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With a touch of cold in heart everything feels new.  

The news of Her coming wakes up the birds of forest. 

On a morning wet with dewdrops comes Ma Durga to the land of mortals. 
 

Elo Sharad, Somoy Sharodotsab Er 
 

Over the last year, there has been a lot going on in our personal lives, our 

communities and throughout the world. Whether it is the economic crisis, 

political issues or natural calamities all over the world, we all have a lot of 

worries occupying our minds and hearts. But with the advent of autumn or fall 

all those thoughts, worries are pushed to the back of our mind and a strange 

nostalgic feeling grips our hearts. It takes us back to the bylanes of our 

hometowns back in India and brings up memories of crowded bazaar with 

people frantically finishing last minute Puja shopping. At the same time 

neighborhood clubs collecting chanda (donation) for Puja and folks setting up 

bamboo scaffoldings desperately trying to finish pandal set up which 

ultimately will resemble the White House or Victoria Memorial.  

Durga Puja, the most widely celebrated festival of the Bengalis can be enjoyed 

by its spurt of fanfare on all the four days of the Durga Puja festival visible 

throughout India, and particularly in Bengal. This autumnal festival popularly 

known as Sharodotsab, epitomizes the power of Nari Shakti (female power) 

symbolized by the Goddess Durga who slays Mahishasura (Demon) to 

establish peace and sanctity on planet earth. Bengalis all over the world during 

these days of Durga Puja rejoice to their heart's content reconnecting with 

friends and relatives. Durga Puja is an occasion when the familiar sound of 

Dhak, Dhunuchi Naach,the mild fragrance of Shiuli, gives a familiar tug to 

every Bengali heart.  

Like the past five years, this year again we will be celebrating Durga Puja on October 17 and 18, 

2015 at India Community Center (ICC) 2171 Monroe-Wayne County Line Rd, Rochester NY 

14502. We are fortunate that these are the actual dates for Panchami & Shasthi, so it basically 

doubles the joy by celebrating Durga Puja on the actual dates, even being separated from the 

Motherland by oceans & continents. This will probably not be as elaborate or spectacular as our 

para pandals and club pujo. But, in our hearts, with sounds of Shankha (Conch shell) or Dhak and 

the hymns of Pushpanjali or the fragrance of Bhog prasad, we hope to be immersed in the spirit of 

Durga Puja and the feeling of happiness and joy that fills our heart when we offer our prayers to 

Maa Durga. 

Our celebrations started with our very own version of puja mandap set up on Wednesday October 

14, Thursday October 15, and Friday October 16 at India Community Center (ICC) of Rochester 

by the community members to get us in the mood of puja. On Saturday October 17, we start our 

festivities in the morning with prayer offerings to Maa Durga, and follow it up with Pushpanjali 

(floral offerings) and Bhog Prasad.  



 

Durga Puja at home is not only about Puja, but has associated cultural events as Jatra (Play), 

Nritya-Natya (Dance Drama). Keeping in mind the spirit of celebrations, we will have cultural 

functions celebrating the occasion as well as the culture of Bengal and India. Our cultural 

presentations for Saturday October 17 will begin with Sandhya Arati (Evening Prayers) and 

Dhunuchi dance. Following it up will be a dance performance Mahalaya by Mudra Dance Group 

(choreographed by Rini Mukherjee), a musical performance Oikotan by BAGR Orchestra 

(conceptualized by Rini Mukherjee) and another dance performance Shworonika by Nrityashala 

(a student dance group from Buffalo) which will regale the audiences. The highlight of our 

cultural evening will be a foot-tapping musical performance of Bengali and Bollywood hits by 

Meghna Raghuram, a student of Berklee School of Music.  

On Sunday October 18 will begin early and will culminate with Bisharjan (symbolic immersion) 

of Maa Durga.  

   

   

    

   

 

Now Mother Durga, it is time to say good bye, till next year when we meet again.  

Mother please bless everyone and we celebrate Bijoya with sweets. 
 

Shubho Bijoya 

On the evening of Sunday October 18, Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) 

presents its annual Bijoya celebrations which comprise of equally enthralling programs. Sunday 

evening we will celebrate Lakshmi Puja, which will be followed by another night of cultural 

programs. Cultural evening starts with Ganesh Vandana, a dance performance by Sushmita Patil, 

Chhottobelar Din, a dance performance by budding artists from Rochester (directed by Padmini 

Paine), and Pujor Chhuti, a dance performance by junior performers from Rochester (directed by 

Rini Mukherjee). The evening will culminate with a high-octane performance by our special guest 

performer Aritra Dasgupta, a finalist of SaReGaMaPa 2014. We hope you enjoy the functions.  

Planning for these celebrations has been going on for quite some time. A dedicated group of 

individuals have voluntarily devoted countless hours towards the fruition of these efforts. We 

thank them from the bottom of our heart. We would also like to thank Sri Dharma A. Das from 

Gaudiya Mission USA for all his help in the kitchen. Of course, all this would not be possible 

without the patronage and presence of our community members. We would like to thank all of 

you who have supported in this effort and hope you will continue to do so in the coming days. 

Please join us in these celebrations. 

Sharodiya Shubhechha and Shubho Bijoya (Season’s Greetings and Happy Bijoya). 

 

Soumyaroop Bhattacharya 

Editor, Sharadanjali 

 

 

 

 
 

 

Disclaimer: Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) accepts no liability for the 

contents of articles and advertisements in this magazine. Any views or opinions presented in the 

articles and advertisements are solely those of the authors and businesses respectively, and do 

not necessarily represent those of the BAGR. 
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শারদীয়া প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং শুে

তবজয়া। 
কার্যকারী সতিতি এবং দরু্যা পজূা সতিতি  

বৃহৎ রভেষ্টার বাঙ্গাতি সতিতি 
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October 1st, 2014 

 

MESSAGE ON THE OCCASION OF DURGA PUJA 

 

On the auspicious occasion of Durga Puja, I extend warm greetings to all my fellow 

citizens both in India and abroad. 

Goddess Durga is the embodiment of Shakti. She is the divine feminine force that governs 

all cosmic creation, existence and change. Durga Puja celebrates the triumph of 

righteousness over evil.  

May this festival help us rise above all man-made divides and spread peace, happiness 

and prosperity in our country. Let us pray that Goddess Durga bless us with strength, 

courage and determination so that we can succeed in our efforts to build a just, humane 

and equal society.  

Let us, resolve to accord the highest of honour and respect to women at all times.  

 

 

PRANAB MUKHERJEE 
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Me and the Universe  

Kiran Sankar Chakrabarty 

Thirteen or fourteen billion years ago, the universe was created in a vast explosion- the Big 

Bang. In less than a second, the infant universe had expanded to trillions of times. 

Within three minutes of the explosion, the first Atoms of Hydrogen and Helium were formed. 

But it took half a billion years before these atoms combined to form matter, stars, and then 

galaxies. 

There was nothing before the Big Bang-not even the Time and Space, no cause and effect. 

All the laws of physics started after the explosion. 

The universe is still expanding at an ever growing rate, and is becoming colder and emptier. 

The universe extends to infinity and it has no center. It covers the entire space; with expansion 

of the universe, the space is also expanded to that extent so that it is always full. 

In the universe, there are billions of galaxies, each containing a vast number of stars. We can 

only see as far into the universe as light could come (at the speed of 300,000 km per second) 

so far. At present, the most distant galaxies perceivable from Earth lie 13 billion light years 

away. Obviously, the forms of those galaxies as we see now are those of 13 billion years ago. 

To see their present forms, we will have to wait for another 13 billion years. This very fact 

stands as witness to tell us the process of formation of the universe. Evidences suggest that 

over 90 per cent of the universe is invisible, mainly because those portions had been formed 

in such time and at such distance that light from those areas is yet to reach us. 

Galaxies exist in groups to form “Super clusters”. Our own galaxy, the Milky Way, belongs 

to one of such Super clusters.  A tiny star, third largest in the Milky Way, the Sun  (the largest 

Star that could be identified so far is 500 times greater than the Sun) and its system sit in a 

massive void half way out from the center of the galaxy. The mass of the Sun contributes to 

99.98 percent of the total mass of the Solar System. The Sun along with its system takes one 

orbit around the center of the Milky Way in every 200 million years, without facing any 

collision so far. This reflects about the vast space in and around the galaxy. 

As compared to the vast universe, the Earth, the Solar System, the Milky Way or the Super 

Cluster, of which the Milky Way is a member, is most insignificant. But we, the people, are 

foolish enough to think ourselves to be very important and the center of the universe-as if the 

universe has been created by God for us.  

It is said that there was nothing before the Big Bang, the massive explosion. Then from what 

and of what the explosion occurred? Nothing can be created out of nothing. It can safely be 

concluded that the explosion was not of any matter, neither was it of energy, because matter 

was formed at much later stage. It could not be of energy, since in less than a second it 

expanded trillions of times. The highest speed of energy is that of light, which can travel only 

300,000 km per second. 

In absence of any modern explanation, let us take the opportunity of the intuitions of the 

Rishis available in the Upanishads. We cannot say that the Rishis were astronomical scientists 

in modern standard; neither had they had the infrastructure to do so. So, it is better to term it 

as intuition rather than to give it the honor of Theory. 
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The Upanishads say that there exists a Super Consciousness, the Brahma, symbolized as 

‘Oum’. The Brahma is eternal, Purna (complete) not guided by any principle of cause and 

effect. He existed even before the appearance of the universe. He is the aggregate of all matter 

and all energies. He has not created the universe; rather he has bloomed to be the universe. 

He was one and became many.  He is not omnipresent, rather everything is within Him. 

Everything includes me, so I am the He or He is me. 

The more the astronomical science advances, the more the intuitions of the Upanishads are 

proved to be true. 

It is funny to say that God has created the universe for us or he thinks for our betterment; that 

we should pray to him for our better life in this world and also for the life after death. And 

alas! Such prayers often are being degenerated to the level of bribery. 

No, my friends! He has nothing special to do for us; neither is he going to oblige us, because 

everything is He. It is immaterial whether or not we pray to Him or ask for His blessings. 

Upanishads never tell us to pray for Him or worship Him. It propagates us for knowing Him; 

it says “know the Brahma to know thyself”. 

We need not be worried for emancipation. We are not outside Him requiring liberation. There 

is no soul, no life after death; no heaven or no hell to go.  
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Angkor Wat: A Myth or A Reality 
Bishwanath Ganguly 

 

Leela and I were on our way to Mumbai to attend her nephew's marriage in December 1999. 

Through Intenet we got an amazing deal from China Airlines. On their fortieth anniversary if you 

are 40 years or above in age you can travel 40,000 miles in $400. We priced San Francisco – 

Taiwan - Bangkok turn fare that turned out to be $293 per person. Wow! There was a catch. 

Mumbai - Bangkok - Mumbai is one of the costliest flight sectors in the Far East. But you can't 

win them all. We took the bait. Truthfully, our main purpose of going via Bangkok was to visit 

Angkor Complex of Temples in Cambodia. From the day Leela and I had read a 1982 National 

Geography article on "Temples of Angkor: Will They Survive?" We were contemplating to visit 

Angkor Temples. Cambodia had gone through political upheaval in recent years. Khmer Rouge 

victory in 1975 was followed by horrors of Pol Pot government. As late as 1990's new 

Mass graves were discovered. The country is infested with landmines. Pol Pot guerrillas are still 

believed to roam in deep jungles. Forest covered Angkor Temples were refuge for Pol Pot band of 

guerrillas during civil war period. We visited the website for the US State Department for travel 

recommendation to Cambodia. Recommendation was confusing, to say the least. We took a chance 

and contacted a reputable travel agency in Bangkok named Diethem Travel. 

 

There are ten groups of temples in Angkor. We visited six complexes. Other four are too deep in 

the jungle and too dangerous to visit due to mine- fields. It will consume the whole issue of the 

magazine and more if I write the entire travel log on Angkor visit and background information. 

Let me concentrate on Angkor Wat temple-the jewel among temples. 

In the jungles of northwestern Cambodia these complexes of Angkor temples cover an area of 77 

square miles. Angkor Wat is the jewel amongst them. Angkor Wat is a replica of the universe in 

stone depicting the Hindu concept cosmic world. The central tower of the temple symbolizes the 

mythical Mount Meru situated at the center of the universe. Surrounding four towers correspond 

to four secondary peaks of Mount Meru in four cosmological directions. The outer wall enclosing 

these five peaks represents the edge of the universe and the surrounding moat to the oceans beyond. 

Angkor Wat is the largest temple in the world and recently declared as a U.N. World Heritage Site. 

 

The history and geography of Cambodia, now called Kampuchia, have interesting connection to 

Indian subcontinent. Kambuja Desa in Sanskrit was the ancient name for Cambodia, the land of 

Kambuj. The word Kambu is associated with a tribal king in North India named Kambu Svayambu. 

European distortion of Kambuja became Cambodge in French and Cambodia in English. The name 

Angor is derived from the Sanskrit word nagara meaning city. Thais pronounced it as Nakhon or 

nokor, which finally became ongkor in Khmer. Affix Wat is a Thai name for Theravada Buddhist 

monastery. By sixteenth century Angkor Wat was converted to a Buddhist temple. The city of 

Angkor is situated in basin framed by Tonle Sap, the Great Lake in south and the Kullen hills in 

the north. From its northern source in the Himalayas, the Mekong River flows southward, passing 

through China, Laos, Thailand, and in a southeastern direction across Cambodia finally draining 

into South China Sea. At Phnom Penh, Tonle Sap River, a major tributary joins Mekong River at 

which an interesting geological phenomenon occurs. 

During May and October, the rainy season the silted channels of the Mekong river system are 

insufficient to accommodate the amount of water added to that sent forth by melting mountain 
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snows, so the river backs up. Under impact of this overflow the Tonle Sap River reverses its course 

each year between July and October and feeds into Tonle Sap Lake. This phenomenon doubles the 

size of the lake. Every year the floating villages move up and down the Tonle Sap river, as the 

river course reverses, including all government offices, schools, hospital and houses. 

Chinese records of the third century name Funan as one of the earliest indianised settlements in 

mainland Southeast Asia. Chinese text describes and a later version of the same story was 

recounted in Sanskrit and Khmer inscription that a foreigner from India named Kaudinya, who 

was either a Brahmin or a Kshatriya king of Cholas in south India fell in love with the daughter of 

the naga king, named Soma. Courtship lasted for two years and finally they took the marriage vow. 

Kaudinya planted his spear in the ground and claimed the new kingdom of Khmer. Whatever may 

be the myth, for eight centuries Khmer reigned in Cambodia. The generally accepted dates of 

Angkor period when Hindu temples were erected are from 800 to 1450A .D. 

 

Jayavarman II, the first Khmer king reigned between 802-850 AD. The capital city was situated at 

Mahendrapatnat- today's Phnon Kulen hills. The Khmer inscription gives the names of 39 kings 

of the Angkor period. Suryavarman II was the most brilliant ruler of the period l1l3-1150 A.D. He 

is the builder of the great temple of Angkor Wat. Divakarapandita the chief adviser and minister 

of the king designed Angkor Wat. He was a Brahmin with divine honor. It took thirty years to 

build Angkor Wat. Thailand was persistent invaders of Khmer territory till about fourteenth 

century. The priests and later monks maintained the sanctity of Angkor Wat against repeated raids 

by Thais. After fifteenth century Angkor Wat faded into history and never regained its former 

glory.D. H. Dicasoni n his famous book Wondrous Angkor wrote: 'Angkor Wat, in its beauty and 

state of preservation is unrivaled.  Its mightiness and magnificence bespeak of pomp luxury 

surpassing that of a Pharaoh or a Shah Jahan, an impressiveness greater than that of the Pyramids, 

an artistic distinctiveness as fine as that of the Taj Mahal.' Originally, Angkor Wat was a Hindu 

temple dedicated to Lord Vishnu. There has been considerable debate amongst scholars as to 

whether Angkor Wat was built as a temple or a tomb. Unlike Hindu tradition of temple building 

the main entrance to the temple is in west, rather than in the east. This emphasis on the west 

conforms to the symbolism between the setting sun and death. It is generally accepted that the 

architecture and decoration identify it as a temple and that it was also a mausoleum for king after 

his death. 

 

Angkor Wat is an immense monument occupying a rectangular area of about 500 acres. Defined 

by enclosure wall, it is surrounded by a moat that is 660 feet wide. The perimeter of the enclosure 

wall measures3 .5 miles. A huge causeway built of sandstone blocks, 820 feet long and 39 feet 

wide, crosses the moat. With such impressive dimensions it is easy to understand why local 

inhabitants believed that Angkor Wat was built either by Gods or by aliens from some other 

advanced civilization. The three level plan of Angkor Wat is difficult to grasp when walking 

through this huge monument because of its enormity. From a distance Angkor Wat appears to be 

a colossal mass of stone with a long causeway leading to its center, but close up it a three levels of 

structure corresponding to three levels of Hindu model of the universe-Underworld, Earth, and 

Heaven. There are series of elevated towers, covered galleries, chambers, porches and courtyards 

on different levels linked by stairwells. The ingenious plan of Angkor Wat allows one to view all 

five towers only from a certain angle. A study has shown that elements of the temple reflected 

numbers those of Hindu mythology, such as 3,8,10 and 108. Solar movements regulated the 

positions of the bas-reliefs. Scenes on the east and west sides reflects stories those related to birth 
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and death corresponding to rising and setting sun. The water in the moat shimmers with lotus in 

bloom swaying in the breeze, birds bathing, buffaloes wallowing and of course children playing 

in water in the hot sun. 

 

We found that lotus blooms everywhere in Cambodia and used as animal feed. The causeway leads 

to the cruciform gopura high enough to allow passage of elephants. A huge statue of stone figure, 

carrying Shankha (a conch), Chakra (a disc), Gada (a mace), and Padma (a lotus) - the symbols 

that indicate it was originally an image of Vishrut .In around sixteenth century, this Vishnu image 

had been transformed in an image of Buddha, by giving the torso a new head. This magnificent 

statue is located at the right of the center of gopura entrance. We performed a simple puja by 

lighting incense and offering lotus flower. For us Vishnu and Buddha are different avataras of 

Narayan- one and the same. 

Traces of delicate and vibrant original color can be seen on the ceiling of the gopura. As we 

approached the center, the female divinities on the walls of the porch are some of the most beautiful 

in all of Angkor Wat. Ritual dances were performed here, as it may also had been where king 

viewed processions and received foreign dignitaries. R. J. Casey, the well-known archeologist 

wrote in 1920, “one cannot but feel that only few hours ago it was palpitating with life. The torches 

were burning about the altars. Companies of priests were in the galleries chanting the rituals. 

Dancing girls were flitting up and down the steps....That was only an hour or two ago, monsieur...it 

cannot have been more.” Such was also our feelings of participation- as if millennium ago we were 

there! Over fifteen hundred Apsaras, the celestial dancers line the walls of exterior gallery offering 

endless visual and spiritual enchantment. These Apsaras were supposedly born from the 'Churning 

of the Ocean of Milk' - a bas-relief which I will describe latter. From their ethereal origin to their 

realistic appearance on the walls of Angkor Wat they offer timeless joy. We moved closer and 

looked carefully. We became aware of the variations and quickly realized that each one of these 

celestial nymphs is different with their elaborate coiffures, head dresses and jewelry. Pang, a 

seventeenth century Cambodian poet wrote of these Apsaras: 'These millions of gracious Apsaras, 

filling you with such emotion that the eye is never wearied, the soul is renewed, and the heart never 

sated! 

 

They were never carved by the hands of men! They were created by the Gods- living, lovely, 

breathing women.' Only the king and the high priests were allowed on the upper level of the 

Angkor Wat. All the elements of repetition that makeup the architectural plan of Angkor Wat are 

manifested on the upper level- the gopura, the galleries and the porches and all. The central 

sanctuary soars 137 feet above the upper level. The highest of the five towers, central monument, 

is greater in height to the cathedral of Notre Dame in Paris. The central sanctuary originally 

sheltered a statue of Vishnu that has been replaced by a statue of Buddha. Leela and I dared climb 

the altar. Twelve sets of stairs with forty steps in each ascending at an angle of seventy degrees 

without any handrails. Anybody suffering from vertigo should refrain from this attempt. Of course 

once you are at the top you are amply awarded by magnificent view. From the summit, the layout 

of Angkor Wat reveals itself at last. The view is spectacle of beauty, architectural harmony and a 

scale of gigantic. There it is! The spectacular mass of stone that make up Angkor Wat the largest 

religious monument ever constructed allowed us to feel its vibration. 

 

The other wonder of Angkor wat is its 'Gallery of Bas- relief. The gallery contains some 12,900 

square feet of sandstone carvings. The gallery create an intriguing interplay of light and shadow 
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on the relief-the effect is like the work of painters rather than sculptors. Each section tells a specific 

story inspired by one of the three sources either Indian epics, sacred books, or warfare of Angkor 

period. Some scholars suggest that the placement of reliefs has a relevance to its theme. The bas-

relief on the eas walls, for example, depicts creation, birth, and a new beginning associated with 

rising sun, whereas on the west wall portrays war and death associated with setting sun. The 

galleries of Bas-relief are divided as follows: 

West Gallery:  Battle of Kurukshetra 

Battle of Lanka 

South Gallery: Judgment of Yama 

Battle of King Suryavarman II 

East Gallery:  Churning of the Ocean of Milk 

Victory of Vishnu over the Demons 

North Gallery: Victory of Krishna 

Battle of Gods and Demons 

 

The 'Churning of the Ocean of Milk' in the East Gallery is the most famous panel of all the bas-

reliefs. This is one of the greatest scenes ever sculpted in stone. The myth is derived from 

Bhagavata-Purana and centers on gods and demons that have been churning the ocean of milk for 

thousand years in an effort to produce an elixir- amrita that will render them immortal. The figures 

are carved with such refined skill that one senses the strength of their muscles as they pull the 

serpent's body. The middle tier of the panel contains ninety-two round bulging eyed demons having 

crested helmets and eighty-eight almond eyed gods with conical shaped headgears. Demons are at 

the head side of Vasuki, the celestial serpent and gods are at its tail side-obvious trickery of gods. 

Vishnu has instructed neutral referee, Hanumana to supervise the churning-politics at its best. In a 

scene of climaxes in the central panel when the churning pivot, Mount Mandara, begins to sink 

Vishnu comes to rescue in his reincarnation as a tortoise-Kurma and offers theback of his shell as 

a support to pivot. Leela and I learnt the reason for Kurma Avatara of Vishnu from a, young 

Cambodian guide at Angkor Wat.  

 

The day was coming to an end. The 

golden rays of the setting sun were 

bathing Angkor Wat. The water of the 

moat was like molten gold. We were 

walking back to the reality by the 

causeway. At the right side of the Lion 

Gate at the far end of the causeway our 

guide pointed out to us the spot from 

where we could see all five towers of 

Angkor Wat for the last time. Symbolism 

of mythical Mount Meru and Hindu 

Cosmology was no longer a myth. It was 

a reality. 

 

"It is better to Believe than to Disbelieve, in so doing you bring everything to the realm of 

possibility." -- Albert Einstein 
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A teacher whose life is a lesson on excelling despite all odds 

Abhijit Ganguly 

 

We are the sum total of our choices. And for Alefiya Tundawala that meant living 

a life where the question for her wasn't "Why me?" but "Given what I have left, 

what all can I do and accomplish?"  

She was born in Sidhpur in Gujarat. When she was a year old, her parents had 

a hunch that something was wrong. They took her to a doctor in Mumbai. The 

doctor diagnosed that she was suffering from a rare disease named Retinitis 

pigmentosa. It is a group of genetic disorders that involve a breakdown and loss 

of cells in the retina—which is the light sensitive tissue that that lines the back of 

the eye. With a diagnosis of being blind at an early age, her life could have gone one of two ways. 

She could have been pitied and treated as a burden, or she could have been given every opportunity 

to excel. Today, Alefiya Tundawala is an Assistant Professor at Savitri Girls' College, Kolkata. 

Alefiya says, "My parents thought about my future and focused on my education. I was admitted 

in Loreto School in Kolkata, after getting denied admission in many schools. When I was in 

standard 8, my vision deteriorated further. Initially, I would write and read in sunlight. My teacher 

made me sit where there was sufficient sunlight. I had a friend named Darksha who used to read 

out chapters to me and I would listen. During exam time, I used to stay with her overnight. She 

event opted for my subject during graduation so she could help me out.” 

After graduation, Darksha got married. It was a big challenge for Alefiya as she wanted to go on 

and without her she was completely lost. But a woman who used to do household work for her 

family came forward. She took Alefiya to university. She didn’t charge anything for this. 

University was a whole new world for Alefiya as she couldn’t speak Bengali at that point of time. 

Alefiya shares, “It was an alien world for me. I had asked for recording the lectures so that I could 

come back home and listen to them. That was denied to me. But I didn’t complain. It turned out to 

be a good thing for me as that is when I started to learn Braille.” 

Alefiya went on to clear the National Eligibility Test and State EligibilityTest for lectureship in 

universities and colleges. She faced discriminatory attitude many times. Her own college denied 

her getting a job. Alefiya elaborates, "When I applied for a job, the sister said how could she trust 

me.  She said, 'Discipline is a big issue for us. If the students use cell phone and indulge illegal 

activities, how could you know?' " 

She submitted an application based on which she was called for a demo lecture. All the students 

were in her favour. But she was still denied a job. Then another local college denied her a job 

saying that students were from underprivileged backgrounds and wouldn’t understand her English 

and she wouldn't be able to use the blackboard. All the private colleges rejected her more or less 

for the same reasons.  

So, she went on to apply for West Bengal College Service in the year 2005 . She was offered a 

chance in a college, which was very far from the city . She requested the chairperson to reconsider. 

But it was denied. The next year she again applied and despite the resistance from the chairperson, 

she was given the job in Savitri Girls' College, Kolkata. 
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Talking about the use of Braille, Alefiya  says,"Braille is all right for school level, but for higher 

education to write, read and store Braille material is very difficult. It is very bulky and takes a lot 

of time as you have to to read each and every single word. It is very time consuming." 

Who has been her inspiration? Alefiya feels, "Society has played an important role for me. It can 

make you or mar you. Though I had many shattering discriminatory experiences, there were many 

positive experiences. My family never stopped me from working or achieving my goal. My father 

has been a continuous inspiration pushing me to go on and on. There was no attitudinal problem 

or conservative mindset along the way. Another thing I would like to mention is my faith in 

Almighty. What He has destined, he would give me. There are no regrets." 

Her word of advice for visually impaired persons, "Listen to your inner voice. Just follow it and 

act as it guides it. You are not less than others." A good advice for all of us. 

  

Abhijit Ganguly, is an extensively published journalist based in Kolkata, India. His stories cover the global arts scene 

and the fusion arts movement with the culture and art of India. Ganguly’s work includes personal interviews with 

world renowned dance troupes, film directors, fine artists, sculptors, as well as jazz, hip hop and classical musicians. 
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Parenting Tips and Some Home Remedies for Common Ailments 
Krishna Chakraborty 

 

These days anyone can be verbose on parenting discussions, but we are so busy nurturing ourselves 

and our chores, we often forget the little tricks and trades of parenting. Though I am no expert in 

this field, I would like to share some short but sturdy tips to handle kids. These should begin right 

after birth! No, I’m kidding! But at least try to do as soon as you can (from 6 months) as the earliest 

start is better. Even if you feel your child has grown up, remember it’s never too late! 

Rule 1: Never give up. When you decide not to agree on something, never change your mind after 

the kid throws temper tantrums. Try to keep calm and use counting strategies, like 1, 2, and 3 for 

discipline.  

Rule 2: Give choices. When you can, try to offer choices, like which color of cup do you want or 

which clothes do you want to wear. 

Rule 3: Eating the right way. Praise them when they eat. Take the food away if they say no to it. 

But let them sit on the same chair. Out of boredom, sometimes they would want to eat.  Again, 

some kids may eat if one of the parents is upset. We have to do the activity that will make them 

eat; whether it is praising or being upset or telling in a stern way. Try to be smart enough to 

outsmart your child. They are intelligent. 

Rule 4: Socialize as much as you can. I meant kids gatherings/play dates. They learn lot more by 

observing surroundings and people. 

Rule 5: Never ever wait for discipline. Talk to and treat them as 

soon as you see any negative behavior. They are kids and they 

don’t retain what happened in the past. Remember if you loosen 

the strap now, you are never going to get hold of it. No excuse for 

extreme behavior. Be consistent. Reward them for good behavior 

as well. Don’t take good behavior for granted. Watch for behavior 

you like, and then praise your child.  At these times, move close to 

your child, look at him, smile, and be affectionate. A parent’s 

attention is the favorite reward of most children. 

Rule 6: Timeouts. Kids need timeouts which I discussed in Rule 1 

and Rule 5. Do you know as an adult, we need timeouts too? Take 

a break, sit back and relax to have the patience and power to handle 

the kids. We have to be very patient and yelling at them never 

helps. It makes things worse. And they deliberately feel that 

shouting or screaming is fine. They follow us. They will start 

believing that until and unless we shout, we are not serious enough.  

Rule 7: No spanking please! Trust me, they will copy you.  

Rule 8: Apply the rules consistently. After the parents agree on the rules, it may be helpful to write 

them down and post them. 

 Rule 9: Love them eternally. They are your most amazing and priceless treasures, after all. 

Nothing can make a child nicer than loving parents. The attention you give can bring excellent 

results in your child. This makes it a lot easier.  

Home Remedies for Common 

Ailments 

Cough and Cold: Press 1-2 

garlic cloves and put in mustard 

oil. Heat it for 10-15 seconds till 

like magic! It gives quick relief 

from blocked nose and 

coughing. Do it every night 

before sleeping. 

Dry Cough: Use humidifiers. 

Eat ginger juice with honey. 

Also drink warm milk with 

turmeric powder and honey 

mixed in it. 

Constipation: Drink plenty of 

water. Eat prunes, bran, peaches, 

pears, or any other high-fibrous 

diet.  

15



Rule 10: Every kid is different. Treat them differently. Never compare two, even if they are siblings 

or even twins. Respect their individuality. Book rules cannot be blindly applied to all kids. 

Understand them, understand your intuitions as parents, and treat them accordingly. You may try 

little more or less of these discipline strategies to handle your kids.  

Wish I could write more and more, but wanted to make it in a nutshell. 

 

Natural Health Remedies for Children 

Compiled by Uttara Bhattacharya 

Honey and Lemon Juice for a Sore Throat: Mix together a tablespoon of each, microwave for 20 

seconds until warm (not hot), and have your child swallow the mixture a teaspoon at a time. 

Caution: Honey is not safe for babies under 1 year. 

Chamomile Tea for Colic: Steep tea for four to five minutes, let it cool to room temperature, and 

then put one to two ounces in a bottle. 

Baking Soda for Bug Bites: Mix a teaspoon of baking soda with just enough water to make a 

thick paste, smear it on the bites, and let it dry. 

Cayenne Pepper for Nosebleeds: Keep your child's head upright and pinch his nostrils together 

for several minutes. Then sprinkle a pinch of ground cayenne pepper on a moistened cotton swab 

and dab inside the nose on the area of the bleeding. 

Duct Tape for Warts: Place a small piece on the skin over your child's wart and replace when it 

becomes icky. In about a month, the wart should be gone. 

A Bubble Wand for Anxiety: Have your child blow long, slow streams of bubbles from the soapy 

wand. 

A Bandanna for Headaches: Wrapping several ice cubes in a dish towel will help soothe your 

child's head pain. To keep the towel-wrapped ice from slipping, press it against his forehead or 

temples and secure it with a bandanna tied at the back of his neck. 

A Sock for Tummy or Neck Pain: Microwave the sock for one minute or until warm, and place it 

wherever your child has pain. When it cools off, microwave it again. 

Blow-Dryer for Swimmer's Ear: For mild cases of inflammation of the outer ear, you can try 

evaporating the trapped water by standing a foot away from your child and aiming the dryer -- on 

the warm (not hot) setting. 

Contact Lens Solution for Congestion: For a child over 6 months, fill a bulb syringe with 

preservative-free saline solution, raise her head, and gently squeeze solution into one nostril at a 

time. 

Fresh Ginger Tea for Car Sickness: For children ages 2 and older, add a teaspoon of shredded 

fresh ginger to four ounces of boiling water, and let it steep for four to five minutes. You can add 

a bit of honey to make it taste better. After it has cooled, have your child drink it a half hour 

before getting into the car. 

Cucumber for Mild Swelling: Place a slice anywhere your child has minor swelling, and then 

simply replace it with another slice from the fridge after it becomes warm. 

Credit Card for a Bee Sting: If a bee or wasp stings your child, remove the stinger to prevent 

additional venom from entering the wound. In order to avoid squeezing the stinger, which can 

spread the venom, use the flat edge of a credit card to gently scrape across the area until the 

stinger comes out. 

Stick of Gum for Indigestion: If your child is age 4 or older, have her chew some gum when she 

complains of a full stomach after a big meal. 
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Introduction to Gaudiya Mission USA 

Soumyaroop Bhattacharya 
 

Gaudiya Mission, an ancient missionary organization propagandizes the 

message of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. The process of pure 

devotion through practice was preached at the Mission under the guidance 

of Srila Jiva Goswamipad in the name of “Visva Vaisnav Rajsabha” or 

World Vaisnava Congregation in 16th century, and Srila Rupa Goswamipad 

was its first president. Suddenly with pace of time it lost its influence. About 

200 years later Srila Bhakti Vinode Thakur, revitalized Vaishnava religion 

and re-established the ‘Rajshabha’ (congregation) in 1886. Srila Bhakti Vinode Thakur’s 

contribution is countless greatest of then is his son Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, 

who later became his successor. Gradually over the course of time he transformed Srila Bhakti 

Vinode Thakur’s dreams into reality by preaching and spreading the message of pure devotion in 

the entire world as propagated by Mahaprabhu. 

Due to the efforts of Srila Prabhupada, Visva Vaisnava Rajsabha’ was transformed to Sri Gaudiya 

Math and subsequently to Gaudiya Mission during the time of Srila Bhakti Prasad Puri Goswami 

Thakur. In a short period of time, Prabhupada extended the number of Muths to 64 across India 

and abroad by his energetic preaching on the process of unalloyed devotion. Currently, Srila Bhakti 

Suhrid Paribrajak Maharaj is carrying forward the divine perceptual line and preserving the flow 

of pure devotion till date. 

Gaudiya Mission practices and preaches the universal religion of the soul as indoctrinate by Srimad 

Bhagvatam. This religion is based on Krishna consciousness. It is only through the enlightenment 

of the Vaishnava spiritual teacher in the disciplic succession starting from Lord Krishna himself, 

one can easily understand and realize the truth as well. When the true message is diminished, the 

Supreme Lord manifests Himself in different forms to re-establish the true religion as covenant in 

Srimad Bhagavat Gita. The universal ‘Bhagvat Dharma,’ based on Srimad Bhagvatam as adopted 

with zeal and vigor by the scholars, devotees and the general masses alike. Gaudiya Acharyas are 

carrying this religion and spreading the teachings of bhakti saint Chaitanya Mahaprabhu and 

enlightening the mass timeless knowledge of Srimad Bhagavtam, the spotless, pure & unalloyed 

Puran. 

Gaudiya Mission USA 

Gaudiya Mission is a religious, charitable organization established, with a motive to practice and 

propagate the philosophy of ‘Bhagavat Dharma’ and ‘Gaudiya Vaishnavism’ as propounded by 

Sriman Chaitanya Mahaprabhu. It aims to enlighten the people of the world with this universal, 

all-encompassing, sublime religion preaching universal peace, harmony and brotherhood on the 

plane of transcendence under the guidance of the present Acharya and President Srila Bhakti 

Suhrid Paribrajak Maharaj. A dedicated group of volunteers are involved in managing the 

operations of the organization. 

17



 

History of Gaudiya Mission USA 

In the year 2006 Mrs. Sukla Ghosh, a long-time resident 

of Rochester, expressed her willingness to donate a piece 

of land with a two storied building located at 180 Fulton 

Avenue, Rochester NY to the Gaudiya Mission. The 

property was donated formally in the month of July 2007. 

The new branch is named as "Sri Bhakti Srirup Bhagabat 

Gaudiya Math". The new branch is inaugurated by the 

merciful lotus hands of His divine grace Srimad Bhakti 

Suhrid Paribrajak Maharaj On 22nd September, 2007. 

Sripad B.S. Sanyasi Maharaj was also present on the 

occasion. About a hundred religious minded people 

attended the spiritual ceremony. 

Gaudiya Mission USA was recognized as a Non-Profit 

Public Charitable organization by Internal Revenue 

Service (IRS), effective September 03, 2008. In 2009, two 

full-time volunteer priests were recruited. In 2014, 

Gaudiya Mission USA was incorporated in the state of 

New York. 

Mission Activities 

Gaudiya Mission USA now performs various Sanskara 

ceremonies for our devotees. There is NO CHARGE for 

these ceremonies, all donation amounts are accepted.  

•  Shraddha-Kriya 

•  Anna Prashana  

•  Homa 

•  Griha Pravesh 

•  Gita Path 

•  Vahana Puja 

•  Harinam Sankirtan 

 

When Sri Chaitanya Mahaprabhu established and 

promoted the Harinama Sankirtana movement, He did so 

by visiting devotee's homes and conducting programs there. In the same way, we at Gaudiya 

Mission USA are committed to providing an environment in which our community can cultivate 

their spiritual lives here at the Temple as well as at home. We are planning to organize kirtans and 

discourses at devotee’s homes across the Greater Rochester area and would encourage everyone 

to participate in Home Programs.  

Board of Trustees 

President: Sripad B. S. Sanyasi 

Maharaj 

Vice- President: Soumyaroop 

Bhattacharya 

Secretary: Nirmal D. Karki 

Treasurer: Dharma A. Das 

Cultural Secretary: Uma Gupta 

 Devotional Services 

Head Priest: Sripad Nil Madhab 

Das Brahmachary 

Board of Directors 

Advancement: Virendra K. Gupta 

Personnel: Asit K. De 

Operations:  

Finance: Narayan Deshpande 

Facilities: Ravinder Kaul 

Communications: 

Advisor: Upanishad Mehta 

Gaudiya Mission USA celebrates 

these events annually: 

 New Year with Krishna 

 Gaur Jayanti/Holi 

 Ram-Navami (2016) 

 Akshay Tritiya 

 Nrisingha Chaturdashi 

 Rath-Yatra 

 Shri Krishna Janmashtami 

 Radha-Ashtami 

 Foundation Day 

 Annakoot/ Govardhan Puja 

 Annual General Meeting 
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Fundraising Initiative 

In 2012 we launched our fundraising initiative for 

development and expansion of Gaudiya Mission USA in 

Rochester during the Annakoot Celebrations and Annual 

General Meeting. The goal of the Fundraising Initiative is 

to raise $400,000.00 for expanding Gaudiya Mission from 

its current location (which is registered as a Parsonage) to a 

new expanded location with that can house a Temple, a 

much larger prayer hall, a fully functional kitchen, and of 

course lots of parking. We have some potential sites in 

consideration and as such would need your support. We 

thank you for your continued support and look forward to 

more exciting events of celebration with our community. 

Gaudiya Mission USA is located at 180 Fulton Avenue, 

Rochester NY 14613. If you would like more information 

about any temple initiatives or programs, please contact us Gaudiya Mission USA at (585) 458-

8053 or gaudiyamissionusa@gmail.com or visit us on the web at www.gaudiyamissionusa.org to 

find out more about Gaudiya Mission USA.   
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Wishing you all Happy 
Dussehra & Diwali, and a 
very prosperous new year! 

 

 

 
364 Jefferson Road, Rochester, NY 14623 

(585) 292-5939 
 

Hours: 
Everyday 11am-9pm 

 

Fresh Vegetables All Week Long at  
Everyday Low Prices! 

 

Come visit our stores for great sales, 
reasonable prices and a vast variety of 

Indian groceries.  

 
 

 
Search 

Spice Bazaar 
Rochester, NY 

Please visit 
our store for 
Diwali and 
Dussehra 
Specials!! 
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11:30am-3pm

Monday-Saturday

Sunday Buffet
11:30am-7pm 

Banquet 

Hall 
for Parties

8
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দরু্গোৎসব 
জয়শ্রী চ ৌধুরী 

 
নমরে সবগোণী ঈশোণী ঈন্দ্রোণী ঈশ্বরী ঈশ্বর জোয়ো, 
অপনগো অভয়ো অন্নপণুগো জোয়ো মরেশ্বরী মেোমোয়ো ।। 

 
বর্গো চশরর্ শররের আ্মন েরেই গুটি গুটি পোরয় এগ্রয় আরস দু্ গোপুরজো বো দরু্গোৎসব। পুজর মোস 
খোরনক আর্ চেরকই চেোড় চজোড় শুরু েরয় যোয়। সোজ সোজ রব পরড় যোয় শেরর, গ্রোরম। র্ষ্ঠী 
পুজর গদন সন্ধ্যোয় চবোধরনর মোধযরম চদগবর প্রোন প্রগেশঠো করো েয়। েোরপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, 
এই গেন গেগেরে মেোসমোররোরে  রে পুরজো ও আনন্দ উেসব। দশগম গেগেরে প্রগেমো গবসজগ রনর 
মোধযরম চশর্ েয় দরু্গোৎসব। 
আনন্দময়ীর আ্মন উগপেরযয স্মৃগে োরন কররে গ্রয় মরন েে দটু কেো গেগখ। আগশ্বরনর শুক্ল 
পরয সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, এই গেন গদন প্রগেমোর পুরজো েয়। শররের সনোেী ফুরের চমৌ চমৌ ্ন্ধ্ 
মোরয়র আ্মরনর পররশর চ োোঁয়ো চযন মরন এবং ্োরয় েোর্। চস উৎসোে, চস ভগি, চস আনন্দ 
ধ্বগন েরে আমোর কোরন। পুরজোর েৄদয়স্পশী ্োনও চযন বোজর  আমোর েৄদয় প্রোরন। এখোরন যোরোং 
বোঙোেীরো আর ন ওরদর সোরে গমরে কেো বরে মরন েে চদরশর পগররবরশর সোরে অরনক গমে। 
গবরদরশ চেরকও বোঙোেীরো জীবন যোত্রোয় কে ব্রে, কে পুরজো ইেযোগদ করর জীবন মধমুয় ও 
উপরভো্য করর চেোরে। সোবগজনীন পুরজো স্থরে সমুে গমরে চয পুরজো, ‘শগি পুরজো মুরখর কেো নয়’, 
েোই আগম সবোইরক ধনযবোদ জোনোই এই সুন্দর পুরজো আরয়োজন করোর জনয। 

 
বী প্রপন্নোগেেগ রর! প্রসীদ প্রসীদ মোেজগ ্রেোগখেসয। 

প্রসীদ গবরশ্বশ্বগর পোগেগবশবং ত্বমীশবরী চদবী!  রো রসয।। 

শ্রী শ্রী  ন্ডী। 
অেগঃ চে চদবী, চয েমোর শরণো্ে েয়, েুগম েোর দঃুখ দরূ কর। েুগম প্রসন্ন েও, চে সমগ্র 
গবরশ্বর জননী,  রো ররর অধীশ্বরী, েুগম প্রসন্ন েও। গবরের্ রযো করী।  
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pÇf Ë¢ a M h− l fËL¡n ¢ cõ£ l HL¢ V ú¥− m l La«Ñ f r  − pC ú¥− m l fË¡‰− Z HL¢ V − ØVne¡¢ l − c¡L¡− e − hÔX S ¡a£ u ¢S ¢ ep 
¢ h¢ œ ² Ll¡ ¢ e¢ o Ü L− l− Rez a¡l L ¡lZ − pC  ú ¥− m l ¢ LR¥ R¡œ R¡œ £  HCph ¢ S ¢ ep ¢ Le− R B l ¢ e− S − cl nl£ l 
− L− VL¥− V r a ¢ hr a Ll− Rz hÉ¡f ¡lV¡ HL V¥ B Õ Q k ÑS eL ° h¢ L!  − R¡Vl¡ − Le,  hs−cl j − d ÉJ Hj e e¢S l ¢ hlm  euz 
ü N Ñ a l¡S e¢ ¾ ce£  X¡u ¡e¡ S £ hŸn¡u nl£ − ll ¢ h¢ i æ  A − ‰ − L− V − L− V B O¡a q¡e− aez A eÉ¡eÉ hý NZÉj ¡eÉ 
hÉ¢ š ² l¡J ay¡− cl B aÈS £ he £ − a HC lLj  hc A i É¡− p l Lb¡ ü £L¡l L− l− Re,  − k j e-  Angelina Jolie, Megan 
Fox, Courtney Love fËi «¢ az  
 

f Ë− aÉL hÉ¢ š ² l S £ h− e − k ±he B − p-  n¡l£ l£ L − a¡  h− V C j ¡e¢ pL ¢ hL¡ nJ HC h ¡ s¿ ¹ hu − pl HL¢ V A ¢ i æ  A w nz  
− k ±h− el ea¥e ea¥e Ef m ¢ ì … −m ¡ j − el j −d É paÆl h ¡p¡ hy− d z pª¢ ø qu ea¥e B n¡ J B L¡´ r ¡,  B l − pC p− ‰ 
HL¢ V E ‹Æm  i ¢ ho É− al üf Àz A − e− Ll − r− œ  HCph B n¡,  B L¡´ r ¡ J üfÀ pj − u l hÉhd ¡− e p¡L¡l q− u J− W z 
B h¡l Hj e j ¡e¤o J B − Re,  k y¡− cl − r − œ  HCph h¡Ù¹¢ hLa¡u nˆ ¡ − b− L k ¡uz  e¡e¡e L ¡l− Z H… − m ¡ f ¤lZ Ll¡ 
f ËL«aC A pñ h q− u f− sz g − m ° el¡− nÉl pª¢ ø qu, Hhw  a¡l f ¢ lZ¡j qu c¤xMz  ¢ h− no ‘− cl j− a f ¡¢ lh¡¢ lL 
A n¡¢ ¿ ¹ h¡ − N ¡m −k ¡N , A bÑ ¡i ¡h,  ¢f Ëu S − el L¡R − b− L ¢ alú«a qJu ¡,  A pq¡u a¡ J A hp¡c HC ° el¡− nÉl J 
− e− N ¢ ViÚ j ¡e¢ pLa¡l S eÈ ¢c− a p¡q¡k É L− lz  

 

h¡Ù¹− h HC A i É¡p… ¢ m  öd ¤j ¡œ  nl£ l− L − L− V h¡lw h¡l B O¡a Ll¡− a C p£ ¢ j a b¡− L e¡z Cc¡¢ ew  Hj e ph OVe¡  
OV− R,  k ¡ p¢ aÉC i u ˆ l J i u ¡hqz − R¡V- hs k ¤hL k ¤ ha£ − cl j − d É B aÈqaÉ¡l pw M É¡ h¡s− R ° h Lj − R e¡z e¡e¡  
A ¢ Rm ¡u q− al e¡¢ s − L− V lš ² r u Ll¡,  ¢ ho  M ¡Ju ¡,  h¡¢ sl R¡c,  ¢ hËS Ú h¡ V ¡Ju ¡− l l Jf l − b− L ¢ e− Q  T y¡f  − cJu ¡- 
f Ë¡ZaÉ¡− N l HCph A ¢ i eh Ef ¡u… ¢m  ay¡l¡ hÉhq¡l  Ll − Rez j ¡e¢ pL ¢ hL¡− ll j ¡fL¡¢ W  J Cqm £ m ¡ p¡‰ Ll ¡l  S eÉ 
hÉhq© a Ef ¡u…¢ m l j −d É −L¡− e¡ pÇf LÑ  B − R ¢ L − eC fËp‰¢ V HM eJ ¢ ha¢ LÑ a J A ¢ jj ¡w ¢ pa l− u −N − Rz HCph 
i ¥š ² − i ¡N £  A Òf  huú − cl j ¤− M l q¡¢ p J a¡− cl − m M ¡ p¤¤Cp ¡CXÚ − e ¡V… ¢ m  A − eL − r − œ  ï¡¢ ¿¹Ll h− m  fËj ¡¢ Za  
q− u − Rz pw −r − f hm ¡ k ¡u HCph A ü ¡i ¡¢ hL L¡k Ñ Lm ¡−f l j §m  E− ŸnÉ q' m A ¿¹¢ eÑ¢ qa k ¡ae¡ − b− L j¤¢ š ² f ¡Ju ¡z  

 

HClLj  ¢ LR¥ j ¡e¤o  pj − u l hÉhd ¡− e,  ü −Q ø ¡u h¡ f ËL«a  cu ¡m ¤ j ¡e¤− o l p¡¢ æ − d É H− p HCph A h ¡Ù¹h d ¡lZ ¡ J  f ËL«¢ a 
− b− L ¢ e× L«¢ a − f− u − Re Hhw ¢ e− S − cl h¡Ù¹h S £ hek ¡œ ¡u ¢ g ¢ l− u B e− a pr j  q−u −Rez HCph abÉ a y¡− cl A a£ a 
S £ he − b− L h¡ h¡Ù¹h  S £ h− el ü £ L¡− l¡¢ š ² − b− L S ¡e¡ k ¡uz Hyl ¡ ü £ L¡l L− le − k  Hph d ¡lZ¡… ¢ m  i ¥m  Hhw  a¡l 
f ¢ lZ¡j  iu ˆ lz Hl − b− L ¢e× L«¢ a f ¡h¡l S eÉ pj uj a pj¤¢ Q a  hÉhÙÛ¡ − eJu ¡ fË− u ¡S ez  
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B S − Ll HC â¦a f¢ lhaÑen£ m  c¤¢ eu ¡u HCph hÜ d ¡lZ¡… ¢ m  a−a¡¢ d L â¦a ¢Q ¢ q² a Ll− a q− hz k¤h¡− cl j − e 
H… ¢ m  ÙÛ¡u £ i ¡− h h¡p¡ hy¡d ¡ l B − N C − pph pj §− m  ¢ he¡n Ll¡l − Q ø ¡ Ll− a q− hz f − aÉL A¢ hi ¡hL− L a¡l 
f ¢ lh¡− ll h¡s¿ ¹ hu − pl − R− m − j− u − cl fË¢ a ¢ h− no  eS l l¡M − a q− hz pñ ¡hÉ f ¢ l¢ ÙÛ¢ a− a a¡s¡a¡¢ s f Ë¢ aL¡− ll 
f ËÙ¹¥¢ a ¢ e− a q− hz a ¡− cl  j ¡e¢ pLa¡l HLV¡  j ¡e d ¡k Ñ  Ll¡J f Ë− u ¡S e£ uz a¡ − cl ¢ e− S − cl r j a¡,  p¡j ¢ S L, 
f ¡¢ lh¡¢ lL h¡ B ¢ bÑ L f ¢ l¢ ÙÛ¢ a− L p¡j − e − l− M  a¡− cl B n¡ B L¡´ r ¡… ¢ m l kb¡bÑ a¡ ¢ h− hQ e¡ L− l − p… ¢ m  f §ZÑ  Ll¡l 
− Q ø ¡ Ll− a q− hz − L¡ef ËL¡l ¢ el¡n¡ h¡  i £ ¢ al C¢ ‰a  f ¡Ju ¡ j ¡œ C Hl pw − n¡d e f Ë¢ œ ²u ¡− L hÉhq¡− l B e− a q− hz 
a¡− cl hå ¥h¡å h h¡ ú ¥m  L − m − S l ¢ nr L− cl L¡− R pj pÉ¡… ¢ m  a¥− m  d − l Hl ¢ h¢qa Ll¡l Ef ¡u A hd ¡he Ll− a 
q− hz f Ë− u ¡S − e L¡E ¢ ¾ p¢ m w-HlJ p¡ q¡k É ¢ e− a  q− hz H Cph f Ë¢ œ ² u ¡l j ¡d É− j  AfË£ ¢ aLl OVe ¡… ¢ m − L fË¢ a− l¡d  Ll¡ 
pñ h q− hz  
 
Depression and frustration come in many forms. 
Sometimes couched in philosophical comes down that confuse the young growing minds 
leading to serious consequences. 
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১১ সেপ্টেম্বর  
স ৌতম েরকার                                                                                                       

 

এটা সেহাতই একটা  ল্প, কাপ্টরার ‘হাাঁড়ির-খবর’ েয়। 
 
আমার সবৌ ড়িন্ডা কাপ্টে সবিপ্টোর আপ্ট  আমাপ্টক কপ্টয়কটা সেিা সমপ্টর ঘুম সেপ্টক উড়েপ্টয় ড়িপ্টয় স প্টিা। বপ্টি স প্টিা 
সে ও সবিপ্টে, আড়ম সেে সেতর সেপ্টক িরোর ‘চাইল্ড-প্টেফড়ট-িযাচ’-টা ড়েকোক িাড় প্টয় ড়ি। আিপ্টমািা সেপ্টে আড়ম 
একবার খাপ্টটর পাপ্টের অ্যািামম-ক্লকটার ড়িপ্টক তাড়কপ্টয় ড়েিাম, েকাি োপ্টর-ছটা। সমপ্টয় ড়তেপ্টটর ড়িপ্টকও একবার 
সচাখ বুড়িপ্টয় ড়েিাম। ওরা েকপ্টিই ঘুপ্টম কািা। একড়িপ্টক চার বছপ্টরর সেে আর ড়তে বছপ্টরর মায়া েিােড়ি কপ্টর 
শুপ্টয় আপ্টছ, অ্েযড়িপ্টক প্রায় এক বছপ্টরর সকইড়ট, িুই হাত ড়েতাই-স ৌরাপ্টের মত তুপ্টি ঘুমাপ্টে। মাঝখাপ্টে আড়মই 
শুপ্টয়ড়ছিাম, সচাখ কচিাপ্টত কচিাপ্টত সেখাে সেপ্টকই োমিাম, আমার সোয়ার পাোমার সকামপ্টরর ইিাড়িকটা ড়েক 
করপ্টত করপ্টত। অ্েয ড়িে হপ্টি ঘড়িটার ড়িপ্টক এই েময় তাকাের কে প্রপ্টয়ােেই সহাত ো। ড়কন্তু আে সতা আমার 
তািা, আে আমায় েকাি এ াপ্টরাটায় ড়েউ-ইয়কম সিপ্টটর রপ্টচিার েহপ্টর োবার সেে ধরপ্টত হপ্টব, ওখােকার 
‘সকাডাক’ সকাম্পাড়েপ্টত কাি েকাপ্টি একটা ইন্টাড়েমউ আপ্টছ। কযাড়িপ্টফাড়েময়ার োে-ফ্রাড়িপ্টকা সেপ্টক আড়ম োব 
ওয়াড়েিংটে ড়ড.ড়ে.-র ডুিাে এয়ারপ্টপাপ্টটম, সেখাে সেপ্টক ড়েউ-ইয়কম সিপ্টটর ড়েউ-ইয়কম েহপ্টরর সে.এফ.সক. 
এয়ারপ্টপাপ্টটম, আর তারপর সেখাে সেপ্টক রপ্টচিাপ্টর। 

বছর খাপ্টেক আপ্ট ও এই েময়টা ড়ছি একান্তই আমাপ্টির, সমপ্টয়রা ঘুমাপ্টে বপ্টি! ড়িপ্টের সেপ্টে কাে সেপ্টক ড়ফপ্টর 
সতা একেপ্টের আর একেপ্টের ড়িপ্টক তাকােরই েময় হয় ো; সড-প্টকয়ার সেপ্টক তুপ্টি ড়তে সমপ্টয়প্টক চাে করাপ্টো, 
তাপ্টির বায়োক্কা োমিাপ্টো, োপার বাোপ্টো, আর তারপর তাপ্টির খাইপ্টয়, ঘুম পাড়রপ্টয় কে রকপ্টম হয়ত একটু ড়টড়ে 
সিখা আর তারপর ড়েপ্টেপ্টির শুপ্টত োওয়া। তাছািা প্রায়ই আমাপ্টির িুেপ্টেরই ড়কছু ো ড়কছু কাে অ্ড়ফে সেপ্টক বাড়ি 
বপ্টয় ড়েপ্টয় আেপ্টত হয়, সেমে আমার ‘খাতা-প্টিখা’, ওর ‘োেমাি-পিা’ ইতযাড়ি। সেইেব রাপ্টত ড়টড়ে সিখাটাও িাপ্টট! 
তাই ড়িপ্টের শুরুটাপ্টতই ো েম্ভব, সমপ্টয়রা েখে ঘুমাপ্টে! ড়কন্তু আেকাি সেেব চুপ্টিায় স প্টছ। এই সতা, মাে কপ্টয়ক 
আপ্ট ও আমাপ্টক ‘হা ’ ো সকাপ্টর ও কাপ্টে সবিত ো। ড়কন্তু সেেব অ্প্টেক ড়িে আপ্ট ই চুপ্টকবুপ্টক স প্টছ। এখে 
আমাপ্টির েম্পকমটা এই সেিায় এপ্টেই সেপ্টকপ্টছ; েকাপ্টি কপ্টয়কটা গাঁত, েতুবা েপ্টযযপ্টবিা ‘ড়ডোর-সটড়বপ্টি’ “উড ইউ 
পাে ড়ম িা ফুড ড়েে?”। বযাে। 

সেে আর মায়াপ্টক আেকাি সচাপ্টখ সচাপ্টখ রাখপ্টত হয়, ো হপ্টি িরো সখািার েুপ্টো  সপপ্টিই ওরা বাইপ্টর সবড়িপ্টয় 
সেপ্টত চায়, োমপ্টের বা ােটায়। শুধু বা াপ্টে হপ্টি অ্ত ড়চন্তার ড়কছু ড়ছি ো। ড়কন্তু বা াপ্টের পপ্টরই সে রাস্তা, ‘বাওয়ােম 
অ্যাড়েড়েউ’, সেখাপ্টে  াড়িপ্টঘািা; বা াপ্টের স ািাপ- াছগিপ্টতও অ্প্টেক কাাঁটা। এই ড়চন্তাগি ো োকপ্টি ও হয়ত 
আমাপ্টক আর গাঁতটাও মারত ো। হাই তুিপ্টত তুিপ্টত ওর সপছে সপছে স িাম, িরোয় ড়খি সিব বপ্টি। ওপ্টক মপ্টে 
কড়রপ্টয় সিবার সচষ্টা করিাম সে আে ড়বপ্টকপ্টিত আর আড়ম োকব ো, ও সেে সমপ্টয়প্টির সড-প্টকয়ার সেপ্টক েময়মত 
তুপ্টি সেয়। কাি আমার ড়ফরপ্টত ড়ফরপ্টতও সতা সেই েপ্টযয, ড়েকোক সেে েব ‘মযাপ্টেে’ কপ্টর সেয়। শুেপ্টত সপি ড়ক 
সপিো তা ড়েক বুঝিাম ো, ো ড়ক হয়ত  া-ই করি ো; কারণ ও ড়ফপ্টরও তাকাি ো। সবড-রুপ্টমর কাপ্টপমট সপড়রপ্টয়, 
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ড়িড়েিং-রুপ্টমর হাডম-উড সলাপ্টর হাই-হীি েুপ্টতায় টক্ টক্ আওয়াে তুপ্টি,  ট  ট কপ্টর সহাঁপ্টট ও সবড়িপ্টয় স ি 
 যারাপ্টের উপ্টেপ্টেয। বড্ড কাপ্টে িা ি আওয়ােটা। সলার সতা েয়, সেে আমার মাোর ওপপ্টরই কপ্টয়কটা বাড়র সমপ্টর 
স ি ওর েুতর ঐ হীিিুপ্টটা ড়িপ্টয়! 

এই সতা হপ্টয়প্টছ আেকাি আমাপ্টির রুড়টে। ও খুব েকাপ্টিই কাপ্টে সবড়িপ্টয় োয়। ওপ্টক সেপ্টত হয় সেই োে-
ফ্রাড়িপ্টকা এয়ারপ্টপাপ্টটমর পাপ্টে, বাড়িমঙপ্ট প্টম। ওখাপ্টেই ওর অ্ড়ফে। েকাি েকাি ো সবিপ্টি ‘রাে আওয়াপ্টর’ এপ্টতা 
ট্র্যাড়ফক-েযাম হয় ওড়িকটায় সে আট সিইপ্টের ড়ফ্রওপ্টয়প্টতও  াড়ি থে থে; আমাপ্টির োন্টা-ক্লারার বাড়ি সেপ্টক ড়তড়রে 
ড়মড়েপ্টটর পে সেপ্টতই সিি ঘণ্টা সিপ্ট  োয়। একটু েকাি েকাি সবিপ্টি ‘সেই ট্র্যাড়ফকটা’সক এিাে োয়। আমার 
সেই ড়চন্তা সেই। আমার কাে কাপ্টছই, উপ্টটাড়িপ্টক োে-সহাপ্টেপ্টত। ওখাপ্টেই এক ইউড়েোড়েমড়টপ্টত পিাই আড়ম। 
আমার োড়েম ট্র্যাড়ফক েযাপ্টমর উপ্টটা মুপ্টখ বপ্টি কাপ্টে সেপ্টত ড়বপ্টেে েময় িাপ্ট  ো। তাই েকাপ্টি ড়িন্ডা আপ্ট  আপ্ট  
সবিয়। পপ্টর আড়ম বাচ্চাপ্টির ঘুম সেপ্টক তুপ্টি, সেকফাি খাইপ্টয়, সরড়ড কপ্টর, সড-প্টকয়াপ্টর োড়মপ্টয় তারপর কাপ্টে 
োই। ড়িপ্টের সেপ্টে ট্র্যাড়ফক েযাপ্টমর বযাপারটা আবার ড়েক উট বপ্টি ড়িন্ডাই কাে সেপ্টক সফরার পপ্টে সমপ্টয়প্টির সড-
সকয়ার সেপ্টক তুপ্টি বাড়ি আপ্টে। এপ্টত সড-প্টকয়াপ্টরর কপ্টি একটু োশ্রয় হয়। আর আড়ম োরাড়িে ছাত্র-ছাড়ত্র ‘েযাোের’ 
পর েপ্টযযপ্টবিার রাে আওয়াপ্টরর ট্র্যাড়ফক-েযাম ‘সেড়ঙপ্টয়’ েরােড়র বাড়ি ড়ফড়র, সবে েময় িাপ্ট । 

ড়কন্তু আেকাি আর বাড়ি ড়ফরপ্টত সতমে ইো কপ্টর ো, েপ্টকাচ হয়। বাড়ি ড়ফরপ্টিই সতা োোে অ্ড়েপ্টো । তার 
োপ্টে ড়ে াপ্টরপ্টটর সধাাঁয়া, মপ্টির  য, োোে রকম ওেুধ-ড়বেুধ - এইেব মাত্রা ছাড়িপ্টয় সবপ্টিই চপ্টিপ্টছ। এগি আপ্ট ও 
ড়ছি, তপ্টব বািাবাড়িটা শুরু হপ্টয়প্টছ প্রায় বছরখাপ্টেক সহাি; আড়ম আপ্ট  সেখাপ্টে কাে করতাম, সেই ‘অ্ক্সপ্টফাডম 
মড়িকুিার’ সকাম্পাড়ে িাপ্টট ওোর পর সেপ্টকই, েখে ‘ড়েড়িকে েযাড়ি’র ‘বাপ্টবি-বাপ্টিম’ আমার সকাম্পাড়েও োড়মি 
হি। এমড়েপ্টত আমার এই পিাের চাকরীটা খারাপ িা প্টছ ো। ড়কন্তু মুড়কি হপ্টয়প্টছ এই সে এটা ড়িন্ডার ড়েক পছন্দ 
েয়। আমার ইউড়েোড়েমড়টর মাইপ্টেটা োড়ক ড়েক আমার সো যতা অ্েুোয়ী েপ্টেষ্ট েয়, ড়িন্ডার আোেুরূপও েয়। তা 
ড়েক, এই চাকরীর মাইপ্টেটা আমার আপ্ট র চাকরীর তুিোয় েড়তযই অ্প্টেক কম, ড়িন্ডার চাকরীটা ো োকপ্টি আমাপ্টির 
এই োটবাট বোয় রাখার সকাে প্রশ্নই উেত ো। অ্েচ পড়রবারটাপ্টক ড়মপ্টেপ্টোটা সেপ্টক কযাড়িপ্টফাড়েময়ায় এপ্টেড়ছিাম 
সতা আড়মই, আমার আপ্ট র চাকরীটার ওপর ড়েেমর কপ্টরই। তখে আমার রমরমা ড়ছি, আমার কাপ্টের েরোপ্টতই ও 
ওর ড়মপ্টেপ্টোটার ‘িযাব-মযাপ্টেোপ্টরর’ চাকরীটা সছপ্টি আমার কাপ্টছ কযাড়িপ্টফাড়েময়ায় চপ্টি এপ্টেড়ছি। শুধু আমার 
চাকরীপ্টতই োে-ফ্রাড়িপ্টকার মত োয় ায় ‘মুে’ করার ৬ মাপ্টের মপ্টধযই আমরা একটা ‘ড়েড়েি-ফযাড়মড়ি’ বাড়ি ড়কেপ্টত 
েক্ষম হপ্টয়ড়ছিাম। ড়মপ্টেপ্টোটায় ওর পড়রবাপ্টরর অ্প্টেপ্টকই এেব সিপ্টখ এপ্টকবাপ্টর ‘হাাঁ’ হপ্টয় ড় প্টয়ড়ছি। মুপ্টখ ড়কছু ো 
বিপ্টিও ও সে এেব তাড়রপ্টয় তাড়রপ্টয় উপপ্টো  করপ্টছ তা আড়ম বুঝপ্টত পারতাম। হপ্তাহ-অ্ন্তর ওর সহয়ার-ডু পাটাে 
আর সপড়ডড়কওর-প্টফড়েয়াপ্টি তার একটা বড়হিঃপ্রকােও ড়ছি। আমার সবৌপ্টয়র মুপ্টখর চামিায় একটা সেল্লা এপ্টেপ্টছ, 
সিপ্টখ আমারও োপ্টিা িা ত থব ড়ক! আমার শুধু একটাই আপ্টক্ষপ ড়ছি; বাবাটা সবাঁপ্টচ োকপ্টত োকপ্টত এেব হপ্টি ড়ক 
োপ্টিাই সে হত! ড়কন্তু সে ড়িে আর সবড়েড়িে ড়টকি ো। ‘অ্ক্সপ্টফাডম মড়িকুিার’ সকাম্পাড়ের োপ্টেই সকাোয় সেে 
হাড়রপ্টয় স ি। 

এখে ড়িন্ডার কাে ো করপ্টিই েয়, বাড়ির ‘মটমপ্ট ে’,  াড়ি িুপ্টটার ‘সপইপ্টমন্টে’, আেুেড়েক ইিুপ্টরি কিে, আমাপ্টির 
িাইফ-ইিুপ্টরি, সহিে-ইিুপ্টরি, পাড়রবাড়রক অ্েযােয খরচ-খরচান্ত - এইেব সতা আর উপ্টব োপ্টব ো। আর উেপ্টত 
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বেপ্টত এই বযাপাপ্টরই কো সোোয় ও আমাপ্টক আেকাি। ওর ধারো সে আড়ম ওর ঘাপ্টি এপ্টে েুপ্টটড়ছ; ওর ঘাপ্টি 
বপ্টে ওর পয়োপ্টতই খাড়ে, ওর পয়োপ্টতই ড় িড়ছ। আমার পড়রবারপ্টক সফাে কপ্টর আড়ম োড়ক ‘ইন্টারেযাোোি িিং-
ড়ডপ্টষ্টপ্টি’ একটু সবেীক্ষণ ধপ্টর কো বড়ি, তাপ্টত অ্প্টেক খরচ। সে খরচ সো াবার মুরি আপ্টছ আমার? আর তাাঁপ্টিরপ্টক 
সফাে করাই বা সকে? তারা ড়ক কেড়িে একটা বােম-প্টড কাডমও পাড়েপ্টয়প্টছ আমাপ্টির সমপ্টয়প্টির? তাছািা আমাপ্টির 
ড়বপ্টয়প্টত বাধা ড়িপ্টয় ওাঁরা সেেব কোবাতমা বপ্টিড়ছপ্টিে, সেগপ্টিা ড়ক এপ্টতা েহপ্টেই েুপ্টি োপ্টব ও? ‘Holy cow’-এর 
বযাপারটাপ্টতা ও আপ্ট  সেপ্টকই োেত, আর তারপর োরপ্টত ড় প্টয়ও সতা স্বচপ্টক্ষ সিপ্টখই এপ্টেপ্টছ সে সকাে োয় ার 
‘মাি’ আড়ম, সকািকাতার রাস্তায় সঘপ্টয়া-কুকুর আর বহরমপুপ্টরর রাস্তায় সেইপ্টের-ড়খাঁচ মাখা শুপ্টয়ার, টয়প্টিট-প্টপপার 
‘খায় ো মাোয় সিয়?’, কাপ্টের সিাক ঘর-বাড়ি ঝাাঁর ড়িপ্টয় সোিংরা সফপ্টি রাস্তায় আবার সেই সোিংরাই হাওায় উপ্টি 
এপ্টে স াপ্টক ঘপ্টি! আমার েব ড়কছুই োড়ক একটা ‘ইড়েি-োইপ্টকি’। এইেব আপ্ট  োেপ্টি......। কী বা আর আো 
করা োয় আমার কাছ সেপ্টক?  াধাপ্টক ড়পড়টপ্টয় ড়ক আর সঘািা বাোপ্টো োয়? আমার ‘সপপ্টরড়ন্টিং-িাইি’ও োড়ক ড়েক 
ো, আড়ম োড়ক ‘ইেকেড়েেপ্টটন্ট’; এপ্টত সমপ্টয়প্টির ক্ষড়ত হপ্টে। ড়েপ্টেপ্টির ঘর-ড়বছাো োকপ্টত বাপ-মাপ্টয়র খাপ্টট এপ্টে 
সোপ্টব সকে ওরা? এপ্টত োড়ক ‘আমাপ্টির প্রাইপ্টেড়ে’ োকপ্টছ ো, আর ওপ্টিরও অ্প্টেযে খারাপ হপ্টয় োপ্টে। এখে 
সেপ্টকই ো ড়েখপ্টি অ্প্টেযর প্রাইপ্টেড়েপ্টক ‘সরপ্টেক্ট’ করা, স্বড়েেমরতা এইেব ড়েখপ্টব ড়ক কপ্টর ওরা? মাপ্টয়র োপ্টে এক 
খাপ্টট শুপ্টয় বি হপ্টয়ই সতা আমার োড়ক এই অ্বস্থা; ওপ্টক ছািা আমার চপ্টিই ো, ঐ েেয ওর সপছপ্টে েবমিা ঘুরঘুর 
কড়র আড়ম, আড়ম োড়ক ওর ওপর ‘ইপ্টমাপ্টোোড়ি-ড়ডপ্টপেপ্টডন্ট’। আমাপ্টির সমপ্টয়প্টির সক্ষপ্টত্রও এটা ঘটুক তা এপ্টকবাপ্টরই 
চায় ো ও। আড়ম বিিাম রাপ্টখা সতামার ঐ ‘স্বড়েেমরতা’; সিখপ্টতই সতা পাড়ে চারড়িপ্টক, grade-9, 10 সেপ্টকই 
বাচ্চাগপ্টিা েব পপ্টকপ্টট কেডম ড়েপ্টয় ঘুপ্টর সবিায় - সিখপ্টিই মপ্টে হয় সে এক রেযায় মাোটা ঘাি সেপ্টক আিািা 
কপ্টর ড়ি; িরকার সেই আমার ঐ সঘািার-ড়ডপ্টমর ‘স্বড়েেমরতা’। রেযাটা সেে ওর ঘাপ্টি ড় প্টয়ই পিি, কারণ কোটা 
শুপ্টে ও সেে এপ্টকবাপ্টর সতপ্টি-প্টবগপ্টে জ্বপ্টি উেি! এর ওপর সো  হপ্টয়প্টছ হটাৎ আমার এই োরতীয়-বাঙাড়ি হবার 
বােো, এই োে-ফ্রাড়িপ্টকায় আোর পর সেপ্টক। এখােকার োরতীয় সিাকােপাট সিপ্টখ আমার োড়ক মাো ঘুপ্টর স প্টছ! 
এইেব অ্প্রপ্টয়ােেীয় োরতীয় খাবার-িাবার সকো, সমপ্টয়প্টির অ্প্রপ্টয়ােেীয় োরতীয় োমাকাপি ড়কপ্টে সিওয়া, 
এইেপ্টবর একটা ‘এক্সট্র্া’ খরচ সেই? তা সো াপ্টব সক? েিংোপ্টরর খরচ চািাপ্টোর পর হাপ্টত আর আমাপ্টির োপ্টক 
ড়কছু? এইেব আড়ম োড়ে ো? তারও ওপর আড়ম োড়ক ওর স্বাধীেতাপ্টতও হস্তপ্টক্ষপ করড়ছ; ও কত ‘ড়েক’ বা ‘সমাক’ 
করপ্টব, সেইেপ্টব আড়ম বাধা সিবার সক? ড়েপ্টেপ্টতা ‘সোোিাইে’ করপ্টত োড়েই ো, উপ্টট ওর ‘সোোিাইপ্টেোপ্টে’ও 
আড়ম বাধা সিবার সক? আমার আবার ‘সোোিাইপ্টেোপ্টে’র ো ড়ছড়র; বাড়ি বপ্টয় সিাক সডপ্টক এপ্টে এক োিা োত 
খাওয়াও! তাপ্টির োড়ক সকউ হাাঁ কপ্টর হাাঁপ্টচ, সকউ হাাঁ কপ্টর ড়চপ্টবায়, সকউ বা আবার হাপ্টত োপ্টতর িিা পাড়কপ্টয় ‘সিাপ্পা’ 
কপ্টর মুপ্টখ সছাাঁপ্টি! সিপ্টখ োড়ক ওর োরা েরীর ড়র-ড়র কপ্টর,  া-ড়পড়ি এপ্টকবাপ্টর জ্বপ্টি োয়। ওর ‘কমপ্টেইন্টপ্টে’র 
ড়িিটা সেে আর সেেই হপ্টত চায় ো। মুড়কি হি এই সে ওর সবেীর ো  ‘কমপ্টেইন্টে’ গপ্টিার মাপ্টেই আড়ম 
বুঝপ্টত পাড়র ো, তা েিংপ্টোধে করা সতা িূপ্টরর কো! শুধু বপ্টিড়ছিাম সে সমপ্টয়রা ওপ্টির ঘপ্টর একা একা শুপ্টত েয় 
পায়, ওরা শুক ো আরও ড়কছুড়িে আমাপ্টির ড়বছোয়, তারপর ো হয়......। সেটা ওর পছন্দ হি ো। আমার মতে 
ওর সতা আর ‘েুপ্টখর চাকরী’ ো সে একই ‘ফমুমিা’ আর ‘ইকুপ্টয়োে’ বছর বছর পড়িপ্টয় োওয়া, ওর ‘বাপ্টয়াপ্টটক’ – 
হপ্তাহ অ্ন্তর ‘ড়েউ-ড়রোচম ফাইড়ন্ডইিংে’ ড়েপ্টয় ওপ্টক ‘ড়ডি’ করপ্টত হয়; ওপ্টক োড়ক প্রড়ত ড়মড়েপ্টটই কেপ্টেেপ্টট্র্ট করপ্টত 
হয়, োরাড়িে কাে করপ্টত স প্টি ওর োড়ক রাড়িপ্টর োপ্টিা ঘুপ্টমর িরকার, একটু ‘পাপ্টেমাোি সেে’ িরকার! 
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অ্ তযা আেকাি আিািা হপ্টয় স ড়ছ আমরা, এক ছাপ্টির তিায় সেপ্টকও। কপ্টব সে সেে আমরা এক খাপ্টট শুপ্টয়ড়ছ 
তা আর মপ্টে করপ্টত পাড়র ো। আমাপ্টির ‘মািার সবডরুপ্টম’র বি খাটটায় আড়মই শুই, আমাপ্টির ড়তে সমপ্টয়প্টক ড়েপ্টয়, 
আর ও সোয় ‘স ি-রুপ্টম’র ‘সেয়ার-সবড’টায়। সমপ্টয়প্টির ঘর, ড়বছাোগপ্টিা েব খাড়িই সপাপ্টর োপ্টক। ড়ডোর সটড়বপ্টিই 
একটু সিখা-োক্ষাত বা কোবাতমা হয় ওর োপ্টে, ো হপ্টি সেই সোরপ্টবিায় িরোয় ড়খি ড়িপ্টত ড় প্টয়।  োড় যে আমার 
হাপ্টত রান্না করা ‘ইড়ন্ডয়াে-ফুড’ এখেও পছন্দ ওর! আেকাি আর ড়কছু বিপ্টত োহে পাই ো, োড়ে তাপ্টত ওর 
‘ড়েড়কপ্টঙ’র মাত্রাটা শুধুই বািপ্টব। তাই চুপ কপ্টর োড়ক। আমারইপ্টতা েত সিাে। ও সতা আর আমার সিপ্টে োয়ড়ে, 
আড়মই এপ্টেড়ছ ওর সিপ্টে; আমারই ড়েপ্টেপ্টক পাটাপ্টো িরকার, ওর োব-ধারার োপ্টে ড়েপ্টেপ্টক মাড়েপ্টয় সেওয়া 
িরকার। সচষ্টা সতা কপ্টরই চপ্টিড়ছ, ড়কন্তু ড়কছুপ্টতই েুপ্টঝ উেপ্টত পারড়ছ ো। তবুও েুপ্টো  সপপ্টিই এই কোগি ও 
আমাপ্টক মরণ কড়রপ্টয় সিয় একবার কপ্টর। ড়ক হপ্টে ো, সকে হপ্টছ ো, এইেব আড়ম ছািা ওর সেপ্টক োপ্টিা আর 
সকউই োপ্টে ো, তবুও সখাাঁটাটাও আপ্টে ওর কাছ সেপ্টকই েবপ্টচপ্টয় সবড়ে! 

আরও আপ্টছ, ড়মপ্টেপ্টোটায় ওর বাড়ির সিাকেে। েুপ্টো  সপপ্টিই তাাঁরা আমাপ্টক বুড়ঝপ্টয় সিবার সচষ্টা কপ্টরে সে আড়ম 
োড়ক “did not mount up to potential”। সবৌ বাড়ি বপ্টে পাপ্টয়র ওপর পা তুপ্টি খাপ্টব, ড়েতয সহয়ার-ডু পাটাপ্টব, 
মযাড়েড়কওর-প্টপড়ডড়কওর আর সফড়েয়াপ্টির ছিাছড়ি োকপ্টব, হরিম  াড়ি পাটাে হপ্টব – এইেব ো হপ্টি ড়ক আর 
একটা ড়প.এইচ.ড়ড.-হােবযাপ্টন্ডর সপাপ্টটেড়েয়াপ্টি ‘ড়রচ’ করা হয়? এক এক েময় মপ্টে হয় সে ড়িন্ডা আমাপ্টক ড়বপ্টয় 
কপ্টরড়ে, ও ড়বপ্টয় কপ্টরড়ছি একটা ডক্টপ্টরট-সকড়মপ্টির ‘সপাপ্টটেড়েয়াি’ সরাে ারপ্টক; ওর পড়রবার আপ্টিৌ সমপ্টে সেয়ড়ে 
তাাঁপ্টির োিা সমপ্টয়র এক োরতীয়প্টক ড়বপ্টয় করা, তাাঁরা শুধু সমপ্টে ড়েপ্টয়ড়ছপ্টিে এই সে সেই োরতীয় হয়ত তার 
‘ড়প.এইচ.ড়ড.-ইে-সকড়মড়ি’-র ড়ডেীটা আর সরাে ার-পাড়ত ড়িপ্টয় তাাঁপ্টির পড়রবাপ্টরর অ্েযােযপ্টির চুপ কড়রপ্টয় সিপ্টব। 
সেইেব ড়েকোক ো হওয়াপ্টতই েত ড়বপড়ি। একবার কোয় কোয় বপ্টিড়ছিাম সে আর কপ্টয়কড়িপ্টের মপ্টধয মপ্টের 
মত একটা চাকরী ো সপপ্টি ডাক্তাড়র পিব োবড়ছ, শুপ্টে ও এপ্টকবাপ্টর সফাাঁে কপ্টর উেি। আরও একটা অ্দু্ভত কো 
শুেিাম সেড়িে, ওর কাপ্টে আমার োশুড়ি-মার ‘ফুেমন্তর’; আড়ম োড়ক ওপ্টক আর আমাপ্টির ড়তে সমপ্টয়প্টক ওর 
ড়মপ্টেপ্টোটার পড়রবাপ্টরর সেপ্টক অ্প্টেক িূপ্টর সরপ্টখ ওপ্টির ‘আিািা’ কপ্টর ড়িপ্টত চাইড়ছ। তা ো হপ্টি ড়ক িরকার আপ্টছ 
এই কযাড়িপ্টফাড়েময়ায় পপ্টি োকার? 

খুবই একা আর অ্েহায় িাপ্ট , ড়েপ্টেপ্টক বড্ড সছাট মপ্টে হয়; ড়কন্তু ড়ক সে করপ্টবা তা ড়েক বুপ্টঝ উেপ্টত পারড়ছ ো। 
এইেব ড়েপ্টয় কারও োপ্টে কো বপ্টি কে উপপ্টিে সেব ড়কো তাও ড়েক বুঝপ্টত পারড়ছ ো। বাড়িপ্টত কাপ্টরা োপ্টে 
এইেব বযাপাপ্টর কো বিার সতা কে প্রশ্নই ওপ্টে ো। ওরা বুঝপ্টবও ো, উপরন্তু ওাঁপ্টির ড়েপ্টেধ অ্োহয কপ্টর ড়বপ্টয় 
কপ্টরড়ছিাম বপ্টি আমায় অ্েযরকম খারাপ ড়কছুই বিপ্টব, আমার সেটাই িৃঢ় ড়বশ্বাে। িু-একবার সে সচষ্টা কড়রড়ে তা 
েয়, ড়কন্তু মি-মাতিাড়ম এইেবপ্টক ওরা ‘সোিংরাড়ম’ আখযা ড়িপ্টয় আপ্টিাচোটাপ্টক অ্েয ড়িপ্টক ঘুড়রপ্টয় সিয়; তাই সিপ্টের 
কাপ্টরা োপ্টেই এই ড়েপ্টয় কো বিপ্টত ইো কপ্টর ো - ওরা ড়েক সবাপ্টঝ ো। বযু-বাযব সে িু-একেপ্টের োপ্টে এই 
বযাপাপ্টর কো বিা োয় বপ্টি আমার মপ্টে হয়, তাপ্টিরপ্টকও বিব বিব কপ্টরও ড়কছু বিপ্টত পাড়র ো; িজ্জা, েয়, 
অ্হিংকার, েপ্টকাচ – েব একোপ্টে মপ্টে এপ্টে েীর কপ্টর। আবার মপ্টে হয়, সকেই বা কষ্ট সিব ড়েপ্টের সবৌপ্টক, ওর 
েম্পপ্টকম খারাপ কো বপ্টি? সেটাড়ক ড়েক? আমার বযুরাপ্টতা ওরও বযু, ওর েম্পপ্টকম খারাপ ড়কছু বিপ্টি আমার 
বযুপ্টিরও খারাপ িা প্টব, আর ও এেব োেপ্টত পারপ্টি শুধু িুিঃখই পাপ্টব। ড়েপ্টের বউপ্টক সেপ্টে-বুপ্টঝ িুিঃখ সিওয়াটা 
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ড়ক ড়েক? েুেুটা ওপর ড়িপ্টক সছটাপ্টি তা সতা ড়েপ্টের  াপ্টয় এপ্টেই পপ্টি! গমপ্টর মড়র - ড়েপ্টেপ্টক ড়েপ্টেই ‘সস্তাকবাকয’ 
শুোই, হয়ত েকাই; সে আর ড়কছুড়িপ্টের মপ্টধযই সতা েব ড়েকই হপ্টয় োপ্টব! 

ড়কন্তু কে ড়কছুই ড়েক পপ্টে এ প্টে ো। বাড়িপ্টত ওর েেয ড়িড়পিং-ড়পি, অ্যােটাই-ড়ডপ্টপ্রপ্টেন্ট, ‘সপ্রড়িপ্সাে’ আর ‘ওোর-
িা-কাউন্টার’ সমড়ডপ্টকোে সেে মুড়ি-মুরড়ক হপ্টয় স প্টছ; আর অ্যািপ্টকাহিপ্টতা আপ্টছই, ওর ‘সবি-প্টফ্রন্ড’! ড়কন্তু 
এইেপ্টবর কেটারই কে েুফি আড়ম সিখপ্টত পাড়ে ো, একমাত্র ঐ অ্যািপ্টকাহপ্টির কুফিটা ছািা; অ্প্টেক সচষ্টা 
কপ্টরও ওর চাড়হিার োপ্টে আড়ম ড়েক এাঁপ্টট উেপ্টত পারড়ছ ো। বাড়িপ্টত ড়ে াপ্টরপ্টটর সধাাঁয়ায় আমার িম বয হপ্টয় 
আপ্টে, েকেকাে অ্যািপ্টকাহপ্টির  প্টয আমার বড়ম আপ্টে, আর এইেব প্রতযক্ষ কপ্টর কপ্টর প্রাণ আমার ওষ্ঠা ত, 
ড়বপ্টেেত সমপ্টয় ড়তেপ্টটর ওপর এইেপ্টবর কু-প্রোব সিপ্টখ; েীবেটাপ্টক িুড়বমেহ িাপ্ট  - একটু হাাঁড়পপ্টয় স ড়ছ। একটা 
েুস্থয-মােুে সে ড়ক কপ্টর এত ওেুধ  পা প ড় িপ্টত পাপ্টর আর তারপপ্টরও অ্যািপ্টকাহপ্টির প্রপ্টয়ােেীয়তা সবাধ করপ্টত 
পাপ্টর তা আড়ম বুপ্টঝ উেপ্টত পাড়র ো। আড়ম ড়তে সমপ্টয়প্টক ড়েপ্টয় রাড়িপ্টর ড়িড়বয ঘুমাই, িরকার হপ্টি মাঝ রাড়িপ্টর ঘুম 
সেপ্টক উপ্টে সকইড়টপ্টক খাওয়াই, ওর ডাইপার বিিাই; কখপ্টো ‘টায়াডম ড়ফি’ কড়র ো। ‘টায়াডম ড়ফি’ কড়র ওর এই 
অ্যািপ্টকাহি আর ওেুধগির োপ্টে িিপ্টত ড় প্টয়, োরীড়রকোপ্টব েয়, মােড়েকোপ্টব; ড়কন্তু মাপ্টঝ মাপ্টঝই তার প্রোব 
েরীপ্টরর ওপপ্টরও এপ্টে পপ্টর থব ড়ক! এই িিাইটা সে আড়ম ক্রমেই সহপ্টর োড়ে তা আড়ম বুঝপ্টত পারড়ছ, ড়কন্তু ড়ক 
সে করণীও সেটা আর বুপ্টঝ উেপ্টত পারড়ছ ো। আরও হাোর কপ্টয়ক ডিার সবড়ে সরাে ার করপ্টত পারপ্টি হয়ত 
ড়কছু েমেযার েমাধাে হয়, এই মপ্টে কপ্টরই এই ‘সকাডাক’ সকাম্পাড়েপ্টত িরখাস্ত কপ্টরড়ছিাম। সিড়খ, এপ্টত েড়ি 
আমাপ্টির েম্পপ্টকমর উন্নড়তপ্টত সকাে েুরাহা হয়! েুড়বধা হি এই সে এই চাকরীটা সপপ্টি আমাপ্টির ‘মুে’ করপ্টত হপ্টব 
ো, সকাডাক ওপ্টির এই ‘ওপ্টয়ি সকাপ্টি’র অ্ড়ফপ্টেরই এক ‘সোোি মযাপ্টেোর’ খুাঁেপ্টছ – সকায়াড়িফাপ্টয়ড, ইয়ািং, 
এোপ্টেমড়টক, আর উইড়িিং-টু-ট্র্াপ্টেি! এই হাাঁপাপ্টো েরীপ্টর ‘এোড়েম’র আর সতমে ড়কছুই অ্বড়েষ্ট সেই, শুধু বাকী 
ড়তেপ্টটর ওপর েরো কপ্টরই এড়িককার সোোি-অ্ড়ফপ্টের ইন্টাড়েমউটায় উৎপ্টর স ড়ছ; এবার ডাক পপ্টিপ্টছ ওপ্টির 
‘সহড অ্ড়ফপ্টে’, ঐ রপ্টচিাপ্টর। 

এই ইন্টাড়েমউপ্টয়র ডাকটা সপপ্টয় সেে একটু আোর আপ্টিা সিখপ্টত সপপ্টয়ড়ছ – একপ্টডড়ময়ার সেপ্টক ইন্ডাড়িপ্টত সে 
মাইপ্টে সবড়ে! এই কােটা আড়ম সপপ্টি ড়িন্ডাপ্টক আর কাে করপ্টত হপ্টব ো; ও আবার বাড়িপ্টতই োকপ্টত পারপ্টব, ও 
আর মি খাপ্টব ো – সেটাই আমার আো। সেই আোপ্টত বুক সবাঁপ্টধই আে ওর সপছে সপছে েির-িরো পেমন্ত 
এপ্টেড়ছিাম, ড়বপ্টকপ্টি আড়ম োকব ো তা মরণ কড়রপ্টয় ড়িপ্টয়, ওপ্টক কপ্টয়ক সেপ্টকপ্টন্ডর েেয হপ্টিও একবার আটকাপ্টত 
সচষ্টা কপ্টরড়ছিাম; অ্ন্তত একটা হা ও েড়ি আিায় করা োয় – তা আর হি ো।  যারাে সেপ্টক ওর  াড়িটা ড়রোপ্টেম 
বার কপ্টর ও চপ্টি স ি।  যারাপ্টের অ্প্টটামযাড়টক িরোটা কযাাঁচ কযাাঁচ আওয়াপ্টে ঘরঘর কপ্টর ড়েপ্টচ সেপ্টম এি আমার 
সচাপ্টখর োমপ্টে,  যারােটাপ্টক আবার অ্যকার কপ্টর ড়িপ্টয়। ঐ অ্যকাপ্টরই িাাঁড়িপ্টয় োকিাম খাড়েক্ষে। ঐ োপ্টব 
িাাঁড়িপ্টয়ই মপ্টে মপ্টে একটা েযাে কপ্টর ড়েিাম সে বাচ্চাপ্টির ড়ক োপ্টব সরড়ড কপ্টর, কখে সড-প্টকয়াপ্টর োড়মপ্টয়, কখে 
আমার এয়ারপ্টপাপ্টটমর উপ্টেপ্টেয রওো হওয়া উড়চৎ। 

বাচ্চাপ্টির এই ঘুম সেপ্টক সতািার েময়টা আমার কাপ্টছ সবে মোর। অ্প্টেক েময়ই ওপ্টির ঘুমন্ত মুপ্টখর ড়িপ্টক তাড়কপ্টয় 
ওপ্টির পাপ্টে চুপড়ট কপ্টর বপ্টে োড়ক আড়ম, সিড়খ সে ওরা ঘুড়মপ্টয় ঘুড়মপ্টয়ই ওপ্টির মুপ্টখর ড়বড়েন্ন সপেী েঞ্চািে কপ্টর 
কত রকম অ্েেেী কপ্টর। সিপ্টখ সকমে সেে মায়া িাপ্ট , ওপ্টিরপ্টক সিব-তুিয মপ্টে হয়, েময়টাপ্টক সকমে সেে স্ব মীয় 
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বপ্টি মপ্টে হয়। এমে েরি, এমে ড়েোপ িৃপ্টেযর িেমে সবাধহয় আর সকাোও েম্ভব েয়। ওরা কখপ্টো হাপ্টে, কখপ্টো 
বা ডুকপ্টর সকাঁপ্টি ওপ্টে; সবাধহয় স্বপ্ন সিপ্টখ। কখপ্টো কখপ্টো আড়ম সেইেব অ্েেেীর ছড়ব তুড়ি। তারপর কযাপ্টমরার 
োটাপ্টরর েপ্টে ওপ্টির ঘুম সেপ্টে োয়। পপ্টর সেকফাি-প্টটড়বপ্টি সেইেব ছড়ব আড়ম, সেে, আর মায়া একোপ্টে সিড়খ, 
সিপ্টখ েবাই একোপ্টে হাড়ে; আর সকইড়ট শুধুই আমাপ্টির মুখ চাওয়া-চাড়য় কপ্টর, হয়ত োপ্টব সে এইেব হপ্টেটা ড়ক? 
ওরা সোর কপ্টর আবার সেইেব অ্েেড়ে করার সচষ্টা কপ্টর - খুব মো হয়। সেেপ্টক তুড়ি সতা মায়া আবার শুপ্টয় 
পপ্টি, আবার মায়াপ্টক তুড়ি সতা সেে আবার শুপ্টয় পপ্টি ওর সছাট্ট মুখটা ওর সছাট্ট ‘ড়িড়টি-মারপ্টমইড ব্ল্যাড়ক’ ড়িপ্টয় 
স প্টক সিয়, ‘ড়পক-আ-বু’ সখপ্টি; োপ্টব সে ওপ্টক সবাধহয় আড়ম আর খুাঁপ্টেই পাব ো। সকইড়টর ড়িপ্টকও েের রাখপ্টত 
হয়, ো সহাপ্টিই সতা খাট সেপ্টক  ড়িপ্টয় পপ্টি এক সকপ্টিকাড়র হপ্টব! আে আর সেইেপ্টবর েময় হি ো। তািাতাড়ি 
থতড়র কপ্টর ওপ্টির সড-প্টকয়াপ্টর ড়েপ্টয় স িাম। 

সড-প্টকয়াপ্টরর সিড়ড ‘েুোো ড়েপ্টডিা’ আপ্ট  সেপ্টকই োেত সে আে আড়ম ড়েউ-ইয়কম োব। আমার  াড়িটা ওর 
‘োইেওপ্টয়’সত পাকম করপ্টতই ও ওর বাড়ির িরো খুপ্টি এড় প্টয় এি, ড়ক সেে একটা বিপ্টত; এমড়েপ্টতপ্টতা েচরাচর 
ও ওর েির-িরোয় িাাঁড়িপ্টয়ই আমাপ্টির “ওিা” বা “আস্তা মাড়েয়াো” বপ্টি! োবিাম আে আড়ম ড়েউ-ইয়কম চপ্টি 
োড়ে বপ্টিই হয়ত এই খাড়তর! বাচ্চাপ্টির ওর কাপ্টছ  ড়েত করপ্টত করপ্টতই ওপ্টক মপ্টে কড়রপ্টয় ড়িিাম সেই বযাপাপ্টর, 
সে সকাে এমারপ্টেড়ি হপ্টি ও সেে ড়িন্ডাপ্টকই সফাে কপ্টর, আড়ম সতা োকব ো। ও আমাপ্টক হাত সেপ্টি ড়কছু একটা 
সবাঝাপ্টত চাইি। ও আপ্টেমড়ন্টোর মােুে। েড়িও অ্যাপ্টমড়রকাপ্টত আপ্টছ অ্প্টেক ড়িে, ইিংপ্টরড়ে োোটা রপ্ত করপ্টত পাপ্টরড়ে। 
এখেও েযাড়েে োোপ্টতই কাে চািায়। েযাড়েে োোয় আবার আমার জ্ঞ্যাে অ্ড়ত ে েয। আড়ম শুধু বার কপ্টয়ক 
‘ড়েউ-ইয়কম’ কোটাই ওর মুখ সেপ্টক শুপ্টে বুঝপ্টত পারিাম। ড়েকই সতা, ড়েউ-ইয়প্টকমই সতা োড়ে, এই মপ্টে কপ্টর 
প্রেপ্টম ওপ্টক অ্বজ্ঞ্া কপ্টর ড়েপ্টের োইোর’ে েীপ্টটর ড়িপ্টকই এ ড়েিাম, তািা আপ্টছ ো! ড়কন্তু সিখিাম সে ‘েুোো’ 
আমাপ্টক ড়কছু একটা বিার েেয োপ্টছািবান্দা। তাই আবার ওর কাপ্টছই সফরত এিাম, োবিাম সিড়খই ো, ড়ক এমে 
কো বিপ্টত চায় ও আমাপ্টক? 

েুোো হয়প্টতা ততক্ষপ্টণ বুপ্টঝ স প্টছ সে ওর েযাড়েে োো আড়ম ড়েকোক বুপ্টঝ উেপ্টত পারড়ছ ো। তাই হাত সেপ্টি 
ও আমায় সেতপ্টর ডাকি, আর তারপর আঙুি সিড়খপ্টয় ড়টড়ে সিখার ড়েপ্টিমে ড়িি। েযাড়েে োোর চযাপ্টেি সহাপ্টিও 
আমার বুঝপ্টত অ্েুড়বধা হি ো সে ড়েউ-ইয়প্টকম েয়কর ড়কছু একটা ঘপ্টট স প্টছ! েুোোপ্টক চযাপ্টেিটা ইিংপ্টরড়ে োোয় 
পাটাপ্টত অ্েুপ্টরাধ করিাম। সিড়খ টুইে-টাওয়াপ্টেমর একটা টাওয়ার জ্বিপ্টছ িাউ িাউ কপ্টর। েবমোে! িাইে সটড়িকাপ্টি 
বিপ্টছ সে সে.এফ.সক এয়ারপ্টপাটম সেপ্টক সটক-অ্ফ করা পুর একটা সেেই োড়ক  ুপ্টক পপ্টিপ্টছ এই টাওয়ারটার মপ্টধয, 
এটা োড়ক কে ‘অ্যাকড়েপ্টডন্ট’ েয়, এটা একটা েড়ে-োেকতা। ড়েপ্টের সচাপ্টখ সিপ্টখও ড়বশ্বােই করপ্টত পারিাম ো। 
এমেটা আবার হপ্টত পাপ্টর োড়ক? সখাি অ্যাপ্টমড়রকার মাড়টপ্টত োেকতা? আমাপ্টির এই ‘সিট-অ্ফ-িা-আটম’ 
ড়েড়কউড়রড়টপ্টক সধাাঁকা ড়িপ্টয়? হপ্টতই পাপ্টর ো, আড়ম ড়বশ্বাে কড়র ো। এই িুড়েয়ায় কার ঘাপ্টি এমে মাো োকপ্টত 
পাপ্টর? 

তািাতাড়ি বাড়ি ড়ফপ্টর এিাম। এপ্টে সিড়খ আমার টযাড়ক্স এপ্টে হাড়ের, আমাপ্টক এয়ারপ্টপাপ্টটম ড়েপ্টয় োবার েেয; টযাড়ক্সর 
বুড়কিং আপ্ট  সেপ্টকই করা ড়ছি। েুোোর সড-প্টকয়াপ্টর ড়টড়ে সিখপ্টত ড় প্টয় আড়মই সিড়র কপ্টর সফপ্টিড়ছ।  াড়িটা 
তািাতাড়ি  যাপ্টরপ্টে  ুড়কপ্টয় বাড়ির সেতপ্টর ছুটিাম। ডাপ্টফি-বযা টা সরড়ডই ড়ছি। োমাকাপিটা বিিাপ্টত বিিাপ্টত 
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ঘপ্টরর ড়টড়েটা চািািাম। আর ড়িতীয় টাওয়ারটায় সেপ্টের ধাক্কা মারাটা সিখিাম - ‘িাইে’। মপ্টে মপ্টে এতক্ষে একটা 
প্রশ্ন ড়ছিই, সে প্রেম টাওয়াপ্টর সেে  ুপ্টক পরাটা ড়ক েড়তযই সকাে েড়ে-োেকতা োড়ক তা ড়রপ্টপাটমারপ্টির শুধুই একটা 
বািাবাড়ি; হপ্টতও সতা পাপ্টর সে এটা সেহাতই একটা ‘অ্যাকড়েপ্টডন্ট’! ড়িতীয় টাওয়াপ্টর সেপ্টের ধাক্কা মারাটা সিখার 
পর মপ্টে আর কে েপ্টন্দপ্টহর অ্বকােই রইি ো। ড়টড়েপ্টত আরও ড়ক ড়ক েব বিপ্টছ; সপন্টা প্টেও োড়ক একটা সেে 
আছপ্টি পপ্টিপ্টছ! ড়কন্তু এইেব সিপ্টখ আর সিড়র করা োপ্টব ো, তাহপ্টি ড়েপ্টের লাইটটাই ড়মে করপ্টবা। মাোয় এক 
রাে ড়চন্তা ড়েপ্টয় টযাড়ক্সপ্টত উপ্টে পরিাম এয়ারপ্টপাপ্টটম োবার উপ্টেপ্টেয। 

এয়ারপ্টপাপ্টটম ড় প্টয় সিড়খ আমার লাইপ্টটর বযাপাপ্টর 
কে খবর সেই। বস্তুত কে লাইপ্টটর বযাপাপ্টরই কে 
খবর সেই। এয়ারিাইপ্টের কাউপ্টক ড়কছু ড়েপ্ট যে 
করপ্টি সকউ ড়কেু বিপ্টছ ো। েবাই সেে মুপ্টখ 
কুিুপ এাঁপ্টটপ্টছ। অ্েযােয োত্রীপ্টির কাছ সেপ্টক 
কাোঘুপ্টো শুেিাম অ্প্টেক ড়কছুই; সকউ বিি সে 
আে েকাপ্টির েব লাইট বাড়তি, সকউ বিি শুধু 
িুপুপ্টরর গপ্টিা, সকউ বিি োরা ড়িপ্টের, আবার 
সকউ বিি োরা েপ্তাপ্টহর। এমেটা আবার হয় 
োড়ক? প্রায় হাোর খাপ্টেক সেে সরাে ওো-োমা 

কপ্টর এই এয়ারপ্টপাপ্টটম! তার েবই......? তা ড়ক কপ্টর হপ্টত পাপ্টর? কী সে ড়বশ্বাে করপ্টবা, আর কাপ্টকই সে বা ড়বশ্বাে 
করপ্টবা তার ড়কছুই বুপ্টঝ উেপ্টত পারিাম ো। মুেড়কি হি এই সে োপ্টির কো ড়বশ্বাে করা োয়, তাপ্টির সকউই ড়কছু 
বিপ্টছ ো। তা সহাক, আবার সফরত স িাম এয়ারিাইপ্টের কাউন্টারটায়। অ্যাপ্টটেপ্টডন্টেগিপ্টক সবাঝাের সচষ্টা করিাম 
সে আমার কাপ্টছ িুকাের ড়কছুই সেই; আড়ম েবই বাড়িপ্টত ড়টড়েপ্টত সিপ্টখই এপ্টেড়ছ, েতুে কপ্টর েয় পাওয়াপ্টোর মত 
কে খবরই ওরা আমায় ড়িপ্টত পারপ্টব ো - তবুও ওপ্টির কাপ্টরা মুখ সেপ্টকই ড়কছু বার করপ্টত পারিাম ো। ওরা শুধু 
বিি সে আমার ড়েড়িমষ্ট লাইটটা োড়ক “ড়ডপ্টিইড বাই আেোরপ্টটইে ড়পড়রয়ড অ্ফ টাইম”। ‘আেোরপ্টটইে’? এ 
আবার সকমে কো? এত োয় ায় ‘ট্র্াপ্টেি’ কড়র, কই সকােড়িে সতা এমেটা শুড়েড়ে! তাও আবার সখাি োে-ফ্রাড়িপ্টকা 
ইন্টারেযাোোি এয়ারপ্টপাপ্টটম? েীেণ ড়বরক্ত িা ি। সখয়াি করিাম সে এয়ারপ্টপাপ্টটমর ‘মড়েটর’গপ্টিাও েব অ্প্টকপ্টো। 
োড়ক ইো কপ্টরই ‘েুইচ-অ্ফ’ কপ্টর সিওয়া হপ্টয়প্টছ? বাইপ্টরর কে খবরই পাওয়া োপ্টে ো। এয়ারপ্টপাপ্টটমরই একটা 
কাপ্টফপ্টত স িাম, েড়ি সেখােকার ড়টড়েগপ্টিা সেপ্টক ড়কছু োো োয়। সেখাপ্টেও একই অ্চিাবস্থা। কাপ্টফপ্টত কড়ফ, 
সপড়ি েবই ‘চিপ্টছ’, শুধু ড়টড়েগপ্টিা ছািা। আমার এই এ াপ্টরা বছপ্টরর অ্যাপ্টমড়রকাে েীবপ্টে এমে অ্চি অ্বস্থা 
সকাোও সকােড়িে সিড়খড়ে, অ্যাপ্টমড়রকাপ্টত সে এমেটা হপ্টত পাপ্টর সেটাই ড়বশ্বাে হড়েি ো। ঘড়ি-ধপ্টর, ড়েওম-মাড়ফক 
েব কাে হয় এখাপ্টে, এমেটাই সতা োেতাম এতড়িে! 

অ্ তযা োবিাম সে ড়িন্ডাপ্টক একটা সফাে কড়র। ও েড়ি ড়কছু বিপ্টত পাপ্টর। সফাে ধপ্টর ও বিি সে ও পুরটাই সিখপ্টছ 
ওর অ্ড়ফপ্টের ড়টড়েপ্টত, িাইে; কােকমম েব িাপ্টট! তারপর বিি “ইে, টাইড়মিংটা আর একটু এড়িক-ওড়িক হপ্টিই 
সতা তুড়ম ড়েউ-ইয়প্টকম োকপ্টত, তাই ো!“ ো োকাপ্টত ও খুড়ে ো অ্খুড়ে, বা এটা আপ্টিৌ ওর কাপ্টছ কে বযাপার ড়ক 
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ো; তা বুঝপ্টত পারিাম ো। ওর কো শুপ্টে শুধু মপ্টে হি সে ঐ ধিংে হওয়া সেে-ড়তেপ্টটর একটায় আড়মও োকপ্টত 
পারতাম। 

এয়ারপ্টপাপ্টটমর োব- ড়তক সিপ্টখ বুপ্টঝ স িাম সে আে আর কে সেে এখাে সেপ্টক উিপ্টব ো! তাই একটা টযাড়ক্স 
সডপ্টক বাড়ির পপ্টে রওো হিাম। টযাড়ক্সর সপছপ্টের ড়েটটায় বপ্টে টাইটা একটু আি া কপ্টর োমার কিাপ্টরর সবাতামটা 
খুপ্টি ড়িিাম, একটু হাাঁেফাাঁে-হাাঁেফাাঁে িা ড়ছি, সকমে সেে ফাাঁেীর িড়ির মত সচপ্টপ ধপ্টরড়ছি এই টাইটা! শুধুই ড়ক 
টাই, োড়ক েীবেটাই? োইোরপ্টক শুধু বপ্টি ড়িিাম সে সকাোয় সেপ্টত হপ্টব।  া-টা এড়িপ্টয় ড়িপ্টয় শুধু এটাই োবড়ছিাম 
সে ঐ অ্ড়েেপ্ত সেে ড়তেপ্টটর একাটায় আড়ম োকপ্টি সেটা ড়ক আমার েেযও অ্ড়েোপ হপ্টতা, োড়ক আেীবমাি? 
একবার মপ্টে হি সে োকপ্টি োপ্টিাই হত, িযাো চুপ্টক সেত। িাইফ-ইিুপ্টরি সতা করাই আপ্টছ, ঘটোচপ্টক্র সেই 
ইিুপ্টরি সকাম্পাড়ের োমও আবার ‘ড়েউ-ইয়কম িাইফ’! তার সেপ্টক ও ড়মড়িওে-ডিার সপপ্টয় সেত। সেটাই সতা চায় 
ও আমার কাছ সেপ্টক, ডিার - আপ্টরা ডিার। ড়েক সেটাই হত, আর আমাপ্টক ড়েতয ডিার-সমড়েপ্টের মত ‘ইউে’ 
করাটা ওর েপ্টের মত ঘুপ্টচ সেত। একটা ড়মড়িওে ডিাপ্টরর ‘সপ-সচপ্টক’ই সেটা ড়চরতপ্টর সেপ্টম সেত। আর আমার 
সকাে পড়রচয় আপ্টছ এখে? আড়ম মােুেটা খারাপ ো োপ্টিা, আমার ড়ক ইো-অ্ড়েো তাপ্টত ড়ক আর ওর োয়-আপ্টে 
ড়কছু? আমার িামপ্টতা শুধুই আমার ঐ ‘বাই-উইড়ক্ল’ সপ-প্টচকটার ওপর সে ‘অ্যামাউন্ট’টা সিখা োপ্টক, ড়েক তার 
েমাে। প্রকারান্তপ্টর ড়েক সেটাই হত - আড়ম হপ্টয় সেতাম ‘ড়মড়িওে-ডিার-মযাে’! ড়েউ-ইয়কম ড়েড়টর ঐ সে োয় াটাপ্টক 
এখে বিা হপ্টে ‘োউণ্ড-ড়েপ্টরা’, সেখাপ্টেই শুপ্টয় আড়ম হপ্টয় সেতাম ‘ড়হপ্টরা’! ড়েউ-ইয়কম ড়েড়টর ‘োউণ্ড-ড়েপ্টরা’য়, ‘ড়েউ-
ইয়কম িাইপ্টফ’র ইিুপ্টরি-প্টচকটার সেৌেপ্টেয ড়মড়িওে-ডিার-‘ড়হপ্টরা’ হপ্টয় শুপ্টয়, এই বড়ত্রপ্টেই সমাক্ষ িাে কপ্টরড়ছ আড়ম, 
সকােরকম োধো বা েন্নযাে ছািাই, েব অ্োড়ন্তর সেপ্টে ড়চর-োড়ন্তপ্টত ঘুড়মপ্টয় আড়ছ আড়ম; সেপ্টব সবে োপ্টিাই িা ি। 
পরক্ষপ্টেই োমপ্টি ড়েিাম ড়েপ্টেপ্টক, এইেব ড়ক োবড়ছ আড়ম? সেে, মায়া আর সকইড়ট সতা আমাপ্টক ছািা শুপ্টতই 
সেপ্টত পাপ্টর ো! েকাপ্টিই বা ওপ্টির ঘুম সেপ্টক তুিপ্টব সক? আর তুিপ্টিও, তারা ড়ক আর ওপ্টির ঘুমন্ত-মুপ্টখর অ্েেেীর 
ছড়ব তুপ্টি রাখপ্টব? সেেব ছড়ব তুপ্টি ো রাখপ্টি চিপ্টব ড়ক কপ্টর? সহল্প ো করপ্টি মায়াটাপ্টতা টুে-োেটাই ড়েকোক 
ধরপ্টত ড়েখি ো এখেও, তা ‘সেই সহল্প’-টা করপ্টব সক? সেেও সতা েুতর ড়ফপ্টতটাই বাাঁধপ্টত ড়েখি ো আে পেমন্ত; 
েুতটা কেরকপ্টম পাপ্টয়  ড়িপ্টয় ড়িপ্টয়ই পা-টা বাড়রপ্টয় সিয় আমার ড়িপ্টক, ড়ফপ্টত সবাঁপ্টধ সিবার েেয - তা ‘সেই ড়ফপ্টত’টা 
বাাঁধপ্টব সক? সকাোও োবার সো আপ্টছ আমার? সমাক্ষ আর োড়ন্ত ড়ক অ্তই েস্তা? েুোোর কাপ্টছ আে েকাপ্টি 
বাচ্চাপ্টির পাচার করার েময় সিপ্টখ এপ্টেড়ছিাম সে সকইড়ট মহা আেপ্টন্দ ওর ডাে হাপ্টতর বুি আঙুিটা ড়চবড়েি, 
পাপ্টর সতা ওর পুর মুড়ষ্ঠটাপ্টকই মুপ্টখর সেতর  ুড়কপ্টয় সিয় আর ড়ক! ওর সবাধহয় মাড়ি শুিায় আেকাি, খুব ড়ে ড় ড়রই 
হয়ত ওর িাাঁত ওো সিখপ্টত পাব! 

মাঝ িুপুপ্টরই বাড়ি সফরত এিাম। ‘উইকপ্টড’র েরিুপুপ্টর বাড়ির পড়রপ্টবেটা সকমে সেে অ্প্টচো িা ি, সকমে সেে 
একটু েমেপ্টম। ড়িন্ডা সেই, বাচ্চারা সেই; ড়ফে-টযাপ্টকর মাছগির ক্লাড়ন্তহীে োাঁতার ছািা শুেোে বাড়ির সচহারাটা 
সকমে সেে প্রাণহীে, শুধু বি আর সছাট ড়িড়েিং-রুপ্টমর সিওয়াি-ঘড়ি িুপ্টটা অ্ড়বরাম কো বপ্টি চপ্টিপ্টছ ড়েপ্টেপ্টির 
মপ্টধয – ড়টক-টক, ড়টক-টক। আওয়ােটা সে এত সোপ্টর সোো োয় সেটা আপ্ট  কখপ্টো সখয়াি কড়রড়েপ্টতা! ড়কছু 
সফাে-কি করার ড়ছি, সেগিই সেপ্টর ড়েিাম। প্রেপ্টম রপ্টচিাপ্টর ‘সকাডাপ্টক’, তারপর আমার কাপ্টে ইউড়েোড়েমড়টপ্টত। 
সকাডাপ্টকর ইন্টাড়েমউটা িু-েপ্তাহ বাপ্টি ড়র-কযােুয়াি করা সহাি। সেপ্টের ড়টড়কট ওরাই সকপ্টটড়ছি, ওরাই সেটা ড়র-বুক 
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কপ্টর আমাপ্টক তার ই-প্টমইি কেফাপ্টমমোে পাড়েপ্টয় সিপ্টব তা োড়েপ্টয় ড়িি। এড়িপ্টক আমার কাে সেপ্টক মেি-বুধ ছুড়ট 
ড়েপ্টয়ড়ছিাম; মেপ্টিপ্টতা আর ড়কছুই হি ো, মাঝখাে সেপ্টক ছুড়টটাই শুধুশুধু েিাঞ্জড়ি স ি। সেপ্টক্রটাড়র ‘মাড়রয়া’সক 
বপ্টি ড়িিাম আমার বুধবাপ্টরর ‘ছুড়ট’ ‘কযাপ্টিি’ কপ্টর ড়িপ্টত, আর ‘ডক্টর ড়িপ্টফি’সক োড়েপ্টয় ড়িপ্টত সে আ াড়মকাি 
উোপ্টক আর আমার হপ্টয় ‘োব’ করপ্টত হপ্টব ো। মাড়রয়া শুপ্টে খুব খুড়ে হি সে আড়ম এখেও এখাপ্টে, এই 
কযাড়িপ্টফাড়েময়াপ্টতই - ‘সেফ’। পপ্টর িু-একেে ‘কড়ি ’ আর িুপ্টডন্টেপ্টিরও সফাে-কি সপিাম, তারাও েবাই োোি 
সে আড়ম ‘সেফ’ সেপ্টে তারা আশ্বস্ত। 

বাচ্চাপ্টির ড়কড়চরড়মড়চর ছািা এই শুেোে বাড়িটাপ্টক সকমে সেে শ্মোেপুরীর মত িা ড়ছি। তাই তড়িঘড়ি সড-
সকয়াপ্টর স িাম ওপ্টির তুিপ্টত – ওপ্টির োপ্টে আে সবে সখিা করা োপ্টব এখে! ‘েুোো’ও আমাপ্টক সিপ্টখ খুব খুড়ে 
হি, ওর োঙা-ইিংপ্টরড়ে, আর েযাড়েে ড়মড়েপ্টয় আমাপ্টক সবাঝাি সে ড়ক আশ্চেম - ও সতা আে েকাপ্টি এত কপ্টর 
আমাপ্টক এটাই বিপ্টত সচপ্টয়ড়ছি সে আে আর আমার ড়েউ-ইয়কম ড় প্টয় কাে সেই! সেে আর মায়া আমাপ্টক সিপ্টখ 
আেপ্টন্দ হাত তাড়ি ড়িপ্টয় আর ওপ্টির চুপ্টির ঝুাঁড়ট িুড়িপ্টয় বারকপ্টয়ক িাফাি, আর েুইপ্টঙ সিাি খাওয়া সকইড়ট ওর 
প্রায় ‘েযারা-মুড়ণ্ড’ মাোটা একড়িপ্টক সহড়িপ্টয়, মুখ সেপ্টক িুধ উ প্টি, ড়েে বার কপ্টর সফাকিা মুপ্টখ এমে ড়ফক কপ্টর 
হােি সে ও সেে আপ্ট  সেপ্টকই োেত সে আে ওপ্টক আড়মই বাড়ি ড়েপ্টয় সেপ্টত আেব! ো সেপ্টবড়ছি ড়েক তাই 
হওয়াপ্টতই এই ড়েমমি হাড়ে-উপহার! এমড়েপ্টতপ্টতা ওপ্টির মা-ই আপ্টে ওপ্টিরপ্টক বাড়ি ড়েপ্টয় সেপ্টত। 

বাড়ি ড়ফপ্টর ড়িন্ডাপ্টকও সফাে কপ্টর কোটা োড়েপ্টয় ড়িিাম, সে সমপ্টয়প্টির সড-প্টকয়ার সেপ্টক তুপ্টি ড়েপ্টয়ড়ছ। ও বিি সে 
ও-ও আে তািাতাড়ি বাড়ি ড়ফরপ্টছ, ওর অ্ড়ফে আে একটু আপ্ট -আপ্ট ই বয হপ্টয় োপ্টে, েড়ে-োেকতার েপ্টয়। 
এড়িপ্টক োড়ক আমাপ্টির এই এত োপ্টধর ‘স াপ্টল্ডে-প্ট ট’ ড়েেটাপ্টকও েড়ে-োেকরা ‘টাপ্ট মট’ কপ্টর োকপ্টত পাপ্টর। তাই 
রাস্তা-ঘাট েব বয কপ্টর সিওয়া হপ্টে। ঘণ্টা খাপ্টেপ্টকর মপ্টধযই ও বাড়ি ড়ফপ্টর এি। আমরা েবাই ড়মপ্টি ড়িপ্টের বাকী 
েময়টা আমাপ্টির বি ড়িড়েিং-রুপ্টমর বি ড়টড়েটার ড়িপ্টে সচাখ সোঁপ্টট বপ্টে োকিাম। 

ড়টড়েপ্টত আে শুধুই েড়েপ্টির োেকতার খবর। কান্নাকাড়টর খবর। সবেীরো  ‘ড়েকড়টম’সকই এখে ‘ড়েপ্টখাাঁে’ বপ্টি 
চািাপ্টো হপ্টে, অ্েচ তাাঁরা সে মৃত সেটা অ্বেযম্ভাবী। সেে ‘অ্প্টেক ড়কছু আো’ করার পপ্টরও আবার ‘আরও সবড়ে 
ড়কছু আো’ করা! ‘এই’ আো করাটার সেে আর কে সেে সেই! এই ‘ড়েপ্টখাাঁে’-‘মৃত’সির পড়রবাপ্টরর সিাকেে 
আকুড়ি-ড়বকুড়ি কপ্টর সকাঁপ্টি-প্টকপ্টট ড়টড়েপ্টত এমে কপ্টর েব ইন্টারড়েউ ড়িপ্টে সে সিপ্টখ সকমে সেে মপ্টে হি। আো, 
এখাপ্টে ো সিখাপ্টে - এইেব কান্নাকাড়টর পুপ্টরাটাই ড়ক েড়তয, েৎ? এই কান্নাকাড়টর পুপ্টরাটাই ড়ক মােুেগির েেয, 
োড়ক ‘ডিার-প্টমড়েে’? এই মৃতপ্টির মপ্টধয এমে সকউই ড়ক সেই, োাঁপ্টির ড়েপ্টেপ্টিরই ‘সেই আো’টার হয়ত আর ড়কছুই 
অ্বড়েষ্ট ড়ছি ো, োাঁপ্টির েীবেগিই হয়ত হপ্টয় উপ্টেড়ছি প্রহেে আর ফাাঁড়ক; োরা সেে ড়তেপ্টটপ্টত ওোর আপ্ট ই 
েীবপ্টের চাড়হিা সমটাপ্টত সমটাপ্টত ফুড়রপ্টয় ড় প্টয় হপ্টয় ড় প্টয়ড়ছি েীবেৃত? োাঁরা হয়ত মপ্টরই সবাঁপ্টচ স ি? 

েপ্টযযপ্টবিা সকািকাতা সেপ্টক িািার সফাে এি। ও বিি “ড়কপ্টর ‘মােু’, সতাপ্টির ওখাপ্টে োড়ক কাি ড়ক েব হপ্টয়প্টছ? 
সতারা েবাই ড়েক আড়ছে সতা?” ওপ্টক সবাঝািাম সে আমার এখাপ্টে ‘কাি’ েয়, ‘আে’, আেপ্টকই োত-েকাপ্টি; 
ড়েউইয়প্টকম েকাি েটা ো াি, আর আমার এখাপ্টে কযাড়িপ্টফাড়েময়ায় সোপ্টর। ‘এখাপ্টে’ কযাড়িপ্টফাড়েময়াপ্টত ড়কছুই হয়ড়ে, 
ো হপ্টয়প্টছ তা ড়েউ-ইয়প্টকম। আমাপ্টির মাপ্টঝ িূরত্ব ড়হনু্দস্থাে-পাড়কস্তাপ্টের ড়তে গে, চার-চারপ্টট ‘টাইম-প্টোে’ সপড়রপ্টয়! 
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োবিাম একবার বড়ি সে আমার এখাপ্টে ো ঘপ্টটপ্টছ বা ঘটপ্টছ তা ‘আে’সকর েয়, তা অ্প্টেকড়িপ্টের; তা কে কাই-
িযাপাপ্টর বা টাওয়াপ্টর েয়, তা আমাপ্টির এই একতিা বাড়িটার সেতপ্টরই! তা আমাপ্টির সবড-রুপ্টম, তা আমাপ্টির 
ড়িড়েিং-রুপ্টম, তা আমাপ্টির ‘ফ্রন্ট-ইয়াপ্টডম’, তা আমাপ্টির ‘বযাক-ইয়াপ্টডম’; তা আমাপ্টির মপ্টে। আমাপ্টির এই বাড়িটায় 
কে সেে আছপ্টি পপ্টরড়ে, আছপ্টি পপ্টিপ্টছ আমাপ্টির েীবে। তারপর োবিাম সে ো োক, ড়ক হপ্টব বপ্টি? ও ড়ক আর 
বুঝপ্টব? আড়ম ড়েপ্টেই ড়ক ছাই ড়েকোক বুড়ঝ, সে ওপ্টক সবাঝাব? এইেব ড়ক আর বপ্টি সবাঝাপ্টো োয়? শুধু োোিাম 
সে অ্প্টেক রাত হি; সমপ্টয়-ড়তেপ্টটর সচাখগপ্টিা ঘুপ্টম  ুিু  ুিু, আড়ম োপ্টে ো শুপ্টি ওরা শুপ্টত চায় ো, তাই এবার 
শুপ্টত োই। সফােটা হযািং-আপ কপ্টর োবিাম ড়েকই সতা, েময়মত শুপ্টত ো স প্টি চিপ্টব ড়ক কপ্টর? কাি সোপ্টরইপ্টতা 
আবার সেই কপ্টয়কটা গাঁত সখপ্টয় উেপ্টত হপ্টব, িরোয় ড়খি ড়িপ্টত হপ্টব ো? 

পুেশ্চ: এরপর আর বছরখাপ্টেপ্টকর মপ্টধযই স ৌতম-ড়িন্ডার আিািা েীবে শুরু হয়, ড়তে সমপ্টয়প্টক প্রড়ত এক েপ্তাহ 
অ্ন্তর ো াোড়  কপ্টর। 

Author is a resident of Minnesota, USA. 
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Mamma I’m Right Here 

Krishna Chakraborty 

 

When I get adrift in the cruel world 

Feeling void internally and twirled 

Your twinkling eyes say Mamma, I’m right here! 

When I see the clouds are black 

The wind is cold and whack 

Your gentle hands say, Mamma I’m right here  

When I am acquiescent to lose in the battle 

And the guilt makes me rattle 

Your soothing voice says, Mamma I’m right here 

When I can’t find peace 

And my heart beats increase 

Your vibrant smile says, Mamma I’m right here 

When I am delighted, wanting to share 

The gaiety, the ability to flair 

Your cheering face says, Mamma I’m right here 

When I embraced you, I felt so complete 

You are my treasure, and the best feat 

I always proudly say, Baby I’m right here! 
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মাইন 

পিনাকী হালদার 

 

সমুদ্রে িাপি পদদ্রে আজ আপম নশ্বদ্রর পদলাম আপি – 

পদন রাপির মমঘ বদ্রে যাব, লুপকদ্রে মেলদ্রবা চুপর। 

আপলবাবা আপম চপিশোপন পচপচিং ছানার েবর – 

সাগদ্ররর জদ্রল মেউ মগাদ্রন ওরা। 

িদ্রি থাক ম ামার পচপিোোনার কবর। 

িাথর হদ্রেপছ  বুও ভাসপছ মাইদ্রন আমার যম – 

ম ামার  ুলনা আমার কাদ্রছ পবদ্রফারদ্রের পকছু কম। 

 

ভাসমানদ্রবর গলাে ম ামার আঙটা িপিদ্রে মরদ্রো – 

রঙ্গটা ম ামার মমরুন মথদ্রক মরে র মচদ্রে দযাদ্রো। 

আমার মিছদ্রন নীল উদ্রি পচল একটু একটু মঘাদ্রর – 

আমার পশকল পনদ্রজই েুদ্রলপছ বাাঁ চদ্র  বাাঁ চদ্র  মদ্রর। 

দূর মথদ্রক দূর আকাশ িাঠাে ঠিকানার হা ছাপন – 

আপম আহ্লাদ্রদ পবপ্লবী হাওো পদক িাদ্রল আটোপন। 

 

হাপরদ্রে যাদ্রে মেনলাইন ধরা বাস্তু পভদ্রটর মাঠ – 

সাপর সাপর ওই  ালগাদ্রছ আজ কৃষ্ণিক্ষ জমাট। 

চলমান আপম পির মচাদ্রে মদপে ম ামার মৃ ুযভুপম – 

য ই আমাে মচােটা রাঙ্গাও অিরাধী পকন্তু  ুপম। 

 

 ুপম আমার মকউ না। আপম মবজন্মা আগাছার জা  – 

পহরেযকপশিুর বুদ্রক আপম আজ নৃশিংস প্রহ্লাদ। 

Pinaki Halder is a poet with the Bangiyo Sahityo Darpan. He works as a SAS Basis Consultant 

at Tata Consultancy Services (TCS), Pune, India. 
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Seasons Greetings and Happy Durga Puja and Bijoya

BAGR Family
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Saturday October 17 Sunday October 18 

Puja : 9.00 AM 

Anjali: 12 Noon 

Prasad/Lunch: 12.30 PM 

Sandhi Puja

Puja : 9.00 AM 

Anjali: 11.00 AM 

Sindoor Khela and  Bisarjan: 12.30 PM 

Prasad/Lunch: 1.00 PM 

Aarati: 5.00 PM Lakshmi Puja
Dhunuchi Dance: 5.30 PM

Snacks: 6.00 PM

Mahalaya (Dance by MUDRA; Choreographed by 

Rini Mukherjee): 6.30 PM

Oikaton (Songs by BAGR Orchestra; Concept by 

Rini Mukherjee): 7.00 PM

Shworonika (Dance by Nrityashala; Student Group 

from Buffalo): 7.30 PM

Dinner: 8.00PM
(Kitchen closes at 9.00 PM)

Puja: 5.00 PM

Prasad: 5.30 PM

Bijoya

Ganesh Vandana (Dance by Sushmita Patil): 

6.00 PM

Chhottobelar Din (Kid’s Dance Directed by 

Padmini Paine): 6.00 PM

Pujor Chhuti (Junior Dance Directed by Rini

Mukherjee): 6.30 PM

Musical Niteby Aritra Dasgupta : 7.00 PM
(SaReGaMaPa Finalist)

Dinner: 9.00 PM

Musical Dhamaka by Meghna Rajaram : 9.00 

PM
(Singer from Berklee College of Music)

Bengali association of greater Rochester
Durga Puja 2015 

October 17-18, 2015
India Community Center, 2171 Monroe County Line Rd    Macedon, NY 14502-9001

38



Œ˙±fl¬-Œ˜±˝-ˆ¬˚˛ Ú±˙
|œ¬Û± ˆ¬øMê¶ß±Ó¬ ¸#Ú ˜˝±ı˛±Ê, |œÀ·±^n˜Ò±˜, Úœ ˛̊±

Œ˚
¬Û≈èÀ¯
Î¬◊˚˛ 

¤
ı˛±ÊÕÚ
Ô±fl¬À˘
Ê±Ú± 
Êœı Œ
øfl¬Ú± Œ
√õ∂±Ú 

|
˜˝±ı˛±
¸±ı˛± 
|œfl‘¬À¯
±ÀÚ 

Ê
˜˝±ı˛±
˙‘ºœı˛ 
Ó“¬±ı˛ ˜
Ú±˜fl¬ 
øı‰¬ø˘
¶§±·Ó¬
‰¬ı˛ÀÌ 
øÚÀı«
˝Àı/

|
ı˛±Êø¸
|œfl‘¬¯
˜‘Ó≈¬… 
SêjÀÚ

ëë
Ú

Œ¸
ø‰¬ÀM 
fl¬ı˛ÀÂ
qfl¬À
˜˝±ı˛±

ëë¤Ó¬øißøı…˜±Ú±Ú±-ø˜BÂÓ¬±˜fl≈¬ÀÓ¬±ˆ¬˚˛˜ƒ/
Œ˚±ø·Ú±— Ú‘¬Û øÚÌœÓ¬— ˝Àı˛Ú«±˜±Ú≈fl¬œM«Ú˜ƒ Òíí

ïˆ¬±– 2/1/11ó
Œ˚ ı˛±ÊÚØ ˚“±˝±ı˛± ¸—¸±Àı˛ øÚÀıT«√õ∂±l ¤fl¬±ôL√ ˆ¬Mê,

˚“±˝±ı˛± ¶§·« Œ˜±é¬±ø fl¬±˜Ú± fl¬Àı˛Ú ¤ı— ˚±˝±ı˛± ’±R±ı˛±˜
Œ˚±ø· ¬Û≈è¯∏ Ó“¬±˝±Àı˛ ¸fl¬À˘ı˛ ¬ÛÀé¬˝◊ |œ˝øı˛ı˛ Ú±˜&Ì ¬Û≈Ú–
¬Û≈Ú– |ıÌ fl¬œM«Ú › ¶úı˛Ìñ¤˝◊ øÓ¬ÚøÈ¬ ¬Ûı˛˜ ¸±ÒÚ › ¸±Ò…
ıø˘˚˛± ¬Û”ı«¬Û”ı« ’±‰¬±˚·Ì fl¬M‘«fl¬ øÚÌ«œÓ¬ ˝˝◊˚˛±ÀÂ/

|œ˘¬Ûı˛œøé¬Ó¬ ˜˝±ı˛±Ê ’ˆ¬˚˛¬Û |œfl‘¬¯û˘œ˘± ø‰¬ôL√ÀÚ ˜‘Ó≈¬…
ˆ¬˚˛ øÓ¬Àı˛±ø˝Ó¬ ø‰¬ÀM fl‘¬¯ûÚ±˜±ÚÀj øıÀˆ¬±ı˛ |œ˘ qfl¬Àı

¶öøÓ¬ÀÓ¬ Î¬◊Mı˛±Àıœ ¬Û≈S ¬Ûı˛œøé¬ÀÓ¬ı˛ øÚfl¬ÀÈ¬
ëë˚¸…±— ∆ı |+ ˛̊̃ ±Ú± ˛̊±— fl‘¬À¯û ¬Ûı˛̃  ¬Û≈èÀ ∏̄
ˆ¬øMê Î¬◊¬Û…ÀÓ¬ ¬Û≈— ∏̄±— Œ˙±fl¬À˜±˝ˆ¬ ˛̊±¬Û˝± Òíí

ïˆ¬±– 1/7/7ó
 ¬Ûı˛˜˝—¸œ ¸—ø˝Ó¬± |œ˜æ±·ıÓ¬ |ıÀÌı˛ ¸Àº ¸Àº˝◊
∏±M˜ |œfl‘¬À¯ûı˛ √õ∂øÓ¬ Œ˙±fl¬-Œ˜±˝-ˆ¬˚˛-Ú±ø˙Úœ ˆ¬øMêı˛
˝˚˛/
˝◊ ¸—¸±Àı˛ ÊœıÚ˚±S±fl¬±À˘ ÊœÀıı˛ ¸±˜±øÊfl¬,
øÓ¬fl¬, ¸±—¸±øı˛fl¬ › ¬Û±ı˛˜±øÔ«fl¬ ıU øfl¬Â≈ |ıÀÌı˛ øı¯∏˚˛
› ˜Ú≈̄ ∏… ÊœıÀÚ Œ|á¬ |ıÀÌı˛ øı¯∏˚˛ fl¬œ Ó¬± ’±˜±Àı˛

¤fl¬±ôL√ √õ∂À˚˛±ÊÚ/ ’±ı±ı˛ |œ˜æ±·ıÓ¬ ı˘ÀÂÚ Œ˝ Ê·»

Ó¬±˜ı˛± ¤˜Ú ¤fl¬ÊÚ Œ|á¬ ı…øMêı˛ fl¬Ô± |ıÌ fl¬ı˛ ø˚øÚ
Ó¬±˜±Àı˛ ÊœıÀÚı˛ Œ˙±fl¬, Œ˜±˝ › ˆ¬˚˛ ŒÔÀfl¬ ø‰¬ı˛ øÚı‘øM
fl¬Àı˛ ¬Ûı˛±˜±Ô« ±ÀÚ ¸˜Ô«/
œ˘ qfl¬Àı Œ·±¶§±˜œ ˆ¬·ı±ÀÚı˛ ø√õ∂˚˛ˆ¬Mê |œ¬Ûı˛œøé¬Ó¬
ÊÀfl¬ |œˆ¬±·ıÓ¬ fl¬Ô± ¬Ûøı˛Àı˙Ú fl¬±À˘ Ó“¬±Àfl¬ ˘é¬… fl¬Àı˛
Ê·ÀÓ¬ı˛ ÊœıÀfl¬ Ê±øÚÀ˚˛ÀÂÚ Œ˚ ¤fl¬˜±S ¬Ûı˛˜ ¬Û≈è¯∏
ûı˛ fl¬Ô±˝◊ ÊœÀıı˛ Œ˙±fl¬, Œ˜±˝ › ˆ¬˚˛ ŒÔÀfl¬ øÚÓ¬… ˜≈øMê

› øÚÓ¬… ˜º˘ √õ∂±ÀÚ ¸˜Ô«/
ºÀ˘ ˜‘·˚˛± fl¬±À˘ Ó‘¬¯û±Ó¬« › é≈¬Ò±Ó¬«¬ |œ¬Ûı˛œøé¬Ó¬
Ê ˙˜œfl¬ Ÿø¯∏ı˛ ·˘±˚˛ ˜‘Ó¬ ¸¬Û« √õ∂±Ú fl¬ı˛±˚˛ Ÿø¯∏ ¬Û≈S
Z±ı˛± ’øˆ¬˙±¬Û√·Ëô¶∏ ˝Ú Œ˚ Ó¬é¬fl¬ ¸¬Û« —˙ÀÚ ¸±Ó¬øÀÚ
‘Ó≈¬… ˝Àı/ ¤˝◊ fl¬Ô± øÓ¬øÚ ˙˜œfl¬ Ÿø¯∏ı˛˛ ø˙¯∏… &è˜≈‡
˜≈øÚı˛ Z±ı˛± ’ı·Ó¬ ˝Ú/ |œ¬Ûı˛œøé¬Ó¬ ˜˝±ı˛±Ê ˜‘Ó≈¬… ˆ¬À˚˛
Ó¬ ˝Ú Ú±˝◊/ ¬Ûı˛c ¤˝◊ ’øˆ¬˙±¬ÛÀfl¬ øÓ¬øÚ ’±ÚÀjı˛ ¸Àº
 Ê±øÚÀ˚˛ÀÂÚ/ fl¬±ı˛Ú Ó“¬±ı˛ øı‰¬±ı˛ ¸±Ò≈, &è ∆ı¯ûÀıı˛
’¬Ûı˛±ÀÒı˛ Ù¬˘ ’øÓ¬ ˙œ‚Ë ˘±ˆ¬ fl¬ı˛± Î¬◊ø‰¬Ó¬ › ÊœÀıı˛
 Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝À˘ ˆ¬·ıÓ¬ ˆ¬ÊÀÚı˛ Z±ı˛± øÚÓ¬… ˜º˘ ¸”ø‰¬Ó¬

œ¬Ûı˛œøé¬Ó¬ ˜˝±ı˛±Ê øÚÓ¬… ˜º˘ ˘±Àˆ¬ı˛ ÊÚ… ı˛±ÊÀı˙
—˝±¸Ú, ı˛±Ê˜˝˘ √¬Û≈SÀfl¬ ¸˜¬Û«Ú fl¬Àı˛ ·º±ı˛ Ó¬œÀı˛
û ø‰¬ôL√ÀÚ øÚ˜¢ü ˝À˚˛ÀÂÚ/ ˜±Ó‘¬·Àˆ«¬ ’ù´Ô±˜±ı˛ ıËp±À¶a
˙± ŒÔÀfl¬ ø˚øÚ ı˛é¬± fl¬Àı˛øÂÀ˘Ú/ ˜±Ó¬± Î¬◊Mı˛±ı˛ fl¬±Ó¬ı˛
ñ
¬Û±ø˝ ¬Û±ø˝ ˜˝±À˚±ø·Ú ŒıÀı Ê·»¬ÛÀÓ¬/
±Ú…—Qˆ¬˚˛— ¬ÛÀ˙… ˚S ˜‘Ó≈¬…– ¬Ûı˛¶Ûı˛˜ƒ Òíí

ïˆ¬±– 1/8/9ó
˝◊ ¬Ûı˛˜ ¬Û≈è¯∏ fl‘¬À¯ûı˛ ø‰¬ôL√ÀÚ, Ó“¬±ı˛ ’Ú≈¸g¬±ÀÚ ı…±fl≈¬˘
Ê·ÀÓ¬ı˛ ¬Û±¬Û fl¬{ú¯∏ fl¬ ≈̆̄ ∏Ú±˙œøÚ ·º±Ó¬ÀÈ¬ ’ı¶ö±Ú
Ú/ 88 ˝±Ê±ı˛ Ÿø¯∏ı˛ ‰¬ı˛Ú Ò”ø˘ı˛ ¸˜±ÀıÀ˙ ¤ı—
ı Œ·±¶§±˜œı˛ ’˜‘Ó¬˜˚˛ ¬˝øı˛fl¬Ô±ı˛ Z±Àı˛ |œ˘¬Ûı˛œøé¬Ó¬
ÊÀfl¬ ÒÚ… fl¬Àı˛ÀÂÚ

øÚÀıÚ fl¬ı˛ÀÂÚ ı±ı±Ø Ó≈¬ø˜ ’±˜±Àfl¬ ¤fl¬È¬±
˛ ˚±›/ |œ˘qfl¬Àı Œ·±¶§±˜œ Œ˚ ˝øı˛fl¬Ô±˜‘Ó¬
øı˛À˚˛ÀÂÚ, Œ˚ fl‘¬¯û fl¬Ô± ˆ¬ıˆ¬˚˛ ŒÔÀfl¬ ø‰¬ı˛
Àfl¬ ¸øB‰¬±Új ±Ú fl¬Àı˛ÀÂñŒ¸˝◊ ˆ¬·ıÓ¬
Àfl¬ ±Ú fl¬Àı˛ ˚±› ¤È¬±˝◊ ı±ı± ŒÓ¬±˜±ı˛ fl¬±ÀÂ

¬ ˜˝±ı˛±Ê ˜± Î¬◊Mı˛±ı˛ ¤˝◊ı˛+¬Û ı±Àfl¬…

39
Œ·±¶§±˜œı˛ ’Ú≈¬Ûø
¤À¸ øıÚœÓ¬ˆ¬±Àı 
øˆ¬é¬± √õ∂±Ú fl¬Àı
ŒÓ¬±˜±Àfl¬ ¬Û±Ú fl¬
≈̃Mê fl¬Àı˛ ŒÓ¬±˜±

fl¬Ô±ı˛ ¸±ı˛ ’±˜±
’±˜±ı˛ øˆ¬é¬±/

|œ˘¬Ûı˛œøé¬Ó

¬Ûı˛˜±ÚøjÓ¬ ø‰¬ÀM ˜±À˚˛ı˛ |œ‰¬ı˛Ì ıjÚ± fl¬Àı˛ ı˘À˘Ú ˜± Ó≈¬ø˜
ÒÚ…/ ÒÚ… ¤˝◊ ˆ¬±ı˛Ó¬ ˆ”¬¬ø˜, Œ˚‡±ÀÚ ˜‘Ó≈¬…Àfl¬ Ê˚˛ fl¬ı˛±ı˛
¤fl¬˜±S ’±|˚˛ |œfl‘¬¯û fl¬Ô± fl¬œM«ÀÚ ≈̧À˚±· ±Ú fl¬Àı˛ Œ˚ ˜±
Œ¸˝◊  ˜±Ó‘¬ ‰¬ı˛Ú˚≈·À˘ ˙Ó¬ Œfl¬±øÈ¬ `¬ı»/ |œ¬Ûı˛œøé¬Ó¬ ˜˝±ı˛±Ê
fl‘¬¯û fl¬Ô± fl¬œM«Ú fl¬ı˛ÀÓ¬ fl¬ı˛ÀÓ¬ ˜‘Ó≈¬… ˆ¬˚˛Àfl¬ Ê˚˛ fl¬Àı˛ÀÂÚ/
Î¬◊Mı˛±Àıœ fl‘¬¯û fl¬Ô± |ıÌ fl¬ı˛ÀÓ¬ fl¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û≈S Œ˙±fl¬Àfl¬ Ê˚˛
fl¬Àı˛ÀÂÚ/

|œı˛±˜ˆ¬Mê øıˆ¬œ¯∏Ì w±Ó¬± ı˛±ıÀÚı˛ Z±ı˛± ¬ÛÓ¬±øh¬Ó¬ ˝À˚˛
|œı˛±˜‰¬Àfı˛ ÂSÂ±˚˛±ÀÓ¬ ’±|˚˛ √õ∂±l ˝À˚˛øÂÀ˘Ú ¤ı—
|œı˛±À˜ı˛ |œ‰¬ı˛ÀÌ ¤À¸ ıÀ˘ÀÂÚñ

ëë|ıÚ ¸≈Ê¸ ¸≈øÚ ’±˚˛Î¬◊ √õ∂ˆ≈¬ ˆ¬?Ú ˆ¬ıˆ¬œı˛/
S±ø˝ S±ø˝ ’±ı˛øÓ¬ ˝ı˛Ú ¸ı˛Ú ¸≈‡ ı˛‚≈ıœı˛ Òíí

ïı˛±˜‰¬øı˛Ó¬ ¸≈jı˛fl¬±`¬-45ó
Œ˝ ı˛‚≈ıœı˛, ’±¬ÛÚ±ı˛ ˚À˙ı˛ fl¬Ô± qÀÚ ’±¬ÛÚ±ı˛ |œ‰¬ı˛ÀÌ

’±ø˜ ¤À¸øÂ Œ˚, ’±¬ÛøÚ ˆ¬ıˆ¬˚˛ˆ¬?Úfl¬±ı˛œ › ’±ø|Ó¬ ÊÚÀfl¬
¬Û±˘Ú fl¬Àı˛ Ô±Àfl¬Ú/ Ó¬±Àfl¬ Ó¬…±· fl¬Àı˛Ú Ú±/ ’±¬ÛøÚ ’±˜±Àfl¬
ı˛é¬± fl¬èÚ ı˛é¬± fl¬èÚ/

øıˆ¬œ¯∏ÀÚı˛ ¤ı˛+¬Û ’±øM«ÀÓ¬ ¸fl¬À˘ ’øıù´±¸ fl¬ı˛À˘› √õ∂ ≈̂¬
|œı˛±˜ ¸fl¬˘Àfl¬ øıù´±¸ øÀ˚˛øÂÀ˘Ú Œ˚ øıˆ¬œ¯∏Ì øÚ©®¬ÛÈ¬
Œ¸ıfl¬/ |œı˛±À˜ı˛ ¸Àº ı˛±ıÀÚı˛ ≈̊X¬ ‰¬˘±fl¬±˘œÚ ¤fl¬ ˆ¬˚˛—fl¬ı˛
Œ˚±X¬± |œı˛±˜‰¬Àfı˛ ¸Àº ≈̊X¬ fl¬ı˛ÀÓ¬ ¤À¸ÀÂ/ Œ˚±X¬± ¤˜Ú˝◊
ˆ¬œ¯∏Ì Œ˚ √õ∂ˆ≈¬ |œı˛±˜‰¬f Ó¬±Àfl¬ ıÒ fl¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±ı˛ÀÂÚ Ú±/ √õ∂ˆ≈¬ı˛
ı±Ú Œ˚±X¬±ı˛ ˜ô¶∏fl¬ ŒÂÚ fl¬ı˛À˘› fl¬±È¬± ˜±Ô±È¬± ë|œı˛±˜
|œı˛±˜í ı˘À˘ ’±ı±ı˛ ŒÊ±h¬± Œ˘À· ˚±ÀBÂ/ ’ıÀ˙À¯∏ øıˆ¬œ¯∏Ì



√õ∂ˆ≈¬Àfl¬ ı˘À˘Ú √õ∂ˆ≈¬ ’±¬ÛÚ±ı˛ Ó≈¬Ú±Àı˛ı˛ ë∆ı¯ûıœı±Úí Z±ı˛±˝◊
¤˝◊ ˜±˚˛±ıœÀfl¬ ıÒ fl¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±ı˛ÀıÚ ’Ú…Ô±˚˛ ¬Ûı˛±Ê˚˛ øÚø}¬Ó¬/
øıˆ¬œ¯∏ÀÌı˛ fl¬Ô±˜Ó¬ √õ∂ˆ≈¬ ë∆ı¯ûıœı±Úí Z±ı˛± ˙Sn Œ˚±X¬±Àfl¬ ıÒ
fl¬ı˛À˘Ú/ √õ∂ ≈̂¬ ’±ÚÀj øıˆ¬œ¯∏ÌÀfl¬ Êøh¬À˚˛ ÒÀı˛ÀÂÚ/ øfl¬c
øıˆ¬œ¯∏ÌÀfl¬ ’|nø¸Mê Ú˚˛ÀÚ ÚÓ¬ ˜ô¶∏fl¬ Ô±fl¬ÀÓ¬ ŒÀ‡ |œı˛±˜
ı˘À˘Ú øıˆ¬œ¯∏Ì ŒÓ¬±˜±ı˛ Œ‰¬±À‡ Ê˘ Œfl¬Ú∑ øıˆ¬œ¯∏Ì ı˘À˘Ú
√õ∂ˆ≈¬ Ó≈¬ø˜ ˚±Àfl¬ ıÒ fl¬Àı˛Â Œ¸ ’±˜±ı˛ ¬Û≈S Ó¬èÚœ Œ¸Ú/
øıˆ¬œ¯∏ÀÌı˛ ı±Àfl¬… √õ∂ˆ≈¬ ’ı±fl¬ ˝À˚˛ ı˘À˘Ú ŒÓ¬±˜±ı˛ ¬Û≈S∑ ˝“…±
√õ∂ˆ≈¬Ø ’±ø˜ ’±¬ÛÚ±ı˛ |œ‰¬ı˛ÀÌ ’±¸±ı˛ ¸˜˚˛ ¬Û≈SÀfl¬ ıÀ˘øÂ˘±˜,
ı±ı±Ø Ó≈¬ø˜ |œı˛±À˜ı˛ ¸Àº ˚≈ÀX¬ Ó“¬±ı˛ |œ˝Àô¶∏ ˜‘Ó≈¬… ıı˛Ú fl¬Àı˛±
ŒÓ¬±˜±ı˛ ˜≈øMê ˘±ˆ¬ Œ˝±fl¬/ Ó≈¬ø˜ |œı˛±À˜ı˛ |œ‰¬ı˛Ì ˘±ˆ¬ fl¬ı˛

¤È¬±˝◊ ’±ø˜ ‰¬±˝◊/ |œı˛±˜‰¬Àfı˛ |œ‰¬ı˛ÀÚı˛ Œ√õ∂˜-ˆ¬øMê˝◊
øıˆ¬œ¯∏ÀÌı˛ ¬Û≈S Œ˜±˝ ŒÔÀfl¬ ˜≈øMê ±Ú fl¬ı˛ÀÓ¬ ¸˜Ô« ˝À˚˛ ¬Û≈ÀSı˛
øÚÓ¬… ˜º˘ øıÒ±Ú fl¬Àı˛øÂ˘/

Ê·ÀÓ¬ı˛ Êœı √õ∂øÓ¬ øÚ˚˛Ó¬ ˜±˚˛±ı˛ ’±|À˚˛ Œ˙±fl¬, Œ˜±˝ ›
ˆ¬À˚˛ı˛ Z±ı˛± øÚ©Ûø¯∏Ó¬ ˝À˚˛ ≈–‡ ÊÊ«øı˛Ó¬ ÊœıÀÚ ˝±U-Ó¬±¸
fl¬Àı˛ ˜ı˛ÀÂ/ Ó¬±˝◊ fl‘¬¬Û±˜˚˛ |œˆ¬±·ıÓ¬ ÊœÀıı˛ øÚÓ¬… ˜ºÀ˘ ¬ÛÔ
Œ‡±À˘Ú, ˚ø Êœı ¤fl¬ı±ı˛ ¬Ûı˛˜ ¬Û≈è¯∏ |œfl‘¬¯û ¸˜ø¬Û«Ó¬ ˝˚˛
Ó¬±˝À˘ ÊœÀıı˛ Œ˝ ∆ø˝fl¬ ¸•§Àg¬ı˛ Î¬◊ÀX«¬ ’±R˙«ÀÚ øÚÀÊı˛
› ’ÀÚ…ı˛ øÚÓ¬… ˜º˘ øıÒ±ÀÚ ¸˜Ô« › Êœı fl‘¬¯û ±¸… ˘±ˆ¬
fl¬Àı˛ ¬Ûı˛˜±Új ˘±Àˆ¬ı˛ ’øÒfl¬±ı˛œ ˝À˚˛ ˜Ú≈¯∏… ÊœıÚÀfl¬ ¸±Ô«fl¬
fl¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛/ qqqqq

40

Admin
Stamp






	01_Cover.pdf
	02_puja_magazine_editorial.pdf
	03_Thaali.pdf
	04_pujacmte.pdf
	05_pranab_letter.pdf
	06_contents.pdf
	07_HISTORY OF THE UNIVERSE_ Dhaba.pdf
	08_Anqkor Wat.pdf
	09_avijit_ganguly_Sitima.pdf
	10_Article_kRISHNA.pdf
	11_Introduction to Gaudiya Mission USA.pdf
	12 SpiceBazar.pdf
	13 RajMahal.pdf
	14 durgotsab.pdf
	15 Manosik Bikar_IFM..pdf
	16 9-11_IndHs.pdf
	17 Poem_Krishna.pdf
	18 mine.pdf
	19 Swapna_Ray.pdf
	20 schedule_desibazar.pdf
	21 Sajjan Maharaj_binita.pdf
	22 Last2pages.pdf



