি শি 
বাচ্চার মখন েুমশর চজা়োর এখন মদল অমনমদঘষ্ট কাখলর জনয সু্কল বখন্ধর 

েবর। চিােখবলা়ে আমাখদর মখন চযমন একো চরমন চড, বা একো 
বাাংলা বন্ধ েুমশর আখমজ এখন মদি, এো মকিুো মিক চিমন; মিক 

চিমন একো েুমশর েলক চদখেমিলাম আমার চমখ়ের চ াখে।   
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আশঙ্কা মখন থাকখলও চকাথাও চযন একো মকিু  াল চলখযমিল। 
চবশ সাি সকাখল রু্ম চথখক আর উিখি হখব না, অমফস সু্কল 

চনই, মেমফন বানাখনার  িািা চনই। একসাখথ ফযামমমল োইম হখব।  
মিক চসই চিােখবলার অেিযামশি িুমেোর মিন। চসো একমদখনর 
আর এো অমনমদঘষ্ট কাখলর।  

(এই চলোর পািক মনশ্চ়েই আমা়ে এিিখণ পাযল বখল ধ্খর 
মনখ়েখিন, চযোখন সবাই  খ়ে িেস্থ চসোখন আমম আনন্দ পামে 

চদখে। মকন্তু এো সমিয , মমখথয কথা চকন বলব ?) 

                       ২ 

২২ মা ঘ ,  ারখি েথম লকডাউন শুরু হল, বযাপারো েুব 

রহসযজনক। মক মক হখব, মক মক হখবনা সব চকমন অজানা। 
চর্াষণা হল অদরকাখর রাস্তা়ে চবখরাখনা বন্ধ, চমমডকযাল এমারখজমি 

িািা চবখরাখনা যাখবনা র্খরর বাইখর। সব চদাকান , শমপাং মল , 
মসখনমা হল , চরসু্টখরন্ট বাজার চদাকান বন্ধ। চোলা শুধু্ মকিু 
চমমডমসন চদাকান আর হসমপোল। এমনমক ডাক্তাখরর চ ম্বার, 
মক্লমনকও বন্ধ। অন লাইখন দরকামর োবার দাবার িািা অনয মকিু 
আনা বন্ধ।  সমাখজ মকিু সাংেযক চলাক শুরু কখর েখ়োজখনর 
চবমশ গ্রসামর সাংগ্রহ করখি। চকমজ চকমজ  াল, ডাল, নুন, ম মন, 
চিল মকখন মকখন িুখল রাখে মনখজখদর  াাঁিাখর। চশানা চযখি 
এমনমক  কলকািা়ে নামক এক এক জন এক মদখন চকমজ চকমজ 

মাি মকখন র্খর মজুি কখরমিল, মক কখর চসো জানা চনই যমদও। 
এখি হল মক, োবার  দাবাখরর  আকাল পিল। চবশ মকিু সাংেযক 
চলাক যারা এই োবার সাংগ্রহখি চদমর কখর চফখলমিল, িারা 
অনলাইখন মনিয েখ়োজনী়ে মজমনস েুাঁজখি চযখলই চদোখে “ 

আইখেম আউে অফ স্টক” । শুরু হ়ে একো আিঙ্ক। িাহখল মক 
কখরানা িািাও জীবনহানীর সম্ভাবনা, না চেখ়ে মরা? যমদও এই 

পমরমস্থমি সামখল চযমিখলা মকিু মদখন। িেন আবার আকাল পখর 
মদ সাংগ্রখহর, ধু্ম্রপান এর চধ্াাঁ়োর , যাখদর এগুখলা িািা  খলনা 

িাখদর অবস্থা ধ্ীখর ধ্ীখর োরাপ হখি শুরু করখলা। 

আমম িেনও মজা়ে আমি , আমার একেু একেু োবার সাংগ্রখহ 

আখি, না চেখি চপখ়ে মদন কােখব না।  আর মদ না হখলও মদমি 
 খল আমাখদর, ধু্ম্রপান করার মিন এমন চকউ বামিখি চনই।  

                                                 আমার চ াখে লক ডাউন 
                                                             Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN                                                                                    
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 িাই আমম িেনও মদমি আনখন্দ। ( প্ল্ীজ আমা়ে পাযল  াবখবন  
না, স্বাথঘপর  াবখি পাখরন) চবিাখি না যাবার মনোরাপও কখম 

চযখি অখনকো। বরাং োখণর  ়ে হও়ো শুরু হখ়েমিল অল্প।  িখব 
চলাখকর সাখথ চমলাখমশা, বনু্ধখদর সাখথ আড্ডা েুব মমস করমিলাম। 
েমিো ফামমমল িেন শুধু্  িুমম আর আমমখি সীমাবদ্ধ। চনেমফ্ল্ক্স, 
অযামাজন োইম, ইউমেউব – এই সবই িেন মবখনাদখনর মাধ্যম। 
িখব চসই একুশ মদখনর লকডাউখন চফসবুখক সবখ খ়ে চপাষ্ট থাকখিা 
োবাখরর, চয জীবখন রান্না র্খর চঢাখকমন চসরকম চলাকও  োবার 
বামনখ়ে চফসবুখক চপাষ্ট কখরমিল, সব চপাখষ্টর চহমডাং “ চহাম চমড 

বাই মম”। চযোখন হাজার হাজার চলাক পৃমথবীর নানান জা়েযা়ে 
দুখবলা োবার চজাযাি করখি মহমমশম োখে চসোখন এই ধ্রখণর 
চফসবুক চপাষ্ট মক ে াব চফখল বা চফলখি পাখর চসো  াবার মন চয 

চসই ধ্রখণর মানুখষর মিল না িা বলার অখপিা রাখে না।   

 লমিল এই  াখব মদন, কি মানুষ আপন জখনর চথখক দূখর, চকউ 
কাখজ অনয শহখর বা চদখশ চযমিল, চকউ চবিাখি, সবাই আেখক 

থাখক চসোখনই আপন জন চথখক দূখর। কি বৃদ্ধ বৃদ্ধা একা অসহা়ে, 
এই  াখব কি মৃিুয একা একা , এই পমরমস্থমি চথখক মনো দমখি 

থাখক।    

একুশ মদখনর লক ডাউন চশষ হল ১৪ই এমেল। চযাো  ারিবাসী 
অখপিা়ে মিল এই মদনোর, চযন লক ডাউন ওিার সাখথ সাখথ 
কখরানাও মবদা়ে চনখব, আবার আমার মি চলাকও মিল যারা  াইমিল 

লক ডাউন থাক, সুরিা থাকখব। চদখশর অথঘনীমি চথখক জীবখনর 
দাম অখনক। মকন্তু চদখশ সরকাখরর  াাঁিারও ফুখরামেল, হাজার 
হাজার যৃহহীন মানুষখদর োবার, আেখক পিা চলাকখদর মাথার িাদ, 

দুখবলা োবার – সবই সমাখন চযাযান চদও়ো হখ়েমিল। পমরমস্থমি 
অখনক োরাপ হখি শুরু কখর , বামির আখশপাখশ কি কখরানা  
রুযী আখি িার একো মহখসব রাোর জনয আখরাযয চসিু নাখম 
একো অযামপ্ল্খকশান চবর করা হ়ে, সকখলর চফাখন চসো ইিেল কখর 

রাোর আখদশ চদ়ে সরকার। চদো চযমিল অযাপো চবর হবার সাখথ 
সাখথ ৩ মদখন ৫০ লাে ইিেখলশন হ়ে।  

                                            ৩  

১৫ই এমেল লক ডাউন উিল না। ৩ চম অবমধ্ চবখি চযখলা।  

চসই সমখ়ে যিো মখন পখর ১২ হাজার মি চকস মিল  ারখি আর ৪০০ 

র ওপর মৃিুযর সাংেযা। যমদও সারা পৃমথবী বযাপী অনয অনয চদখশর 
কখরখি। কি ম মডও, েবর মনোখক  ারাক্রান্ত কখর িুখলমিল। চ খ়ে  
 ারি অখনক  াখলা জা়েযা়ে মিল। আখমমরকা, ইখ়োখরাখপ িেন কখরানা 
 াইরাস মহামামর িামিখ়ে অমিমামরর আকার ধ্ারন ।  খ়ে রাখি রু্ম 
আসি না, এই চরাখযর চকান চশষ মিল না, কখব এর চশষ চকউ জাখননা। 
মনোখক অনয মকিুখি বযস্ত করা েুব দরকার মিল, আমমও অখনখকর  

মিন রান্না , আেঘ ক্রযাফখে মন মদলাম। র্র সাজালাম মখনর মিন কখর । 
আমবষ্কার করলাম ক্রযাফে করার  াললাযাো মখনর চ ির চকাথাও লুমকখ়ে 

মিল।  যিো সম্ভব হখ়েমিল র্র সাজালাম , কিবার মখন হখ়েমিল 
ইনখেমরওর  মডজাইন মনখ়ে পিখলই  াল হি, ইখকানমমক্স, অঙ্ক,  

পমরসাংেযানমবদযা়ে (Statistics) সম়ে নষ্ট কখরমি। যমদও ইখকানমমক্স 
আমার েুব পিখন্দর মিল।  আমার মখন হ়ে অখনখক এই লক ডাউখন 
িাখদর লুকখনা হমব বা শে েুখজ চপখ়েখি , এো একো  াখলা মদক মিল 

বখে।  

এই াখবই কােমিল মদন - র্র বমন্দ জীবন। চবরাখনার জা়েযা শুধু্ 
বারান্দা , চবডরুম, রান্নার্র । আমাখদর বামির কযাম্পাস িেন মনরাপদ 

মিল। ১৬ িলা চথখক চনখম মনখ  একেু চবখরাখনা চযখি পারি, মকন্তু লক 
ডাউখন চসোও বারণ মিল। মানুখষর মখন েুব একো আিঙ্ক চযাঁখথ চদও়ো 
হমেল সরকার চথখক চসাশযাল মমমড়ো মদখ়ে, আমার মখন হখ়ে চসো 

একমদক চথখক  াখলা মিল। কারন মকিু মানুখষর মৃিুয  ়ে মিল না, এি 
বারণ, এি কিাকমি সখেও অকারখণ িারা রাস্তা়ে চবরখিা আর পুমলখশর 

লামিও চেি। হযাাঁ, এো সমিয কথা। পুমলখশর কাজ হখ়ে দাাঁমিখ়েমিল মন়েম 
না মানা চলাখকখদর লামি চপো করা আর কখরানা পমজমে  কনখেনখমনে 

অঞ্চখলর চলাখকখদর োবার, অসুধ্ চযাযান চদও়ো ।  ুমর, মিনিাই, 
ডাকামি এসব িেন মিল না বলখলই  খল,  ারিবামসর মখন  ়ে এিোই 

চশকি চযখি বখস চযমিখলা; িখব ওই মকিু সাংেযক  চলাক িািা।  আরও 
একো  াখলা মদক মিল,  ারখি কখরানা িািা মৃিুযর সাংেযা অখনক কখম 

চযমিল, মবখশষি চরাড দুর্ঘেনা।  

লক ডাউন ৩ চম চথখক বমিখ়ে ১৭ই চম করা হ়ে। িার পর কেখনা  
রাজয মহখসখব কেখনা বা মদন মহখসখব লক ডাউন  লখি থাখক। োনা লক 
ডাউন উমিখ়ে চনও়ো হ়ে। সবার আখয েুখল যা়ে মখদর চদাকান। চদখশর  

                                                 আমার চ াখে লক ডাউন 
                                                             Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN                                                                                    
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অথঘনীমির হার আর কখরানা হার  দুখোরই নাম্বার  মখক মদখ়ে চবখি 
ওখি। এরপখর মানুখষর  চোাঁক পখর মডজাইনার মাস্ক এর মদখক। মডসমন 
মাস্ক, ব্রাইডাল মাস্ক, দুযঘা পুখজা মাস্ক, সব চবমরখ়ে যা়ে বাজাখর। 
জামাকাপি চকনা বন্ধ অখনক র্খর, কারণ চকাথাও চিা যাও়ো যাখব না। 
হাি চধ্াবার সাবান, সযামনোইজার যা  ারখি এর আখয কিনও নাম 
চশাখনমন অখনক চলাক, চসগুখলা িেন চকনার হে মলখস্ট । আমার 

চমখ়ের সু্কল বখন্ধর আনন্দ পমরণি হ়ে একাকীখে।  

                                ৪ 

দীর্ঘ আিাই মাস এক  াখব র্রবমন্দর পর একমদন চবখরালাম, বামির 
কযাম্পাখসর চ ির একো চিাে গ্রসামর চকনার চদাকান আখি আমাখদর, 

চসোখন মকিু চকনার মিল । চস এক অদু্ভি অনু ূমি, েথম মলফে এর 
বােন মেখপ মখন হল এক যুয চকউ আমা়ে বমন্দ চরখেমিল, আজ চস 

মুমক্ত মদখ়েখি। মমখথয বলব না, মলফে চথখক চবমরখ়ে চমন চযে ো 
চকানমদখক  াবখি হখ়েমিল মকিু চসখকন্ড। সকাল ১১:৩০ মিন হখব, 
সূযঘ িেন ো়ে মধ্য-যযখণ, চম মাখসর মাোমামে বযাঙ্গাখলাখরও চবশ 

যরম, সূখযঘর যনযখন চিজ। চযে চথখক চবখরাখিই েপ কখর সূখযঘর এক 
েলক পরল চ াখে, সাখথ সাখথ ১০-১২ ো চহিখিা । চ াে চব ারা বুখে 
উিখি পাখরমন মক হল হিাৎ। আর মন চিা  খ়ে  ুপখস চযমিখলা , এই 
বাইখর চবখরাখিই বুমে কখরানা ধ্খর চফলল আমা়ে। মুহূখিঘর মখধ্য সব 
 ়ে চকখে চযখলা, একো অদু্ভি  াখলালাযার আখমজ তিমর হল, মখন হল 
এিকাল সূখযঘর আখলা যাখ়ে চলখযখি শুধু্, সূখযঘর আখলাখক যাখ়ে মামেমন 

 াখলাখবখস, একো আরাম  চযন শরীখর মখন চজখয উিল।  দমিখণর 
হাও়ো, সূখযঘর মকরণ চথখক চযন কিমদন আমম বমঞ্চি।  েকৃমি বরাবরই 
 ালবামস, মখন হল শহর চথখক দূখর মযখ়ে েকৃমি চদোর দরকার পখর 
না, আমাখদর  ার পাখশর েকৃমি অখনক সুন্দর, যা েমিমদন চদোর মি, 

উপখ ায করার মি । ওই ১৫ মমমনখে আমার ভ্রমণ মপপাসু মখনর সব 
চিা  দূর হখ়ে চযমিল।  েুমশ মখন র্খর মফখরমিলাম ।  

মাস ো চম, কখরানা রুযীর সাংেযা  ারখি ো়ে ২ লাে িুই িুই করখি । 
লক ডাউন ো়ে উখি চযখি, একেু একেু কখর অমফস েুলখি , চলাখক 

 খ়ে  খ়ে চপখের দাখ়ে কাখজ নামখি। মখন  খ়ে চরখে জীবনখক 
স্বা ামবক করার চ ষ্টা  লখি। কখরানাও পাল্লা মদখ়ে চবখি  খলখি িার 
সাখথ । 
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আজ আযস্ট মাখস এখস আমার চ াখে লক ডাউন মাখন এই 
মহামামর, অমিমামর পমরমস্থমি ো একেু মপমিখ়ে চদও়ো চহাল, আজ 
 ারখি ৩৬লাে কখরানা চকস, ৬৫ হাজার মিন মৃিুয । লক ডাউন 

না হখল হ়েি   ারখি জনসাংেযা আরও অখনক কখম চযি। আর 
লক ডাউন এর অম জ্ঞিা মানুখষর জীবখন এক মব ীমষকার মি, 

 াইখলও চকউ  ুলখি পারখব না। এরই মাখে কি নব জািক 
জামিকা জন্ম মনখ়েখি, চযন িাখদর জন্ম পৃমথবীর এই মনুষয 

জামিখক ধ্খর চরখে একো িুলয বজা়ে রাো। র্খর র্খর সব 
বাচ্চারা মন মরা, চেলার সামথ চনই, সামথহীন চিখলখবলা যা আমম 

দুুঃস্বখপ্নও কিনও  ামবমন, আমার চমখ়েখক চরাজ চদমে। এ চকমন 
মদন এখস দাাঁিাখলা সমাখজর মাখে , এই অম শাপ চথখক মুমক্ত  া়ে 

মন।  

লক ডাউন এেন সপ্তাখহ একমদন দু মদন চযন চশষ হখ়েও চশষ 
হ়ে  না।  

                                                 আমার চ াখে লক ডাউন 
                                                             Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN                                                                                    
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                                        Minding your mind in Quarantine 
                                                              Poorna  Chatterjee, Plainsboro, NJ                                                                                    

Social distancing and quarantine has made my world 
smaller and I honestly don’t know if that’s a good thing 
or a bad thing.  
 
Around half a year ago, life was all normal. Going to 
school everyday, meeting up with friends, participating 
in sports and then fast forward a couple weeks, and it’s 
all over.  
 
COVID-19 hit our world and it turned our lives upside 
down. No more going to school but instead stuck sitting 
in front of a computer for hours on end. No meeting up 
with friends or family but instead resorting to frequent 
FaceTime calls and long text conversations. So many 
things changed in a blink of an eye and affected people 
in so many different ways.  
 
Personally, at the beginning of quarantine, I honestly 
didn’t think much of it and I thought it would be really 
fun because I would have more time to myself. But 
quickly, I realised that the extra time I had in my hands 
was a double-edged sword. Yes, I had time to focus on 
other activities other than school such as hobbies I had 
such as drawing and playing instruments and singing. 
But on the other hand, as quarantine went on, more time 
led to more and more days where I would procrastinate 
on my school work or I just wouldn’t have the motiva-
tion to complete my work until the last minute. Adding 
on to that, virtual learning was a whole different experi-
ence altogether. After this happened for a couple of 
months, I realized that mental health is something we 
should treat with a lot of importance, especially during 
these times.  
 
Here are a couple of things I have done to stay mentally 
healthy during quarantine. Firstly, I make sure to have 
some form of human interaction whether it be a phone 
call, a FaceTime call, or even a short text conversation 
to make sure I don’t get bored of myself and others at 
home. Next, I picked up a hobby! As I mentioned earli-
er, quarantine has given me a lot of extra time and I’m 
using some of this time to refine my cooking skills and 
learn many more recipes. I recently cooked dinner con-
sisting of three separate dishes: mashed potatoes, roast-
ed asparagus, and spaghetti! Though it may seem sim-
ple to most, it was an experience I’ve never had before; 
preparing a whole meal by yourself is harder than it 
sounds. Lastly, try and make a list of things that need to 
get done because believe me, quarantine has led me 
down a rabbit hole to the world of procrastination. It’s  

better to get work done immediately or at least know 
when you need to get work done, so that you remember 
to do it! 
 
I can’t say that there haven’t been any positive out-
comes of quarantine. Quarantine has definitely allowed 
me to improve many skills, or non-existent ones. One 
of them, as I mentioned earlier, is cooking. I have 
learned so many new recipes and have been able to 
spend quality time with my parents in the kitchen. I 
learned the basics of making vegetable chops and even 
deviled eggs, or as we know it better as “deem er dev-
il”. I really enjoyed learning new techniques and reci-
pes and of course enjoying all the delicious food my 
family and I made! Another skill that I was able to im-
prove was sketching. I was able to take some time out 
of my day and spend it sketching random objects and 
sometimes out of the blue, I will make a painting. 
Though there is a lot of room for improvement with 
both of these skills, I have definitely enjoyed the extra 
time I have been able to devote to these two activities.  
 
During this quarantine, I have been able to spend more 
time with my parents whether it be simply finding time 
to eat together or sneaking in a couple of episodes of a 
TV show or even a movie or two! This was special to 
me because at best, my parents and I usually only get 
time to have one meal together everyday but because of 
being stuck together in quarantine, we are able to eat 
three meals together nearly everyday! 
 
Living through these devastating times, I realized that 
it’s important to take the time to appreciate the things 
we have in life. For others, it may be music, friends, 
games, or anything that makes them happy and that is 
something special for everyone. Start noticing the little 
things in life and you’ll see that they are a part of who 
you are today. For example, I can see that food is some-
thing that brings my family together. Although my par-
ents and I may not have all the same likes and dislikes, 
food will always be something we can hold onto and it 
provides guaranteed time to meet at least once a day 
since it can get boring being all by yourself.  
 
I am incredibly grateful that I was able to spend quality 
time together with my family during this time and I 
hope that you all were able to as well! I’m wishing for 
this pandemic to end but until then, I hope that you all 
are staying safe and healthy during this time!  
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বখস আমি বারান্দা়ে একো আরাম চকদারা়ে।   

সখন্ধ হখ়েখি চবশ মকিুিণ আখয।  মনেুম মনস্তব্ধ  ারমদক অন্ধকাখর 
চঢখক চযখি, চবমশ দূর দৃমষ্ট যা়ে না।  নিখের আখলা়ে মকিুো আবিা 
চদো যাখে, চক একজন চহাঁখে  খলখি।  সখন্ধর পর এোখন মানুষ জন 
বি একো চদো যা়ে না।  মখনর মখধ্য নানা রকম ম ন্তা চর্ারাখফরা 
করখি।  মখন পিখি অিীখির কথা, কমঘজীবখনর নানা র্েনার কথা।  
অবসখরর পর মনখজর তিমর এই বামিখি   খল এখসমি কলকািার 
চকালাহল  চথখক দূখর মনজঘখন মদন কাোখবা বখল।  এোখন এখস বই 
পিা আর চলোখলমে মনখ়েই আমি।  মাখে মাখে দু একজন বনু্ধ 
বান্ধখবর চফান আখস।  কথা হ়ে, মাখে মাখে কখলজ মিখে যাই বই 
মকনখি।  এই  াখবই কােখি আমার মদন। এোন চথখক  মাইল মির 
 াখরক দূখর থাখক আমার সহকমঘী বনু্ধ শশাঙ্ক, কমঘজীবখন ওর সাখথ 
আমার হৃদযিা মিল একেু চবমশ।  অখনখক এই মনখ়ে হাাঁমসিাট্টা করখিা।  
এোখন আসার পর ও মাখে মাখে আমার বামি  খল আখস।  আমমও 
ওর বামি যাই।  দু  ার মদন চবশ যল্প গুজব কখর কাখে । 

আজ ক মদন েুব চবমশ কখর মখন হখে স্ত্রী নমমিার কথা।  িার সৃ্মমি 
মখন চযাঁখথ আখি মিকই মকন্তু িা মখন কখর মনখজর দুুঃে বযথাখক বািাখি 
 াই না।  ও মারা যাবার পর আমম পরখলাক সাংক্রান্ত অখনক বই 
পখিমি।  একো বইখি পখিমিলাম — একজন চলাক িার স্ত্রীখক েুব 
 াখলাবাসখিা।  স্ত্রী মারা যাবার পর চস েুব চ খে পখি।  মাখে মাখে 
কান্নাকামে ও করখিা।  একমদন িার স্ত্রী চদো মদখ়ে বলখলা — িুমম 
আমাখক  ুখল যাও, কারন আমম এেন চযোখন   খল চযমি চসোন  
চথখক আমার আসখি  েুব কষ্ট হ়ে।  মকন্তু চসকথা মানখি চলাকমে 
রামজ ন়ে।  ও বখল — চিামাখক আমম  ুলখি পারখবা না।  স্ত্রী িেন 
বখল— িা হখল িুমম মকন্তু  ়ে পাখব।  চলাকমে বলখলা—চিামাখক আমম 
 ়ে পাখবা চকন?  

এর পর ওর স্ত্রী ওখক মাখে মাখেই চদো মদি সম়ে অসম়ে।  এবার 
চলাকো সমিযই  ়ে চপখি লাযখলা।  িেন ও স্ত্রীখক বলখলা— আমম 
চিামাখক আর মখন রােখি  াই না।  চিামাখক  ুখল চযখি  াই।  এর 
পর চথখক  ওর স্ত্রী আর ওখক চদো মদি না। 

মখনর মখধ্য নানা ম ন্তা উখি আসখি।  মখন পখি যাখে কখলজ জীবখন 
এক িামেখকর পাল্লা়ে পিার র্েনা। িেন উিমি ব়েস। সব মকিুখকই 
চডান্ট চক়োর  াব। কখলজ চফরৎ এক জা়েযা়ে চযিাম আড্ডা মদখি।   
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চযোখন কামশদা মিল চয শুখনমিলাম িে সাধ্না করখিা।  চয 
বামিো়ে বখস আড্ডা মদিাম চস বামিো যুখদ্ধর সম়ে তিমর হখ়েমিল 
একো পমরিক্ত কবরোনার ওপর।  ওই বামিখি রাখে নানা রকম 
চ ৌমিক কান্ড র্েখিা ।  কামশদার  াই রুনুর কাখি শুখনমিলাম 
চস সব যল্প । আমম অবশয পাত্তা মদিাম না।  বলিাম সব বাখজ 
কথা।  ওরা বলখিা — এ বামিখি বাইখরর চকউ রাি কাোখি 
পাখর না।  কামশদার কথার  যাখলন্জ কখর আমম বখলমিলাম — 
আমম রাখে থাকখবা। 

এর জখনয বামজও ধ্রা হখ়েমিল।  মদনিন মিক। একমদন রুনু 
আমাখক বলখলা— মপ্ল্স আপমন থাকখবন না। আমম কারন জানখি 
 াইখল ও বখলমিল — আপমন চিা জাখনন দাদা িে  সাধ্না কখর, 
আমম আর মকিু বলখবা না িখব বখল রামে আপমন থাকখল মকন্তু 
োখন বাাঁ খবন না।  এর চবমশ মকিু আমম বলখি পারখবা না।  
এবার আমার একেু  ়ে লাযখলা।  আখরা কখ়েকজখনর কাখি 
শুনলাম একই কথা। আখরা শুনলাম কামশদার মনখজর সাধ্নার  
েখ়োজখন একো আত্মার দরকার। আমম আমার কথা মফমরখ়ে 
মনলাম।  কামশদা অবশয আমার ওপর েুব চরখয মযখ়েমিল।  এর 
পর চথখক ওোখন যাও়োই বন্ধ কখর মদলাম।   

         রাি চবশ হখ়েখি, চে়োল চনই কেন সখন্তাখষর মা আমার 
রাখির োবার  চেমবখল চরখে চযখি ।  এিিখন িান্ডাও হখ়ে 
চযখি।  এবার উিখবা  াবমি। এমন সম়ে চদেলাম আমার ডান 
মদখক বারান্দার চরমলাং এ হািদুখো িমিখ়ে মদখ়ে এক চসৌময দশঘন 
 দ্রখলাক দাাঁমিখ়ে আখিন।  সাজ চপাশাক চদখে মখন হল চকান 
জমমদার েমমদার হখবন।  অন্তি ওর দাাঁিাখনার  মঙ্গ এবাং চ হারার  
মখধ্য আম জািয চদখে আমার চসোই মখন হল।  আমম মজজ্ঞাসা 
করলাম— আপমন চক,এোখন আসখলনই বা মক কখর? 

—আমার নাম সুখরন্দ্র মকখশার রা়ে, এোনকার জমমদার।  

— চবশ, আমম আপনার জনয মক করখি পামর।   

—আপনার সাহাযয  আমার েুব েখ়োজন ।  

—মক রকম?—আমাখক হিযা করা হখ়েমিল আজ চথখক ো়ে 
একখশা বির আখয জমমদার বামির গুমর্খর বমন্দ কখর।  িারপর 
চথখক  আমার অিৃপ্ত আত্মা মনখ়ে আমম রু্খর চবিামে, আপমনই  
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 পাখরন আমার আত্মাখক শামন্ত মদখি।   
—মকন্তু চকাথা়ে আপনার বামি, কিদূর? 

—চবমশ ন়ে, এোন চথখক  সাি আে মাইল উত্তখর চযখলই পাখবন 
একো োসাদ , আমম ওই োসাখদর গুমর্খর বমন্দ আমি। আপমন 
আমাখক ওোনষখথখক উদ্ধার কখর আমার সৎকার করখলই আমার 
আত্মা শামন্ত পাখব।   

—মকন্তু আপনাখক চক মারখলা, চকনই বা মারখলা, যমদ আপনার 
আপমত্ত না থাখক,জানখি পামর মক? 

—বলখবা, আপনাখক সব বলখবা।  এই বখল সুখরন্দ্র মকখশার অন্তমহঘি 
হখলন। 

রাজবামিখি আজ মবরাে আখ়োজন, রাজা সুখরন্দ্র মকখশাখরর  নামির 
অন্নোসন।  সমস্ত রাজবামি জুখি তহ ত  যন্ডখযাল , িুখোিুমে বযস্তিা, 
রাজামশাই িমি হাখি রু্খর রু্খর িদারমকখি বযস্ত ।  িাাঁর কিা 
মনখদঘশ চকাথাও  চযন চকান োমমি না থাখক।  কৃষ্ণ নযখরর মমমষ্ট, 
মল্লার খকর দই, বধ্ঘমান চথখক সীিখ ায মমমহদানা এখসখি।  ি জন 
উমি়ো িাকুর রান্নার  কাখজ বযস্ত।  রাজাবাবু রন্ধন শালাখিও রু্খর 
চযখিন।  কথা বখলখিন িাকুরখদর সখঙ্গ।  এমদখক চিখল পূখণঘনু্দর 
শ্বশুরবামি চথখক  িে এখসখি, এখসখি চবৌমার য়েনা, নামির চসানার 
বালা, যলার চ ন।  সকখল হুমমর চেখ়ে পখিখি িে চদেখি।   

        আজ দুখবলা হাজার দুখ়েক চলাক োখব।  অখনখক এখসখি দূর 
দূর গ্রাম চথখক, রাজামশাইখ়ের মনখদঘশ ওখদর আখয োইখ়ে চদবার।  
ডাকডামক হাাঁকাহাাঁমক  ারমদখক।  রাি বািখলা ধ্ীখর ধ্ীখর রাজবামি 
ফাাঁকা হখি লাযখলা।  চয যার র্খর শুখি  খল চযল।  েহরীরা বল্লম 
হাখি পাহারা়ে বযস্ত।  রাজামশাই িাাঁর র্খর মবশ্রাম মনখি চযখলন।  
বাইখর দুজন েহরী। 

রাি র্ন হখ়েখি, মনজঘন মনস্তব্ধ  ারমদক।  চ াখরর আখলা ফুেখি আর 
চবমশ চদমর চনই।  হিাৎ পাাঁ  ি জন  চলাক মুখে কাখলা কাপি ঢাকা 
েহরীখদর দুজনখক চবাঁখধ্ চফখল রাজামশাখ়ের র্খর চঢাখক।   
রাজামশাই য ীর রু্খম অখ িন।  িাখক েথখম মুেো চবাঁখধ্  পখর 
পাদুখো চবাঁখধ্ চফখল।  িারপর পাাঁজাকলা কখর মনখ়ে যা়ে একিলার 
গুমর্খর।  ওোখন  াখলা কখর চবাঁখধ্ দরজা বন্ধ কখর বি একো 
পাথর আিাল কখর মদখ়ে  খল যা়ে।   

দমিণ  মদখক একিলার একো র্খরর মনখ ই আখি গুমর্র যার হমদশ  
রাজামশাই িািা আর চকউ জানখিা না।  ওরা মক কখর জানখলা চসোই 
রহসয।  এই গুমর্র সুখরন্দ্র মকখশাখরর  পূবঘবিঘী  দু পুরুষ চকানমদন 
বযবহার কখরনমন।  এই র্খর মজুি করা আখি ে ুর ধ্নরত্ন,য়েনাযামে 
এবাং চমাহর যার হমদশ  যারা রাজামশাই চক বমন্দ করখি এখসমিল িারা 
পা়েমন।   

          চ ার হখ়েখি,  আখলা ফুখে উখিখি আকাখশ।  পামের 
কলকাকমলখি সকখলর রু্ম  াখে ।  

শুরু হখ়ে যা়ে মদখনর বযস্তিা ।  মানুখষর আনাখযানা।  মকন্তু চদো চনই 
রাজাবাবুর।  শুরু হখ়ে যা়ে চোাঁজ েবর, মকন্তু চকান চোাঁজ পাও়ো যা়ে 
না।  েহরীরাও মনখজখদর অিমিা ঢাকখি  ুপ াপ চথখক  যা়ে।  
কাউখক মকিু জানা়ে না।  সকখল  াবখি উমন মনশ্চ়েই চকান জরুরী 
কাখজ চবমিখ়েখিন।  মফখর আসখবন।  মকন্তু সখন্ধ পার হখ়ে চযখলও না 
চফরা়ে সকখল হিাশ।  এর পর এক একো মদন যা়ে , রাজামশাই 
চফখরন না। 

সুখরন্দ্র মকখশাখরর  জমমদামরর এক শমরক মিল  ওরই কাকা । সুখরন্দ্রর 
বাবা মিখলন অিযন্ত  াখলা মানুষ ।  মিমন কাকার জনয তিমর  কখর চদন 
আর একো মহল এবাং জমমদামরর একো অাংশ।  কাকার সখঙ্গ ওখদর 
সম্পকঘ  াখলাই মিল, কাকার চিখল চসৌমমন্দ্র মকখশার মিল অনয রকম।  
িার নজর মিল মূল জমমদামরর ওপর।  চস অখনকমদন চথখকই  ষিযে 
 ামলখ়ে যামেল মক াখব সুখরন্দ্র চক সমরখ়ে  জমমদামর ো চনও়ো যা়ে।   

         চিাে মহখলর একো র্খর  লখি জরুরী স া।  চসৌমমন্দ্র 
মকখশার বখসখি িার অিযন্ত ও মবশ্বাসী দুই সাকখরদ মদন আর মবজ়ে চক 
মনখ়ে আখলা না়ে।   

মবজ়ে বখল— এো িািাহুখিার কাজ ন়ে।  সুখরন্দ্র মকখশারখক সরাখনার 
জনয দরকার  েুবই চযাপমন়েিা।  চিামার চলখিল বামহনী চথখক পাাঁ  ি 
জন অিযন্ত মবশ্বাসী চলাক বািখি হখব যারা চকানমদন মবশ্বাস র্ািকিা 
কখর না।  এরপর এখদর মনখ়ে একো আলাদা বামহনী যিখি হখব।   

মদন বখল— মিক কথা, িখব ওখদর মখধ্য  যারা একেু পুরখনা িাখদর ই 
মনখি হখব।  আর একো কথা, এখদর এেনই আলাদা কখর মদখি হখব 
এবাং েমশিণ শুরু কখর মদখি হখব।  ওখদর এেনই জানখি  চদও়ো হখব 
না মক কাজ ওখদর করখি হখব।  শুধু্ বলা হখব চয কাজগুখলা চযাপনী়ে ।  
আর ওরা চযন ওখদর পুরখনা সহকমঘীখদর কাখি মুে না  চোখল।   লখি  
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লাযখলা কখিার পমরশ্রম আর  ীখির মখধ্য মক াখব কাজ হামসল করা 
যা়ে িার েমশিণ ।  এর পর এখলা চসই মদন।  সখন্ধ চবলা অমিমথ  
হখ়ে ঢুকখলা পাাঁ  দুষৃ্কমি।  চপেপুখর মনমেন চেখ়ে রাজ বামিখিই যা 
ঢাকা মদখলা। 

চশষ রাখি শুরু হখলা িাখদর অপাখরশন ।  দ্বার রিী চদর কাবু কখর 
হাি  পা মুে চবাঁখধ্ চফলা হখলা, এর পখর রাজামশাইখ়ের র্খর ঢুকখলা 
 ারজন, একজন থাকখলা বাইখর পাহারা়ে।  রাজামশাইখ়ের মুেো 
েথখম চবাঁখধ্ মনখ়ে যাও়ো হখলা গুমর্খর।  কাজ চশষ কখর ওরা চবমরখ়ে  
এখলা চযাপন রাস্তা মদখ়ে।   

          সািো মদন চবাঁখ  মিখলন রাজামশাই।  িারপর মারা চযখলন, 
অবনঘনী়ে অবস্থা়ে ইহখলাক িযায করখলন যা চকউই জানখি পারখলা না।  
অিৃপ্ত আত্মা রু্খর চবিাখি েমিখশাখধ্র সৃ্পহা মনখ়ে ।  এমদখক চসৌমমন্দ্র 
মকখশার পমরকল্পনা  শরু করখলন পরবিঘী  পদখিখপর মকন্তু িা বান াল  
ও হখি লাযখলা এখকর পর এক। এবার শুরু হখলা চসৌমমন্দ্র মকখশাখরর 
ওপর মানমসক  াপ।  চস অনু ব করখলা ওর আশপাখশ চকউ সব সম়ে 
রু্খর চবিাখে।   ়ে পাখে চসৌমমন্দ্র েমি পদখিখপ।  এ সব মকিু 
চ ালার জখনয  সখন্ধখবলা বারান্দা়ে সুরার চপ়োলা মনখ়ে বখস চসৌমমন্দ্র।  
চকাথাও মকিু চনই চপ়োলাো হাি চথখক পখি চ খে যা়ে।  িারপর 
সুরার চবািলো ধ্রখি চযখল ওো সখর মযখ়ে চেমবল চথখক মনখ  পখি 
যা়ে।  িারপরই একো অট্টহামস ।  ওর হাি পা িকিক কখর কাাঁপখি 
লাযখলা।  ও ম ৎকার  কখর উিখলা — চক, চক এোখন! আবার চসই 
অট্টহামস ।  আমম চর, চিার দাদা  সুখরন্দ্র মকখশার।  িুমম এোখন 
চকন? 

—আমাখক মারমল চকন? 

—আমাখক িমা কখর দাও।  আমম  ুল কখরমি।   

এবার সুখরন্দ্র মকখশাখরর িমবো আবিা ফুখে উিখলা।   ওর মুেো চ খস 
উিখলা বারান্দার ওধ্ার চথখক।  এবার চসৌমমন্দ্র মকখশার ে ন্ড  ়ে 
চপখ়ে ম ৎকার  কখর উিখলা — না! আমাখক িুমম চমখরা না ! বখলই চস 
অজ্ঞান হখ়ে চযল।  ম ৎকার  শুখন সকখল িুখে এখলা।  ধ্রাধ্মর কখর 
শুইখ়ে মদখলা ওর চশাবার  র্খর। 

সকাখল রু্ম  ােখল সকখল জানখি  াইখলা যি রাখির র্েনার কথা।  
ও বখল রু্মমখ়ে পখিমিলাম, রু্মমখ়ে একো স্বপ্ন চদখে  ়ে চপখ়েমিলাম। 
— মক স্বপ্ন — সকখল জানখি  াইখল ও বখল—আমার মিক মখন চনই।   
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সারাো মদন ওর মবিানাখিই কাখে।  সখন্ধ হখলই শুরু হখ়ে যা়ে 
আিঙ্ক।  বারবার ও চদখে চক চযন ওর পাখশ পাখশ রু্খর 
চবিাখে।  ও  ়ে পা়ে।  এর পখর ও চদখে সুখরন্দ্রখক।  কেখনা 
র্খর, কেখনা বারান্দা়ে বা দরজার সামখন।  বাথরুখম চযখলও 
সুখরন্দ্র। 

— িাখক চদখে, কেখনা কেখনা আাঁিখক ওখি।  একবার চসৌমমন্দ্র 
মকখশার  মজজ্ঞাসা কখর — িুমম মক  াও?  

—কই, মকিুখিা  াই না।  শুধু্  াই চিাখক পাযল কখর মদখি।  

— আমাখক িুমম িমা কখরা, আমাখক চরহাই  দাও।  —উাঁহুাঁ, িা 
মক কখর হ়ে, চিাখক চরহাই  চদব যেন িুই আর চিার মখধ্য 
থাকমব না।  আমম চিাখক পাযল কখর চদখবা, চিার চিখলখক 
মারখবা, চিার বউখক মারখবা , এখকবাখর মনবঘাংশ কখর িািখবা।  

—আমা়ে িুমম চিখি দাও, আমম  ুল কখরমি, আমার বউ চিখল চিা 
মকিু কখরমন , ওখদর চিখি দাও।   

আবার অট্টহামস মদখ়ে মমমলখ়ে যা়ে অন্ধকাখর। 

মদখনর পর মদন, েমিমদন  লখি থাখক সুখরন্দ্র মকখশাখরর দাও়োই।  
আবার চস চদো মদখ়ে  চসৌমমন্দ্রখক বখল— িুই আমাখক চমখরমিস, 
িেফে করখি করখি আমার োনো চবমরখ়ে  মিল, চিাখকও আমম 
মিক ওই  াখব মারখবা, চিার চিখল বউ মরখব িুই িামকখ়ে চদেমব, 
িারপর িুই মরমব।  

দাদা, িুমম ওখদর চিখি দাও, আমাখক মাখরা ।  

আবার চসই অট্টহামস  মদখ়ে মমমলখ়ে যা়ে।   

এর পর একমদন স্ত্রী মারা চযল কমিন অসুখে।  একমাখসর মখধ্য 
চসৌমমন্দ্র ও িার চিখল মারা চযল।  চিাে মহলও হখ়ে উিখলা 
চেখির আশ্র়ে স্থল।  মহখলর অনয বামসন্দারা  ়ে চপখ়ে মহল 
চিখি পালাখলা।  

এর পর চকখে চযখি বহু বির ।  মমলন হখ়েখি দুই মহখলর সৃ্মমি 
মানুখষর মন চথখক। সুখরন্দ্র মকখশাখরর চিখল পূখণঘনু্দ মারা চযখিন।  
িাাঁর একমাে পুে অমনন্দয মকখশার চদশ চিখি মবখদখশ  খল 
চযখিন।  এেন মিমনও ে়োি ।  রাজোসাদ জনশূনয , চেিপুরী । 
গ্রাখমর চলাক সখন্ধর পর এমদকো এমিখ়ে  খল।  একবার  ারজন 

                                                                           জমমদার বামির চ ৌমিক কান্ড 

                                                       Dilip Sen, Phoenix, AZ 
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যুবক এই োসাখদ এখসমিল রাখে থাকার জনয,  িারা চকউই চবাঁখ  
মফরখি পাখরমন।  মদমর্র ধ্াখর িাখদর মৃিখদহ পখি থাকখি চদখে 
উদ্ধার কখর।  িারপর চথখক আিখঙ্ক চকউ আর  চঢাখক না।  বামির 
অখধ্ঘকো এেন ধ্বখস চযখি।  আর এই ধ্বাংসাবখশখষর মখধ্য সাপ 
চোখপর বাসা।  বিখরর পর বির এই  াখব পখি চথখক  যমজখ়েখি 
আযািার জঙ্গল ।   চকাথাও ইখের  ফাাঁক মদখ়ে মাথা িুখলখি বে 
অশ্বথ্থ যাি। 

হিাৎ  আমার  সমম্বৎ চফখর।  অখনক রাি হখ়েখি।  উিখি মযখ়ে 
চদমে — বারান্দা়ে মিক চযোখন সুখরন্দ্র মকখশার দাাঁমিখ়ে মিখলন চসোখন 
কাখলা চমখের উপর মকিু চলো ও আাঁকাখোকা ফুখে উখিখি।  
চমাবাইলো হাখি মনখ়ে িার একো িমব িুখল মনই।  যমদও ওই 
চলোর একবণঘও বুেখি পামরমন।  রাখে োও়োর  পর রু্মমখ়ে পমি।  
সকাখল  রু্ম চথখক উখি মিক কমর শশাঙ্কর সাখথ একবার আখলা না 

করা চযখি পাখর।  অমফখস কাজ করার সম়ে  শুচনমিলাম ও শখের 
চযাখ়েন্দামযমর করখিা।  িাই জলোবার  চেখ়ে ওর বামির  মদখক 
রওনা  মদলাম।  শশাঙ্ক বামিখিই মিল।  আমাখক চদখে বখল — 

অখনকমদন পখর এখল, চকান েবর আখি নামক?  

—চকন, েবর না থাকখল মক চিামার কাখি আসখি চনই?  

—আখর না না, আমম চস কথা বলখি  াই মন।  চস যাই চহাক িুমম 
কখ়েকো মদন থাকখিা চিা? 

—থাকখবা বখলই চিা এলাম, িখব মকিু জরুরী কথা আখি।  চিামার 
সম়ে হখব চশানার?  

—চবশ সব কথা শুনখবা, িার আখয একবার চযামবন্দখক ডামক ও 
চবাধ্হ়ে বাজার যাখব।   

— আখর না না,  বাজাখর যাবার  চকান েখ়োজন চনই।  র্খর যা 
আখি িাই রান্না করখি বখলা। 

—চস িুমম বলখলই বা মক আর না বলখলই বা মক, ও বাজাখর যাখবই।   

চযামবন্দ এখস দাাঁিাখলা, মজজ্ঞাসা করলাম — বাজাখর যাখো?   —হযাাঁ  
চদমে মাি মকিু পাই মকনা, িা আপমন থাকখিন চিা? বসুন আমম একেু 
 া কখর মদখ়ে যাই।   

—না না, আমম  া চেখ়েই এখসমি, িুমম বরাং বাজার চথখক রু্খর এখসা।   

দুজখন বারান্দা়ে এখস বমস।  মবষ়েো মক  াখব শুরু করখবা  াবমি, 
আমাখক  ুপ কখর থাকখি চদখে শশাঙ্ক বখল— মক বলখব বখলা।  চকান 
গুরুির সমসযা হখ়েখি নামক? 

না, মিক িা ন়ে,  িখব — আো িুমম মক এেনও চিামার শখের চযাখ়েন্দা 
মযমর  ামলখ়ে যাখো? নামক সব চিখি িুখি মদখ়েখিা।  

—না িামিমন, িখব অখনকমদন চকান চকস কমরমন।  চশষ চকস কখরমি 
মাস িখ়েক আখয।  চকন চিামার হাখি চকান চকস এখসখি নামক?  

—না মাখন মিক িা ন়ে, িখব — চিামাখক বখলই চফমল। একো অদু্ভি 
বযাপার র্খে চযখি।  র্েনাো র্খেখি কাল রাখেই। 

—চদে চসানা দানা বি কথা ন়ে।  আর পাও়ো চযখলও িা  সরকামর  
সম্পমত্ত।  ওখি কাখরা চকান অমধ্কার চনই।  সরকামর চিাষাোনাখিই 
ওগুখলা জমা পিখব।   

—হযাাঁ িা মিক, িখব রহসযো জানার জখনয  আমম উৎসুক ।   

— িাহখল  র্েনাো আমাখদর  আযাখযািা পযঘাখলা না করখি হখব।  মক 
মক কু্ল পাও়ো যা়ে িার ওপর চকসোর  াযয মন ঘর করখি।  একেু 
 াবনা ম ন্তার েখ়োজন।  চযাখ়েন্দা-কামহনী হখলও এো একো অদূ্ভিুখর 
র্েনা।  িাই  মরে োও সমূ্পনঘ আলাদা।  আমাখক দুখো মদন সময 
দাও।  িুমমখিা আখিাই , দুজখন সখন্ধখবলা বখস যলা চ জাখি চ জাখি 
সমাধ্ান সূে  বার করখবা।   

—চবশ িাই হখব।  আপািি এো মদখ়ে শুরু করা যাক। বখলই িক কখর 
একো হইমস্কর চবািল চেমবখল রােখলা। 

মনমদঘষ্ট মদখনই আমরা অম যাখন চনখম পিলাম।  চযখি হখব জমমদার 
বামিখি ।  ওো সকখলর  কাখি রাজবামি বখলই চবমশ পমরম ি।  এক 
োঙ্গাও়োলাখক পাও়ো চযল।  িাখক বললাম রাজবামি যাখবা, সখঙ্গ সখঙ্গ 
রামজ হখ়ে চযল।  ওখক বললাম আমরা যিিণ  ওোখন থাকখবা িুমম 
অখপিা করখব।  আমরা যি চদমর চহাক মফখর আসখবা।  োঙ্গাও়োলা 
বলখলা  আমম মকন্তু সখন্ধ হখল থাকখি পারখবা না।  সূযঘ চডাবার আখযই 
মফখর আসখবা।  আপনারা পারখবন চিা?  

—চবশ চবশ িাই হখব।  এেন  খলা চিা। র্ন্টাোখনখকর মখধ্যই চপৌঁখি 
চযলাম ।  মবরাে রাজবামি , সামখন মসাংহদ্বার অবাক হখ়ে িামকখ়ে আমি।  
শশাঙ্ক বখল — এোখন চয এমন রাজবামি আখি িা জানিাম না।   
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িুমম আনখল বখল জানখি পারলাম।  মকন্তু এ চয োন্ডার।   াোখ ারা , 
আাংমশক ধ্বখস পিা। এর মখধ্য এি রহসয লুমকখ়ে আখি িা  াবখিও 
পারমি না।   

—আমম মক চ খবমিলাম এমন একজন জমমদার আমার শরনাপন্ন হখবন 
িার সমসযা সমাধ্াখনর জনয।  সুখরন্দ্র মকখশার রা়ে , চযমন চ হারা , ি 
ফুখের ওপর লম্বা, চপোখনা শরীর, চিমমন যলার স্বর।   

 মস্ত বি চদউমি , দু মিন মহলা বামি।  চদউমির পাখশ তবিকোনা র্র, 
িার পাখশ মবশাল বারান্দা ।  ওমদখক িাকুর দালান , রাস মঞ্চ, চদাল 
মঞ্চ।  িখব সবই  গ্নদশা।  শুধু্ অিীখির সমৃ্বমদ্ধ চর্াষনা কখর 
আম জাখিযর সািী হখ়ে দাাঁমিখ়ে আখি।  তবিকোনার উাঁ ু চদও়োখল 
কিকগুখলা হমরখণর মাথা অবনিমস্তখক িামকখ়ে আখি অবিখ়ের মদখক।  
 ুমর যাও়োর পর অবমশষ্ট কখ়েকমে বযাঘ্র মুখন্ডর অশ্রুসজল দৃমষ্ট মখন 
কমরখ়ে চদ়ে  মবশাল জমমদামরর ঐমিহয।  আখরা চশানা যা়ে সুখরন্দ্র 
মকখশার আর িার মপিার  মশকাখরর কামহনী ।  অসম্ভব চজাখর চর্ািা 
চিাোখি পারখিন ওরা। 

রু্রখি রু্রখি চদো হখ়ে যা়ে একমে চলাখকর সখঙ্গ।  

—নমখস্ত বাবুজী,  নমখস্ত সাহাব, আমম এই বামির  চক়োর চেকার রাম 
লেন মসাং।  

—চবশ, িা চিামাখক মক নাখম ডাকখবা— রাম না লিন?  

—আপনার যা ইখে, রাম ই়ো লিন।  

—আো লিন মসাং িুমম বখলা এই োন্ডাখরর চদে াখলর চকান েখ়োজন 
আখি মক?  

—চক়ো বলু, মমনমসপযামলমে চযা িনো চদমি হযা়ে।   

হামারা কাম চদে াল করনা।   

—আো এোখন রাখে থাকার বযবস্থা আখি মক?  

—চস আপনারা থাকখি পাখরন,  একো র্র আখি, মবিানা ও আখি।  
অসুমবখধ্ হখব না। শুধু্ আখলা চনই।  

—িার জনয ম ন্তা চনই।  আখলার বযবস্থা আমরা কখর  চনব।  

িাহখল চিা কথাই চনই, এক দু মদন থাকখিইপাখরন।  
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এোখন অখনখকই চবিাখি আখসন মকন্তু সখন্ধর আখয  খল যান।  
যাই চহাক, আমাখদর অম যান শুরু করখবা আযামী পরশু।  চসই 
মি আমরা মফখর এলাম শশাঙ্কর বামিখি।  চফরার আখয লিন 
মসাং এর কাখি আশ্বাস পাই োও়ো দাও়োর বযাবস্থা চস ই কখর 
চদখব। শুধু্ হযামরখকন , ে ঘ  এবাং জরুরী মকিু মজমনস  সখঙ্গ মনখ়ে 
আসখি হখব। আর একো কথা, এোখন মদখনর চবলা়ে মকিু করা 
যাখব না, যা করার সবই করখি হখব রাখির অন্ধকাখর।  কারন 
মদখনর চবলা়ে এমদকো়ে মানুখষর আনাখযানা থাকখলও রামেখবলা 
চকউ এমদকো়ে আখস না। 

মদখনর চবলা়ে এই ধ্বাংসাবখশখষর চ িখর মকিু চোজােুমজ করখল 
চলাখক অনযরকম মকিু  াবখব । এমদকো়ে অখনকোই  াোখ ারা ।  
মবখশষি উত্তর মদখকর চবশ মকিু অাংশ ধ্বখস চযখি আর মকিুো 
দমিণ পমশ্চখম ।  চ খে পিা অাংখশ সাপ চোখপর বাসা, ইিস্তি 
চোপোি যমজখ়ে উখিখি।  এোখন পথ েুজখি চবশ কসরৎ 
করখি হখব। িাই সব চজাযারযে কখর পরশু মবখকল নাযাদ 
এোখন  মফখর আসখবা মিক করলাম।  কাজ শুরু করার আখয 
আমাখদর মখন রােখি হখব আমাখদর এ অম যান একো  ূখির 
অনুখরাখধ্। িাই বাস্তখবর সাখথ এর মকিু অমমল থাকখিই পাখর।  
িাই এই অম যান কিো সফল হখব িা মনখ়ে যখথষ্ট সখন্দহ আখি।  
িা থাক, কাজ আমাখদর শুরু করখি হখব।  

আখযর মদখনই জমরপ েমরপ যা করার িা চমাোমুমে কখরই মনখ়েমি।  
চকান মদক মদখ়ে েখবশ করখি হখব িাও চ খব রাো আখি।  িাই 
আখলা থাকখি থাকখিই আমরা চপৌখি চযলাম রাজবামিখি।  র্রো 
লিন মসাং পমরস্কার  কখর চরখেমিল।  মজমনস পে চরখে োখের 
ওপর বখস সখঙ্গ আনা ফ্ল্াস্ক চথখক   া মনখ়ে যলাো একেু ম মজখ়ে 
মনলাম ।  চবশ বি ফ্ল্াস্ক, পাাঁ  ি কাপ  া ধ্খর।  লিণ মসাং এখস 
রাখির োবার  রুমে আর মাাংস মদখ়ে চযখি। ওগুখলা চেমবখল রাো 
আখি।  এেনও যরম আখি।  লিন মসাং  খল চযখল দুজখন 
আমাখদর প্ল্যান চোগ্রাম মনখ়ে একদফা আখলা না চসখর চফললাম।  

রাি আেো বাখজ, আমরা োও়ো দাও়ো চশষ কখর মনলাম , কারন 
এর পখরই আমাখদর অম যান শুরু করখি হখব। হযামরখকন ো র্খর 
চরখে দুজখন দুখো ে ঘ আর একো কখর লামি হাখি িুখল মনলাম ।  
লামি দুখো পরশু আমাখদর বামির  পাখশ বাাঁশ োি চথখক চকখে   
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মনখ়েমিলাম।  চবশ শক্ত চপাক্ত লামি দুখো।  েথখম আমরা এমযখ়ে 
 ললাম চদউমি চথখক দমিখন রাসমখঞ্চর মদখক ।  এমদকো়ে 
অন্ধকাখরর র্নে একেু চবমশ । অবশয আমাখদর েখ ঘর চজািাখলা 
আখলা়ে সবই দৃশযমান ।  েুব সাবধ্াখন পা চফলখি হখে কারন বহু 
পুরখনা বামি ।  ইেগুখলা সব আলযা হখ়ে আখি।  চয চকান সম়ে 
হুিমুি কখর চ খে পিখি পাখর।  আর িা পিখল আমাখদর সমামধ্ 
হখি চবমশ সম়ে লাযখব না।  শশাঙ্ক বখল — সমর, িুমম েুব 
সাবধ্াখন পা চফখলা, চ ষ্টা  কখরা আমার চষ্টপ ফখলা করার।  
মােপখথই একো মসাঁমি, মনখ  যাবার রাস্তা ।  আমরা এমযখ়ে  খলমি, 
শশাঙ্ক  আমার সামখন।  হিাৎ  ও ে ঘো মনম খ়ে চদ়ে।  আমার  
ো়ে কাখনর কাখি এখস বখল— 

—শুনখি পাখো কারা  চযন কথা বলখি!  মকন্তু িিিখন  যারা কথা 
বলমিল িারা  ুপ কখর চযখি।   

—লামিো  খলা কখর বামযখ়ে ধ্খরা, চয চকান মুহূখিঘ ওো কাখজ 
লাযখি পাখর।   ামরমদখক মনস্তব্ধিা , মাখে মাখে সাখপর মহসমহস 
শব্দ আর একো অজানা শব্দ চ খস আসখি।  দমিখনর বারান্দার 
চশষ োখন্ত এখস  হিাৎ দাাঁমিখ়ে যা়ে। আমম মপিখনই মিলাম, শশাঙ্ক 
আমাখক হাি মদখ়ে আিাল কখর থামখি বলখলা।  —দাাঁিাও। আমম 
চদেলাম সামখন চক একজন দাাঁমিখ়ে  আখি।  চ াখের দৃমষ্টো একেু 
অনয রকম।  চযন শাসখনর দৃমষ্ট।  শশাঙ্ক পখকে চথখক মপস্তলো 
বার করখিই একো অট্টহামস মদখ়ে মমমলখ়ে যা়ে।   

— মক হখলা, ওো চক মিখলা? শশাঙ্ক বখল— চযই চহাক, আমাখক  
বাাঁম খ়ে মদখলা। জমমদার বাবু না চিা? আমম বললাম— হযাাঁ , 
জমমদার , িখব সুখরন্দ্র মকখশার ন়ে, অনয চকউ।   

—শশাঙ্ক বখল — আর এক পা এখযাখলই আমার মৃিুয অবধ্ামরি 
মিল।  কারন ওোখন মিল একো বি যহ্বর, পিখল রখি চনই।  
আমার দৃমষ্ট মিল সামখনর মদখক আর যহ্বরো ডান মদখক।                               
এ মদকো়ে যাও়ো যাখব না।  একেু বাাঁ মদখক রু্খর চদেলাম একো 
বে যাি  াো ইখের ফাাঁক মদখ়ে যমজখ়ে উখিখি।  জা়েযাো েুব 
মবপদজনক ।  িাদো এোখন েুব আলযা। জা়েযা়ে জা়েযা়ে  যিঘ, 
িার মখধ্য  ুখল পা পিখলই এখকবাখর মনখ , ওোখন  াোখ ারা ইে 
পাথখরর সূ্তখপ পিখল োখন বাাঁ া কমিন।  হিাৎ  একো আিঘ 
ম ৎকার আর িার পরই ধ্পাস শব্দ।  

—
একো চযল।  

—চক চযল? 

—যারা আমাখদর অনুসরণ করমিল িাখদরই একো।  —মনখ  মযখ়ে 
চদেখব না মক? 

—চকান দা়ে চনই, কাল সকাখল চদো যাখব। 

জা়েযা়ে  জা়েযা়ে  যিঘ হখ়ে যহ্বখরর সৃমষ্ট হখ়েখি।  চযগুখলাখক বাাঁম খ়ে 
একো মসাঁমি মদখ়ে মিনিলা চথখক একিলা়ে চনখম এলাম। এবার 
দমিখণর র্রো েুাঁখজ বার করখি হখব।  মকন্তু এোখন  াোখ ারা ইখের 
ফাাঁক মদখ়ে যমজখ়ে ওিা যাি যািামলর চোপ এমিখ়ে চপৌঁখি চযলাম একো 
র্খর।  ার মদখক চকান দরজা চনই, একমদখক একো পাথর দরজার  
সামখন - আিাল করার জখনয।  দুজখন েুব চ ষ্টা কখর পাথরো সমরখ়ে 
চপলাম একো দরজা ।  মকন্তু চসোখন পাথখরর আিাখল  মিল একো 
মবরাে ম়োল  সাপ ।  আমম লামিো িুখলমি ওোখক মারখবা বখল, শশাঙ্ক  
হাি িুখল আমাখক থামা়ে। — দাাঁিাও, চমখরা না, ও আখস্ত আখস্ত  খল 
যাখব।  চদেলাম সাপো ধ্ীখর ধ্ীখর  একো যখিঘর মখধ্য  খল চযল।    

আমাখদর এই অম যাখনর পুখরাোই মকন্ত অলখি চথখক  আমাখদর পথ 
চদোমেখলন এবাং আমাখদর মবপখদর চথখক  রিা করমিখলন একজন 
মিমন রাজামশাই সুখরন্দ্র মকখশার রা়ে।  শশাঙ্ক  েথখম অনু ব না করখলও 
পখর িা স্বীকার কখর, আমম মকন্তু েথম চথখকই িার উপমস্থমি অনু ব 
কখরমি।  চযমন একেু আখযই একো আবিা িা়োমূমিঘ  সাপোর চথখক  
আমাখদর আিাল কখর চরখেমিখলা।  এবার মকন্তু শশাঙ্ক ও চদখেমিল,  
িাই আমার  মদখক ঈমঙ্গি কখরমিল  সাপোখক না মারখি। এবাং চক চযন 
ওর মপস্তল ধ্রা হািো চ খপ ধ্খরমিল।   

সাপো  খল যাবার  পর দরজাো আপনা চথখক ই েুখল চযল।  আমরা 
র্খরর মখধ্য ঢুকলাম, মকন্তু এ র্খর চকাথাও মকিু চপলাম না। 

েুাঁজখি েুাঁজখি বাাঁ মদখকর এক চকাখন একো জা়েযা চকমন চযন সখন্দহ 
জনক মখন হখল বাাঁশো মদখ়ে চো ািই শক্ত মিন মকিু একো চিকখলা, 
একো বি পাথর, মখন হ়ে মকিু একো  াপা চদও়ো আখি।  দুজখন মমখল 
পাথরো সরাখিই চবমরখ়ে পিখলা একো বি যিঘ।  ে ঘ জ্বামলখ়ে চদেলাম 
একো মসাঁমি ।  মসাঁমিো চবখ়ে েুব সন্তপঘখণ  মনখ  নামা শুরু করলাম, 
শশাঙ্ক  আখয আমম পখর।  হিাৎ চক একজন আমার মুেো চ খপ ধ্খর 
আমাখক মামেখি শুইখ়ে চফলখলা।  শশাঙ্ক েথখম চের পা়েমন, পখর মপিন  
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মফখরই আমাখদর  চদখে োমপখ়ে পখি ওখক উপুর কখর আমাখক 
বখল — বযাখয দমিো আখি বার কখর বাাঁখধ্া।  আমম দমি মদখ়ে 
ওর হাি পা চবাঁখধ্ চফমল।  —এেন থাক ওর বযবস্থা পখর হখে।  

আখয রাজামশাইখ়ের সন্ধান কমর ।  মবশাল একো র্র, এমদক 
চসমদক েুাঁখজ এক চকাখন একো কঙ্কাল চপলাম হাি পা বাাঁধ্া।  

যলা়ে চমাো  চমাো দুখো চ ন চদখে বুেলাম এোই 
রাজামশাইখ়ের কঙ্কাল।  এমদখক অনয চকাখন একো জা়েযা়ে 
মামেো একেু উাঁ ু চদখে আমার সখন্দহ হ়ে, বাাঁশ মদখ়ে একেু 
চোাঁ াখিই শক্ত মকিু চিখক।  মখন হখে একো মসনু্ধক।  চশাখনা, 
আজ এইেুকুই থাক , কাল  সকাখল এখস বামক কাজ চশষ করা 
যাখব।   

—মকন্তু এ চলাকো, যমদ ওর সঙ্গী সামথ চকউ থাখক িখব চিা সব 
লুেপাে কখর চনখব।   

—ম ন্তা কখরা না, িার বযবস্থা করমি।  এই, চিার সাখথ আর চক 
চক আখি?  

—চকউ চনই, আমম একা ।  একজন মিল মিনিলা চথখক পখি 
মারা চযখি। 

—চবশ, িুই চয চযাপন রাস্তা মদখ়ে এোখন এখসমিস চসই পথ 
মদখ়ে আমাখদর বাইখর মনখ়ে  ল , চিার পাখ়ের বাাঁধ্ন েুখল 
মদমে।   

চলাকোর পাখ়ের বাাঁধ্ন েুখল হাখির সখঙ্গ চকামর শক্ত কখর বাাঁধ্া 
হল।  শশাঙ্ক চমাবাইখল একো চফান কখর চযাপন পথ মদখ়ে 
বাইখর এখলা।  মকিুিখণর মখধ্যই ইিখপক্টর গুপ্ত মজপ মনখ়ে 
হামজর হখলন সখঙ্গ  কনস্টবল । শশাঙ্ক  গুপ্তখক বলখলা এখক 
মনখ়ে মযখ়ে লক আখপ চঢাকান।  আর এোখন মকিু পুমলশ পাহারা 
র বযবস্থা করুন যাখি চকউ ঢুকখি বা চবখরাখি না পাখর।  বামকো 
কাল সকাখলর জনয রহসয রইখলা।   

          পখরর মদন সকাল ন ো়ে ইিখপক্টর গুপ্ত িার কিখেবল 
বামহনী মনখ়ে হামজর হখলন রাজবামিখি।  আমরা তিমর হখ়েই 
মিলাম।  এবার সকখল মমখল ঢুকলাম গুমর্খর।  শশাঙ্কর মনখদঘখশ 
আনা হখ়েখি চকাদাল আর যাাঁইমি ।  েথখম রাজামশাইখ়ের 
চদহাবখশষ বস্তাবন্দী করা হখলা, এবার মনমদঘষ্ট  জা়েযাো েুাঁখি 
চমাহখরর র্িা এবাং মসনু্ধকো বার করা হখলা।   
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 — ইিখপক্টর গুপ্ত, এগুখলা আপনার মজম্মা়ে  মদলাম, এগুখলা  
সরকামর চিাষাোনা়ে চপৌঁখি চদও়ো আপনার দাম়েে ।   

আপমন মনমশ্চন্ত থাকুন, আমম মিক জা়েযা়ে চপৌঁখি চদব।   

রাজা মশাইখ়ের অমস্থ মনখ়ে মদমর্র ধ্াখর কাি মদখ়ে জ্বালাখনা হখলা।  

এবার মখন হ়ে সুখরন্দ্র মকখশার রাখ়ের আত্মা শামন্ত পাখব। 

Anika Deshpande, Lebanon, PA 
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িেন আমার আস্তানা জঙ্গখলর ম ির নদীর ধ্াখরর বাাংখলা । এক 
সখন্ধখবলা বারান্দা়ে বখস আমি । সামখন কু়োশার  াদখর চমািা 
অমাবসযার জঙ্গল । কাখন আসখি নদীর জখলর আও়োজ |মার্ী 
অমাবসযা । শীিো এবার জাাঁমকখ়ে পখিখি । সন্ধযা হখি না হখিই 
জঙ্গলো র্ন কাখলা  াদখর মনখজখক মুখি চফলখলা । 

বির োখনক হখলা ডু়োখসঘর এই জঙ্গখল মবে অমফসার মহসাখব কাখজ 
চযায মদখ়েমি । 

সরকামর বাাংখলা িািা ও আখশ পাখশ চবশ মকিু চবসরকামর বাাংখলা 
যখি উখিখি । চস সব জা়েযা়ে েুযমরস্টখদর আনাখযানা চলখযই থাখক 
। পাহামি নদীো আাঁকা বাাঁকা পখথ জলপাইগুমির মামনকযঞ্জ হখ়ে 
পদ্মাখি মযখ়ে মমখশখি । 

নদীর এপাখর র্ন শাল চসগুন অজুঘন চমহযনী অশ্বখথর সমাহার |আর 
অনয পাখর অথঘাৎ উত্তর মদখক মদযন্ত মবসৃ্তি চক়োমর করা  া বাযান 
|ইখলকমিমসমে চনই । হামরখকনো মেমমেম অবস্থা়ে র্খরর মখধ্য চরখে 
বারান্দা়ে বখস আমি অন্ধকাখরর র্নে পমরমাখপর আশা়ে । 

না মকিুই চদো যাখে না |মনখজর শরীরো ও চদেখি পামে না । দূখর 
চজানামকর আখলা়ে জঙ্গল আখলামকি । িার আখলা মখন হ়ে হাজার 
ও়োখের । 

মনস্তব্ধ জঙ্গখল মাখে মাখে নদীর জখলর িলাৎ িলাৎ আও়োজ আর 
মোঁমে চপাকার ডাক । 

বখস থাকখি থাকখি কেন চয চ াে চলখয চযল বুেখি পামর মন 
|রু্খমর  েকাো চকখে চযল মখন হখলা চক চযন চদৌখি আমার সামখন 
চথখক োাঁ কখর চবমরখ়ে চযল ে ঘ চমখর মকিুই চদেখি চপলাম না । 

 ূখি মবশ্বাস চনই ।  াবলাম জঙ্গখল থামক । িা়ে অমাবসযার মদন 
|পশু পামে জীব জন্তুখদর উৎপাি এইসব মদখন একেু বাখি । িাই ঐ 
সব জািী়ে মকিু হখব । চিমন গুরুে মদলাম না । 

একেু পখর আমার বাাংখলার সামখনর বেযাি চথখক মক চযন একো 
োপোখনার আও়োজ । ে ঘ চমখর চদমে আমার জানলার একো পদঘা 
যাখির ডাখল চকউ চযন না াখে |মকন্তু কাউখক চদেখি পামে না 
|আখলাো  ার মদখক চর্ারাখি মখন হখলা দূখরর চবসরকামর েুমরস্ট 
লখজ একো আবিা অব়েব র্খরর মখধ্য ঢুখক চযল । যা ো একেু 
িমিম কখর উিখলা । ো়ে আধ্ র্ন্টা বাখদ চসই একই দৃখশযর  

অবিারণা । 

এবার িার সাখথ দূর চথখক চযন এক মশশুর কান্নার আও়োজ । বনু্ধর 
কাখি শুখনমিলাম এই সব জা়েযা়ে অমাবসযার রাখি এেখনা নামক লুমকখ়ে 
 ুমরখ়ে নরবমল হ়ে । চকন জামন না মখন চসই কথাোই উদ়ে হখলা । না 
আর  ুপ কখর বখস থাকা যা়ে না । ে ঘ মপস্তল ও িুমরো মনখ়ে চবমরখ়ে 
পিলাম । 

একেু দূখর চযোখন শ্মশান আখি এবাং চয মদক চথখক মশশুর কান্নার 
আও়োজ আসখি চস মদখক । একেু মযখ়ে চদমে কান্নার উৎসস্থল হখি 
দুখো লাইে চযন যামির চহড লাইখের মি মিকখর চবমরখ়ে আসখি । কাখি 
মযখ়ে েখ ঘর  আখলা়ে চদমে শ্মশাখন চয চপাখিা কামলবামিো আখি িার 
চ ৌকাখি িাজা রক্ত আর এক িামেক সাধ্না়ে মগ্ন । হাি মহম হখ়ে চযল 
|িন্নিন্ন কখর েুাঁজলাম । না চকান মানুখষর মুন্ড চনই । একো মবিাখলর 
কাো মাথা পখি আখি । আর িার সঙ্গী অনয মবিালো স্বজন হারাখনার 
বযাথা়ে কাাঁদখি । জঙ্গখলর রাস্তা ধ্খর আবার বাাংখলার উখেখশ রওনা মদলাম 
|খদমে বেযাখি এেখনা চসই পদঘাো মাখে মাখে চকউ নামিখ়ে যাখে। 

সামখন মপিখন  ারমদখক আখলা চফখল রহখসযর উখন্মা ন হখলা । একো 
হনুমান চসই পদঘাো মনখ়ে চেলা করখি । 

দূরবিঘী চসই েুমরস্ট বাাংখলার কাখি চযলাম । 

আমাখক চদখে চসই আবিা অব়েব আবার র্খর চঢাকার চ ষ্টা করখলা । 

আমম ম ৎকার কখর বললাম "খক? চক ওোখন? " 

চকান উত্তর চনই । 

আখরা কাখি এখস ম ৎকার কখর বললাম "খক আপমন? " 

শান্ত যলা়ে বলখলা "আমম ।" 

একো চিাট্ট শব্দ অথ  আমার বুখক হৃৎমপখন্ডর দুমদুম আও়োজ চযন 
মনস্তব্ধ জঙ্গখল যযণখ দী আও়োখজ পমরণি হখলা । 

পৃমথবীো চযন দুলখি লাযখলা । 

এ আও়োজ চসই আও়োজ । চযন আমার কি জখন্মর সখঙ্গ পমর ়ে । এ 
চিা আমার চসই স্বপ্ন ামরণী । যাখক  ুখল থাকখি চ খ়ে আমার এই জঙ্গখল 
মবে অমফসার মহসাখব আসা । 

এই পান্ডববমজঘি জা়েযা়ে হমনমুন করখি এখস অমাবসযার জঙ্গখল পূমণঘমার 
আখলা িিাখে । আর স্বামী চনশাগ্রস্ত হখ়ে অখর্াখর রু্মাখে । 

                                                        স্বপ্ন ামরণী  
                                           Dr. Shasank Sekhar Sardar, Kolkata, WB 
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Has anybody seen GOD? If someone claims to have seen 

GOD two thousand years ago, then there is no reason why I 

should not be able to see Him, as God is immortal.” No 

man’s seeing God can help you, just as no man’s eating can 

satisfy you. You are to see Him yourself “Even those fighting 

among themselves as to whether God has one body with three 

heads or one body with four hands have never seen God and 

they firmly believe that they can never see Him. If you be-

lieve that God has a body and someone saw Him two thou-

sand years ago and He is immortal but still you cannot see 

Him, then why should you believe? 

It was revealed by Vedic scholars in the late Vedic age that 

God has no body. He is a spirit and can be realized by mind 

and intellect. The glamour of a flower, serenity of nature, 

tranquility of lush green meadows, magnificent modesty of a 

woman, bravery of a hero, emotion and perception are noth-

ing but the manifestation of God within. 

That is why God says in Bhagavad-Gita, - 

“যচ্চামপ সবঘ ূিানাাং বীজাং িদহমরু্জ্ঘন। 
ন িদমস্ত মবনা য্ৎ সযান্মা়ো  ূিাং  রা রম্।।”39/10 
“O Arjuna, I am the root cause of the creation of everything, 

static or moving. There cannot be anything, where I am not 
involved. 

Each living being, called “jiva” has a body (like hardware of 

a computer) A software seems to have been installed in each 

body to receive signals from an unknown source. The electro-

magnetic radio waves in a computer activates the software to 

display the desired information on the computer-screen. Simi-

larly signals of unknown wavelength and frequency probably 

activates the software to produce various mental faculties, 

such as grief, emotion, anger, determination, thoughts, per-

ception. None of them can be measured or regulated by con-

ventional methods because these are beyond our limits of 

perception through the sense organs. These are called spiritu-

al command. Wherever there is Jiva, there is a spirit. That is 

why God says in Srimadbhagabatgita, 

“বুমদ্ধজ্ঞঘানমসাংখমাহ: িমা সিযাং দম: শম:। 
সুোং দু:োং  খবাহ াখবা  ়েন্ া ়েখমব  ।।4/10 
অমহাংসা সমিা িুমষ্টস্তখপা দানাং যখশাহযশ:। 
 বমন্ত  াবা  ূিানাাং মত্ত এব পৃথমিধ্া:।।”5/10 
“Prudence, wisdom, ability to remain cool in challenging 
circumstances and get down to work with confidence, fear, 

courage, feeling of pleasure and grief, self-control, control of 
sense organs, nonviolence, feeling of equality with all, satis-

faction, reputation and such other faculties originate from 
me”. 
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Even a piece of stone is not free from the control of 
Iswara. If you breakdown a piece of stone into minutest 

particles and then examine its structure, electrons are 
found to rotate in fixed orbits. This is how the properties 
of matters are controlled God says in Srimadbhagabat-

gita, 

“Inanimate objects exhibiting special properties, such as-
glittering glamour of gold, silver and diamond, radioac-

tive properties of uranium, inflammability of coal and 
fuels inherit them from my spirit” 

“যদ্ যদ্ মব ূমিমদ্ সোং শ্রীমদূমর্জ্ঘিখমব বা। 
িেখদবাবযে োং মম চিখজাহাংশসম্ভবম্।।”41/10 

The sum total of properties of various matters, behavior 

of plants and animals, the psychological patterns of hu-

man mind, such as emotion, modesty, arrogance, judge-

ment, courage, sublimity, cruelty, revengefulness and 

such other faculties, serenity of nature, tranquility of 

environment, constitute God. 

So, the sum total of whole universal spirit is God. The 

Upanishads declare” He,the Lord has interpenetrated the 

universe. It is all His” 

God says in Srimad Bhagwad Gita, 

“মত্ত: পরিরাং নানযৎ মকমন্ দমস্ত ধ্নঞ্জ়ে:। 
মম়ে সিঘমমদাং চোিাং সূখে মমণযণা ইব।।”7/7“ 

None is superior to me. The entire universe is woven, as 

it were, into a single garland around my neck.” 

The powers of creation, preservation and destruction and 

the attributes such as omnipresence, omniscience and 

omnipotence make God of gods. On earth we die, in 

heaven we die, in the highest heaven we die. It is only 

when we reach God that we attain life and become im-

mortal. 

The devil is as powerful as God, only he has no holiness. 

The devil and God are, as it were, two streams flowing 
in the same river in opposite directions. As long as devil 

is allowed to rule, anger, disrespect, audacity, intoler-
ance, belittling others raise their ugly heads. ” Reverse 
the direction of the devil in the direction of God by your 

own effort “This is the only method to be devoted to 
God. 

God is a spirit, invisible and inconceivable by our nor-

mal level of perception. Intellect recognizes the spirit, 
when it manifests as the universe and the individual be-

ings through its inscrutable power of Maya. Thus one 
becomes many. 

                                                     Concept of God 
                                          Monoj Kanti Biswas, Kolkata, WB 
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These are revelation of Vedanta which comprises the 
Upanishads. What is Vedanta? The essence of knowledge 

of the Vedas is Vedanta. 

The Vedas mean the accumulated treasury of spiritual 

laws, discovered by different persons in different time. Just 

as the law of gravitation existed before its discovery and 

would exist if all humanity forgot it, so is with the laws 

that govern the spiritual world. The moral, ethical and spir-

itual relations between soul and soul, between individual 

spirit and the father of all spirits were there before their 

discovery and would remain if we forgot them. 

The discoverers of these laws are called Rishis and are 
honored by the Hindus as the perfected beings. 

The difference between man and man, between man and 

angel, between man and animal, between animal and plant, 

between plant and stone is not in kind because everyone 

from the highest angel to the lowest particle of matter is 

but the expression of that infinite ocean but the difference 

is in degree. You and I are both outlets of the same channel 

You are of the nature of God by your birth right and so I 

am. For example, a 1000W lamp, a500w lamp and a 60w 

lamp are outlets of the same channel, the variation is in 

degree, not in kind. 

Is God, then, a matter? No, certainly not. Matter is per-

ceived by five senses; God is perceived by intellect and 
mind. He is not matter, but whatever is real in matter is 
God. 

The Vedas teach us that the creation  is without beginning 
or end. Science has proved that the sum total of cosmic 
energy is always the same. Then if there was a time when 

nothing existed where was all these energy? Was it then 
held by God in potential form. In that case God is some-

time potential and sometime kinetic, which would mean 
that God is mutable. Everything mutable is a compound 

and every compound is perishable. So God is perishable, 
which contradicts the proposition that God is immortal. 
Hence there was never a time when there was no creation. 

Creation and creator are two lines, as it were without be-
ginning or without end running parallel to each other. 

God is the ever active providence by whose power systems 

after systems are being evolved out of chaos, made to run 
for a time and then again destroyed. 

What is God in Vedanta? He is a principle, not a person. 

You and I are all personal gods. The absolute God of the 
universe, the creator, the preserver, the destroyer is an im-
personal principle. You & I, the cat, the rat, the devil, the 

ghost all are personal gods. You want to worship personal 
God; you worship your own self. 

Vedanta says that there is nothing that is not God. The living 
God is within you, The only God to worship is human soul in 

human body. Of course, all animals are temples but man is the 
highest, the Taj mahal of temples. 

 “If you take my advice, you will never enter any temple or 

church. Come out, go and wash yourself again and again until 
you are cleansed of all superstitions that have clung to you 
through all ages” advises Swami Vivekananda. 

This is the most practical of all worships. Yet it frightens 
many. They cannot get away from what their grandparents had 
told them about God (sitting somewhere in heaven) 

Does it mean that idolatry is wrong? ”No if you are devoted to 
the principles, as stated above, if you find it convenient to use 
any type of tool, an idol, a cross, a mosque to arrive at the 

ultimate object of visualizing God in every soul around you, 
then there is no harm. ”That is why God says in Srimad 

Bhagawad Gita,—— 

“নাহাং েকাশ: সিঘসয চযাযমা়োসমাবৃি:। 
মূখঢাহ়োং নাম জানামি চলাখকা মামজমবয়েম্।।”25/7 
I am veiled in obscurity. The fools are unable to realize my true 

identity. ” That I am birthless and deathless” is beyond their 
imagination 

“কামমমস্তমস্তহৃঘিজ্ঞানা: েপদযখন্তহনযখদবিা:। 
িাং িাং মন়েমমাস্থা়ে েকৃিযা মন়েিা: স্ব়ো।।”20/7 
Every creature is influenced by its own environment. So, they 
offer prayer accordingly irrespective of what truth is. 

 “ চযা চযা যাাংযাাং িনুাং  ক্ত:শ্রদ্ধ়োমচ্চঘিুমমেমি। 
    িসয িসযা লাাং শ্রদ্ধাাং িাখমব মবদধ্ামযহম্।।”21/7 
I therefore accept prayers from all disciples in whatever form 

they offer. 

IN BRIEF,” SERVICE TO HUMANITY, SERVICE TO NATURE, SERVICE 
TO ALL CREATURES” IS TRUE SERVICE TO GOD. OTHER DETAILS 
ARE OPTIONAL 

                                          Concept of God 
                                          Monoj Kanti Biswas, Kolkata, WB 

Aranya & Maya Bava, Philadelphia, PA 



                                 Sharodiya Annual Magazine            Vol 5,2020          

            Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania  

Srijan 

It was the end of summer when Tim Martin and his 
family moved from Toronto, Canada to Hershey, PA in 
the USA. Tim is an intelligent 10 years old, very curi-
ous, friendly, and smart kid. Initially, Tim was averse to 
moving out of Toronto, when his parents found a new 
job in the USA. However, seeing his parent’s eagerness 
and excitement about their new positions as a Scientist 
and Professor at the University, Tim had to give in to 
the move. Tim was a little apprehensive about Ameri-
can schools, especially the idea of moving to a new 
school in 5th grade with no friends seemed very daunt-
ing to him. However, amongst all the moving chaos, 
somewhere deep down he was a bit excited about seeing 
a new place, although he did not want to show it. When 
the big move day eventually came, he was actually sad 
to leave his place he knew as home. He had to leave 
behind his grandparents, uncles, aunts, his school, and 
friends. He felt very sad and insecure not knowing what 
the future had in store for him.    
 
After arriving in the USA, he was thrilled and very curi-
ous to find out about Hershey. He researched online on 
Milton Hershey while in Toronto and knew Hershey 
had a lot to offer. He was anxiously looking forward to 
visit Hershey Park, Hershey Garden, Chocolate World 
and Hershey Story Museum. However, once the Martins 
reached Hershey things got very hectic and chaotic! It 
was Tim’s first move and even though Ava and Thomas 
(Tim’s parents) had moved before, it was their first 
move with Tim. Luckily there was Ava’s brother’s fam-
ily, especially Nathan (Tim’s cousin) living in Hershey, 
and it was an important reason why Tim’s parents felt 
secured and relieved to move to Hershey. Ava and 
Thomas felt having Nathan in Hershey was a blessing 
as Tim could play with him. Nathan was similar to 
Tim’s age, an eleven year old kid who will be in 6th 
grade (middle school) this school year and a good role 
model for Tim. Nathan was good in both studies and 
sports. On the first day in Hershey, Tim and his family 
stayed with Nathan’s as their belongings had not yet 
arrived from Canada. So they enjoyed a good  home 
cooked meal, got caught up with family news, and Tim 
and Nathan even got some time to play outside before it 
became dark and they spent the night with Nathan’s 
family. Nathan told Tim, “You would really like the 
Hershey school as there is so much to do and learn, that 
there is never a dull moment”!  Tim was exhausted and 
fell asleep quickly, yet when he got up he didn’t feel 
well-rested and was missing home. The Martins woke 
up early and after breakfast went straight to see the 
property they will be renting to live. It was not exactly  
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what they had anticipated. The house was a big 
mansion almost historic with large backyard open-
ing into wilderness with no neighbors. Tim had 
mixed feelings, he did not like the house that much, 
yet he thought it would be nice to explore the 
rooms and the vast outdoors. His parents thought 
the mansion was old and too big for their small 
family, but  thought it would be nice for Tim and 
Nathan to play together on weekends. Their belong-
ings arrived late that night and Tim felt everything 
was so haphazard with no proper furniture, clothes, 
food, books, and toys or even screen time. The 
kitchen was not set and they could not cook food, 
so they went out for dinner and Tim didn’t quite 
like it and came home tired ready to call it a night. 
 
Tim couldn’t sleep well throughout the night, as he 
kept on hearing strange noises! He heard the creak-
ing of doors and windows closing maybe from the 
wind and even the sound of rustling leaves. He was 
so confused laying half-awake in the night, he won-
dered how is it possible that he could hear the rus-
tling leaves so clearly as if the dried leaves were 
inside! At one point, he thought he saw the lights 
turn on in the room. Tim unsure of what was going 
on, tried to wake his parents who were tired and 
fast asleep. When they woke up they asked Tim, 
“why did you wake up so early, it is not even 4:00 
am?” So Tim narrated to his parents about the 
strange noises and his parents comforted him say-
ing it was the wind. His mom asked him, “Tim why 
did you leave the refrigerator door open all night?” 
He told his mom that he didn’t do it and his dad 
said, “It is okay son if you were hungry and tired 
and maybe you forgot” Tim tried to explain and 
said, “I am still hungry and tired as I did not have a 
good supper nor proper sleep and I was getting 
nightmares about hidden doors leading to a secret 
stairways into the basement, but I didn’t open the 
fridge as I was not interested in the leftovers from a 
crummy meal!” Ava and Thomas, both reassured 
Tim that it was bad dream as the house had no 
basement.  
 
That morning Tim’s parents got busy furnishing the 
house and setting up the kitchen, which meant Tim 
had all the time to explore. Besides, the conifers 
there were also oak trees outside and he was won-
dering if he had heard the rustling of the dry leaves 
on the ground. Just then, he saw two kids about 
thirteen years trying to peep and climb into Tim’s  

                                   Mystery of the Mansion  
                                                                        Arman Kazi 
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room through an open window. Suddenly, when they 
heard Tim’s footsteps approaching they took one 
quick look at him and started to run. Though Tim was 
frightened, he ran behind them in pursuit, but the two 
boys were quick and disappeared into the wilderness. 
Tim was terrified and exhausted and after returning 
home he fell asleep. When Tim woke up, he told his 
parents what had happened and upon hearing about it 
they said, “You shouldn’t venture out alone again!” 
So Tim decided to check out the inside of the house 
in detail, since it was dark outside. After exploring a 
few rooms, Tim got tired and decided to play games 
on his iPad and asked his mom for it. Ava had placed 
the iPad in Tim’s room, but after searching they 
could not find it. From here on, Tim felt there was 
something spooky about the house or the iPad was 
stolen by those two boys.    
 
Tim’s parents decided to call Nathan to spend the 
weekend with Tim. That night, Nathan was to sleep 
with Tim. Tim had told Nathan everything that had 
happened since they came to the haunted mansion! 
Nathan was on alert and wanted to help Tim. They 
planned Tim would be up for the first half of the 
night and Nathan would keep watch the second half 
of the night. After some time, Nathan decided to let 
Tim sleep. Tim being tired fell asleep quickly and 
then in a short while to Nathan’s surprise, Tim got up 
and started to walk. Nathan whispered, “Tim what are 
you doing? Where are you going?” Tim didn’t an-
swer, he kept walking as if – asleep. Nathan followed 
him. Tim went to the back of the house, to a hidden 
door leading to a secret stairway to the basement. 
Nathan was very surprised as it was exactly like how 
Tim had described it in his dream! Tim collapsed and 
Nathan called Tim’s parents for help. Both Ava and 
Thomas came rushing and to their horror found Tim 
lying on the floor. They were astonished to discover a 
basement that they did not even know existed! Na-
than explained Tim’s sleep-walking after Tim was 
brought back to his room. As Tim learnt about his 
sleep walking, he immediately put the clues together 
and solved the mystery. 
 
Tim realized wind may have rattled the windows and 
perhaps he sleep-walked on his first night in the man-
sion. Tim figured he had opened the door and stepped 
outside therefore he heard the door creaking and the 
rustling of leaves. He may have also opened the re-
frigerator in search of food, which explains why he 
saw light turning on and had discovered the base-
ment! Next day, Tim and his dad consulted with the  

                                      Mystery of the Mansion  
                                                                          Arman Kazi 

 

  

doctor regarding Tim’s sleep-walking and the doc-
tor explained that it can happen to children when 
physically and mentally overwhelmed, but he ex-
plained that as Tim settles down he would stop 
sleepwalking. On their way back, Tim noticed the 
two boys who were peeping into his room the day 
before. They approached Tim, introduced them-
selves, and apologized for their intrusion. They 
were neighborhood kids and seeing windows open 
after a long time they got curious and thought of 
checking it. Upon reaching home, Tim searched 
for the iPad and was surprised to find it stuck be-
tween the windowsill and the heater vent, which 
probably got knocked off after he chased the 
neighborhood boys. Tim was happy that he was 
able to solve the mystery. Ava and Thomas were 
looking forward to begin work at the university 
and Tim and Nathan were happy and excited about 
their school reopening. 

              Through my eyes 

        Kavya Pai, Hummelstown, PA 
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                                    Various Artist Performed in Sampriti Virtual Program - 2 
                               Premiered on Youtube July 26th, 2020 View 2000+, Like 80+  
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                                                Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA 
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       Soumen and Chandrika Musical Evening Concert October 18th, 2019  
                 Eagle View Middle School, Mechanicsburg, PA 



                                 Sharodiya Annual Magazine            Vol 5,2020          

            Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania  

Srijan 

              9th year Sarbojanin Saraswati Puja February 1st, 2020   
                  Lemoyne Burrough Community Hall, Lemoyne,  PA                   
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এক োাঁক  াখলাবাসা  
লাল, নীল, হলুদ, সবুজ পাোখি  
আমার মবিানা়ে উখি এখস বখস  
এখলাখমখলা কখর মদখ়ে চযখলা  
    আমার চষাখলাো বখ়েস । 
আমাখক পািাখলা ম রকুমাখরর চদখশ  
  িবু পলাখশরা পখথ রামেখ়ে যা়ে  
  িবু হাসু্নহানা যন্ধ মবলা়ে রাখি । 
িবু, সৃ্মমিসুধ্া়ে  রাখনা শূনয পােোমন  
  উজাি কখর চদ়ে হারাখনা যি দৃশযগুখলাখক । 
 
চমৌ নীলাম্বরী শামি পখর পুষ্পাঞ্জলী চদখব বখল, 
  ইশারাখি ভ্রূ  যুযখল , চঢউ এর মহখল্লাল চিাখল । 
“চদব আসমব চিা আজ ? মনউ যালঘস ইসু্কখল”? 
মদমদর চসন্ট, পাউডার চমখে  
  েথম চেখমর পযাখন্ডখল চি  
  সাইখকখল চ খপ । 
মা, মুহূখিঘ চকমখন সব বুখে মনল  
  কপাে বন্ধ, বাইখর িালা মশকখল  
চডখক চডখক না েুখল, না চেখ়ে চমখেখি শুখ়ে  
 াখলাবাসা ম খজ ধু্খ়ে, রু্ম এখলা দু চ াখে, 
                          উিলাম মবখকখল ।   
 
আেঘ সু্কখলর িােী, কখলজ মডমেখ়ে, 
    ইউমন ামসঘমে চি এখল । 
িুমম চেম, পুখজা়ে িাখম, কখলজমিে বইপািা়ে এখল  
    নিুন বই চদোর অমিলা়ে, আমা়ে আাঁকখল  
                           মলাখের চপিখন  
মলখে মদখ়ে যাখলা, "আসখবন মকন্তু ইখডখন মবখকখল      
                            বাকী কথা চদো হখল” । 
পুখজার মাখস, ও ারোইখমর চরখস  
 মামেঘন চকাম্পানী র মবমলমি র্মি  
                             ঢাং ঢাং বাখজ  

                       যমদ চেম মদখল না োখণ  
          Dr. Pijush Mishra, Kharagpur, WB 
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মবখকল চপমরখ়ে সন্ধযা, রামের অবখশখষ 
িাখম চপৌঁখি চদমে  
   ইখডখনর চযখে  
 ারী িালা চোখল । 
  
ফাাঁকা চলমডস সীখে বখস । 
  মপওর  মসখে, চনকখলখস, 
চসানার চবখনর চমখ়ে পাখশ এখস বখস । 
একথা চসকথা চশখষ  
   হিাৎ, চযৌবখনর চজা়োরা ওখি  
   চেখমর চফা়োরা চিাখে  
কথা চদও়ো চনও়োর পালা চশখষ  
ও বখল বখস, 
    সামখনর স্টখপখজ চনখম  
    এিুমন,  লুন না দুজখন পালাই  
    হমনমুখন ! চদরাদুন এক্সখেখস  
    সিাইখক সাসখপখি চরখে  
    বযাস, িিুমন চেখমর ক্লাইমযাক্স । 
    ো়োর চফখে, বাস পাবমলক  
    দুোি, ম ৎকার, হুখল্লাি, যানজে । 
                সদযজমা চেম  
    িাই ার শালা, মদখলা মপখষ  
    প়েসা চফরখির লাইখন অবখশখষ । 
 
    চ ামরা মবাঁধ্খলা চ াখে 
হলুদ, হলুদ চ াখে চদেলাম  
    মসযনযাল চপমরখ়ে  
িুমম আখল়ো,  খল যাে অখনযর হাি ধ্খর  
   চদরাদুন এক্সখেখস  ! 
এেন ফী বির, পুখজার িুমেখি, 
   জুমে মবহীন, একা মবহঙ্গ  
   মেমকে কামে চদরাদুন এক্সখেখস  
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কথা, িুমম জখন্মমিখল কখব! 
চসই চস চকান অযুি বির আখয। 
মকবা চিামার জন্মমদন, মকবা জন্ম মাস, 
মকবা জন্ম বির! স যিার আখয না পখর? 
চকাথা হখি মববমিঘখল? 
পামেখদর কলকাকমল, 
নামক চমখর্র যজঘন বা পশুর হুঙ্কার, 
হামির বৃাংহন নামক অখশ্বর চেষা, 
বািাখসর শনশন না েখির আস্ফালন। 
এসবই মক সযখত্ন লামলি কখরখি চিামার ভ্রুন? 
অবখশখষ কাখলর আবখিঘ েকৃমির জির হখি 
জন্ম মনখল মানখবর মুে যহ্বর হখি 
মানব ধ্বমন হখ়ে। 
জখন্মর চসই শু  িখন 
কি মবম ে ধ্বমনখি মুেমরি হি আকাশ বািাস। 
চ না মক চযি িেন পশু আর মানখবর 
মবম ে ধ্বমনর িফাি। 
ধ্বমনর তশশব চপল শখব্দর আকার। 
মবশৃঙ্খল শখব্দর চরাি বখ়ে  লল বহূকাল ধ্খর। 
ধ্বমনর তকখশার এল অবখশখষ। 
 াষা এখস শব্দখক বাাঁধ্ল শৃঙ্খল চডাখর। 
বযাকরন এখস শৃঙ্খমলি  াষাখক করল আরও সুশৃঙ্খল। 
আজ িুমম অসীম শমক্তশালী। 
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িুমম আজ শমক্তশালী 
পরমানু চবামারও চ খ়ে। 
কথার মা়োজাখল বন্দী আজ সমগ্র মবশ্ব। 
যার আখি কথার যাদু সখন্মামহি সকখলই িার কাখি। 
কথামশল্পী, বাম ক মশল্পী, কথা সামহমিযক, কথক, 
কথা়ে চমারা মানব সমাজ। 
কথা মদখ়ে মকখন মনখ়ে মানব হৃদ়ে, 
চকউ চনিা, চকউ মেী, চকউ উমকল, চকউ বা ধ্মঘ গুরু। 
কথাই সৃমষ্ট কখর সামহিয সম্ভার, 
কথা়ে সুর মদখ়ে সৃমষ্ট হ়ে যাখনর জলসার্র। 
কথা িুমম মা়োম়ে, চমাহম়ে, অখমার্ শমক্ত ধ্র। 
কথা িুমম জামযখ়ে চিাল চস্নহ, চেম,  ালবাসা, মবশ্বাস মানব হৃদখ়ে। 
আবার িুমমই সৃমষ্ট কর রৃ্না, মহাংসা, ঈষঘা, মবখদ্বষ। 
কথাখিই েুাঁমজ আমরা জীবখনর মাখন। 
জীবন মবনাশ হ়ে কথার সৃষ্ট অপমাখন। 
নখরনখক ম নল মবশ্ব মশকাখযা সখন্মলখন, 
শুধু্ কমে কথা মদখ়ে- 'My brothers and sisters of America'. 
সু াষ চনিাজী হল চসও চিা কমে কথা মদখ়ে 'খিামরা আমা়ে রক্ত 
দাও, আমম চিামাখদর স্বাধ্ীনিা চদব'। 
'চবাবার চকান শত্রু চনই' 
কারন িার চকান কথা চনই। 
কথা়ে হাসা, কথা়ে কাাঁদা, কথা়ে  ালবাসা যিা, 
'অমসর চ খ়ে মমস শমক্তধ্র', 
চস চিা কথারই নামান্তর।  

 

                              কথা  
             Bimalendu Dutta, Kolkata, WB 

 
         Aradhya Biswas, Mechanicsburg, PA 
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When clouds of grey fill the sky 
The voice of the unheard begins to cry 
Those who have no wings cannot fly 
Away from what rings nigh 
  

When the spring melts into winter 
And the hearts of the righteous go a’splinter 
Away I must go 
To the valley where the spider lilies grow 
  

When the howling wind reaches its peak 
The corpses of birds begin to speak 
Shivering fairies hide inside the vines 
While darkness brews beneath blood-red wine 

 

When the moon glows scarlet at the brink of day 
When sunflowers refuse the light of sun rays 
Away I must go 
To the valley where the spider lilies grow 

                                 The Valley Where the Spider Lilies Grow  
                                                      Ishita Mitra, Mechanicsburg , PA 

Page 32  

 When the river destroys the sailboat 
And the fish come upside down afloat 
The leaves all fall from the trees that shudder 
Upon the shredded oars and rudders 
  

When the wolf howls to the glaring sun 
And the moths hover before the clock strikes one 
Away I must go 
To the valley where the spider lilies grow 
  

To unsheathe my sword 
And leave behind my loathsome lord 
To mount my horse 
And set on without remorse 
  

The hooves muffled by the baby grass 
Before I reach the destined pass 
Away I must go 
To the valley where the spider lilies grow 
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                                  शायरी   
             Nibha Rani, Mechanicsburg, PA 
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                                  Flamingo 
                                      Sriparna 

আনমখন  ুপ াপ  
   মনখজখি মগ্ন । 
বখস আখি রাজহাাঁস  
  চযাধূ্মল লগ্ন  । 
চযালাপী বখণঘ িুমম  
  রাজকী়ে আসখন । 
মনখজখি িৃপ্ত িুমম  
  অপরূপ বসখন ।  
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        সমাজিখের বধ্য ূমমখি দাাঁমিখ়ে  
 Utpal Kumar Saha (1957-2020), Dhaka 
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আমম িাখদর মি বলখি  াই না 
এো মবজ্ঞান মসদ্ধ সামামজক বযবস্থার উপজাি চবদনা! 
আমম বলখি  াই চোলা বািাখসর কথা 
চয বািাস চথখক এেখনা মহার্ঘ ধ্াখনর যন্ধ 
আর সবুজ পাে চিখির চদালা 
একই সাংখয চ ষ্টা কখরও বুেখি পাখর না 
অখক্টাবর মবপ্ল্খবর সরলিা। 
 
চবাো হ়েমন পিাকার লাল রখের আখরা মকিু কথা 
এমনমক লাংমাখ ঘর চসই োল চকখে আখসঘমনক যুক্ত জল 
 যানযখযর যম চিখি কাখকর পমরবখিঘ শকুখনর িমব 
মানুখষর েুল বারান্দার মনজঘন দুপুর। 
েকৃিপখি চমৌলবাখদর অসমেমিখযাযীিা়ে 
চবখি উখিখি আমাখদর ধ্বাংসােক চমৌনমশল্পকলা, 
ধ্মঘী়ে চলবাখস বাোলী জািী়েবাখদর চসইসব চপাশাক 
চঢখক মদখ়ে মূেঘিার ব়োখন সমাখজর অন্ধকার যমলখি 
মবধ্বস্ত জুিার চপখরক চথখক কারোনা ম মমনর চধ্াাঁ়ো়ে 
চয সমস্ত হিকারী কথা িাখদর জনয িুখল চরখেমি 
িাাঁিবস্ত্র, পূজাবকাখশর হলুদ মেমকে, পিাকার বাংশদন্ড, 
সাইখবমর়োর মহমাাংখকর মনখ  চনখম যাও়ো িাপমাো 
আর অির চমমনখফসখো, চমইন চকম্প, চরি বুক। 
 ূল বুেখবন না আমার চ াখের িারা়ে 
চিমন চকান চক্রাধ্ চনই বখল। 
 
আমম বুখকর মাখে ডুব মদখ়ে েুাঁখজ চবিাই 
সহযশমক্তর ক্রমমবকাশ আর রেমবম খের মবিৃষ্ণা 
িবু ওখদর মি আমম বলখি  াই না, 
বলখি  াই চোলা বািাখসর কথা 
চয বািাস বমস্ত এলাকার চোলা চিনগুমলর 
একমাে যন্ধমব াখর সমথঘ। 
িবুও আমম শুধু্ই বলখি  াই 
সরলিা সিিা চদশখেম বাোলী জািী়েিাবাখদর 
হাজার বিখরর ইমিহাখসর রক্ত করবীর কথা। 

Sampriti’s sincere condolence to the affected 

families who lost their dear one’s in the 

COVID-19 pandemic. 

েেন্ন সকাল, সুন্দর,অনুপম, আখধ্া আখলা আখধ্া অন্ধকার ।  
পূব মদযখন্ত শুধু্ একেু লামলমা, চযন একমুখিা আবীর - 
চকান সুন্দরী িার চেমমখকর বুখক এাঁখকখি  াখলাবাসার েমিেমব । 
নীরব মবহখঙ্গর কখে আবার চজখযখি কাকলী ধ্বমন , 
"কুহু'" রখব চকামকলা জাযাখ়েখি ধ্রণীর মনমদ্রি সত্তাখক । 
 
মমমষ্ট, শীিল, োণখিাাঁ়ো সমীরণ বামহি হ়ে - 
দমিণ হখি উিখর মকাংবা একেু ঈশাখন ও তনঋখি  ।  
চদহখক মবসৃ্তি কখর পৃমথবীর আনু ূমমক  িখল  
চ াখরর সুে মনদ্রা়ে মগ্ন আরামমে়ে মানুখষর দল । 
আমমও িাখদর একজন হখ়ে মনমীমলি চ াখে চিামাখক েুাঁমজ।  
 
আমার পাশমেখি চযোখন সারারাি েদীখপর আখলা়ে  
চিামাখক চদখেমিলাম স্বপ্ন  সুন্দরীর চবখশ - 
িুমম শুখ়েমিখল আমা়ে স্পশঘ কখর মবিানার এক পাখশ ।  
চসো এেন োমল - িখব িুমম মক শুধু্ই স্বপ্ন !  
বাস্তখবর আমেনা়ে চিামার চদো নাই  - িুমম মক অবাস্তব ? 
 
িাই চিা বাস্তব চক রৃ্ণা কমর, বাস্তব মহাংর , কুৎমসি, 
বাস্তব জ্বালাম়ে , ববঘর, মনষূ্ঠর আমার কাখি । 
িাই মফখর চযখি  াই চমাহম়ে স্বখপ্নর রমঙ্গন আকাখশ । 
চিামার চকাখল মাথা চরখে একেু রু্মাখি  াই । 

My New Cycle,  

Pink and Purple. 

Let’s go out, We both will shout, 

Round and Round – More fun we found  

Round and Round – tring tring tring  

Let’s make sound. 

My New Cycle,  

Pink and purple 

            My New Cycle 
      Hiya Das, Bangalore, KN 

                   অবাস্তব  
 Subroto Chakraborty,  Kolkata, WB 
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               Bear, Bear everywhere 
 Suhani Nath, Mechanicsburg, PA 

                  Starry  Night 
       Mythili Pai, Hummelstown, PA 

                    COVID-19 
   Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA 

                             Owl 
 Ananya Deshpande, Lebanon, PA 
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আখমমরকা চদশোর কাখি আমম ঋণী । এই চদখশ আমরা র্র চবাঁখধ্মি, 
সুখে শামন্তখি বাস করমি, িাই অবশযই এখদখশর মামেখক জানাই শ্রদ্ধা 
ও েণাম । মকন্তু এই সমস্ত জাযমিক সুে সুমবধ্ার সাখথ সাখথ এ 
চদখশর মামেখি আমার আখরক পরম োমপ্ত হল আমার সাংযীি গুরু 
পদ্মশ্রী পমন্ডিা িৃমপ্ত মুোজঘী ও আমার পরম পূজনী়ে বখি গুরুজী 
পদ্মমব ূষণ সাংযীি মিঘন্ড পমিি যশরাজজীর সামন্নধ্য ও আশীবঘাদ লা  
। চসই চকান মকখশারী বখ়েখস "মৃযন়েনী ' নামক একমে মে ম  
মসমর়োখল পূজয বখি গুরুজী পমিি যশরাজজীর যান শুমন, িাাঁর চসই 
উদাত্ত কেস্বর , িাাঁর যা়েন তশলী চযন মরখম মবাঁখধ্ যা়ে আমার। 
িারপর কখ়েকবার কলকািা়ে ওনার যান চশানার চসৌ াযয হ়ে ।  
মকন্তু ওই পযঘন্তই, ওনার পাদস্পশঘ করা বা ওনার সামন্নধ্য লা  করার 
কথা িেন স্বখপ্নও  াবখি পারিাম না । আমরা Pittsburgh শহখর 
যেন বসবাস করখি এলাম িেন PJIM বা Pandit Jashraj Insti-
tute of Music এর কথা জানা মাে ওোখন যান চশোর মসদ্ধান্ত 
মনখ়ে চফমল ।  আমার সিীথঘ বনু্ধখদর কাি চথখক জানখি পামর 
গ্রীষ্মকাখলর চকাখনা একো সমখ়ে উমন Pittsburgh শহখর আখসন 
এবাং PJIM এর িােিােীখদর যান চশোন । আর েমি বির জুলাই 
মাখস PJIM আখ়োজন কখর 'মশমবর' বা music ও়োকঘশপ এর, ৬ 
মদন বযাপী সঙ্গীি সখঙ্গ শ্রখদ্ধ়ে বখি গুরুজী িািাও ওনার মশষযরা 
িামলম চদন PJIM এর িাে িােীখদর । আমাখদর চদখশর গুরুকুখলর 
আদখশঘই তিরী হ়ে এখদখশর PJIM ।  
 
PJIM এর েথম মদনমে আমার ম রস্মরণী়ে ।  গুরুজী িৃমপ্তজী আমাখক 
শমনবার সকাখলর ক্লাস এ আসখি বখলমিখলন, যথা সমখ়ে চপৌঁখি 
চদেলাম র্র আখলা কখর পমিিজী বখস আখিন class এ । যাখ়ে 
লালরখের মসখের পাঞ্জাবী সখঙ্গ মানান সই জহর চকাে, পরখণ মসখের 
ধু্মি , যলা়ে চসানা মদখ়ে বাাঁধ্াখনা রুদ্রাখির মালা ।  'ওম অনন্ত হমর 
নারা়েণ ' বখল উমন শুরু করখলন শুদ্ধ সারাং রাখয - 'যাও জী যাও 
শযাম িমল়ো' বমন্দশমে চশোখি । সামখন িাাঁর চসই পরমকামন্তম়ে 
মস্নগ্ধরূপ সখঙ্গ িাাঁর চসই অনবদয কেস্বর, মখন হমেল সরস্বিীর 
বরপুে চযন আমার সামখন অমধ্মষ্ঠি ।  
 
বখি গুরুজীর Pittsburgh শহখর আসা মাখনই একো উৎসখবর মখিা 
বযাপার হখিা ।  অখনক আখয চথখক আমরা িার েস্তুমি শুরু করিাম 
আমাখদর গুরুজী িৃমপ্তজীর িোবধ্াখন ।  যরম যরম সদয বানাখনা 
রুমে মকাংবা র্ী মদখ়ে বানাখনা মে ুমি চেখি  াখলাবাসখিন মিমন । বখি 
গুরুজীখক কেনও চদাকাখনর বানাখনা োবার চেখি চদমেমন । িাাঁর 
োবাখরর অখনক রকম মবমধ্ মনখষধ্ মিল, সমূ্পণঘ শাকাহারী মিখলন 
মিমন । Pittsburgh এ থাকা কালীন আমরা িােীরা মমখল েমিমদখনর 

োবার বামনখ়ে মনখ়ে চযিাম িাাঁর জনয । চস চয কিোমন চসৌ াখযযর বযাপার 
মিল িা  াষা়ে েকাশ করখি পারব  না । মখন হি মানব চদহধ্ারী ঈশ্বখরর 
চসবার সুখযায পামে । রূখপার বাসখন েুবই পমরমমি োবার চেখিন । মিমন 
কমফ চেখি  াখলাবাসখিন েুব । অসম্ভব মজার সম়ে কােি িাাঁর সখঙ্গ । 
সঙ্গীি জযখির একজন মদকপাল , এি বি একজন নিেখক এি সামখন 
চথখক েিযি করার সুখযায চপখ়ে মনখজখদর জীবন ধ্নয বখল মখন হি 
আমাখদর । যেন মিমন মাথা়ে হাি চরখে আশীবঘাদ করখিন চ াখের জল 
বাধ্া মানি না । চস মিল আমাখদর আনন্দাশ্রু ।  

যেন যান চশোখি বসখিন িেন মিমন একজন রাশ ারী মশিক ,  ুল ত্রূমে 
হবার চযা মে চনই । মশমবখর চদখেমি ২০০ জন িাে িােীখদর মখধ্য যমদ 
একজনও  ুল সুর লাযাি, মুহূখিঘর মখধ্য মিমন িাখক েুাঁখজ বার করখিন 
এবাং িার  ুল শুধ্খর মদখিন । আবার চসই মিমনই যেন সবার সখঙ্গ 
থাকখিন , সারািণ হামস িাট্টা িামাশা়ে  মরখ়ে রােখিন । কেনও সেনও 
আমরা িাাঁর সামখন েুনসুমে করখল মশশুর মখিা মজা চপখিন মিমন ।  
অসম্ভব উদার মহৎ দরাজ হৃদ়ে মিল ওনার । েমি বির 'মশমবখর' চদখেমি 
বাোখদর েমি মক অসীম োন মিল । ওখদর সাখথ সম়ে কাোখি 
 ালবাসখিন । 'মশমবর" মাখনই আমাখদর কাখি উৎসখবর সম়ে । চদশ 
মবখদশ চথখক নানান গুরুজনখদর কাি চথখক যান চশো িািাও আখরা 
অখনক গুমল মবষ়ে যুক্ত মিল , ৬ মদন বযাপী এই সঙ্গীি েমশিণশালা়ে চকান 
একমে মদন হি  গুরু পূজন । স্তব, স্তুমি , মে উচ্চারখণর মাধ্যখম গুরু 
পূজন চশষ কখর বি গুরুজীর পাদপখদ্ম অর্ঘেদান করা হি ঐ মদন । বি 
গুরুজীর অন্তর মিল সবঘদা চেখম পমরপূণঘ । জামি ধ্খমঘর উখদ্ধঘ মিল িাাঁর 
সঙ্গীি িাই চিা ত রব রাখয - 'খমখরা আল্লা চমখহরবান' যাইখি যাইখি 
মিমন চপৌঁখি চযখিন 'ওম' কার ধ্বমনখি । আল্লা ওাঁ মমখল মমখশ একাকার 
হখ়ে চযি িাাঁর সুর সৃমষ্টখি । সাংযীখির  মাধ্যখমই অখনক অখলৌমকক র্েনা 
র্খে ওনার জীবখন । আমাখদর গুরু পমিি আ াযঘ নীরজ পাখরে জীর কাখি 
চশানা দুমে যখল্পর উখল্লে করমি এোখন - 
 
গুজরাখের আহখমদাবাদ শহখর 'Saptak school of music' েমি বির 
সঙ্গীি সমাখরাখহর আখ়োজন কখর । প়েলা জানু়োরী চথখক ১৩ই জানু়োরী 
পযঘন্ত  খল সাংযীখির এই মখহাৎসব । একবার বি  গুরুজী এখসখিন এই 
সমাখরাখহ অাংশ গ্রহণ করখি । যান শুরু করার আখয চশ্রািাখদর উখেখশয 
মিমন বখলন চয আজ মিমন 'মম়ো মল্লার' রায যাইখবন । যমদও মূলি বষঘা 
ঋিুখিই এই রায যাও়ো হ়ে । এিািাও চয চকাখনা বষঘণ মুের মদখনও এই 
রায যাও়ো চযখি পাখর । মকন্তু জানু়োরীর শীখি যেন বৃমষ্টর চকান 
সম্ভাবনাই চনই িেন মিমন এই রায যাইখিন চকন না িার কাখি আজ এই 
যান যাইবার আখদশ এখসখি । বখল, চজাি  হাি কখর মিমন ঈশ্বরখক  

                                         চযমন চদখেমি িাাঁখক  

                               Bidisha Sau, Mechanicsburg, PA  
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                   চযমন চদখেমি িাাঁখক  

     Bidisha Sau, Mechanicsburg, PA  

মনখদঘশ কখরন । এর সখঙ্গ মিমন এও উখল্লে কখরন চয এেন যমদ চকান 
রকম অখলৌমকক মকিু সৃমষ্ট হ়ে িাহখল িা হখব , ‘িাাঁর’ করুণা । অদ ূি  
বযাপার িাাঁর যাখনর মাখেই জানু়োরীর চসই শীখির সন্ধযা়ে হিাৎ কখর বজ্র 
মবদুযৎ সহ বৃমষ্টপাি শুরু হ়ে । িমণক আখয যার চকান সম্ভাবনাই মিল না । 
অথ  চসই বৃমষ্ট  খল পরমদন দুপুর ১২ো পযঘন্ত । িাাঁর সঙ্গীি এিোই শুদ্ধ 
মিল, িাাঁর সাধ্না এিোই উচ্চমাখযঘর মিল ।  
 
গুরুজী নীরজজীর কাখি চশানা অপর র্েনামে হল - একবার বি গুরুজী 
আমিকা মহাখদখশ নামমমব়ো চদশমেখি মযখ়েমিখলন সঙ্গীি পমরখবশন করখি 
। সখঙ্গ মিখলন ওনার িােিােীরা । চসোখন একজন মবমশষ্ট  ারিী়ে 
কূেমনমিখকর যৃখহ যাবার আমেণ পান । যথাসমখ়ে মিমন িাাঁর  দলবল 
মনখ়ে মনমেণ রিা করখি চসোখন উপমস্থি হন । যৃহকিঘা ও যৃমহনী সাদখর 
িাাঁখদর আপযা়েখন বযস্ত হখ়ে পখিন মকন্তু এর মাখে হিাৎ কখর পাখশর র্র 
চথখক  াে ুখরর শব্দ আসখি থাখক । চযন চকউ আখক্রাখশ সমস্ত মকিু 
িিনি কখর চফলখি। সবাই  মখক ওখিন । িেন যৃহকেঘী িমা োথঘনা 
কখর  জানান চয, িাখদর চিখলর মকিু মানমসক সমসযা আখি এবাং এই কাজ 
চসই করখি । চসমদন মিল পূমণঘমা এবাং পূমণঘমা অথবা অমাবসযাখিই িার 
অমস্থরিা বৃমদ্ধ পা়ে । শুখন বি গুরুজী মকিুিন  ুপ কখর থাখকন িারপর 
জানখি  ান বামিখি চকান বাদযযে আখি মক না।  দ্র মমহলা বখলন িাখদর 
বামিখি মযোর আখি  দ্রমমহলার চদও়ো চসই মযোর মে চি সুর চবাঁখধ্ চনন 
এবাং িাখদর চিখলর সাখথ চদো করখি  ান । িাাঁর সঙ্গীরা িাাঁর সুরিার 
কথা চ খব আিমঙ্কি হখ়ে উখিন এবাং িাাঁখক চিখলমের কাখি চযখি বারণ  
করখল মিমন িাখদর আশ্বস্ত কখরন । চিখলমের সামখন বখস 'খযারি কলযাণ' 
রায যাইখি শুরু কখরন মিমন। চিখলমে েথখম েুবই িেফে করখি 
থাকখলও আখস্ত আখস্ত চসোখন বখস পখি । ো়ে আধ্ র্ন্টা যান চশানার 
পর চসোখন শুখ়ে পখি ও একো সমখ়ে রু্মমখ়ে পখি । পরমদন  ারিবখষঘ 
মফখর যাও়োর জনয যেন বি গুরুজী মবমানবন্দখর উপমস্থি হখ়েখিন িেন 
চসোখন চসই ইমন্ড়োন অযাম্বাখসডর উপমস্থি হন এবাং িাাঁখক  েণাম কখর 
বখলন - "পমিিজী এ চিা  মৎকার হখ়ে চযখি ! কারণ িাখদর চিখল, চয 
এই সম়ে  ারমদন পযঘন্ত অমস্থর থাখক চস কাল চথখক এেন ও  পযঘন্ত 
মনমশ্চখন্ত  রু্মাখে । 
 
২০২০ সাল আমাখদর কাি চথখক অখনক মকিু চকখি মনখ়েখি । ১৭ ই 
আযস্ট চ ার চবলা হিাৎই িাাঁর   খল যাও়োও  সঙ্গীি জযখির কাখি এক 
আকমস্মক িন্দপিন । িখব আমরা মনমশ্চি চয, মিমন িাাঁর পরম আরাধ্য শ্রী 
মবষু্ণর হৃদখ়ে  মবরাজমান হখ়ে যান শুমনখ়ে িুষ্ট করখিন সমগ্র চদবকুলখক । 

 

    Rabindra/Najrul Evening/India Day 
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                                   Field Day in Covid-19 
                            Tanisi Biswas. Mechanicsburg, PA 

My name is Tanisi. I live in Mechanicsburg. Since its 

covid-19 we can’t go anywhere. So me and my 

friends decided to do activity for our neighborhood. 

We wanted to do field day. Finally, it was field day. 
Me and my sis packed some snacks for us. Now we 
are ready to go. When we get there we wait for some 
more friends. After every one came we did the cha 
cha slide. Then we ran laps, I did 5 laps at a time. 
Now everyone gets a water break then we play water 
buckets game. Little kids VS little kids and Big kids 
VS Big kids. Hurray!! My team WON. Now every-
one gets hungry so we eat our snacks. Then it gets  

 late so we have to go home. Wait, my friend says. 

“What”- I said. How about we do this tomorrow. OK, 

sounds like FUN!!Then we all go home. The Next day, 

we also packed our snacks and get ready for field day. 

It started with the cha cha slide. Then we played cup 

tower game, again ran laps, water game and finished 

with ran laps. I did 20 laps overall. WOW! Someone 

brought pops for everyone. I shared chocolates with 

my friends. We finished our snacks and back to home.  

We did lots of fun and planning to do more fun activi-

ties during pandemic. 

                                                   Harmony 
                                             Urjit Sau, Mechanicsburg, PA 

 
                        As the cool fall wind rolls across the meadow, a bee flies in.  
                        It finds its way to a flower, and brings the nectar to its hive.  
                        On the flower, a caterpillar crawls, chomping on its leaf.  
                        The caterpillar heads back to its home.  
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                                       Madhubani Paintings 
                                     Janhavi Raj, Mechanicsburg, PA 

Madhubani paintings, also known as Mithila paintings, 

is a style of indian painting that is created in the Mithi-

la region of India. This art was first painted in the 

Madhubani district in the Mithila region of Bihar. In 

this paper I will be telling you about these beautiful, 

intricate paintings that are done by the people in Bihar, 

India. 

Origin: 

This painting's origin is believed to be illustrated in the 

8th or 7th century BCE. King Janak, King of the Mith-

ila kingdom, had asked artists to paint a special art that 

would be hung and shown during Sita maya's wedding 

to Lord Rama.  

Themes: 

In these paintings people use many vibrant colors. 

Most people paint gods like Surya Dev (god of the 

sun), Shankar Maharaj (God of destruction), Saraswati 

mata (goddess of knowledge), Ganesh Bhagwan (god 

of beginnings, remover of obstacles), and there are 

many more deities that are painted as well! The main 

theme in the art form is love and fertility. Gopis like 

Radha are also drawn most often beside Krishna 

Bhagwan.In all, these paintings are beautiful and intri-

cate designs, are mostly painted by the women in the  Bi-

har. These paintings are done by people all around In-

dia, and anyone can draw this beautiful art form. Peo-

ple make the painting with their hands, leaves, twigs, 

and many other special tools. The painting  has gotten  

world wide attention, and depict people with their asso-
ciation with nature and scenes and deities of ancient 
epics like the Ramayana. I hope you learned a lot from 
this painting, and try it out yourself one day!! 

                                          Training for Ping Pong 
                                             Loy Bhowmick, Austin, TX 

I still remember the first time I played ping-pong. I 
think I was around 6 years old, but what I’m sure of 
was that my training started off as a nightmare. I was 
playing with my elder brother, and before playing the 
first point, he told me to pay attention to where it was 
going and never take my eyes off the ball. Well, my 6 
year old brain took that literally and so I just stood 
there, staring at the ball, until it hit me square in the 
face. I fell down, and as I slowly got up, shaking it off, 
I remember hearing laughter from the other side of the 
table. After standing there for what felt like ages, I 
gave my brother the nod to start playing again, and it 
was on! 
 
This time, I was determined not to be embarrassed 
again, and so I focused on the ball and where I thought 
it was going to go. When it got close enough to my 
paddle, I closed my eyes and swung the paddle as hard  

as I could. A solid 5 seconds after I had hit it, I lifted 
my eyes a little bit and saw my brother staring at me, 
his eyes wide and his mouth wide. I took that as a 
good sign, and opened my eyes. I looked at him 
questioningly, and he managed to get a few words 
out. 
 
“Y-you actually hit it…” He shook the dazed look 
off his face, and stood up straighter. We kept on 
playing, until I could comfortably hit it to the other 
side of the board. For weeks after, my brother and I 
came down to the basement and played for 00 
minutes. As weeks grew in  to months, I slowly got 
better and better until I was able to rally with my 
brother. The practice definitely had something to do 
with me improving, but I think my main motivation 
was to never experience the humiliation of letting my 
brother laugh at me again. 
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Bharat is the Hindu name of India.  
 
Mahabharata is a story of an 18 days battle between two sets of cousins – Kaurava and Pandava – for the ancient 
kingdom at the battle field, Kuruchetra. Arjun, the commander general of the Pandava sees his elders, his teach-
ers and other respected members of his family on the other side of the battle. He has loved and respected these 
people and they have loved and raised him all his life. He is supposed to kill them. That would violate his moral 
and family duty. He questions how can that be ever justified! Luckily, his charioteer is Lord Krishna (God him-
self on earth in a human form). Two impatient and blood thirsty armies pause. The conversation between Lord 
Krishna and Arjuna on the battle field constitutes the Gita.   
 
Krishna reminds Arjuna of SWADHARMA – one's own particular duty. Arjuna has to perform his duty. As a 
kshatriya and as the commander general of his army his duty is to kill the members of the opposite army. He had 
no other choice. Killing another human being is always bad except on the battle field.   
 

Gita is a part of Mahabharata. Mahabharata is 100,000 verses long. Gita has only 700 verses and takes only 90 
minutes to recite. Gita is an important text in our moral and spiritual life. In Gita, God (Krishna) reveals himself 
and his message to Arjun and to humanity as a whole. There is no other example of any other religion or country 
where the God has directly spoken to man. Gita is an eminent text, that is, lives through ages without losing its 
value.   
SWADHARMA is the main theme in Gita. It will be mentioned several times in this article. Literally, it means 
one's own duty. It is the obligation one has due to one's own station in life, so-
cial position, etc. It can conflict with our own desire. We face the dilemma 
every day in our lives. A school student may have desires to distract from his 
studies. He has to curb his desires and perform his duty, to study. A doctor may 
have a patient in the emergency room, who has always been his enemy. Yet 
his duty is to save this patient with all his efforts. This is a true story. A person 
lost his father rather early in life. At age 20, he became the head of his family with 
young brothers, a sister and his mother. He learnt to do his duty without con-
sidering his own personal desire or advantage. He did not know anything about 
Gita. Conflicts came several times between his personal desire and his duty. The 
duty always won. There are numerous examples like that. It is also true that those who perform their duty suc-
ceed in life.   
Gita teaches us that there is no harm in killing or dying for a higher cause.   
 
Gandhi followed the principle in Gita all his life. He was willing to die while performing his duty. There were 
several instances when he went on 'fast until death' unless the British government changed the rule or the law for 
the sake of betterment of the Indian population. It worked.   
 
Nathu Ram Godse was a lifelong follower of the teachings in Gita. He assassinated Gandhi since he was certain 
Gandhi had become a threat to Indian unity. Gandhi had already agreed to the division between India and Paki-
stan and was considering approving a division of lower cast citizens into another country. Subhash Chandra Bose 
believed in killing the British to achieve Indian Independence.  
 
Arjuna sees his kinsmen on both sides of the battlefield. He saw no good in killing them. As a general, he had to 
fight. But as a family man, killing his own family men is a terrible thing to do. Gita is a story of agony between 
personal hard choices. Arjuna was not motivated by greed to get the kingdom. Arjun thought the right thing to 
do was to not fight. Krishna advised Arjuna to fight. There are issues to worry about than the ephemeral issues.    
 
Most of our choices are Arjuna's choices. Bhagwat Gita is about us.   
How can we recognize our duty! It is through yoga (discipline). Yoga means detachment from desire and from 
short term gain and focus on the larger goal. 
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Yoga consists of:   
 Karm Yoga (Yoga of action)   
 Jnana Yoga (Yoga of Knowledge), and   
 Bhakti Yoga(Yoga of devotion)   
 
Yoga of Action comes from our occupation, our stage in life, place in the family or organization. There are 
things we cannot control. But we can control our own actions. Gita teaches us to choose our actions without 
worrying about the results, away from desire and impartial to success or failure. A student has to do his/her best 
to prepare for the test without worrying about the success or failure. A doctor has to do the best he can to save 
the patient without focusing on the end result.   
 
Jnana Yoga or Yoga of Knowledge: For the action to be successful, it has to be based on knowledge. 
Knowledge helps the action to be meaningful. Gandhiji had to know how the particular population was suffer-
ing before he could take the action of fast-until-death. Nathu Ram Godse had to have full information about 
how the country was going to suffer in the continuing presence of Gandhi.   
 
Bhakti Yoga or Yoga of Devotion: Krishna told Arjuna to do his duty the best he knew how, with the best 
intention, best effort and with the best equipment and leave the results to Him. Devotion in the Almighty is 
needed to succeed. Towards the end of his conversation with Arjuna, Krishna found Arjuna still unconvinced to 
fight, no matter how much Arjuna was devoted to Krishna. At that point, Krishna revealed Himself. Arjuna saw 
the entire universe in Krishna. God is woven into this entire world, yet His form remains unmanifest. Krishna 
told Arjuna: 'whatever you do, do it as an offering to me'. Even in today’s Hindu life, we find all good people 
follow this.   
 
Bhagwad Gita or simply Gita is a part of Hindu life and culture. It is a verse epic. Mahatma Gandhi followed 
its teachings all his life and was able to liberate India from the hands of the British. Ironically, Nathu Ram God-
se, who assassinated Gandhi, followed Gita all his life and took it with him to his hanging. Martin Luther King 
Jr followed its principles. Many other world leaders have followed its teachings. There are 1500 translations of 
Gita in 04 Indian languages and over 2000 translations in 75 foreign languages including 000 in English alone. 
Sri Aurobindo translated Gita into English in 1978 and said: “The Gita is a gate opening on the whole world of 
spiritual truth and experience and the view it gives us embraces all the provinces of that supreme region. It 
maps out, but does not cut up or build walls or hedges to confine our vision”. Gita is universal transcendent 
truth to all people timelessly. The most popular translation in English was made by  Swami Prabhupada in 
1981. Twenty  million copies were distributed to the members of the International Society Of Krishna Con-
sciousness  (Hare Krishna Movement).   
 
Even today the world is showing great interest in Gita. Just recently, a 12 year old girl from a Muslim country 
won the contest on Gita Research. She was recognized by the Prime Minister of India.   
 
Dr. Siddaqui, also from a Muslim country, spent 7 years studying Gita. He came to the conclusion that message 
in Gita is the same as in Quran. Of course Gita's origin goes back thousands of years before Quran was writ-
ten.Gita has other messages in it; as for example:   
Belief in one God   
All people of all races, ages, sex, can offer prayer to God and He will accept those offerings.   
This is unlike what the Vedas teach us and similar to other religion's teachings like Muslims and Christians. 

Yet the origin of Gita greatly precedes those other religions.   

There are other aspects and teachings in Gita: e.g.  Metempsychosis : Birth-death-rebirth  Theophany: Revela-
tion of God  Individual and his relation to the world  These other aspects of Gita will be described in a future 
communication.    
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চরামহণী মুম্বাই চিখি মনখজর শহখর মফখর আখস মাস োখনক হল। 
কলকািার মা়ো কামেখ়ে মুম্বাইখি অখনক কখষ্ট মিল বির দুখ়েক। বখল 
নামক মুম্বাই িার পিন্দ হ়েমন, এি োাঁ  ক খক পমরখবশ সব চযন নকল। 
কলকািা়ে মফখর পাকঘ সাকঘাখস একো বামি  ািা চন়ে। েুব চশৌমেন 
চমখ়ে চরামহণী , র্র মখনর মি সাজাখনা না হখল নামক থাকা যা়ে না, িা 

চস  ািা বামিই চহাক না চকন। িখব চশৌমেন হখলও েুব দামম চ াে 
ধ্াাঁধ্াখনা মজমনখসও িার আকষঘণ কম। বযাখয োকা োর কথাও  াবখি 
হ়ে।  

কখ়েক মদখনর মখধ্যই চরামহণী চোাঁজ পা়ে আেঘ ক্রযাফখের একো 

চদাকাখনর, বামির কাখিই হাাঁো পখথ ।  নিুন পুরখনা 
অখনক মজমনস এোখন চকনা চব া হ়ে। একমদন মবখকল 
কখর অমফস চফরি  খল যা়ে চরামহণী চসই চদাকাখন। 
মক সুন্দর সুন্দর সব হাখির কাখজর মজমনস। মখন 
হমেল সব মকখন চনখব চরামহণী। হাখি একো উইন্ড 
 াইম িুখল চন়ে, কাখির তিমর, গ্রামবাাংলার একো 

আখমজ আখি এখি। পুখরাো হাখি বানাখনা, একজন 
যরীব কামরযর বামনখ়ে বামনখ়ে এমন অখনক মকিু এই 

চদাকাখন মবমক্র কখরখি। চদাকানদার যল্প কখর 
চরামহণীখক ।  

“দাদা বলুন কি চদব এোর দাম?” --  চরামহণী উইন্ড 
 াইম ো মনখ়ে কাউন্টাখর চপৌি়ে, কাউন্টারো চদাকাখনর 

দরজার মিক পাখশ।   

“২৫০/- োকা মদমদ, এক দাম । চকান কম চবমশ চনই” –জানা়ে 
চদাকানদার । 

চরামহণী মুম্বাইখ়ে  থাকখি সবাইখক বলি, কলকািা়ে  চবশ দর দাম 

কখর মজমনস চকনা যা়ে। ওমা, এ চিা  সব পাখে চযখি।  

“একেুও কম হখব না দাদা? ”---- চরামহণী চশষ চ ষ্টা কখর।  

“ একদম না, পারখবা না মদমদ” ---- 

“আো পযাক কখর মদন ”----- বার বার চদখে চন়ে  াখলা কখর, িারপর 

৫০০/- োকার একো চনাে চবর কখর চদ়ে চদাকানদারখক।   

“ াখলা কখর চদখে মনখ়েখিন চিা মদমদ? চকনার পর চফরি বা পাোখনা  
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 চকানোই হখব না।” 
“না না, চফরি করব চকন? এি সুন্দর মজমনসো। ” 

“ মদমদ েু খরা চনই ? আো দাাঁিান পাখশর চদাকাখন চদমে, একেু 
অখপিা করুন, মিক আখি ? ”—বখল চদাকানদার চবমরখ়ে যা়ে 

চদাকান চথখক।  

চরামহণী চদাকাখনর কাউন্টাখর দামিখ়ে এমদক ওমদক চদেখি থাখক, 

হিাৎ চ াে পখর একো মিম কযা াখরর মদখক। এো দরজার মিক 
পাখশ চোলাখনা মিল। একেু অস্বমস্ত হ়ে চরামহণীর, চযন চকউ ওখক 
চদেখি মিম কযা ারোর চ ির মদখ়ে। েুবই অস্বমস্ত করখি মকন্তু বার 

বার চ াে যাখে ওোর মদখকই। লাল, নীল হলুদ 
এর রেখবরখের মিম কযা ারো চদেখি োরাপ 

না, পালকগুখলা দুলখি হাও়ো়ে।  

“এইি, চপখ়েমি েু খরা, এই মনন। চদাকানদার 
২৫০/- োকা চফরি চদ়ে চরামহণীখক ।  

“ধ্নযবাদ দাদা ” – োকাো মনখ়েই েুব 
িািািামি চবমরখ়ে আখস চরামহণী চদাকান 

চথখক। চকমন একো অস্বমস্ত, মিক বখল 
চবাোখনা যাখব না। চবখরাখনার সমখ়ে মিম 
কযা ার োর একো পালক চরামহণীর যাল িুাঁখ়ে 

যা়ে। 

           ২ 

দমিখণ চবডরুখমর জানলার ওপর েুমলখ়ে রাখে উইন্ড  াইম ো 

চরামহণী, মক সুন্দর চদেখি”। 

“ আসমি’ – হিাৎ চডার চবল ো চবখজ ওখি। োবার অডঘার কখরমিল, 
চসোরই চডমল ামর। চরামহণীর মকিুমদন েুব কাখজর  াপ মিল। আজ 
একেু িী হখি চপখরখি।  াবল সদয চডমল ার হও়ো ম মল মফসো 
চেখি চেখি োখে বখস  কযানখডল লাইখে দমিখণর হাও়ো োখব।   

েুব সুন্দর হাও়ো মদখে বখে, মকন্তু অদু্ভি কাি, চযন উইন্ড  াইমোর 

যাখ়ে হাও়োই লাযখি না। চস শান্ত হখ়ে েুলখি , চকান আও়োজ 
চনই। মুডোই অফ হখ়ে যা়ে চরামহণীর।  

            মিম কযা ার  
                                  Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN                                                                                    
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অযিযা মেম  অন কখর বখস, হিাৎ মখন হল উইন্ড  াইমোর জা়েযা়ে 

চদাকাখনর ওই মিম কযা ার ো েুলখি।  মখক ওখি চরামহণী, না না 
চকাথা়ে মিম কযা ার, এো চিা উইন্ড  াইমোই, মন মরা হখ়ে েুলখি, 

অল্প আখলাখি চদেখি  ুল হখ়েখি মখন হ়ে।  

নাহ, মন বসখি না মেম খি। উইন্ড  াইমোরও শব্দ চনই। অথি এি 
সুন্দর হাও়ো। মিম কযা ার োই মকনখল  াখলা হখিা মখন হ়ে, চবশ 
চদেখি মিল।  

না বাবা চকমন একো অস্বমস্তকর  মিল। মকন্তু উইন্ড  াইমোর হল মক ? 
হাি মদখ়ে চরামহণী ২/৩ বার আও়োজ করার চ ষ্টা করখলা, সাউন্ড হল 

বখে িখব কাখি কাি লাযখল চযমন শব্দ হ়ে চিমন। চদাকাখন চযমন 
একো মমমষ্ট শব্দ মিল চসো চনই।  

কাল মনখ়ে যাব একবার চদাকাখন, এই চ খব অনয কাখজ মন মদখলা 

চরামহণী । কাল আবার শমনবার,  াখলা। অমফস চনই। সব কাজ চশষ 
কখর যেন একেু বসার সম়ে পা়ে চরামহণী, িেন র্মিখি ১১ ো বাখজ। 
মবিানা  চযন ডাকখি চরামহণীখক, এি ক্লান্ত চস, আখলাো মনম খ়ে শুখি 

যাখব, আবার চদেল চসই মিম কযা ার ো েুলখি জানলার কাখি। আবার 
মখনর  ুল। মকন্তু চকন এই মখনর  ুল মক াখব এসব  াবার আখযই 
রু্মমখ়ে কাদা চরামহণী। সারা রাি স্বখপ্ন কাখে, রে চবরখের মিম কযা ার 
চযন িাখক মর্খর আখি। মাে রাখি একবার রু্ম  াখে, জল চেখি 
ওখি। মনো েুব োরাপ,  ার মিন অথ   চকান কারণ চনই।   

                     ৩ 

সকাল সািো়ে রু্ম চ খঙ্গ যা়ে চরামহণীর। হাো কখর যান  ালা়ে, ডাকঘ 
কমফখি  ুমুক মদখিই মখন পখি যা়ে আজ চদাকানো়ে চযখিই হখব। 
শমনবার চদাকানো বন্ধ হখ়ে যাখব আবার িািািামি, ১ো নাযাদ।  
চমাবাইল চফানো র্াাঁোর্াাঁমে করখি করখি ওখপন কখর চফসবুক।  ুখল 
যাও়ো একো নাম মখন পখর হিাৎ,  অখনক বির পর। িমনমা রা়ে। 
নামো োইপ কখর চফসবুক সা ঘ এ মযখ়ে।  

িমনমা ওর মনখজর চোফাইল িমবো চরখেখি মনখজর চিােখবলার, সাদা 
কাখলা়ে িমবো, একো চডারাকাো জামা পিা। এই বখ়েখসর িমনমাখক 
চরামহণী চ খন, জাখন, চবাখে। জামাোও চ খন, এর আর একো চসে 
চরামহণীরও মিল। দুজখন একসাখথ যমি়োহাে চথখক মকখনমিল। অখনক 
কখষ্ট পাও়ো চযমিল এক রকম মডজাইন, একো চযালামপ আর একো  

নীল। দুজখনই  াইমিল চযালামপ, মকন্তু িমনমা মনখজর  াখলালাযা 
 ুখল নীলো মনখজর জনয িুখল মনখ়েমিল, বনু্ধর জনয। িমনমা 
বরাবরই িাই করি, চরামহণীর  াললাযার কাখি মনখজর সব 

 াখলালাযা সযামক্রফাইস করি। শুধু্ চশের চক বাখদ।  

িমনমা আর চরামহণী চক-মজ ক্লাস চথখক বনু্ধ। এক পািা , এক 
সু্কখল সবসমখ়ে একসাখথ। শুধু্ কখলজ ো  পাখে যা়ে পিখন্দর 
সাবখজক্ট এর জনয। িমনমা যা়ে এমঞ্জখনমরাং কখলখজ আর চরামহণী 
অনয কখলখজ ইনখেমরওর মডজাইন বযাখ লসঘ এ। এেন চরামহণী 
মমনখো পাখকঘ একো চবশ  াখলা কম্পামনর মডজাইন অযাড 

 াইসর।  মনখজর একো ফামঘ চোলার ইখে আখি িার। আর 
িমনমা এেন আখমমরকা়ে।  

চশের েুব অল্প বখ়েস চথখকই বাবার বযাবসা চদোখশানা কখর। 
ওখদর মবশাল ফামনঘ ার এর বযাবসা কলকািা়ে। আর একো মকিু 
ইমল্লযাল বযাবসা শুরু কখরমিল, চসো পখর ধ্রা পখর যা়ে। নন 
চবঙ্গমল চশের একই কখলখজ মবজখনস মযাখনজখমন্ট মনখ়ে  মিঘ হ়ে, 

চসই একই কখলজ চথখক আলাপ চরামহণীর সাখথ। লাস্ট ই়োখর ।  

 ামমঘাং চিখল, চদেখি কথা বািঘা়ে স্মােঘ , পিন্দ হ়ে চরামহণীর। 
বাবা মা পমরবাখরর বাইখর িমনমা িািা এই চশের চক  াখলাখবখস 

চফখল। বির রু্রখি না রু্রখিই চরামহণী চবাখে এ চিখল  রসার 
চযাযয না, অখনখকর সাখথ অখনক সম্পখকঘ ধ্রা পখরখি চবশ 

মকিুবার। িমনমা জানি চশেখরর কথা। চরামহণী ওর আর 
চশেখরর সম্পকঘ চথখক চবখরাখি  াইমিল। আর িমনমা ওখদর 
দুজখনর সমসযা চমোখি চমোখি মনখজই মক াখব চযন জমিখ়ে 

পখর। 

চমধ্াবী িমনমার স্কলারমশপ কনফামঘ হ়ে, হা়োর স্টামডর জনয 

আখমমরকা যাও়ো কনফামঘ। এমদখক চশেখরর ইমল্লযাল বযাবসা ধ্রা 
পখর, পুমলশ চক রু্ষ োইখ়ে পালাখনার বযাবস্থা কখর চদশ চিখি। 
সামখনই িমনমার মবখদশ যাও়ো, শুরু হ়ে নােক। িমনমা বুেখিও 
পাখরনা চশেখরর উখেশয, চরামহণী অখনকবার চবাোখি চযখল 

ওখদর বনু্ধে নষ্ট হ়ে। িমনমা আর চশের দুজখন মবখ়ে কখর  খল 
যা়ে আখমমরকা। চরামহণী িমা করখি পাখরমন িমনমাখক। চসই 
চথখক সম্পকঘ চশষ।  

            মিম কযা ার  
                                  Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN                                                                                    
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চকখে যা়ে অখনকগুখলা বির। চফসবুখক অখনকবার চরামহণী মরকুখ়েস্ট 
পািাখব চ খবও পািা়েমন। িমনমাও চযাযাখযায কখরমন চকাখনামদন। বির 
দুই আখয চশের চরাড অযাকমসখডখন্ট মারা যা়ে। হখি পাখর িমনমা  াখব 
মখন মখন চরামহণীর অম শাপ , ধ্ারণাো একান্তই চরামহণীর, মকন্তু চরামহণী 

চকাখনামদন বনু্ধর িমি  া়েমন।  

িমবোর মদখক িামকখ়ে দু র্ণ্টা কেন চকখে চযখলা বুেখিই পাখর না 

চরামহণী । নাহ, চব্রকফাস্ট কখর  চবখরাখি হখব, আর চদমর করখল 
চদাকান বন্ধ হখ়ে যাখব।  

                             ৪ 

“দাদা---” চরামহণী ডাক চদ়ে চদাকানো়ে মযখ়ে,  

“আসুন আসুন , আজ মক  াই বলুন” ---------চদাকানদার মজখযযস কখর। 

“কালখক মনলাম না , এই চদেুন না বামি মযখ়ে োমেখ়ে চদমে চকান শব্দ 

চনই”।  

“মক চয বখলন, এো মক বযাোমর না ইখলমিখক  খল চয োরাপ হখ়ে 
চযল?” 

“সমিয চদেুন” -বখল বযায চথখক চরামহণী চবর কখর উইন্ড  াইম ো।  

েুাং োাং মোং মোং ------------  

“বাহ অপূবঘ আও়োজ সমিয। মক বখলন মদমদ? আর এইখিা  মদমি বাজনা 
বাজখি” - চদাকানদার বখল। 

চরামহণী পুখরা অবাক, চকান  াষা চনই মুখে িার আর।“ 

দু মদখক জানলা দরজা েুখল রােখবন, এখি হাও়ো না লাযখল মক কখর 

শব্দ হখব বলুন চিা ?”---এবার চদাকানদার একেু মবরক্ত হ়ে। 

“না দাদা অনয রখের পাখবন , দাাঁিান আনমি” – চদাকানদার অনয েখেখর 

মন চদ়ে। 

চরামহণী আবার একেু চদাকানো রু্খর রু্খর চদখে।  

নাহ আজ আর মকিু মকনখব না, মনো কাল চথখক োরাপ। উইন্ড  াইম 
ো আবার বযাখয ঢুমকখ়ে চবখরাখি যাখব আবার চসই মিম কযা ারো, চযন 

আবার ওখক চদেখি। দুলখি হাও়ো়ে । হাি মদখ়ে িুাঁখ়ে চদখে চরামহণী, 
একো অদু্ভি অনু ূমি হ়ে, হাি সমরখ়ে চবখরাখি চযখল আঙু্গখল আেখক  
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যা়ে একো পালক।  

“একেু চদখে , না হখল আপনাখকই এোর োকা মদখ়ে চযখি হখব 
মকন্তু” –কথাো চহখস বলখলও কথার োখন একো মবরমক্ত আর বযাঙ্গ 

আখি চসো বুেখি পাখর চরামহণী, চবমরখ়ে যা়ে “সমর” বখল।   

                              ৫ 

উইক এন্ড ো বড্ড োরাপ কাখে চরামহণীর। চসামবার অমফখস সব 
বখল সুজ়েখক, িমনমার কথা মখন পিা, ওখক মমস করা সব মকিু। 
সুজ়ে একই অমফখস কাজ কখর চরামহণীর সাখথ।  াখলাবাখস 
চরামহণীখক, দু মাস মাে আলাখপ সুজখ়ের মখন হ়ে এই চসই চমখ়ে 

যাখক চস মবখ়ে করখি  া়ে। চরামহণী সুজ়েখক বনু্ধ  াখব শুধু্, 
একজন  াখলা বনু্ধ।  াখলাবাসাখি ওর আর  রসা চনই। সুজখ়ের 
মনখজর বামি আখি কলকািা়ে। কলকািারই চিখল ও।  

“ ল আমা়ে চিার চসই  চদাকানো়ে মনখ়ে  ল, এি েশাংসা শুখনমি, 

আর আমার একো মযফে চকনার আখি। চবাখনর জন্মমদন সামখনর 
সপ্তাখহ। ” 

“যাসনা  চিা চদাকানো়ে,  চদাকানোর সব মজমনস অদু্ভি,  ুিুখি। 
চদাকাখন সুন্দর র্খর আনখল বান্দর ”--- চরামহণী বখল হাখস।   

“যা বািা, এইখিা শুক্রবার মকনমল, বলমল মক সুন্দর মজমনস, মক 
সুন্দর চদাকান ো, চসামবার  ুিুখি হখ়ে চযল?”------------  

“সমিয” – বখল চরামহণী। 

“িাহখল চিা চযখিই হখব রহসযজনক চদাকানো়ে”—সুজ়ে েুব 

উখত্তমজি । 

“ ল িাহখল, আজ কাখজর  াপও কম। রু্মরখ়ে আমন চিাখক” ---
চরামহণী কাাঁখধ্ বযায মনখ়ে দাাঁমিখ়ে পখি। 

দুজখন েযামক্স মনখ়ে চপৌি়ে আেঘ ক্রযাফখের চদাকানো়ে।    
“বাবু এি কম কখর োকা ধ্রখল হ়ে নামক বখলন? আমাখদরও চিা 

চপে  ালাখি হ়ে।”--- এক ব়েস্ক চলাকখক চদাকাখনর চ ির 
চদাকানদাখরর সাখথ দরাদমর করখি চশাখন ওরা দুজখন। 

“এই দাম মিক আখি দাদু, আর আপনার তিমর মজমনখসর অম খযায 
আসখি, বামি মনখ়ে চযখল নামক কাজ কখর না ”—চদাকানদার জানা়ে  
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বযঙ্গ কখর। “ অযাাঁ ? বাবু পইসা মদখবন না , না মদন । কম মদন, মকন্তু 
আমার হাখির কাখজর বদনাম মদখবন না ”—চরখয যা়ে বুখিা দাদু।  

চদাকান ো হাফ শাোর চদও়ো। সুজ়ে আর চরামহণী উাঁমক মারখিই 
চদাকানদার বখল ওখি—“ মদমদ লাঞ্চ োইম, একেু পখর আসুন। আর 
আমম চিা বখলই মদখ়েমি মজমনস পাোখনা বা চফরি হখব না” । 

“ না না আমার মকিু চকনার মিল, এই  দ্র মমহলা আমার বনু্ধ, ইমনই 

আমাখক আপনার চদাকাখনর সন্ধান চদন” – জানা়ে সুজ়ে। 

“ ও আো, িা আমা়ে মমমনে পখনখরা সমখ়ে মদন। এই চ নডখরর 
সাখথ কাজো চসখরই শাোরো িুলমি”। 

“এই চয দাদু, চয মমহলামেখক চদেখলন উমন মকখনমিখলন আপনার তিমর 
ওই কাখির বাজনা, উইন্ড  াইমো, উমন মজমনসো মকখন েুমশ নন”—

চদাকানদার বখল ব়েস্ক দাদুখক।  

“কাখির চকান বাজনা” ? 

“ওই চয, কাখির বাজনাো, চযো হাও়ো মদখল েুাং োাং শব্দ কখর”।  

“আমাখদর গ্রাখমর নকশা কাো ওইো ?” – দাদু মজখযযস কখর।  

“চিামার গ্রাম না িািা চকান গ্রাম জামননা, যি োখমলা, এমন কথা 
বাবার জখন্ম শুমনমন, উইন্ড  াইম চদাকাখন বাখজ অথ  র্খর বাখজ না”—

চদাকানদার বখল  খল কথা গুখলা। 

বুখিা দাদু কথাগুখলা চশানার পর মিম কযা ারোর মদখক একবার 

িাকা়ে, অপূবঘ কারুকাযঘ, িার মনখজর তিমরখিই যবঘ হ়ে। হিাৎ মক চযন 
 াবখি  াবখি চবমরখ়ে যা়ে চদাকান চথখক।  

“ও দাদু, আমার দাখমই রামজ হখল নামক রায কখর  খল যাে?”—

চদাকানদার ম ৎকার কখর ডাখক, দাদু সারা না মদখ়েই চবমরখ়ে যা়ে। 

“মক শুনমল? চিার ওই উইন্ড  াইখমর চমকার চদাকাখনর ওই বুখিা 

দাদু”—বখল সুজ়ে। 

“িাই চিা শুনলাম, মাখন এই যরীব চলাকখদর চথখক কম োকা়ে মজমনস 
মকখন  ার ডবল দাখম আমাখদর কাখি চবখ ” চরামহণী বখল মখন মখন 

মকিু  াখব।   

“আো ধ্র, দাদুর চথখক সরাসমর যমদ আমরা মজমনস মকমন?” – 

চরামহণী েস্তাবো মদখ়ে সুজখ়ের উত্তখরর অখপিা কখর।   

“আর দাদুর সন্ধান চিাখক চক চদখব ? চদাকানদার?”— সুজ়ে মজা 

কখর বখল। 

দুজখন চদাকাখনর মিক পাখশ একো  াখ়ের চদাকাখন  া চেখি 
চেখি কথাগুখলা আখলা না করমিল, “আসুন আপনারা” – হিাৎ 

চদাকানদাখরর ডাখক  মখক ওখি ওরা। 

“বাহ চরামহণী, আমম মুগ্ধ, মক দারুন মজমনসগুখলা, সমিযই মন 

কািা” – সুজ়ে েুব েুমশ চদাকাখনর মজমনস চদখে। 

হলুদ রখের নকশা কাখজর একো ফুলদামন চকখন সুজ়ে ওর 

চবাখনর জনয।  

“মদমদ আজ মকিু  াই না আপনার?” –চদাকানদার মজখযযস কখর।  

“চনব পখর একমদন, আজ না। আো আপনার চদাকাখনর সব 
মজমনস মক ওই ব়েস্ক  দ্রখলাখকর বানান?”—চরামহণী ফে কখর 

মজখযযস কখর চফখল। 

চদাকানদাখরর মিক পিন্দ হ়েনা েশ্ন ো, “ না না সব না, িখব 
মকিু মকিু, আসখল যরীব মানুষগুখলাখক একেু সাহাযয করা, এই 

যা” – চদাকানদার মনখজর েশাংসা়ে পঞ্চমুে। 

“হযাাঁ কি সাহাযয চস চিা চদেখিই চপলাম, চলাকখক িার নযাযয 
োপযেুকুও চদ়ে না” - কথাগুখলা মখন মখন  াবখলও মুখে েকাশ 

কখর না চরামহণী,  দ্রিার োমিখর এক যাল চহাঁখস বখল, “ বাহ”। 

“িুই আমার ডান মদক মদখ়ে চবখরামব চিা” – চরামহণী সুজ়ে চক 

বখল রাখে। 

“চকন চর?” 

“নাহ ওই চয মিম কযা ার ো চদেমিস , চবখরাখি চযখলই যাখ়ে 

লাখয, এমন জা়েযা়ে রাো।” 

“বািা িুই এি আিুমস জানিাম নাখিা, পালখকর র্াখ়ে মূিঘা 

যাস”—সুজ়ে বখল এক যাল হাখস। 

“ই়োমকঘ মামরস না চিা ,  ল এেন” 

চদাকান চথখক চবখরা়ে দুজখন। নাহ, মিম কযা ার আজ মবরক্ত 
কখরমন।  

“ ও মদমদ, দাাঁিান । এো মক মবল কখর চদব?” – চরামহণী সুজ়ে  
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 রু্খর িামকখ়ে চদখে চদাকানদার দাাঁমিখ়ে।  

“ মক মবল করখবন?” 

“মদমদ আপনার বযাখযর সাখথ ... ”—চদাকানদার থাখম। 

চরামহণী চদখে মিম কযা ারো ওর বযাখযর চ খন আেখক েুলখি।  

“এো মক কখর এোখন এখলা?”—চরামহণী অবাক হখ়ে সুজখ়ের মদখক 
িাকা়ে, “ না না , আমম  াই না এো –আপমন চরখে মদন”চিা—চরামহণী 

মিম কযা ারো চফরি কখর চদাকানদারখক। 

“ওহ  াইনা?” একো সখন্দখহর চ াখে চদাকানদার িাকা়ে চরামহণীর 

মদখক। “আপনার বযাখযর সাখথ েুলমিল িাই  াবলাম …” –  

“মাখন মক বলখি  াইখিন, আমম  ুমর কখর পালামে?”—চরামহণী চরখয যা়ে 

েুব।  

“আহা িাই মক বখলমি? িখব — যাই চহাক চকান বযাপার না, আবার 
আসখবন” – বখলই চদাকানদার মিম কযা ারো মনখ়ে চদাকাখন ঢুখক আবার 

োমেখ়ে রাখে। 

“আপমন এই মিম কযা ারো অনয চকাথাওখিা রােখি পাখরন”—চরামহণী 
িেনও ম ৎকার করখি, আখস পাখশ দু একো চলাক রু্খর িাকা়ে, কথাো 

চদাকানদাখরর কাখন যা়েনা যমদও।  

“ ল িুই”, সুজ়ে চেখন মনখ়ে যা়ে চরামহণীখক। 

“জামনস চিা এই মিম কযা ারোরও একো বযাপার আখি”--- চরামহণী 

উখত্তমজি হখ়ে বখল।  

“চকান বযাপার চনই, িুই মাথা িািা কর”—সুজ়ে সান্তনা চদ়ে। 

“না চর সমিয”---বলখি বলখি চহাঁখে  খল দুজখন। 

                                 ৬ 

চকখে যা়ে সপ্তাহ দুখ়েক। চরামহণীর রাি কাখে চসই মবম ন্ন মিম কযাাঁ ার 
এর স্বখপ্ন, কেখনা িমনমার সাখথ চিােখবলার স্বখপ্ন; ওর সাখথ চেলা, 

েযিা এসব মনখ়ে। রাখির পর রাি  লখি থাখক। ধ্ীখর ধ্ীখর চরামহণী 
মনখজখক জমিখ়ে চফখল এই দুখো র্েনার সাখথ। এর মাখে েমি 
চসামবার কখর চস অমফস চথখক নানা বাহানা়ে চবমরখ়ে যা়ে লাঞ্চ োইখম। 
ওই চদাকাখনর পাখশর  াখ়ের চদাকাখন অখপিা কখর অখনকিণ একা  
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একা যমদ ওই বুখিা দাদুর চদো পাও়ো যা়ে। মকন্তু িাখক আর চদো 
যা়েমন।  

সুজখ়ের চথখক েশ্ন কখর চজখনখি চয ওর চকনা ফুলদানী মিক আখি 

মকনা ওর চবাখনর র্খর। েশ্নো়ে সুজ়ে জানা়ে সব মকিু মিক আখি 
এমনমক ওর চবাখনর ফুলদানীো এি পিন্দ হখ়েখি চয ও মনখজ এখস 
ওই চদাকান চথখক আরও অখনক মকিু মনখ়ে চযখি আর চসগুখলা 

মদখ়ে র্র সামজখ়েখি। 

এই সব র্েনা়ে চরামহণী আরও ম মন্তি হ়ে, মিক ওরই সাখথ এমন 
সব হখে চকন িাহখল ? ধ্ীখর ধ্ীখর এই পমরমস্থমিই চমখন মনখ়ে 

 লমিখলা চরামহণী। উইন্ড  াইমো প়েসা নষ্ট চ খব িুখল চরখেখি 
আলমামরখি।  

এক বৃহস্পমিবার চরামহণী িুমে মনখ়েখি অমফস চথখক, পুরখনা 
কলকািা মাখন উত্তর কলকািা যাখব মকিু বই মকনখি, কখলজ মিখে 

মকিু চ না বই এর চদাকান আখি ওর। চরামহণীর র্খর বই এর 
সাংগ্রহও দারুণ।  

“মদমদ াই”--- একো ডাখক রু্খর িাকা়ে চরামহণী, আখর চসই ব়েস্ক 

বুখিা দাদু। চরামহণীখক চপিখন রু্খর দাাঁিাখি চদখে এমযখ়ে আখস 
বুখিা দাদু।  

“মা, িুমম চসই মক চয এখসমিখল ওই চদাকাখন ?”—দাদুর সৃ্মমি শমক্ত 

দারুণ।   

“হযাাঁ, মকন্তু আপমন এোখন?” – চরামহণী অবাক হখ়ে েশ্ন কখর।  

“ওই চদাকাখন মজমনস চব া চিখি মদখ়েমি মা, আমার মজমনস োরাপ 
বখলখি, বখলখি িুমম নামক বখলি মজমনসো  াখলা না? মজমনসো 
আমারই হাখি বানাখনা মা,  চসই মদখন বানাখনা, মদনো আমম মখর 

চযখলও  ুলখি পারব না।” – দাদু বখল  খল।  

                            ৭ 

“দাদু আখয আমারো”— ুমমক ধ্খর রাখে যখনশ দাদুর হাি ো।  

“না আখয আমম পাব”—চসানা িামিখ়ে চদ়ে দাদুর হাি। 

“চিারা দুমে বনু্ধখি আর েযিা কমরস না চিা”- বখল যখণশ দাদু। 
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“চসই চিাট্ট চথখক শুধু্ েযিা, এি েযিা যেন আলাদা আলাদা আসমব, 
যল্প চশানাখবা িেন, চ াঁ াখমম  আমার আর  াললাখযনা বাপু”— 

 ুমমক আর চসানা চসই একই গ্রাখমর চমখ়ে, চয গ্রাখম যখনশ দাদুর র্র। 
যখনশ দাদু িার পমরবাখরর সাখথ নানা রকম হাখির কাজ কখর কখর 

শহখর মযখ়ে চবখ , এই কখরই ওখদর দু’চবলা চপে  খল। এি অপূবঘ 
হাখির কাজ েুব কম চলাকই জাখন। চসানা আর  ুমমক হাখির কাজ 
চশখে ওখদর যখনশ দাদুর কাি চথখক, চসই চিােখবলা চথখক। যল্প 
চশানাখি চশানাখি কাজ চশো়ে আর মনখজও কাজ কখর যখনশ দাদু, 
এেন চিা চসানা আর  ুমমকও অখনক মকিু মশখে চযখি, সাহাযয কখর 

চদ়ে যেন দরকার। এরা দুজন দুজনখক চিখি একদম থাখক না এমন 
বনু্ধে, মকন্তু েযিাও কখর েুব, হ়েি চকাথাও এই েযিার মখধ্যই আখি 

য ীর বনু্ধে।  

চসমদন অখনক রাি অবমধ্ যখনশ দাদুর র্খরর উখিাখন যল্প চশাখন  ুমমক 

আর চসানা। চসমদন ওখদর যখনশ দাদু উপহার চদখব বখলমিল, চসোই 
বানাখনা  লমিখলা অখনকিণ ধ্খর।  

শহখরর চদাকানো মকিু িমব চদমেখ়ে বখলখি এমন মকিু বামনখ়ে মদখি, 

আজকাল েখের নামক এসব মজমনস চবমশ  া়ে। 

মবম ন্ন মাখপর িাখরর মরাং বামনখ়ে বামনখ়ে পালক, রমেন দমি মদখ়ে তিমর 

হল একো অপূবঘ মজমনস। শহখর এখক একো ইাংমরমজ নাখম ডাখক, 
মিম কযা ার বখল। আর মদ্বিী়ে ো উইন্ড  াইম। এই দু রকখমর মজমনস 
১০-১৫ ো কখর বানাখনার অডঘার এখসখি চকালকািার এক চদাকান 
চথখক, যখনশ দাদু বখলখি েথখম একো কখর বামনখ়ে  ুমমক আর 

চসানাখক চদখব। 

চসমদন সূযঘ ওখিমন সকাল চথখক। চমর্লা আকাশ মিল, সখন্ধখবলা বৃমষ্ট 
নাখম ে ি।  

 ুমমক আর চসানা মনখজর মনখজর উপহার মনখ়ে চবখরা়ে যখনশ দাদুর 

বামি চথখক। ওখদর রাখি চথখক চযখি বখলমিল যখনশ দাদু, ে ি বজ্র 
মবদুযৎ বৃমষ্ট হমেল, মকন্তু চমখ়ে দুখো কথা চশাখন না। 

“না দাদু বাবা বকখব”-- বখল চবমরখ়ে যা়ে চমখ়ে দুখো। যখনশ দাদু 
আর মকিু বলখি পাখরমন, মক বা বলখব - ওরা চিা আর চিাট্ট চনই 

আখযর মিন।  ুমমক ১৪ বিখর আর চসানা ১৫ চি পা মদখলা।  

                              ৮  

“মদমদ াই , পরমদন সকাখল ওখদর পাও়ো যা়ে একো  াো লযাম্প 
চপাষ্ট এর পাখশ, সবাই বলমিল বাজ এখস পখর লযাম্প চপাষ্টো়ে, 

আর চসো চ খঙ্গ পখর ওখদর ওপর। সবই কপাল মদমদ াই”—
ব়েস্ক দাদু চ খঙ্গ পখর চ াখের জখল। 

“িাহখল মক ওই উপহার … ?”—চরামহণী মজখযযস করার আখযই 
দাদু বখল “হাখি শক্ত কখর ধ্রা মিল চযা মা, িািাখনা যামেল না, 
গ্রাখমর চলাক আমার কাজ বুেখি চপখর আমার র্খর মদখ়ে যা়ে, 
আমম চসগুখলা আর র্খর িুলখি পামরমন, পরমদনই কলকািা এখস 

ওই চদাকাখন চবখ  মদ”।  

“দাদু আমাখক চযখি হখব এেুমন,” –চরামহণী বযায চথখক চপন আর 
কাযজ চবর কখর মনখজর মিকানা মলখে দাদুর হাখি গুাঁখজ মদখ়েই 

হাাঁো চদ়ে। 

“ ওই চদাকাখন এখল এই মিকানা়ে চদো চকাখরা”—বখল চরামহণী 

চমন রাস্তার মদখক চজাখর হাাঁেখি থাখক। 

                           ৯  

“দাদা মিম কযা ার ো পযাক কখর মদন” --- “কি”? – চরামহণী 

ে ি িািা়ে আজ । 

“১২৫/- োকা মদমদ” – 

১০০/- োকার দুখো চনাে চদাকানদাখরর হাখি ধ্মরখ়ে িুখে বামি 

চপৌি়ে চরামহণী। েু খরা চনবারও সম়ে চনই আজ িার। 

আলমামরখি িুখল রাো উইন্ড  াইমো োো়ে ওই একই জা়েযা়ে, 

জানলার ওপখর আর মিম কযা ারো চোলা়ে োখের ওপখরর হুখক। 

হাে কখর েুখল চদ়ে জানলা দুখো। 

েুাং, েুাং, মোং মোং …। মমমষ্ট সুখর চবখজ ওখি উইন্ড  াইম। দু চ াে 
মদখ়ে জল েখর চরামহণীর।  ুপ কখর বখস োখের ওপর। পাখশ 
লযাপেপ চোলা, চফসবুক েুখল সবার আখয িমনমাখক একো চিন্ড 

মরকুখ়েস্ট পািা়ে মকিু না চ খব, চকান মদ্বধ্া চনই আজ ওর মখন । 

মবখকল চথখক রাি চকান মরপ্ল্াই আখস না, রাখি মডনার কখর শুখি 

যাখব - চ াে যা়ে মিম কযা ারোর মদখক। আর চসই অস্বমস্ত চবাধ্ 
চনই। চস চিা িার রমেন পালক দুমলখ়ে দুমলখ়ে চনখ ই যাখে  

            মিম কযা ার  
                                  Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN                                                                                    
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সারািন অজানা মবপখদর  আশাংঙ্কা মপিু ধ্া়ে 

মখনর মকনাখর মক চযন  ীমি  সদাই চজখয র়ে ।  
চস মখর িামিখ়ে মনখ়ে যা়ে  দুর হখি দুখর, 
মপিুমে  িাখি না ক ু কেনও মকিুখিই।  
মক মব ৎস  ়োল রূপ মনখ়ে এই বুমে এখস পখর, 
মনরবমধ্ এমনই  াবনা জাখয সদা মখনর যহীখন।  
যি কল্পরূপ মদখ়েমি িাখর,ম ি হখ়েমি িি অন্তখর, 
অমনশ্চি জীবন মরুখি অদৃশয দহখনর  মক মনদারুণ জ্বালা ।  
উহাখর আমলঙ্গন কমর়ো মক মদব োন মবলাই়ো,  
অসহাখ়ের বখ়ে মনখ়ে  যাব অদৃশয  জীবন যািনা।    
এমনই যমদ র্খে- চবসামাল হখ়ে  োণ  যাখব  মক চবখর্াখর , 
চলাখক বমলখব - চহখর চযল, মমরল চস মনজ চদাখষ।  
মননু্দখকর জ্বালা আরও কমিন, চন়ো যা়ে না বুখক, 
েমিমে কমঘ চিখে মক মারাত্মক পরাজখ়ের গ্লামনর হুমমক, 
মদন নাই িন নাই চস মদখ়ে যা়ে ইোমি ধ্মমক।  
িখব মক আজীবন সাহখসর সাখথ লিাই করাই  াল,  
কাপুরূখষর মি বাাঁ ার চ খ়ে তসমনখকর মি মৃিূযও চশ্র়ে। 

                              

কখরানা ো আমম  াখলা বুমেনা 
োই দাই হামস যাই সব মকিু কখর যাই 
চলাখক শুধু্ বখল িবু  বাইখর চবমরও না । 
আমম থামক  ুপ কখর 
দখরাজা বন্ধ কখর 
 খ়ে চঢখক মুেো 
নাক োও েুমলনা 
আমম বাপু কখরানা ো এখকবাখর বুমেনা । 
 
বাইখরখি মাস্ক পখর চিখল রা জেলা কখর 
সাহাযয কখর োণ মবমল কখর ফখো চিাখল 
চদখে যাই । 
আমম শুধু্ চকাখনা কথা বমলনা 
আমম বাপু কখরানা ো একদম বুমেনা । 
 খ়ে  খ়ে থামক  াই 
হখ়ে বমন্দ র্খর িাই 
জানলা ো ক ু  খ়ে েুমলনা । 
 
শুমননা মক চবমশ  ়ে 
বুখিা বুমি োমিখর  
চিাে চদর মক বা হ়ে, মক না হ়ে, - একদম জামন না  
আমম বাপু কখরানা ো এখকবাখর বুমেনা । 

                            কখরানা 
 Prashanta Majumdar, Bethuadhari, WB 

  Adhiti Sakthi Balachandar ,Philadelphia, PA 

                                     মিম কযা ার  
Sriparna Das Banerjee, Bangalore, KN                                                                                                                                                                     

উইন্ড  াইম এর মমমষ্ট সুখর।  

“মপাং” ।। একো সাউন্ড হ়ে লযাপেখপ।  

“িমনমা র়ে হযাস একখসপখেড ইওর মরকুখ়েস্ট অন 

চফসবুক। “ 

হামস কান্না সব অনু ূমি মর্খর ধ্খরখি চরামহণীখক। চ াে 
োপসা,  াখলা কখর চদেখিও পাখেনা লযাপেখপর মিন। 
িমনমা চক মফখর পাখব মকনা জাখননা চরামহণী, িবুও িার মন 

েুব েুমশ, একো শামন্ত মখন। মবিানা়ে মাথা মদখিই রু্ম এখস 
যা়ে।  
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রামে দশোর স্লখে এফ এম এ চমৌ এর অনুষ্ঠানোর নাম "রাখির 
রজনীযন্ধা" আজ চমৌ এর মনো একদম  াখলা চনই,  মকন্তু হোৎ কখর 

িুমে পাখবনা বখল আসখিই হখ়েখি। এন্টারখেইনখমন্ট জযখির 
মানুষখদর বযমক্তযি জীবন বখল মকিু থাকখি চনই।   

মিক 9:45 এ সু্টমডওখি ঢুখক লাইখব্ররীখি েখ়োজনী়ে যানগুখলার 

মরকুযইমজশন পামিখ়ে মদল।  িারপর মাইকো হাখি বলল,  "বনু্ধরা 
চকমন আখিা সবাই ? চিামাখদর কাখির মানুষমে বামি মফখরখি চিা?  

এেন মনশ্চই সবাই একসাখথ মডনাখর বসখব।  আজ আমার েুব কাখির 
একজন একেু আখয একো লম্বা সফখর চবমরখ়েখি।  িার জনয এবাং চয 
বনু্ধরা এেখনা বামি চফখরামন িাখদর জনয আজখকর েথম যানো রইল,  
স্বখদশ মুম  চথখক "ইাঁউমহ  লা  ল রামহ"  

মাইখক্রাখফানো অফ কখর চ াখের জলো মুিখলা চমৌ। যানো রািুখলর 
সবখথখক পিখন্দর যান মিল, যিবার ওরা লাং িাইখ  চযখি েথখম এই 

যানোই বাজাখিা। "...আাঁশু মক নমদ়ো ম  হযা়ে,  েুমশও মক বাময়ো ম  
হযা়ে...বমি রঙ্গীন হয়ে এ দুমন়ো।" মকন্তু আজ চয ওর জীবনো 
সাদাকাখলা হখ়ে চযখলা।  

"ওখক, বনু্ধরা আবার মফখর এখসমি আমম চিামাখদর রাখির বনু্ধ 
রজনীযন্ধা, এবার চয যানো চশানাখবা চসো 'মদল  াহিা হয়ে' মসখনমার 

োইখেলিযাক।  যারা চকাননা চকান মদন বনু্ধখদর সাখথ লাং িাইখ  
চযখিা িারা নষ্টালমজক হখ়ে পিখবই। আবার একো লাং িাইখ র প্ল্যান 
কখরা। আমাখক চডখকা আমমও চিামাখদর সাখথ যাখবা। "   

চমৌ এর চ াখে চ খস উিল নন্দকুমার,  কাাঁমথ,   াউলখোলা হখ়ে 

িাজপুখরর রাস্তাো। রািুল যামি িাই  করখি আর ওর পাখশর মসখে 
চমৌ।  চপিখন জ়ে আর ওর চবৌ মপমঙ্ক। 

এর পখরর যানো "মজখন্দযী না মমখলময চদাবারা" চথখক "খো়োখবা চক 

পমরখন্দ।" 

যানো চশষ হবার পর আর চজ রজনীযন্ধা অন এ়োর বলখি শুরু করল 
"বনু্ধরা চকমন লাযখি যানগুখলা?  মখন হখেনা এেখনা চবমিখ়ে পমর 

একো লাং িাইখ । পাখশ থাকুক মে়ে মানুষো। অখনকিণ ধ্খর যামির 
যান হ'ল,  এবার একো সাইখকখলর যান চহাক। এবার পখিাশন চথখক 
চমাঁ  মল চমাঁ  মল চলখক চপ়োর মক যমল"  

েথম চযমদন রািুলরা চমৌখদর পািা়ে ফ্ল্যাে মকখন আখস িেন চমৌ  

সখব ক্লাশ নাইন। ওরা বনু্ধরা চকাম াং চথখক সাইখকখল কখর যল্প 
করখি করখি মফরমিল। অনয মনস্ক হখ়ে চসাজা রািুখলর সাখথ 
ধ্াক্কা।  ওখক চদখে রািুল বখলমিল,  "পুখরা পখিাশখনর সা়েরাবানু" 
লর্জ্া়ে যালো লাল হখ়ে চযমিল।  

এরপর যব উই চমখের " হাম চযা  লখন লাময" 

মুখকশ কখে, " সুহানা সফর ঔর চমৌসম হামসন" 

জুখ়েল মথখফর " ইখ়ে মদল না চহািা চব ারা" 

"পমর খ়ের মুসামফর হুাঁ ইাঁ়োখরা" 

পখরর পর যানগুখলা বাজাখি লাযখলা, আর মখনর মখধ্য চিালপাি 

কখর চ খস উিখলা রািুখলর সাখথ কাোখনা সমখ়ে যানগুখলার সৃ্মমি।  

"আো এবার আজখকর চশষ যান শাখনর যলা়ে 'িানহা মদল, িানহা 

সফর' এই যানোর মখিা আমাখদর জীবনোও একো িানহা সফর।"  

চোযামো চশষ কখর সু্টম ও চথখক চবখরাখনার সম়ে লাইখব্ররীর 
মৃিুযনদা বলল,  "মযাডাম আজখকর অনুষ্ঠানো দারুন হখ়েখি,  আমার 

চবৌ বখলখি সব যানগুখলা একো চপন িাইখ  কমপ কখর রােখি।  
পখরর উইক এখন্ডই আমরা লাং িাইখ  যাখবা এই যান গুখলা শুনখি 
শুনখি" 

"সাবধ্াখন যাখবন" উোস হীন যলা়ে এেুকু বখল সানগ্লাসো কপাল 

চথখক নামমখ়ে চ াখে পিল চমৌ।  চ াখের জলো বাইখরর চলাকখক 
চদোখনা যাখব না।   

অমফখসর যামিখি উখি িাই ারখক বলল,  "আমাখক মনমিলা র্াখে 

নামমখ়ে মদও।" 

চসই ক্লাশ নাইন চথখক চ না,  ি'বিখরর দাম্পিয জীবখনর ইমি 

হখ়েখি যিকাল রাি নো পখনখরাখি। দীর্ঘ মিন বির কযািাখরর 
সাখথ লিাই কখর কাল রাখি চমৌখক হামরখ়ে মদখ়ে ও  খল চযখি। 
রািুল চক আেখক রােখি পাখরমন।  এিিখণ হ়েখিা ওর আত্মী়ে 
বনু্ধরা রািুলখক মবখ়ে করখি যাবার মখিা সামজখ়ে মনমিলা র্াখে 

মনখ়ে এখসখি।  যামির জানলাো েুখল মদল চমৌ।  এক েলক 
চ াখরর িান্ডা হাও়ো মুখে োপো মারখলা।  যামিখি িেন অমরমজি 
মসাং যাইখি " িমস মা চজামিযঘম়ে, চদখো আখলা়ে আকাশ... " 

         

                            সুহানা সফর  
         Arkobrato Chattopadhyay, Kolkata, WB 
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                   Infinite series (India’s Contribution)  
                   Debangshu and Swagat Bhattacharya 

What is sin 00o? Easy, it is 0.5. What is tan 45o? Easy again, it is 1. But what is sin 10.8o? Well, now this is 

tough – we probably need a calculator or a computer. However, how would the calculator or computer calculate this 

value? They would compute these trigonometric functions using something known as an infinite series. For exam-

ple, let us consider the following power series usually credited to Newton: 

, where the symbol ‘!’ denotes ‘factorial’. A ‘factorial’ represents 

the product of all positive integers up to the number before the symbol (e.g., ). Another 

example of an infinite series that we commonly use is:  . There are many such infinite series that 

are used in science, mathematics, engineering, and our day-to-day life.  

Infinite series are also an important part of calculus. About 200 years before eminent scientists and mathematicians 
such as James Gregory, Isaac Newton, and Gottfried Leibniz contributed to the theories of infinite series, scholars 
from Kerala, India made outstanding contributions in the area of infinite series. Primarily interested in astronomy, 
they recognized that certain mathematical functions appearing frequently in the study of astronomy such as sine, 
cosine, and arctan are given by an infinite series1. The work done by the Kerala school of mathematicians dates back 
to the time of Madhava of Sangamagrama (circa 1340–1425). Madhava’s works were documented in books like the 
Tantrasamgraha2, Gaṇitanyāyasaṅgraha0, and Karanapaddhati4 by several generations of his disciples. For faster 
convergence, Madhava and his disciples proposed methods to transform a series into another better-behaved series 
with certain properties. Notably, many contemporary infinite series for computing π originate from such approaches. 
They also advocated the use of rational numbers (numbers that are the ratio of two integers) in formulations and ap-
proximations. Furthermore, use of rational numbers makes series formula easier to understand and compute on a 
digital computer. Even though computation power is cheap and abundant today, there is no means to compute many 
functions such as trigonometric functions, π , logarithms, exponentials that are given by an infinite series without 
resorting to the approaches pioneered by the Kerala school of mathematicians.  
 

Since mathematical notations had not yet been formalized, much of the proposed approaches were described 

through verse. For example, the book “Tantrasamgraha” (authored by Nilkantha, who was a student of Madhava’s 

student Paramesvara), describes “Sine” (the capital ‘S’ denotes Indian convention where  with r 

denoting radius) as1: 

“The arc is repeatedly multiplied by the square of itself and divided (in order) by the square of each and every even 

number increased by itself and multiplied by the square of the radius. The arc and the terms obtained from these re-

peated operations are to be placed one beneath the other in order, and the last term subtracted from the one above, 

the remainder from the term then next above, and so on, to yield the ‘Indian Sine’ of the arc.”  

If we denote the arc length by , this verse can be written in contemporary mathematical formalism as: 

 

Recognizing that , we obtain: , which is the famous 

power series expansion for . 
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It is astounding to think that such intriguing and fundamental scientific thoughts originated and flourished 

in a small corner of India. Kerala’s mathematicians made unparallel contributions at a time when most of the peo-

ple all over the world were overwhelmed with earning their daily livelihood and surviving natural calamities. Their 

mathematical brilliance and innovation stand tall even today when a toddler has access to more computing re-

sources than perhaps the entire world combined at that time. The accomplishments of Kerala’s outstanding mathe-

maticians let us reflect that the inquisitive and innovative mind of human beings, not the resources amassed 

through wealth, is perhaps mankind’s greatest resource. 
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                   Infinite series (India’s Contribution)  
                   Debangshu and Swagat Bhattacharya 

The Navier-Stokes equations, developed in 1822, are used to describe the motion of viscous fluid. Things 
like air passing over an aircraft wing or water flowing out of a tap. But there are certain situations in which it 
is unclear whether the equations fail or give no answer at all. Many mathematicians have tried – and failed – 
to resolve the matter, including Mukhtarbay Otelbaev of the Eurasian National University in Astana, Kazakh-
stan. In 2014, he claimed a solution, but later retracted it. This is one problem that is worth more than just 
prestige. It is also one of the Millennium Prize Problems, which means anyone who solves it can claim $1 
million in prize money.  ( reference—New Scientist) 

https://www.newscientist.com/article/2121118-the-maths-problems-that-could-win-you-a-million-dollars/
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চসৌ াখযযর চোাঁখজ আমরা চজযামিষীর দ্বারস্থ হই। িাাঁর পরামশঘমি রত্ন 
ধ্ারণ কমর, শামন্ত-স্বস্তয়েণ কমর। পুখরামহখির পরামশঘমি চদবখদবীর 
পূখজাকমর, শুদ্ধ বস্ত্র পমরধ্ান কখর, উখপাস কখর, ব্রি পালন কখর 
করখজাখড োথঘনা কমর “রূপাং চদমহ,জ়োং চদমহ,ধ্নাং চদমহ,পুোন্ চদমহ চম” 
পুখরামহি যেন আমাখদর আশ্বস্ত কখরন চয কমঘমে সফল হখ়েখি,িেন 
আমরা মনমশ্চন্ত  হই। 
 াবোনা এমন চয, আমরা চিা যথাযথ মন়েম চমখন  সরকারী সাহাখযযর 
জনয দরোস্ত কখর মদলাম। সব মিকিাক থাকখল আমার োপযোকা 
যথাসমখ়ে আমার বযাঙ্ক-অযাকাউখন্ট জমা হখবই। 
ঈশ্বখরর বযাপাখরও চিা আমরা মবখশষখজ্ঞর পরামশঘমি যা যা করণী়ে 
সবই করলাম। এবার শুধু্ সমখ়ের অখপিা। 
মকন্তু বাস্তব চিা অনযরকম।চয চকান ফললা  করখি হখল কম্মঘ করখি 
হখব। মকন্তু একই কখমঘর মবম ন্ন ফল। একই সখন্দশ এক একজন 
কামরযখরর হাখি এখককরকম। অিএব চকান কখমঘর মক ফল হখব আখয 
চথখক বখল চদও়ো সম্ভব ন়ে। অিএব কম্মঘমের উৎকষঘমবধ্ান করাই হল 
বযমক্তমবখশখষর কিঘবয। িাই চি  যবান বখলখিন।  

“কম্মঘখণযবামধ্কারখস্ত মা ফখলষু কদা ন।” অথঘাৎ কখম্মঘই চিামার 
অমধ্কার,কম্মঘফখল কদা  চিামার অমধ্কার নাই।  ফখলর কথা ম ন্তা না 
কখর মনরন্তর উৎকষঘমবধ্াখন মখনামনখবশ করাই চসৌ াযযরান হও়োর সহজ 

উপা়ে। 
কম্মঘ না কখর যমদ গ্রহরত্নধ্ারণ, শামন্তস্বস্তয়েন, পূখজাঅ ঘনা করা যা়ে, 
িাহখল মক  াযযসুেসন্ন হখব না? 
শ্রীমদ্ভাযবিযীিা়ে  যবান বখলখিন”কম্মঘফল লা ই যমদ পূখজাঅ ঘনার 

উখেশয হখ়ে থাখক, িাহখল চসো অকরনী়ে। আর কম্মঘিযায ঈশ্বখরর 
অম মিমবরুদ্ধ। 

“মা কম্মঘফলহ্িু ূঘমঘা চি সখঙ্গাহস্ত্বকম্মঘামণ।” 
মানবজীবখন যা মকিু োমপ্ত সবই কখম্মঘর মবমনমখ়ে। 
“চয  াষা আলসয খর বীজ না বপন কখর পক্কশসয পাখব চস চকাথা়ে?” 
এর বাইখর মকিু পাইখ়ে চদও়োর িমিা ঈশ্বখররও নাই  

“ন কিৃঘোং ন কম্মঘামণ চলাকসয সৃজমি ে ু। 
ন কম্মঘফলসাংখযাযাং স্ব ারস্তু েবত্তঘখি।।” 
“আত্মারূপ ে ু চলাখকর কিৃঘে সৃমষ্ট কখরন না, কম্মঘফখলর সমহি িাাঁর 
চকান সম্বন্ধও নাই।চয বস্তুর চযমন স্ব াব চসই অনুসাখর কাযঘ 
হ়ে।মনজকখম্মঘ মনষ্ঠাই চসৌ াযযবান হও়োর একমাে পথ।  
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“চস্ব চস্ব কম্মঘণযম রি সাংমসমদ্ধাং ল খি নর। 
িাহখল চবখদ উখল্লমেি কামনা-বাসনা  মরিাথঘ করার চয সমস্ত মবধ্ান 
আখি,খসগুখলা মক মনরথঘক?  

 যবান অজুঘনখক উপখদশ মদখেন- 

“তেগুণযমবষ়ো চবদা মনমস্ত্রগুখণযা  বারু্জ্ঘন। 
মনদ্বঘখবা মনিযসেখস্থা মনখযঘাযখিম আত্মবান।” 
“চবদসমূহ মেগুণাত্মক। চহ অজুঘন, িুমম মেগুখণর অিীি হও।িুমম 
মনদ্বঘব হও,খযাযখিমরমহি ও আত্মবান্ হও।” 
অথঘাৎ তবমদক যাযযগ্গ,পূখজা অ ঘনার মাধ্যখম মকিু পাও়োর বা রিা 

করার ম ন্তা িযায কখর আত্মবান হও। মনজ শরীরস্থ ঈশ্বখরর েমি 
মযমন মনখবমদিোণ,িাাঁর বযামপ্ত সমুখদ্রর মিই মবশাল। চসই িুলনা়ে 
তবমদক মক্র়োকাি কুখ়োর মিই িুদ্র। ”সকল স্থান জখল প্ল্ামবি হখল 
কূপামদ িুদ্র জলাশখ়ের চয েখ়োজন,িেদশঘী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুখষর চবখদ 

ও চসই েখ়োজন।” 

 “যাবানথঘ উদপাখন সিঘি সাংপু্ল্খিাদখক। 
িাবান্ সখিঘষু চবখদষু ব্রাহ্মণসয মবজানি ।” 
চসৌ াযযবান হখি হখল মনখজর উপর  রসা কর। শ্রীমদ্ভাযবিযীিার 
এই বাণীমের েমিধ্বমন শুনখি পাও়ো যা়ে স্বামী মবখবকানখন্দর 
র নাবলীখি,” If there is any God anywhere, it is you and 
you only. If you have faith in hundreds of Gods and 
Goddesses, still having no faith in yourself, then you 
are the sinner.” 

ঈশ্বখরর চেখমর বািাস মনরন্তর বহমান।চয মনখজ উখদযাযী হখ়ে 
চনৌখকার পাল েুখল রাখে, িার চনৌখকা িরিমরখ়ে  খল।আর চয পাল 
চোলার জনয অপখরর আশা়ে বখস থাখক, িার চনৌখকা যমদ না  খল, 
িাহখল মক  াযয দা়েী? 

“উখদযাযীনাং পুরুষমসাংহমুমপমি লিী । 
ক্কামপ সুপ্তসয মসাংহসয েমবশমন্ত মুখে মৃযা” 

চয কখমঘর চয পমরনমি িার পমরবিঘন করার িমিা কারুর চনই। 
যািী িািা মযমন এক পাও  খলন না, পমরণমিখি মিমন যমদ পাংগুে 
োপ্ত হন িাহখল মক  াযয দা়েী?   

অমি সিকঘ বাবা-মা যমদ সন্তানখক সবরকম েমিকূলিাখক পাশ 
কামেখ়ে বালয, তকখশার, চযৌবন অমিক্রম কমরখ়ে জীবন যুখদ্ধ অবিীনঘ 

            চসৌ াখযযর চোাঁখজ  
                                      Manoj Kanti Biswas, Kolkata, WB                                                                                   
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করান, িাহখল চসই সন্তান যমদ জীবনযুখদ্ধ পরাস্ত হখ়ে হীনমনযিার 
মশকার হ়ে,িাহখল মক  াযয দা়েী? 
চিাে চিাে মশশুখদর অবুে মখন কখর িাখদর সামখনই চক্রাধ্ামগ্ন 
েজ্জ্বমলি কখর পরস্পরখক বাকযবাখণ মবদ্ধ কখর  অসমহষু্ণিা,অশ্রদ্ধা ও 
সাংযমহীনিার পমরখবশ সৃমস্ট করখি যাাঁরা মবনু্দমাে কুমেি নন,পমরনি 
ব়েখস িাখদর আ রখনর ফখল িাখদর েমি পুন্জী ূি রৃ্ণার বমহেকাশ 
যমদ মপিামািাখকই মবদ্ধ কখর িাহখল মক  াযয দা়েী? 
বৃদ্ধ অসমথঘ মপিামািার েমি কিঘবযপালন ও িাখদর জনয যখথষ্ট িযায 
স্বীকার করার দা়ে এমিখ়ে মযমন স্বযঘসুে চ ায কখরন,িাাঁর সন্তান যমদ 
 মবষযখি িাাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ কখর,িাহখল কাখক দা়েী করখবন? 
েকৃমিযি  াখব েমিমে মানুষই আলাদা। চক চকান কাখজ আনন্দ 
পাখব,িার অন্তমনঘমহি েকৃমিই চসো মিক কখর।বস্তুিপখি মশিার 
উখেশযই হল মানুখষর মখধ্য চয পূণঘিা মবরাজমান চসো মবকমশি করা। 
উচ্চাকাঙ্খী বাবা-মার হস্তখিখপ যমদ সন্তান চস সুখযায চথখক বমন্ ি হ়ে 
ও পমরণাখম মানমসক অবসাখদর মশকার হ়ে, িাহখল মক  াযয দা়েী?  

কম্মঘমবমুেিাই সকল দুখির কারণ।িাই  যবাখনর উপখদশ, 
“মন়েিাং কুরু কম্মঘ োং কম্মঘ জযাখ়ো হযকম্মঘণ। 
শরীরযাোমপ   চি ন েমসখধ্যদকম্মঘণ।।” 
“িুমম সবঘদা কম্মঘ করখি থাক। 
চকননা,কম্মঘ না করা অখপিা কম্মঘ করা  াল। কম্মঘ না করখল চিামার 
জীবনযাোও  লখব না।”    

পাাঁ  বির ব়েস চথখক মশশুখক স্বাবলম্বী কখর িুলখি না পারখল স্বাবলম্বী 

ও আত্মমবশ্বাসী কখর যখি চিালা যা়ে না। পমর ামরকা-পমরবৃি হখ়ে 
যারা বি হ়ে, িারা যমদ শারীমরক কখষ্টর  খ়ে কমঘিযায কখর বাবা-মার 
দুমশ্চন্তার কারণ হখ়ে দাাঁিা়ে,িাহখল মক  াযয দা়েী? 

“দুেমমখিযব যৎ কম্মঘ মন়েিাং মক্র়েখিহরু্জ্ঘন। 
স কৃো রাজসাং িযাযাং তনব িযাযফলাং লখ ৎ।।” 
শারীমরক কখষ্টর  খ়ে যারা কম্মঘিযায কখর, িারা কেনই সুফল লা  

করখি পাখর না । 

বালয, তকখশার ও চযৌবখনর মবম ন্ন ধ্াপ অমিক্রম করার সম়ে চয সমস্ত 
কাজ মনজ দাম়েখে সম্পন্ন কখর, চস বুেখি পাখর “সবঘারম্ভা মহ চদাখষণ 
ধু্খমনামগ্নমরবৃিা” অথঘাৎ অমগ্ন চযমন ধূ্ম দ্বারা আবৃি থাখক সকল কম্মঘই 
চদাষযুক্ত থাখক। মকন্তু চয পরমন ঘরশীল হখ়ে বি হ়ে, চস কখম্মঘর  

ত্রুমেপূণঘ মদকগুখলা সহয করখি না চপখর হিাশাগ্রস্ত হ়ে। এর জনয 
মক  াযয দা়েী? 

“চয কখম্মঘ িুমম স্বেন্দ বা চয কাখজ িুমম িৃমপ্তলা  কর, চসোই 

চিামার স্বধ্ম্মঘ।চসরকম কাজ না চপখল বণঘাশ্রমমবমহি চপশা,মকিুো 
ত্রুমি্যুক্ত হখলও করা উম ি। সামম়েক  মখক মবভ্রান্ত হখ়ে কমঘিযায 
উম ি ন়ে। 

“চশ্র়োন্ স্বধ্খমঘা মবগুণ পরধ্ম্মঘাৎ স্বনুমষ্ঠিাৎ। 

স্বধ্খম্মঘ মনধ্নাং চশ্র়ে পরধ্খম্মঘা  ়ো হ।।” 

ম ন্তা  াবনা না কখরই যারা কম্মঘিযায কখর হিাশাগ্রস্ত হ়ে, িাখদর 
জনয মক ঈশ্বর দা়েী? 

সাংসার ও কম্মঘখিখে র্াি েমির্াখি জজঘমরি হও়ো মক দু ঘাখযযর 
লজ্ঞণ ন়ে? এর চথখক পমরোখনর উপা়ে মক? 

সাংসার ও কম্মঘখিে দুখোই হল যুদ্ধক্ষ্ত্ে। েমিপখি যারা দাাঁমিখ়ে 
আখি িারা চকউই শত্রু ন়ে। এো এমন এক যুদ্ধখিে চযোখন 
স্বধ্ম্মঘ পমরিযায করার উপা়ে চনই মকাংবা পালাবার পথও চনই। 
যমদ পামলখ়ে যাও চলাখক চিামার অকীমত্তঘর কথা চর্াষণা করখব। 
সম্মামনি বযমক্তর পখি অপযশ, মৃিুযর চ খ়েও চবশী পীিাদা়েক। 
িাই সাংসাখর যি অশামন্তই চহাক না চকন, পমি মক িার পমিধ্র্ম্ঘ, 
পত্নী মক িার পত্নীধ্ম্মঘ, সন্তানরা মক িাখদর মনজ মনজ ধ্ম্মঘ 
পমরিযায কখর পালাখি পাখর? 

কম্মঘখিখেও যিই মববাদ মবসম্বাদ চহাক না চকন, কথা়ে কথা়ে মক 
কাজ চিখি  খল যাও়ো যা়ে? 

সাংসারখিে বা কম্মঘখিে-দুখোই চিা আসখল ধ্ম্মঘখিে। 

কুরুখিে রণাঙ্গখন অজুঘন যেন যুদ্ধ”করব না” বখল অস্ত্রিযায 
করখলন, িেন  যবান শ্রীকৃষ্ণ  বলখলন”যমদ িুমম এই ধ্ম্মঘযুদ্ধ না 
কর,িাহখল িুমম স্বধ্ম্মঘ ও কীমত্তঘ হামরখ়ে পাপগ্রস্ত হখব, চলাখক ও 

চিামার অকীমত্তঘর কথা চর্াষণা করখব।সম্মামনি বযমক্তর পখি 
অপযশ মৃিুযর চ খ়েও চবশী পীিাদা়েক।  

সাংসারখিখে বা কম্মঘখিখে সহখযাদ্ধারা যমদ চিামার  াবমূমত্তঘখি 
কামলমাখলপন করার অপখ ষ্টা কখর,আর িুমম যমদ িথাকমথি 

           চসৌ াখযযর চোাঁখজ  
                                  Manoj Kanti Biswas, Kolkata, WB                                                                                   
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          চসৌ াখযযর চোাঁখজ 
Monoj Kanti Biswas, Kolkata, WB 

 Virtual Program Hosted by Sampriti-
CSCPA 

            Subscribe to Youtube Sampriti Channel 

        মর়ো পরাণ শুমনখিমি যান  

         Premiered on June 18th, 2020 

       ज़रा याद करो ंक़ुरबानी   
         Premiered on July 26th, 2020 
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শামন্তর স্বাখথঘ েমিবাদ না কর িাহখল িুমম অপযশ োপ্ত হখব। অপযশ 
মৃিুযর চ খ়েও চবশী পীডাদা়েক। 

 যবান অজুঘনখক চবাোখলন, িুমম চিা আক্রমণকারী নও।েমিখরাধ্ 
করখি মযখ়ে যমদ িুমম জ়েী হও, িাহখল িুমম স্বযঘসুে চ ায করখব। 
আর যমদ মনহি হও িাহখল বীখরর সম্মান লা  করখব। যশস্বী হও়ো  
স্বযঘলাখ রই নামান্তর। 

“যদৃে়ো চ পপন্নাং স্বযঘদ্বারমপাবৃিম। 
সুমেন িমে়ো পাথঘ ল খন্ত যুদ্ধমীদৃশম্।.” 
 
সাংসারখিখে বা  কমঘখিখে যমদ যখথপযুক্ত াখব েমিবাখদর মাধ্যখম 
চিামার  াবমূমিঘ েমিষ্ঠা করখি পার, িাহখল িুমম সসম্মাখন সাংসারধ্মঘ 

পালন করখি পারখব। এর অনযথা়ে  আত্মসম্মান রিার যুখদ্ধ যমদ 
মবখেদও চনখম আখস িাহখলও িুমম মাথা উাঁ ু কখর বাাঁ খি পারখব। 
সাংসারখিেই চহাক বা কমঘখিেই চহাক মাথা উাঁ ু কখর বাাঁ াই স্বযঘ সুে 

চ ায করা।, 

এোখন যারা সহখযাদ্ধা িাখদরখক চকউ চবখি চবখি মনখ়ে আখসমন। আজ 
মযমন স্বামী,স্ত্রী বা সন্তান িারা চিা সবাই আপনা আপমনই এখস হামজর 

হখ়েখি। অিএব,  নানা  ূমমকা়ে এই সাংসাখর অম ন়ে করার সুখযায 
যারা চপখ়েখি িারা চিা  াযযবান। লা িমি, জ়েপরাজ়ে, মানঅপমান, 
পাও়ো-নাপাও়ো চসোখন অোসমঙ্গক। এসব  ুখলমযখ়ে এই ধ্মঘখিখে 
সবাইখক আপন কখর চনও়োর মধ্য মদখ়ে স্বধ্ম্মঘ পালন করাই স্বযঘসুে 

লাখ র একমাে পথ। 

জীবনযুখদ্ধ েমিখরাধ্কারী শমক্তখক কাংেনও পাশ কামেখ়ে,কেনও 

পরামজি কখর চয এমযখ়ে যাও়োর চকৌশল জাখন,িাখক আমরা বমল 

 াযযবান।চয জাখন না িাখক আমরা বমল দু ঘাযা।চহাম, যজ্ঞ, কব , 
িামবজ, শামন্ত-স্বস্তয়েখণর চকান  ূমমকা চনই।চিামাখক চয  াযযবান 
করখি পাখর,খস িুমম মনখজ।চকান িামেক, চকান চজযামিষী, চকান ঈশ্বর 
এ কাজ করখি পাখরন না। অিএব,আত্মেিয়েী হও। 

“সবঘধ্মঘাণ পমরিযজয মাখমকাং শরণাং ব্রজ।” 
“I will drink the ocean if I wish, mountains will crumble if I 

will “declares the persevering soul. 
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