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সব তস্যারত তহণর, দদবী নারায়ণী, নণ াহস্তুণত ।। 

O Devi who saves those who worship you 

from all pain and illness, we bow to thee! 
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-:  ওঁ ন ঃ চন্ডী  :- 

শারদ প্রভাণতর দসানালী আণলার গাণে যখন দভণস দবড়ায় সাদা দ ণের দভলা, 

রশউরল দতালার দভাণরর গণে যখন  ন হাররণয় যায় দকান সুদূণর,  ণনর অরলণি 

দবণে ওণে ঢ্াণকর বারি, নদী-নালার রকনাণর রকনাণর দঢ্উ দখণল যায় অ ল-

ধ ল কাণশর গুচ্ছ, ঠিক তখনই আ রা রিণর দযণত বাধ্য হই দ াট দবলার দসই 

নস্টালরেয়ায়। প্ররতটি প্রবাসী বাোলীর  ন দক ন দযন চঞ্চল হণয় ওণে। 

অোরনত এক আকুলতা আর উন্মাদনায় রনতযরদণনর কাণে দক ন দযন একটা 

ভাটা পড়ণত োণক। ... এণক এণক এরগণয় আসণত োণক দূগ তা দভার। দকউ চাাঁদার হুরন্ড রনণয় ঘুরণত োণক, 

দকউ বা ব্যস্ত হণয় পণর  ন্ডপ-সজ্জার কাণে, আবার দকউ দকউ ফুরসৎ হারায় উৎসব-মুখর বাোলীর 

সাাংস্কৃরতক  হড়ার উন্মাদনায়। আ াণদর এই ডালাস-ণিাট ত ওয়াে ত -এর  াটিণত আড়ণ াড়া দভণে দেণগ 

উেণত োণক প্রবাসী বাোলীর প্রাক-পূণোর পররণবশ। প্রবাসীণদর সব দভদণরখা মুণ  রগণয় হণয় পণর এক 

রণে একাকার। 

সাতসমুদ্দুর-ণতণরানদী পার এই আণ ররকায় পূণোর রতরে-নক্ষত্র ও রনয় -রবরধ যোযে  ানা সম্ভব না 

হণলও সবার অক্লান্ত প্রণচষ্টা ও  ণনর আকুরতণত হারের হণত োণক দবল, তুলসী, দূব তা। দুরাকারিত পণের 

রবকণে সাংগৃরহত হয় রারশ রারশ স্থলপে।  রহষাসুর- রদ তনীর কৃপায় জুণটও যায় নবপরত্রকার অসহেলভয 

উপাচারসা গ্রী। ভরির আরতশণর্য্ মৃন্ময়ী  াণয়র  ণধ্য ধীণর ধীণর ররচত হয় রচন্ময়ী  াণয়র দুগ তরতনারশনী 

রূপ। 

অরত ারীর সাংকটকাণলর প্ররতকূলতাণক েয় কণর দুগ তরতনারশনী দূগ তা  াণয়র পূো ব্যরিগত ভাণব না করণত 

পারণলও আ রা পূোর আবহ বোয় রাখণত "virtual" পূোর আণয়ােন কণরর । এবাণরর অরতরে রশেী 

"পুণোর েলসা"  -  রচনা ও রনণদ তশনা দসৌণরন্দ্র ও দসৌম্যরেৎ। অাংশগ্রহণণ কলকাতার রবখ্যাত রশেীবৃি, 

যো - দসৌর ত্র চযাটােী , পরন্ডত অেয় চক্রবতী,   তা শাংকর ও গ্রূপ, উষা উত্থুপ, অরনব তান, অণেষা, 

দসা লতা, দুরন তবার ও দদাহার। রবেয়াণত লাইভ অনুষ্ঠান - অরতরে রশেী রকঞ্জল চযাটারেত। আণরা উণেখ 

োণক দয ইরতপূণব ত আ রা এই বৎসর  হালয়া অনুষ্ঠানটি সািণের সণে আণয়ােন কণরর , এবাং আশা 

করর সকণলর তা ভাণলাও দলণগণ । 

সকণলর ভাণলাবাসায় প্রাণবন্ত হণয় উঠুক আ াণদর ৩৭-ত  দুণগ তাৎসব। অদম্য উৎসাহ, আর রনরলস 

প্রণচষ্টায় আ রা বরণ কণর রনই  াতৃ-পররবারণক। 'রূপাং দদরহ, েয়াং দদরহ'  ণে মুখররত হউক ডালাণসর 

আকাশ-বাতাস। ডালাণসর অ ল স ীরণ আ াণদর সকলণক কা াকার  রনণয় আসুক। ... নতুন প্রেণন্মর 

কাণ  দপৌাঁণ  যাক বাোলীর সাাংস্কৃরতক ঐরতণের নতুনতর বাত তা। সবণশণষ এবাণরর পূোনুষ্ঠাণনর সকল 

সদস্য-সদস্যা ও পারদশী কলা-কুশলী সুধীেনণদর োনাই আ ার আন্তররক প্রীরত ও শুণভচ্ছা। 

        অণনক অণনক ধন্যবাদ – 

সুভারশষ  ন্ডল 
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সম্পাদকীয় - Interesting Times 

 াধুরী বসু 

শুণনর  Chinese রা কাউণক অরভশাপ রদণত হণল বণল - "May you live in interesting 

times!" আর যাই দহাক, ২০২০ অবশ্যই "interesting  times"। রবণশষ কণর আ াণদর কাণ , 

যাণদর েীবন দ াটামুটি গতানুগরতক ভাণব চণলণ , দকাণনা বড়  যুদ্ধ বা  হা ারীর সম্মুখীন হণত হয় রন। 

রকন্তু পৃরেবীর ইরতহাণস বারবারই এইরক  "interesting times" দদখা রদণয়ণ । 

 ানুষ ও প্রকৃরতর  ণধ্য আেন্ম কাল দেণক একটা টানা দপাণড়ন চলণ ।  ানুষ রনণের স্বাণে ত প্রকৃরতর ঐশ্বয ত 

লুট কণরণ । সমুদ্রতণট, পব তণতর ঢ্াণল, এ নরক  রুভূর ণতও   ানুষ বাসা দেঁণধণ । অরণ্য দকণট বসরত 

ততরী কণরণ । বন্য প্রানীসাংখ্যা,সমুণদ্রর  ৎস্য ভান্ডার আে রবপন্ন। প্রকৃরতও নানান ভাণব প্ররতবাদ 

োরনণয়ণ । প্রকৃরতর শরি অসী । বন্যা, ঝঞ্ঝা, ঘূরণ তঝড়, সুনার , ভূর কম্প বার বার আ াণদর  ণন কররণয় 

রদণয়ণ  প্রকৃরতর দহিােণত আ রা বাস করর , আ রা পৃরেবীর অরতরে। প্রাকৃরতক দুণয তাগ দতা বণটই, 

নতুন সব দরাগ, ভাইরাস, ব্যাকণটররয়া  ানুষণক আক্রান্ত কণরণ । 

 ানুণষর হারতয়ার এবাং ত্রাণকততা Science 

and Technology। এর দোণরই  ানুষ 

প্রকৃরতণক উণপক্ষা কণর পৃরেবীর ওপর রােত্ব 

কণর চণলণ । দসই প্রাগগরতহারসক যুণগ আগুন 

আরবষ্কার কণর  ানুণষর েয়যাত্রা শুরু হয়। 

তবজ্ঞারনকরা প্রকৃরতণক বুঝণত দচণয়ণ , োনণত 

দচণয়ণ । অক্লান্ত দচষ্টায় তারা  ানুণষর রহণতর  

েন্য নানা ওষুধ, পথ্য আরবষ্কার কণরণ । নানা 

technology প্রণয়াগ কণর আ াণদর েীবনণক 

কণরণ  সহে এবাং স্বাচ্ছিয য়। আবার  ানুষই  

বারবার রবজ্ঞাণনর অপব্যবহার কণর রনণেণদর 

এবাং স স্ত প্রাণীকুণলর েীবন রবপন্ন কণরণ । 

দ াটণবলায়  ণন আণ  পক্স এর টিকা আর TABC ইনণেকশন রনণত হণতা। আ াণদর দ ণল দ ণয়ণদর 

েণন্মর পর দেণকই নানা vaccine দদওয়া হণয়ণ । তাই এখন measles, mumps, rubella, 

polio, small pox ইতযারদ দরাগ রনর্ম তল হণয় দগণ । এ সবই সম্ভ  হণয়ণ  তবজ্ঞারনকণদর প্রণচষ্টায়।  

 হা ারী নতুন রকছু নয়। ইরতহাস জুণড় বহুবার ভয়াবহ সব দরাগ  ানুষণক আক্র ণ কণরণ । যতদূর োনা 

যায়, প্রে   হা ারী দদখা দদয় খ্রীষ্টপূব ত  ৪৩০ সাণল Peloponnesian যুণদ্ধর স য়। Libya, 
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Ethiopia ও Egypt দক রবধ্বস্ত কণর  ারাত্বক দরাগ এণস োণ  Athens -এ।   দশানা যায় শতকরা 

প্রায় ৬৫ েন Athens বাসী  ারা যায় এই ভয়ানক দরাণগ। 

এর পর বহুবার পৃরেবীণত  হা ারীর দাপট দদখা দগণ  - Black Death বা Bubonic Plague, 

Cholera, Typhoid ইতযারদ। অণনণক   প্রাণ হাররণয়ণ , রকন্তু দশষ পয তন্ত  ানুষ েয়ী হণয়ণ । যতবার 

প্রকৃরত ভয়ঙ্কর অস্ত্র রনণয়  ানুষণক আক্র ণ কণরণ , ততবার তবজ্ঞারনকরা নতুন নতুন উপাণয় তার 

দ াকারবলা কণরণ ন। আরবষ্কার হণয়ণ  antibiotic, নানান ওষুধ ও vaccines. 

দবরশরভাগ  হা ারী  রড়ণয়ণ  যুণদ্ধর স য় তসন্যবারহনীর  াধ্যণ । Bubonic Plague যরদও 

 রড়ণয়র ণলা Silk Road এ ব্যবসায়ীণদর যাতায়াণত - চীন দেণক ভারতবষ ত ঘুণর  ইউণরাণপ।  ১৩৪৬ 

দেণক ১৩৫২ এর  ণধ্য ৫০ র রলয়ন-এরও দবরশ দলাক  ারা যায়। রকন্তু এই Plague এর দশষ পর্য্তন্ত 

দকাণনা প্ররতকার  পাওয়া  যায় রন, দকবল দলাণকণদর "quarantine" কণর এণক আয়ণে আনা হয়। 

একটি  োদার তথ্য - Plague-এর স য় Venice এ দকাণনা োহাে এণল ৪০ (ইটারলয়ান-এ 

quaranta) রদন বিণর অণপক্ষা করণত হণতা। তার দেণকই "quarantine" কোটি এণসণ । 

রকন্তু Covid এর েন্য প্রকৃরতণক সম্পূণ ত দায়ী করা 

যাণব না। Wuhan এর বাোণর পশুপক্ষীণদর 

প্ররত অবজ্ঞা, এবাং অস্বাস্থকর পররণবণশর েন্যই 

Coronavirus  ানুণষর  ণধ্য প্রণবশ কণরণ , 

দয virus এর েন্য আে প্রায় ৩৮০ লক্ষ  ানুষ 

দরাণগ আক্রান্ত আর ১০ লণক্ষরও দবরশ  ানুষ মৃত। 

আবার এর দ াকারবলাও  কণর যারচ্ছ আ রা - 

তবজ্ঞারনক গণবষণা আর technology’র 

 াধ্যণ । Technology'র েন্য আ াণদর েীবনযাত্রাই পাণে দগণ । আে, এই ২০২০ সাণল আ রা 

কেনাই করণত পাররনা  ধ্যযুণগ বা ১৯১৮-১৯ সাণল  হা ারীর  ণধ্য েীবনযাত্রা দক ন র ল। আে 

আ াণদর কাণ  cell phone দযন আ াণদর হাণতরই একটা অাংশ! দয দকান দরকাণর, রবপণদ আপণদ, 

পৃরেবীর দয দকাণনা প্রাণন্ত, দযণকাণনা দলাণকর সাণে আ রা দযাগাণযাগ করণত পারর।   ধ্যযুণগ দতা 

telephone -এর কোই ওণে না। ১৯১৮-১৯১৯ এও  সারা পৃরেবীণতই দটরলণিান সারভ তস খুবই  সীর ত 

র ল। তার ওপর আবার বহু telephone operator flu দত আক্রান্ত হওয়ায় তাও প্রায় বে হণয় 

যায়। দভণব দদখুন - বারড়ণত সকণল বরি, দবণরাণনার উপায় দনই| দদখা সাক্ষাৎ দতা দূণরর কো, কাণরা 

সাণে কো পয তন্ত বলা দযত না। বাচ্চাণদরও স্কুল দনই - TV দনই, ইন্টারণনট দনই!ো, Covid এর েন্য 

আ াণদর েীবনযাত্রা লণ্ডভণ্ড হণয় দগণ  ঠিকই । আণগর সব  হা ারীর  ণতা এবারও বহুেন প্রাণ 

হাররণয়ণ , বহু দলাণকর  েীরবকা দগণ । তবুও দতা আ রা আ াণদর রপ্রয়েনণদর সাণে দযাগাণযাগ রাখণত 
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পারর । শুধু দটরলণিাণনর  াধ্যণ  নয়, Face-Time, Skype, ইতযারদ সব যুগান্তকারী 

technologyর  াধ্যণ  আ রা সকলণক দদখণত পারর  - "লাইভ!" - দিান, টযাবণলট, বা োপটণপর 

রিন-এ। WiFi এর দরুন বহু দলাক চাকরর বোয় দরণখ বারড় দেণক কাে করণত পারণ ন ।  ানুষ 
পরররস্থরতর সণে দ াকারবলা করার েন্য অরভনব সব উপায় বার কণর। বাচ্চারা স্কুণল দযণত পারণ না, তাই 

zoom এ ক্লাস হণচ্ছ। পূণোর স য় সুদূর কলকাতার দেণক রবরশষ্ট রশেীণদর অনুষ্ঠান প্রচার আ রা দদখণত 

পারব। ২৫ ব র আণগও এসব ভাবাই দযত না।  

Corona virus এর ভযাকরসন ও ওষুধ  ানুষ অবশ্যই আরবষ্কার করণব। রকছুরদন বাণদ আবার আ াণদর 

েীবনযাত্রা স্বাভারবক গরতণত চলণত োকণব। অবশ্য এর পণরর দুণয তাগ বা  হা ারী যতরদন না দদখা দদয়। 

তবুও রনরাশ হওয়ার দকাণনা কারণ দনই।  ানুষ আবার নতুন স স্যার স াধান করণব। রকন্তু আ রা যরদ 

সাবধান না হই, এই পৃরেবী, দয এতরদন ধণর  ানুষণক আশ্রয় রদণয় এণসণ , দসও একরদন আর আ াণদর 

বহন করণত পারণব না। 
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SNOWDROPS  by Louise Glück 

 

In one of her most lauded collections, ‘The Wild Iris’ (1992), 

for which Louise Glück was awarded the Pulitzer Prize, she 

describes the miraculous return of life after winter in 

the poem ‘Snowdrops’. 

 

 

 

শীতফুণলরা 

লুইে গ্লাক (২০২০ সণনর সারহণতযর দনাণবল পুরস্কার রবেয়ী) 

বাাংলায় ভাবানুবাদ - দুলাল কৃষ্ণ বসু 

 

দতা রা রক োণনা আ রা রক র লা ? 

রকভাণব দেঁণচ র লা ? হতাশা কাণক বণল? তাহণল বুঝণব, শীণতর কণোরতা রক রেরনস! 

 

সারা পৃরেবীর, পাররপারশ্বতণকর চাণপ এ নই দু ণড়মুচণড় র লা  দয, আ রা বাাঁচার আশা করতা  না। 

আবার দেণগ উেণবা, গাণয় দসাাঁদা  াটির দ াাঁয়া পাণবা, বসণন্তর প্রে  মৃদু আণলায় রক কণর সাড়া রদণত 

হয়, কুাঁরড় দ ণল ধরণত হয়, এসব দতা প্রায় ভুণলই দগর লা । 

 

ভণয় ভণয় দতা র লা ই, রকন্তু শত ঝ াঁরক রনণয়ও নতুন পৃরেবীর স যাাঁতণেঁণত োন্ডা হাওয়ায়, দতা াণদর  াণঝ 

রিণর এণস আনণি কান্না দপণয় যাণচ্ছ। 
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 হালয়া 

রসপ্রা চণটাপাধ্যায় 

পুণোর েণন্য দলখা রদণত হণব।  হালয়া আর আ ার দ াটণবলার স্মৃরতণত  হালয়া রনণয় রকছু রলখণত ইণচ্ছ 

হল। 

 হালয়া হল দুটি শণের স েয়।  হা আর আলয়।  হা  াণন রবশাল আর আলয়  াণন বাসস্থান  াণন 

পৃরেবী অে তাৎ  া দুগ তার রপত্রালয়। দদবীপণক্ষর সূচনার আণগর অ াবস্যাই  হালয়া নাণ  খ্যাত। দদবী ওই 

রদন চার পুত্রকন্যা দক রনণয় রপত্রালণয়র উণেণশ যাত্রা কণরন ।ণদবীপণক্ষর ষষ্ঠ রদণন  া দুগ তার দবাধন হয়। 

দদবী  াতৃ রূণপ পূরেতা হন। রতরন দশভুো,  রহষ রদ তনী, দশপ্রহ্রণধাররনী। বাোরল সম্প্রদাণয়র কাণ  তাাঁর 

আর একটি রূপ আণ । রতরন আ াণদর আদররনী কন্যা উ া। 

আ াণদর দ াট দবলায় বহুরূপীরা কখণনা তভরব তভরবীর দবণশ কখণনা বা রাো রারন দসণে আসত। বাড়ী 

বাড়ী এণস আগ নী গান দশানাত, 'যাও যাও রগরর আরনণত দগৌরী, উ ায় নারক বড় দেঁণদণ  ' ।'এবার 

আ ার উ া এণল আর দতা উ ায় পাোব না। আণস যরদ মৃতুযঞ্জয়, উ া দনবার কো কয়,  াণয় রঝণয় করব 

ঝগড়া, ো াই বণল  ানব না।' 

আ ার  া কাকী ারাও নাড়ু বা দ ায়া বানাণত বানাণত আগ নী গানই গাইণতন। দবতার দকন্দ্র দেণক  াণঝ 

 াণঝ আগ নী গান প্রচাররত হত, 'আরে শণে শণে  েল গাও েননী এণসণ  িাণর।' 

 রপতৃপণক্ষ সারা পক্ষকাল ধণর বারড়র পুরুণষরা তাাঁণদর 

পূব ত পুরুষণদর কৃষ্ণ রতল ও েল রদণয় তপ তণ করণতন। 

যাাঁণদর পণক্ষ সম্ভব তাাঁরা গো োণট তপ তণ করণত দযণতন। 

যাাঁরা পারণতন না তাাঁরা বারড়ণত তপ তণ করণতন। 

 হালয়ার কো অসম্পূণ ত দেণক যাণব যরদ দবতার দকন্দ্র 

দেণক প্রচাররত শ্রণদ্ধয় বীণরন্দ্র কৃষ্ণ ভণদ্রর 

 রহষাসুর রদ তনীর কো না বরল। 

১৯৩১ সাণল এই অনুষ্ঠানটি, শ্রণদ্ধয় পঙ্কেকু ার  রেণকর সাংগীত পররচালনায়, শ্রীবীণরন্দ্রকৃণষ্ণর দস্তাত্র পাণে 

এবাং স্বনা ধন্য সাংগীত রশেী ও যে রশেীণদর প্রণচষ্টায়  হআলয়ার রদন দভার চারণটর স য় দবতার দকন্দ্র 

দেণক প্রচাররত হণয়র ল। ওই রদন স স্ত কলাকুশলীরা দররডও দস্টশণন উপরস্থত দেণক সরাসরর প্রচার 

কণরর ণলন ।১৯৬৬ সাণল অনুষ্ঠানটি দরকড ত করা হয় তারপর দেণক এই দরকণড তড অনুষ্ঠানটি প্রচাররত হণয় 

আসণ । 

এত ব র পণর  হালয়ার কো বলণত রগণয় কত কো  ণন আসণ  আর রলখণত ইণচ্ছ করণ । রলণখই দিরল 

দু একটা। 
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আ ার েণন্মর দুব র আণগ দেণক এই  হালয়া প্রচাররত হণচ্ছ রকন্তু আ ার খুব ভাল কণর  ণন পণর ১৯৪২ 

সাল দেণক। আ ার বাবা রবহাণরর ভাগলপুণর T.N.J. কণলণে Physics এর অধ্যাপক র ণলন। সাত 

একর ের র উপর পূব ত ও পরিণ  রবস্তৃত একটা খুব বড় বাড়ী, অণনক েণরর একটা রবরাট বারড়। ইস্ট 

ব্লণক ৩৫০ আর ওণয়স্ট ব্লণক ৩৫০ কণর  াত্র োকত।  াঝ খাণন কণলে আর এই কণলে আর ইস্ট ব্লণকর 

 াণঝ র ল দুণটা আর ওণয়স্ট ব্লক আর কণলে এর  াঝ খাণন আরও দুণটা বারড়। স স্তটা র রলণয় একটা 

দদাতলা, সা ণন  স্ত বারািা দদওয়া, রবরাট বাড়ী। আরও কণয়কটা রবরচ্ছন্ন বারড় র ল এই বড় বারড়টার 

রপ ন রদণক। আর র ল অধ্যক্ষ ও সহ অধ্যণক্ষর দকায়াটার। সব সূদ্ধ ১০/১২ টি বারড়। 

অন্য অধ্যাপণকরা  াইল রতণনক দূণর শহণর োকণতন। যাতায়াণতর  াধ্য  বলণত সাইণকল বা দোড়ার 

গাড়ী। 

কণয়কেন অধ্যাপণকর দ াটর গারড় ও র ল। আ রা োকতা  ইস্ট ব্লণকর দুটি বারড়র একটিণত। অন্য 

রতনটিণতও অধ্যাপণকরাই োকণতন । আ ার বাবার অধ্যাপনা র ল দপশা রকন্তু দনশা র ল দররডও ততরী 

করা। কত দয দররডও বাবা ততরী কণরর ণলন। তখন অণনক বারড়ণত দররডও োকত না। আ াণদর বারড়ণত 

দূণটা দররডও র ল। একটা োকত ওপণর আর একটা োকত বসবার েণর নীণচ ।  হালয়ার রদন দভাণর 

 াত্ররা , রবণশষ কণর বাোলী  াত্ররা  াস্টার শাইণদর বারড়ণত দযত  হালয়ার অনুষ্ঠান শুনণত । দাদারা 

নীণচর েণর  াত্রণদর সণে  হালয়া দদখণতন । কলকাতা দেণক relay করা ফুটবল ম্যাচ আর রক্রণকট 

ম্যাণচর রদনগুণলাণতও রকন্তু আসত ওরা দররডও দেণক relay করা দখলার খবর শুনণত । 

১৯৪২ সাণলর অগাস্ট  াস---  াণয়রা এটাণক লাইন দতালার 

ব র বলণতন। দদণশ তখন 'ভারত  াড়'  আণিালন চলণ । 

রবপ্লবীরা দকাোও দরণলর লাইন উপণড় দিলণ  , দবা া দ ণর 

রিে উরড়ণয় রদণচ্ছ দকাোও। দসবার একটা ঘূরণ ত ঝড়ও 

হণয়র ল। তারপর বন্যা আর দ রদনীপুর অঞ্চণলর দুরভ তক্ষ – 
সব র রলণয় পযু তদস্ত অবস্থা দদণশর ।  াণঝ  াণঝ বড় দাদারা 

লররণত কণর গান গাইণত গাইণত আসণতন। বারড়র সা ণন 

এণস চার পাাঁচেন র ণল বড় চাদর ধণর গান গাইণতন, 

'একমুরষ্ট অন্ন শত র ন্ন বস্ত্র দাও দগা েননী তাণদর তণর, তারা 

অভারগনী দতাণদর ভরগনী, না দখণয় বা রন ক্ষুধাণয়  ণর '। একবার  া কারক ারা গা দেণক বালা হার খুণল 

রদণয়র ণলন। পুরণনা ো াকাপড়, খাি সা গ্রী দতা রদণতনই। 

কণলণের  াণদ union Jack আর র ত্র শরির পতাকা উড়ত। কণলণের  াত্ররা িাাঁক দপণলই  াণদ উণে 

বৃটিশ পতাকার পাণশ আ ণদর দতরো,  াঝখাণন চরকা আঁকা, পতাকা উরড়ণয় রদত। র রলটারর কনভয় 

কণলণের সা ণন রদণয় যাবার স য়, দচাণখ পড়ণলই, আ াণদর পতাকা রিঁণড় রদত।  াত্রণদর সণে 

র রলটাররণদর একটা দচার পুরলশ দখলা চলত দযন। 
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দস ব র পুণোণত আ রা অণনণকই নতুন ো া জুণতা পাই রন। টাকাটা বন্যা ত্রাণণ দদওয়া হণয়র ল। 

পুণোর আণগ কাংণগ্রস দেণক অরেণনর ডাক রদণয়র ল। দসরদন আ রা, কণলে কম্পাউণন্ডর সকণল, 

দরহচূড়া দখণয়র লা । দাদারা পণর এণস চাল ডাল টাকা রনণয় রগণয়র ণলন। 

দসই দুরদ তণনর  ণধ্যও দস ব র  হালয়া হল, পুণোও হল। দসবাণরর পররণবণশর সাংণগ এব ণরর পররণবণশর 

একটা র ল দদখণত পারচ্ছ  ণন হণচ্ছ। এবারও রবশ্বণোড়া এক  হা ারর চলণ । এখাণন একটা আণিালন 

ও চলণ । এর  াণঝই রকন্তু সুির কণর  হালয়া পালন করা হল  প্রাে তনা করর এত প্ররতকূলতার  াণঝও 

আ াণদর virtual দুগ তা পুণো সািে রণ্ডত দহাক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.N.J. College, Bhagalpur 

 

  

দপ্র  ও সহানুভূরতই এক াত্র পন্থা। 

ভালবাসাই এক াত্র উপাসনা।। 

- স্বা ী রবণবকানি  
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কোমরর বম  নধ 

শুভা আঢ্য 

অশিন 

গত মোচ চ মোস বেরক  রর  ন্ধ! --, এরে োরর!! --- "চোশ  ব ো গ্যোয়ো!! এ ন "  র বম শুধু ---উশন 

আর আশম"--- “হোম-তুম!” -- "তুশম আশম দুজনোরত"--! বুঝুন কোন্ড!  

উঠশত  য়রস, য ন বে োর শিল, ত ন ' শ ' িশ  বে োর অনুমশত পোইশন। বসজ কোকো বের  এরস 

 োশিরত  রলশিরলন -"িযো িযো, ওস  বকউ বের ? ওই দুর ো বিরল বমরয়, এই  য়রস বকোেোয় বল ো পিো 

করশ , তো নো  রর  ন্ধ হরয় বনরচ বগরয় একসো!! রোরমো রোরমো!!- আমোরক আরেি হরয়শিল, - “সোমরন 

পরীক্ষো, ও স   োরজ কেো নো বের  পিোরিোনোরত মন েোওরগ।” ক্লোরসর েোগ্য তী  ন্ধুরের কোরি ঋশষ 

কোপুররর নোরচর  ন চনো শুরন শজরে জল এরসশিরলো, আর শসরনমো  োে শেরয় পিোরিোনো কররও, ফল বতমন 

কোয চকরী নো হওয়োর শ িম্বনো বতো শিলই। 

িশ  ো নো বে রলও, গোন ো শ নোকো গীতমোলোর কল্যোরন কোরন এরসশিল। ত ন, ওই বসই বকোনও 

এক আশি কোরল, হয়রতো মরন মরন ঋশষ কোপুররর মরতোই কোররো সরে  রর  ন্ধ হওয়ো েোরুন, বরোমোশিক 

এক েশ ন- হোওয়ো জোগোরনো শসচুরয়িন অনুমোন করর বরোমোশিতও হরয়শিলোম, তর  এ ন, এই এনোর সরে 

ঊনপিোি  িররর পর --"হোম হোমোরো, তুম-তুমহোরো ব্যোপোর! বকোেোয় েশ ন-হোওয়ো, এ ন,  ন্দীগৃরহর 

আ হোওয়ো েোরুন অশি োরনর পরিরন, হোরমিোই গরম হরয় উঠরি। আসোমীরো বকউ কোউরক ব শিক্ষন সহ্য 

কররত পোররিনো। তর  যোর ই  ো বকোেোয়?  ন্ধু  োন্ধ  বতো তোরেরই মরতো গৃহ ন্দী, তোর পর বগোরের ওপর 

শ ষ বফোোঁিোর মরতো একেল বপয়োেো, সোরোক্ষন   রেোরী কররি। বিরল বমরয় বতো আরিই, তোরের খুরে 

পল্টনরোও, যোোঁরের  য়স কুরে শতন বেরক িয়, শকছু  কম  যোন নো। কশচ কশচ গলোয় বেরক বেরক মরন 

কশররয় শেরে,-- সুরযোগ বপরলই েয় বে োরে,-- “েোদু, শেেো,--- There is a ‘Big Bad’ virus 

outside, with big large green eyes! Don’t go out, it will bite you!! 

বস আর  লরত? ‘Bad virus’ বক আমরো সসম্মোরন এশিরয় চলোর স  রকম বচষ্টো করশি শকন্তু 

সংসোর বতো বেরম েোকরি নো। বপ  পুরজো,  োজোর হো  আরি বতো? বস সর র ব্য স্থো অ শ্য মুর র কেো 

বফলরত নো বফলরত হরয় বগরি। আমোরের বেোররগোিোরতই  োজোর এরস যোর , শুধু সময়মরতো বেোকোরন 

অর্ চোর কররলই হরলো। তর , শক জোরনন? ব্যোপোর ো শুনরত যত সহজ আসরল তোর ফযোকিোও আরি প্রচুর!   

শনরজ বের  শুরন, সচরক্ষ সহরে পর  করর, টিরপ টুরপ, তোর ওজন, গন্ধ ইতযোশে শ চোর করর, কলো ো 

মুরলো ো, েশলরত ব োকোরনো আর যরের মোধ্যরম সম্পূর্ চ অজোনো অরচনো, বকোন নো বকোন সোরহ , বমরমর হোরত 

আমোর  োজোররর তোশলকো ধশররয় বেওয়ো, শক এক হরলো? আমোর কোরি এ এক রকরমর মোনশসক torture। 

নো, নো complicated শকছু নয়, এই বগরে  ররর আলু, ব গুন,  োইরপর সহজ  োজোররর শলি কররত 

শগরয় নোরজহোল হরত হরে। পোতোর পর পোতো িশ  আরি তর  আমোরের পিরন্দর  শজশনসটিরক খু োঁরজ পোওয়ো 

রশ  োররর কোগরজ পোত্র-পোত্রীর শলি বের  ঠিক  র  ো করনটিরক খু োঁরজ পোওয়োর মরতোই চযোরলশজং। এর 
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মরধ্য আ োর কতচো োবু নোক গলোর ন। এই ো েোরলো ও ো নয়,-- এ শেরয় শক করর , -- ও ো বতো গত োর 

শকরন পশচরয় বফরল শেরল,  ইতযোশে নোনোন গো জ্বোলোরনো মন্তব্য, কেো কো োকোটি, শ টিশমটির পর অর্ চোর বেওয়ো 

হরলো। অনেযোস ও অজ্ঞতোর েরুন, শজশনরসর সংখ্যো  ো ওজন ো শেরত একটু আধটু ভুল হরয়শিল।  োজোর 

এরলো। আলুর  েো ১০পোউন্ড, রোজস্থোরনর বমরয়রের মোেোর কলসীর সোইরজর শেশি কুমরিোর সোরহ  েোই, 

বপেোয় একটি  butter nut squash, দু  োক্স শর্ম,  রমর ো ১টি, party size এর আলু েোজোর 

প্যোরক ,যোরত আমোর পোিোর সব্বোইরক  োইরয়ও  োশক েোকর !! (এই  োরন জনোশন্তরক  রল রোশ -- বিরষরটি 

আমোর অরগোচরর শলশিরত জুরি বেওয়ো, -- কোর কীশত চ বস আপনোরোই বের  শনন!!)     

যোগরগ, এ বতো বগল সোরহ ী  োজোর। বেিী  োজোররর আর এক গরপো। আমোরের পোিোর, বেি 

বেরক সি আগত েশক্ষনী শমশষ্ট ব ৌটি েয়োপর ি হরয় ইশন্ডয়োন  োজোর এরন শেরলো।  রল শিলোম স রচরয় 

বিো  প্যোরক  এর চোল, সোেো ময়েো আর একটু োশন আেোর টুকররো । এরলো  োসমতী চোল ২৫ পোউন্ড, ময়েো 

২৫ পোউন্ড, আরি  হরর এক ো চোটুর সমোন সোইজ--আেো! সশতযই েয়ো হ! শ রিষ করর আমোর বেঁরসরল। 

বের শুরন  োশির অন্য সেস্যটি পরোমি চ শেরল, "বেঁরধ বফলরল আর েোকর নো!"---জোশন,  রর  ন্ধ েোকোর 

অ সরর সব্বোই  োহোরী নোরমর রকমোরী রোন্নোর প্রেি চনী কররিন বফস বুক এ। কত তোর নোরমর  োহোর। 

আসরমোত শচংিী,  োগোনসোজ পোোঁচ শমরিশল, তোজমহল শচরকন, পদ্মো তী ইশলি বেরক বতোয়োরল রুটি,  শিঁরির 

মরনোহরর্ শমশষ্ট বেঁচশক ইতযোশে, ইতযোশে। বস যোরো কররি তোরের বক আমোর বসলোম। শ ধোতো আমোরক 

রন্ধন সম্বন্ধীয় গুনটি শেরত প্রচুর কোপ চণ্য করররিন। আশম রোন্নোর সরে কোন্নো ও রন্ধরনর সরে  ন্ধরনর শ রিষ 

বযোগোরযোগ বেশ  ও বসই কোররর্ যতদূর সম্ভ  ওরের বেরক দূরত্ব বরর  চশল। বসই অশত  শনগুচর্ আমোর 

পরক্ষ, ২৫ পোউন্ড চোল, ময়েোর সদ্গশত করোর বচরয় জহর ব্রত করো সহজ। আেো মোটিরত পু োঁরত শেরল শক 

হরত পোরর, শচন্তো করশি। 
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 োজোর বতো এরলো, এ োর তোরের পশরচয চো করোর পোলো।  রর বতোলোর আরগ তোরের বেোররর  োইররই 

গেোজল, থুশি disinfectant, শিটিরয় শ শুদ্ধ করর শনরত হর । তোরপর বতনোরের নোইরয় ধুইরয়, শুেদ্দু 

কোপরি মুরি তর  শিজ এ বিোয়োরত হর । কোজরলর টিপ্ পরোরনো আর িোোঁক  োজোরনো োই যো  োে!! বের  

বে শিলোম বিরল শপরল গুরলো য ন বিো  শিল তোরের বকোরনোশেন এত যত্ন করর চোন কশররয়শি শকনো? মরন 

পিরলোনো, শনরজরক একটু guilty লোগরি । এর মরধ্য কতচো  োবু  োশিরত বেরক bore হরয় শক করর ন 

বের  নো বপরয়  োইরর যো োর  োয়নো ধররিন য ন ত ন। "নো"  লরল বমজোজ  োপো। বগরল, আমোর আররক 

শিরঃপীিো! পই পই করর হোত বধোয়োর কেো মরন করোও বর, জুরতো  োইরর রো োও বর, জোমো কোপি বমশিরন 

বফলোও বর, স্নোন কররত পোঠোও বর, ইতযোশে ইতযোশে।  রক ঝরক করোরল, এনোর বমজোজ তুরে, নো করোরল 

বপয়োেোরের জ ো শেশহ কররো!   র বপরল তোরো  ো োরক বতো আগোরগোিো নতুন করর বকোররোনোর  োধো 

শ পশির পোঠ পিোর ই তোর পর আমোরক েোয়ী করর  ক্রোইম অযোরসোশসরয়   রল। জ্বোলোতন, বপোিোতন হরয় 

বগশি এরক োরর, শকন্তু নোশলি করর ো কোর কোরি? এমন শক শতন  িররর বিোট্ট নোশত ো পয চন্ত  রল শকনো, -

---"বতকশনকোশল, শেেো, ইউ হ্যোে তু বত ইনসোইর্ অল ে’ তোইম!" ' '  লরত পোররনো, এ রনো মুর র আি 

কোর শন, বুঝুন ব্যোপোর ।  

শক কশর, শক কশর, বের  বের  মোেো  োরোপ হরে।  ন্ধু শ হীন জী ন  িই শুষ্ক । বে ো সোক্ষোৎ 

বনই, "শক   র" শজরজ্ঞস করোর বকোরনো মোরন বনই | আমোর যো   র আর েি জরনরও তোই । গতকোল যো 

কররশি, আজও তোই করর ো, আগোমী কোলও। তর  যোরের করোর তোরো কররি! সুশজ শপশসরক আপনোরো 

জোরনন বতো? ওই শযশন বগোল বগোল চিমো পরর, কররোনোর নোনো অশেজ্ঞতো WhatsApp এর মোধ্যরম  রল 

েোরকন? তোোঁরই েোষোয়  শল, স োর শক প্রশতেো!! নোচরি! বয বয োরন পোররি। “হোর  নোচরি,  োর  নোচরি, 

 োর  নোচরি। “গোইরি! কশচ বেরক বুরিো সব্বোই গোইরি। র ীন্দ্র সংগীত বেরক কোওয়োশল গোইরি, ব য়োল 

বেরক  োউল গোইরি, কশ গোন বেরক রক গোইরি। তোরপর, শল রি! বলোরক ঝুশি ঝুশি  ই শলর  বফলরি। 

বপ্ররমর গল্প, ভুরতর গল্প ফোলতু গল্প-- শক বনই?  আর - আশম? - সুশজ শপশস বযমন  রলরিন --"আমোর? 

বকোরনো গুন বনই। "আশম ব গুন, আশম  যোোঁিস!" -- রোোঁধরত পোশরনো, নোচরতও পোশরনো, Facebookএ 

প্রচোর করোর মরতো শকছুই বনই। তোরত আমোর বকোনও দুঃ ও বনই, শুধু দুঃশিন্তোয় মরর যোশে, ২৫ পোউন্ড 

ময়েো শনরয় শক করর ো? 

 োশিরত  রস  রস বিকি গশজরয় যোরে। প্রেম শেরক বফোনোফুশন ব ি হশেরলো এ ন তোরত েোোঁ ো 

পরিরি। আর  লোরই  ো শক আরি?  ররর বলোকটি সোরোক্ষন কশিউ োর এর ক রল, নতুন ব ৌ এর মু  

বে োর মরতো পলকহীন তোশকরয় আরি । সোরোশেন শক বয রোজকোয চ হরে ব োেোয় মোলুম। আশম েো শি, 

এক ো "কররোনো মোরয়র পোোঁচোলী" শল রল বকমন হয়? Bollywood এর বকোন এক অখ্যোত প্ররযোজরকর 

কল্পনোপ্রসূত সৃশষ্ট করো, "সরন্তোষী মো" নোরম এক বে ী যশে লক্ষ লক্ষ েোরতীয় মশহলোর আরোধ্যো বে ী হরত 

পোররন, "কররোনো মো" হর ন নো বকন? কররোনো বে ীর বগোল মোেোয় কোোঁ ো কোোঁ ো মুকু , বগোল বগোল দুটি 

রক্ত র্ চ বচো , পররন, চীরনর পতোকোর মরতো হলুে তোরো িোপ লোল িোিী | বে ীর দুটি হোরতর, একটিরত 

মোস্ক, অন্যটিরত সো োন। শতশন  োদুি  োহনো, পোরয়র শনরচ র্োনো িিোরনো  োদুি! চীরনরো অর্ চোর বপরল, দু’ 
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শেরন  োশনরয়  োজোরর বিরি বের । তোরপর মশন্দরর মশন্দরর পুরজো হর । বলোরক হ্যোন্ড sanitizerএ হোত 

ধুরয়, ি’ফু  দূরত্ব বরর  অজশল বের , Bleachএর চরর্োমৃত মুর , বুরক মোেোয় বিোোঁয়োর । সরন্তোষী মোরয়র 

শেন হরলো শুক্র োর, তোহরল বের  শচরন্ত এক ো শেন ধরর শনরত হর  কররোনো মোরয়র শেন শহসোর । আমোর 

বুধ োর পিন্দ, -- আপনোরের? বসশেন শনরোশমষ বেোজন নন  নন  চ! সোরোশেন শুদ্ধ মরন, উিরমু ী হরয় শুধু 

চোইশনজ। শনরজ নো রোোঁধরলও চলর , take out হরলই হর । বুধ োর বকন? উিরমু ী বকন? এইরতো, 

মুশস্করল বফলরলন। তো মিোই, আমোরের পোোঁশজরত বয অমুক শেরন অলোবু েক্ষর্ শনশষদ্ধ টিশসদ্ধ বল ো েোরক 

বস শনরয় শক প্রশ্ন বকউ করর? এ োও বসরকমই বমরন শনরত হর  আরশক!   

"কররোনো মোরয়র কেো অমৃত সমোন 

গুর্ীজন নোম গোয়, শুরন পুন্য োন।।" 

মোনশসক বরোগ একোশকরত্ব বৃশদ্ধ পোয়। েো শি, --কররোনো আপে শ রেয় হরল য ন স োর সরে আ োর 

বে ো হর , তোরো আমোরক শচনরত পোরর  শক?  শচনরত চোইর  বতো? 

 

xxxxxxx 
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একটি আণবদন 

দ ানারলসা  জু দার র ত্র 

 

ভয় দপওনা ভয় দপওনা 

দতা ার কাণ  আসণবানা 

সরতয বলর  corona হাাঁরচ 

দতা ার ওপর হাাঁচব না 

 

বাণক্স দরণখ গয়না-শাডী 

গাণয় তুণলর  PPE 

স্যারনটাইোর-সাবান রদণয় 

হাত হণয়ণ  খস-খরস 

রইণবা দূণর,  াস্কটি প'দর 

 -ফুট রকম্বা আরও দবশী! 

 

নই দগা দ ারা  া দূগ তা 

লক্ষীবাই (Laxmibai), বা Superman 

সুস্থ োণকা, সাণস্থয োণকা 

এই আ াণদর আণবদন!  

  

বহুরূণপ সম্মুণখ দতা ার 

 ারড় দকাো খু াঁরেণ া ঈশ্বর। 

েীণব দসবা কণর দযই েন 

দসই েন দসরবণ  ঈশ্বর।। 

- স্বা ী রবণবকানি 
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Meghnad Saha (1893-1956): A Man of Science and Culture 

Santosh C. Saha 

 

Personally, I was fortunate in getting a direct feel of Meghnad Saha’s world-wide 

recognition while recently I was in conversation with a Russian Physics Professor in the 

Moscow underground train in Moscow. Accompanied by wife, Ranu Saha, I went to 

present a research paper at Moscow University seminar a few years ago. After presenting 

my paper at the international conference, we were to catch an underground train in 

Moscow’s very complex and quite fast sub-trains, and naturally, we lost track of the exact 

train in very deep underground station to return to our Maxim Hotel at mid-night. Trains 

were several storied and we were nervous and moved here and there at mid-night in the 

station. Suddenly, there appeared an elderly well-dressed Russian, who asked me 

politely in English. Are you looking for a train? Yes, was the obvious nervous reply to our 

helper. The Russian elderly person asked us, “Where we two came from, and what was 

my name?” I replied politely but nervously, “From Calcutta.” He asked, “What is your 

name, sir?” I replied, “Santosh Saha.” With great excitement and glowing mode, “Are you 

related to Physicist Dr. Saha of Calcutta? Quite happily I replied, “Are you asking about 

Dr. Meghnad Saha, famous for his celebrated thesis on thermal ionization? Excited, the 

Russian Professor became extremely glad to continue our conversation at mid-night in 

Moscow sub-station and went to direct us to the correct line. Then he gave his card and 

told us: “I am the Director of Astro-physics at the Russian Academy of Applied Sciences 

and worked closely on Saha’s thesis about ionization.” Excitement and super happy. 

 

Maghnad Saha was born in 1893 in undivided Bengal’s 

Seoratali village in Dacca District, just half a mile apart 

from my village Baliadi, which had a small post office 

(reminiscent of the famous song, Runner, Runner), for 

the entire sub-district.  He was the fifth child of his poor 

parents, and his family struggled to make ends meet. 

His father Jaganath Saha had a tiny shop, and some 

of Meghnad Saha’s brothers dropped out of school due 

to poverty. But monetary issues could not dissuade 

Meghnad’s keen interest in academics. The problem 

arose when he realized that he would have to travel 

ten kms to and from the nearest senior secondary 

school every day. Fortunately, his elder brother Jainath Saha stepped up and got him a 

sponsor for his lodging expenses. By taking care of cows, running daily errands and 

excelling in his studies, the future eminent Bengali scientist continued his studies. In 1905, 

Meghna joined a city collegiate school in the District town, Dacca, and his brother Jainath 

Saha would sacrifice five rupees from his monthly income of Rs. 20.00 to ensure his 

brother did not go hungry, away from his village.  

After passing his I.A. exam Meghnad joined the celebrated Presidency College (which 

was also my college in later years), where he was taught by great Chemist Prafulla 
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Chandra Ray, and Jagadish Chandra Bose, the great scientist who discovered a variety 

of the first radio at Presidency College. After successfully passing his B Sc, in 

Mathematics, he completed his M. Sc in Applied Mathematics from Calcutta University. 

Meghnad Saha gave the world the “Thermal Ionization Equation” known as “to the Saha 

Equation.” His Equation was his most recognized contribution in astrophysics which relate 

an element’s ionization state, the temperature and pressure. His theory explained the 

spectral classification of the stars. Dr. Arthur Stanley Edington, the English astronomer 

and Physicist, called Saha’s discoveries as the tenth most outstanding discoveries since 

the discovery of the first telescope by Italy’s Galileo in 1608. Saha’s discoveries of solar 

corona, solar radio emission, and propagation of radio waves in the ionosphere became 

great discoveries in Astro physics.  

People all over the world know Saha for his contribution to science and society. There 

are several high points in Saha’s contribution to India and the world.   

First, in 1935, he organized the establishment “The National Institute of Sciences, India.” 

Then he was instrumental in setting up the new campus of “Indian Association for the 

Cultivation of Science”. He founded the Journal of Science and Culture. Saha Institute of 

Nuclear Physics in Calcutta is named after him.  

Second, he became the Member of Indian Parliament in 1951. He actively participated in 

the original plan for the Damodhar Valley Project in West Bengal. 

Last, Saha was extremely simple, almost austere, in his habits and personal dealings. He 

was a man of good spirit, determination, energy and dedication to social work. He actively 

participated in Education, Refugee Rehabilitation, and Atomic Energy in India. 

  

Indian Association for the Cultivation of Science 

New Campus 
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Spring Bloom by Brinda Banerjee 
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Shantiniketan 1950-1954 
The Right Place at the Right Time 

 

By Sandip K. Tagore 
Takatsuki, Osaka, Japan 

 

(This article was written for the Santiniketan / Visva Bharati Memory- Series publication) 
 

There was no better pleasure and relief for me, as a student, than to escape the urban 

ruckus of Calcutta to the peaceful and verdant Ashram in Shantiniketan. There was never 

a better place or a better time than for me to have been there. 

I was born in the heart of “Old” Calcutta, which grew to become an urban city area from 

its beginning as a sleepy village of Sutanutee.  I was born in our ancestral home, 

Pathuriaghata, located close to Barabazaar and the Howrah Bridge and a few minutes’ 

walk from the eastern banks of the Hoogly River.  This area is still dotted by well-known 

ghats, such as Nimtola Ghat, and some of the ghats are named after my 

ancestors.  Located on this riverbank was where our family built the ancestral home, the 

Adibari (original home) of the Tagores in Calcutta along with the family temple Sri 

Radhakanta Jiya Temple in 1761. 

Since 1761, the Pathuriaghata area developed into a bustling commercial and residential 

area where stately homes, wide roads, bazaars, schools, parks, narrow alleyways, and 

cul-de-sacs were built.  Over the centuries, as the city of Calcutta sprawled outward, and 

this riverside area went through the tumult of West Bengal and India’s historical currents, 

it experienced gradual decline into a neglected urban slum.  However, even now, this 

area has its eclectic mix of visitors who are eager to experience and glimpse what is left 

of “renaissance Bengal”. 

As a child, my primary residence was in this urban environment of Pathuriaghata with its 

constant hustle and bustle, bad air and noise.  The tradition of “baro mashe tero parbon”, 

festivals and pujas throughout the year kept our families busy and mostly in the city.  As 

a result, any opportunity to escape to our other family estates in the hills or in the outer 

regions of the city was a welcome change for my siblings, numerous cousins and me. We 

were fortunate to spend long summers and winters at these estates enjoying the carefree 

environment of forests, fields, ponds and villages.  

Years later, departing for Shantiniketan as a student, I experienced similar joy and relief 

from escaping the stifling life of the city.  The Ashram was full of interesting foliage 

growing from the red soil, “Rangamati”.  It was dotted with low brick bungalows and mud 

houses with thatched roofs.  Occasional tall structures stood out against a sprawling 

horizon of rice fields dotted with date palms, Palmyra and mango groves.  And if one 

looked further out, there was the undulating khoai sand bed coddling the serpentine Kopai 

stream.  Watching the sun and the moon rise and sink from the sky to the earth was 
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something indescribably peaceful and joyful. Walking barefoot in the sun and rain without 

the ghastly noise and filth of the city was a fantastic and welcome change for me. 

My hostel at Kala Bhavan was just opposite the home of my future Rabindra Sangeet 

teacher Shantideb Ghosh of Sangeet Bhavan.  The block of four one-story hostels was 

full of colorful murals done by past students.  The murals created a wonderful artistic and 

playful ambience.  There was a wide brimmed well, right by my hostel, surrounded on 

one side by a row of cashew nut plants.  Bathing a few times a day was a great luxury 

during the sweltering days of summer.  The wide grassy area facing the hostels provided 

a rich sense of wide-open space.  These hostels were designed by one of my teachers, 

the architect Suren Kar, who later became the principal of Kala Bhavan during my last 

year at Visva Bharati. 

The old library building facing Gour-Prangon and 

Shalbithi was impressive with an open-stage area 

in the front, where the daily morning prayer songs 

were sung by students from the different 

departments.  They were from Patha Bhavan 

(school), Vidya Bhavan (college), Kala 

Bhavan  (fine arts and crafts), Sangeet Bhavan 

(music and dance) respectively.  This was a daily 

event that began with breakfast in the kitchen, 

where later we also assembled for lunch, tea 

break and dinner.  The manager Robi-Da was a 

great host with a fine sense of humor.  He was surprised when I joined the vegetarian 

section since he thought the Tagores were mostly non-vegetarians.  I remember him 

whispering in my ear “tell me when you want a non-veg meal. You are always welcome!”  I 

made many new friends in the vegetarian section who were mostly non-Bengalis.  I 

relished the Gujarati, Marathi and Tamil cuisine, which were served there. 

Students were treated with Nimki, Samosa, and Kochuri during recesses between 

classes.  In addtion we were enlightened by the company of some topnotch faculty at the 

COOP circle opposite Subodh Da's PE office. During the four years, I also enjoyed the 

tea-lunch-dinner extravaganza at KALOR kitchen where the legendary owner Kalo 

himself served and fed me with affection.  I thought he was an angel when he once said 

to me, “Tumi Thakurbarir chele, osadharon!”  Murals by many famous Kala Bhavan artists 

also decorated the library.  It was an ideal place for study and repose where I could read 

Rabindranath’s works beginning with his wonderful short stories Golpoguccha. In addition 

to his works, I also had the satisfaction of going through countless tomes of international 

literature.  

 

An unforgettable event in my life was the staging of the drama Tashar Desh at the library. 

The dance drama was a parody of the British rule in India.   Fellow Kala Bhavan students, 

including myself, staged this drama spending hours over months rehearsing under the 
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direction of our beloved teacher Ram Kinkar Da.  He designed the sets, costumes and 

even choreographed parts of the dances.  We all played various “playing card” characters 

and I was fortunate to be surrounded by great people like Shantidev Da Ghosh and 

Shantosh Da Bhanja. Students from Sangeet Bhavan perfomed the music and dance 

pieces for the drama that altogether culminated in an unforgettable performance. 

Students at the different Bhavanas had the freedom to join subjects and courses that fit 

their interests and talents.  I was fortunate in being able to attend courses from both the 

Vidya Bhavan (college) and Sangeet Bhavan. (music and dance).  At Sangeet Bhavan, I 

was with Biren Da Palit, Kanika Mohar Di Bandopadhyaya, and Shailog Da Mojumdar.  At 

Vidya Bhavan, I attended lectures by Abu Sayed Abu, Sisir Ghosh, Roy North, Hiren Datta 

and Ashok Raha.  Ashok Bijoy Raha’s limerick “Hotath dekhi are, Ekfali chand atke 

gechhe telegrapher tare!” was what attracted me and formed my intention to attend his 

lectures!  They nourished my soul! 

At KalaBhavan, I had a wonderful time with painting and clay modeling.  The years spent 

studying under Master Moshai Nandalal Bose, Dhiren Der Burman, Suren Kar, Ram 

Kinkar Baij, A Perumal, Gouri Bhanja, Biswarup-da Bose, Sukhamoy Mitra and the 

Nandan Museum curator and artist Prasanta Roy, were just the most inspiring times for 

a young student like myself.  It was also wonderful getting to know the two unforgettable 

Santhali studio assistants Bagal and Ratton. 

Subodh Da was our chief sports director who kept us busy singing “Doshijon gelo math, 

katte gelo kaatt”.  I became the campus-swimming champion for the 100 and 200-meter 

dash at the Sriniketan tank in 1951.  The following year I finished second.  Subodh Da 

was an inspiration!  I took his advice to heart and continued regular exercises to limber 

up my joints well into my older years. 

Sangeet Bhavan provided a flood of musical experiences for me. My previous music 

training at home under my mother Shefalika and other teachers like Pandit Bacchan 

Mishra, Pandit G. Bandopadhyaya of Andul-Mouri, and Pandit Ramkishen Mishra, had 

prepared me to enjoy my Sangeet Bhavan experience even more.  In addition to vocal 

training, I had also studied Esraj under my mother and Sitar under Pandit Bibhuti Bhushan 

Ganguli of Bhagalpur and Ustad Shfiq Ulla Kahn of Aurangabad, which had inspired me 

to perform for audiences at home and outside by the time arrived at Visva Bharati.  

I studied Rabindra Sangeet under Biren Palit, Kanika (Mohar-Di) Banerjee, Principal 

Sailojanauda Majumdar, and received four years of training under Shantidev 

Ghosh.  These lessons at Sangeet Bhavan gave me a solid foundation to perform for 

others.  Sailoja Da appreciated my ability to sing in both low and high scales and always 

welcomed me to join Sangeet Bhavan programs. I participated in the seasonal music 

festivals and events throughout the years. 



 

24 

The annual departmental excursions held at different parts of India extending at least a 

week were wonderful opportunities for students.  We often stayed in forest camps 

enjoying the natural environment around us.  Sailoja Da once requested my father, 

Probodhendu, to accommodate his Sangeet Bhavan students at our family estate Tila 

Kuthi at Bhagalpur, Bihar.  On a hillock, facing the Ganga River bank, the magnificent 

views and the beautiful estate was an unforgettable excursion for me in 1951.  

There was no electricity and the kerosene chandeliers, candelabras, lanterns and lamp 

stands in the room with high ceilings produced giant moving shadows that scared some 

of the students.  I remember Mohar Di falling off a dining room bench being afraid of tall 

shadows moving against the wall while I narrated a ghost story to her group!  Another 

surprise that evening was all of us laughing when we discovered Surender Jaitly 

practicing his Esraj in a distant dark chamber, fully dressed with hiking clothes and ankle 

boots on top of a large bed! 

During this trip, under the direction of Sailoja Da, a musical soiree was held at Tila Kuthhi 

where many people from the city of Bhagalpur attended.  I remember that the family of 

Dr. Balaichand Mukherjee, and Bonoful, the famous literary figure, were in the audience 

that evening.  I enjoyed attending many more such excursions with Kala Bhavan students 

which included a visit to Bhimbund and Ghatshila. 

In 1952 and 1953, I stayed in the mud house hostels af Kala Bhavan.  The last year was 

spent in the Black House with a thatched roof.  The outer walls were full of sculptures by 

Kala Bhavana senior students done under the direction of Ram Kinkar Da.  The black wall 

with the sculptures was a sight to behold and it remains to this day as an unforgettable 

image for me.  During this period, I was blessed to have lived across from the great Ustad 

Allauddin Khan, who lived in the hut next door as a visiting National Professor.  For a 

whole year we could hear his divine sarod music during his daily practice. 

While studying at Visva Bharati, I regularly visited my local “guardian”, Bibidi (Indiradevi 

Chowdhurani) at her Uttarayan home.  I did small chores like tidying up her “office” and I 

was allowed to play her piano located in the Udayan building of Gurudev.  Rathi-Da and 

Protima Di were often my lunch hosts.  I loved those gatherings attended by their adopted 

daughter and her husband, Giridhai Da, the dentist.  Miradi’s “Malancha” home was 

located across the Sreniketan road from my hostel.  She often yelled, “Bibli!  Come 

tomorrow for lunch with me and don’t say ‘No’!”  She was the youngest child of Gurudev 

and loved to have me over when her cousins Purnima Pishi and her two sisters, and Biren 

Roy Chowdhury, the mandolin player, gathered at her lunches.  Purnima Pishi was our 

Shovanlal Da Ganguli’s wife.  I was close to my aunt Aditi Gangoli who was a saintly 

widow.  

During my Santiketan years, I met and became friends with many interesting people.  I 

came to know Ananda Shankar Roy and his family.  His son Punyasloke was a 
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philosopher of sorts and tired to engage fellow students with intellectual battles!  I was 

fortunate in knowing the famous artist Mukul De and his wife Bina Di.  I often ate at their 

restaurant. They were excellent hosts and a great source of information.  His sister Rani 

was an artist and the wife of Anil Chanda, the college principal and later a member of the 

Jawaharlal Nehru cabinet.  The China Bhavan director Tan Yun Shan and his family were 

the very image of their great Chinese culture contributing to Visva Bharati in such tangible 

ways.  Amongst the many interesting foreign personalities there were Eta Ghose from 

Hungary and Milanda Ganguli from Czechoslovakia.  Later in 1955 and 1956, 

respectively, I was able to visit both countries. 

The annual Poush Mela was a great place to meet people from far and near.  It served 

as a showcase of the local Birbhum and Santhal arts, crafts and cultures.  One year, 

during Poush Mela, Kala Bhavan students staged the satirical drama Tal Patar Shepai by 

Amitava Chaudhury, the humorist.  I composed the music along with my senior Dilip 

Chaudhury. I played the main character with a pseudo fox trot! This same play was staged 

later at different stages such as at the Sahitya Akademi in Shillong, Assam and the New 

Empire Theater in Calcutta.  The one staged in Calcutta was of a grand scale featuring 

the impresario Tushar Mohan Mukherjee! 

One practice at Visva Bharati carried out by all ashramites during my days there was one 

offered and advised by Mahatma Ghandhi.  All students regardless of age, caste or 

gender practiced toilet tidying once a year.  Another one was carrying a portable “seat” 

consisting of a piece of cotton. It was called an “Asana” and was a valuable custom where 

one could sit down on this cushion anywhere at anytime! 

The four years of my life spent at Shantiniketan passed like four short moments.  They 

have been a treasure throughout my breathing moments. Amader Shantiniketan shob 

hote apon! (Our santiniketan, Our very own!) 

 

  

Education is the manifestation of the perfection already in man. 

- Swami Vivekananda 
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অস াপ্ত যুদ্ধ, অস াপ্ত করবতা 

সুরব ল চক্রবতী (ম্যান্সরিল্ড, দটক্সাস) 

 

যুদ্ধটা রকন্তু োররই র ল 

োরর র ল স য় দযখাণন শুরু হণয়র ল দসখান দেণকই 

োরর র ল রচন্তায় কোয় দলখায় বিৃতায়  াণে  য়দাণন যুদ্ধণক্ষণত্র 

োরর র ল তণ্বীনয়ণনর বরিণত  
োরর র ল তীি ঘৃনায় দয ঘৃনা কাণলা হাত হণয় বশ তা ছু াঁণড রদণয়র ল এণরনার ক্রূরতায় হাণস্যাজ্জ্বল 

কণোরলত গ্যালাররণত।  

এই োরর হণয় োকা যুদ্ধটা েেত ফ্লণয়ণডর শ্বাস দনওয়ার অপারগতায় রুদ্ধ সেীত হণয় দবণে উেল।  

ফ্লণয়ড আ াণদর দচতনায় রচন্তার নতুন বুনুরন রদণয় দগল।  

এই আগুন দযন  রডণয় দগল  হাকাল ও  হাপৃরেবীর রণে রণে।  
দসই রুদ্ধ সেীত আ াণদর সকলণক রবণবণকর মুণখামুখী দাাঁড কররণয় রদল 

আ াণদর রবিত কণর রদণত চাইল  
আ াণদর অপ্রস্তুত কণর রদল 

আ াণদরণক দাাঁড কররণয় রদল অণনক অস্বরস্তকর প্রণের মুণখামুখী  

দযন আ াণদর রনণেণদরণক পুনরারবষ্কাণরর পণে রনণয় দগল।  

এই রুদ্ধ সেীত শুধু কাণলা নয়, বাদা ী পীত সব বণণ তর কোই বলল।  

দশ্বতই বা বাদ োকণব দকন?  
পৃরেবী দতা শুধু সাদা আর কাণলারই নয়, 

পৃরেবী যারা  াণর আর যারা  ণর তাণদর সবাইণক রনণয়।  

একটা যুণদ্ধর রভতণর কত যুদ্ধই দতা লুরকণয় োণক।  
অেবা বলা যায় আবহ ানকাণলর দসই োরী করা যুণদ্ধর রভতণর েেত ফ্লণয়ণডর যুদ্ধটাই দযন ঢুণক রগণয়ণ  

অেবা েেত ফ্লণয়ড দসই স্বরস্তণত বণস োকা অসাংখ্য যুণদ্ধর ঢ্াকনাটা খুণল রদণয়ণ   াত্র 

আণ ররকার ইউণরাণপর দচারা বণ তবাদ পৃরেবীর অসাংখ্য দদণশর অপরাপর নগ্ন ঘৃনা খুন ধষ তণণক দচাণখ 

আঙুল রদণয় দদখাণত দচণয়ণ ।  
আ রা দদণখর , হয়ত দদরখওরন! 

দচারা বণ তবাদ আর রাষ্ট্রীয় সোস অেবা রাণষ্ট্রর সোস দেণক দচাখ রিররণয় দনওয়ার  ণধ্য আ রা রক 

পাে তকয করণত দপণরর ?  
পারর বা না পারর,  ানণতই হণব 

এ আগুন  রডণয় দগণ  সবখাণন 

এ আগুন পুরডণয় রদণব সব গরর া, এ আগুন মুর ণয় রদণব সব কারল া 

এ আগুন গরলণয় রদণব দ রক দসানা, এ আগুন গরডণয় দদণব দসই প্ররত া।  
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প্রাণণর পরশ 

 

শুভা দকাকুণবা চক্রবতী 

 

আ াণদর বড় দ ণয়, ২৬ব র বয়স দহাল। 

রবণয়র পর এণদণশ (োপাণন) এলা   াচ ত  াণস। দ ' াণসর 

 াঝা ারঝ একটা দ াট চারাগা  (pothos) রকণন এণনর লা  

দ াট টবসণ ত। দ াট বাচ্চা দয ন বাড়ণত োণক আর ো া 

জুণতা রকনণত হয় রকছুরদন পরপরই। দত নই pothos  ানা 

বাড়ণত লাগণলা খুব তাড়াতারড়, তার সণে টণবর আকারও বড় 

হণত লাগণলা। এক ব ণরর  ণধ্যই দস তার ডালপালা  রড়ণয় 

প্রায় েণরর রসরলাং দ াাঁয় দ াাঁয়। এণদণশর রসরলাং ভারণতর  ত 

অত উঁচু হয়না। আ রাও ওণক যণে বাড়ণত রদই। বারড়ণত 

তখন একটাই বাচ্চা স্বচ্ছণি বাড়ণ ।  

 

রকছুরদণনর  ণধ্যই এণলা গুরু। এরদকওরদক ঘুণর দবড়ায় আর 

তারকণয় তারকণয় pothos দদণখ। রক দবাণঝ োরননা। একরদন 

আর  আর জুন একটু দবরড়ণয়র । েণর গুরু আর pothos। 
বারড়র দরো খুলণলই দয গুরু দলে দনণড় দদৌাঁণড় আণস, দসরদন এণলানা। বারড়ণত ঢুণক দদরখ দরোর 

পাণশ চুপ কণর দাাঁরড়ণয় আণ , সারা মুখভরত ত  াটি। সব তনাশ! দচাখ দগল pothos-এর রদণক। টণবর  াটি 

খু াঁণড়ণ  তাই গা টা দহণল দগণ  একরদণক। কাণপ তণটর ওপর  াটি  রড়ণয় আণ । হায় হায়! 

 

আদণরর সণে সণে শাসনও করণত হয় বারড়র বাচ্চাণদর। গুরুর মুখটা টণবর  াটিণত েণস রদণয় বলণত 

োকলা  'ওণনএসান' অে তাৎ ও দতা ার রদরদ, ওণক এত কষ্ট রদণয়ণ া? ব্যস কাে হণয় দগল, আর দকানরদন 

রদরদণক রবরি কণররন। সরতযই যতরদন গুরু দেঁণচ র ল আর দকানরদনই না। বরাং অণনকস য় টণবর সণে 

গা লারগণয় ঘুর ণয় োকণতা। রদরদ আর ভাইণয়র সুির সম্পকত ততরী হণয়র ল। 

 

আে ২৬টা ব র এবারড়র/আ াণদর সুখদুঃণখর সেী pothos। এখন আর টব পাোণত হয়না। তণব 

োাঁ, দ ণয়ণদর চুণলর আগাটা একটু দকণট দদবার  তই  ণঝ ণধ্য ডালপালা দকণট রদণত হয়। আর  এত 

রকণে দসই কাটা ডালপালা রকছুণতই দিণল রদণত পাররনা। তারাও বারড়র এরদকওরদক  ণনর সুণখ োণক। 

এবার গরণ  একটা দ াটডাল বারািায় পু াঁণত রদলা । দস তরতর কণর বাড়ণত লাগণলা। আর ও একটু 

ইেন জুরগণয় একটা প্লারস্টণকর করঞ্চ জুণড় রদলা  আর পায় দক?  ণনর সুণখ লকলরকণয় উেণ  উপণরর 

রদণক।  

 

ভাল োক দতারা, সুস্থ োক। আ রা দতাণদর রনণয় আনণি োরক। 
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A Lesson from Covid-19 

Sati Mukherjee 

We fell asleep in one world and woke up in another. It is a great crisis of humanity we 

are facing today: the Coronavirus Pandemic. This is something we have never heard of 

before.  

People are dying, people are getting infected, and everything is out of control. There 

is a shortage of medical supplies, doctors, and nurses; even hospital beds are full. The 

medical care centers and governments of each country are trying their best to keep people 

safe. Yet, thousands and thousands of people are dying every day. What a disaster! 

The World Health Organization and leaders of each country declared that we must 

stay at home and stay safe. There has yet to be a vaccine for this deadly virus.   

The lockdowns and social distancing are very important in this situation because we 

don’t know who is a carrier! Hugs and kisses suddenly become weapons and not visiting 

parents and friends become an act of love. Suddenly you realize that power, beauty, and 

money are worthless and can’t give you the oxygen you are fighting for.  

Coronavirus has taught us so many things. We don’t know what tomorrow will bring 

so don’t get angry for too long, learn to forgive, and love with all of your heart. When you 

finally realize that nothing is permanent in this life, you will become more tolerant, more 

forgiving, and less judgmental.  

It’s easy to ignore your family during these challenging times, so mothers and fathers 

are working so hard to maintain the safety, happiness, and bonds of their families.  

In this particular situation, no one should lose their self-confidence. Our lives are 

oriented by good things as we all know. Coronavirus has taught us in the long run that the 

sharpest weapon of all is the kind and gentle spirit we all should have. Where there is hope, 

there is life. It fills us with great courage and makes us strong again.  

Our daily devotion will help us spiritually connect with God. Understand the infinite or 

your idol.  Apply it in real life and find peace in your day to day. God will give us inner peace 

during this time of fear in our lives. Actually, we can’t control everything. Sometimes we just 

need to relax and have faith that things will work out soon. Coronavirus has taught us that 
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family is very important for our lives. The supreme happiness in life is the conviction that we 

are loved. Love can cure pain and become so special.  

Coronavirus has taught us that God created the whole universe, so humans should 

save all his creation. We all should believe that animals are not only one species. They are 

the other nation we should save.  

We should save nature.  We should value people no matter how small the job they do. 

We need everyone in our life. Value all people, love people, and respect your family. Be 

happy with what you have. Be a real human being. Treat yourself well. Treat everyone as 

you wish to be treated. Love people without conditions. 

I have found that there is always some beauty that remains in nature, sunshine, air, 

freedom in yourself…these can all help you to rebuild the new world again. We will never 

have the same lifestyle we had before, but we all can create a beautiful, new normal life 

again. 

A small kindness can actually have an effect on the brain that makes a person more 

likely to be kind in return. 

We have learned from our mistakes, so each of us should commit to more acts of 

kindness into our everyday lives. We could kick-start a cycle towards a kinder, gentle world.  
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Year 2020 
 

অরনরিতা রসন্হা 

দিাট ত বে ত 

 

পররষ্কার  ণন আণ  Deecmber 2019 New Year’s Eve রাণত  াইণক্রাণিাণন প্রাণণর উচ্ছ্বাণস  

গলার দোণর দেঁরচণয় আহ্বান োরনণয় বরণ কণরর লা  নতুন ব র ২০২০ দক। উচ্ছ্বরসত হণয়, উোণস দনণচ 

দনণচ  াইণক্রাণিান হাণত রনণয় পুরাতন ব র দক রবদায় ও নতুন ব রণক আহ্বান োরনণয় র লা । 

“Goodbye 2019 & Welcome 2020 ”! দক ন দযন একটা অদ্ভুত আনি ও রবণশষ উৎসাহ 

র ল এইবার। দক ন দযন একটা চ ক র ল এই ব ণরর নম্বণর “২০২০” একটা পূণ ততার আশ্বাস র ল,  ণন 

হণয়র ল এই ব ণর  ানুণষর স্বপ্ন ও আশা সব পূন ত হণব । আর ১৮ বা ১৯ নয় এবার ২০ । 

 

আণরা অণনক কারণ র ল এই রবণশষ ব রটা দক ভাণলাবাসার। আ ার একটি  াত্র দ ণল এ ব র 

adulthood এ পা রদণলা। শুধু তাই নয় এ ব র আ ার দ াট দ ণলটা ডানা দ ণল উণড় যাণব তার 

স্বণপ্নর রদণক, তার ভরবষ্যণতর রদণক, তার কণলণে। তাই এই েন্মরদন টা তার েীবণন memorable 

করার েণন্য কত েেনা কেনা কণরর লা । দভণবর লা  রবশাল কণর দ ণলর েন্মরদনটা করণবা, বন্ধু, 

বােব, আত্মীয় সেন সবাইণক দডণক খুব খুব আনি করণবা। দ ণলণক Prom এ পাোণবা, তার 

graduation উৎসণব রক পড়ণবা? কাণক কাণক ডাকণবা? Senior day দত তাণক ড্রপ কণর আসণবা, 

কত কত প্লযান ও রচন্তা ভাবনা! 

 

দ ণলর graduation gift রহণসণব  া দ ণলণত Europe tour বুক কণরর লা । স্বপ্ন দদণখর লা  

 া দ ণল র ণল সারা ইউণরাপ, দেন, ফ্রান্স, ইতারল আণরা কত কত দদণশ ঘুণর দবড়াণবা। এই দু সপ্তাহ 

আ ার েীবণনর  ধুর স্মৃরত হণয় োকণব দভণবর লা । বণল বা রলণখ দবাঝাণত পারণবা না দসই 

এক্সসাইটণ ন্ট ও আনি,  া দ ণলর রড্র  টুর। টুর বুক করার পর দেণক রনয়র ত online ররসাচ ত শুরু 

হল। দস সব দদশ ও শহর গুরলর খু াঁটি নাটি তথ্য দযাগার করা। শুরু হণয় দগল online শরপাং, দকান 

শহণর রক পড়ণবা। শুণনর  এই সব োয়গায় খুব হাটণত হয় তারপর আবার োন্ডা দদশ তাই শুরু হণলা 

জুণতা দকনার অরভযান। সুির, গর  আরা দায়ক জুণতা চাই, অণনক হাটণত হণব দয! Online শরপাংএর 

দশষ দনই, দ ণলর আবার Prom এ পরার সুযট চাই। এইখাণন আবার আ ার দ ণলর রিগাণরর রবণেষণ 

না রদণল চলণ  না। না না দত ন রকছু নয় তণব ো তার দকা র দবাধয়  াইণক্রাণস্কাপ রদণয় দদখণল খু াঁণে 

পাওয়া যায় এবাং তার উচ্চতা তাল গা   ারড়ণয়ণ । তাই বাোণর তার ো া কাপড় বা সুযট দখাাঁো  াণন 

সমুণদ্র পু াঁটি  া  দখাাঁো। 
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বণল রদণলন রতরন তার সুযট tailored করণত হণব। আণ ররকা দত রক tailored সুযট চারটি 

খারনক কো ? দসই টাকা রদণয় ইরন্ডয়া রিপ হণয় যায়। রকন্তু রক করণবা একটি  াত্র দ ণল বণল কো ! 

একটি  াত্র দ ণলর এবাং তার এক  াত্র Prom বণল কো, তাই দকাণনা কো না বারড়ণয় বণল রদলা  

“রনিই বাবা, tailored সুযট ই কণরা”।  াচ ত  াণসর ঠিক  াঝা ারঝ এখণনা পররষ্কার  ণন আণ  দসই 

রদনটা, ১৩ই  াচ ত রতরন রদণলন সুযণটর অড তার। তখন রক োনতা  এই “ণকারভড” বাবারের আরবভ তাব হণব 

এবাং তার এই সুযট বানাণনা বা পরা দকানটাই প ি নয়। সুযট অড তার দদবার সণে সণে দকারভড বাবারের 

অড তার আসণলা সব বে কণরা ! সব  াণন সব বে। ধুর তখন ভাবলা , সব গুেব দকাোয় রক হণয়ণ  

করদণন  াণন দু এক সপ্তাণহ সব ঠিক হণয় যাণব। তখন রক আর োনতা  এ আরতরখ চণল যাবার েণন্য 

আণস রন। দুই সপ্তাণহ নয় দুই ব ণর নয় দক োণন হয়ত আ াণদর অন্য অরতরে দয ন ফ্লু বা দডঙ্গুর  তন 

ইরন ও দেণক যাণবন। 

 

সুযণটর দদাকাণনর সণে পুণরা দদশ দকন, পৃরেবীটাই বে হণয় দগল। তার সণে বে হল েন্মরদণনর পাটি ত, 

গ্রাডুণয়শন পাটি ত, Prom, Senior day আর আ াণদর স্বণপ্নর ইউণরাপ টুর। হটাৎ সারা পৃরেবীটা 

পাণে দগল, দসই স য় আ ার  ণনর অবস্থা বণল বা রলণখ দবাঝাণনা যাণব না। এই  ণনাকণষ্টর দকাণনা 

রনবারণ বা প্ররতকার র ল না। দয ন এই নতুন অরতরে দকারভড  হাশণয়র দকাণনা রনবারণ বা প্ররতকার 

এখণনা দনই। সারা রবশ্ব জুণড় ডািার, হাাঁসপাতাল, তবজ্ঞারনক সবাই এই নতুন অরতরে দক রনণয় দ ণত 

উেণলন। এখন অন্য দকাণনা দরাগ ব্যারধর দকাণনা রবণশষ পাো দনই। তাণদর েণন্য রচরকৎসক  হণল প্রায় 

সব দরোই বে। দবাণঝা েযালা এবার। যত বুণক ব্যাো দহাক যরদ জ্বর না োণক তণব চুপটি কণর েণর 

বণস োকা  াড়া আর দকাণনা উপায় দনই। এরদণক আবার আণরক কান্ড েটায় আ ার স্বা ী। রতরন এই 

ব ণরই ঠিক দুণয তাণগর আণগ আণগ,  াণন দিব্রুয়ারী  াণস, দদণশ দগণলন তার স্বণপ্নর নতুন ফ্লযাট সাোণত 

এবাং দখল রনণত। ো রতরন কলকাতায় সম্প্ররত একটি নতুন ফ্লযাট রকণনণ ন। রতরন  ণনর আনণি দদণশ 

দগণলন, রকন্তু আ াণদর যাওয়া দহাণলানা  - কারণ আ ার স্কুল এবাং দ ণলর রসরনয়ার ইয়াণরর ব্যাস্ততা। 

বাস্ তারপর আর রক! দোষ  হাশয় দগণলন দদণশ আর দকারভড  হাশয় চীণনর প্রাচীর পারড়ণয় দবররণয় 

পড়ণলন রবশ্ব ভ্র ণণ। ইউণরাপ  হাণদণশর রবরভন্য দদণশ তান্ডব কণর পদাপ তন করণলন উের আণ ররকা 

 হাণদণশ এবাং এরশয়ার রবরভন্ন দদণশ, ভারতবষ ত ও বাদ রইণলা না। এতক্ষণন সবার টনক নড়ণত শুরু 

কণরণ  িলত বে হণলা সব দদণশর সী ান্ত, রবরচ্ছন্ন হণলা দযাগাণযাগ দয দযখাণন দস দসখাণন আটকা পণর 

দগল। এ রক কান্ড, রক দকণলঙ্কারর বণলা? ১৭ই  াচ ত বণরর  াণন দোষ বাবুর বারড় দিরার টিরকট কাতার 

এয়ারলাইনণস। খবর দপলা  দুই সপ্তাণহর েণন্য সব যাতায়াত বে তাই বর দক বললা  দুই সপ্তাণহর 

েণন্য আসা রপর ণয় দাও। তখনও বুণঝ উেণত পারররন এটা সা রয়ক স স্যা নয় এটা একটা  হা ারী। 

এখন গ্লারনণবাণধ  ণর যারচ্ছ দকন বললা  টিণকট দপ াণত, রক দয দুরিন্তায় র লা  বণল দবাঝাণত পারণবা 

না। ওখাণন রতরন একা ফ্লযাণট বিী, রক খাণচ্ছন? রক ভাণব েীবন যাপন করণ ন? রচন্তা আর রচন্তা। এরদণক 
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আ ার এখন শুধু একটাই ভাবনা রক ভাণব ওণক আণ ররকা দিরত আনা যায়? এ রনণত আ ার োকুণরর 

সাণে ভাণলা দযাগাণযাগ। রতরন কখণনা আ ার কো দিণলনরন। রকন্তু এইবার ব্যরতক্র  হল, রতরন  হা ারী 

গ্রস্ত  ানুষণদর রনণয় ব্যস্ত। রাগ ও অরভ ান হবার আণগই োকুণরর দয়া হণলা। দভারণবলা উণে দূরদশ তণনর  

 াধ্যণ  খবর দপলা   ারক তনযুি রাণষ্টর নাগররক যারা দযখাণন আটকা পণড়ণ  তারা দযন সত্বর ইন্টারণনণটর 

 াধ্যণ  রনণেণদর তারলকাভুি কণরন, কারণ সরকার তাণদর উদ্ধার করার উপায় রনণয় কায তরত। সত্বর বর 

দক রবস্তাররত োরনণয় বললা । তার এই পরররস্থরতর েন্য সরাসরর আ াণক দায়ী কণরর ল রকন্তু। বললা , 

না, োকুণরর সাণে আ ার একটা রবণশষ দযাগাণযাগ আণ । োকুর মুখ তুণল চাইণলন এবাং ৭ই এরপ্রল বর 

রনরাপণদ ডালাস দিাট ত ওয়াে ত এয়ারণপাণট ত রবণশষ রব াণন এণস দপৌাঁ াণলা। এরপর শুরু হণলা আণরক 

অধ্যায়, ভয়, সোস, বাাঁচার লড়াই। বর বারড় এল এত কােখড় পুরড়ণয় রকন্তু তার আগ ণন আর  ভীত, 

 ণন হণলা কণরানা েণর এল। বর যখন Los Angeles দেণক দিান কণরর ণলা  ণন হরচ্ছণলা কান রদণয় 

কণরানা আ ার শরীণর প্রণবশ কণরণ । এরক  পরররস্থরত আ ার েীবণন আণগ কখণনা এণসণ  বণল  ণন 

পণর না। দ ণল দতা বাবার সাণে দদখাই করণব না। বণল রদণলা দস ১৪ রদন ের রদণয়ই দবণরাণব না। 

বলুন রক জ্বালা? ভণয়র অবশ্য যণেষ্ট কারণ র ল, তার দকাণনা দটস্ট হয়রন দদণশ দঢ্াকার পর। দলাকটা 

পৃরেবীর এক প্রান্ত দেণক আণরক প্রাণন্ত চণল এল নানান দলাণকর সাণে -  দযখাণন শুনর  দযণকাণনা ভাণব 

এই ভাইরাস শরীণর প্রণবশ করণ  এবাং যার শরীণর প্রণবশ করণ  তার রনস্তার দনই। 

 

এ নতর অবস্থায় ভাবলা  পারলণয় আশ্রয় রন দকাণনা রপ্রয় বন্ধুর বারড় রকন্তু ভাবনা ভাবনাই রণয় দগল। 

অগতযা রকছু করার দনই। করলযুণগ বাাঁচার েন্য দকাণনা  ণত এই ১৪ রদন রনে রনে বনবাণস কাটাণতই 

হণব। বর ের বিী হণয় োকণব না  - রবণদ্রাহ োনাণলা। তার বসার ের ও টিরভ চাই। তাই দহাক! বারড়র 

 ণধ্য রদণয় টানা হণলা লক্ষণ দরখা - ওপাণর কণরানা রাবন, এপাণর আর  ও দ ণল। রকন্তু দয়া য়ী সীতা 

রাবণণক রতন দবলা দেঁণধ খাইণয়ণ । রাবণ সুির পাণয়র ওপর পা রদণয় টিরভর  ারিৎ রবশ্ব ভ্র ণ কণরণ । 

করুণা য়ী  াণয়র আশীব তাণদ আ রা সবাই সুস্থ আর । দদখণত দদখণত এই নতুন অরতরের সাণে ৮  াস 

দকণট দগল। পরররস্থরত বদণলণ , নতুন সা ারেক রনয়  হণয়ণ , োরননা এ রনয়  স্থায়ী না অস্থায়ী? দস 

দতা ঈশ্বরই োণনন। পুণো এণস দগল। পৃরেবী এখণনা সুস্থ হয়রন, তবুও আ রা বাোরল পুণোর গণে 

দ ণত উঠি। এই একটি উৎসণবর েণন্য আ রা সবাই অণপক্ষা কণর োরক। 
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The Second Coming 
by William Butler Yeats 

 

রিতীয় আরবভ তাব  
 অনুবাদ: সুরব ল চক্রবতী  

 

 

প্রসার ান  ঘূরণ তচণক্র ঘুরণত ঘুরণত 

দশ্যন তার রনয়েণকর কো শুনণত পায় না; 

সবরকছু আলগা হণত োণক; দকন্দ্র ধণর রাখণত পাণর না; 

শুধু াত্র দস্বচ্ছাচাররতাই ভর কণর পৃরেবীর উপর, 

রিণ ারহত দোয়াণরর বাাঁধন আলগা হয়, এবাং সব তত্রই  
ডুণব যায় পাপহীনতার গরর া; 

সণব তাে রা লক্ষযররহত, যখন রনকৃষ্টরা 

কা নার আরতশণর্য্ পররপূণ ত।  
 

রনরিতই দকান এক তদববাণী স াগত; 

রনরিতই রিতীয় আরবভ তাব দরোয় দাাঁরডণয়।  
রিতীয় আরবভ তাব! দসই শোবলী শ্রুত হণত না হণতই 

রত্রকাণলর দযৌে জ্ঞাণনর রবশাল রচত্র  
আ ার দচাখণক পীরডত কণর:  রুভূর র বালুকারারশর দকাোয় দযন 

একটা আকার যার শরীর রসাংণহর আর  াো  ানুণষর, 

যার দৃরষ্ট সূণয তর  তই দয়াহীন আর শূন্যতায় ভরা, 

োনুণত ভর রদণয় ধীণর সঞ্চরণশীল, যখন তার চাররদণক  

রবচরলত  রুপারখণদর  ায়া েরনণয় আণস।  
আবার অেকার দনণ  আণস; রকন্তু এখন আর  োরন 

কুরড শতােীর পাথুণর ঘু ণক 

এক দদাদুে ান দদালনা দু:স্বণপ্ন পয তবরসত কণর, 

এবাং ককতশ পশু, পররণশণষ যার আসার স য় হ’ল,  

দবেণলণহণ র রদণক ক্র শই এরগণয় দযণত োণক োত হণব বণল?  
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HATRED 

 

by *Wislawa Szymborska,* 

Polish Poet, 1996 Literature Nobelist 

 

See how efficient it still is, 

how it keeps itself in shape— 

our century's hatred. 

How easily it vaults the tallest obstacles. 

How rapidly it pounces, tracks us down. 

 

It's not like other feelings. 

At once both older and younger. 

It gives birth itself to the reasons 

that give it life. 

When it sleeps, it's never eternal rest. 

And sleeplessness won't sap its strength; it feeds it. 

 

One religion or another - 

whatever gets it ready, in position. 

One fatherland or another - 

whatever helps it get a running start. 

Justice also works well at the outset 

until hate gets its own momentum going. 

Hatred. Hatred. 

Its face twisted in a grimace of erotic ecstasy… 

 

Hatred is a master of contrast- 

between explosions and dead quiet, 

red blood and white snow. 

Above all, it never tires 

of its leitmotif - the impeccable executioner towering over its soiled victim. 

 

It's always ready for new challenges. 

If it has to wait awhile, it will. 

They say it's blind. Blind? 

It has a sniper's keen sight 

and gazes unflinchingly at the future 

as only it can. 
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ঘৃণা 

 

(রভস্লাওভা সী বস তকা, দপারলশ করব, ১৯৯৬ সাণল সারহণত য দনাণবল পুরস্কার প্রাপ্ত) 

বোনুবাদ - দুলাল কৃষ্ণ বসু 

 

দ যাণখা দ যাণখা, এই শতােীপ্রাচীন ঘৃণা,  

এখণনা দক ন সুদক্ষ, রনপুণভাণব রনণের দচহারাণক ধণর দরণখণ ? 

কণতা সহণে সবণচণয় কঠিন বাধা দপররণয়, 

রক দ্রুততার সাণে আ াণদর খু াঁণে বার কণর ঝাাঁরপণয় পণড়! 

 

ঘৃণার ধরণধারণ অন্য সব অনুভূরতর দেণক আলাদা - নতুন পুণরাণনা দ শাণনা। 

দেঁণচ োকার রস বা রসদ এ রনণেই খু াঁণে দনয়। 

অনন্ত রবশ্রাণ র েন্য কখণনা ঘুর ণয় পণড় না। 

অরনদ্রা এর শরিহরণ কণর না; উণে এণক শরি দোগায়। 

 

এই ধ ত বা ঐটা, দস একপাণয় খাড়া, 

এ দদশ বা ও দদশ, দস একছুট লাগাণনার েন্য ততরী। 

আইন ব যবস্থা? প্রে  প্রে  দতা দসটা ঠিকোকই োণক, যতক্ষণ না ঘৃণার দোড়ার গাড়ী দচাখ মুখ রিঁরচণয় 

কাণ ান্মণের  ণতা পররতৃরপ্তর চর  সী ানায় দপৌাঁণ  যায়। 

 

তবপরীণত যর সুরনপুণ রশেী এই ঘৃণা, রবণফারণণর পণরই মৃতুযর রনস্তব্ধতা, 

সাদা ধবধণব তুষাণরর উপর রণির লারল া, 

দ াোকো, ও কখণনা ক্লান্ত হণয় রনণের র্মল লক্ষয দেণক সণর যায় না, 

একেন োঘু িাাঁসুণড়র  ণতা। 

 

ঘৃণা - সদাপ্রস্তুত দনাতুন দনাতুন যুণদ্ধর েন য,  

অণপক্ষা করণত হণলও ব যাোর দনই। 

দলাণক বণল, ঘৃণা নারক অে। 

অে? দ াণটই না। ওর দচাখ অজুতণনর রনশানার  ণতাই তীক্ষ্ণ। 

আর ঈগণলর  ণতাই অরবচরলত, দশ যনদৃরষ্টসম্পন্ন, 

এক াত্র ওই পাণর ভরবষ্যৎণক এভাণব দদখণত। 
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Rabindranath Tagore (1861-1941) and the Bengali Theatre 

Santosh C. Saha  

 

In Bengal during the time of Rabindranath Tagore, the Nobel Laureate, woman was the 

grihalakshmi, the goddess of home, and her proper domain of a woman was the inside the 

home. That her proper domain was inside the home was made clear in Tagore’s novel, Ghare 

Baire (The Home and the World), where a woman who overstepped that restricted line met a 

tragic fate. Europe had the same pattern. But far from a simple imitation of European models, 

Tagore introduced new duties of men and women with the defense of Bengali traditions. 

Tagore’s dramatic heroines in Mrinalini, Uma and Mrinal were not just put on pedestal, but on 

stages in theaters in Bengal. These female characters were bold and socially defiant for a 

new age. Mrinmayi was a tomboy, Uma literate and stoic, Mrinalini sarcastic and independent 

in theatre in newer presentation. The new ideas in Tagore dramas became ideal development 

at the turn of the 20th century that seems to be new and socially encouraging. To put in 

Tagore’s words, “True modernism is freedom of mind, not slavery to taste.”     

This advanced emancipatory theme was depicted in Tagore’s many plays and theaters, 

spanning from 1881 to 1939. His first public appearance as an actor was in his published play 

known as Valmiki Pratibha that was a musical based on the legendary author of the 

Ramayana. It was staged at the famous Jorasanko residence in 1881 before Bankim Chandra 

Chatterjee and Sir Gurudas Banerjee. But his plays, Raja O Rani or Cirakumar Sabha were 

not popular during his lifetime in the Calcutta theatre. His Valmiki Pratibha (1881) was 

expressed through many lovely songs and the story was submerged in nice songs and 

melodious music. His successful Raktakarabi was highly realistic. It showed Western values 

and ideas. In its dramatic version, the King realizes how he became a prisoner of his own 

power; he kills the unseen rebel Ranjan and is forced by Ranjan’s companion Nandini, being 

the symbol of youth, beauty, and freedom. King asks: “Nandini: You will come out with me; 

would not?” Impressed by the appeal, Nandini replies: “I will.”  There are several interesting 

features of Rabindranath as a noted producer and actor in Bengal.   

First, Rabindranath emphasized on realistic representation after fashion changed to newer 

content, a kind of modernity. His niece Devi Chowdhrani wrote, “In the early period of our 

stages, themes were sets in Western models.” By the time Tagore produced Dakghar (1817), 

he produced newer characters that were presented at Jorasako stage where audience 

included Mahatma Gandhi, Tilak, Annie Besant; the themes set up “a house belonging to a 

lower middle-class villager.” Indeed, Dak Ghar with death as, in Tagore’s words, “spiritual 

freedom” from the “world of hoarded wealth and certified creeds.”  

Second, he did not like the pattern then available in Calcutta, and in 1902 he wrote in the 

Banga Darshan Patrika that the art did not have to be subservient to the poetry or written 

words. He observed that he liked Jatra of Bengal. Then he explored a wide range of dramatic 

styles and emotions, including the use of kirtanas.  About his famous Dak Ghar (post office), 

he did not follow the meaning of physical death, because he was concerned with death and 

the freedom from the world in which new vision would be born. 



 

38 

Third, Tagore in his stage performances and dramas projected the play of feeling and not of 

action. In 1890 he released what is known as the finest drama, Visarjan, or Sacrifice, which 

was an adaptation of Rajarshi, projecting a forthright denunciation of meaningless social 

superstitions and religious rites. The play depicted the historical events in the 17th century 

Udaipur. the Maharaja of Tripura was pitted against the wicked head priest Raghupati. His 

latter dramas were more philosophical and allegorical in nature. These included Dak Ghara 

and Chandalika (Untouchable Girl) was based on an ancient Buddhist legend describing how 

Ananda, Buddha’s disciple, asks a tribal girl for drinking water. 

Fourth, Tagore displayed enormous talent as an actor. However, professional theaters in 

Calcutta remained uninfluenced by his new plays. They had not much use of his plays. Thus, 

neither Raktakarabi nor Muktadhara was produced in Calcutta theaters. He wrote and set to 

music over 2000 lyrics and so it was natural that he would write operatic plays.  

Last, although Tagore came to Calcutta and introduced plays occasionally, he staged his 

plays mostly in Santi Niketan, because he did not like the ways of the theatre in Calcutta. That 

is why he liked the jatra of rural Bengal. In jatra there was no forbidding separation of the 

actors from the spectators.  “There is an easy bond of mutual trust between them which makes 

the success of the task in hand.” In 1929, Tagore wrote that in the preface of Tapti “the 

adornment of the stage in modern European theatres by realistic sets and painted scene is 

an intrusion.” Tagore pleaded for small intimate theatres that would provide a meeting place 

for only the scholars. His characters dramatized the characters which would be universal and 

earthly and common. That is why Utpal Dutta, a great actor, wrote that Tagore was a 

successful dramatist.    

 

 

 

  

Tagore in Valmiki Pratibha with Indira Devi 
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Durgo Pujo - Ma Aschen 

Mahalkshmi Venkatesh 

The aromatic smell of Dhunuchi, the smoggy weather, the sound of bursting cap rolls on toy 

guns — the augmentation of pujo holidays forms an integral part of my childhood memories. 

Durgo Pujo is around the corner. The best part of the year, festivities all around, a sense of 

fun and frolic ..."Ma Aschen!" Everything seems to come to a standstill during Pujo. It’s an 

electrifying feeling which only a Calcuttan can understand. Born into a traditional Tamil family 

it was a time to celebrate the union of the south Indian culture (Navratri/Golu) and the Bengali 

culture (Durgo Pujo). I was indeed lucky to grow up in an environment which was a fusion of 

the South and the East. The pandal constructions on every nook and corner would give me 

goosebumps. The beautiful lights put on the streets, the non-stop buzz at New Market and 

Gariahat, the unending stream of people in the metro stations. It was a time of the year to 

forget all your worries and immerse in the emotion called Durgo Pujo.  

Panchami would be the day me and my childhood best friends, Rima and Shreya (how I miss 

them!), would plan our Pujo Parikrama within our neighborhood. We were not allowed to go 

too far by ourselves. The excitement on Shashti morning is unforgettable.  No pressure of 

school exams and the so-called rat race. It was a five days’ holiday from all stress and pain. 

A time to have heartful addas at the pujo pandal, to flaunt your new pujo shopping and to look 

the best. The sound of the dhak, the vivid view of the phuchka wallas and the never-ending 

crowd at the egg roll stalls. It used to feel as if the entire city was yours and the entire pada 

was your family. The resonating sound of the purohit from the pandals saying the mantras as 

loud as he could to make sure that all the adda-prone youth gather in the pujo pandal to give 

anjali.  

My day would start with Amma's musical "Lalita Sahasranamam" chanting at home and end 

with "Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha" at the pujo pandal. Just 

before Sashti, wherever you go the standard sentence would be: "pujor pore." The lovely 

prosad at the pujo pandal would be simply awesome. Hot khichudi with a dollop of ghee and 

labra on shaal patha would just make your day. As a child, I remember being totally spooked 

by Mahisasur. I would try to affix my gaze on Ma Durga, Ganesh, Karthik, Saraswati, and 

Laxmi and try to believe that the Asur does not exist in the big picture.  Visiting pujo pandals 

at Mudiali, Rashbehari, and Behala would be my favorite since those trips would be 

accompanied with visits to relatives and cousins. Meeting my cousins would add to the fun 

and festive feeling. Growing up in Kolkata is a blessing in itself but the communal harmony is 

at its peak during this time.  

Bhashan would be fun in its own way but then it would be a reminder of the end of the 

celebration. Shindoor Khela would be an important event before Bhashan.The sound of 

processions of Durga Ma going back home would be heart rending but the sound of the band, 

music, loudspeaker at full blast would put back a happy feeling, reminding you that Kali Pujo 

is just around the corner! I am miles away from Kolkata. It’s been 17 years since I witnessed 

the magic of Durgo Pujo. I relive those days by narrating the events from my deeply etched 

memories to my twins. They enjoy Golu/Navratri celebration at home.  They see Ma Durga in 

my Golu display and ask me to tell them more stories of my days in Kolkata during Durga 
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Puja. I grew up in this lovely city not knowing that I am building memories of a lifetime which 

I will remember through the tales to my twin boys.  

A big thanks to the BA DFW-Bengali community in Dallas to help me relive those magical 

days back home!! I really appreciate the community putting together a nice online cultural 

event during these difficult Corona times. Ma Aschen and all will be fine. Durgo Pujo this year 

will bring more positivity and peace for sure!!! 
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হারস 

 

 াধুরী বসু 

 

দকাোয় হাররণয় র লা  দসই সহে হারস  

দসই রা ধনু দদখার উোস! 

পে চলণত চলণত, দদখণত দদখণত, কখন দগল দস র রলণয়? 

এখন পণের দশণষ এণস দদরখ হারায় রন দতা দস,  

লুরকণয় আণ  আ ারই বুণকর  ারনকণদর  াণঝ। 

 

 

 

 

Contentment by Korok Chatterjee 
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ভাল দেণকা 

সুরব ল চক্রবতী 

ভাল দেণকা  ন,  ণনার  বন, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা আয়,ু সুশীতল বায়ু, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা সাধ, সাগর অগাধ, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা তুর , উব তর ভূর , ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা সুর, শারলণখর ঝাাঁক।  

ভাল দেণকা গান, গােটির বাাঁক।  

ভাল দেণকা।  
 

ভাল দেণকা দদখা, রদগন্ত দরখা, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা ভাব, েলভরা ডাব, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা দেহ, হররনীর দগহ, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা  ায়া, বনানীর  ায়া, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা দপ্র , দ ণের কােল।  

ভাল দেণকা চলা, িল ও িসল।  

ভাল দেণকা।  
 

ভাল দেণকা জ্ঞান, তশণলর ধ্যান, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা দবাধ, ধরণীর দক্রাধ, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা দ াাঁয়া, কুণহলীর দধাাঁয়া, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা হারস, তৃণ রারশ রারশ, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা  ান, সাগণরর দঢ্উ।  

ভাল দেণকা চাওয়া, কুকুণরর দেউ।  

ভাল দেণকা।  
 

ভাল দেণকা রশশু, পারখ আর পশু, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা নারী, তৃষ্ঞার বারর, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা নর, নীল চাাঁদ বড, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা োয়া, বনানীর  ায়া, ভাল দেণকা।  

ভাল দেণকা সণব, দ ে  োর। ভাল দেণকা সুর, ক রলনী হার।  

ভাল দেণকা, ভাল দেণকা, ভাল দেণকা।  
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ব োধন  

পুলক ব োষ 

 

িররতর আগমরন প্রকৃশত মোয়োেন্ন। নীল শেগরন্ত তুরলোর মরতো প্র োশহত বম ।  

পুকুরর পুশিত পে,  োতোরস শিউশল ফুরলর গন্ধ। 

কোি রন পোশ রের কলর , ধোরনর িীরষ শিশিরশ ন্দু।  

এমশন এক শিশির বেজো প্রেোরত মহোমোয়ো মোরয়র আশ ে চো । 

এ এক অপরূপ মুহূত চ, এই মুহূরত চর জন্য মোনুষ কত শেন, কত কোল প্রতীক্ষমোন। 

মোরয়র আসোয় সোরো ব্রহ্মোণ্ড বযন উৎস ময়,  

সমগ্র প্রকৃশত ও তোর প্রোর্ী এই মুহূরত চর অরপক্ষোয় অধীর।  

মোনুষ তোর জী রনর জ্বোলো, যেনো, দুঃ , কষ্ট স  ভুরল মোর ব োধন করম চ একশত্রত। | 

শপতৃপরক্ষর পর মো সপশর োরর নকলোি বেরক মরত চ আরস তোর অসং  সন্তোরনর আহ্বোরন।  

মোরয়র আসোয় মোনুরষর কত আিো, েরসো, কত আর েন শনর েন।  

মোনুরষর শ শ্বোস মোরয়র চরর্ স্পরি চ, এ ধরোয় জরো,  িো, মহোমোরীর অ সোন অশন োয চ।  

মো বতোমোর সন্তোরনরো আজ জজচশরত, েীত, বিোকোতুর, মহোমোশরগ্রে। 

তুশম একমোত্র তোরের আিো েরসো, তোই বতো তোরো আপনজন হোশররয়ও বতোমোর ব োধন আরয়োজরন 

সশম্মশলত আজ। 

মো তুশম বতো বে তোরের অেয় েোন শেরয়শিরল, 

েিপ্রহরর্ধোশরনী, অেয়োিশক্ত হরয় মশহষোসুর  ধ করর।  

বহ বরদা, অজরো, বহ িরর্ময়ী িঙ্করী, তুশম পোররো নো বতোমোর সন্তোনরের অেয় শেরত? 

বহ অসুরশ নোশিনী, তুশম শক পোররো নো অসং  বিো   ি সমস্যো রূরপ অসুররের শনঃরিষ কররত।  

বহ  লপ্রেোশয়নী, তুশম পোররো নো বতোমোর সন্তোনরের শেরত এক মহোমে? 

বয মরের উচোররর্ শনরস্ত্র ও শনঃরিষ হর  এই অসং  বিো   ি সমস্যো রূরপ অসুরররো। 

বসই মহো মরে শনর্ম চল হর  এই মহোমোরী।  

আর তো যশে নো পোররো করুর্োময়ী, তর  বকোন েরসোয় পোঠিরয় র ণল এই শ শ্ব চরোচরর।  

আজ বতোমোর সন্তোনরের বতোমোদক প্ররয়োজন মো, 

আজ যশে তুশম বতোমোর সন্তোনরের আতচনোে নো শুনরত পোও, 

আজ যশে তুশম বতোমোর সন্তোনরের রক্ষো নো কররত পোররো। 

আজ যশে এই শ শ্ব চরোচর বক শ নোি বেরক নো  োোঁচোরত পোররো।  

তর  বুঝর ো তুশম  লধোশরনী, শরপুেল োশরনী, করুর্োময়ী জগৎ জননী নও।  
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Authentic Bengali Recipes 

Sati Mukherjee 
 
Five recipes have been provided here which when assembled will provide a complete 
meal.  

Lemon Rice  

Ingredients: 
 
1. Basmati Rice (1 1/2 cup) 
2. Lemon Juice (one whole lemon) 
3. Turmeric Powder (1 tablespoon) 
4. Whole Coriander (1/2 spoon) 
5. Cholar (chana) Daal (1 tablespoon) 
6. Uradh Daal (1 tablespoon) 
7. Shorshe (Mustard) (1/2 tablespoon) 
8. Dry Whole Red Chili Peppers (3 pieces) 
9. Oil (4 tablespoons) 
10. Salt (as per taste) 
11. Curry Leaves (10 pieces) 
 
Method: 
 
Soak Uradh and Cholar Daal for 3 hours and set aside. Cook rice and take the starch 
out. Add oil to heated pan on stove. When oil is hot, add whole corriander, shorshe 
(mustard), dry whole red chilli peppers, cholar and uradh daal, curry leaves. Stir fry for 2 
minutes. Then add rice in pan. Add turmeric, salt (to taste) and lemon juice. Stir 
constantly for a few minutes until all ingredients are mixed properly. 
Serve hot. 
 
 
 
 

Kumror Chhakka 
 
Ingredients: 
 
1. Pumpkin (500 grams) 
2. Potatoes (200 grams) 
3. Chola (1/2 cup) 
4. Panch Puran (Five seeds)  (1/2 tablespoon) 
5. Hing (1/2 tablespoon) 
6. Turmeric Powder (1/2 tablespoon) 
7. Cooking Oil (4 tablespoons) 

https://3.bp.blogspot.com/-GcEpk5WHzdE/XGzIC6GWKUI/AAAAAAAAEmY/p85ua5KkmQcZ2-YgcAYp1ucqvo7lhnEKQCEwYBhgL/s1600/Lemon%2Brice%2B1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2rx9jl-ZMxA/XG4qPVoyMJI/AAAAAAAAEoU/Gf5z2_1JOS4TJHlMgxNHd59ntDR3UJTKACLcBGAs/s1600/IMG_20190220_222937.jpg
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8. Coriander Powder (2 tablespoons) 
9. Ginger Paste (1 tablespoon) 
10. Ghee (1 tablespoon) 
11. Garam Masala (1 tablespoon) 
12. Bay Leaves (2 pieces) 
13. Salt (to taste) 
14. Sugar (1/2 tablespoon) 
15. Dry Whole Red Chili peppers (2 pieces) 
 
 
Method: 
 
Cut pumpkin and potatoes into small cubes. Warm pan on stove and add oil. As oil 
heats up, add panch puran. Also add bay leaves and dry whole red chilli peppers. After 
the crackling of the spices, add pumpkin, potatoes and chola in pan.  Add the remaining 
spices and cook for a while until potatoes turn brown. Add 1/2 cup water, salt and sugar. 
Once the pumpkin and potatoes are soft, add ghee and garam masala to the mix. Make 
sure all spices are absorbed by the contents in the pan. 
 
Serve with luchi or paratha for best experience. 
 
 
 
 

Prawn Malai Curry 
 
Ingredients: 
 
1. Prawn (10 pieces) 
2. Plain Yogurt (1/2 cup) 
3. Coconut milk (1 can) 
4. Butter (1 stick) 
5. Tomato puree (4 tablespoons) 
6. Onion paste (4 tablespoons) 
7. Ginger / Garlic Paste (4 tablespoons) 
8. Turmeric (1/2 tablespoon) 
9. Coriander powder (1 tablespoon) 
10. Green chili (4 pieces) 
11. Red chili powder (1 tablespoon) 
12. Cashew paste (2 tablespoons) 
13. Oil (2 tablespoons) 
14. Whole cinnamon sticks (2 sticks) 
15. Whole cardamom (4 pieces) 
16. Whole cloves (4 pieces) 
17. Garam masala (1 tablespoon) 
18. Lemon juice (2 tablespoons) 

https://1.bp.blogspot.com/-VNrmhg17bGM/X0v4q22mQ8I/AAAAAAAAFP0/0IH8qeugpsgnR0Nhe2TvlU1uQKr6JjNvQCLcBGAsYHQ/s2048/IMG_20200830_140303.jpg
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19. Sugar (1 ½ tablespoons) 
20. Salt (to taste) 

 

Method: 
 
Clean and devein the prawns. Marinate the prawns with yogurt, tomato puree, turmeric, 
green chili, red chili pepper, cashew paste, oil, lemon juice, salt and sugar. 
Heat up a large skillet. Add butter, whole cinnamon, cardamom and cloves. Then fry the 
onion and ginger / garlic paste along with coriander powder. 
After 5 minutes add the marinated prawn to the skillet and turn the heat to high. Add 
coconut milk and cook for 10-12 minutes. 
 
When the gravy is thickened, add garam masala. 
 
 
 

Murgi Irani 

 
Ingredients: 
 
1.  Chicken (1 1/2 pound) 
2.  Ghee or butter (2 tablespoons) 
3.  Kashmiri chilli powder (2 tablespoons) 
4.  Yoghurt (1/2 cup) 
5.  Ginger paste (2tbs) 
6.  Garlic paste (2tbs) 
7.  Cashewnut paste (3 tbs) 
8.  Cream (1/2 cup) 
9.  Chopped onion (1/2 cup)  
10. Keora water (1 tbs) 
11. Lime juice (1 tbs) 
12. Big cardamon with skin 
       roasted and crushed (5 pieces) 
13.  Salt and sugar (to taste) 
 
Note: Mix one teaspoon keora essence mix with one tablespoon plain water for getting the best 
taste 
 

Method: 
 
Marinate chicken with all ingredients except chopped onion, butter, cream, Keora water 
and big cardamon. Heat the butter in a pan and chopped onion and big cardamon. Fry 
till golden brown then add marinaded chicken. Stir and cook. Cover and cook in low 
heat. When chicken is tender remove from stove and add cream and keora water. 
Sprinkle lime juice while serving. 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-LneduytdIv0/XH8lii_sW_I/AAAAAAAAEvM/gf_WJ-noER48YYIWLiITupgj9Df0FTcnQCLcBGAs/s1600/20190305_193645.jpg
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Mango Sandesh 
 
Ingredients: 
 
1. Paneer or chhana (250 grams) 
2. Soft Khoa Khir (250 grams) 
3. Sugar (200 grams) 
4. Cardamom Powder (1/2 tbsp) 
5. Dry Mango Slices (aamsotto) (16 slices) 
6. Rose Water (1/4 tbsp) 

 
Method: 
 
Mix paneer and sugar together and put it in a pan on low heat.  When sugar and paneer 
are well mixed, add khoa khir and cardamom powder and cook for 6 minutes. Add rose 
water. Mix well and turn off the heat. Let the mix cool.  Then take the mixture and make 
16 ball shaped lumps. Press each lump with the palm of your hands and make them into 
thick flat oval or mango shapes. Then add a slice of mango (or aamsotto) between two 
such oval shaped pieces and add one slice of mango on top. Repeat the same thing with 
the remaining mix and create 8 mango sandesh. 
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Koraishutir Kochuri 

Shampa Ganguli 
 
Ingredients 
 
For the stuffing: 
Fresh shelled green peas: 2 lbs 
Ginger: 1&1/2 inches 
Green chillies: 4 to 5 
Garam masala (dry roasted and ground): comprising of 5 green cardamoms, 1 inch of 
cinnamon stick, 5 cloves 
 
For the puri/kochuri: 
White refined flour/maida: 1 pound 
Ghee/clarified butter: 6 to 8 tsps 
Salt: 1 tsp 
Lukewarm water:  about one cup. 
 
For frying: 
About 2 cups oil mixed with approx. 1/4 cup of ghee.  
 
Method: 
 
Make the dough by mixing the maida, salt and melted ghee well together. To this slowly 
add lukewarm water to bind the dough. Add water in small quantities to make a dough 
that's a little tight. This dough has to be kneaded for at least 20 to 25 minutes. It then 
turns smooth and soft. It needs to have some elasticity. Cover and keep it aside for a 
while.  
 
Grind the shelled green peas with the ginger and green chillies into a coarse paste in the 
grinder, preferably without added water. Grind for about 2 mins, then give it a mix with a 
spatula, and if some peas remain whole, grind it again for another few mins.  
The garam masala, if roasted whole, can be ground along with the peas, at this stage.  
 
In a wok/kadhai pour in about 4 tsps of ghee. Let it heat up well, reduce heat and add in 
the peas’ mixture. Fry it well, stirring repeatedly so that it doesn't burn. The mixture turns 
a dark brownish green color. After about 7 to 10 mins. Add the salt as per taste and about 
2 tsps of sugar. Mix well. 
 
Check the salt/sugar/chillies at this point. Since the mixture is a stuffing. it will mellow 
down in taste after being stuffed. So, at this point all spices should be a little extra.  When 
the peas mixture has changed color and is completely dry set it aside to cool. The garam 
masala, if not added while grinding, and if available in powdered form, should be added 
and mixed in at this stage. It is advisable to make the peas stuffing a day in advance so 
that the spices blend into the peas well.  
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Now for the Kochuris: 
 
Divide the dough into roughly 15 to 20 equal balls and the completely cooled peas mixture 
into an equal number of smaller sized balls for stuffing. Left over stuffing can be reused 
later. 
 
Take a ball of dough and gently make a crater in the centre with your thumb. Or you may 
roll it out into a small circle and then place the stuffing and close the dough up around it. 
Ensure that there are no cracks. Roll it between your palms gently. Then apply a little oil 
to the dough and roll it out on a flat surface with your rolling pin. About a 3” diameter is 
perfect.  
 
In a wok/kadhai, heat up a mixture of oil and ghee - enough so that the kochuri can be 
deep fried. When the oil smokes, reduce the heat to medium low and put in the kochuri. 
Cook on one side, and when it floats, flip over. Cook both sides till crisp. These kochuris 
do not absorb any oil.  
 
Serve them hot. They can be eaten by themselves or with chholar daal or alur dum. 
 

  



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Durga by:  Advik Anand (6 years) 

  

 

From our younger members 

দ াটণদর দেণক 
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ছুটি নয়, ছুটি তাও 

(আ াণদর করবতা) 

 

স্তুরত ভটাচার্য্ত ও  শর তলা রায় 

 

বণস আর  বারড়ণত  

তারকণয় েরড়ণত  

 

স্কুল দনই, ক্লাস দনই, 

রাস্তায় গারড় দনই  

 

ছুটি ছুটি কণর  ন, 

ছুণট যাই রক কারণ? 

দবণরাণনা দতা বারণ! 

 

েণর বণস খাস্তা - কচুররর নাস্তা  

রাণত হণব pasta  
 

ছুটি নয়, ছুটি তাও  

enjoy কণর নাও 

  

পৃরেবী রক দেণ  োণক, 

পড়ণবা আবার দসই পাাঁণক! 

তখন আর বণলানা  

“ছুটি আর এণলানা!” 
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The Cursed Souls 
 

By Rishit Anand 
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Hudson Black could not have ever been as freaked as he was then, reading the paper in 

his hands that he was certain was a warning that his death was near:  

Nice try, but danger still awaits. 
Mr. Black had been pursued by monsters that were supposed to be fictional ever 

since he had tried taking a walk in the woods beside his house for the first time. Rarely 
had he made encounters with the beasts, but he always knew he was being watched. 
He’d been enough of a socially-awkward, paranoid, half mentally-broken person before 
he had met horrifying creatures outside of his home. He moved from his old house to an 
apartment here in hope that the number of people in New York would have kept the 
beasts away. However, judging from the threat note in his hands, apparently not. 

While Mr. Black hadn’t been harmed yet, but only warned over and over about 
some peril that would end him, he still didn’t think he would sleep peacefully ever. 

Why do I even try to avoid these things? Mr. Black was thinking dejectedly, when 
a woman from the moving service startled him by asking if he needed help with his 
luggage.  

“Oh… No thanks.” was Mr. Black’s answer. 

After the woman left, Mr. Black picked up the note on the ground and read it a 
final time. He sighed dreadfully as he shoved it into his pocket and picked up his bags. 

Mr. Black carried his suitcases to the door and opened the room, still thinking of 
what the note could possibly mean. If this ‘danger’ was worse than what Mr. Black had 
already experienced with the creatures he had seen in the woods and through his 
journey here to New York, he probably would curl up under a rock for the rest of his life. 

As Mr. Black came inside, he looked up and his heart skipped more beats than 
was probably normal. He wanted to scream, but he had gasped so hard, he didn’t have 
enough breath. 

Because, in his apartment, resting on the couch, was a translucent old man in his 
90’s (probably), sipping from a mug of frothy beer. And behind him was another old 
translucent, cloudy man, this time running on a treadmill. And beside him…. well, the 
room was actually filled with these palely colored people with fatigued looks on their 
faces. Something told Mr. Black that these people had been here longer that it looked 
like they had. One of them noticed him, and told the others, “Oh look, another one’s 
here to die.” To this, an awkward silence followed.  

It was probably Mr. Black’s scared expression that made the same man query, 
“Wait, can you see us?” 

 Mr. Black said nothing. All he did was stay frozen, topple backwards, and black 

out. 

Mr. Black’s eyes began to flicker, which caught the attention of the first man he had seen 
earlier. “Hey, people! He’s waking!” 

The rest briskly surrounded the unconscious fellow, and the noise stirred him. 
When Mr. Black opened his eyes, he almost collapsed again in fright. With his feet, he 
slid himself as far from the weird old people as he could, even going through one or two, 
until he slammed his back into a wall.  
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“What are you, vampires?” Mr. Black demanded, as he reached into his left 
pocket for a handful of garlic that he stowed for exactly these kinds of occasions.  

“Vampires?” a woman asked, offended. “Do we look like vampires to–?” 

“Ghosts.” another one interrupted solemnly. “We’re not with the rest because 
we’re cursed souls.”  

“Cursed souls? Rest?” Mr. Black was growing more and more scared of his 
situation. But then he remembered something. “… Wait, ghosts? So, you can’t hurt me?” 

 “Hurting does not always need touching, but it’s not us you should worry about.” 
was a ghost’s warning reply. 

 Mr. Black was about to ask why he could suddenly see dead people, but the ghost 
with the beer beat him to it. “But who are you, and why can you see us? No one, not even 
the people running from the ABCD have seen us. Unless seeing the dead is your 
inhuman skill?” 

 “I honestly don’t know what you’re talking about. The ABCD?” 

 “Acrid, beastly, cryptic, demons.” When Mr. Black shot a confused look, the man 
retorted, “What, you think you can come up with better acronyms? And they are 
demons. I can tell you probably haven’t seen them, because you’re still alive. You didn’t 
put up even a little fight to the minions they sent, so they didn’t see the need to come 
torture and curse you. The only cool part about being like us is that we get to do things 
like this.” To demonstrate, the ghost stuck out his hand, snapped his wrist, and a 
tablelamp went flying and crashed into a wall. 

 Mr. Black didn’t know what to say. He wasn’t going crazy; other people were 
having the same problems! He had one more question to ask, however. “Are any of you 
trying to help those people? They have lives.” 

 To this, an uncomfortable silence fell across the room. “We’re dead now. There’s 
nothing we can do about it.” 

 Mr. Black was riled up now. It turned out that all these ghosts ever did was lazily 
and selfishly sit in rooms. “Just because you can keep existing doesn’t mean others can. 
And don’t pretend that chased humans are fine. I heard you say I was going to die right 
after I came in here! The bottom line is, people are going to be affected by this ABC 
group, and you don’t care.”  Every widened eye in the room was on Mr. Black. 

 Breaking the silence, someone talked. “Well… what do you say we do, Ralph?” he 
asked the treadmill ghost. Apparently, the ghost on the treadmill was a ‘leading figure’ 
in the ghosts of this room.  Ralph kept his eyes on Mr. Black. He nervously scratched his 
pale, ghostly neck, but after a few moments, he straightened up and looked at the rest of 
the souls in the room. “I say we help.” he declared, taking note of Mr. Black’s helpless 
expression. “There’s no need for any more cursed ones.” 

 It was obvious that nobody (other than Mr. Black) liked Ralph’s response, but 
when Ralph added “We’re actually getting the chance to do something after, like, 50 
years.”, the negative veil covering the ghost’s faces lifted. Seemingly, Ralph knew how to 
convince dead people. But then, one of the last ghosts to agree asked “What now?” 

 “For that,” Hudson Black spoke again, “We head to the woods. We’re going 
hunting. Alphabet hunting.” 

To be concluded… 
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Drawings by: Aniya Sen Paul (6 years) 
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কুচারা 
 

আরুশি চচৌধুশর  

 

এই গ্রীষ্মকালে আমরা দক্ষিণ কলোরাল ার একটা ছ াট্ট শহলর ছেড়ালে 

ক্ষিলেক্ষ োম যার নাম কুচারা। আমরা দশ ঘণ্টা িাক্ষড় চাক্ষেলে ওখালন ক্ষিলেক্ষ োম! 

কুচারা খুে সনু্দর এেং ক্ষনক্ষরক্ষেক্ষে জালেিা দশ হাজার ক্ষিলট। ওটা Sangre de Cristo 

পাহালড়র ছকালে অেক্ষিে এেং ওর চার পালশ San Isabel National Forest 

 ক্ষড়লে। Cucharas নদী ওখান ক্ষদলে েলে যাে। এই অঞ্চলের বেক্ষশষ্ট্য হে Spanish 

Peaks ছযগুলো ধূসর রলের এেং প্রাে সে জালেিা ছেলক ছদখা যালে। আমার সে 

ছেলক মজা হলেল  জন্তু জানওার ছদলখ।ওখালন অলনক িরু আর হক্ষরণ ছদখোম। 

একটা ছ াট্ট ভাল্লকু ও ছদলখক্ষ োম। আমরা অলনক hike ও করোম ওখানকার 

পাহালড় এেং জঙ্গলে। ছেশ ক্ষক ু সুন্দর ছেক ও ছদখোম। খুে ভাে কলর ছেড়াোম 

আর আনন্দ করোম। আক্ষম আোর কুচারা ছযলে চাই।  
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Written By: Amon Sarbadhikari (9 years) 
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Butchart Gardens by: Aalo Chaudhary 
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March Madness  

by Stuti Bhattacharya 
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Durga by Aadit Sarbadhikari (5 years) 


