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Message from Executive Committee 

The Bitchitra Executive Committee would like to welcome you all that have come to worship 
Ma Durga and take part in the celebration of Durga Puja.  We extend our sincere greetings 
and best wishes to all the members and friends of Bichitra and to all the guests participating 
in this year’s festivities.  Of all the puja’s we observe this is the one most closest to our 
hearts.  This year marks the 38th year of Durga Puja festivities in Winnipeg. 

Despite our very busy schedules and hectic lives many of us lead, Winnipeg remains one of 
the very few places in North America where we still manage to strictly follow the customary 
rituals and proper timings of Durga Puja as they do in India.  This is a testament of our 
dedication.  Your generous contributions, continuous support, and active participation have 
made this all possible for the last 37 years.   

On this occasion, we sincerely thank all the members of Bichitra and of the Durga Puja 
Committee for their hard work and help in making the 2017 Durga Puja celebrations a 
reality, and thank the most dedicated editor, all the contributors and advertisers for making 
the publication of Agomoni a success.   

*** 
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Durga Puja Committee 2017 

 

Chairperson: Karabi Roy Chowdhury 

Priest: Pandit Venkata Machiraju 

Puja Arrangements: Rimi Roy Chowdhury, Manju Roy, Anita Pandey, Sumi Dhar, Debjani 
Sarkar, Srijeet Saha, Shruti Mukerji,Suchita Ghosh, Asit Dey, Abhijit Chaudhuri, Ayan 
Mukerji, Tanmoy Ghosh, Udipto Dutta, Joykrishna Das and Aya Das. 

Cultural Programs and Entertainment: Triparna Lahari, Krishna Bal 

Puja Bhog:   Rimi Roy Chowdhury, Anita Pandey, Shruti Mukerji, Sumi Dhar, Debjani 
Sarkar, Sadhana Chaudhuri 

Puja Collections:  Jayanta Debnath 

Pandal Design and Preparation: Rimi Roy Chowdhury, Manju Roy, Anita Pandey, Sumi 
Dhar, Debjani Sarkar, Srijeet Saha, Shruti Mukerji,Suchita Ghosh, Asit Dey, Abhijit 
Chaudhuri, Ayan Mukerji, Tanmoy Ghosh, Udipto Dutta, Joykrishna Das and Aya Das. 

Pandal Set Up: Rimi Roy Chowdhury, Manju Roy, Anita Pandey, Sumi Dhar, Debjani 
Sarkar, Srijeet Saha, Shruti Mukerji,Suchita Ghosh, Asit Dey, Abhijit Chaudhuri, Ayan 
Mukerji, Tanmoy Ghosh, Udipto Dutta, Joykrishna Das and Aya Das. 

Food Committee: Executive Committee Members of Bichitra 
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Message from Durga Puja Chairperson 
 
 
 

 
 
 
 
Dear Bichitra Members and Friends, 
 
It gives me an immense pleasure to welcome all members and friends to the 38th Shree 
Shree Durga Puja, organized by Bichitra in 2017 in Winnipeg.  
 
Durga Puja, also known as Sharadutsav, symbolizes the victory of virtue over the evil. This 
celebration enriches all our lives and serves to maintain our Bengal religious and cultural 
heritage.  
 
I would like to thank all the well-wishers and volunteers who have devoted their time and 
contribution to make this auspicious occasion, Durga Puja successful. 
 
I hope you all enjoy this year’s puja. May the divine blessings of Goddess Durga enrich your 
life and fill your home and heart with happiness and joy. Wish you a happy Durga Puja! 
 
 
 
Sincerely, 
Karabi Roy Chowdhury 
Chairperson, Durga Puja Committee 2017 
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Poems 
 

ART 

Prothoma Bhatta 

 

Art is a language that anyone can learn 

Express your imagination and feeling all can be done 

Art can be showed with your brush and the hands 

Love or grief then start to dance with its friends 

Definition of art is defined by your allurement 

You will be amazed by power of its enticement 

If you are sad, blue or gloomy, 

Remember an art can make you happy and lively. 
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Articles 

 

KAMAL CHANDRA DE 

Neil Mazumder (forwarded by Devjani Chaudhuri)  

Neil is Devjani’s brother’s school friend 

 
 
Kamal Chandra Dé (Uncle) was a second father to me. Having lost my father at a young 
age, Uncle assumed a paternal role quite early on in my life. I have been Rudro’s (his son’s) 
friend from primary school and thus a part of the Dé family all my life. Devjani (Didi), 
Devasmita (Bonty), Rudro and I grew up together. Upon my father’s premature demise, my 
mother and my sister moved abroad. My move, albeit shorter, was a more fulfilling one to 
the Dé family home on Gokhale Road.  
  
Uncle was the archetypal head of the family – strict, stern and disciplined. I was a bit scared 
of him at first. The old adage that children should be seen and not heard, never felt more 
real than when we were around him. However, with time I got to know him better and 
discovered that he was an incredible person with the most interesting collection of 
anecdotes on just about any subject. I soon became an eager listener and remain to this 
day, his most ardent fan. 
  
Uncle was the most learned and distinguished person I knew. He was the perfect mix of 
educated English gentry and the eminent Bengali zamindar. He was methodical in his ways 
and abhorred flippancy. If I could describe Uncle in a few words, I would say he reminded 
me of Chhabi Biswas in Satyajit Ray’s “Jalsaghar”, predominantly in the scene when he puts 
his cane forward to stop a guest from recompensing the dancer before himself (the host)! 
  
But what I enjoyed most about my time with Uncle was his vast collection of stories which 
he would share during any casual discussion or event. 
I recall the one time when the conversation at dinner moved to the subject of liqueurs. 
Uncle asked me if I knew why every bottle of Benedictine had the letters DOM on it. 
Needless to say I was clueless but eagerly awaited his response. He said that Benedictine 
liqueur came from the Benedictine Abbey of Fécamp in Normandy and was initially an 
aromatic herbal beverage developed by the monks for medicinal purposes. It so happened 
(Uncle went on) that the monk who invented the liqueur fainted shortly after tasting it. The 
other monks, concerned about the health of their colleague, rushed to his side to revive 
him. When he came to, his first words were “Deus Optimus Maximus” ("To God, most good, 
most great") in praise of the outstanding taste of the fine liqueur he had just created, 
whence the abbreviation on every bottle since! I never questioned Uncle’s stories as I 
always found them enthralling. I did however visit Fécamp much later in life. The monk who 
invented the liqueur was a Benedictine Venetian of the Renaissance era by the name of 
Dom Bernardo Vincelli. Uncle’s story was never confirmed but this mattered little because 
his narratives at the time were an incredible source of joy to the fascinated adolescent. 
Many years later Uncle and Aunty came to visit me in Paris. While walking past a Daniel 
Hechter men’s clothing store, he called me to look into the shop window at a pair of 
cufflinks. I remarked that they were quite unique, as one had a question mark and the other 
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an exclamation mark. He asked me if I knew why that was so. I replied that I didn’t but 
instantly liked where this was going. It appears that Victor Hugo was so apprehensive about 
public response to his recently transcribed “Les Misérables” that when the publication was 
released he impatiently sent his publishers a note with a “?” on it. To his extreme 
gratification, the response from the publishers was an “!”denoting the novel’s huge success! 
  
Uncle had a dry sense of humour. On the aforementioned trip to Paris, I photographed 
Aunty in front of Notre Dame at exactly the same spot where I recalled having seen an old 
photo of her from 40 years earlier. I eagerly showed the new photo to Uncle, thinking it 
would evoke memories of his previous visit to Paris with his wife. He looked at the photo 
and calmly remarked, “Well, at least Notre Dame still looks the same!” At moments like 
these, Uncle reminded me of the likes of Shaw. One of Uncle’s yarns involved an incident in 
the playwright’s life when the elusive Garbo suggested Shaw marry her since their children 
could then have her looks and his brains. To this, the subtle Shaw replied, “But Madam, 
what if it were the opposite?!” However improbable the situation may seem, I somehow feel 
that under similar circumstances, Uncle, although no less appreciative of Garbo’s beauty 
than any other man, would not have answered any differently. 
  
Uncle introduced me to classical music. Traditionally, classical music aficionados are usually 
initiated to it at a very early age. I was however in my late teens and found such form of 
music a tad boring. So Uncle did what he did best – brought western classical music into my 
life through facts. Beethoven’s incredible symphonies were introduced with the fact that the 
composer was tone deaf, Mozart entered through my fascination for learning European 
languages – the Magic Flute was composed in German, the Marriage of Figaro in Italian. At 
first, I was never made to sit through a whole opera or a concert but just enjoy the 
occasional aria or symphony. Thus, opera started with Puccini’s Che Gelida Manina from La 
Boheme and the Brindisi from Verdi’s La Traviata. We went from light operettas by Rossini 
and Offenbach to Verdi’s more dramatic Rigoletto and extravagant Aida. I soon began to 
enjoy them all. 
  
There was a large collection of books at Gokhale Road and Uncle encouraged me to further 
develop my perusal of classics from both English and Bengali literature. Classics were a part 
of my school curriculum but in leisure I had more a penchant for the mystery novel. Uncle 
recommended a myriad of classic authors. We would then watch some of these works on 
film together. Speaking of films, Uncle also acquainted me with the world of old Hollywood. 
He owned original signed movie-cards from actors on the Silver Screen. He would bring me 
film books from the Calcutta Club library on actors, directors, producers of old Hollywood 
films. I thus familiarized myself with the likes of Hitchcock, Lubitsch, Cukor, De Mille and 
thespians like Bergman, Peck, Taylor, Burton etc. I would read about the making of 
Cleopatra or casting the role of Scarlett in Gone with the Wind. These films, of a time long 
gone, fascinate me to this day. 
  
Teatime was a memorable daily ritual at Gokhale road. It was usually around 5 p.m. after 
the afternoon siesta. This was a classic moment with the Dé family – Uncle’s tales were at 
their best, unexpected guests would drop by, experimental food would be eaten – teatime 
reminded me of something out of a Gerald Durrell novel! 
The odd (offbeat not strange!) guest would show up around teatime. It would either be a 
friend of someone who wasn’t home or someone whose name was so distorted by the guard 
and then the cook and the cleaner that no one wanted to receive the person in question. 
Among relatives, there would be the more welcome and those perhaps a little less desired – 
like the aunt who would systematically ask the children how much they scored in their math 
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tests (nicknamed “onke-koto-peyecho-pishi”). At this particular relative’s arrival and to 
avoid unwanted agony, the three bathroom doors would slam simultaneously with the three 
children disappearing behind them! I have thus found myself across a cup of tea with the 
relative in question - at first because I was unaware of her persistence when it came to 
mathematics but later simply because of a lack of a fourth bathroom at Gokhale Road! 
Teatime was also when Uncle liked experimenting with food and we, the children, were 
usually his delightful scapegoats. Snacks with tea went through different phases. There was 
the time we brought the Belling oven over from my residence to Gokhale Road. Snacks at 
that time usually comprised of anything we could possibly bake in it. Over the mango 
season, Uncle’s mango purée arrived in endless tins and was added to everything one could 
conceivably imagine. An all-time favorite was Aunty’s delicious kheer with the solid “shawr” 
(cream) floating on it. Anyone casually passing by the verandah on his/her way to the 
kitchen on an ordinary afternoon could observe the kheer boiling on the kerosene stove 
endlessly. Another time Uncle pickled cucumber slices which we enjoyed with bread for a 
while. In fact Didi’s friend Bipasha decided to take her enthusiasm a step further and drink 
the liquid preserve. We had learnt the hard way never to get too ambitious with Uncle’s 
culinary experiments. Bipasha’s courageous move inevitably resulted in unspeakable 
consequences on her digestion!  
Toast burning was a ritual at teatime at Gokhale Road. The pop-up function on the toaster 
died in the 70s and for years since then, everyone has been burning toast at Gokhale Road. 
Aunty would inevitably remember something she needed to do in the kitchen shortly after 
putting the bread slices in the toaster and would rush back too late. (In her defense I have 
to say that the hike from the kitchen to the toaster in the dining room was not a short one). 
Uncle always said that although car emissions in Calcutta accounted for significant carbon 
levels in the atmosphere, we definitely contributed our share to it with the quantity of black 
toast that came out of that toaster. But that blue toaster was an integral part of life at 
Gokhale Road so we never replaced it. It served multiple purposes. Some of us would warm 
our hands over it in the winter. A lot was accomplished around the toaster but we never 
remembered to release the toast in time. In retrospect, the smell of burnt toast was a far 
more efficient indicator of teatime than the imperceptible bell that Mahesh or Kalicharan 
rang occasionally! 
  
My time with Uncle and the Dé family was a memorable part of growing up. I cannot recall a 
moment of my school or college years without them. Both Uncle and Aunty have been more 
than parents to me. The Bard said that some are born great and some have greatness 
thrust upon them. I think the same applies to families. We are all born into one but 
sometimes we unexpectedly find ourselves in the middle of one that becomes our own. 
 
Uncle passed away earlier this year and although he is no longer physically among us, for 
me he lives on in my day-to-day life. There are often moments in tasks that I accomplish 
when I think of him. I am eternally grateful to have had him in my life all these years and 
for the rich legacy of love, respect, knowledge and understanding he has left us, his 
children. 
 

 

-oo0oo-  
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জন্মান্তর 

 
শ্রীপ্রণব 

 
 
আমার বনু্ধ পলাশ ছ াটখাটটা ছেহারার সাদামাটা মানুষ। বনু্ধটদর ভালবাটস, গুরুজনটদর শ্রদ্ধাভক্তি কটর। 
ওর প্রায় সব কক ুই ভাল। শুধু ছকউ লম্বা েওড়া কথা বলটল, অথ থাৎ জ্ঞান কদটল, সহয করটে পাটরনা। ো 
ছস গুরুজনই ছহাক বা অনয ছকউ।  ুটোনাো কটর েকথ জটুড় ছদয়। আর েটকথ ওর সাটথ এটঁট উঠটব, 
এমন ছলাক ছবাধহয় জন্মায়কন। ছহটর কিটয় প্রকেপক্ষ, বা োর সাঙ্গপাঙ্গরা যখন বল প্রটয়াটি উদযে হয়, 
হাটে পাটয় ধরার দাকয়ত্বটা আমার ঘাটড়ই োটপ। কারণ ছবকশর ভাি সময় আকমই ওর সটঙ্গ থাকক। কনষৃ্ককে 
পাওয়ামাত্র হাটের কাট  যা পাই, করক্সা বাস বা টযাক্তক্সটে েুটল ছেকল ওটক। ঊর্ধ্ থশ্বাটস ঘটর ছপ ৌঁট  হাপঁ 
 াকড়। এরকম একবার নয় বহুবার হটয়ট । েবু ওর ছেেনা হয়না। 
 
একবাটরর কথা বকল। কক একটা বযাপাটর কটলটজ ষ্ট্রাইক েলট । মাসখাটনক হটে েলল সমাধাটনর লক্ষণ 
ছনই। উটে রাজননকেক ছনোটদর ইন্ধটন পকরকিকে ছঘারাটলা হটয় উঠট । এই সময় মাননীয় মুখযমন্ত্রী 
আটলােনার জনয প্রস্তাব পাঠাটলন। বযস, ছনোটদর মখু েুন। সরকারটক পযাটঁে ছেটল মজা করার উৎসাহ 
দপ কটর কনটভ ছিল। খাটল কবটল বুটনা হাসঁ কশকার এক কথা। আর সুন্দরবটন রয়াল ছবঙ্গল টাইিাটরর 
মুটখামুকখ হটয় োল ছঠাকা অনয বযাপার। দুটটার মটধয ছয আসমান জকমন োরাক, এরা ছসটা জাটন। আর 
জাটন বটলই দুক্তিন্তা। মুখযমন্ত্রী মটহাদয় ছসাজা ছলাক নন। রাজনীকে কটর েুল পাককটয়ট ন। কথার 
মারপযাটঁে বড় বড় ছনোটদর ছঘাল খাইটয়  াটড়ন। ইটে করটল প্রধানমন্ত্রী হটে পারটেন, হনকন ছকন 
কেকনই জাটনন। সদাই িম্ভীর মুটখ পাম থাটনন্ট ভররুকুটট। কখটনা হাটসন না। এটহন কবভীকষকার মুটখামুকখ 
হটে ছযরকম বুটকর পাটা দরকার, আমাটদর কাটরা ক লনা। লড়াই করার উৎসাহ কনটমটষ উটব কিটয় 
আেঙ্ক মটন ছেটপ বসল। অথে এেটা একিটয় কপ ু হটাও যায়না। অিেযা কথাবাে থায় ছোস্ত  াত্রটনোটদর 
কনটয় একটা দল িঠন হল। কক ু ছপশাদার ছনো ছস দটল কভটড় পড়ল। যাটদর ছলখাপড়ার সাটথ সম্পকথ 
ছনই। আমার ছেমন ছকাটনা ভূকমকা ছনই। কথাবােথা কলকপবদ্ধ করটে হটব োই সটঙ্গ রইলুম।  
কমটটিং এর কদন রওনা হওয়ার সময় পলাশ সঙ্গ কনল। বলল, ডালহাউকস যাক্তেস, পটথ ছব বাজাটরর ছমাড় 
পড়টব। ছসখাটন নাকমটয় কদস, মাকসমার বাকড় যাব। বটল ছবমালুম আমার পাটশ ছেটপ বসল। িাকড়টে নয়, 
কমটরড মুখযমন্ত্রী একটা বড়সড় পুকলশ ভযান পাটঠটয়ট ন। ছসই োটরর জাটল ঢাকা খুপরী জানালাওয়ালা 
কাটলা ভযান। যা ছদখামাত্র বুক দুরু দুরু কটর ওটঠ, ছসইটাটে। লম্বা কাটঠর ছবক্তিটে আমার পাটশ জেু 
কটর বটস পলাশ কেকনটয় কদল। বলল, এ হল কপ্রজন ভযান, বুঝকল। 
আর ছবাঝাবুক্তঝ, বুটক েখন হােুকড়র ঘা পড়ট । কপ্রজন ভযান পাটঠটয়ট  কক ছপালাও কাকলয়া খাওয়াবার 
জনয।  ল ুটো কটর কপ্রজটনই কনটয় ছঢাকাটব। মটন পড়ল ছ টলটবলায় এক ছজযাকেষী ভকবষযদ্বাণী কটর 
বটলক টলন, এ ছ টলর কটলজ জীবটন োড়ঁা আট । ছসটা ছয এভাটব েটল যাটব স্বটেও ভাকবকন। ছকন ছয 
মরটে সাকমল হলাম। ভটয় এই মাঘমাটসর শীটেও দরদর কটর ঘামক । িাকড়টাও েলট  ছো েলট ই। 
থামার নামটট ছনই। থামটল না হয় ছেষ্টা কটর ছদখোম ছপ টনর দরজা খুটল ছকটট পড়া যায় ককনা। কক 
কবপটদই ছয পড়া ছিল। টটমটটটম আটলায় ছেটয় ছদকখ বাদ বাকক সবার অবিাও ছেমন সুকবধার নয়। ছকউ 
হাে কেলাটে। ছকউ নাক েুলটকাটে। ছকউ বা মাথা কনেু কটর থম হটয় বটস রটয়ট । কথাবাে থা বন্ধ। 
বুটক বলভরসা ছপলাম। আকম োহটল একা নই। এটদর অবিা আমারই মে। যাকটি, যেক্ষণ শ্বাস 
েেক্ষণ আশ। যা থাটক কপাটল। এরপর কক করা উকেে, ছসটা ভাবাই ভাল। ছজটল ছপ ৌঁট  প্রথম কাজ 
হটব বাকড়টে একটা খবর ছদওয়া। দরূ সম্পটকথ এক আত্মীটয়র 
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লালবাজাটর ককক্তিৎ যাোয়াে আট । োটক ধরাধকর কটর রক্ষা ছপটলও ছপটে পাকর। এই রকম 
আকাশপাোল ভাবক । ঝাকুঁকন কদটয় িাকড় থামটে েমটক উঠলাম। ছদকখ একজন পুকলশ দরজা খুটল 
দাকঁড়টয়। ভাবটা এরকম, ছনটম এস ছহ বাপধনরা, হাকড়কাঠ তেকর। েল ছদকখ ছকমন হাকড়কাঠ। এক পা দ ু
পা কটর িাকড় ছথটক ছনটম আকম োজ্জব। ছজলখানা ছো মটন হটেনা, এ ছয কদকবয রঙেটঙ দালান 
ছকাঠা। 
এ হল রাইটাস থ কবক্তডিং, পাশ ছথটক ছক ছযন মন্তবয করল। েমটক কেটর ছদকখ পলাশ। আিয থ, ও 
ছকাটেটক উদয় হল। আকাশ ছথটক পড়ল নাকক। পলাশ মুেকক হাটস। বটল, সটঙ্গই ক ল এেক্ষণ, ঘাপটট 
ছমটর বটস। কেন্তায় ডুটব ক লাম বটল ছখয়াল হয়কন। োই বল, সটঙ্গ ক ল। টঠক আট , সটঙ্গই থাকুক, দল 
ভাকর হটল ভরসা বাটড়।  
হা ঁ কটর ছদখকব, না ছভেটর যাকব। েল েল রিড় ছদখকব েল, পলাশ োড়া লািাল। আকম বটল পালাটে 
পারটল বাকঁে, আর ও রিড় ছদখটে োয়। যা থাটক কপাটল, ছপ টনার পথ যখন বন্ধ, এটিাটনা  াড়া িকে 
ছনই। জয় দিূ থা, বটল দুই বনু্ধ গুটট গুটট দলটার কপ ু কনলাম।  
কমটটিং রুটম ঢুটক ছদকখ িকদআটঁা কসিংহাসন, ঘটরর একপ্রাটন্ত। সম্ভবে মন্ত্রীমশাইর জনয। মুটখামুকখ কটয়ক 
সাকর টটটনর ছোক্তডিং ছেয়ার। এগুটলা আমাটদর জনয বুঝটে অসুকবধা হলনা। ছনোরা ছয যার প ন্দমে 
জায়িা ছবট  বটস পড়ল। ছপাড় খাওয়া ছনোরা রইল সামটনর সাকরটে। আকম আর পলাশ এটলটবটল। 
এটকবাটর ছপ ন কদটক, দরজার কা াকাক  দুটটা ছেয়ার ছটটন বটস পড়লাম। ভালই হল, সুকবধামে 
সটকান ছদওয়া যাটব । 
মন্ত্রীমশাই েখনও আকবভূথে হনকন। ছনোরা কনেুিলায় আক্রমণাত্মক কবষয়গুটলা আর একবার ঝাকলটয় 
কনটে। এই সময় ময়লা ছিক্তি আর ছ ঁড়া হােপযান্ট পরা একটা বাচ্চা ছ টল সবার হাটে হাটে মাটটর 
ভাটঁড় ো আর ছলটড় কবসু্কট ধকরটয় কদটয় ছিল। রাটি হাড়কপকি জ্বটল ছিল। োকর বাকর ঠাউটরট  নাকক 
আমাটদর ! অকেকথ কহটসটব সটন্দশ রসটিাল্লা না ছহাক, ভদ্রি কাটপ ো আর োনােুর জােীয় কক ু ছদওয়া 
উকেে ক ল। ককন্তু এ কক, এ ছয ছডটক এটন অপমান। আিটয থর কবষয়, কাটরা আটক্ষপ ছনই। মুেটে যা 
পাওয়া যায়, মাটটর ভাড়ঁ ছলটড় কবসু্কটই সই। েটপট সদ্বযবহাটর ছলটি ছিট । শুধু পলাশ কাটন কাটন 
বলল, ছখল খুব জমটব ছদকখস। 
ছখল ককন্তু জমটলা না, পয়লা রাউটেই খেম হটয় ছিল।  
শুরুটা অবশয মন্দ হয়কন। ছনোরা তেকরই ক ল। কমটরড কক ু বলার আটিই ছর ছর কটর ঝাকঁপটয় পড়ল। 
একগুে অকভটযাি। কবশ দো দাকবদাওয়া। না মানটল ছজারদার লড়াই, ধম থঘটটর হুমকক, কশলাবটৃষ্টর মে 
আ টড় পড়ল কমটরটডর ওপর। ভাবলাম এনার হটয় ছিল। কনঘ থাে কা াটকােঁা সামটল কপটটান ছদটবন। 
ো ককন্তু হল না। কমটরড েুপ কটর সবটুকু শুনটলন, ভররুকুটট িভীর হল মাত্র। ছেঁোটমকে শান্ত হটে 
ঝাড়টলন নক আউট পাি। ছস ছয কক ক্তজকনষ বটল ছবাঝাটনা যাটবনা। কক বটলক টলন মটন ছনই, েটব োর 
জবাব ক লনা কাটরা কাট । বাকযহারা হটয় এ ওর মুখ োওয়া োওকয় করক  আর ছবঙ্গল টাইিার কনকণ থটমষ 
নয়টন ছেটয় আট  আমাটদর কদটক। হাসটে মানা, নইটল কনঘ থাে ঘর কাকঁপটয় বযঘ্রহাকস শুনটে ছপোম। 
জবাব আসট না ছদটখ সময় নষ্ট না কটর কমটরড কনটজই বলা সাবযস্ত করটলন। শুরু হল কথামালার 
উপটদশ, ময়দানী বকর েৃোর ঢিং এ। মাক্স থবাদী পাঠযপুস্তটকর শি শি কথা কেটরর মে ছধটয় এল 
আমাটদর কদটক। ছসই কেরন্তন বুকল, বাধঁা িটে। শ্রকমক, মাকলক, ছশাষণ, সিংগ্রাম, আকধকাটরর জনয 
লড়াই। একটা কবপ্লব োই। ছসটাই মুক্তির পথ।  াত্রটদর কেথবয োটে সাকমল হওয়া, ইেযাকদ।  
ছনহাৎ পালাবার পথ বন্ধ। োই কেরোর ছিলাটস েুমকু কদক্তে, এমন মুখ কটর শুটন ছযটে লািলাম। ভুটল 
ছিলাম, ছয অকধকাটরর কথা বলট ন োর দাকবটেই এখাটন আসা। একদটক বলটে বলটে কমটরটডর ভাব 
এটস ছিট । উটিজনায় ছোখমুখ রাঙা হটয় উটঠট ।  
হঠাৎ ছক ছযন বটল উঠল, আপকন ছকান পটক্ষর, মাকলটকর না শ্রকমটকর ? উচ্চস্বটর নয়, েটব স্পষ্ট 
কথাগুটলা ছভটস এল ঘটরর ছপ ন ছথটক। পলটক বকর েৃো ছথটম ছিল।  
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কার এে সাহস, ছক বটল এ কথা। উৎসটা সবাই ঘাড় ঘকুরটয় খুজঁটে লািল। ছপ টন ছক বটস ঠাহর হয়না, 
োই কমটরড উটঠ দাড়ঁাটলন ছদখটে। ইকেমটধয পলাশও উটঠ দাকঁড়টয়ট । মটুখামুকখ বাঘ আর কশকার। 
বাটঘর মুটখ হাকসর ছরখা। না কক োক্তেটলয ! মটন হল দুটটাই। 
শুরু হল পযােঁ কষা। েটকথর পযােঁ। অটনকটা সাটবক কাটলর ককবর লড়াইটয়র মে। েোৎ একটাই, এটে 
সুর বা  টন্দর ছলশমাত্র ছনই। ঘটনাটা এে অকল্পনীয় ছয আমরা ছেে দশ থক হটয় বটস রইলাম।  
ছবকশক্ষণ বসটে হলনা, পাশা উটে ছিল। মন্ত্রীমশাইটয়র মুকস্কল হল কেকন রাজনীকে কটর উপটর 
উটঠট ন। ছশাষণ, কনপীড়ন, কৃষক, মজদুর, শ্রকমক, সিংগ্রাম, এই দুটব থাধয ক্তজকনষগুটলা ভালই ছবাটঝন। 
এবিং সটুযািমে কাটজ লাকিটয় প্রকেপক্ষটক ছঘাল খাইটয়  াটড়ন। একটা সময় ক ল যখন মাটটর 
কা াকাক  ক টলন। ছস সব কদন েটল কিটয়ট । এখন এয়ার কক্তেশে বাকড়, িাকড়, কথায় কথায় কবটদটশ 
পাকড়, ছপটট স্কে, ছপ্লটট কবকরয়াকন। এসটবর ঠযালায় োলটিাল পাককটয় সাধারণ মানুটষর জীবনযাপটনর 
কদকটা এখন আর স্বে নয়। আর পলাটশর সুকবধা হল, মধযকবি ঘটরর ছ টল হওয়াটে সমসযা জজথকরে 
মানুটষর সুখ দুুঃটখর কদকটা ওর কাট  পকরষ্কার। উপরন্তু যুক্তিেটকথ পটু। ওর যুক্তিগুটলা অকাটয ছো 
বটটই, সুটযািমে অদরভুেও বটট। এটহন প্রকেদ্বন্দ্বীর মুটখামুকখ আটি কখনও হটয়ট ন বটল মটন হলনা। 
কমকনট পােঁ সােও যায়কন। পলাটশর কথার জাটল জকড়টয় পটড় নড়ােড়ার ছযা রইল না। আমো আমো 
কটর ছশটষ এটকবাটর কেউজ হটয় ছিটলন। আমাটদর মুটখ োপা হাকস, উল্লাস বুক্তঝ আর ছিাপন থাটকনা। 
কমটরটডর েস থা মুখ ক্রমশুঃ রিবণ থ ধারণ করল। মুটখ কথাটট ছনই, ছকবল আঙুলগুটলা ছটকবটল টটরটক্কা 
বাক্তজটয় েটলট । ভাবলাম হটয় ছিল, আজ রক্ষা ছনই। কপাটল ছজলখানাই নােট । 
ছশষ পয থন্ত ো হয়কন টঠকই। অক্ষে ছদটহই ঘটর কেটরক লাম। েটব শনূয হাটে, পাওনািো কক ু ছমটলকন। 
এ ই হল পলাটশর পকরেয়। 
আটরকবাটরর ঘটনা, এটাটক কক বলব জাকননা। কবপয থয় বটল ছযটে পাটর। েখন কটলটজ থাডথ ইয়াটর 
পকড়। কলকাোর সাদান থ এটভকনউ ধটর আকম আর পলাশ িল্প করটে করটে ছহঁটট আসক । ছয জায়িায় 
কবরাট ছিটওয়ালা, েুটলর লন কদটয় ছঘরা প্রাসাটদর মে বাকড়গুটলা। ছসরকম একটা বাকড়র সামটন থমটক 
দাড়ঁালাম। েুটলর ছোরণ, রটঙন শাকময়ানা, লাল কাটপ থট কদটয় সাজাটনা ছিট। িাকড়র ছমলা। প্রেুর 
ছলাকজটনর আনাটিানা। কবটয়বাকড়র মে বযাপার সযাপার, আবার টঠক ছসরকমও নয়। এখাটন হটেটা কক 
 ? পলাশ বলল, দাড়ঁা, ছদটখ আকস। পাকাটনা ছিাপঁ আর িালপাাাওয়ালা দাটরায়ান ছিটট পাহারায়। োর 
সাটথ দু োর কথা ছসটর কেটর এটস বটল, ছভেটর যাই েল। আকম অবাক। জানা ছনই ছশানা ছনই ছভেটর 
যাব মাটন। কক হটব কিটয় ?  
খাওয়া দাওয়া হটব , ছভেটর খযাটঁটর বযবিা রটয়ট । আকম হা ঁ কটর ছেটয় আক  ছদটখ একধাটর কনটয় 
কেসকেস কটর বুক্তঝটয় যা বলল ো এই। জিকদ্বখযাে ধম থগুরু, শ্রীশ্রীটপ্রমানন্দ মহারাজ এখাটন দয়া কটর 
পদাপ থণ কটরট ন। উটেশয, মায়াবদ্ধ মানবজাকের পাপভার লাঘব করা। ছয োয় ছভেটর কিটয় োর কৃপা 
লাটভ ধনয হটে পাটর।    
বললাম, ছবশ ছো, ো না হয় হল। এর মটধয খযাটঁ আটস ছকাটেটক।  
আটর বাবা, খযাটঁ কবনা গুরুটদব হয় নাকক। গুরুটদব মাটনই লুকে, মালটপা, ক্ষীরটপা, পুষ্পটভাি, এইসটবর 
বাড়াবাকড়। েল েল, ছদকর করটল েুকরটয় যাটব, পলাশ োড়া লািাল।  
ছভটব ছদখলাম মন্দ বটলকন। ছসই ছকান সকাটল ছখটয় ছবকরটয়ক , ছপটট  ঁুটো ডন মারট । অিেযা দুই বনু্ধ 
গুটট গুটট ছভেটর েললাম। 
হলঘটর ঢুটক আকম হোশ। ছকাথায় ছিালিাল দুটধ কঘটয় মাখামাকখ গুরুটদব ছদখব। এ োর উটো। 
িরটদর পািাকব আট  টঠকই। রঙটাও ছিরুয়া ছঘঁষা। ককন্তু গুরু না হটয় ছপাষ্ট আকপটসর ছকরাণী হটল 
এটক মানাটো ভাল। ছরািাটভািা ছেহারা। লাল মখমটলর িকদ আটঁা ছেয়াটর আসনকপকঁড় হটয় বটস কমটঠ 
হাকস হাসট ন। প্রভুর একটা ছোখ টযারা। পলাশ কবটজ্ঞর মে বলল, এটক বটল লক্ষ্মীটযারা, বুঝকল। 
বুঝলাম, অবাকও হলাম। এই ছেহারা কনটয় গুরুকিকর, এটলম আট  বটট !  



 
 

30 
 
 

` জয় গুরু ’, বটল ছশ্বে পাথটরর ছমটঝয় পরমভির মে বটস পড়া ছিল। সামটন কশষযরা সার ছবঁটধ 
পদধূকল কনটে। ছরটলর কপষ্টটনর মে এনার শ্রীেরণ এটিাটে ছপ টে। একটা হাে আশীব থাটদর ভঙ্গীটে 
উঠট  নামট । ছবশ লািট  ছদখটে। কবশাল এক পিপ্রদীপ, কঘটয়র ছবাধহয় জ্বলট । োর িন্ধ, আর 
একরাশ ধূটপর সুিন্ধ কমটলকমটশ ছঘার লািাটনা ছধায়ঁায় ঘরটা আেন্ন। এক স্বিীয় আবহাওয়ার সৃটষ্ট 
হটয়ট । ছদবরাজ ইটের রাজসভায় এবার অপ্সরাটদর আকবভথাব হটলই ছষালকলা পূণ থ। আকম আর পলাশ 
উদগ্রীব হটয় দরজার কদটক ছেটয় আক । এই বুক্তঝ লুকে মালটপা ঢুকল।  
ঢুকল না, েটব ছবরটলা। হলঘটরর োর ছকাটণ োরটট জাটম্বা সাইটজর সাউেবক্স কেট করা। োর ছভের 
ছথটক ওঙ্কারর্ধ্কন ক টটক ছবরটলা। একটা গুিন উঠল, বাচ্চাটলাি শান্ত হটয় বস। প্রভুর লীলাটখলা শুরু 
হটে। েমটক উটঠ আকম আর পলাশ মুখ োওয়া োউই করক । ছকমন লীলাটখলা ? শ্রীকৃষ্ণ বনৃ্দাবটন 
ছযমন করটেন, ছসরকম ? োই যকদ হয়, ছিাকপনীরা ছকাথায় ? না কক মযাক্তজক হটব !  
না না ওসব নয়, একজন কম থকেথা আশ্বস্ত করটলন। টটকভটে সাক্ষাৎকাটরর মে। ছরাজকার অভযাসমে 
প্রভু ড্রকয়িং রুটম বটস শ্রীভিবাটনর সটঙ্গ িল্পিা া করটবন। আর আমরা ো োকু্ষষ কটর জীবন সাথ থক 
করব। সামানয বযাপার, ভাবনার কক ু ছনই।  
উকরব্বাস, সাক্ষাৎকার। স্বয়িং শ্রীভিবাটনর সাটথ। ভাবাই যায়না। কক ভাকিয ঢুটক পটড়ক লাম, োই 
সুটযািটা ছপটয় ছিলাম। ছদকখ কক হয়। উৎসকু হটয় নটড়েটড় বসলাম।  
যা শুরু হল োটক কক বলব জাকননা। অন্তরাটল ছক আট ন, প্রভু কার সাটথ কথা বলট ন, ছবাঝা যাটেনা। 
কারণ আমাটদর পাপেটক্ষ কেকন অদৃশয। এনার কদবযেটক্ষ অবশযই দৃশযমান। নইটল এমন কনখুেঁ কথা 
েলােকল হয় কক কটর। পাড়ায় গুরুপদর োটয়র ছদাকাটন আড্ডায় ছযমন হয়। অকবকল ছসই ক্তজকনষ। ছসই 
ঠাাা ইয়ারকক, েকথােককথ, ছপ টন লািালাকি। মাটঝমটধয েুই ছোকাকরও আট । শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদ 
ছযমন করটেন। বাড়কে আট  সিংসৃ্কে ছলাটকর  ড়া কড়। সিংসৃ্কে মাটন কবভীকষকা। সু্কটল ক্লাটস কে 
কানমলা ছখটয়ক  ইয়িা ছনই। ছস সব মটন পটড় ছযটে কখটধ টটটধ উধাও হটয় িাটয় কাটঁা কদটে লািল। 
আটশপাটশ োককটয় ছদকখ সবাই হা ঁকটর শুনট  আর সমঝদাটরর মে মাথা নাড়ট । কক ছয  াই বুঝট  
ভিবানই জাটনন। একা পলাশই এর বযকেক্রম। ও অনধয থ হটয় একদক ছসকদক োইট  আর ছকবলই উসখুস 
করট ।  
কবরি হটয় োপাস্বটর ক্তজজ্ঞাসা করলাম, অে  টেট করক স ছকন,  ারটপাকা নাকক।  
 ারটপাকা না হাকে, রাটি িজিজ করটে লািল ও। লুকে মালটপার ছদখা ছনই। আর এই বযাটাটেটল েখন 
ছথটক উটোপাো বকট । ইটে করট  ছেটড় িালািাল কদই।  
ছসটরট , পলাশ ছক্ষটপ ছিটল কবপদ। কক অনথ থ বাকঁধটয় বটস টঠক ছনই। কমটষ্ট কটর ছবাঝালাম, অে বযস্ত 
হটল কক েটল ভাই। ছস্পশাল খযাটঁ বটল কথা। রান্নাবান্না ছশষ হটে ছদকর হটে হয়টো। একটু সবুর কর, 
বকাবকক ছশষ হটলই ছমওয়া েলটব।  
ছমওয়া েলল না। উটে প্রভু আটরকটা ছলাক ছঝটড় কদটলন।  
বলটলন, মূটখ থা কদ্বজাকেুঃ, িকবটরা িহৃিুঃ, কামী দকরটদ্রা, নরুঃ কদটয থা , ছলাটক ষটড়োকন কবড়কম্বোকন ।  
হা ঁকটর ছেটয় আক । কক বলটলন, মাথামুনরডু কক ুই বঝুলাম না। প্রভূ বুক্তঝটয় কদটলন োর পটরর কথায়। 
বলটলন, এর অথ থ জটলর মে ছসাজা। শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ, অকম থণয িহৃি, কামােুর দকরদ্র আর কুশ্রী 
মানব, এটদর জীবন কবড়ম্বনাময়।  
অযাুঃ, বটল কক ! ছক অকম থণয, কামােুর, কুশ্রী। আমরা নাকক ! আমাটদর কদটকই ছো ছেটয় আট ন মটন 
হটে।  
কনুঃসটন্দটহ আমাটদরই বলা। পলাশ টঠকই বটলট , লুকে মালটপা ছনই, উপরন্তু অপমান। অসহয ! রাটি 
িা জ্বলটে লািল। ছবকরটয় যাব ককনা ভাবক , হঠাৎ পলাশ উটঠ দাড়ঁাল। োরপর প্রভুটক লক্ষয কটর প্রশ্ন 
 ঁুটড় কদল, আপকন কখনও পাপ কটরট ন ?  
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ঘটর বজ্রপাে হটলও সবাই এেটা েমকাটো না। আড্ডা ছথটম ছিল। ঘাড় ঘুকরটয় সবাই একদটক ছেটয়। 
ভাবটা এরকম, ছ াড়ঁা দুটটা ছক, ছকাটেটক এল। এে সাহস প্রভুর কথার মাটঝ বটল। পারটল দু ঘা বকসটয় 
ছদয়।  
আকম ছোরাটিাপ্তা ওর হাে ধটর টানাটাকন করলাম যাটে বটস পটড়। ককন্তু ও নাট াড়বান্দা, প্রভুর কদটক 
ছেটয় সটান দাকঁড়টয় রইল।  
প্রভু ছপাড় খাওয়া মানুষ। এ সব অটনক ছদটখট ন, শুটনট ন। ছমাটটই েটটলন না। মুটখ ক্তিে হাকস 
েুটটটয় জবাব কদটলন, পাপ ? ো অল্পসল্প কটরক  তবকক। েুকম বুক্তঝ করকন !  
কথাটা একড়টয় পলাশ বলল, ভিবাটনর সাটথ আপনার ছবশ দহরম মহরম আট  ছদখক । আমার কক ু 
প্রশ্ন ক ল। ছদখা হটে পাটর ?  
প্রভু একটু ছবকায়দায় পড়টলন। পাপ কটর কনটজ ঈশ্বটরর ছদখা ছপটল পলাশই বা পাটব না ছকন। ছস পাপ 
করুক আর না ই করুক। পলাটশর আটির প্রশ্নটা োর কপ ু হটা বন্ধ করার জনয ক ল, এবার বুঝটলন। 
এও বঝুটলন ছসাজা রাস্তায় ছিটল কবপদ। ছ াকরার মেলব ভাল না। কায়দা কটর পাশ কাটাটে হটব।  
ছভটবকেটন্ত প্রভু োলটা ভালই কদটলন। বলটলন, েুকম কক ভিবান কবশ্বাস কর ?  
পযােঁাটলা প্রশ্ন। কবশ্বাস ককরনা বলটল বলটবন, অকবশ্বাসীটদর ভিবান ছদখা ছদননা। আজকালকার 
ছ টলট াকরা শেকরা একটশাভাি এই উিরই ছদয়। পলাশও ছদটব। আর ছনহাৎই যকদ উটোটা বটল। 
বটল কবশ্বাস ককর। োটেও ক্ষকে ছনই। সমস্ত দায় ওর ঘাটড় োকপটয় বলটবন কনটজই আক্তজথ জাকনটয় ছদখুক, 
কাজ হয় ককনা।  
জটল কুকমর, ডাঙ্গায় বাঘ, বা াধন ছকাথায় যাও ছদকখ। পটরর োটলই ককক্তস্তমাে। প্রভুর মুটখর হাকস  কড়টয় 
পটড়।  
পলাটশর উির এল অটনকটা েলটপটট ঘুকষর মে। ছকাকঁ কটর শব্দটাই যা হলনা।  
বলল, ভিবান ছনই, কেকন মারা ছিট ন।  
বটল কক। এেবড় ষ্পধ থা ভিবানটক কনটয় ইয়ারকক মাটর। ছখাদ ধম থসভায় দাকঁড়টয় ! 
প্রভু এটা আশা কটরনকন। কক ুক্ষণ কনব থাক হটয় রইটলন। দুটোটখ অকবশ্বাস। গুিন ছযটা েলক ল, ছসটাও 
স্তব্ধ। ঘরজটুড় একটা থমথটম, কক হয় কক হয় ভাব।   
এর মাটঝ ছদকখ ছসই িালপাাাওয়ালা দাটরায়ান, সটঙ্গ কজন ষো গুো ছদারটিাড়ায় এটস হাক্তজর হটয়ট ।  
মটন মটন কক ু কেন্তা কটর প্রভুর মটুখ বাকঁা হাকস েুটট উঠল। ছ াকরা ছয কনটজর পাটয় কুড়ুল ছমটর 
বটসট  ো জাটননা। দু পাো কবজ্ঞান পটড় ওস্তাকদ করট । বটল ভিবান ছনই। টঠক হযায়, ঘরভকেথ 
ছলাকজন। সবার সামটন প্রমাণ করুক ছদকখ ভিবান ছনই। ছদখা যাক ক্ষমোটা। ছকাথায় খাপ খুলট  
জাটননা। ছবদ, ছবদান্ত, িীো, উপকনষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারে ছথটক ছলাক ঝাড়টে শুরু করটল 
বা াধন পালাটে পথ পাটবনা। ককন্তু না, প্রভু টঠক করটলন, আি বাকড়টয় কক ু করার দরকার ছনই। োসঁটা 
যখন তেকর কটরট , কনটজই িলায় পড়ুক। োরপর না হয় ভালমন্দ শুকনটয় ছদটবন।  
প্রকাটশয বলটলন, ছবশ ছো, প্রমাণ কটর দাও ভিবান ছনই। আমরা মুখুযসুখুয মানুষ শুটন ছকোে হই। 
বটল নটড়েটড় বসটলন। 
পলাশ একমুহেূ থ ইেস্তে করল। োরপর শুরু হল ওর তবজ্ঞাকনক বযাখযা, ক্লাশরুটম ছলকোটরর ঢিং এ। 
কনউকক্লয়ার কেক্তজক্স , অি থাকনক ছককমকআ আর কডোটরনকশয়াল কযালকুলাস কমকশটয় জটটল িণনা ছবাটঝ 
কার সাকধয। বাোটস আকঁকবুকক ছকটট কবস্তর আকঁ কটষ েল ছবরটলা। শ্রীভিবান ভযাকুয়াম, ছনই বলটলই 
েটল, গুরুটদব  ক্তজটরা টু কদ পাওয়ার ওয়ান, মাটন েক্কা।  
প্রভু হা ঁকটর কটর ছেটয় রইটলন । 
এ ই হল পলাশ।  
 
ছনহাৎ ভদ্রসন্তান, োই ছসকদন ঘাড়ধাক্কার হাে ছথটক ছরহাই ছপটয়ক । দাটরায়ান সসম্মাটন ছিটটর বাইটর 
কনটয় যাটে, ছদকখ সার ছবটঁধ কবস্তর খাবারদাবার কমটষ্টর হাকঁড় ঘটর ঢুকট ।  
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সমস্ত অন্তরাত্মা হায় হায় কটর উঠল। েীটর এটস েরী ডুবল, এটকবাটর ভরাডুকব। ছেে পলাটশর 
হটকাকরোয়। মানা করলাম ের সইল না। বাবুটক েটকথ ছপটয়ট । কর এখন েকথ রাস্তায় দাকঁড়টয়, যে 
খুকশ। খযাটঁ ছো ছিলই, মাঝখান ছথটক অেগুটলা ছলাটকর সামটন ছবইজ্জে, ক  ক । 
পলাটশর ছদকখ ছহলটদাল ছনই। কদকবয কশস কদটে কদটে রাস্তা েলট । রাটি কপকি জ্বটল ছিল। বললাম, 
কােজ্ঞান ছনই ছোর। অমন খাওয়াটা ছভটস্ত কদকল, হেভািা িাধা। এখন ছকান আটক্কটল কশস কদক্তেস।  
বলটল, আহা েটক স ছকন। প্রভুটক ছকমন কদলাম বল। 
প্রভুটক কদকল বটলই ঘাড়ধাক্কাটাও ছখকল। জটুোটপটাও করটে পারে। পুণয কটরক স োই ছবটঁে ছিক স। 
ভিবানই ছনই ছো পাপ পণুয, পলাশ কনকব থকার ভাটব জবাব কদল। 
ভিবান ছনই। েুই কযালকুলাস কদটয় প্রমাণ করকব ! আর পরীক্ষার আটি পােঁবার  ুটকব োরটকশ্বটর পূটজা 
কদটে। আহা, ছস ছো ছবড়াটে যাই। অবশয প্রসাদও ছেলনা নয়, ও সাোই কদল। 
আর পূটজাটা ! ছসটা বুক্তঝ ভড়িং। ছদখটে োইলাম ও কেদরূ ছযটে পাটর। 
আটর বাবা, পূটজা না হটল প্রসাদ কক আকাশ ছথটক পড়টব। পূটজাটা উপলক্ষ, বলটে পাকরস সাইড 
কবজটনস। 
বটট, সাইড কবজটনস। আসল কবজটনসটা কক। ছপ্রমটেম নাকক, ছক েুহল হয়। 
দরূ, ছপ্রম আসটব ছকাটেটক। ওসব নয়। একটা প্রশ্ন, পলাশ এবার একটু িম্ভীর। একটাই প্রশ্ন বারবার 
ক্তজজ্ঞাসা ককর ককন্তু ঠাকুর ছম ন থাটকন। 
যাক, স্বীকার করল ভিবান আট ন। ককন্তু এ ছদকখ নেুন বযাপার। প্রশ্ন কটর। কক এমন প্রশ্ন যার জনয 
বারবার ছযটে হয়। পরীক্ষার প্রশ্ন, না কক অনয কক ু।  
জবাব না কদটয় পলাশ অনযমনস্ক ভাটব হাটঁটে লািল। কক ুদরূ েলার পর কদ্বধাভটর বলল, শুনকব ছস কথা। 
বলক  ছশান। েটব মা ছযন ছটর না পায়। কষ্ট পাটব। 
পটথর ধাটর িা েলায় ঝুপকড়মে োটয়র ছদাকান। নড়বটড় কাটঠর ছবক্তিটে ধুটলা ছঝটড় দুজন বটস 
পড়লাম। এক েুমুক োটয় িলা কভক্তজটয় পলাশ শুরু করল ওর কথা। ছয কথা এেকদন ছিাপন কটরক ল। ও 
বলটে লািল আর আকম অবাক হটয় শুনটে লািলাম। 
 
পলাটশর বাবা ক টলন নামকরা পব থোটরাহী। খবটরর কািটজ  কব টকব ছবকরটয়ট । ওর যখন বয়স ব র 
সাে আট হটব, সু্কটল পটড়, তকলাশ শঙৃ্গ অকভযাটন কিটয় ছেটরনকন। পাহাটড়র ছকান খাটঁজ, গুহা কন্দটর 
োর নশ্বর ছদহ পটড় আট  ছকউ জাটননা ।  
জাকনস, পলাশ বটল, মা অটনক মানা কটরক ল। আকমও দুহাে আকঁটড় বটসক লাম, কক ুটেই ছযটে ছদব 
না। বাবা কাটরা কথা ছশাটনকন, ছহটস উকড়টয় কদটয় বটলক ল, কমট কমক  কেন্তা কর  ছোমরা। কটা কদটনর 
ছো মাত্র বযাপার। বহাল েকবয়টে কেটর এটল ছদখটব ছকমন তহ তে পটড় যায়। েুটলর মালা, অকভনন্দন, 
সিংবধ থনা, টটকভটে সাক্ষাৎকার, োই কক একটা পদ্মশ্রীও জটুট ছযটে পাটর। আমার কদটক কেটর বটলক ল, 
কক দারুন হটব বল ছদকখ। বনু্ধটদর কাট  ছকমন কহটরা হটয় যাকব। ভাল হটব না ? 
আকম ছমাটটই কহটরা হটে োইকন। ছেটয়ক লাম বাবা ছযন না যায়। শুনল না, ছজার কটর েটল ছিল। 
আমাটক আর মাটক একা ছেটল। আর কেরল না। একবারও ভাবল না আমাটদর কক হটব।  
একটু ছথটম বলটে লািল , শুটনক  েুষার রাটজয মেৃটদহ ছসরকমই থাটক, বদলায় না। এই এইখাটন, বটল 
পটকটট হাে ঢুককটয় মাকনবযািটা বার করল। আকম উৎসুক হটয় উঠলাম।  
বযাটির ছখাপ ছথটক একটা ছোটটা বার কটর আমার ছোটখর সামটন ধরল। এককাটল এটা রটঙন  কব ক ল 
টঠকই ককন্তু সমটয়র সাটথ এবিং সম্ভবে বারবার নাড়াোড়া করার েটল কববণ থ সাদা কাটলা  কবটে 
দাকঁড়টয়ট । জটলর ছোটঁা পটড় দ ু এক জায়িায় ঝাপসাও হটয় ছিট । েবু ছবাঝা যায় মরুভূকমর মে 
একটা জায়িা। বরটের মরুভূকম। ধূ ধূ করট  বরে। কদিটন্ত িিনটভদী প্রােীটরর মে একটা কাটলা 
পাহাড় মাথা উঁেু কটর দাকঁড়টয়। ছদখটল ভয় ভয় কটর, মটন হয় পকৃথবীর নয়, অনয ছকাটনা গ্রটহর  কব 
ছদখক ।  
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বলল, এই ছসই জায়িা। এখাটনই োটক ছশষ ছদখা ছিট । কক মটন হয় জাকনস, ছমাটটই হারায়কন, বাবা 
এখাটনই ছকাথাও আট । খুজঁটলই পাওয়া যাটব। হয়টো পাহাটড়র ছকাটল মাথা ছরটখ কনক্তিটন্ত ঘটুমাটে। 
 ঁুটলই ছজটি উঠটব। বলটব, এ কক ছখাকা, েুই এখাটন ! কক কটর একল, ছক কনটয় এল ! এ বড় ভয়ঙ্কর 
জায়িা বাবা, এখাটন আসটে ছনই। একু্ষকন কেটর যা, আর কক্ষটনা আকসস না. . . . . . .  বলটে বলটে িলাটা 
ভাকর হটয় এল ওর। 
একটু ছকটশ িলা পকরষ্কার কটর আপনমটন বটল েলল, মা আটি খুব কান্নাকাটট করে। োরপর যা হয়, 
সিংসাটরর োটপ ছোটখর জল শুককটয় ছিল। বাবার কথা আর কবটশষ ওটঠ না। কথাপ্রসটঙ্গ একবার শুধ ু
বটলক ল, ভিবান কশটবর অকধষ্ঠান তকলাশ পব থটের কশখটর। ছসখাটন কাটরা ছযটে ছনই। কে বাধা কদলাম, 
বললাম, এে জায়িা থাকটে ওখাটন ছকন। শুনল না। শুনটল মানুষটা আজ --- ।। বাককটা না বলটলও 
বুটঝক লাম কক বলটে োইট । 
কদটনর আটলা েুকরটয় এটসট । আব া আধাটঁর কবষন্ন  ায়ামূকে থর মে পাটশ বটস পলাশ। রাস্তার উটো 
কদটক  
একটা হাইরাইজ কবক্তডিং আকাটশর প্রায় পটুরাটাই আড়াল কটর দাকঁড়টয়। োর অন্তরাটল সূয থ কখন অস্ত 
ছিট  ছবাঝা যায়কন। কববণ থ লাল ছপ্রক্ষাপটট বাকড়টা একটা ধূসর দানটবর মে দাকঁড়টয়। োর  ায়া পটড় 
একদকটা প্রায় অন্ধকার। একটা দুটটা কটর আটলার কবন্দ ুেুটট উঠট  বাকড়টার ছখাটপ ছখাটপ। সন্ধযাশাটঁখর 
অষ্পষ্ট আওয়াজ ছভটস আসট । ছসকদটক অনযমনস্ক ভাটব ছেটয় রইল পলাশ। কক ুক্ষণ ছম ন ছথটক 
আপনমটন বলটে লািল, তকলাশ হল ভিবান কশটবর খাস োলুক। শুধুমাত্র ছদবোর প্রটবশাকধকার। না 
হয় মানলাম। োই বটল েরম শাক্তস্ত, প্রাণ ছকটড় ছনওয়া। এ ছকমনধারা কবোর।  
জানটে োইক কল োরটকশ্বর ছকন যাই, ছক্ষাভ ঝটর পটর ওর িলায়, যাই কবোর োইটে। ভিবান ছো কদকবয 
বাবাটক সকরটয় কদটলন। পটড় রইল ছক ? এই হেভািয আকম আর মা। কনষরঠুর এই পকৃথবীটে আমাটদর কক 
হাল হল, ছস ছখাজঁ ছো কই রাখটলন না ! কক অপরাটধ এই শাক্তস্ত ? ছক এর জবাব ছদটব, কার কাট  
কবকহে ---’, কথা অসমাপ্ত ছরটখ পলাশ েুপ কটর ছিল। 
স্তব্ধ হটয় শুনলাম, ওর জীবন কাকহনী নয়, অন্তর ছথটক উটঠ আসা অবযি কান্না, অন্তরাত্মার হাহাকার। 
পাশাপাকশ বটস আমরা, অন্ধকারময় ছঘরাজাটল। আমার মুটখ কথা ছনই, পলাশও কনস্তব্ধ। শুধু ওর নীরব 
কান্নার ছরশ আমাটদর কঘটর বারবার প্রশ্ন কটর কেরটে লািল। আমাটদর কক ছদাষ, ছহ ঈশ্বর, বটল দাও কক 
ছদাটষ এমন  
শাক্তস্ত।  
বহুকদটনর বনু্ধত্ব আমাটদর, খুব কা  ছথটক জাকন ওটক। কদকবয তহ তহ করট , আড্ডা কদটে। পড়াশুনাটেও 
িাকেলকে ছনই। এে দুুঃখ ছবদনা লুককটয় ছরটখক ল বঝুটেই পাকরকন। জীবটনর সবটেটয় রটঙন কদনগুটলা 
কপেৃহীন হটয় ছকটটট । ওর দুুঃটখর পকরমাপ করা আমার পটক্ষ সম্ভব নয়। ছস ছেষ্টাও করলাম না। ককন্তু 
কবকহটের ছয কথাটা বলট , ছসটা কক বুঝলাম না। ও কক বাবাটক কেটর ছপটে োয় ! ছস কক কটর সম্ভব। 
ছশাটকোটপ মাথাটা কবিটড় ছিল নাকক ওর।  
সান্ত্বনা কদটে ছিটল যকদ ভুল ছবাটঝ। ভাটব জ্ঞান কদটে, োহটলই মকুস্কল। কক ককর। ঝঁুকক কনটয় অবটশটষ 
বটলই ছেললাম, পকৃথবীটে ছক অমর বল, এটসক  যখন, এককদন ছযটে হটবই। োই আর না োই। দুুঃখ হয় 
বুক্তঝ, ককন্তু িকৃে কনটয় পটড় থাকটল কক েটল। ছবঁটে থাকটে হটল সব কক ু ভুটল একিটয় ছযটে হটব।  
ো কক জাকননা, অসহায় ছশানায় ওটক, ককন্তু পাকর ছকাথায় ! রাটে কব ানায় শুটয় যখন ঘুম আটসনা, 
কেন্তাগুটলা কেটর কেটর আটস। ঘুকমটয় পড়টলও আটস, স্বটের মধয কদটয়। ষ্পষ্ট ছদকখ বাবা কাট  আসটে 
োইট । আমাটক  ঁুটে োইট , অথে কদশা পাটেনা। মনটা বযাকুল হটয় ওটঠ। ইটে হয় েীৎকার কটর 
ডাকক। বকল বাবা, এই ছয আকম এখাটন। ককন্তু িলায় স্বর ছোটটনা। বড় অসহায় লাটি েখন। 
ছসাজা হটয় বসলাম। বটল কক, এ ছয পািটলর প্রলাপ। 
ভয় ভয় বললাম, কক বলক স যা ো। ছয ছিট  ছস কখটনা ছেটর ! রাে ছজটি ছজটি বই পড়টল অমন 
হয়, দুুঃস্বে ছদটখ। দুকদন ছরস্ট ছন, সব টঠক হটয় যাটব।  
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উটঠ দাড়ঁালাম। বললাম, েল ওঠ। রাে হল, বাকড়টে কেন্তা করটব। 
একরকম ছজার কটর বাকড় পাটঠটয় কদলাম ওটক । 
সান্ত্বনা কদলাম বটট ককন্তু মটন খটকাটা রটয়ই ছিল। যা বলট  োর সবটুকুই কক অলীক, মনিড়া। োই বা 
কক কটর হয়। ছযরকম যুক্তিবাদী ছ টল। স্বেটক সকেয ছভটব িল্প ছেঁটদ বসটব, মন সায় ছদয় না। সম্ভবে 
দুক্তিন্তার েটল আটজবাটজ স্বে ছদখট । ছস যাই ছহাক, কক ু একটা করা দরকার, নইটল কবকাটর দাকঁড়টয় 
ছযটে পাটর। ককন্তু কক করব ছভটব ছপলাম না। ছেটি যাব ? ছিটল সুরাহা হটব ? হয়ে হটব। ককন্তু ছকাথায় 
যাব, সুটযািই বা ছকাথায়।  
বরােটজাটর সটুযাি একটা জটুট ছিল। এক কপকস থাটকন কাশীটে, মাটন এখনকার বারাণসীটে। কেকন 
অসুি হটয় পড়টলন। ছদখটে যাওয়া কেথবয। সমসযা হল ছক যাটব। সবাই বযস্ত। একমাত্র আকমই ছবকার। 
কটলটজ পূটজার  ুটট েলট , কাজকটম থর বালাই ছনই, খাই দাই আর ছটা ছটা কটর ছবড়াই। ছল কককোর 
মে গুরুদাকয়ত্ব আমাটক ছদওয়া েটল ককনা, এ কনটয় কবস্তর িটবষণা েলল। োরপর সাবযস্ত হল আকমই 
যাব, েটব শেথ সাটপক্ষ। একা নয়, কনভথরশীল ছকউ সটঙ্গ যাওয়া োই। মটন মটন হাসলাম। কনভথরশীল 
ছলাক োইট । টঠক হযায় , োই হটব। ঝাটমলা বাধঁাটে পলাটশর মে কনভথরশীল আর ছক আট । ও ই সটঙ্গ 
যাটব। 
বারাণসীর কথা শুটন পলাশ কক ুটেই রাজী হয়না। বটল, ও ছো েীথ থিান, ছবড়াটনার জায়িা হল ? েুই যা। 
বললাম, শুধু কক েীথ থ, কিটয় ছদখ, ঐকেহাকসক মক্তন্দর, দুি থ টুি থ এসবও এন্তার আট । ো াড়া ভিবান 
কশটবর ছখাজঁ করক কল, কবকহটের কথাটথাও ককসব ছযন বলক কল। োটকও ওখাটনই পাকব। অবশয যকদ 
কপাল ভাল হয়। 
েবু বটল, আর কক ু ছনই ? ছোখ কপাটল েুটল বললাম, ছসককটর, কবনাপয়সায় ছবড়াটনা, খাওয়া দাওয়া, 
এসব কম হল, আরও োস ? টঠক আট , ওখানকার কবখযাে রাবকড় মালাই পযাড়ঁা এসবও খাওয়াব। ছসই 
সটঙ্গ মশলাদার ছবনারসী পান। ো হটল হটব ছো ! 
এর পর রাক্তজ না হটয় যায় !  
 
বারাণসী ছপ ৌঁট  ছদকখ কপকসমা কদকবয সুি। পুরটনা আমটলর েককমলান ছদামহলা বাকড়। কবস্তর ছলাকজন। 
সবাই কমটল ছসবা শুশ্রুষা কটর োঙ্গা কটর েুটলট । সাহাটযযর ছকাটনা দরকারই পড়লনা। উটে 
আমাটদরই ছসবা করটে সবাই উটঠ পটড় লািল। ছকান কাটজ যখন লািক ই না, যেটা পাকর ঘুটর ছবকড়টয় 
কনই। পলাশও এক পাটয়  
খাড়া। পরকদনই দুজন শহর ছদখটে ছবকরটয় পড়লাম। 
শহর ঘুরটে কিটয় আমরা োজ্জব। বাুঃ, এ ছয রামায়ণ মহাভারটের যুটি এটস পড়লাম ! মান্ধাো 
আমটলর সব দালান ছকাঠা, জােকর কাটা জানালা, কারুকাজ করা দরজা। ছদয়াটল রঙটবরঙ  কব। রাজা, 
রাণী, হাকের কপটঠ রাজপরুুষ, ছঘাড়সওয়ার তসকনক, পালকক, বাঘ, এইসব। ছকাথাও আবার ছদারটিাড়ায় 
পাথটরর কসিংহমূকে থ। একদটক  াটদ টটকভ এটন্টনা, জানালায় এয়ার কুলার, এসবও মজদু। মাটঝমটধয 
ছদয়াটল কহক্তন্দ সাইনটবাডথ লটকাটনা। োটে মালুম হয় এগুটলা আদটপ ইটলকিক ছষ্টার, কম্পম্পউটার 
ছসন্টার ককিংবা টটউটটাকরয়াল ছহাম। অথে বাইটর ছথটক ছবাঝার উপায় ছনই। প্রােীটনর সাটথ নবীটনর এমন 
জিাকখেুকড় আটি ছোটখ পটড়কন। েটব একটা বযাপার, সব কনুঃঝুম, ছভেটর কক েলট  ছবাঝা মুকস্কল। 
িকলগুটলা আটরক ছিালকধাধঁা। ঢুকটল মটন হয় কনস্তার ছনই, সারাজীবন এখাটনই ছথটক ছযটে হটব। 
ছবকশর ভািই কানািকল, কদনমাটনও আব া অন্ধকার। ছবজায় ছনািংরা, এবিং এে সরু সরু, ছকবলই মটন 
হয় দুপাটশর বাকড়গুটলা ছেটপ ধটর দম বন্ধ কটর ছদটব। কবপদ আটরা আট । মাটঝমটধযই িকলজটুড় 
কশটবর বাহনরা বটস। এরা ছযমকন কবশালকায় ছেমকন কনস্পহৃ। ধযানমগ্ন মুকনঋকষর মে। শে োড়নাটেও 
নট নড়নেড়ন। পাশ কাটাব ছয উপায় ছনই, যায়িা ছকাথায়। হাই জাম্প কদটয় টপটক যাওয়া যায় টঠকই, 
েটব োি েসটক ঘাটড় পড়টল ছদখটে হটবনা। কশিং এর এক গঁুটোয় ছমাক্ষলাভ। একবার এরকম এক 
িকলর পাল্লায় পটড় আমাটদর ছবহাল অবিা। ঘন্টাখাটনক ধটর এ িকল ও িকল করক , ছবটরাটনার পথ ছনই। 
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োকরধার সুনসান, ছকউ ছনই ছয সাহাযয কটর। ছকাটনা বাকড়টে কড়া নাড়ব ককনা ভাবক । যকদ ছকউ 
দয়াপরবশ হটয় সাড়া ছদয়। হঠাৎ ছদকখ সরু খাটটয়া েটড় আটষ্টপটৃষ্ঠ বাধঁা মড়া েটলট । কক ছয আনন্দ হল 
বলার নয়। েকড়ঘকড় কপ ু কনটয় েক্রবুযহ ছথটক ছবকরটয় পড়লাম। ছবোরা মড়া মটর কিটয় আমাটদর প্রাণ 
বাকঁেটয় কদল।  
যাই ছহাক, ছদখাটটখা সব সপ্তাহখাটনটকর মটধয সারা। ছেরার কদন এটস ছিল। 
বারাণসীটে অটনক ঘাট, সব নদীর ধাটর। এেকদন ওমুটখা হইকন োর কারণ ক ল। নাটম ঘাট হটলও 
আসটল ছবকশরভািই শ্মশান ঘাট। এর ছথটক দটূর থাকাই ভাল, অন্তেুঃ পলাটশর খাকেটর। ককন্তু ছেরার 
সময় একিটয় আসটে মটন হল এেদরূ এলাম, িঙ্গার ঘাটট আরকে দশ থন করলাম না ! কাজটা কক টঠক হল 
 ? মন খুেঁ খুেঁ করটে লািল। রাটে ছখটে বটস কথাটা েুললাম। মস্ত একটা ছঢকুর েুটল পলাশ বলল, 
মািংসটা ছবটড় ছরঁটধট  ছর। আর পাটয়সটা যা হটয়ট , োস্টথ ক্লাশ। বললাম, রাখ ছোর পাটয়স। আরকে 
ছদখকব, না এমকন কেটর যাকব, ছসটা বল। ও বলটল, এটা একটা প্রশ্ন হল ? আরকেই ছদখব, এ সুটযাি  াটড় 
 ! ঘন্টাখাটনটকর বযাপার, যাব আর আসব। একদক ছসকদক না োকাটলই হল। ছদকর নয়, কালই যাই েল।  
পরকদনই ছিলাম। সন্ধযা হটেই দুজন দশাশ্বটমধ ঘাটট ছপ ৌঁট  ছিলাম। আরকে ছদটখটটটখ আবার যখন 
ছকদার ঘাটট কেরলাম, অন্ধকার ছঘার হটয় এটসট । ছন টকা ছথটক ছনটম পলাশ থমটক দাড়ঁাল। ওর দৃটষ্ট 
অনুসরণ কটর ছদকখ জটলর ধার ছঘঁটষ একটা কেো, দাউ দাউ কটর জ্বলট । কঘটর গুটটকেক ছলাকজন। 
সামানয েোটে একটট ককটশার, একা দাকঁড়টয়। ছদহাকে ভাষায় কেৎকার কটর কাদঁট , ছকউ কেটরও 
োকাটেনা। অদরভুে ছঠকল। ছদখটে যাক্তে, পলাশ বাধা কদল। বলল, কক হটব ছদটখ। রাে হটয়ট  কেকর 
েল।  
পাথটরর কসঁকড়র উঁেু উঁেু ধাপগুটলা ছপকরটয় ওপটর উটঠ দম কনক্তে। ছদকখ বাহঁাকে একটা োোল, ছসখাটন 
একটা ছ াটখাটটা সমাটবশ। লযাম্পটপাটষ্টর লানান আটলায় ছোটখ পড়ল এক সাধটুক। বয়স ছবাঝা মুকস্কল, 
আটান্ন হটে পাটর, অষ্টআকশ হটেও বাধা ছনই। একমখু কােঁাপাকা দাকড়, মকলন ছবশবাস, দীনহীন ভবঘটুর 
ছেহারা। সাধুবাবা িীোর মাহাত্ময বযাখযা করট ন। প্রথমটা মটন হল মামুকল কথাবাে থা , নেুনত্ব কক ু ছনই। 
েটব বলার ভকঙ্গটে আকষ থণ আট  বটট। ছয কারটণ ঘটুর দাড়ঁালাম ো হল, বাবাক্তজর ভাষাটা বািংলা।  
পলাশ পাটয় পাটয় একিটয় ছিল, আকম কপ ু কনলাম। অপকরসর োোটলর সবটুকু জটুড় ছলাকজন বটস। 
অিেযা ঘটুর ছপ টন কিটয় দাড়ঁাটে হল।  
সাধুবাবা একটট কটর সিংসৃ্কে ছলাক উদরধেৃ করট ন। োরপর ছসটা বািংলা কটর বুক্তঝটয় কদটেন। প্রায় 
আধঘন্টা হটয় ছিল বটলই েটলট ন, থামার লক্ষন ছনই। বইটই ছথটক নয়, সমস্তটাই িকৃেকনভথর পাঠ। 
ক্ষমো আট  বলটে হটব। বাবাক্তজ পরীক্ষায় বসটল ছিাড ছমটডল আটকায় ছক।  
একমটন শুনক , পাটশ পলাশ ভাবটলশহীন, মটন কক েলট  বলা মুকস্কল। একটাই আশঙ্কা, ছকাটনা 
ছিালমাল বাকধটয় না বটস।  
একসময় বাবাক্তজ জন্মান্তরবাটদ এটস পড়টলন। িীোর কথায়, শরীরিং যদবাটোকে যচ্চাপুযৎত্রামেীশ্বরুঃ।  
                                                         িহৃীনত্বোকন সিংযাকে বায়ুি থন্ধাকনবাশয়াৎ।।  
                                                         উৎক্রামন্তিং কিেিং বাকপ ভুিানািং বা গুণাকিেমর।  
                                                         কবমূঢ়া নানুপশযকন্ত পশযকন্ত জ্ঞানেকু্ষষুঃ।।   
অথ থাৎ, বায়ু ছযমন েুটলর িন্ধ বহন কটর অনযত্র কনটয় যায়। ছেমকন, মেুৃযর মধয কদটয় জীবাত্মা 
জীকবেকাটলর ধারণা বা অকভজ্ঞোসমূহ বহন কটর এক শরীর ছথটক অনয শরীটর কনটয় যায়। মৃেুযর পর 
কম থেল ছভাটির জনয জীব সূক্ষ্মটদহ ধারণ কটর। ধারণা বা অকভজ্ঞোগুটলা সাটথই থাটক। কম থেল ছভাি 
বা স্বি থ-নরক ছভাি ছশটষ ছস যখন পরবেী শরীর ধারণ কটর বা পূণজথন্ম লাভ কটর, েখটনা িে জটন্মর 
ঘটনাগুটলা সাটথই থাটক। ছকউ ো িরণ করটে পাটর, ছকউ পাটর না। জীটবর বেথমান শরীর ও জীবটনর 
কায থকলাপই কনধ থারণ কটর পরবেী শরীটরর পটভূকম।  
জীবন মৃেুয ইহকাল পরকাল, এ কনটয় েকথ কবেকথ আটলােনা আজটকর নয়, আবহমান কাটলর। ছশানাই 
সার, কখটনা মাথা ঘামাইকন। দরকারও পটড়কন। মেুৃয আট  কনটজর জায়িায়, যখন আটস ছদখা যাটব। 
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মৃেুযর পর কক হটব, আটদ  কক ু হটব ককনা, ছক জাটন। যা অজানা ো কনটয় মাথা ঘাকমটয় লাভ কক। বরি 
পরীক্ষা োককর এসব বাস্তব ক্তজকনষ কনটয় কেন্তা করটল কাজ ছদটব।  
আড় ছোটখ ছেটয় পলাটশর মুটখর ভাটব একটা পকরবেথন লক্ষ করলাম। ছশানার আগ্রহ ছবটড়ট  মটন হল। 
যাই ছহাক, পাঠ েলটে লািল।  
একসময় এল িীোর ছসই কবখযাে ছলাক : জােসয কহ ধ্রটবা মেুৃযধররুথবিং জন্ম মেৃসয ে।  
                                       েিাদপকরহাটয থহটথ থ ন ত্বিং ছশাকেেুমহথকস।। 
যার জন্ম হটয়ট  োর মেুৃয অবশযম্ভাবী। যার মৃেুয হটয়ট  োর জন্মও অবশযম্ভাবী। অেএব কেথবয 
সম্পাদটনর সময় ছশাক করা উকেে নয়।  
এই পয থন্ত বটল বাবাক্তজ স্তব্ধ। সপ্রশ্ন দৃটষ্টটে ছেটয় আট ন আমাটদরই কদটক।  
কক হল, হঠাৎ েুপ করটলন ছকন ?  
আর কক হটব। কেরকাল যা হটয় আসট  োই। আমাটদর পলাশ, েযাকেক কটরাল করার কায়দায় এক হাে 
েুটল 
দাকঁড়টয়। শুধু হাে েুটল ক্ষান্ত নয়, কবদায় ছদওয়ার ভকঙ্গটে ঘন ঘন নাড়ট । অথ থাৎ একদটক ছদখুন, আমার 
কক ু বিবয আট ।   
এইটর, আবার একটা ছিালমাল ছবঁটধ উঠট । কলকাোয় নয়, এবার বারাণসীটে। মুশটকা ছেহারার 
কহন্দিুানী ছলাকজন সব আটশপাটশ  কড়টয় ক টটটয়। প্রায় সবার হাটে একটা কটর লাটঠ। সাধু ছমাহটন্তর 
অপমান হটল কক ছ টড় কথা বলটব। মটন হয় না। হায় হায়, ছকন ছয ওর ভাল করটে ছিলাম। 
হাড়টিাড়গুটলা আস্ত থাকটল হয়। বাধা ছদব, োর আটিই ও প্রটশ্নািটরর পালা শুরু কটর কদটয়ট ।  
বলট , জন্ম মৃেুয জন্মান্তর, সবই হল। ভালই বলটলন। পুনজথন্ম আট  প্রমাণ কক।   
বাবাক্তজ উির না কদটয় পলাটশর কদটক ছেটয় রইটলন। মটন হল কথাটা কাটন ছঢাটককন। 
পলাশ আবার বলল, আমার বাবা িে হটয়ট ন দশ ব টরর ওপর হল। আপনার কথামে পুনজথন্ম যকদ 
ছথটকই থাটক, ছকাথায় জন্ম কনটয়ট ন বলুন ছদকখ।  
বাবাক্তজ কনশরেুপ।  
পলাশ এবার অস্বক্তস্তটে পড়ল। কাহঁােক একেরো প্রশ্ন করা যায়।  
ইেস্তে কটর ছশষ ছেষ্টা করল। বলল, বাবা এখন ছকাথায়, ছকাথায় ছিটল োটক পাওয়া যাটব। োর সাটথ 
ছদখা হটে পাটর ? 
বাবাক্তজ এবারও ছবাবা। সটন্দহ হল, কাটন খাটটা নন ছো ! 
হটলও যায় আটস না। আমার কেন্তা বাবাক্তজটক কনটয় নয়, পলাশটক কনটয়। আবার পািলাটমা শুরু কটরট । 
অনযানযবাটরর মে আমাটকই সামলাটে হটব। এবিং কবপদ ঘটার আটিই। 
ওর একটা হাে শি মুটঠটে ধটর কটঠন স্বটর বললাম, যটথষ্ট বটলক স, আর নয়। পািলাটমা করটে হয় 
বাকড় আট , ছসখাটন ককরস, েটল আয়।  
ো সহটজ কক ছযটে োয়। উির না ছপটয় ওর েখন ছরাখ ছেটপ ছিট । ছিা ঁধটর দাকঁড়টয় রইল, জবাব না 
কনটয় নড়টব না। প্রায় ছটটন কহঁেটড় বার কটর কনটয় এলাম ওটক।  
েটল আসক , শুকন িীো পাঠ আবার শুরু হটয়ট ।  
এবার হটে িীোর সার কথা :  
                    যা হটয়ট  ভালই হটয়ট , যা হটে ভালই হটে, যা হটব ভালই হটব।                                     
                    ছোমার কক হাকরটয়ট , ছয েুকম কাদঁ  ?  
                    েুকম কক কনটয় এটসক টল, যা েুকম হাকরটয়  ? েুকম কক সটৃষ্ট কটর , যা নষ্ট হটয় ছিট  ? 
                    ছোমার আজ যা আট , কাল ো অনয কাটরা ক ল, পরশু ো অনয কাটরা হটব। 
                    পকরবেথনই সিংসাটরর কনয়ম, এ ই কেরন্তন, এ ই পরমসেয।। 
ছযটে কিটয় ঘটুর দাড়ঁালাম। কথাগুটলা নেুন নয়, মহাভারটের কবখযাে ডায়লি, টটকভর কলযাটণ বহুবার 
ছশানা। প্রকেবারই এ কান কদটয় ছঢাটক ও কান কদটয় ছবকরটয় যায়। আমার মটে, ছশাকােথ মানুটষর জনয 
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এরকম অথ থহীন োকঁা বুকল ছবাধহয় আর কখটনা তেকর হয়কন। আিয থ, আজ সব ছিালমাল হটয় ছিল। 
মটন হল এটাই সেয, এটাই কেরন্তন। কথাগুটলা মটনর িভীটর প্রটবশ কটর এমন অনুভূকের সৃটষ্ট করল ছয 
আকম ছক, ছকাথায় দাকঁড়টয়, ছবমালুম ভুটল ছিলাম। এক সীমহীন কনুঃসঙ্গো, শণূযো মনপ্রাণ গ্রাস করল। 
মটন হল কবশাল এই পকৃথবীটে আকম একা। কবশ্বসিংসাটর আমার ছকউ ছনই। বাবা, মা, ভাই, ছবান, ছকউ 
না। েলকে ছেটন একসাটথ েটলক  অজানার উটেটশয। ককন্তু ছকউ কাউটক কেকন না জাকন না। ছেনাজানা 
যেটুকু হটয়ট  ো ছেটনই। কাজ োলাটনার মে ছয সম্পকথটা িটড় উটঠট , এককদন ছেটনই োর অন্ত 
হটব। সময় কাটটটয় ছয যার িন্তবয ছষ্টশটন ছনটম যাব। সটঙ্গ থাকটব কক ু িকৃে। হয়ে োও নয়, মন ছথটক 
সব মুট  যাটব। পটর, অনয ছকাটনা জায়িায় আটরকটা সম্পকথ িটড় উঠটব। এই ভাটব অনন্ত কাল ধটর 
েলটে থাকটব জানা অজানার ছখলা। যার আকদ ছনই অন্তও ছনই।   
এভাটব কেক্ষণ দাকঁড়টয়ক লাম ছখয়াল ছনই। হঁুশ এটল মটন হল, োইটো, এসব কক আটজবাটজ কেন্তা 
করক । পািল হলাম নাকক। ছকাথাকার এক সাধু , ভে ককনা টঠক ছনই, দুটটা েত্ত্বকথা ছশানাল। অমকন 
মটনর মটধয সব ওলটপালট হটয় ছিল। যে রাটজযর অবান্তর কেন্তাভাবনা মটন এটস জটুড় বসল। বাবাক্তজ 
কক সটম্মাহন বা যাদুটাদু জাটনন ? অসম্ভব নয়, সাধু সন্নযাসীটদর অসাধয কক ু ছনই। এরকম এটলাটমটলা 
ভাবক , মটন হল বহুদরূ ছথটক শব্দেরটঙ্গ ছভটস আসট  োর জলদিম্ভীর কন্ঠস্বর :        
                            ছদখা হটলও ছদখা হয়না, ছদখা হটলও ছেনা যায়না  
                            সিংসাটর সব অকনেয, এ ছদখার অথ থ হয়না । 
একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা দুটল উঠল। হক্তেল িীোপাঠ, ছহঁয়াকল শুরু করটলন ছকন, কক উটেশয ? 
বাবাক্তজটক ঘাটঁাটনা টঠক হয়কন। সময় থাকটে ছকটট পড়াই ভাল। েকড়ঘকড় ঘরমটুখা পা োলালাম।  
রাটে ছখটে বটস সামানয কক ু মটুখ কদটয় পলাশ উটঠ পড়ল। ক্তজজ্ঞাসা করলাম, কক ছর, শরীর খারাপ 
নাকক ? ঝাকঁ্তঝটয় উঠল। বলল, শরীর খারাপ হটব ছকান দুুঃটখ, আমার কখটদ ছনই।  
মটন মটন হাসলাম, ছযমন কম থ ছেমন েল। িাটয় পটড় ঝাটমলা বাধাটল এরকমই হয়। ঠাকুটরর 
আশীব থাটদ হাড় কখানা ছয আস্ত আট  এই ছঢর। মাথায় ভূে ছেটপক ল বটল ছোর ভাল করটে ছিক লাম। 
হাটে হাটে েল কমটলট । এবার ভাটলায় ভাটলায় ঘটর কেকর, িঙ্গাজটল স্নান কটর প্রায়ক্তিকির করব। 
পটরর কদন ছেটনও ছসরকম, ছমজাজ সপ্তটম েটড় আট । কথা ছনই বােথা ছনই এক বদৃ্ধ ভদ্রটলাটকর সাটথ 
ঝিড়া কটর বসল। ভদ্রটলাটকর অপরাধ, ভুল কটর ওর জায়িায় বটস পটড়ক টলন। আপ কহঁয়া ককউ, হট 
যাইটয়, বটল এমন োড়া লািাটলা ছয ভদ্রটলাক পাকলটয় বােঁটলন। উটোকদটকর বসা োর ছ টল, রুটখ 
উঠল। োড়াোকড় মাটঝ পটড় বযাপারটা সামাল কদলাম।  
এটা কমটটে না কমটটে ছআ রক কাে। এবার একটা কভকখকর। ছলায়ার বাটথ থ আধটশায়া ক ল পলাশ, েোমে 
এটসক ল। কভকখকরটা ছবাধহয় ওর মাথায় হাে ছরটখক ল বা ওইরকম কক ু কটরক ল। ছ টলমানুষ, অেশে 
ছবাটঝকন। ছজটি উঠটল দুটটা পয়সা কমলটব এই আশায় কটর ছেটলট । সামানয বযাপার, অনয সময় হটল 
পলাশ পািাই কদে না। আজ কক হল ছক জাটন। ধড়মকড়টয় উটঠ বটস এই মাটর ছো ছসই মাটর। বলটল, 
অযাই, িাটয় হাে কদকল ছকন ! দাড়ঁা ছদখাক্তে মজা। বটল, উটঠ দাকঁড়টয় আক্তস্তন ছিাটাটে লািল। ছ টলটা দ ু
পা কপ ু হটট ভটয় কাঠ। কােুঁমােু হটয় দুহাে ছজাড় কটর যে বটল মাপ করুন, ভূল হটয় ছিট , আর হটব 
না। ও েে ছেকড়য়া হটয় ওটঠ।  
োড়াোকড় উটঠ পটড় ধমক কদলাম। বললাম, থামকব েুই। এেগুটলা ছলাক আটশপাটশ, সবাই ছদখট  ছোর 
কােকারখানা। কক ভাবট  বলটো। কটরই না হয় ছেটলট  একটা ভুল। োই বটল িালািাল কদকব ! লজ্জা 
কটরনা ছোর, কনটজটক ভদ্রটলাক বটল পকরেয় কদস। েুপ কটর ছবাস, একটা কথাও বলকব না। 
ছ টলটার কদটক কেটর বললাম, েুকম যাও ভাই, আকম একদকটা ছদখক । বটল ওটক সকরটয় কদলাম। 
এরকম রুঢ় কথা ওটক কখটনা বকলকন। খারাপ লািল, েটব এটে কাজও কদল। আর উচ্চযবােয না কটর 
বটস পড়ল ও। েটব শান্ত হলনা, রাটি িজিজ করটে লািল। একদটক কসিনযাল না ছপটয় ছেপান্তটরর 
মাটঠর মে একটা জায়িায় ছেনটা ছথটম ছিট । ছসই সটুযাটি েটপট ছনটম অন্ধকাটর কমকলটয় ছিল 
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ছ টলটা। বলা যায় পাকলটয় বােঁল। আকমও স্বক্তস্তর কনুঃশ্বাস ছেললাম। নামার সময় একঝলক ছদখলাম 
কবষাদময় করুণ একটা মুখ।  
মনটা ভাকর হটয় ছিল। অমন েমৎকার ছবড়াটনাটা ওর জনয নষ্ট হটয় ছিল। বাকক পথটুকু ও রইল ওর 
ছখয়াটল, আকম কনটজর। দুজটনই েুপোপ, কাটরারই কথা বলার মানকসকো ছনই। 
 
সপ্তাহ দুটয়ক বাটদ কটলটজ কযাকন্টটন ওর সাটথ ছদখা। ছোটখর ছকাটণ কাকল, উটস্কাখুটস্কা েুল, কবপয থস্ত 
ছেহারা। অবাক হটয় ক্তজজ্ঞাসা করলাম এ কক ছেহারা হটয়ট  ছর, অসুখ কবসুখ কটরক ল নাকক। ছকাথায় 
ক কল, এ ককদন ছদকখকন ছকন। জবাব কদল না। শুকটনা ছহটস েুপ কটর রইল। বুঝলাম বলটে োয়না। ছকন 
ছক জাটন। টঠক আট , বাবাক্তজর ছহঁয়াকলর উির পাওয়া যায় ককনা ছদকখ। `টদখা হটলও ছদখা হয়না, এ 
ছদখার অথ থ হয়না ।। ছশানা ইস্তক কথাগুটলা মটন ছঘারাটেরা করট । বাবাক্তজ কক রকসকো করটলন, না 
কক ছকাটনা ইকঙ্গে। রকসকোই সম্ভব। ছ টলমানুকষ প্রটশ্নর জবাব রকসকো  াড়া কক হটে পাটর।  
সামটন োটয়র কাপ ছেমকন পটড়, এক েুমুকও ছদয়কন। পলাশ আপনমটন কক ছযন ভাবট । একবার ছযন 
কবড়কবড় কটর বলল, ছদখা না হটলই ভাল ক ল।  
বললাম, বাবাক্তজর কথাগুটলা েকলটয় ছদটখক স। কক ু বুঝকল।  
কভকখকরটাটক ছখয়াল কটরক স, অসরেুট স্বটর বলল ও। 
কক জ্বালা, আবার ওই কনটয় পটড়ট । ক্তজজ্ঞাসা করক  এক, উির কদটে অনয। বললাম েুটলায় যাক 
কভকখকর, বাবাক্তজর কথাগুটলা কক ক ল। বাটজ বকটলন মটন হয় ছোর ? 
বহু খুজঁলাম। ওই লাইটন ছ াট বড় ছষ্টশন, আটশপাটশ জায়িা, সব েটষ ছেটলক । ছকাোও ছনই। 
বটল কক, ছসাজা হটয় বসলাম, ছক ছনই, ছসই কভকখকর ছ টলটা। ক  ক , িালািাল কদটয়ও সাধ কমটলনা। কপ ু 
ধাওয়া করল ! মনটা কবেৃষ্ণায় ভটর ছিল। িম্ভীর হটয় বললাম, রাি, প্রকেকহিংসা, এসব ভাল নয় ছর। 
মানুষটক কহোকহে জ্ঞানশনূয কটর ছদয়। ছোর এই স্বভাটবর জনয এমন কবপটদ পড়কব ছয ছকঁটদ কূল 
পাকবনা। থাক েুই ছোর কভকখকরটক কনটয়। আকম েললাম, বটল উটঠ পটড়ক । বটস পড়লাম ওর পটরর 
কথাগুটলা শুটন। 
ছসরকম কনেু স্বটর বলল, ছ টলটার ডান হাটে দুটটা কটড় আঙুল ক ল। 
অবাক হলাম। বললাম, ক ল ছো ক ল, কক হল োটে।  
বা ঁহাটে কনুইএর ওপর কাটা দাি। আর ডান িাটল একটা কেল। 
োটেই বা কক হল, কে ছলাটকরই ছো থাটক। অনধয থ হটয় বললাম। 
বয়সটাও ব র পটনটরার কা াকাক  হটব। 
কনঘ থাে ভূল বকট । বললাম, ছোর মাথা খারাপ হটয়ট , ডািার ছদখা। রািটল মাথা টঠক থাটক না। 
এই কেহ্নগুটলা. . . . .। 
ক ল বটল ছ টলটা ছোর  যােঁড়। না থাকটল মহাপুরুষ হে, এই বলটে োস ! 
এই কেহ্নগুটলা বাবারও ক ল। বাবাও িে হটয়ট ন ব র পটনর হল। আমার ভািযটাই খারাপ। ছদটখও 
কেনলাম না, োকঁক কদটয় েটল ছিল। দুটোটঁা অশ্রু ওর িাল ছবটয় িকড়টয় পড়ল। 
আকম হেবাক হটয় ছেটয় রইলাম।   
 

 
 

সমাপ্ত 
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নানার রটঙ্গর উির আটমকরকা 
 

প্রসুন ছঘাষ রায় 
 

 
কনউ ইয়টকথ প্রথটম এটস ছযই ক্তজকনসটার ছপ্রটম পটড়ক লাম ছসটা হল কাঠকবড়াকল। বািংলাটদটশর 
কাঠকবড়াকলরা ছদখটে রুগ্ন হেোড়া হটলও এইখাটনর গুটলা ছবশ নাদুস নুদুস শরীর আর ইয়া ছমাটা ছমাটা 
ছলজকনটয় সারা কনউইয়কথ দাবটড় ছবড়ায় সারাক্ষণ। বািংলাটদটশ সবাই কাঠকবড়াকল ছদখটল োকড়টয় ছদয়, 
আকম কনটজও এয়ারিান কনটয় ছদটশ কাঠকবড়াকল োকড়টয়ক লাম কটয়কবার। এইখাটন এটদরটক ছকউ 
োড়ায় না, মারার ে প্রশ্নই আটস না, োই কাঠকবড়াকল গুটলাও ছবশ মানুষ বান্ধব। হাটে খাবার কনটয় 
োটদর কদটক একিটয় কদটল হাটের উপর বটস ও মাটঝ মাটধয খাবার ছখটে েটল আটস। আকম কনটজ 
একবার আিংগুর আর বাদাম খাইটয়ক লাম সযান্ট ছজাটের ছগ্রট লটন বটস। কনউইয়টকথর কাঠকবড়াকলরা 
ছদখটে ছবশ িাটথ হটলও কানাডার মযাকনটবার কাঠকবড়াকলরা ছবশ রুগ্ন। েটব মযাকনটটাবাটে কাঠকবড়াকল 
ছথটকও ছযটার সিংখযা অটনক ছবকশ ছসটা হল খরটিাশ। খরটিাটশর সিংখযা এেই ছবকশ ছয এটদর 
অেযাোটর মযাকনটটাবাবাসীরা ছমাটামুটট অকেষ্ঠ। ঘটরর বযাকইয়াটডথ শখ কটর লািাটনা েুলিা  বা আটপল 
কমলার ককে িা গুটলা েৃণটভাজী খরটিাটশরা ছখটয়টদটয় নষ্ট কটর রাটখ রীকেমে। োই এটদর অবিা 
এইখাটন, টঠক বািংলাটদটশর কাঠকবড়াকলর মেন। বাকড়র মাকলক ছদখটলই ধাওয়া শুরু কটর। খরটিাশ 
গুটলাও োই মানুষ ছদখটল পাকলটয় দটূর দটূর থাটক। আকম ছবশ কটয়কবার ছেষ্টা কটরও একটা আিংগুর ও 
খাওয়াটে পাকরনা এটদরটক।  
 
েটব দুজায়িায় ছয ক্তজকনসটা কমন ছসটা হল হকরন। কনউইয়টকথর কুইে ককিংবা মযানহাটটন হকরন ছোটখ 
না পড়টলও ছস্টটান আইলযাে হকরটন ভরা। ো াড়া কনউইয়কথ শহর ছথটক ছবর হটয় আপটস্টট যাওয়ার 
পটথ ও ছবশকক ু হকরন ছদখা যায় রাস্তায় রাস্তায়, এইখাটনর মানুষজন োটদরটক ছমটর না ছখটলও িাকড় 
এক্তক্সটডন্টই োটদর মৃেুযর অনযেম কারন।োই োটদর রক্ষায় রাস্তায় রাস্তায় বযানার বসাটনা আট  "িাকড় 
আটস্ত োলান এইখাটন হকরন যাোয়াে কটর"। আমার োগ্রাম কবশ্বকবদযালয়ও হকরটনর জনয কবখযাে। 
ছসখাটনও অটনকগুটলা বযানার টািংিাটনা, ছলখা আট  "যারা আমার মািংস খায় আকম োটদর ঘৃণা ককর"। 
দুই বযানাটর কেই না পাথ থকয োইনা? 
 
ছসকদন আমার কপএইে কড সু্কল ছস্টটান আইলযাে যাওয়ার পটথ এক হকরটনর সাটথ ছোখাটোকখ, দশ হাে 
দটূর দাকঁড়টয় অপলক দৃটষ্টটে আমার কদটক োককটয় আট  োর মায়াকব ছোখ কদটয়। অল্পকক ুক্ষটনর মাটঝই 
আকম হাকরটয় ছিলাম োর িভীর আকূল নয়টন। কক ুক্ষন পর সকম্বে কেটর ছপটয় মটন হল এই ছোখ 
পকৃথবীর ছয ছকান ছপ্রকমকার ছোখ ছথটকও ভয়িংকর সনু্দর। এটদর কারটনই মটন হয় মানুষ ঘর াড়া হটয় 
বনবাসী হয়। 
 
এখন খুব ইটে কটর একটা বািান করার, ছযখাটন কাঠকবড়াকলরা এটস আিংগুর খাটব বাদাম ছখটয় ছ াকলা 
ছেটল যাটব, খরটিাশ এটস েুল িা গুটলা ছিারা ছথটক ছখটয় ছেলটব, আর ছকান এক মায়াবী হকরন োর 
আটরা মায়াবী হকরকণ ছোটখ আমার কদটক োককটয় জাকনটয় যাটব ছবটঁে থাকাটা আসটল খারাপ না ছমাটটও। 
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িীোর কথা বকলও 

 
ডাুঃ শক্তি প্রসাদ বকনক 

 
 

শ্রীকৃষ্ণ ভিবানুবাে, 
িীো ছম হৃদয়িং পাথ থ িীো ছম সারমুিমমর । 

িীো ছম জ্ঞানমেুযগ্রিং িীো ছম জ্ঞানমবযয়মর ।। 
 

িীো ছম ছোিমিং িানিং িীো ছম পরমিং পদমর । 
িীো ছম পরমিং গুহযিং িীো ছম পরটমা গুরুুঃ ।। 

 
িীোশ্রটয়হিং কেষ্ঠাকম িীো ছম পরমিং িহৃমর । 

িীোজ্ঞানিং সমাকশ্রেয ক্তত্রটলাকীিং পালয়ামযহমর ।। 
 
শ্রীমান অজু্জথনটক অন্তকন থকহে জ্ঞান ও উপটদশ কদয়া শ্রীকৃষ্ণ ভিবান বকলটলন- ছয সকল কনটদথশ ও 
উপটদশবাণী ছোমাটক ককহলাম , ইহা ছযখাটন ছসখাটন যার োর কাট  আোর কবোর না ককরয়া বকলও না। 
ছস কারা- োহারাই ছস বযক্তি ছয সাধনা বা েপসযা কটরনা- শুধু ছশাটন যাহা জীবটন বাস্তবায়ন কটরনা। 
  
অভি, ভক্তিহীন, হৃদয়হীন , দুষ্ট , বযভীোটর কলপ্ত কমথযাবাদী বযক্তিটক িীো শুনাইও না । শ্রদ্ধাহীটনর 
জ্ঞাটনর ভাোর শনূয থাটক। 
 
যাহার আগ্রহ নাই, োহাটক িীো শুনাইও না। শুনার ইোই গ্রহটনর প্রাপযো। ছয বযক্তি িুলবুক্তদ্ধটে 
আমাটক অবজ্ঞা কটর , আমাটক কেকনটে পাটর না , ছস মূখ থয বযক্তিটক িীোর কথা বকলও না ।  
েটব িীো শুনাইবা োহাটক – ছয আমার পরম ভি । ভিাধীন আকম । ভিই আমার জীবন । আকম 
আমার ভিটদর কপ টন থাকক। যকদ েলার পটথ আমার ভটির পদধূকল আমার শরীটর স্পশ থ করটল আকম 
েৃপ্ত হই, শাকন্ত পাই। 
ছসই ভিটদর শুনাইবা এই অভয়বানী । ছয শুনটব োহার ও মঙ্গল হটব ছয শুনাইটব প্রকেকনয়ে োহার ও 
কলযান হটব। ভক্তিভাটব বযি ও ভক্তিভাটব ছশ্রাে োটেই আমার আনন্দ। 
িীো আমার ব্রহ্মরুপা পরম কবদযা। সাধনা ও জ্ঞান দ্বারা আমার ভজনা হয়। শ্রদ্ধাবান বযক্তিই িীোপাঠ 
ককরটব এবিং শুনটব । ছয িীো শুকনটব , ছসই মুক্তিলাভ কটর েেটলাটক যাত্রা ককরটব। আর কযকন আমার 
ভিটক শুনাইটব এবিং সিংসার ও জিটে প্রোর ককরটব –কেকনই আমার পরম আত্মীয় । োর ছেটয় আকধক 
কপ্রয় আর ছকহ নাই । 
পকরটশষ ছহ বনৃ্দাবন েে ছোমার কাট  অকুকে সন্তাটনর প্রাথ থনা । 
 
মূকিং কটরাকে বাোলিং পঙু্গিং লঙ্ঘয়টে কিকরমর।  
যেরকৃপা েমহিং বটন্দ পরমানন্দমাধবমর॥ 
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Ashlyn and Evil Necklace 

 By – Anna Das (Grade 3)                                                                      

Once upon a time, there was a girl named Ashlyn, she was eightyears old, she was very 
nice and smart. She had a brother named Jack, he was very nice and he was ten years old. 
Ashlyn and her brother were going to temple to pray as they always do, after they went 
school.After school they came back to home, Ashlyn said,Hi mom and their mom said hi 
Jack, hi Ashlyn. Ashlyn said today at school I learned lots of things,me too, said her 
brother.Anyhow, it is dinner time, said their mother, ok, ok said Ashlyn and Jack. They all 
sat at the dinner table, when they started eating their father came home, where have you 
been, said their mother, well I was at work. Ashlyn said, try this spaghetti, it is so good, ok, 
said their father .So their father took off his shoes and changedand then he sat at the 
dinner table and started to eat. Yummy said their father, I know right Ashlyn said. Once 
they were done, they all brushed their teeth, Jack was the first one who brushed his teeth 
first. Then they heard DING DONG! Jack went to answer it.Oh who is this said the stranger, 
I am Jack, and who are you, I am someone, oh said Jack.The stranger saidto Jack, is it ok if 
I give you this necklace, yup I will ask my mom, said Jack, ok said the stranger.So Jack 
went to ask his mom, mom said let me see this person first, ok said Jack.So his mom went, 
but Ashlyn heard that and so she went to see by her own eyes.  But when Ashlyn saw the 
stranger, she gasped, mom, said Ashlyn, he is our principal, said Ashlyn. Nonsense said the 
stranger. But the stranger was disguised as her school principal. The principal even knew 
the necklace would make Jack evil, thedisguised principal was evil. Even Ashlyn knew that. 
But mom, said Ashlyn, shhhhh, said Ashlyn’s mom, it would be delightful to give my son a 
necklace, said Ashlyn’s mom, ok said the disguised principalwith delight, so he put it on, 
NOOOOOOOO!  Cried Ashlyn, what is wrong with you! Nothing is wrong with her, said Jack 
in a evil way. Yeah, said Ashlyn mom, but so sneaky the disguised principal disappeared. 
Didn’t  I tell you mom, he would be evil, said Ashlyn. Well, that is not true what you said, 
said their mom. Jack said,   mom is right, get itright on your hand, ha, ha, ha, ha, ha, ha, 
ha, ha, haaaaaa. Please see the necklace mom, Ashlyn said. I see it, said her mom. Her dad 
was done his dinner and was brushing his teeth what is going ooooon, I am tired. I am 
going to sleep, said her dad, ok honey, said her mom. Come on, do you want me to sleep in 
your room, asked her mom,sure, said Ashlyn, can you read me a book, Ashlyn asked.Not 
today because today we are late for sleeping, said her mom, ok, said Ashlyn. They went to 
bed, good night, Ashlyn said.Her mom said, tomorrow I will call your friend, then you will go 
into his room with your friend, then grab it,ok.Ok said Ashlyn.One question, yes, said her 
mom, what happens if he tells you that we are in his room, zzzzzzzz, though her mom had 
fallen asleep so Ashlyn fell  asleep.The next day Ashlyn brushed her teeth and packed snack 
plus lunch, she ate her breakfast, then gave her mom a hug then went alone to temple. 
Ashlyn was done praying and went to school. Ashlyn saw her brother Jack at her school, but 
he didn’t go to temple, Ashlyn said to herself.Ashlyn heard her brother being rude, so after 
her school was done she ran because her brother was trying to run behind her to cast an 
evil spell on her. She went to home and froze him by accident.Her mom saw the whole the 
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things, she literallydropped the plates that she was holding. She said to herself wow I didn’t 
know I could do that. Unfreeze him now said her mother, ok I will try said Ashlyn. So she 
unfrozen him, ooooo said Jack trying to get a way, STOP! Said their mother, go to your 
room and do not lock your door, ok said her brother.Remember yesterday night, yeah I 
know, ok said their mother your friend is coming over, YAY!...............Ding dong! She is 
here, just tell her the plan and do it , said Ashlyn’s mom, but I told her at school secretly, 
Ashlyn said, well I will go answer it said her mom, ok Ashlyn, said her mom, so she went to 
answer it, come in said her mother to her friend.When her friend saw Ashlyn, she gave a 
hug to her, come on let’s go to break the necklace, said Ashlyn, ok said her friend, so they 
went into her brother’s room. Ashlyn jumped on her brother’s trampoline and jumped as 
high as she could then did a flip. While Ashlyn was doing it,she took the necklace from his 
neck and landed on the floor. Ashlyn and her friend looked at him, he said what happened 
to me, Then Ashlyn gave a hug to his brother and while she was giving a hug, her friend 
took a picture.Oh you are back she shouted, so she and her brother plus her friend played 
then it was time to go.Bye said Ashlyn then she gave her a hug. It was the next day and 
they had the most awesome day ever.When Ashlyn saw their school principal, she told him 
about her brother. It was recces,so she went to play with her brother and her friend.Ashlyn, 
her brother, friends and her family enjoyed.  So they lived happily ever after. 

 

The End 
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শারদীয় দুি থা-পূজা 

 
জয়ন্ত দেবনাথ 

 

বাঙ্গালি সনাতন ধর্ মাবিম্বীদের বারর্াদস দতর পাব মদনর দরওয়াজ আদে। যলেও সর্দয়র আবতমদন, 
আজকাি বেদর দতর পাব মণ পািন কদরন এর্ন সনাতন ধর্ মাবিম্বীর সংখ্যা খু্বই নগণয। আর এই উত্তর 
আদর্লরকাদত বেদর দতর পাব মদণর কথা শুধু লিন্তাই করা যায়, বাস্তদব পািন করা খু্বই কদের। যাই দ াক, 
এই দতর পাব মদণর অনযতর্  ি দেবী েুগ মার আরাধনা, যার র্দধয এখ্নও আর্রা বাঙ্গালিয়ানা খু্দজ পাই। 
উত্তর আদর্লরকার সনাতন ধর্ মাবিলম্বরা বেদরর এই সর্য়টাদত যার যার সাধযর্ত লনকটবলতম র্ন্দিদর বা 
দকান কলর্উলনটট দসন্টাদর জদ া  য় েুগ মা র্াদয়র আরাধনার জনয। ভদের কল্পনার ভগবাদনর সাকার 
রূপ দেয়ার প্রদিোর বল িঃপ্রকাশই ল িদুের লবলভন্ন দেবদেবীর অবতারনা কদরদে। দতর্লন এক দেবীর নার্ 
েুগ মা , লতলন  দিন শন্দের রূপ এবং লতলনই  দিন পরর্ব্রহ্ম। ল ি ু ধর্ মশাস্ত্র অনুসাদর দেবী েগূ মা 
‘েগূ মলতনালশনী’ বা সকি েিুঃখ্ েুেমশার লবনাশকালরনী। কলথত আদে, একবার র্ল ষাসুদরর (এক ধরদণর 
র্ল ষ-রূপধারী অসুর) ধারণা  ি দয দকানও দেবতা তাদক বধ করদত পারদব না; এই অ ংকাদরর বদস 
র্ল ষাসুর দেবতা ইন্দ্রদক সতমক কদর দেয় দয দস স্বগ ম জয় কদর দনদব। কথার্ত দস স্বগ মরাজ ইদন্দ্রর লবরুদে 
যুদে লিপ্ত  য় এবং দেবতাদেরদক পরাস্ত কদর স্বগ মরাজয েখ্ি কদর দনয় এবং দেবতাদেরদক স্বগ ম দথদক 
লবতারন কদর দেয়। তখ্ন দেবতারা ব্রহ্মা, লবষু্ণ ও র্দ শ্বদরর শরণাপন্ন  ন এই র্ল ষাসদুরর অতযািার 
দথদক স্বগ মরাজয পুনদরাোদরর জনয। ব্রহ্মা, লবষু্ণ ও র্দ শ্বর, দেবতাদের কাে দথদক এই অসুদরর 
অতযািাদরর কাল নী শুদন খু্বই দরাধালিত  ন। প্রিণ্ড দরাধালিত  ওয়ার ফদি, ব্রম্মাা, লবষু্ণ ও র্দ শ্বদরর 
শরীর দথদক আগুদনর র্ত অগলণত দতজরন্দি দবর  দত থাদক। পরবলতমদত এইসব দতজরন্দি একন্দিত 
 দয় লবশাি এক আদিাক পূদে পলরণত  য়। ঐ আদিাক পুে দথদকই আলব মভূত  ন এক দেবী র্ূলত ম। 
দেবতারা এই র্ াশন্দেধর দেবীদকই নার্ লেদিন েুগ মা। দেবতারা লেবয অদস্ত্র সজিত ত আেযাশন্দে র্ ার্ায়ার 
র্াদেই তাদের  ারাদনা স্বগ মরাজয লফদর পাওয়ার স্বপ্ন দেখ্দিন। লবলভন্ন দেবতারা তা াঁদের লনজস্ব অস্ত্রসস্ত্র 
এই দেবীদক োন করদিন। ল র্ািয় দেবীদক তা াঁর বা ন ল সাদব লসং  লেদিন। ইলনই বাঙ্গািীদের কাদে 
েশভূজা বা দেবী েুগ মা নাদর্ পলরলিত। এই দেবী েুগ মাই পরবলতমদত অসুর কুিদক এদক এদক লবনাশ কদর 
লবশ্ব ব্রহ্মাদণ্ড শালন্ত পুনিঃস্থাপন কদরন।  
 
আদরকটট উদেখ্ দযাগয বযাপার  ি, এই দেবী েুগ মার দিাখ্ আদে লতনটট লবধায় তাদক ন্দিনয়না বা সংসৃ্কদত 
‘ত্রিম্বদকয’ ও বিা  য়। কলথত আদে, দেবীর বার্ দিাখ্  দিা বাসনার (িন্দ্র ) প্রতীক, ডান দিাখ্  ি কর্ ম 
 (সূয ম) ও দকন্দ্রীয় দিাখ্  দিা াান (অল)) এর প্রতীক। বাঙ্গািীদের দেবী এই েগূ মা র্াদয়র েশটট  াত আদে 
এবং এই েশটট  াদত লভন্ন লভন্ন অস্ত্র আদে। এই অস্ত্রসর্ূ ও লবলভন্ন প্রতীদকর ইলঙ্গতবা ী। এক াদত আদে 
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শঙ্খ যা ‘প্রণব’ বা ওঙ্কার ধ্বলনর অথ মব তা লনদেমশ কদর। অনয  াদত থাদক তীর ধনুক, এই তীর ধনুক 
দেবীর শন্দের্ত্তার প্রতীক। র্াদয়র  দস্তর বজ্রাল)  দিা ভদের সঙ্কদল্পর েৃঢ়তার প্রতীক। দেবী েগু মার  াদত 
আদে পদ্ম বা ‘পঙ্কজ’। পদ্ম দযর্ন কাোর্াটটর দভতর  দত অনালবি  দয় দফাদট উদে, দতর্লন দেবীর 
উপাসকরাও দযন দিাভ-িািসার জাগলতক কাোর দভতর  দত আত্মার লবকাশ ঘটাদত পাদর তারই প্রতীক 
এই পদ্ম। দেবীর  াদতর তজমনীদত ধরা সুেশ মন ির, শুভতার িািন ও অশুদভর লবনাদশর ইচ্ছার প্রকাশ 
কদর। দেবী েগূ মার  াদত ধরা তদিায়ার াাদনর ইলঙ্গত ব ন কদর। দেবীর অনয  াদত ধরা ন্দিশুি সত্ত্ব, রজিঃ 
ও তর্িঃ গুদণর প্রকাশ। ল ি ুশাস্ত্র র্দত, ত্রেতয, লবঘ্ন, দরাগ, পাপ ভয় ও শতররুর  াত দথদক লযলন রক্ষা 
কদরন, লতলনই র্া েুগ মা। লতলন লসংদ র উপর অভয় র্দু্রার ভলঙ্গদত ো াঁল দয় থাদকন। এখ্ন সারা পলৃথবীদত 
এই র্াদয়র পূজার উৎসবদক েগূ মা পূজা বা েগূ মা উৎসব ল সাদব অলভল ত করা  য়। েলক্ষণ এলশয়ায় এটাদক 
শরৎ কাদির বালষ মক র্ া উৎসব ল সাদব ধরা  য় বদি এদক শারেীয় উৎসবও বিা  য়। সাম্প্রলতক সর্দয় 
বাংিায় তথা সারা পলৃথবীদত েুগ মা পূজাই সবদি দবলশ জনলপ্রয়  দয় উদেদে। প্রধানত বাংিায় দেবীপুজার 
এই দর্ৌসুদর্ প্রলতর্া ত্রতলর, পূজার র্ন্ডপ লনর্ মাণ, িা াঁো সংগ্র , দেবী েশ মন, আরলত েশ মন ও প্রলতর্া লবসজমন 
–এসবই বযাপক উৎসবর্ূখ্রতা এবং সব মজলনন অংশগ্র দণর র্ধয লেদয় পািন করা  দয় থাদক। পূদজার 
এই কটা লেন সবার আনদি কাটুক এবং সবার জীবন দথদক েুিঃখ্-েুেমশার নাশ দ াক, এই কার্নায় আজ 
এখ্াদনই দশষ করলে।।  
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The Beautiful Peridot 
By Mrinmoy Debnath (10 yrs)  

 

Once upon a time there was a beautiful peridot. One day a poor man bought the peridot. He 
looked a lot better with the peridot. One day the man got a job, the peridot was very happy. 
A few days later the man put the peridot in a box. A few years later the man took the 
peridot out of the box, and gave it to his fiancé. A lot of years passed, the peridot grew 
darker, her owners were older. When her owners passed away, her owner’s son turned the 
peridot lighter, and put her on a ring. Then the peridot knew what was going on: She was 
the family ring, and she was going to last for generations.  

 
The End 

 
 
 
 
 
 

The Big Bad Crocodile  

By Mrinmoy Debnath (10 yrs)  

 

Once upon a time, there was a big bad crocodile. He had only the sharpest teeth in the 
WORLD!!! He was only the biggest crocodile in the WORLD!!! One day he woke up cranky, 
and hungry! After a few seconds he decided he was going to eat a little children because his 
favorite food was little children, so he went. He was going until he stumbled onto a monkey. 
“Where are you going?” asked the monkey. “I’m going to eat a little children, but if I eat 
you now I won’t eat all those children.” said the crocodile. Before the monkey knew 
anything the crocodile ate the monkey, a few seconds later he spit out the monkey… 
hairless. “Yuck, your fur is disgusting!” said the crocodile. After the crocodile left, the 
monkey told an elephant. After a few minutes the crocodile ate 49 little kids, and when he 
was going to eat his 50th, the elephant grabbed the crocodile by the tail, and tossed him so 
high that he hit the sun and turned into a giant sausage! 
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Trapped in a Nightmare 

Prothoma Bhatta 

                                                                

There was once a lonely girl, tall, and young with shiny, soft, beautiful raven hair, and 
smooth untouched soft skin. She was 17 and has not talked to a single living being in 
months, years, who knows how long, and would wake up every day in this beautiful 
nightmare to find no one by her side.  It was ok since most of the time she had a tablet. In 
terms of the tablet, it was flat and silver with three options. Draw, message, and music. 
With the power of the draw option, she could alter the land around her.  For example, if she 
sketched a grassy field with flowers, a river, and a tall tree, it would appear in real life. The 
message up would be used for sending and receiving massage but she has not received one 
is 2,283 days.  The girl would draw every day on her tablet and used to watch it became a 
reality around. She was never bored; how could she get tired of areas so beautiful and full 
of light? And the places dark enough to see the galaxy. These were sufficient to satisfy her 
loneliness.  

One day she suddenly had a flashback. There she could see her younger self; six or seven 
years old was sitting on her father’s lap in front of a heavily decorated Christmas tree with 
some presents. 'Dad, can I open my presents now?' Her younger self-asked. The father 
chuckled. 'Of course, honey, go ahead, I am sure that you’ll love them.' The girl giggled, 
ripping and tossing paper everywhere. She gasped at the present, and it was a sketchbook 
with lots and lots of markers and colored pencils.  

The younger self-gave her dad a big hug. 'Thank you, dad! I am going to make lots of 
pictures for you and mom!' She said. Her father hugged her back and said: 'I am sure that 
mom would be happy.' And that’s where the flashback ended. The girl was in tears; she had 
forgotten how much lonely she was. Then suddenly decided to turn her tablet and was 
surprised to see a notification that said: 'You have 1 New Message'. She immediately opens 
her tablet and read the message which said: 'Wake up Rina, Wake-up.' She received 
another message that said, 'I am your mom and waiting for you.' Suddenly the sky went 
pitch black the ground started to crumble beneath her.  
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Rina tried to run away from the falling cracks but could not. She fell right through into what 
seemed like a trap. Rina looked herself in horror. Was she in the darkness that will never 
end? Was someone out there waiting for her? If so, where? There were so many questions 
which had no answers for Rina. She sighed and closed her eyes. Suddenly she was 
interrupted by beeping.  Rina’s eyes shot opened immediately for the sound, and she looked 
around. She was laying in bed at the hospital, and a nurse was sitting beside her.  Rina was 
puzzled, was she asleep?  She spoke and asked the nurse 'why am I at the hospital?' The 
nurse looked at her and said, 'I am sorry honey, you were in a coma for six years.' The 
nurse also said, ‘there was a car accident six years ago and you lost both of your parents’.  

Rina then slowly walked toward the window and saw three birds were flying side by side in 
the sky. She was in tears; her body started to shake and falls on the ground. The nurse ran 
toward her. However, Rina left for the land of imagination again and did not wake up 
anymore.  
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ঈশ্বটরর অন্তর কাটঁদ ! ছকন? 
 

মাখন বল 
 
ঈশ্বর, আল্লা, বহু নাটমর একই ঈশ্বর আট ন |  ছযমন  েে সূয থ  আট ন - ছেমনই আট ন |  েটব আমরা 
ছদখটে পাইনা ছকন ?  কারন আমাটদর মন কাম, কাম,ছক্রাধ, ছলাভ, ছমাহ, পরশ্রী কােরো , কহিংসা 
প্রভৃকে বাসনায় পূণ থ  |  এই মলীন মনকনটয়  ঈশ্বরটক ছদখা যায় না |  নটরে নাথ দি  প্রথম জীবটন  
দকক্ষটণশ্বটর  ঠাকুর  শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ছক ক্তজজ্ঞাসা কটরক টলন - আপকন কক ঈশ্বরটক ছদটখট ন ? ঊিটর 
ঠাকুর বটলক টলন - আটর ছদটখক  কক- কথাও বটলক   | ছোটকও ছদখাটে পাকর  |  পটরর  কথা  সকটলরই  
জানা |   
 শ্রী শ্রী  রামকৃষ্ণ  বটলট ন  ঈশ্বটরর  ছদখা ছপটে হটল সাধনা করটে হটব |  সাধ না করটে করটে  মানব  
ছদহটট পকরণীে হটব ভালবাসার ছদটহ , ছোটখও ছস্নটহর দৃটষ্ট েুটট উঠটব,কাটনও শুনটব ভাল লািার কথা |  
ভালবাসার ছোখ কান কদটয়  ঈশ্বরটক ছদখা যায়, োরঁ কথা ছশানা যায় |  ঠাকুর কনটজ বার বেরসর সাধনা 
কটরক টলন ঈশ্বটরর ভালবাসা ছপটে |   সৃটষ্টর  পূটব থ  েষ্টা যখন একা ক টলন-ছসই সময়  কেকন কেন্তা 
করটলন-একা থাকা ভীষণ কটষ্টর  |  মটন করটলন  আকম বহু হইব- সটঙ্গ  সটঙ্গ  কবিবযাঙ হল |  সৃটষ্টর  
আরম্ভ হল , িররহ,  নক্ষত্র , উক্তিদ, বকৃ্ষ, পশু, পকক্ষ সৃটষ্ট হল |  ককন্তু  কেকন ছদখটলন , এরাে কেন্তা করটে 
পাটরনা | আকম কথা বলব কার সাটথ ?  োই কেকন কেন্তাশীল বুক্তদ্ধ আট  এমন জীটবর সৃটষ্ট করটলন - 
মানুষটক | কারণ কেকন োন কেন্তাশীল জীবটক, যাটদর সাটথ কেকন কথা বলটে পারটবন- যাটদর কনটয় ছখলা  
করটে পারটবন |   সৄটষ্টর  পর  মানুষ কেন্তা করল , আকম ছক ?   কক ককরয়া  আকম হলাম ?  এই  কেন্তাই 
পরবকেথ কাটল োটঁদর মুকন, ৠকষ করল |  ঐ সকল  মুকন ৠকষরটদর  কেন্তার  েসল ছবদ ও উপকণষদ |   
এর পটর  ছখলার আন্নরদ ছপটে সৃটষ্ট করটলন মহাকালটক |   মহাকাটলর কাল দণ্ডটট  পররকেটট মানুটষর 
কপ টন সকল  সময়  ঘুর ঘরু কটর ঘুটর ছবড়ায়  |  এই কাল দটণ্ডর  প্রভাব হটে ঈশ্বররূপী শ্রী রামেে, শ্রী 
কৃষ্ণ ছকহই ছরহাই পান নাই  |  মানুটষর  ইহকাল পরকাটলর  কবোর কটর  মহাকাটলর  এই  কালদণ্ড |  এই 
কালদটণ্ডর  পররভাব হটে  ছরহাই পান নাই  শ্রী কৃষ্ণ তেেনয,  সারা জীবন ধটর  কৃষ্ণ ছপলম না, কৃষ্ণ 
ছপলাম না বটল কাদঁটলন  | যুি অবোর  শ্রী রামকৃষ্ণ দকক্ষটণশ্বর িঙ্গা েীটর মা মা বটল  বার বেরসর  
ছকঁটদট ন |  আর  কবশরবরজয়ী  স্বামী কবটবকানটন্দর  কান্নাে দকরদ্র না ছখটে পাওয়া অন্নহীন  ভারেবাসীর  
জনয | এ সকলই  মহাকাটলর  কালদটণ্ডর প্রভাব |  এই কবশরবরসিংসাটর  কে মানুষ ছিাপটন ছিাপটন ছকঁটদ 
েটলট ন  ঈশ্বটরর  করূণা  লাটভর জনয |  এই মহাকাটলর কাল দটণ্ডর পররভাটব মানুষ এককদন অনুভব 
কটর, আটর-ঈশ্বটররও আমাটদর মে মন আট - কেকনও ভাটলাবাসা োন |  োরঁ বুক্তদ্ধ আট , সুখ, দুুঃখ  
আট  | ভিবান কক আমাটদর মে সুখ দুুঃখ ভরা প্রাণী  ?    
আমরা শুটন থাকক ঈশ্বর সব থত্র  আট ন |  আমার কভেটর আট ন, এই লযাপটটপও আট ন, যকদ ছকহ এই 
ছলখাটট  পটড়ন  োর  কভেটরও  থাকটবন |  আমাটদর অনুভুকের মটধয যাহা কক ু আট   ঈশ্বর  োহাটেই 
আট ন |  এই রূপ ধযান করটে পারটল ঈশ্বটরর ছদখা পাওয়া যাটব | ককন্তু আমাটদর মন বড়ই মলীন, 
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অশান্ত, কামনা বাসনায় পণূ থ  |  োই কিরকেটি জপ  ধযান করা হয় না - অথে  ঈশ্বর লাভ করটেও  মন 
োয় |  েটব এখন করকনয় কক ?  
 আমরা পকৃথবীর মানুটষরা ভিবানটক জানটে পাকরনা ছকন ? কারণ ভিবান স্বয়িং সম্পূণ থ আনটন্দর  নাম, 
ছপ্রম, পকবত্রো ও শাকন্তর  নাম |  োটঁক ছপটলই সকল োওয়া পাওয়ার অবসান ঘটট |  ছয বযাক্তি  ভিবাটনর 
করূণা  লাভ  কটর  োর োওয়া-পাওয়ার কক ুই থাটক না |  ককন্তু  আমরা বাকড় , িাকড়, অথ থ, মান, সম্মান, 
ক্ষমো , ছভািকবলাস োই |  আমরা  ছকবল োই োই ককর |  রূপ দাও, ছয বন দাও  আটরা  কে কক ু  োই  
োর  সিংখযা ছদওয়া  যায় ন এই অল্প  পকরসটর |   এে যাটদর আকাঙ্খা ভিবান োটদর ভাটলাবসটে োন না 
| বাসনা পরায়ন নর-নারীরা ভিবাটনর ভালবাসা পায় না |  শ্রী শ্রী দুি থা  মাটয়র পূজার প্রাথ থণা  অি থলা  
ছস্তাটত্র  আট - রূপিং ছদকহ, জয়িং ছদকহ, যটশা ছদকহ, কদ্বটষা জকহ |  মাটকথটণ্ডয়  মুকণ একবারও  ছকাথাও  
ছলটখন নাই  মা  ছোমাটক োকহ |  পুষ্পািকলর  পটর প্রাথ থণা  মটন্ত্রও  অটনক  ছদকহ ছদকহ  আট  |    
 
মানুটষর  এে  আকাঙ্খার  জনয  ভিবান খুব  কবরি |  মটেথর ছলাটকরা  কদন রাে ছকবল  োইট  |  সাধ ু
সন্নযাসী  ছথটক বাচ্চা কশশু পয থন্ত  এমন  এক জটনর  হৃদয়  ভিবান  খুটঁজ  পাটেন না, যার োওটা  ছশষ  
হটয় কেিটা  একটু  কির হটয়ট , হৃদয়টাটে  একটু  যথাথ থ  ছপ্রম এটসট   |   ছয  কনুঃসাথ থ  প্রীকে পূণ থ  ছপ্রটমর  
কসিংহাসটন  বটস  কেকন একটু শাকন্তটে কবশ্রাম ছনটবন  |  নাুঃ  ককলযুটি  কেকন কবশ্রাম ছনবার মে িান খুটঁজ  
পাটেন না |  মটনর সুটখ  কথা বলার মে ছলাক পাটেন না | প্রাকেষ্ঠাকনক মঠ কমশটনর  সাধুটদর  কথা  
ছ টড়ই কদলাম- বটনর গুহার  েযািী  সাধুটদর  কেিও  এখন আর  ভিবাটনর  বসার  তবঠকখনায়  পকরণে  
হটে না | সকটলর  কভের বাসনা  কিজ কিজ করট  |  োই ভিবাটনর অন্তর কাদঁট  | ছপ্রটমর  ভিবাটনর 
অন্তকরণ  মটনর  দুুঃটখ কান্নাকাটট  করট  - কান ছপটে শুনুন  |    
 
 ছকান কক ু সুন্দর ছদখটল ছসটা  পাবার  ইো হটলই পকবত্রোর  মৃেুয ঘটট  এবিং  মনটা ছমাহ িররি  হটয় 
পটর  |  এই  ছমাহিররি  মটন শুদ্ধ  ছপ্রটমর  জন্মই  হয় না |  েখন কামনা-বাসনা  আটষ্ট পটৃষ্ঠ  মনটক 
জকড়টয় ধটর  |  আবার ছযখাটন কাম থাকটব  ছসখাটন রাম আসটবনা |  পকৃথবী এখন  অথ থ  এবিং  কাটমর  
বশীভূে  |   অথ থ ও  কাটমরা দুই ভাই - ছভাি ও  কবলাস |  েযাি ও েপসযাটক  আশ্রয় করটল  ধম থ বকৃ্তদ্ধ হয়  |  
ধম থ ছেেনা  বকৃ্তদ্ধ হটল আত্মজ্ঞান  বা  ছমাক্ষ লাভ  হয় |   এ সব  কথা ছশানার  ছলাক ছপটলও  কটম থ রূপ 
ছদওয়ার  ছলাক  আজ  কবটশষ  একটা  পাওয়া যায় না |  ভিবাটনর  এমন  কবকেত্র স্বভাব  কেকন ছলাকভ  ও  
কামী ছলাক  প রন্দ কটরন না |  কারণ ছলাভী ও কামীরা  অহিংকারী হয় - িটব থ ও  দটম্ভ  সকলটক বযকেবযস্ত  
কটর |   এমন ছলাকটক ভিবাটনর প ন্দ হয় না  |  কেকন আরনন্দ স্বরূপ -কবনম্রো, অসীমোই োরঁ স্বরূপ  
ছস কারটণ  কেকন ধম থপ্রাণ সাধুরসন্তটদর  ছখাটঁজন  এবিং  োটঁদর হৃদটয় বসবাস কটরন বটলই  এই  মেথ 
ছলাটকর  নর-নারীরা  মহান  অবোর  পুরুষ, ৠকষ, মহাত্মা, স্বার্ধ্ী নাটম পকৃথবীটে সুকবখযাে হটয় ওটঠন - 
ভিবাটনর এই লীলা  আমরা  ছদখটে পাক্তে |   প্রমান স্বরূপ  নাম গুকল হল :  শ্রী রামেে, শ্রী কৃষ্ণ , বুদ্ধ, 
যীশুখষৃ্ট , মহম্মদ, কবীর, নানক, মহাপররভু, শ্রী রামকৃষ্ণ, কবটবকানন্দ , তত্রকলঙ্গ স্বামী,  আটরা অটনক 
মহাত্মাটদর  আমরা  অটনটক িরণ মনন  কটর থাকক - ছকন ?  এটঁদর  হৃদয় মক্তন্দটর  ভিবান  বটস 
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আট ন বটলই  আমরা এটঁদর  এে শররদ্ধার  সটঙ্গ  ছদটখ থাকক  |  এখন  ছদখা যাক  ভিবাটনর  অন্তকরণ  
কাদঁট   এবিং  ছকন ? ছসাজা কথায়  কেকন এখন  আর বসার  িান  পাটেন না- কথা বলার  সকঙ্গ  পাটেন 
না |   
 
এখন  ছদখা যাক অন্তুঃকরণটা কক ?  অন্তুঃ মাটন কভের  এবিং করণ হল ইক্তেয় |  আমাটদর ছদটহর বাইটর-
ছোখ, কান, নাক, ক্তজহ্বা, েরবরক প্রভৃকে বাইটরর ইক্তেয় আর কেি,মন, বুক্তদ্ধ  এবিং অহিংকার  কভেটরর  ইক্তেয় 
রটয়ট   |  কেকন সমগ্র  জিটে  এক অখণ্ড শরীর রূটপ কবরাজমান |  োরঁ  এই  অখণ্ড  কবশাল অনন্ত 
শরীটর  জড় জিের, মটনা জিের ও  আক্তত্মক জিের ছক ধটর ছরটখট ন  |   কেকন  পূণ থজ্ঞান ও ঐশ্বয থ  
সম্পন্ন , কেকন এক সটঙ্গ  সাকার ও কনরাকার  |  সাকার  রূটপ কেকন ভিবান নাম ধারী, কনরাকার রূটপ  
পরটমশ্বর , পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা  |  ছয নাটমই োটঁক ডাকা ছহাক না ছকন, কেকন এক জন িুল, সুক্ষ্ম  ও  
কারণটদহী  সিা |  োরঁ মন  আট  , বুক্তদ্ধ আট , কেি আট -োরঁ অহিংকাও  আট  ছয কেকন সের-কেের ও 
আনন্দ স্বরূপ সব থবযাকপ   পরমাত্মা  এবিং কেকন  সাক্তত্ত্বক  ভাবাপন্ন  |  এই সাক্তত্ত্বক  ভাটবর  জনয  োটঁক বলা 
হয় ভিবান কবষু্ণ  বা  সব থ সহনশীল সিা , ভিবান রামেে  বা  সব থসহনশীল আনন্দ স্বরূপ  সিা,  ভিবান 
কশব হটলন সব থত্র মঙরিলময় সিা, ভিবান কৃষ্ণ  হটলন সব থবযপনশীল পাপহরণকারী সিা, ভিবান 
রামকৃষ্ণ হটলন  সব থত্র  পররসাকরে এক সাকিক সিা  যা একই সটঙ্গ   ভি হৃদয়  পাপ রাকশ কবনাশ কটর  
এবিং   পরমানন্দ  দান কটর  |    
 
আবার ভিবাটনর  শক্তিরূকপণী  সিা হটলন  ভিবেী |  শক্তিরূকপণী  কালী কযকন ভটির  মনটক কালােীে  
কটর ছদন |  ভিবেী দুি থা  কযকন ভি মটনর  দুি থকেরনাশ  কটরন, ভিবেী   সরস্বরেী ব্রহ্মকবদযা  দান কটরন,  
ভিবেী  লক্ষ্মী ভিমটন  শ্রী দান কটরন  |  এই সকল ছদব, ছদবীর এবিং মানুষ অবোটররা  হটলন  
ভিবাটনর  সাকার কবিররহ  এবিং  ভিবাটনর  কনরাকার  ভাবনা ঈশ্বর পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা  |  সিা কনরাকার 
হটল  প্রসাকরে ভাবটা  ছবকশ হটে হটে শক্তি স্বরূপ হটয় যায়  |  েখন ো  তেেনযরূপী বা ছকবল  ছেেনা 
মাটত্র পয থবকসে হয়  |   ভিবাটনর এমন ছেেনা রটয়ট  সব থত্র , অকবনশ্বর রূটপ এই ছেেনা সকল সময় 
কবরাজমান | আমরা এই ছেেনার মটধয  জটন্মক , ছবঁটে আক   এবিং  এই ছেেনার  মটধযই ছদহেযাি কটর  
েটল যাব  |  ককন্তু আমাটদর জীবন কাটল ভিবাটনর  এই ছেেনার  কবষয়  ছকান ধারণা  জন্মাটলা না  |  
ভিবাটনর  কৃপা না হটল  আমাটদর এই ছমাহ  ভঙ্গ  হটব না  |   একটট  িান আমরা  প্রায়শই  শুটন থাকক 
ভিবান রামেেটক  কনটয়  মহাত্মা  িান্ধী  কনেয  িাইটেন :   
                রঘুপকে  রাঘব রাজা রাম     পকেে পাবন সীো রাম |   
                জল ছম রাম িলটম  রাম     সারা জিটম পুক্তজ  রাম ||   
এই ছয সারা জিটম  সব কক ুর  মটধয  রাটমর উপকিকে োহাই কেন্তা  করার  কবষয় |  জিটের  সকল কবষয় 
িুল, সুক্ষ্ম ও কারণ  রূটপ কবভি |  ভিবাটনর স্বরূপ  সিাও  এই কেনটট  অবিার মটধয  এবিং  োর পটরও  
কবদযমান রটয়ট  |  
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 ভিবান ছনই এমন িান কল্পনা  করা  যায় না  |  আবার ভিবাটনর  মহের ভাব হল কেকনই সব কক ু,  
জিটের সকল কবষয় িুল, সুক্ষ্ম ও  কারণ  রূটপ  কবভি  |  ঈশ্বটরর  স্বরূপ  সিাও  এই কেনটট অবিার  
মটধয  এবিং  োরপটরও কবদযমান রটয়ট  |  কেকন  সব  কক ুর ছথটকও  কনটজটক অকে  সিংটিাপটন পথৃক 
ছরটখট ন |  োরঁ বড়  মহি হল ছকান  কক ুর মটধয  অহিং ছবাধটক না রাখা |  ভিবান পরম  ছপ্রটম 
আত্মহারা হটয় সমস্ত  কক ুর  সটঙ্গই অঙ্গাকঙ্গভাটব কমটশ রটয়ট ন  |   আমরা  যকদ অহিংহীন  হটে পাকর 
এবিং মনটক শুদ্ধ করার  ছেষ্টা ককর েখনই উপলকব্ধ করটে  সক্ষম হব ছয,  স্বয়িং ভিবানই  বযটষ্ট  মানব  
রূপ ধটর  এই অহিংহীন  হবার সাধনা  করট ন | এই সাধনার  সময় যা কক ু ঘটটব, অনুভূে  হটব  োরঁ  
পরম সিার  মটধযই  সম্পন্ন হটে বটল  ভাবটে হটব  |    
 
অনন্ত জিটের  অকধশ্বর, কম থকেথা ভিবান এই পকৃথবীটে  ৠকষটদর  শুদ্ধ  হৃদয়ই পররথম বযি হটয়ক টলন |   
োরঁ বযি হটে কিটয়  এই  মহাকবটশ্বর  ছয  জায়িাখাকন  খুটজ কনটে হল  োর নাম  ভারেবটষ থর েটপাবন |  
আমরাই  ছসই পকৃথবীর মানুষ,  আমাটদরই  পূব থপুরুষটদর  হৃদয় কন্দটরর  ছপ্রটমর গুহায় স্বয়িং  ভিবাটনর 
পররথম  আত্মপ্রকাশ  পররকাশ  হটয়ক ল  |  ভিবান যখন ছকান  মানুটষর  হৃদয় পররকাশ হন েখন ছসই  
মানুষটট  ছদবো  হটয় যান |  ভিবাটনর ছথটকই প্রাপ্ত কেনটট গুণ, সি, রজুঃ ও  েটমা -  মটনর মকলনোর  
সি  গুটণর  প্রকাশ  ঘটটনা, রজুঃ ও  েটমা গুটণর প্রকাশ- কাম ও ছক্রাধ  রূটপ  |  গুণ গুকল  ভিবাটনর  
ছথটক ছপটলও, ভিবান গুণােীে  |  এই সব ভাটবর কত্রী  হটলন  ভিবাটনর  সহকারী  মহাশক্তি  ভিবেী 
ছদবী  |  কেকন  জিটের সৃটষ্ট, পালন ও সিংহার কেী  | োরঁ ইোটেই সমস্ত  জিে সৃটষ্ট হটয় মহাকাটলর 
কদটক প্রবাকহে  হটয় েটলট  |  আমরাও এই  মহাশক্তির ছোটে বটয় েটলক   |  আমাটদর  জন্ম, তকটশার, 
ছয বটনর  এবিং  বাদ্ধথটকযর পথ ধটর  আবার মহাকাটলর  ছকাটল কেটর  যাওয়া  |  
  
মানুটষর  সুখ, দুুঃটখর  অনুভটবর  নানা কাকহনী  |  এ  সকলই  মহাশক্তির  ছখলা  এবিং  শুদ্ধ ছপ্রটমর 
অভাব  ছবাধ করা , মটন কেব্র অসটন্তাষ ও অশাকন্ত |  আর েখনই মটন পটর  জিটের মাো  মহামায়াটক 
এবিং  জিটের  কপো পরটমশ্বরটক |  মানুষ েখনই  আন্তকরক ভাটব  সরল হৃদয়  ভিবানটক  ডাকটে 
থাটক |  মানুটষর  এই কাের  ডাক শুটন  ভিবান আর  থাকটে  পাটরন না-  ুটট এটস  হাে ধটরন  এবিং  
একটটর পর  একটট  অজ্ঞাটনর  বন্ধন  ক ন্ন কটর কদটয় আপন অনন্ত  ছপ্রটমর বটক্ষ  কমকলটয় ছনন  |  
মানুটষর  েখন  শুদ্ধ মন হয়, শুদ্ধ মনকনটয়  বঝুটে পাটর  ভিবাটনরও মন আট , বুক্তদ্ধ আট , 
ভাটলাবাসার হৃদয়  আট , ছপ্রম, ক্ষমা, করুণা  সবই রটয়ট   |  এই সব কদটয়  ঐ  কবরাট  সৃটষ্টকেথা  েুম্বটকর  
মে  মানুষটক  সকল সময় কাট  টানার ছেষ্টা  করট ন  |    
 
এই সকলই ভিবাটনর ছখলা- না হটল আমাটদর মে  এক কু্ষদ্র  মানুটষর  হৃদয়টক  ধরার জনয কনেয  না 
না  কাণ্ড  কটর  যাটেন, আর এই কাটজ সেল  হওয়ার  জনয  কেকন  মহাকাটলর অটমাঘ  কালদটণ্ডর 
সৃটষ্ট  কটরট ন  |  আর এই কালদণ্ডটক মানুটষর কপ টন  সদা জািররে কটর ছরটখট ন  |  পকৃথবীর  রাজা 
মহারাজা  ছথটক পটথর  কভখারী  সবাই  এই  কালদটণ্ডর  অধীন , ছকহই  ইহাটক  অকেক্রম  করটে পাটর 
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না  |  এর  জনয  ভিবাটনর  আর এক নাম কবধাো  |  োরঁ  কবধানটকই  বটল  কবধীর কবধান- এই  কবধানটক 
ছকহ  খণ্ডন  করটে পাটর  না  |  
 
 ঈশ্বটরর  গুটণর কথা বলটে  আরম্ভ  করটল আর ছশষ  হটে  োয় না - অনন্ত |  কহন্দ ু  মক্তন্দটর  একটট  
ভজন  িাওয়া  হয়, োর  প্রথম  ২-টট লাইন :   
                      " আজ কমল সব  িীে িাও উস পররভুটকা  ধনযবাদ |  
                         ক্তজসকা যহা কনে িাটে তহ িন্ধব থ মুকনজন ধনযবাদ |"    
মটনর আনটন্দ সবাই ঈশ্বটরর গুণ ককিথন করট  , ঈশ্বর সক্তচ্চদানন্দ |  সের, কেের, আনন্দ |    
সের = সেো , শুধু শুধু  কমথযার আশ্রয় ছনওয়া উকেে নয় |  কক ু ছলাক আট   যাহারা  অপটরর  কবরুটদ্ধ  
কমথযা  কক ু বটল োটক অপদস্ত  কটর  কনটজর বাহাদুকর ছদখায়  বা দল ভারী  কটর, োটদর স্বভাবই  কমথযা  
বটল আনন্দ  পাওয়া  |   যার নাটম কমথযার ছবাঝা োপাটনা  হল ছস এককদন  জানটব  এবিং  কষ্ট পাটব  আর 
েখনই  ঈশ্বটরর  অন্তর  ছকঁটদ  উঠটব  |   কেের = জ্ঞান, কযকন  জীবন কবষয় জ্ঞান লাভ  কটরট  -এমন  |  
আনন্দ = সদাসুখী, আনন্দ স্বরূপ- নারায়ণ  |  পররকেটট  মানুটষর  পররকেটট  কেন্তা,  কম থ ও কম থেটলর উপর 
ভিবান নজর রাখট ন  |  আবার  এমন  কক ু  পক্তণ্ডে  বযক্তি আট ন যাহারা পররেুর পড়াশুনা  কটরন এবিং 
অহিংকারী- ঈশ্বটর কবশ্বাষ ছনই, েখনই ঈশ্বটরর অন্তর  কাটঁদ  |  এই সকল পক্তণ্ডেটদর  জীবন কবষয় 
আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই |  আমাটদর ছোটখর  সামটন একটা  পদথা আট , সকেযকাটরর  জ্ঞান লাভ হটল 
ছসই পদথা সটর যায়  এবিং  ভিবাটনর স্বরূপ ছদখটে  বা  জানটে  পারা যায়  |   িীোর ৪-থ থ  অধযায়, ৩৮-
ছলাটক  শ্রী কৃষ্ণ  অজু্জথনটক বলট ন :   
                         যনথধযািংকস সকমটদ্ধাঽকগ্নভথিাসাের কুরুটে অজু্জথন  |  
                         জ্ঞানাকগ্নুঃ  সব থকম থাকণ  ভিসাের  কুরুটে  েথা  ||    
ছহ অজু্জথন- জলন্ত  আগুন ছযমন  কাষ্ঠটক পুকড়টয়  ভষ্মকটর  ছদয়, ছসইরূপ  জ্ঞান  লাভ হটল, জ্ঞাটনর  
অকগ্নটে  সকল  কম থেলটক  ভকষ্মভূে  কটর কদটব  |   কম থেলই যকদ না থাটক োহটল আর দুুঃখ কষ্ট 
ছভাটির প্রশ্নও  থাকটলা  না  |  আশা আকাঙ্খারও ছশষ-ঈশ্বটরর  সাটথ কমলটনর  আর ছকান বাধঁা  থাকল 
না | বেথমান এই ককলযুটি  অকধকািংশ মানুষই জড়বাকদ,এবিং ছভািপ্রবন, োই  োহারা  অহরহ  পাপ  কাজ 
কটর যাটে |  আর  পাটপর  েটল অন্তকরণ কবকৃে  হটে, ভিবাটনর  নয়টন অশ্রু এটন কদটে- োই  
ভিবাটনর  অন্তুঃকরণ  কাদঁট  |  পাপ কটম থর  েটল  মানুষ  কষ্ট  পাটে , েখন  কনরুপায় হটয়  
ভিবানটক  ডাকাডাকক  করট , েপসযা  করট , মানুটষর এই  আন্তকরক প্রাথ থণায় ভিবান আনক্তন্দে  হন  |   
একটা  িরু  নদীর এ পাটড়  ঘাস  ছখটে ছখটে ও পাটরর  কদটক োককটয় ভাবট , ও পাড়  অটনক সবুজ, ও 
পাটড়র  ঘাস ভাটলা |  এক  এক  জন  মানুষ  মটনর  অশাকন্তটে  ভুিট   এবিং  ভাবট   আমার  ধটম থ  এই  
অশাকন্ত  দুর  হটবনা, ঐ  ধম থটা ভাটলা ওটা কনটল  শাকন্ত  কমলটব  |  অমকন ছ াটট ঐ ধটম থর কদটক |  এটা ঘটট  
কনুঃসঙ্গ  জীবটনর জনয  |   শ্রী রামকৃষ্ণ  বটলট ন, ছয ছযখাটন  আট া  থাক  ছসখাটন , প্রাণ খুটল  
আন্তকরক  ভাটব  ডাক ঈশ্বরটক েটবই  শাকন্ত  কমলটব  |   একই  ঈশ্বর  সবার  অন্তটর,  ছয নাটমই  ডাক না  
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ছকন  কেকন  সারা  কদটবনই |  শ্রীমিিবদ  িীোয়  কম থ ছযাি অধযায়  শ্রী কৃষ্ণ  অজু্জথনটক  বটলট ন, 
ছলাক নিং ৩৫ : 
                       ছশ্রয়ান  স্বধটম্ম থা  কবগুণুঃ  পরধম থাের  স্বনুটষ্ঠোের  |    
                       স্বধটম্ম থ   কনধনিং  ছশ্রয়ুঃ  পরধটম্ম থা  ভয়াবহুঃ  ||   
অপটরর  ধম থ উন্নে মটন  ককরয়া  কনটজর ধম থ  কখন  পকরেযাি  করা উকেে নয়  |  একজন  পক্তণ্ডে  
বযাক্তিটক  বলটে  শুটনক  ছয,  মুখ থ  ছলাটকরাই  ভিবান ভিবান কটর |  আজ অটনটকই  ভবাটনর ভক্তি 
ভাবটক  দুটর সকরটয় অহিং  ভাটব ছমটে উটঠট -এটা ছদটখ  ভিবান   কষ্ট  পাটেন - কান্নাকাটট  করট ন |  
মটন হটে ,  োরঁই সৃষ্ট  অটমাঘ  কালদণ্ড  োটঁকই শাক্তস্ত  কদটে  উটঠপটড় ছলটিট  |  ঈস্বর  আমাটদর  
সৃটষ্ট  কটরট ন,  আমাটদর মটধয  োরঁ প্রকাশ  ছদখটবন বটল,  ককন্তু  আমরাে  ঈশ্বরটক  প্রকাশ   হটে  
সাহাযয  করক  না - োই  োরঁ  মন  দুুঃটখ  কাদঁট   |  
                     ||  সেযম  কশবম সুন্দরম  |    
 (এই ছলখাটট  স্বামী  ছবদানটন্দর  ছলখা  ছথটক  সিংিকৃহে |   োরঁ  ঐ  ছলখাটট পরড়ার পটর  আমার  মটন হল 
যাহারা  ঈশ্বটর  কবশ্বাষ  কটরন  োহাটদরও  ভাটলা  লািটে পাটর  োই কক ুটা  উদরধেৃ  ককরলাম |  অটনক 
িাটন  োরঁ  ছলখাই  েুটল কদটয়ক   |  মাখন বল ) 
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DURGA PUJA 2016 
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BIJAYA SOMMILONI 2016 
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DIWALI MELA 2016 
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SARASWATI PUJA 2017 
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POILA BOISAKH 2017 
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CANADA DAY 2017 
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FOLKLORAMA 2017 

 
Austin Roy Chowdhury with Brian Pallister, 
the Premier of Manitoba at Folklorama 2017 
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RABINDRA NAZRUL JAYANTI 2017 
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DURGA PUJA DECORATION 2017 
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BICHITRA MEMBER DIRECTORY 

Sr. 
No Last Name First Name Spouse Children Address 

Postal 
Code Phone 

1 Adhikari Prasant 63 Baldry Bay R3T 3C5 269-1468 
2 Al Sadi Bilquis 

3 Amartya Chatterjee Tanusree 
319-66 Morrow 
Ave 

R2M 
1A4 806-1124 

4 Ashish Selvanathun 
289 Bowman 
Ave. 

2 Alam Ashraful Jesmen Tanvwer 7 Rooke Ave R3Y 0B6 269-5544 

5 Bal Param Shibeni Siddharaj 
23 Dawnville 
Drive 

R3W 
1C6 222-1426 

6 Bal Makhan Krishna 

Shivani, 
Shibashis, 
Shomit 

145 Edward Ave. 
East R2C 0V9 222-3993 

7 Banerjee Rajib Sonchita 
1520 Pembina 
Hwy R3T 2E3 

8 Banerjee Shantanu 
9 Banerji Ashish Debjani Kunal, Otto 6 Elk Place R7B 3B7 571-0859 

10 Banerji Santanu Versha 
Naina, 
Akash, Rani 

203 Grenbell 
Blvd R3P 0B8 

11 Bankar Gaurav Rukmini 
77 University 
Cres. R3T 3N8 504-0233 

12 Banik Sakti Prashad Ratna 

Anindita, 
Hrishikesh, 
Shatabdi 

11 – 1523 
Chancellor Dr 

R3T 4G1 809-6274 

13 Banik Rajib Trisha 
118-2331 
Pembina Hwy R3T 2H4 

963-5035 

14 Banik Surjya Mitali 
Anannya, 
Upama 1344 Lee Blvd 

R3T 6E2 221-9692 

15 Basu Saibal Sujata 
Sachin, 
Snehel 

56 Raphael 
Street R3T 2R4 275-5606 

16 Bhatta Shapath Mousumi Prothoma 
1067 Parker 
Avenue R3T 0T3 

772-6812 

17 Bhattacharya Samir K. 27 Bigstone Place R3Y 0G1 417-1920 

18 Bhowmick Alik Suchita 
Prakijai, 
Pristine 

10, Ashwood 
Cove

R2J 3G6 229-5438 

19 Biswas Sumita 
Papiya, 
Mauha 

605 - 1710 
Portage R3J 0E2 

257-7952 

20 Chaudhuri Abhijit Sadhana 
103 - 2080 
Pembina Hwy 

R3T 2G9 480-8637 

21 Chaudhuri Biswajit Cauvery Chitrangada 
1392 Chancellor 
Dr. 

R3T 4H6 416-4566 

22 Chaudhuri Atunu Debjani 
Soumya, 
Trisha 

403 - 400 Tache 
Ave. 

R2H 3C3 891-6245 

23 Chhina Gurjit 583-5280 

24 Chowdhury Biswajit 
318 - 765 
Notredam Ave. 

R3E 0M2 960-1982 

25 Deb Apurba Lipi Mrittika, 
Moinak 

31 Colwick Cove R3T 5L4 417-1798 

26 Das 
Late Radha 
M. Subha Ratna 67 McGill Place 

R3T 2Y6 269-7249 

990-6627



86 

Sr. 
No Last Name First Name Spouse Children Address 

Postal 
Code Phone 

27 Das 
Swadesh 
Chandra 

Nilima 
Rani 

Pinki, 
Susmith 

5 -145 Mayfair 
Ave. 

R3L 0A1 417-9962 

28 Das Dip Kumar Srabani Subarna 49 Nutley Circle R2N 1S2 298-4005 

29 Das Bibhu Sati Borno 
1641-360 
Cumberland R2J 2X6 

944-1001 

30 Das Swadesh 
31 Das Pranay Sathi 

Saha 
Neel 416-6598 

32 
Das Munna Subroto 

Manjusre
e 

25 Paddington 
Road R2N 1K2 

963-7164 

33 Dash Sanjay Puja 27 Ransford Pl. R3T 5W9 510-2275 

34 Deb Mridul Jolly 
Anamika, 
Shaon 106 Laval Drive R3T 2X7 

599-0740 

35 Dey Asit Prachi Ryma, Raul 2 Brookstone 
Place 

R3Y 0C4 219-8969 

36 Debnath Jayanta Shilalipi Mugdho 19 Riverside 
Drive, 

R3T 0E9 218-1116 

37 Debnath Pranab Sikta Monisha, 
Debajyoti 

140 Wayfield 
Drive 

R3T 6C9 275-6882 

38 Dey Bishnu 
Ranjan 

Bipasha Ipshita, 
Ishani 

161 Blue Water 
Crescent 

R2J 2X6 951-7675 

40 
Dhar Debasish Shanta 

Anubav, 
Anushka 

118 Amersham 
Cres R2N 3H2 421-4455 

41 Dutta Shovan Elora Spreeha 7 DREW St R3Y 0L1 415-1696 
42 

Fonseca Rory 
78 Thatcher 
Drive R3T 2L5 

269-4937 

43 Ganguli Pallab Late Rina Riya, Risi 103 Marine Drive R2N 0E1 504-4021 
44 

Ghosh Archana 
Neil, Rita, 
Sudeshna 631 Grierson Ave R3T 2S3 

261-3557 

45 
Ghosh Prabal Swati Celina 

1151 Fairfield 
Ave R3T 2R3 

269-3075 

46 
Ghosh Subhankar Triparna Ronav 

194 St. Micheal 
Rd R3M 2K9 

296-0396 

47 
Ghosh Saday Savitri 

Anushka, 
Aurobindo 

154 Southwalk 
Bay R2N 1M7 

943-4462 

48 
Guha Tuhin Munmun 

35-59 University 
Cresent R3T 2N5 

509-1171 

49 
Gupta Meenakshi 

2945 Pembina 
Highway R3T 3R1 

963-8037 

50 
Malakar Kamal Baljit K. Sarmila 

1614 Chancellor 
Drive R3T 4B9 

261-7010 

51 
Mallick Kiran Laksmi 

Tulip, Late 
Andrew 

16-1 Waterfront 
Rd R3X 1V1 

221-6631 

52 
Mandal Bibhuti 

A8 - 281 River 
Avenue R3LOB7 

783-2292 

53 
Mandal Saumen Shampa 

Arnab, 
Sourab 

404 Kirkbridge 
Drive R3T 5R4 

261-8645 

54 
Majumdar Pijush Arpita Ayush 

23 Lake Bend 
Road R3Y 0M6 

261-8917 

55 Md. Ishtiaque 
Shahrier Evan Zahyaan 

14-2307 St. 
Mary's Rd 
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Sr. 
No Last Name First Name Spouse Children Address 

Postal 
Code Phone 

56 
Mesbahul Tariq 

27 Greensboro 
Bay R3T 4K9 

269-4738 

57 
Mitra Prabir Kalpana 

Bobby, 
Debbie 62 Bethune Way R2M 5J3 

256-0081 

58 
Mosselaer Greg Van De Mili Roy 

980 Springhill Dr. 
Mississuaga, ON L5H1M9 

59 Mukerji Ayan Shruti Ayshani 180 Everden road R2N 4J2 999-3382 
60 

Mukherjee Kajal Krishna Gopal 
1201-253 
Edgeland Blvd R3T 5T1 

487-1820 

61 Mukherjee Debasish Tanushree Gaurabh 654 Park Ave, R0E 0C0 268-1593 
62 

Nath Upul Lipika 
31 Twickenhan 
Circle 

504-2455 

63 Pal 
Chowdhury Kiriti Srabani Teena 3 Celtic Bay R3T 2W8 

261-9527 

64 
Pandey Anita Ajay 

Ayusha, 
Anish 7 Marvan Cove R2N 0C7 

453-2282 

65 
Param Siddharaj 

Shibani 
Bal 23 Dawnville Dr R3W 1C6 

66 Paul Niranjan Archana Argha 43 Lowen place R3Y OL5 872-4477 
67 

Podder Nobarub Bappy 
1910-360 
Cumberland R3B 1T4 

881-8485 

68 Quadir Reza Kaniz 34 Royal Oak Dr. R3Y 1R2 960-9222 
69 Rakshit Sushmita 
70 

Ray Deep 
Soumajit
a Aksheet 

54-3420 Vialoux 
Drive R3R 0A4 

430-3790 

71 

Ray Gautam 

8205 
Saddlebrook 
Drive NE, Calgary T3J 0M4 

72 
Roy Gaurisankar Ratna Neilloy, Ra- 

35 East Lake 
Drve R3T 4T5 

261-0672 

73 
Roy Pranab Manju Rupa, Ron- 

59 St. Michael 
Road R2M 2K7 

257-6601 

74  Roy  Jaya  980 Springhill Dr., 
Mississuaga, ON 

 L5H1M9  855-5063 

75 
Roy Pradip Labone Ayush 

35 Draho 
Crescent 

R2N 4H1 951-5617 

76 
Roy 

Priyo 
Debnath 

77 Roy Dimple Nigel 61 Inkster Blvd R2W 0J3 282-1750 
78 

Roy Kajal Rupa 
1108-316 
Cumberland R2B 2K5 881-4572 

79 
Roy Banibrata Rini 

Rayan 204-72 Donald 
St. 

R3C 1L7 228-2792 

80 Roy 
Chowdhury Subir 

Karabi 
(Rimi) 

Austin, 
Aarya 

752 Ashworth St. 
South 

R2N 4C3 221-6951 

81 Roy 
Chowdhury Suthirtho 

82 Saha Bhaskar Mimi Aninda 
83 Saha Ranjan Sayani 3 Brixton Bay R2N 2R1 480-9891 
84 

Saha Subhanil 
University of 
Maitoba 

962-3025 

416-459-7985
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Sr. 
No Last Name First Name Spouse Children Address 

Postal 
Code Phone 

85 Sanyal Dipankar Ankona 
86 Sarkar Suman Ratri 631 Grierson Ave R3T 2S3 772-3342 
87 

Sarkar Ashok Tuntun 
Rahul, 
Rinku 

6-460 
Lindenwoods Dr. 
W. R3P 0Y1 488-6643 

88 
Sarkar Joykrishna Debjani 

Joshita.
Jasmitha 

233 Southglen 
Blvd R2N 3K3 951-6234 

89 
Sarkar Arindam Urbi 

601-61 
Edmonton Street R3C 1P9 952-1604 

90 Sarkar Sandeep Deepa Jai, Rohan 40 Laurent Drive R3V 1T1 898-0588 
91 Sarkar Ashis 98 Prairie Sky Dr R3Y 0G7 510-3323 
92 

Satpathy 
Purna 
Chandra 

Alpana 
Verma Swayam 63 Wiltshire Bay R2J 2I6 509-0235 

93 
Selvanathan Nandita Murugan 

Ashish, 
Anurag 

289 Bowman 
Ave. R2K 1P1 942-3261 

94 
Shome Subhrakam Jaba 

Devarshi, 
Tanajee 10 Celtic Bay R3T 2W9 261-6348 

95 
Sinha Late Ranen Luella Mala, Jay 

582 Queenston 
Street R3N 0X3 489-8635 

96 
Sinha Sachidanand Meera 

Sunil, 
Samir 

116 Victoria 
Cres. R2M 1X4 253-9921 

97 Singh Omkar Poonam 38 Langley Bay 
98 Yeasmin Lubna Utsha 3 Tranquil Bay 962-8717
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