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Durga Puja Committee 2018 

 

Chairperson: Sumita Biswas 

Priest: Pandit Srikant Sharma 

Invitation card: Designed by Austin Roy Chowdhury 

Agomoni: Cover pages designed by Prothoma Bhatta; content collection & formatting by 

Srijeet Saha; proof reading by Dr. Subir Roy Chowdhury 

Puja Arrangements: All female members of Bichitra 

Floral Arrangements: Mrs. Archana Paul and Dr. Niranjan Paul 

Cultural Programs & Entertainment: Arpita Majumdar, Surjya Banik, Krishna Bal 

Puja Hosting: Swadesh Chandra Das, Pranab Debnath, Sumita Biswas, Suchita Ghosh, 

Dip Das, Pranab Roy 

Puja Bhog: Debjani Sarkar, Sikta Debnath, Anita Pandey, Srabani Das 

Puja Donation Collections: Executive committee members of Bichitra and Ms. Sumita 

Biswas 

Pandal Design and Preparation: All the members of Bichitra 

Pandal Set Up: All the members of Bichitra 

Food Committee: Executive Committee Members of Bichitra 

 

Vote of Thanks 
 

Our sincere thanks to: 

1. The Hindu Society of Manitoba for providing the temple facilities for Durga Puja 

 

2. Pt. Srikant Sharma for performing the Durga Puja 

 

3. Dr. Subir Roy Chowdhury and our publication secretary, Mr. Srijeet Saha for their 

enormous help to prepare Agomoni 2018 

 

4. All patrons who contributed literary and artworks to this year’s magazine 

 

5. Last, but not the least, all our sponsors who had been the backbone in making this 

Agomoni 2018 magazine happen  
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Message from the Chairperson - Durga Puja Committee, 2018  

 

Dear Friends : 

Durga Puja is one of the most revered Hindu 

festivals. It glorifies and reminds us the ultimate 

triumph of Virtue over the evil forces. We 

commemorate the Goddess Durga’s “Shakti”, who 

vanquished the evil spirit of the demon, 

Mahisasura, to restore peace and freedom on earth. It 

is also the spiritual power of the true “self” that 

destroys the evil within us.  

The autumn festival of Mother Durga or popularly known as Sharadiya 

Durgotsab is celebrated in all of the sub-continent. In Bengal, it is 

celebrated with much splendour and joy - new clothes, varieties of sweets, 

exquisite dishes - you name it, it is prepared in all homes, whether rich or 

poor. It is the time of the year to forget the past differences and embrace each 

other. It is the “spirit” within that counts, not the body, because it is the 

same “mother’s spirit”, the “Brahman” that prevails in our bodies, 

regardless of the person.  

On this auspicious occasion of Durga Puja, my family and I extend greetings 

and well wishes to all the members of Bichitra and the members of the 

Hindu society. We are particularly grateful to the executives and trustees of 

the Hindu Society of Manitoba for their immense cooperation. Our cultural, 

food, publication, decoration, Puja, advertisement, fund-raising committees 

have worked very hard to present you the rich and enjoyable evenings 

throughout the Durga Puja days. Finally, I would like to personally thank 

all members, participants, and Bichitra Executives for their help for the 

success of these great celebrations.  

Sumita Biswas,  

Chair, Durga Puja Committee,  

2018 
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Message from the President 

 

On behalf of Bichitra – The Bengali Association 

of Manitoba Inc., I extend my warm greetings to 

all the members, families and guests on the 

auspicious occasion of Durga Puja, the biggest 

festival of Bengali culture. In this festivity, we 

celebrate the victory against all the evil power.  

‘Durga’ represents Shakti/Strength, the destroyer 

of evil & preserver of good. ‘Puja’ represents 

sacred rituals in the honour of the Divine. 

Goddess Durga embodies all the good qualities 

of human life that comes with positive energy.  

This year Bichitra is proud to celebrate 39th. Durga Puja in Winnipeg, 

Manitoba. Since the inception of our very first Durga Puja in 1980, the 

values are carried over generation after generation till today. As a result, 

Bichitra still celebrates the Puja in right time/schedule as per the Punjika 

or Almanac (Sanskrit calendar) unlike other Durga Pujas of North America. 

In Bichitra, we don’t see this holy event as a religious affair, but a spiritual 

practice. Through our faith in inclusiveness, we thrive to create a caring 

and compassionate community that embrace people from different religions, 

cultures and ethnic backgrounds.  

I sincerely thank all our sponsors and volunteers for their tireless effort and 

cooperation to make this year’s Durga Puja enjoyable and successful. Wish 

you all a very happy Durga Puja. 

 

Pijush Majumdar 

President, Bichitra Bengali Association of Manitoba Inc. 
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Message from the Executive Committee 

 

 

 

We welcome all of you who have come to worship Ma Durga and to 

participate in the celebration of Durga Puja.  As you know, this year 

marks the 39th year of Durga Puja festivities in Winnipeg.  Bengalis all 

over the world wait for this auspicious festival which fill their hearts with 

warmth and joy.  These five days are dear to every Bengali.  This is an 

occasion when everybody leaves their differences aside and joins together in 

harmony to take part Puja related activities, both religious and social.  Let 

us celebrate this great event with heart felt enthusiasm and joy. 

 

Despite our busy schedules and the hectic lives that 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 have made this all possible for the last 38 years.  

We are positive that we will continue to host and celebrate successful events 

such as this for years to come. 

 

We are praying to divine Ma Durga, for peace and prosperity for all the 

people of the world.  No matter what your faith, we invite everyone to come 

and make this festival a joyous one.   

 

With love and warm wishes for a happy Durga Puja,  

 

 

The Bichitra Executive Committee 
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Pijush Majumdar  
President 

Suchita Ghosh 

Treasurer 

Karabi Roy Chowdhury  
Vice President 

Asit Dey  
Ex-President 

Arindam Sarkar  
General Secretary 

Bichitra Executive Committee (2018-2020) 
 

Warm greetings to all our members. By profession Pijush is a registered 
pharmacist and by heart he is a pure Bengali who loves to be involved in 
community activities & help others irrespective of race, religion & ethnicity! 

His favorite hobby is to travel different parts of this planet while exploring 
different cultures and people from different ethnicity. Other than the Bengali 
food, he is crazy about Cantonese style chinese food. Unlike lot of other 
winnipegers, Pijush is a big fan of Winnipeg winter. Favourite time pass - 
watching Netflix thriller series & spending time with family/friends. 

 

 

Karabi Roy Chowdhury is currently serving as the Vice President of Bichitra 

for 2018-20. Durga Puja is a time of celebration. 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! 

 

 

 

 

Asit is currently working as a Senior Environmental Engineer with the 

Province. His hobbies include volunteering at various community and 

professional organizations at various capacities. He loves to cook food, 

dance, and make friends. He is a person with positive attitude and believes 

sky can be reached with hard work and passion. He loves cultural activities 

and believes in proliferating Bengali culture in Canada. Happy Durga Puja.  

 

 

 

Arindam is an active volunteer in the community at various capacities. He was 

an exec. member at Vedanta Society of Winnipeg, is an active volunteer at 

Agape Table, technology evangelist at WSD, fundraiser at JDRF and 

contemplative speaker. He is a technology enthusiast, a freelancer in creative 

writing, an avid reader of science fictions and a die-hard fan of San Antonio 

Spurs. Apart from his volunteering activities, he is a management consultant 

by profession – a day job that helps him pay his bills and keeps his family 

happy.  

 

 

Suchita considers being part of the executive committee a privilege that 

comes with responsibilities to serve the community with sincerity and to the 

best of her abilities. As a treasurer she aims to keep the financial transactions 

transparent and evenhanded. Besides teaching in the Environmental Design 

Program at the UofM, she loves outdoor activities, dancing, experimenting 

with cooking and cuddling with her children. She views the relationships 

formed within the community as an extension of her family in Winnipeg. 
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Anita Pandey  
Member-At-Large 

Surjya Banik 
Cultural Secretary 

 

Surjya Banik is a Mechanical engineer and currently working as a Power 
Engineer with the Ministry of Finance, Govt. of Manitoba. He is married to Dr. 
Mitali Banik and blessed with two daughters. He enjoys listening to devotional 
and classical music and likes nature, people, and leans towards spiritually 
focused activities. He is a compassionate, straightforward, and honest person. 

He prays to Ma Durga to make this world a secure and enjoyable place for 
everyone to live with joy and harmony. Wish you all enjoy a Joyful and 
prosperous Durga Puja. 

 

 

It has been an honour being a part of Bengali Association Bichitra, Manitoba. 

Durga puja is a festive occasion, when all over the world celebrate Devi Durga 

for her blessings, so that we may have the strength to vanquish evil and 

restore peace and prosperity to this earth. May Durga Maa bring joy to you and 

your loved ones! Happy Durga Puja! 

 

 

 

This year has been a wonderful experience. Srijeet is thankful to the executive 

committee for setting a positive example. The feeling of festivity has spread all 
over the world and here in Winnipeg too, the vive is being felt. Agomoni is very 
much a part of this “Festival of Joy”. And we pay our tributes to Mother Goddess 

through Agomoni and we pray to bring happiness and peace for all. 

 

 

 

Anita became a member of Bichitra from 2005. She loves all community 

programs organized by Bichitra and mainly the Durga Puja. In 2018 she joined 

the executive committee as a member-at- large as she likes to work for people 

and willing to bring new ideas for best interests of the Bengali Bichitra 

Association. As a profession she is a nurse and is working for Province of 

Manitoba.  

 

 

Unnaturally good at trivia contests, hate seafood but love pizza.  Top 5 

movies: Lord of the Rings, The House of the Devil, Heat, Taken, and 

Ondine.  Two sisters, both older.  His #1 vacation destination is 

Toronto.  Top five bands:  U2, Behemoth, Sonic Youth, Menomena, and The 

Hold Steady 

 

 

 

 

 

Swadesh Das  

Food Secretary 

Neil Ghosh  
Member-At-Large 

Srijeet Saha  
Publication Secretary 
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Early History of the Bengali-speaking People 

By Ashish Banerji 

 

This is an attempt to summarize the history, cultural and linguistic development of the 

Bengali-speaking people from early recorded times to the 13th century CE, when the reign 

of independent Bengali rulers would come to an end with the fall of the Sen dynasty. 

The history of Bengal has been deeply influenced by its geography – specifically its 

extensive network of rivers and canals, which not only facilitated both irrigation and trade, 

but also provided protection from enemies.  It has been called “land blessed with 

abundance” by Ibn Batuta, the 14th century Moroccan traveller, and the “granary of the 

East” per Van Lindolan, a 16th century Dutch merchant.   

The land we call Bengal can essentially be considered to be bounded in the north by the 

Himalayas, the Bay of Bengal to the south, the Brahmaputra river and the hill tracts of 

eastern India extending to Chittagong in the east, and the Santal Parganas and districts of 

Darbhanga and Purnea to the west.  Ancient Bengal covers the modern states of 

Bangladesh and eastern India. 

 

Bengal had protection from invaders for a long time.  To the west, the terrain was 

generally difficult to negotiate, with several hills of the Chotanagpur plateau and river 

valleys (such as the Damodar, Roopnarayan, Ajay and Mayurakshi) creating barriers for 

occupying forces, especially during the monsoons. The Ganga (Ganges) river enters Bengal 

at Rajmahal through narrow passes that could be easily defended.  All the ancient capital 

cities in medieval times, like Gaur, Lakhnawati, Pandua, Tanda and Rajmahal, were 

established near this point as they commanded the Ganges-Bhagirathi-Brahmaputra river 

system.  To the north and east, mountains and hills discouraged invaders.  In the south, 

other than sporadic raids from the Arakans in Burma, it would be a long time before 

Europeans would sail up the Bay of Bengal. 

Brahmaputra R. 

Undivided Bengal under British c.1931 Bengal in ancient times 
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Upon reaching Bengal from the west, the Ganga bifurcates into two major rivers 

(Hooghly/Bhagirathi and Padma) and innumerable streams before emptying into the Bay of 

Bengal.  The Brahmaputra plunges down through a gap in the Himalayan chain on the east 

side and joins the Ganga near Sirajganj. Other tributaries such as the Meghna join this 

united river further east.  Bengal sits astride this mighty delta of intersecting streams. The 

silt from the long passage of rivers from their source in the Himalayas constantly built up 

land surfaces that split the rivers into innumerable tributaries.  Over the course of history, 

these river systems often changed their course and greatly affected the metamorphosis of 

kingdoms and cities.  Archaelogical evidence shows that even the present-day 

Sunderbans, which has become an esturian forestland, was once a populated and 

prosperous area. 

The Ganga has changed course several times including quite recently.  It has several times 

moved southwards from a more northerly course.  When the Portuguese first entered the 

Bhagirathi river (and called it the Hooghly), this river was the main channel of the Ganga as 

per archeological and historical evidence.  The Hindus attached great sanctity to this river 

all the way up to Gangasagar.  At one time, its main flow was along the Adiganga (Tolly’s 

Nallah) past Kalighat in Kolkata.  Early in the 19th century, the Hooghly suffered from 

silting and the Padma became the main channel of the river system.  The Padma too has 

changed its course several times and has destroyed human settlements and man-made 

structures on many occasions, including at Rajnagar.  The Brahmaputra and Teesta are of 

course notorious for their ever-changing courses even in present times.  The Teesta which 

used to flow west into the Ganga in Malda district, veered east in 1787 and flowed into the 

Brahmaputra in Rangpur district.  On the other hand, the Kosi, which earlier met the 

Brahmaputra, shifted radically across north Bengal to the west to its present course in 

Bihar. 

These rivers made Bengal extremely fertile.  One main paddy crop a year, supplemented 

by plentiful fruits and vegetables and fish from the rivers and ponds was enough to sustain 

the people.  This gave them ample time for leisure and the pursuit of arts, folk music and 

oral literature.  Coupled with Bengal’s relative isolation, a unique and vibrant culture 

would arise in this area. 

The river system split Bengal into four broad divisions – Barendrabhumi of medieval times 

to the north; the ancient Radha (Rahr) land to the west; central Bengal to the south 

including Vanga of Kalidas and the kingdom of Gangaridai as known to the Greeks; and a 

fourth division east of the Brahmaputra which includes the ancient kingdom of Samatat. 

The name ‘Bengal’ historically has a recent origin.  It does not appear in this form until the 

13th century when Persian and Arabic writers started using this name to refer to the area of 

the lower Gangetic delta and its surroundings.  Prior to this, ancient literature makes 

references to the region of ‘Gaur’ near Malda, ‘Samatat’ in central Bangladesh, ‘Banga’ 

referring to the eastern Gangetic delta around Dhaka and Bikrampur, ‘Harikela’ around 

Chittagong, ‘Barendra-Pundra-Vardhana’ in northern Bengal and Bangladesh, ‘Radha’ 

(Rahr) in portions west of the Hooghly river, as well as various others.  Gradually, Gaur 

and Banga came to be used extensively to describe western and eastern regions of Bengal 

and continued until the 19th century.  The name ‘Bengal’ came out of the expression 

‘Bangala’ or ‘Vangala’ first used by Persian and Arab scribes from 13th century on, and 

which was later adopted by the Portuguese. 

Anthropological and archaeological evidence indicates that the Bengali-speaking people are 

a conglomerate of several racial groups with different ethnic origins.  These comprise of 

four principal racial elements.  The original settlers were of Austric stock (called ‘Vedic’ or 

‘Kobil’ ethnically) and were present before the Aryan invasion.  
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The three other major racial elements were the Dravidians, Mongolian tribes, and finally a 

smaller-scale migration of Aryans around 2000-1500 BCE.   

Other ethnicities going into the pot would gradually come from west Asia, east Asia, Europe 

and Africa (the last through Abyssinian guards under the Islamic rulers who would even 

usurp power for a short period in c. 1487).  Interestingly, scholars such as Prof. 

Mahalanobis and Dr. R.C. Majumdar have established that an ethnically distinct race 

developed in Bengal, which was quite different from the stock of Vedic Aryans.  There was 

more homogeneity across all classes and castes in Bengal.  Even the higher caste people 

were different from the Aryans of northern India. 

Village settlements in Bengal have their beginnings in the Chalcolithic era and utilize 

natural resources of the area.  Written script, use of currency, weights and measures, 

trade, art objects and burnt brick structures evolved during this period.  There is evidence 

of a high level of civilization in some parts of Bengal around 2000 BCE, long before the 

arrival of the Aryans.  Well-planned towns with pavements and streets, use of copper, 

agriculture and trade, domestication of livestock and manufacture of potteries have been 

revealed at Pandu Rajar Dhibi in the Ajay river valley near Bolpur.  Their religion centered 

round the worship of the mother goddess and their dead were buried in an east-west 

direction.  These were mainly a sea-faring people who besides trading with interior regions 

of India, built ships to trade with Indonesia, Egypt and Crete.  Settlements of Cretans and 

Egyptians are also believed to have existed in Midnapur and 24-Parganas districts. 

A highly developed civilization from around 500 BCE has been unearthed at 

Chandraketugarh in West Bengal and spans the pre-Mauryan, Mauryan and Kusan ages 

extending to the 6th century AD.  There is evidence of an urbanized society trading with 

civilizations outside the subcontinent.  Tamluk or Tamralipta was a flourishing port town 

on the Ganges, and has been referenced by Ptolemy, Chinese travellers, and also in Indian 

epics.  Different accounts also indicate the vast geographical changes taking place 

between periods.  Sites in the Barendra region of present-day Bangladesh indicate an 

ancient heritage of both well-developed urban centers and surrounding rural settlements.   

As per Dr Nihar Ranjan Ray, non-Vedic and non-Puranic religions and cultures were 

prevalent in portions of India outside of Aryavarta (or Gangetic North India) for a long time, 

such as Buddhism, Jainism, Tantra dharma, Vajra yana, Kalchakra yana, to mention a few.  

Specifically, in Bengal, influence of the Aryan religion, culture and social regimentation 

would not be felt until comparatively recent times and these did not spread much.  

Buddhism and Jainism were also late arrivals to Bengal – their early texts look down upon 

the people of this area.  During the rule of Sasanka in the 7th century, the Chinese traveller 

Hieun Tsang noted that both Mahayana and Hinayana Buddhism were flourishing along 

with Brahminism and Jainism; in some areas there were both believers and heretics.  Even 

today, the upper classes are vastly out-numbered by the labourer/cultivator class limiting 

the reach of orthodoxy and Brahmanical religion in Bengal, which essentially bypassed the 

masses. 

Aryanisation of eastern India took place between 5th century BCE and 4th century CE.  

During this period, Bengal was gradually incorporated into the North Indian political system.  

Important empires that arose in Bihar and Bengal were those of the Nanda dynasty of 

Magadha (343-321 BCE); the Maurya dynasty of Chandragupta Maurya, his son Bindusara, 

followed by his son Ashoka (between 322-185 BCE); and the Gupta Empire with its capital 

in Pataliputra (315-551CE).  The Guptas also had a major presence in Murshidabad.  

Bengal had smaller kingdoms at these times that were part of these mighty empires.  

Greek writers accompanying Alexander’s army mention the eastern kingdoms of 

Gangaridai and Prasii that came under Chandragupta’s mighty eastern forces, and whose 

formidability was persuasive in Alexander’s decision to withdraw.   
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Inscriptions from Samudragupta’s reign refer to the kingdoms of Samatat in southern 

Bengal and Pushkarna in Bankura. 

The inscriptions that have been found from the early years of Aryanization, are in Brahmi 

script and the Prakrit languages. Interestingly, around 544 BCE, Vijaya, the son of 

Sihababu, the king of Banga, was exiled to Sri Lanka with 700 of his followers and would set 

up the Sinhala nation.  Their history is recorded in Pali chronicles, a language commonly 

spoken in the area in those days.  By the time Aryanization of Bengal was completed in the 

4th century CE, classical Sanskrit and the Brahmi script were being used on inscriptions.  

Nalanda was an important seat of learning at this time and influenced Bengali Sanskritic 

learning and culture. 

After the collapse of the Gupta Empire, there would be a period of political disintegration 

before two powerful kingdoms, Gaur and Banga/Samatat, would come to power in Bengal 

in the 6th century CE.  Records indicate that Banga had a good provincial administration 

with peace and prosperity prevailing; but this was short-lived as Banga was destroyed in 

the latter half of the 6th century.  On the other hand, Gaur, which had its beginnings from 

the remnants of the Gupta empire, would eventually come under the rule of the mighty 

Sasanka, who would go on to become the first historically significant ruler of the area we 

now call Bengal. 

Sasanka is the first known king of Bengal who was able to extend his political sovereignty 

to territories beyond Bengal’s borders.  In 606 CE, he ascended the throne of Gaur with its 

capital at Karnasuvarna in Murshidabad district.  He waged a successful military campaign 

in the west against king Grahavarman of the Maukhari dynasty of Kanauj and gradually 

extended his authority over Magadha up to Benaras.  He then got involved in a triangular 

dispute between the Maukhari dynasty, the Pushyabhuti dynasty of Thaneshwar (now 

Kurukshetra), and the later Guptas of Malwa, by aiding Devagupta, the king of Malwa. 

Apparently, there was a treacherous murder of the king Rajyavardhan of Thaneshwar 

under the orders of Sasanka making Sasanka the dominant power in the region.  This 

caused the new young king Harshavardhan of Thaneshwar to march upon Gaur with a large 

army, aided on the opposite front by Bhaskaravarman, the king of Kamrup, who had a 

score to settle with Sasanka.  Nevertheless, Sasanka survived this combined short-lived 

onslaught by falling back to his capital and ultimately remained in possession of Gaur, 

Magadha and Utkala until his death in 637 CE. 
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After the death of Sasanka, Bengal went through a phase of political disintegration and 

passed through one invasion after another until around the middle of the 8th century.  

Initially, Bengal was split between Harshavardhan and Bhaskaravarman; then the Chinese 

invaded Harsha’s successor after an ambassadorial incident; followed by invasions by the 

Tibetan king, then Yasovarman of Kanauj, and finally king Lalitaditya of Kashmir who had 

undertaken a ‘digvijaya’ over the vast territory having allegiance to Yashovarman.  

Lawlessness and anarchy (matsya nyaya) became rampant and caused great hardships to 

the people. 

Unable to withstand the incessant sufferings since Sasanka’s death, the people and local 

chieftains of Bengal got together around 750 CE and selected one among themselves, 

Gopal, to become their king who could exercise a central authority.  This is quite a unique 

event in world history where a society chooses a regent.  Gopal unified Gaur, Barendra, 

Banga and Magadha into one kingdom and brought under his control the volatile chiefs of 

outlying areas, thereby establishing durable peace in Bengal.  The Pal dynasty would also 

become the first single ruling dynasty centered in Bengal with a long line of succeeding 

kings whose history is well documented.  Dharmapal (c. 770-810) would extend the 

empire up to Punjab and Rajasthan. The dynasty reached its zenith under Devapal (c. 

810-850) whose sovereignty extended to Assam, Utkala, the whole of North India (up to 

Kambhoja in north-west Punjab), and parts of southern India. 

The Pal dynasty was also a great age for Buddhism, although they also extended patronage 

to other religions.  They were guardians of Nalanda and Vikramshila Universities which 

gained international repute.  Sanskrit language, which was used by the educated people, 

was patronized, although the inscriptions of the Pals are in a script that is a forerunner of 

the current Bengali script.  After Devapal, the Pal Empire quickly declined and virtually 

vanished in about half a century.   

There was a brief resurgence under Mahipal I (c.988-1038) but Bengal continued to attract 

invasions from external forces, including one by Rajendra Chola from c.1021 to 1023; the 

Orissa king around the mid-11th century; and Vikramaditya, the Chalukya king from 

Karnataka, in c.1068.  The Varmans from north-east India occupied parts of eastern 

Bengal.  A confederacy of lower castes led by the Kaivarta (fishermen) organized a 

successful rebellion against the oppressive rule of Mahipal II and ruled the Barendra region 

for half a century, until it was reoccupied by Rampal. Rampal had a lot of good 

achievements including lowering of taxes, promotion of agriculture, construction of public 

utilities and restoration of regular administration.  He also conquered Kamrup, Rahr, and 

Kalinga and destroyed nishachars or nocturnal bandits.  The Pal Empire ended around 

1160 CE as the last of their kings were quite weak and would be replaced by the Sen 

dynasty. 

The Sen family had its origins in Karnataka in southern India.  They may have either come 

with the various Chalukya invasions of the 11th century or been mercenaries who settled in 

Bengal under the imperial Pals.  The first of the three great rulers was Bijoy Sen (c. 

1095-1158) who started out by consolidating his hold over the Rahr region in West Bengal, 

about the same time as Rampal’s campaign against the Kaibartas in the north and east.  

By marrying a princess of the Sur family of East Bengal, his position and power received a 

boost.  Bijoy Sen would conquer the kings of Gaur, Kamrup and Kalinga, and eventually 

establish his rule in East Bengal.  During his long rule, he restored peace and prosperity to 

Bengal and was well liked by its people. 

The best-known Sen ruler was Ballal Sen (C. 1158-1179) who conquered North Bengal, 

Magadha and Mithila.  By marrying a Chalukya princess, he maintained close contacts with 

southern India.  Ballal Sen is best known for his social changes.   
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He introduced orthodox Hindu practices to Bengal, something that had long been resisted 

in the area. Brahmins from Mithila were inducted to establish a new social order based on 

a rigid caste system.  Bengal became narrow-minded – exchanges with the outside world 

stopped; travelling across the seas was forbidden.  A preference for enjoyment of the 

comforts of home rather than going beyond the frontiers led to national degeneration.  The 

next ruler Lakshman Sen (c. 1178-1207) was both a good military leader and a man of 

letters and was able to maintain the kingdom.  Disintegration of the Sen kingdom began in 

the later years of Lakshman Sen’s reign, both due to internal upheavals and external 

invasion by Islamic forces. 

Muhammad Bakhtiar Khilji belonged to a Turkish tribe that had migrated to Afghanistan.  

He was a reckless adventurer, primarily motivated by the fabled wealth of India, but also 

imbued with the fervor to spread the new religion of Islam.  India at that time was very 

vulnerable to attacks due to the existence of numerous small Hindu principalities and 

political disunity.  The Muslim invaders also were better trained in horsemanship, swords, 

guns and exhibited superior military tactics and speed, learnt from Central Asian tribes.  

Qutub-ud-din Aibak established the Delhi Sultanate in 1206 CE and Bakhtiar moved to 

Delhi as an associate of Aibak’s. Initially unsuccessful in gathering wealth in northern India, 

he gradually moved east, becoming the governor of Oudh, where he gathered a sizable 

body of Khilji and Turkish marauders.  For a couple of years, they plundered an area east 

of the Karamnasa River which was not defended by any major king.  They mistakenly 

stormed into a Buddhist monastery or ‘vihara’ thinking they had conquered “shaven 

soldiers” and called the occupied area Bihar.  Bakhtiar built military camps or thanas in 

Bihar before turning his attention to fabled Bengal. 

In c. 1201, Bakhtiar raided Bengal through an unusual route.  Instead of going through 

Rajmahal, he negotiated the jungles and hills of Jharkhand and suddenly appeared in Nadia 

or Navadwip, a well-known place of pilgrimage, where Laksman Sen happened to be 

camping.  Laksman Sen managed to leave by boat and withdraw to East Bengal, outside 

the reach of the invaders.  It took Bakhtiar a couple more years to conquer northern 

Bengal including the capital of Lakhnawati (Lakshmanvati) near Gaur.  Lakshman Sen 

remained in control of East Bengal until his death in c.1206.  On the other hand, Bakhtiar 

suffered heavy casualties in trying to invade Tibet, both at the hands of Tibetans and the 

Kamrup forces.  He was eventually assassinated by one of his lieutenants, Ali Mardan. 

East Bengal remained outside Delhi’s rule despite attempts to conquer it by the Sultan of 

Lakhnawati.  Ultimately, the Sen dynasty was brought to an end around c. 1250, with the 

rise of the little-known Pattikera kingdom.  The Deva dynasty that followed entered into a 

treaty with Balban, Sultan of Delhi, in c. 1293, on equal terms.   

The demise of the Sen dynasty brought to an end the independent reign of major Bengali 

rulers.  The Islamic rulers who followed would owe their sovereignty to Delhi, but the 

growth of the Bengali language would get a fillip during this period.  The English who 

followed through treachery and deception would utterly destroy the economy of Bengal.  

This would lead to the Bengali renaissance of the 19th century followed by agitation for 

Indian independence, causing the British to sow seeds of discord between the Hindu and 

Muslim communities, which would eventually lead to the partition of Bengal.  The history 

of the post-Sen dynasty period is an interesting narrative that deserves a separate article 

by itself. 
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রাত্রির যাত্রি 
শ্রীপ্রণব 

 
স্যার, ল াকটা বসস্ লেসক লেষ পযযন্ত চস  লে । 
স্ত্যস্াধনবাবু একমসন প্রুফ লেখত্রিস ন। মুখ না তু্স  ত্রিজ্ঞাস্া করস ন, লক চস  লে । 
আসজ্ঞ লস্ই ভদ্রস াক। একটা ল খা ত্রনসে এসস্ত্রি । আপত্রন ব স ন অসপক্ষা করসত্। 
ব  াম নাত্রক ? ত্া লকাোে লে  ? 
ত্া ত্রক কসর ব ব, আমাসক ত্রক বস  লেসি ? লিাট বাইসর লেত্রি, এসস্ লেত্রখ হাওো। ত্সব ল খাটা লরসখ লেসিন। 
ত্রিক আসি, লরসখ যা, পসে লেখব’খন। আর লোন, ত্রফসর এস  খবর ত্রেস্। 
লবোরা কাম োসরাোন হত্ররপে একটা বাোত্রম রসের খাম লটত্রবস  লরসখ লে । 
 
স্ত্যস্াধন চাক াোর মাত্রস্ক ‘ত্রবসনােন’ পত্রিকার স্ম্পােক। পত্রিকাটার কাটত্রত্ ভা । আোত্রম মাসস্ ত্রবসেষ লভৌত্রত্ক স্ংখযা 
লবরুসনার কো। পুসরােসম কাি চ সি, ত্রনিঃশ্বাস্ লফ ার ফুরস্ৎ লনই। স্ত্যস্াধনবাবুর আো এ স্ংখযাটা খুব িনত্রপ্রে হসব। 
ল খা বািাইসের কাি অসনক আসেই লেষ, এখন িাপার অসপক্ষা। সু্ত্রাং নতু্ন েল্প এস ও ত্রকিু করার লনই। ত্বু 
ভদ্রস াসকর িনয খারাপ  াে । অখযাত্ হস ও ল খক লত্া বসট। অসনসকই ল খা ত্রনসে আসস্, লবত্রের ভােই িাপার লযােয 
নে। ত্বু মুসখর ওপর ‘না’ ব সত্ বাাঁসধ। স্ত্যস্াধনবাবুর নরম মসনর মানুষ। আোবযঞ্জক েুচারসট কো বস  ত্রবোে লেন। 
রাসত্র খাওোোওো লস্সর এক কাপ চা হাসত্ ল খাটা ত্রনসে বস্স ন। লেখাই যাক ল খাটা লকমন। ল খক লক এক লোসপন 
মত্রিক। নামটা লোনা মসন হ । ত্রকন্তু লকাোে শুসনসিন মসন পে  না। খবসরর কােসি লেসখত্রিস ন ত্রক ? ত্রক িাত্রন। যাকসে, 
ও ত্রনসে পসর ত্রচন্তা করস ও চ সব। স্ত্যস্াধনবাবু ল খাটাে মসনাত্রনসবে করস ন। 
রু টানা ফু সেপ কােসি কাস া কাত্র সত্ লোটা লোটা অক্ষসর ল খা। পেসত্ অসু্ত্রবধা হেনা। 
স্ত্যস্াধনবাবু পেসত্ শুরু করস ন। 
 
‘কত্তা যাসবন লকাো’। প্রশ্নটা এ  লপিন লেসক। লোসপনবাবু েমসক োাঁোস ন। ঘাে ঘুত্ররসে লেসখন একটা বুসো োসোোন 
লোসির ল াক োাঁত্রেসে। বুঝস ন প্রশ্নটা ওখান লেসকই এসস্সি। আিব বযাপার, ল াকটা মাত্রট ফুাঁসে উি  নাত্রক। এক মুহূত্য 
আসেও লত্া ধাসর কাসি লকউ ত্রি না। 
 
লযন ত্ার মসনাভাব কত্কটা আাঁচ কসর ল াকটা  ািুক হাস্ । লোসপনবাবু লেখস ন অিস্র বত্র সরখাযুক্ত মুখটা এক কুৎত্রস্ত্ 
মুসখাসের লচহারা ত্রন । কত্ বেস্ হসব ল াকটার, লোসপনবাবুর অনুমান করার লচষ্টা করস ন। নব্বই, একসো, নাত্রক আসরা 
লবত্রে। ব া মুত্রে । একটা বেসস্র পর মানুসষর লচহারা এমন েরকচা লমসর যাে লয বেস্ আন্দাি করা কত্রিন। 
ল াকটা ব  ,‘ আত্রম হ াম ত্রেো িক্কা ত্রমঞা, োত্রে চা াই। বড্ড েরম হত্রি , ত্াই ওই োসির িাোে েত্রেসে ত্রনত্রি াম। 
ত্া কত্তামোইর ত্রক োত্রের েরকার ?’ 
োি ? ত্া রাস্তার ডান ধাসর একটা োি আসি বইত্রক, আসে লচাসখ 
পসেত্রন। লোসপনবাবু পাক্কা েহুসর মানুষ, োিটাসির স্াসে ত্রবসেষ 
পত্ররত্রচত্রত্ লনই, মসন হ  ত্রনম োি, ত্রেমু ও হসত্ পাসর। ত্রবো  
ডা পা া িত্রেসে অসনকটা যােো িুসে োাঁত্রেসে। ত্ার আোস  একটা 
লঘাোর োত্রে লযন উাঁত্রক মারসি। একটু এসোসত্ িাহর হ । হযাাঁ, 
লঘাোর োত্রেই বসট। যাসক বস  এক্কা োত্রে। এককাস  হেসত্া 
বাহাসরর োত্রে ত্রি । এখন দেনয েো, িযাকরা োত্রে ব স ও চস । 
লত্রপস র লচৌসকা একটা লটাপর চাপাসনা। লঘাোটার অবস্থা আসরা 
করুণ, হাে ত্রিরত্রিসর, মাোটা লবঢপ  ম্বাসট, কাত্রি কাত্রি চারসট িযাং। 
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লেসখ িাহর করা মুত্রে  , লঘাো, না ত্রভন গ্রসহর লকাসনা প্রাণী। ত্া লহাক, লোসপনবাবুর যা অবস্থা, ত্াসত্ িযাকরা োত্রে লপস ও 
বসত্য যান। েরকষাকত্রষ না কসর চটপট লচসপ বস্স ন। লভত্সর পুরু খসের োোর ওপর েত্রত্রি ত্রবিাসনা। লকমন একটা 
ত্রবত্রিত্রর আাঁেসট েন্ধ। লহাক েন্ধ, লখা া িানা া ত্রেসে ফুরফুর কসর হাওো ঢুকসি, ত্রবসেষ লটর পাওো যাসবনা। আরাম কসর 
বস্া যাক। িক্কা ত্রমঞা স্ামসনর আস্ন লেসক লঘাষণা কর ,‘ আরাম কসর বসু্ন কত্তামোই, এবার রওনা লেই ’। লঘাোটাও 
পািা ত্রেসে ত্রচ ত্রহাঁ ত্রহাঁ ডাক িােস া। ত্ারপর োত্রেটা নেবে কসর চ সত্ শুরু কর । লঘাোটার ে াে বাাঁধা ঘত্রিটা বািসত্ 
 াে  ত্রটং ত্র ং ত্রটং ত্র ং ত্রটং ত্র ং। 
 

এই সু্সযাসে লোসপনবাবুর পত্ররচেটা লেওো যাক। লোসপন মত্রিক ওরসফ লোপু প্রসফস্র হস ন একিন প্রখযাত্ ভূত্ত্ত্বত্রবে। 
ইত্রন অবেয লখাাঁোখুত্রে কসরন না। ভূত্সপ্রসত্র কাযযক াপ ত্রনসে েসবষণা কসরন। ভূসত্রা ত্রক কসর, ত্রক পসর, লকাোে োসক, 
ত্রক খাে, এস্ব ত্রনসে েসবষণা। এ বযাপাসর ত্রবস্তর জ্ঞানও অিযন কসরসিন, লেে ত্রবসেসের পত্রিকাে ল খাসটখা লবসরাে। খুব 
নামডাক। ত্ার বকৃ্তত্া লোনার িনয ল াসক মুত্রখসে োসক। খাওো পরার ত্রচন্তা লনই। দপত্রিক সূ্সি যা টাকাপেস্া লপসেসিন, 
ত্াসত্ বাত্রক িীবনটা লহসস্ লখস  চস  যাওোর কো। ত্াই আসিবাসি কাসি স্মে নষ্ট না কসর লোসপনবাবু ভূত্সপ্রত্ ত্রনসে 
োসকন। 
 

মুত্রে  হ , এত্ লখাাঁিাখুাঁত্রি, লেৌেঝাাঁপ স্সত্ত্বও ভুত্ লত্া িার, ত্ার ত্রটত্রকত্রটরও লেখা লপস ন না। ত্রত্ত্রন লখাাঁি করসিন শুসনই 
লবাধহে ত্ারা ো ঢাকা ত্রে , লকাোে লক িাসন। লোসপনবাবু েহসরর স্বকটা শ্মোন, কবরখানা চসষ লফ স ন। ত্রকিুই ত্রম   
না। লকাোে হানাবাত্রে আসি, খুাঁসি খুাঁসি বার কসর রাত্ কাটাসত্  ােস ন। হা হসত্াত্রি, লকাোে ভুত্ ? একবার হ  ত্রক, 
ভুসত্র লখাাঁসি এক হানাবাত্রেসত্ ঢুসকসিন আর পেত্রব লত্া পে একে  ডাকাসত্র খপ্পসর। হানাবাত্রেসত্ লয ভুত্ িাো 
অনযত্রকিুও োকসত্ পাসর, লোসপনবাবুর মাোে আসস্ত্রন। ডাকাত্রা ভাব  এ ত্রনশ্চে পুত্র সের চর, লিারা বত্রস্সে খত্ম কসর 
লেে আর ত্রক। লকাঁসে লকসট হাসত্ পাসে ধসর লরহাই লপস ন বসট ত্সব ভুসত্র লপিসন লিাটাটা বন্ধ হসে লে । 
 

এরপর মাস্েুসেক বাসেকার ঘটনা। ত্রক একটা কাসি ক কাত্ার বাইসর লেসিন। ত্রফরসত্ রাত্ হসে লে । েীসত্র রাত্, 
িান্ডাটা লবে লিাঁসক পসেসি। চাত্ররত্রেক ঘন কুোোর চােসর ঢাকা। আকাসে একফাত্র  চাাঁে আসি, মত্র ন, নারসক  োসির 
পাত্ার ফাাঁসক ঘুত্রের মত্  টসক। রাসত্র লেষ ল াকা  লেসন লোসপনবাবু ত্রফরসিন। কামরা প্রাে ফাাঁকা। আবিা আাঁধাসর গুত্রট 
কসেক যাত্রি এত্রেক ওত্রেক িত্রেসে ত্রিত্রটসে বসস্। লোসপনবাবু বসস্ বসস্ ত্রঝসমাসিন আর উসটাত্রেসক অন্ধকাসর লকাসণ ঘাপত্রট 
লমসর বসস্ একটা ল াক ত্াসক  ক্ষ করসি। হিাৎ উসি এসস্ ল াকটা ত্ার হাসত্ ত্রক একটা গুাঁসি ত্রেসে স্সর পে । ঘটনাটা 
লচাসখর ত্রনসমসষ ঘট , ফস  মানুষটাসক ত্রিক িাহর করসত্ পারস ন না। নিসর এ  শুধু ত্ার ডান হাত্টা। লস্ই হাসত্ পাাঁচটার 
িােোে চারসট আেু । লোসপনবাবু ভাবস ন, আহা লবচারা, হেত্ মাসঝর আেু টা কাটা লেসি। 
 

ত্া যাক ক্ষত্রত্ লনই, হাসত্ ত্রক গুাঁসি ত্রে  লস্টা লেখা েরকার। মুসিা খুস  লয ত্রিত্রনষটা লবরু  লেসখ লোসপনবাবু ত্াজ্জব। লস্রফ 
একটা ত্রচরকুট, ত্াসত্ ত্রহত্রিত্রবত্রি অক্ষসর একটা ত্রিকানা ল খা। ত্রিকানাটা এমন িােোর, যার নাম বাসপর িসে লোসননত্রন। 
লচনািানা েুচারিসনর কাসি লখাাঁি করস ন, ত্ারাও মাো নাে , বস  িানা লনই। লেসষ লরস র টাইম লটত্রবস  একটা হত্রেে 
পাওো লে  বসট। িােোটা ক কাত্া লেসক লবে েূসর ব্রাি  াইসন এক অখযাত্ পাোোাঁ। লোসপনবাবু লভসব লপস ননা 
লস্খাসন ত্রক োকসত্ পাসর। আর ল াকটা লকনই বা ত্াসক ত্রচরকুটটা ত্রে । অসনক লভসব ত্রচসন্ত মাো ঘাত্রমসেও যখন স্েুত্তর 
লপস ননা, মসনর মসধয একটা স্সন্দহ উাঁত্রক ত্রে । ল াকটা রত্রস্কত্া কসরত্রন লত্া ! ব া যােনা, কত্ রকম মানুষই লত্া োসক, 
নানা লখোস  ঘুসর লবোে। হেত্ রত্রস্কত্াই কসরসি, বাসি ল াসকর কাি লভসব লচষ্টা করস ন বযাপারটা ভুস  লযসত্। 
 

লচষ্টা করস ও কািটা লয স্হি নে ত্া অত্রচসরই লটর লপস ন। রাসত্ ঘুসমাস ই েুিঃস্বপ্ন লেখসত্  ােস ন, ল াকটা চার আেুস র 
হাত্িাত্রন ত্রেসে ত্াসক ডাকসি। রাসত্র পর রাত্ লস্ই একই স্বপ্ন। ত্ার লিসর ঘুম, কািকময স্ব ত্রেসকে উি । মাো খারাপ 
হওোর লযাোে। লেসষ অত্রত্ষ্ঠ হসে ত্রিক করস ন যাসবন লস্খাসন। ত্রেসে লেখসবন বযাপারখানা ত্রক। মন ব সি এই রহসস্যর 
চাত্রবকাত্রি লস্খাসনই আসি, না লেস  ত্রিক লবাঝা যাসবনা, আর েুিঃস্বপ্ন ত্াসক ত্াো করসত্ োকসব। 
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এক িুত্রটর ত্রেন লভারসব া কাাঁসধ বযাে ঝুত্র সে লবত্ররসে পেস ন হাওো লষ্টেসনর উসেসেয। 
 

বাং ার নরম মাত্রট লেষ হসে লযখাসন লিাটনােপুসরর কত্রিন পােুসর মাত্রট শুরু হসেসি, লস্খাসন একটা কু্ষদ্রাত্রত্কু্ষদ্র লর  লষ্টেন। 
লবত্রেরভাে লেসনর এখাসন োমার ফুরস্ৎ হেনা। হুইস্  বাত্রিসে ত্রটটত্রকত্রর ত্রেসে লপত্ররসে যাে। লষ্টেসনর স্ং গ্ন িনপেত্রটও 
ত্রবস্তীণয নে। হাসত্ লোণা কেকটা ত্রটসনর আর িাপরার ঘর। ো ান লকািা লনই ব স ই চস । 
 

বযাে কাাঁসধ লোসপনবাবু যখন প্লাটফসময নামস ন, সূ্যয ত্খন মধযেেসন। ত্রমত্রনটখাসনক োাঁত্রেসে লেনটা ল ি গুত্রটসে পা াস া। 
লষ্টেন লেসক লবত্ররসে লোসপনবাবু এত্রেক ওত্রেক চাইসত্  ােস ন, যত্রে ত্ররক্সা বা ওই লোসির ত্রকিু লিাসট। ইত্রত্মসধয লয কিন 
গ্রাময যাত্রি োত্রে লেসক লনসমত্রি , মুহূসত্যর মসধয লমাটঘাট মাোে তু্স  ত্রেেসন্ত ত্রব ীন হসে লে । লোসপনবাবু একা োাঁত্রেসে 
ভাবসত্  ােস ন ত্রক করসবন, লকান ত্রেসক যাসবন। 
 

লষ্টেসনর বাইসর একটা ঝুপত্রেমত্ চাসের লোকান। চত্বসর গুত্রটকসেক ভযানত্ররক্সা োাঁত্রেসে যাত্রির অসপক্ষাে। লোসপনবাবুসক 
লেসখ চা করা নসে চসে উি । এই অি পাোোাঁসে েহুসর বাবু লকন ? আগ্রহভসর এত্রেসে এসস্ িানসত্ চাই , ত্রক চান, 
যাসবনই বা লকাোে ? লকাোে যাসবন শুসন ত্াসের মুখ হাাঁ হসে ত্রেসে লচাো  ঝুস  পে । 
লচাখ বে বে কসর এ ওর মুখ চাওো চাওত্রে করসত্  াে । বস  ত্রক ল াকটা, পাে  নাত্রক। 
বাত্রেটা লয ভূসত্র আস্তানা, ত্রিস্ীমানাে লকউ লঘাঁসষ না, ত্া ত্রক িাসননা ? না ত্রক লিসনশুসন 
ভুসত্র খপ্পসর পেসত্ চাে। আবার বস  ত্রকনা লপৌঁসি ত্রেসত্। উাঁহু, লকউ যাসব না,  াখ টাকা 
ত্রেস ও না। ওস্ব লখো সটো  লিসে লোসপনবাবুরও উত্রচৎ হসব এখনই ত্রফসর যাওো। 
ত্ারা নানাভাসব লচষ্টা কর  ত্াসক ত্রনরস্ত করসত্। 
লোসপনবাবু নাসিােবান্দা, এত্েূর এসস্সিন লস্ ত্রক খাত্র  হাসত্ ত্রফসর যাবার িনয ? কত্রভ লনত্রহ ! 
ত্া িাো, ভুত্ যত্রে লেসকই োসক ত্াহস  লত্া লপাোবাসরা। ত্ার বহুকাস র আোটা পূরণ হসব। নািঃ, এ সু্সযাে িাোর প্রশ্নই 
ওসিনা। ত্ররক্সা না যাে, ত্রত্ত্রন লহাঁসটই রওনা হসবন। 

ব স ন বসট লহাঁসট রওনা হসবন, ত্রকন্তু কািটা লয স্হি নে লটর 
লপস ন পসে লনসম। এসক আগুনঝরা লরাে, ত্ার ওপসর হাাঁটসত্ 
হসব পাক্কা চার পাাঁচ মাই  োাঁসের পে। ত্রচন্তা কসর লোসপনবাবুর 
োসে প্রাে জ্বর এসস্ লে । 
ত্রিক এই স্মে িক্কা ত্রমঞার প্রস্তাবটা আস্াসত্ লোপনবাবু লযন 
হাসত্ স্বেয লপস ন। ত্রিত্রনষটা ত্ররক্সা না ই বা হ । চারসট চাকা 
আসি যখন, োত্রে লত্া বসট। হাাঁটার লচসে এটাে লচসপ যাওো লঢর 
ভা । কো না বাত্রেসে এক্কাোত্রেসত্ লচসপ বস্স ন। পাসি 
লো মা  বাাঁসধ, লস্ই ভে ভাো ত্রনসে েরেস্তুর পযযন্ত করস ন না। 

েন্তবযস্থাসন লপৌঁিসত্ লব া েত্রেসে লে । সূ্যয পত্রশ্চম ত্রেেসন্ত লহস  পসেসি। লোসপনবাবু োত্রে লেসক লনসম োাঁোস ন। স্ামসন 
িীণয ভগ্নপ্রাে প্রাচীর লঘরা ত্রবসঘখাসনক িােো, শুকসনা 
আোিাে ভরা। ত্ার মাঝখাসন মাো উাঁচু কসর োাঁত্রেসে ত্রবো  
এক লোত্ া বাত্রে। এককাস  হেত্ প্রাস্ােই ত্রি , এখন 
ত্ার কঙ্কা টা োাঁত্রেসে। েরিা িানা া প্রাে স্বই উধাও, লয 
ক’টা আসি, লভসে ঝুস  পসেসি। লেো  ফুাঁসে বট অেসের 
চারা েত্রিসেসি। প্রসবে পসের ফটকটা অেৃেয। লকব  
োমেুসটা োাঁত্রেসে আসি অত্ীসত্র স্াক্ষী ত্রহসস্সব। োসমর 
েুপাসে ঝাাঁকো েুসটা পাকুে োি প্রসবে পসের উপর ঝুাঁসক 
পসে একটা প্রাচীরমত্ সৃ্ত্রষ্ট কসরসি। লযন বাধা ত্রেসে ব সি, 
আর এত্রেও না, এখাসন িীবন্ত মানুসষর প্রসবে ত্রনসষধ। 
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এখনও স্মে আসি, ত্রফসর যাও। লোসপনবাবু েমসক োাঁোস ন। লকন িাত্রন ত্ার মসন হ  এ বাত্রেটা অনযগুস ার মত্ নে। 
এখাসন অস্বাভাত্রবক ত্রকিু আসি। ত্রনসির অিাসন্ত লকাঁসপ উিস ন একবার। ভসে নে। হানাবাত্রেসত্ রাত্ কাটাসনা নতু্ন নে 
ত্ার কাসি। স্াহসস্র কমত্রত্ হেত্রন কখনও, এখনও হ  না। ত্সব আি অনযরকম অনুভব করস ন। ত্রকরকম ত্রিক বস  
লবাঝাসনা যাসবনা। ত্ার মন ব   এত্ত্রেন যার লখাাঁি করসিন ত্া লপসত্ চস সিন। ত্রিক করস ন স্াবধান হসত্ হসব।  
 

েুহাসত্ ডা পা া স্ত্ররসে লকাসনারকসম লভত্সর ঢুকস ন। আধভাো ত্রস্াঁত্রে লবসে লোত্ াে উসি লমাটামুত্রট বাস্সযােয একটা ঘর 
লপসত্ অসু্ত্রবধা হ  না। িক্কা ত্রমঞার স্াহাসযয ত্রকিুটা স্াফসু্ফ কসর ত্রিক করস ন লস্খাসনই রাত্ কাটাসবন। কো রই , পসরর 
ত্রেন লভারসব া িক্কা ত্রমঞা আস্সব ত্াসক ত্রনসে লযসত্। 
 

পরত্রেন স্কাস  িক্কা ত্রমঞার এক্কাোত্রে লচসপ লোসপনবাবু ত্রফসর যাসিন। েরীসর অস্ীম ক্লাত্রন্ত আর মসন একরাে ত্রবরত্রক্ত। 
রাত্টা ত্রকভাসব লকসটসি ত্া একমাি ত্রত্ত্রনই িাসনন। মোর কামসে ত্রত্সষ্ঠাসত্ না লপসর লকব  পােচারী আর প্রােযনা 
কসরসিন,‘ লহ ইশ্বর, লভারটা লযন ত্াোত্াত্রে হে, আর পারা যাসিনা। ত্রক কুক্ষসণ লয এসস্ত্রি াম ’। প্রভু অবেয েো কসরনত্রন, 
লভার ত্রিক স্মেই হসেসি। স্ারারাত্ যা ঘসটসি, যা লেসখসিন, কহত্বয নে। ইাঁেুর, বােুর, আরসো া, কাাঁকোত্রবসি, ত্রক লনই 
লস্ই লপাসোবাত্রেসত্। অিস্র, অেত্রণত্, অবাসধ ত্রবচরণ করসি, ত্াসক লত্াোক্কা না কসরই। আর ভুত্ ? এবারও ফাাঁত্রক ত্রেসেসি, 
ত্াসের ত্রটত্রকত্রটও লচাসখ পসেত্রন। কপা  ভা  ত্াই স্াপসখাসপর পািাে পসেনত্রন, নইস  দপত্রিক প্রাণত্রট লরসখ লযসত্ হত্। 
এককোে যন্ত্রণার একসেষ, লভাোত্রন্তর চূোন্ত। 
যাক, লকৌতূ্হ  ত্রমসট লেসি, এবার োত্রন্ত। লকউ আর হাত্িাত্রন লেসবনা, আর ত্রত্ত্রনও ত্রনত্রশ্চসন্ত ঘুসমাসবন। 
 

চ সত্ চ সত্ োত্রেটা লস্ই োিত্ া এসস্ োাঁো । িক্কা ত্রমঞা ব  ,‘ কত্তা, বাত্রক পেটুকুন লহাঁসট যান আসজ্ঞ। ইত্রষ্টেসনর 
ত্ররক্সাোত্রেগুস া বড্ড লরষাসরত্রষ কসর, কািাকাত্রি না যাওোই ভা  ’। নযাযয কো, বযাে কাাঁসধ োত্রে লেসক লনসম োাঁোস ন 
লোসপনবাবু। 
 
এত্ কসষ্টর পসরও একটা বযাপাসর ত্রত্ত্রন খুব খুত্রে। বে ভা মানুষ এই িক্কা ত্রমঞা ল াকটা। েত্ররব হস ও কত্ স্ৎ,পসরাপকাত্রর 
আর ত্রনস যাভ। এত্ কর , একটা পেস্া ত্রন না। েত্কা  ভাো ত্রেসত্ লেস ন, লকমন ত্রমত্রষ্ট লহসস্ িবাব ত্রে ,‘ এখন োক 
কত্তা, ভা ে ভা ে ত্রফসর আসস্ন, ত্ারপর যা মত্রিয হে লেসবন। এমন ল াসকর িনয কসরও সু্খ। 
 

পসকট লেসক ত্রত্নসট একসো টাকার লনাট বার কসর এত্রেসে ত্রেস ন িক্কা ত্রমঞার ত্রেসক। ব স ন,‘ নাও ত্রমঞা, টাকাটা ধর। 
ভাো বাসে যা বাাঁসচ ত্রবত্রব বাচ্চাসের ত্রমত্রষ্ট ত্রকসন ত্রেও’খন ’। 
‘কত্তার েোর েরীর ’ বস  মুচত্রক লহসস্ িক্কা ত্রমঞা ত্ার ডান হাত্টা বাত্রেসে ত্রে । আাঁত্সক উসি েু পা ত্রপত্রিসে লেস ন 
লোসপনবাবু। লেখস ন এত্রেসে এসস্সি মানুসষর নে, একটা কঙ্কাস র হাত্। হাত্টা ত্রবকৃত্, পাাঁচটার িােোে বাাঁকা বাাঁকা চারসট 
আেু । আেু গুস া এক ঝটকাে টাকা ক’টা ত্রিত্রনসে ত্রন । ত্ারপর এত্রেসে এ  লোসপনবাবুর ে া  ক্ষ কসর। চট কসর ত্রপিু 
হসট স্সর লযসত্ চাইস ন লোসপনবাবু ত্রকন্তু পা েুখানা লযন পােসরর, একচু ও নে  না। অনে হসে লেখসত্ োকস ন স্ামসন 
এক অমানুত্রষক েৃসেযর সূ্িপাত্ ঘটসি। িক্কা ত্রমঞার মুসখর রক্ত মাংসস্র আবরণ ত্রমত্র সে ত্রেসে আত্মপ্রকাে করসি এক 
কঙ্কাস র কসরাত্রট। কসরাত্রটর েুসচাসখ ত্রিঘাংস্ার আগুন, জ্ব সি ধকধক কসর। দপোত্রচক উিাসস্ হা হা কসর লহসস্ উি  িক্কা 
ত্রমঞার কঙ্কা । লস্ই আওোি চারত্রেক ত্রবেীণয কসর এক ভেঙ্কর আস ােন তু্  । অসূ্ফট আত্যনাে কসর জ্ঞান হাত্ররসে  ুত্রটসে 
পেস ন লোসপনবাবু। 
 

েূসর লকাোে লযন ঢং ঢং কসর বাসরাটা বািসি। ক্ষীণ েব্দটা ক্রমেিঃ লিারাস া হসে মেসির মসধয ত্রবপেঘত্রির মত্ বািসত্ 
 াে । স্ত্যস্াধনবাবু চমসক মুখ তু্স  ত্াকাস ন। ইস্, এত্ রাত্ হসেসি লটরই পানত্রন। রাত্টাও লযন ত্রকরকম। অনযত্রেন 
েু একটা োত্রে চ াচস র েব্দ, রাস্তার কুকুসরর হাাঁকডাক, এস্ব লোনা যাে।  
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আি লযন স্ব ত্রনের ত্রনস্তব্ধ। চারত্রেসক এক ত্রনত্রিদ্র ত্রনরবত্ার লঘরাসটাপ। বাত্াসস্ লকমন একটা রুদ্ধশ্বাস্ েমেসম ভাব। 
গুসমাসটর কোটা অবেয খবসর ত্রি । বৃৃ্ত্রষ্ট হসব ত্রক ? হস  বাাঁচা যাে, যা েরম। লস্ যাক, ল খাটার ত্রক করসবন। েল্পটা মন্দ 
নে, ত্সব োাঁিার পত্ররমাণ একটু লবত্রে। ত্া লহাক। লচসপচুসপ এই স্ংখযাে ঢুত্রকসে লেসবন, না ত্রক পসরর স্ংখযার িনয তু্স  
রাখসবন। হাসত্ ধরা ল খাটার ত্রেসক ত্রফসর চাইস ন। এত্রক, অক্ষরগুস া লে  লকাোে। উসব লে  নাত্রক। রু টানা কােিটা 
ত্রব কু  স্াো, ত্ার ত্রেসক লচসে ফযাকফযাক কসর হাস্সি। এ লকমন হ । লচাখ কচস  লফর ত্াকাস ন। না না অক্ষরগুস া, 
ত্রিকিাকই আসি। যাক বাবা, ভু ই লেখত্রিস ন। ত্রকন্তু----, কাস া রসের লোটা লোটা অক্ষরগুস া অমন খুসে খুসে  া  অক্ষর 
হ  ত্রক কসর। লযন ত্রপাঁপসের ে  স্ার ত্রেসে চ সি। ত্রক মুত্রে , আবারও ভু  লেখসিন। নাহ্, ত্রবশ্রাম ত্রনসত্ হসব,  ম্বা ত্রবশ্রাম। 
লভৌত্রত্ক স্ংখযাটা লবরুস ই িুত্রটর েরখাস্ত কসর লেসবন। ত্রেমু ত্ াে এক বনু্ধর বাত্রে আসি। লস্খাসন মাস্খাসনক কাত্রটসে 
আস্সবন। এত্ খাটাখাটত্রন আর স্হয হসি না। আপাত্ত্িঃ শুসে পো যাক। কা  স্কাস  আবার একোো কাি। ল খাটা 
লটত্রবস  লরসখ উিসত্ যাসবন, মসন হ  খুব কাসি, ঘাসের ওপর লকউ ত্রনশ্বাস্ লফ  । উষ্ণ ত্রনশ্বাস্ নে, ত্রহমেীত্  মৃেুমন্দ 
বাত্াসস্র ঝাপটা ঘাে িুাঁসে লস্রাসত্র মত্ ত্রেরোাঁো লবসে লনসম লে । স্ত্যস্াধনবাবু ত্রেউসর উিস ন। হাওো বইসি, বরসফর 
মত্ িান্ডা হাওো। ঝে উি  নাত্রক ? ত্রফসর িানা ার ত্রেসক ত্াকাস ন। কই পেযা লত্া নেসি না, লস্রকমই আসি, ত্রনের। 
ত্াহস  ? স্ত্যাস্াধনবাবু এবার ভে লপস ন। মাোটা লবাধহে স্ত্রত্যই ত্রবেসেসি ! ত্রকিু একটা করা েরকার, এবং অত্রব সম্ব। 
নইস  যত্ কাি পসে আসি, স্ব ভনু্ড  হসব। ল খাটা লটত্রবস  পসে। লস্ত্রেসক ত্াত্রকসে মসন মসন লবিাে চটস ন। এটাই হ  
যত্ নসষ্টর মূ । এত্ রাসত্ ভুতু্সর ল খাটা ত্রনসে না বস্স ই হত্। মাো েরম হসে ত্রেসে এখন লবাঝ িযা া। লয ল খা পসে 
এত্ ত্রবপত্রত্ত, লস্টা প্রকাে হস  না িাত্রন ত্রক অনেয হসব। েরকার লনই, স্মে োকসত্ এটাসক নষ্ট কসর লফ াই ভা । ত্রিাঁেসত্ 
যাসিন, লক লযন বাধা ত্রে ।   
 

ত্রক জ্বা াত্ন, লক বাধা লেে ! িাহর করসত্ ত্রেসে েমসক লেস ন স্ত্যস্াধনবাবু। লেখস ন একটা হাত্, শুধু একটা হাত্ এই 
কান্ডটা করসি। আশ্চযয বযাপার, লচাখ বে বে কসর ত্াত্রকসে রইস ন। হাত্ আসি, লেহটা লনই। এ ত্রক কসর স্ম্ভব ? আবারও 
ভু  লেখসিন ! 
না ত্রক েুিঃস্বপ্ন ? লচাখ কচস  লফর ত্াকাস ন। উাঁহু, ভু  নে, ওই লত্া হাত্টা, ত্রেত্রবয আেু  রসেসি, অবেয পাাঁচটা নে চারসট। 
লহাক চারসট, ওটা লয মানুসষরই হাত্ স্সন্দহ লনই। 
 

স্ত্রবিসে লেখস ন আেু  চারসট চারসপসে মাকেস্ার মত্ লটত্রবস র ওপর হাত্সে লবোসি। ত্রকিু খুাঁিসি মসন হে। ত্রক খুাঁিসি, 
টাকা পেস্া, না ত্রক অনয ত্রকিু ? হাত্টা আচমকা এত্রেসে এসস্ লিাাঁ লমসর ল খাটা ত্রিত্রনসে ত্রন । চমসক উসি এক  াসফ ত্রপত্রিসে 
লেস ন স্ত্যস্াধনবাবু। অবাক ভাবটা আর লনই, একটা ভে লচসপ বস্সি মসন। এত্ক্ষণ ভাবত্রিস ন স্বপ্ন লেখসিন, ত্রকন্তু এখন 
যা ঘটসি ত্াসক লমাসটই স্বপ্ন ব া চস না, রীত্রত্মত্ বাস্তব। ঘটসি ক কাত্াে, ত্ার বাত্র েসঞ্জর ফ্ল্যাসট, ত্রনসির লোোর ঘসর। 
স্সোত্রহত্ হসে লচসে রইস ন। লেখস ন হাত্টা এসোসি, স্ন্তপসণয, গুত্রে লমসর, ত্াসক  ক্ষ কসর। েত্রত্ক সু্ত্রবসধর নে লেসখ 
স্ত্যস্াধনবাবু ত্রপিু হটসত্  ােস ন। একস্মে লেখস ন আর লপিসনার উপাে লনই, লেোস  ত্রপি লিসক লেসি। লেখাসেত্রখ 
হাত্টাও লেসম লে , আর এসোসি না। লকন, মত্ বটা ত্রক ? ত্রক ঘটসব এবার, 
ভেঙ্কর ত্রকিু ? স্ত্যস্াধনবাবুর হাত্ পা অবে হসে এ । হিাৎ মসন পে , 
পাসের ঘসর চাকরটা ঘুসমাসি, ডাকামাি িুসট আস্সব, লকন ত্রমসি ভে 
পাসিন ! চীৎকার কসর ডাকস ন। শুকসনা ে া ত্রেসে স্বর লবরুস া না, 
ফযাাঁস্সফাঁসস্ আওোি লবরু  মাি। স্ত্যস্াধনবাবুর মসন আত্ঙ্কটা আরও লচসপ 
বস্ । ভাবস ন আর লেত্রর নে, এইসব া পা াসনা েরকার। উেভ্রাসন্তর মত্ 
ঘর লিসে িুসট লবরুসত্ চাইস ন ত্রকন্তু এক চু ও নেসত্ পারস ন না। মসন হ  
পা েুখানা লক লযন লমসঝর স্াসে আটসক লরসখসি। এবার প কহীন লচাসখ 
লচসে লচসে লেখা িাো আর উপাে রই  না। লেখস ন হাসত্র চারপাসে ত্ার 
মাত্র সকর লচহারা ফুসট উিসি। প্রেম হাসত্র পুসরাটা, ত্ারপর পা, ক্রমেিঃ 
লোটা েরীর, লেসষ মুখ। স্ব ত্রমত্র সে আস্ত একটা মানুষ লেখা ত্রে । 
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হাত্রড্ডস্ার, ল া চময, অত্রত্বৃদ্ধ একটা ল াক ভ্রূ কুাঁচসক োাঁত্রেসে আসি ত্ার স্ামসন। 
ত্রবসস্ফাত্ররত্ লচাসখ লচসে রইস ন স্ত্যস্াধনবাবু। লক এ ? ত্রপোচ, না ত্রক পরপাসরর লকাসনা 
িীব। 
ল াকটা হাস্ । কু্রর হাত্রস্। স্ত্যস্াধনবাবু লেখস ন অিস্র বত্র সরখাযুক্ত মুখটা এক কুত্রট  মুসখাসের লচহারা ত্রন । 
‘ত্রক স্ম্পােক মোই, েল্পটা পিন্দ হ  না বুত্রঝ,’ প্রশ্ন কর  ল াকটা। স্মস্ত ঘর েমেম কসর উি  লস্ই আওোসি। 
স্ত্যস্াধনবাবুর কো ব ার মত্ অবস্থা নে। লকানরকসম ব স ন, ‘ না না আমার লবে----’। 
‘ভা  ল সেসি। ত্াই ল খাটা ত্রিাঁেসত্ যাত্রিস ন, ত্রক বস ন,’ মুখ ত্রবকৃত্ কসর হাস্  ল াকটা। 
‘ত্রবশ্বাস্ করুন আত্রম ভাব াম---।’ 
‘স্ব বাত্রনসে ল খা, োাঁিা। ত্াই না ?’ 
ল াকটা কো ব সি আর েরীরটা ক্রমেিঃ ত্রবো  আকার ধারণ করসি। লেসষ মাোটা িাসে ত্রেসে লিক । লস্খান লেসক 
স্ত্যস্াধনবাবুর মুসখর ওপর ঝুাঁসক পসর ব  ,‘ এবার লেখুন লত্া োাঁিা ত্রক না !’ 
 
আত্সঙ্ক ত্রস্াঁত্রটসে ত্রেসে স্ত্যস্াধনবাবু লেখস ন ল াকটার লেসহর রক্ত মাংসস্র আবরণ ত্রমত্র সে যাসি। ত্ার িােোে 
আত্মপ্রকাে করসি এক ভো েেযন কঙ্কা । স্ত্যস্াধনবাবুর হাত্ পা অবে হসে এ । োাঁত্রেসে োকার েত্রক্তটুকু পযযন্ত হাত্ররসে 
লফস স ন। পক্ষাঘাত্গ্রসস্তর মত্ হাাঁটু েুমসে বসস্ পেস ন লমসঝসত্। লস্খাসন বসস্ অস্হাে েৃত্রষ্টসত্ লচসে রইস ন ত্ার স্ামসন 
ঝুাঁসক পো মূত্রত্যমান ত্রবভীত্রষকার ত্রেসক। 
ত্রহংস্র উিাসস্ হা হা কসর লহসস্ উি  কঙ্কা । রক্তি  করা লস্ই দপোত্রচক হাস্ী ঘসরর চার লেোস  প্রত্রত্ধ্বত্রন তু্স  
স্ত্যস্াধনবাবুর লচত্না  ুপ্ত কসর ত্রে । 
জ্ঞান হারাসনার পূবযমুহূসত্য শুনস ন বহুেূর লেসক লভসস্ আস্সি প্রসশ্নর পর প্রশ্ন,‘ ব ুন লেত্রখ োাঁিা ত্রক না। ত্রক হ , মুসখ কো 
লনই লকন ? ব ুন ব ুন......’। 
স্ত্যস্াধনবাবু ব সবন ত্রক কসর। ত্রত্ত্রন লয অন্ধকাসরর অত্  েহ্বসর ত্ত্র সে যাসিন। একবার লেষ লচষ্টা করস ন লবাঁসচ 
োকসত্। 
ত্রকন্তু হৃেস্পন্দন স্ে ত্রে  না। 
কঙ্কা  লফর লহসস্ উি , হা হা কসর, ত্রেত্রিত্রেক কাাঁত্রপসে, রক্তি  করা হাত্রস্। 
 

স্মাপ্ত 
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ত্রপ. লক. লপইি রত্রচত্ ললাস্ার স্ংক ন 'হস াগ্রাম'-এর 
প্রিে। 

 

 

ললাস্ার কত্রব ত্রপ. লক. লপইি 

-  সু্ব্রত্ কুমার োস্ 

২০০১ স্াস  িাত্রত্স্ংসঘর ত্রস্দ্ধান্ত অনুযােী ‘ইিারনযােনা  ইোর অব ডাো ে অযামং ত্রস্ত্রভ াইসিোন’ উেযাপন কাস  
‘প্লযাসনট আেয’ কত্রবত্াত্রট ত্রনউইেকয, অযািাত্রটযক অি  এবং েত্রক্ষণ প্রোন্ত মহাস্ােরীে অিস  একই স্াসে পাি করা হে। আর 
এভাসবই লয কত্রবসক স্ম্মাত্রনত্ করা হসেত্রি  ত্রত্ত্রন হস ন ত্রপ লক লপইি (১৯১৬-২০১০)।  ন্ডসন িে লনওো এই কত্রব মাি 
চারবির বেসস্ পত্ররবাসরর স্াসে কানাডার কযা সেত্ররসত্ অত্রভবাস্ী হন। লমাট পাঁত্রচেত্রট কাবযগ্রন্থ, আটত্রট েেযগ্রন্থ, েেত্রট 
ত্রেশুসত্াষ গ্রসন্থর ল খক পযাত্রেত্রেো কযােত্র ন লপইসির ‘মাোর আেয’ কত্রবত্াত্রট প্রেম লয কাবযগ্রসন্থ প্রকাত্রেত্ হে নাম ত্রি  
‘হস াগ্রাম’(১৯৯৪)। পসর ১৯৯৭ স্াস  এত্রট অন্তভুযক্ত হে ‘েয ত্রহসডন রুম’ কাবযগ্রসন্থ। আরও পসর ২০০২ স্াস  এই কত্রবত্ার 
ত্রেসরানাম ত্রেসেই ত্রত্ত্রন একত্রট গ্রন্থ প্রকাে কসরন। 

িননী ধত্ররিীর প্রত্রত্ আমাসের ভাস াবাস্ার কো বস সিন কত্রব 
পযােত্রেো ত্াাঁর এই কত্রবত্াে। ধত্ররিীসক পরম মমত্াে, েভীর 
আন্তত্ররকত্াে  া সনর কো বস সিন। আর লস্ কো ব সত্ ত্রেসে 
ত্রত্ত্রন ত্রচত্র র কত্রব পাবস া লনরুোর কত্রবত্া ‘ইন লপ্রইি অব 
আইরত্রনং’-এর আশ্রে ত্রনসেসিন। ত্রনসির কত্রবত্ার চারত্রট স্তবসকর 
লেসষ ত্রত্ত্রন পাবস ার ওই কত্রবত্ার একত্রট কসর পত্রতক্ত বযবহার 
কসরসিন। পািসকর িানা আসি এই আত্রেসকর কত্রবত্াসক ব া হে 
ললাস্া। কত্রবত্াে ত্রপ লক প্রকাে কসরসিন েভীর বযাকু ত্া - ধত্ররিী 
মাত্াসক পত্ররিন্ন রাখা, পত্ররপুষ্ট রাখার িনয বযাকু ত্া। 

ত্রপ লক-র স্াত্রহত্যিীবনসক েুত্রট ভাসে ভাে করা হে। একত্রট হস া 
১৯৫০-এর েেক পযযন্ত এবং ত্রিত্ীেত্রট হস া ১৯৬০ এর েেসক ত্রত্ত্রন 
পুনরাে কানাডাে ত্রফসর আস্ার পর লেসক। উসিখ করা লযসত্ পাসর, 
১৯৫৩ স্া  লেসক ১৯৬৪ পযযন্ত কানাডীে রাষ্ট্রেূত্ ত্রহসস্সব স্বামীর 
চাকত্রর সূ্সি ত্াাঁর স্াসে অসষ্ট্রত্র ো, ব্রাত্রি  এবং লমত্রক্সসকাসত্ অবস্থান 
করসত্ হে পযা ত্রেত্রেোসক। 

১৯৪৪ স্াস  পযাত্রেত্রেোর প্রেম বই প্রকাত্রেত্ হে। লস্ত্রট ত্রি  একত্রট উপনযাস্। এর আসে লযৌবনকাস  ত্াসক উসিখসযােয 
স্মে ত্রনউব্রান্সউসকর লস্ইি িন এবং কুইসবসকর মত্রিেস  অবস্থান করসত্ হে। ‘েয স্ান অযান্ড েয মুন’ নাসমর লরামাত্রিক 
লস্ উপনযাস্ ১৯৭৩ স্াস  মােযাসরট অযাটউসডর স্ম্পােনাে নতু্ন কস বসে প্রকাত্রেত্ হসেত্রি । প্রেম কত্রবত্ার বই ত্রি  ‘অযাি 
লটন অযাি লটাসেনত্রট’ (১৯৪৬)। ১৯৫৪ স্াস  ত্রত্ত্রন ‘েয লমটা  অযান্ড েয ফ্ল্াওোর’ কাবযগ্রসন্থর িসনয ‘েভনযর লিনাসর  
পুরোর’  াভ কসরন। 

ত্রপ লক লপইসির কত্রবত্াভূবসন প্রসবসের আসে ত্াাঁর আত্মিীবনীত্রটসত্ একটু আস াকপাত্ কসর ত্রনসত্ চাই। লস্ত্রট প্রকাত্রেত্ 
হসেত্রি  ২০০৬ স্াস । ত্রেসরানাম ‘হযান্ড  াসেি’। বাসরাত্রট অধযাসে ত্রবনযস্ত লস্ িীবনকো আস্স  একত্রট েীঘয  কত্রবত্া - ত্াই 
ব া হসেসি ‘লমমের ইন ভাস্য’।  শুরু হসেসি কযা সেত্ররর ত্রেনগুস া ত্রেসে। এরপর ত্ার  ন্ডন যািা।  
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কত্রব ত্রপ লক-র িীবন ত্রনসে রত্রচত্ গ্রসন্থর প্রিে। 

ত্রফসর এসস্ নামস ন লস্ইি িসন। এস ন মত্রিেস । ইত্যাকার স্ব ত্রবষেসক পযাত্রেত্রেো তু্স  ধসরসিন কত্রবত্ার িসন্দ, 
অনুভসবর েভীরত্াে। বারবার উসি আসস্ বাবার কো, মাসের স্াহচযয। উসি আসস্ ত্াাঁসের লবাধপূণয স্হবাস্ কীভাসব কনযাসক 
কত্রবত্ার প্রত্রত্ আকৃষ্ট কসরত্রি  লস্ই স্ব মুহূত্য। এই লয িীবনকোসক কত্রবত্াে ধরা, এর মসধয কত্রব স্পেয কসরসিন লচত্নার 
েভীরত্াসক, উেুখ কসরসিন লবাসধর উতু্তেসক। আর ত্াই স্ারা গ্রন্থ িুসে িত্রেসে োসক লকাম  বত্রণয  আস া। ২০০৪ স্াস র 
আেসের ১ ত্াত্ররসখ এই কাবয-িৃত্রত্ যখন পসেত্রেোর লেষ কসরন ত্খন ত্রনসির স্ত্যানুস্ন্ধাসনর ত্ীব্রত্া ত্রনসে ত্রত্ত্রন বস ন 
‘Explain it? I can’t.’ আর ত্াই ত্ার লেষ কো : ‘Which truth is the truth?’ 

আটত্রট ত্রবশ্বত্রবেযা ে পযাত্রেত্রেোসক স্ম্মানসূ্চক ডক্টসরট ত্রডত্রগ্র ত্রেসেত্রি । 
১৯৭৭ স্াস  ত্রত্ত্রন কানাডাে স্সব্বযাচ্চ লবস্ামত্ররক স্ম্মান ‘অডযার অব 
কানাডা’লত্ অত্রফস্ার ত্রহসস্সব অত্রভত্রষক্ত হন। ত্রবত্রভন্ন স্মসে লমাট আিাসরাবার 
পুরেৃত্ হসেসিন এই কত্রব। ত্রপ লক লপইসির কত্রবত্া ত্রনসে ত্াাঁর িীবেোসত্ই 
গ্রন্থ প্রকাত্রেত্ হসেত্রি । ১৯৮৯ স্াস  প্রকাত্রেত্ হে িন অসরসঞ্জর বই ‘ত্রপ লক 
লপইি অযান্ড হার ওোডযস্’। ২০০৮ স্াস  ত্রহো লগ্র এবং আত্র যন  যাম্পাসটযর 
ত্রনবযাচসন প্রকাত্রেত্ হসেত্রি  ‘েয এসেনত্রস্ো  ত্রপ লক লপইি’। মৃতু্যর পর 
২০১২ স্াস  ত্াাঁর িীবন ত্রনসে চার েত্াত্রধক পৃষ্ঠার একত্রট বই প্রকাে কসরন 
স্ান্দ্রা ত্রডিুো। ‘িাত্রনয উইে লনা মযাপস্’ পেসত্ ত্রেসে মসন ওটা লযন একত্রট 
িীবনী নে। ল খক লস্খাসন এমনভাসব ত্রপ লক-র ডাসেত্রর, ত্রচত্রিপি, ল খাস ত্রখ 
এবং স্মস্ামত্রেকসের কণ্ঠসক তু্স  এসনসিন এবং লস্স্ব কসণ্ঠর লভত্র ত্রেসে 
ত্রপ লক লপইিসক উপস্থাপন কসরসিন লযন মসন হে এত্রট একত্রট উপনযাস্। 

স্ান্দ্রা ত্াাঁর বইসত্ ত্রপ লক-র ত্রবত্রভন্ন বেসস্র িত্রব বযবহার কসরসিন। ত্রপ লক-র আাঁকা ত্রকিু িত্রবও আসি এই িীবনীগ্রসন্থ। আর 
এভাসবই গ্রন্থত্রটসক একত্রট মূ যবান আকসর পত্ররণত্ কসরসিন ল খক। লমাট পসনসরাত্রট অধযাসে ভাে কসরসিন স্ান্দ্রা  
বইত্রটসক। শুরু কসরসিন ১৮৮৪ স্াস । প্রেম অধযাসের ত্রবস্তার ১৯২৭ স্া  পযযন্ত। এরপর ত্রপ লক-র িীবসনর ত্রবত্রভন্ন েহসর 
অবস্থানসক লকন্দ্র কসর ভাে করা হসেসি অধযােগুস াসক। কযা সেত্রর (১৯২৪-১৯৩৪), ইং যান্ড (১৯৩৪-১৯৩৫), লস্ইি িন 
(১৯৩৫-১৯৪১), মত্রিে  (১৯৪১-১৯৪৪), হযাত্র ফযাক্স ও ত্রভসক্টাত্ররো (১৯৪৪-১৯৪৬), ব্রাত্রি  (১৯৫৭-১৯৫৯), লমত্রক্সসকা 
(১৯৬০-১৯৬৪) এবং লেষ পাাঁচত্রট অধযাে ত্রভসক্টাত্ররোসত্। স্া  ও স্থাননাসমর স্াসে স্ান্দ্রা যুক্ত কসরসিন একত্রট কসর 
উপত্রেসরানাম যা লেসক স্পষ্ট করার লচষ্টা করা হসেসি ওই স্মেকাস  ল খসকর পত্ররবত্যসনর ইত্রেত্। ‘প্লযাসনট আেয’ কত্রবত্াস্হ 
স্ক  ললাস্াই ত্রপ লক লপইসির ত্রভসক্টাত্ররো স্মেকাস র রচনা। 

এবাসর আত্রস্ কানাডীে এই কত্রবর ললাস্া রচনার বৃত্তাসন্ত। ‘হস াগ্রাম’ গ্রন্থত্রট লমাট লচৌেত্রটর ললাস্ার রচনা। বইসের ভূত্রমকাসত্ 
কত্রব িাত্রনসেসিন লয মধযযুসে ‘হস াগ্রাম’ ত্রি  কত্রবত্া রচনার একত্রট িনত্রপ্রে আত্রেসক। ল খক িীবসন লয স্ক  কত্রবর 
কত্রবত্া ত্াাঁসক প্রভাত্রবত্ কসরত্রি  ত্াাঁসের শ্রদ্ধা িানাসনার িসনযই ত্রপ লক এই আত্রেক বযবহার করসত্ শুরু কসরন। বযাপারত্রট 
এমন োাঁোে লয ত্রত্ত্রন ত্রস্দ্ধান্ত লনন িীবসনর বাত্রক স্মেগুস াসত্ ত্রত্ত্রন ‘ললাস্া’ আত্রেসকই কত্রবত্া ত্র সখ চ সবন। এই গ্রসন্থ 
লয লচৌেিন কত্রবসক ত্রপ লক শ্রদ্ধা িাত্রনসেসিন, যাাঁসের কত্রবত্া স্তবক বযবহার কসরসিন ত্াাঁর বইসত্ ত্াাঁসের মসধয পূসবযাসিত্রখত্ 
পাবস া লনরুো িাোও আসিন লরইনার মাত্ররো ত্রর সক, ত্র ওনাসেযা লকাসহন, ডত্রিউ এইচ অসডন, ত্রট এস্ এত্র েট, ত্রড ান 
টমাস্, ত্রড এইচ  সরন্স, িিয উডকক প্রমুখ। 
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‘প্লযাসনট আেয: লপাসেমস্ ত্রস্স সক্টড অযা- ত্রনউ’ কাবযগ্রসন্থর স্বকত্রট কত্রবত্া ললাস্া ধরসনর নে। ত্সব ধারণা করা লযসত্ পাসর 
অনয ধরসনর কত্রবত্াগুস া আস্স  ত্রপ লক ত্াাঁর পূবয প্রত্রত্শ্রুত্রত্র আসেই ত্র সখত্রিস ন লযগুস াসক এই গ্রসন্থ স্ংকত্র ত্ করা 
হসেসি। এই গ্রসন্থ শুরুসত্ ত্রেসরানাসমর কত্রবত্াত্রট আসি। এরপর এক, েুই, ত্রত্ন এভাসব স্াত্ত্রট অংসে অসনকগুস া কসর 
কত্রবত্া একত্রিত্ করা হসেসি। লেসষ আ াো একত্রট কত্রবত্া আসি ‘িানুোত্রর’। স্াত্ত্রট গুসি ‘পুওর বাডয’ (পৃ ৬৩) ‘েয লোল্ড 
স্ান’ (পৃ ৭৩), ‘হস াগ্রাম’ (পৃ ৭৫), ‘ইন লমমত্ররোম’ (পৃ ৮০), ‘ইসনবত্ররসেট’ (পৃ ১০০), ‘অটাম (পৃ ১৪১), ‘ াভ’স্ পযাত্রভত্র েন’ 
(পৃ ১৪৬), ‘এক্সাই ’ (পৃ ১৮৬), ‘ লপ্রসিনসস্স্’ (পৃ ১৮৯), ‘েয অযানস্ার’ (পৃ ১৯১) নাসমর ললাস্াগুস া রসেসি। মসনাসযােী 
পািসকর নিসর পেসব লয এই ললাস্াগুস ার স্বকত্রটই ত্রপ লক ত্াাঁর ‘হস াগ্রাম’ গ্রসন্থ অন্তভুযক্ত কসরত্রিস ন।  

২০০৯ স্াস  ২১ত্রট নতু্ন ললাস্ািাত্ীে কত্রবত্া ত্রনসে প্রকাত্রেত্ হে ত্রপ লক-র নতু্ন গ্রন্থ: ‘লকা  অযান্ড লরাসিি’। এই বইত্রটসত্ 
কত্রব আরও এক ধাপ এগুস ন। প্রত্রত্ত্রট ললাস্ার আসে এক পৃষ্ঠাে ত্রেস ন ওই কত্রবত্ার শুরুসত্ বযবহৃত্ স্তবসকর কত্রবর িত্রব। 
এক পৃষ্ঠাে ত্রেস ন ত্াাঁসক ত্রনসে লিাট্ট একত্রট িীবনী। এখাসন লয একুে কত্রবসক ত্রপ লক িরণ করস ন ত্াাঁসের মসধয আসিন 
লটড ত্রহউসিি,  ই ই কাত্রমংস্, ত্রডওন ব্রান্ড, গুসেনডত্র ন ত্রমকইউোন, িন অযােসবত্রর, লহাসস্  ুই লবাসহযস্, লেডাত্ররক োত্রস্যো 
ল ারকা, আনা আখমাসত্াভা প্রমুখ। আনার কত্রবত্া ত্রনসে ত্রত্নত্রট ললাস্া রসেসি। ত্রত্নত্রট স্তবকই ‘এভত্ররত্রেং ইি প্লানডারড’ 
কাবযগ্রন্থ লনওো। খুব লখো  করার মসত্া এই লয, ত্রপ লক এখাসন এমন কানাডীে কত্রবসকও গ্রহণ কসরসিন ত্রযত্রন ত্াাঁর 
বেিঃকত্রনষ্ঠ। গুসেনডত্র ন বেিঃকত্রনষ্ঠ হস ও মাি ৪৬ বির বেসস্ ১৯৮৭ স্াস  প্রোত্ হসেত্রিস ন বস  ত্াাঁর অন্তভুযত্রক্ত অস্হি 
 াসে না। ত্রকন্তু ত্রডওন লত্া ত্রপ লক-র লচসে স্াইত্রিে বিসরর লিাসটা। বেিঃকত্রনষ্ঠ একিন কত্রবর প্রভাবসক এভাসব স্বীকার কসর 
কানাডার অগ্রেণয েীঘযােু কত্রব ত্রপ লক লপইি ত্াাঁর ঔোসযযরই পত্ররচে ত্রেসেসিন। ১৯৯২ স্াস   সরন্স হাচমযাসনর স্াসে এক 
স্াক্ষাৎকাসর ত্রপ লক িাত্রনসেত্রিস ন ডত্রিউ ত্রব ইসেটস্ এবং ত্রড ান টমাসস্র কত্রবত্াসকও বযবহার করসত্ চান ত্রত্ত্রন ত্াাঁর 
ললাস্াসত্ (পৃ. ৬২)। খুব িানসত্ ইসি কসর, কত্রব ত্রক ত্াাঁর অনুস্ন্ধান লেষ করসত্ পাসরন নাই!  

ত্রপ লক ত্াাঁর ললাস্াগুস াসত্ চারত্রট কসর স্তবক রচনা কসরসিন। প্রত্রত্ স্তবসক রসেসি েেত্রট কসর পত্রতক্ত। প্রত্রত্ স্তবসকর ৬ষ্ঠ, 
৯ম এবং উপসরর কত্রবত্া লেসক বযবহৃত্ লেষ  াইসন আসি অন্তত্রম । হস াগ্রাসমর ভূত্রমকাে ত্রপ লক িাত্রনসেসিন এই কািাসমার 
কত্রবত্া ইংসরত্রিসত্ িনত্রপ্রে না হস ও লচৌে েত্সকর লেষ এবং পসনসরা েত্সকর শুরুসত্ স্পযাত্রনে কত্রবসের মসধয লবে 
িনত্রপ্রে হসেত্রি । এ প্রস্সে উসিখ করা লযসত্ পাসর লয ললাস্াগুস ার অসনক ক’ত্রটরই মূ  উপিীবয লপ্রম। লকাসনা লকাসনা 
স্মাস াচসকর মসত্ লস্ স্মে ত্রপ লক সু্ফী েেযন িারা প্রভাত্রবত্ ত্রিস ন এবং ‘হস াগ্রাম’ লস্ প্রভাসবর বত্রহিঃপ্রকাে ঘত্রটসেসি। 
ত্রকন্তু ত্রপ লক-র স্বসচসে বসো কৃত্রত্ত্ব এই লয কত্রবত্ার শুরুসত্ অনয কত্রবর চার  াইসনর একত্রট স্তবক বযবহার কসর এবং 
ত্রনসির প্রত্রত্ত্রট স্তবসকর লেসষ ওই  াইনগুস ার একত্রট কসর বযবহার কসরও ত্াাঁর কত্রবত্া স্বাত্সন্ত্রয উজ্জ্ব । 

এ প্রস্সে উসিখ করা লযসত্ পাসর লয ত্রপ লক-র ললাস্া কত্রবত্া রচনা লবে ক’িন কানাডীে কত্রবসক উৎস্াত্রহত্ কসরত্রি  একই 
আত্রেসকর কত্রবত্া ত্র খসত্। পযাত্রেক ল ন (িে ১৯৩৯), ললন লক্লটত্রক (িে ১৯৪২), লব্রস্ত্রট েুোস্য (িে ১৯৫১), লিন্ডা 
ত্র ফসস্া (িে ১৯৭৭), লডত্রভড ত্ররসবটানি (িে ১৯৮২) ত্াসের মসধয অনযত্ম। পযাত্রেক, লবস্ত্রট এবং লডত্রভড ত্রপ লক-র 
কত্রবত্াসকই ত্াাঁসের ললাস্ার কোমুখ বাত্রনসেসিন। ত্রপসকর ত্রবখযাত্ কত্রবত্া ‘েয অযানস্ার’ লেসক চার পত্রতক্ত ত্রনসেসিন পযাত্রেক। 
পত্রতক্তগুস া অস্াধারণ বস ই ত্াাঁর এই ত্রনবযাচন। পেত্রক্তগুস া হস া :  

Tell me every detail of your day – 
When do you wake and sleep, what eat and drink? 
How spend the interval from down to dusk? 
What do you work at, read, what do you think? 

লবস্ত্রট ত্রনসেসিন ‘েয ফ্ল্াওোর অযান্ড েয রক’, আর লডত্রভড ত্রনসেসিন ‘অটাম’ কত্রবত্া লেসক। ললন লক্লটত্রক বযবহার কসরসিন 
টমাস্ মযাকগ্রাসের কত্রবত্া ‘ল টার টু অযান ইমাত্রিনাত্রর লেন্ড’ লেসক। ললন এক ত্রডত্রগ্র উপসর।  
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বযবহার কসরসিন চার পত্রতক্তর েুত্রট স্তবক। বযবহাসরর লয লকৌে  ত্রত্ত্রন বযবহার কসরসিন লস্ত্রট হস া প্রেম স্তবসকর প্রেম 
পত্রতক্ত ত্রেসে ত্রত্ত্রন ত্রনসির ল খা ললাস্া শুরুর কসরসিন এবং ত্রিত্ীে স্তবসকর প্রেম  াইন ত্রেসে প্রেম স্তবকত্রট লেষ কসরসিন। 
এভাসব চারত্রট স্তবসক প্রেম ও লেষ পত্রতক্ত ত্রত্ত্রন ত্রনসেসিন টমাসস্র কত্রবত্া লেসক। স্সন্দহ লনই লকৌে ত্রট যসেষ্ট শ্রমস্াধয। 
এর বাইসর অযারন লপাপ (িে ১৯৭৫) এবং িত্রড অযা ে (িে ১৯৮২) লযৌেভাসব একত্রট ললাস্া ত্র সখসিন ‘ত্ররত্রভস েন’ 
ত্রেসরানাসম। এই েুই কত্রব বযবহার কসরসিন িন টমস্সনর ‘কাত্রমং বযাক’ কত্রবত্াত্রট। 

১৯৯০ স্াস  ত্রপ লক লপইসির িীবনসক আশ্রে কসর একত্রট ডকুসমিাত্রর দত্ত্রর হে। ‘ত্রে  ওোটারস্’ নাসম লস্ই ডকুত্রটর 
উেীষ্ট মানুষত্রট আস্স  বহুমাত্রিক এক সৃ্ত্রষ্টেী  প্রাণ। লস্ত্রট লয শুধু কাসি ত্া ত্রকন্তু নে, নাসমও বসট। লযমন কত্রবত্া এবং 
ত্রেশুসত্াষ ল খক পযাত্রেত্রেো কযােত্র ন লপইসির নাম ত্রপসক লপইি হস ও ত্রেল্পী পত্ররচসে ত্রত্ত্রন স্বস্মে বযবহার কসরসিন ত্রপ 
লক আরত্রভন (আরত্রভন ত্ার স্বামীর পাত্ররবাত্ররক পেত্রব)। আবার উপনযাস্ রচনাে ত্ার িদ্মনাম ত্রি  িুত্রডে লকইপ। বনু্ধরা 
ত্াসক ডাকসত্ন পযাট বা ত্রপ লক নাসমই। 

এই ল খা লেষ করসত্ চাই ত্রপ লক রত্রচত্ অস্ম্ভব িনত্রপ্রে একত্রট ললাস্া ত্রেসে। নাম ‘েয িু ত্রেটার’। কত্রবত্ার শুরুসত্ পুত্র ৎিার 
পুরোরপ্রাপ্ত কত্রব ওোস স্ ত্রেসভসন্সর (১৮৭৯-১৯৫৫) কত্রবত্া লেসক লয স্তবকত্রট আসি লস্ত্রট এমন - 

They said, ‘You have a blue guitar, 
You do not play things as they are.’ 
The man replied, ‘Things as they are 
are changed upon the blue guitar’. 

পািসকর স্হি অনুধাবসনর িনয আত্রম ত্রপ লক রত্রচত্ কত্রবত্ার তৃ্ত্ীে স্তবসকর লেষ পত্রতক্ত ত্রেসে চতু্েয স্তবকত্রট উদ্ধার করত্রি: 

The man replied, ‘Things as they are 
are not the same as things that were 
or will be in another year. 
The literal is rarely true 
for truth is old and truth is new 
and faceted – a metaphor 
for something higher than we are. 
I play the truth of Everyman 

I play the truth as best I can. 
The things I play are better far 
when changed upon the blue guitar’. 

মধযযুেীে একত্রট কাবযকময এভাসবই আশ্রে কসর ত্রপ লক দত্ত্রর কসরসিন আধুত্রনক কাবযসবাসধর কত্রবত্া। আর লস্ কারসণই 
কানাডীে কত্রবত্ার ইত্রত্হাসস্ ত্রপ লক লপইি নত্রন্দত্ হসেসিন কাবযগুণস্ম্পন্ন উচ্চ েক্ষত্ার এক কত্রব ত্রহসস্সব। 

‘েয এযাসস্নত্রস্ো  ত্রপ লক লপইি’ গ্রসন্থর ভূত্রমকাে েুই ত্রনবযাচনকারী ত্র সখসিন: 

ত্রপ লক লপইি এমন একিন কত্রব ত্রযত্রন স্াত্রহসত্যর ত্রবত্রভন্ন োখাে অস্ংখয ত্রবষে ত্রনসে ত্র সখসিন এবং ত্রত্ত্রন লস্ত্রট কসরসিন 
ত্াাঁর েীঘয ল খক িীবন ধসর। ত্াাঁর রচনা পাসির স্মে লকানত্রট আসের কত্রবত্া আর লকানত্রট পসরর লস্ত্রট পােযকয করা অস্ম্ভব 
হসে ওসি। ত্াাঁর রচনাে অপ্রাপ্ত কণ্ঠ বা প্রাপ্ত বেষ্ক কসণ্ঠর ত্রভন্নত্া বস  ত্রকিু লনই (পৃ. ৭)। এই লয স্ারা িীবন ধসরই একিন 
েত্রক্তমান ও পত্ররপক্ব ল খক ত্রপ লক লপইি ত্রত্ত্রন কসত্া স্হসিই উচ্চারণ কসরন  - 

৯০ বির বেসস্ কানাডীে কত্রব ত্রপ লক লপইি। কত্রবর মৃতু্যসত্ কানাডার ত্রবখযাত্ 
দেত্রনক ললাব এন্ড লমই  এই িত্রবত্রট ত্রেসে প্রত্রত্সবেন প্রকাে কসর। 
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Each single version 
Is like and unlike  
all the others (The Hidden Room) 

কসত্া স্হসিই ত্রত্ত্রন ত্াাঁর কাবযগ্রসন্থর নামকরণ কসরন ‘To begin before I was born’। আর ত্াই ত্রত্ত্রন ত্রপ লক লপইি, 
কানাডীে কাবয িেসত্র িে েেক ধসর প্রাণ-প্রাচুসযয ভরপুর এক অগ্রেণয কত্রব। 
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বাাংলার বঞ্চিত স্বামীদের উদেদযে একঞ্চি প্রঞ্চতদবেন 

- এসদেঞ্চিয়াস (Asclepius) 

 

বাঙাঞ্চল স্বামীমাত্রই এক সমসো। প্রচুর খািদে, ঞ্চকন্তু ববৌ নম্বর ঞ্চেদে না। এমন প্রচুর মানুষ আদেন, যারা অসাধারণ সাংসারী, 
সাংসার-ই ধোন-জ্ঞান, প্রবল িরাক্রদম ঞ্চেন-রাত সাংসার ঞ্চনদয় বমদত থাদকন - ঞ্চকন্তু মুদখ হাঞ্চস বনই। ঞ্চক সমসো ভাই বতামার? 
বসই এক সমসো - ববৌ নম্বর ঞ্চেদে না। 
 
আমাদের কলকাতার ফ্ল্োি-এ চতুথথ বফ্ল্াদর থাদকন গাঙু্গঞ্চল ো। এক্স এয়ারদ াসথ, সুিারসঞ্চনক ঞ্চিড, েুেথান্ত সাংসারী। এক 
বমদয়র ঞ্চবদয় ঞ্চেদয়দেন ঘিা কদর, ববৌ আর মা বক ঞ্চনদয় সাংসার। সাদ়ে িাাঁচিায় উদে মঞ্চনথাং ওয়াক বসদর ববড ঞ্চি বেন ববৌঞ্চেদক, 
তারির প্রবল ববদগ আদরা ঞ্চকেুক্ষন সাংসার কদর আিিায় অঞ্চ স ববঞ্চরদয় যান। যঞ্চন বরাববার মা-বক ঞ্চনদয় মঞ্চির, ববৌ-বক 
ঞ্চনদয় ঞ্চপ্রদেি ঘাি, মাঞ্চিদেক্স। এই সব বলাকদক বেখদল অদিাদমঞ্চিকোঞ্চল শ্রদ্ধায় মাথা ঞ্চনচু হদয় যায়। আমার ববৌ িযথন্ত 
ইদেসড, আমাদক বদল "বেদখ বযখ !" ঞ্চকন্তু সমসো ওই একিাই - ঞ্চনদের ববৌ নম্বর ঞ্চেদে না। একাদন্ত বিদয় মাদে মদধে 
েু-একবার ঞ্চেদজ্ঞস কদরঞ্চে, এত খািদেন, লাভ হদে ঞ্চকেু? হতায গলায় বদলন "বসই চঞ্চিয বথদক িাঁয়তাঞ্চিয - ভাই, এখদনা 
 ার্স্থ ঞ্চডঞ্চভযন বিলাম না। বদ়ো আঘাত িাই।" 
 
আমার ভায়রা-ভাই, বদয়দস আমার বথদক ববয খাঞ্চনকিা বোি, এই কদয়কবের আদগ ঞ্চবদয় হদয়দে। এই বদয়দসই বাোর 
কদর নামডাক কদর ব দলদে। এই বযষবার যখন বেদয ঞ্চেলাম, একই সাইদের  ুলকঞ্চি আমার িাদয োাঁঞ্চ়েদয় আমার বথদক 
িাাঁচ িাকা কম ঞ্চেদয় ঞ্চকদন ব লদলা! মাে, আম, ইতোঞ্চে সুক্ষ আইদিদম অসাধারণ জ্ঞান। েকাদনা বতা েূদরর কথা, বাোদর 
ঞ্চগদয় োাঁ়োদল বোকাঞ্চনরা চাদি িদ়ে যায়। বসও বেখঞ্চে খাঞ্চব খাদে। মাদেমদধে যশুরবাঞ্চ়েদত সাঞ্চভথস ঞ্চেদল একিু আধিু মাক্সসথ 
বা়েদলও এভাদরে বসই িিাদযর ঞ্চনদচ। 
 
বদয়স বা়েদল আবার চাওয়া িাওয়া গুদলা মাইদক্রা বলদভদলর হদয় যায়। বাোর বথদক ঞ্চকদন আনা মাদের িোদকিিা ঞ্চসদের 
ডানঞ্চেদক থাকদব -না- বাাঁ ঞ্চেদক, চান করার মগিা বালঞ্চতর বভতদর থাকদব -না- কদলর গাদয় বোলাদনা থাকদব, হা  িেথা 
বতালা থাকা উঞ্চচত - না - উঞ্চচত নয়, ঘদরর হাওয়াই চঞ্চি িদর বাগাদন বগদল সঞ্চতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয় -না -হয়না, ইতোঞ্চে 
তাঞ্চিক প্রদে আমার অযীঞ্চতির বাবা বক তার সত্তদরাধথ স্ত্রীদয়র কাদে অসহায়ভাদব আত্মসমিথণ করদত বেদখ বুেদত িাঞ্চর, 
বয়সকাদল িাসমাকথ বিদত ওনাদকও যদথষ্ট ববগ বিদত হদয়দে এবাং হদে। এইসব বেদখশুদন “সাংসাদর ভাদলা নম্বর িাওয়ার 
সহে উিায়” - এই ঞ্চবষদয়র ওির বোট্ট একিা গদবষণা কদরই ব ললাম। ৯০% মাক্সসথ ঞ্চনঞ্চিত। ঞ্চ  বের ১০% ইনঞ্চক্রদমন্ট। 
বসিাই আদলাচে ঞ্চবষয়। 
 
ঞ্চ ঞ্চেক্স-এ "ওয়াকথ-িাওয়ার-এনাঞ্চেথ" চোপ্টাদর একিা বগাদবচারা বলাদকর উোহরণ ঞ্চেল, বস ববচারা ঞ্চচরিাকাল মাথায় ববাো 
ঞ্চনদয় মাইদলর ির মাইল বহদি বযত ঞ্চকন্তু তার বকাদনা "ওয়াকথ ডান" হদতা না!!! িোথথঞ্চবেোর মদত বসই কাে নাঞ্চক 
যুঞ্চিগ্রাহেই নয়। ঞ্চক কারদণ তার এই প্রবল িঞ্চরশ্রমদক যাস্ত্রমদত স্বীকৃঞ্চত বেওয়া বগদলা না, তা যখন পোেযঞ্চবজ্ঞাদনর 
মার্স্ারমযাই উৎসাহ সহকাদর বণথনা করদতন, আর আমার সহিােীরা যখন আদরা ববঞ্চয নম্বর িাবার আযায় বসই যুঞ্চিদক 
কমা-িূণথদেে সহকাদর মগেস্থ করদতা, বলাকিার েুুঃদখর কথা বভদব বসই অল্পবয়দস আমার মন ববেনায় িূণথ হদয় বযত।  
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ঞ্চ ঞ্চসদক্সর এই প্রাথঞ্চমক জ্ঞান, আমার মদন কমথ এবাং ঞ্চনষ্কমথ সম্পদকথ প্রায় সুিষ্ট একিা ধারণার েন্ম ঞ্চেদয়ঞ্চেদলা। উৎসাদহর 
বদস হাতা গুঞ্চিদয় বনদম ি়েদলই বয কাে হয় না, যার উদেদযে বস কাে, বসই বেঞ্চির যুঞ্চিদত কােঞ্চি গ্রহণদযাগে হদল তদবই 
বয তা কাে হদব, নাহদল নয়, এই োযথঞ্চনক তি আঞ্চম তখঞ্চন বুেদত বিদর ঞ্চগদয়ঞ্চেলাম। এখন প্রে হদলা, কাে হয় ঞ্চকদস? 
 
ঞ্চ ঞ্চেক্স বলদে, বয ঞ্চেদক বলপ্রদয়াগ করা হয়, বসই ঞ্চেদক যতিা  ললাভ হয়, ততিাই হদলা কাে। ভুলভাল ঞ্চেদক বলপ্রদয়াগ 
করদল কাদের কাে বতা হদবই না, উদি অকাে হদত িাদর। এইখাদন বোিারিা ববাোর আদে। খুব গভীর যুঞ্চি। বলপ্রদয়াগ 
করার বথদক ইম্পরিোন্ট হদলা ঞ্চেকঞ্চনণথয়। কাদে নামার আদগ বকান ঞ্চেদক বোর লাগাব, ভাবদত হদব। অদনক ভাবার িদরও 
যঞ্চে ঞ্চেকোক ঞ্চেক না িাওয়া যায়, তাহদল আদরা ভাবদত হদব। ভাবদত ভাবদত যঞ্চে ঘুম বিদয় যায়, ঞ্চবোনায় একিু গঞ্চ়েদয় 
ঞ্চনদলও ক্ষঞ্চত বনই, ঞ্চকন্তু েুম কদর বয বকানঞ্চেদক যাহয় একিা ঞ্চকেু কদর ব লদল ঞ্চহদত ঞ্চবিরীত হদত িাদর। প্রচন্ড বাাঁের 
বেদল। ঞ্চকেুদতই ি়োদযানা করদে না। ঞ্চক্ষপ্ত বাবা ঞ্চনভুথল ঞ্চেকঞ্চনণথয় করদলন। বেদলর ঞ্চিে। বসই ঞ্চেদক তাক কদর, কঞ্চষদয় 
চ়ে, থাপ্প়ে ইতোঞ্চে নানাঞ্চবধ বল প্রদয়াগ করদলন। োরুন কাে হদলা। অভেথথ প্রঞ্চতঞ্চক্রয়া। বেদল মন ঞ্চেদয় ি়োদযানা শুরু 
করদলা। এিাই হদলা দেনঞ্চিন েীবদন িারদ ক্ট "ওয়াকথ ডান" হওয়ার সহে উোহরণ। বালে বদয়দস এধরদণর অবেথথ ওয়াকথ 
ডান এর ঞ্চযকার আঞ্চম বতা হদয়ইঞ্চে, আযাকঞ্চর িােক-িাঞ্চেকাদের মদধেও অদনদকই হদয় থাকদবন।  
 
অনেঞ্চেদক, ঞ্চকঞ্চিৎ অসৎ বকাদনা ট্রাঞ্চ ক িুঞ্চলয যঞ্চে রাস্তায় বাইক োাঁ়ে কঞ্চরদয় কাগেিত্র বেখদত চায়, বসদক্ষদত্র কাগেিত্র 
বেখাদনার ঞ্চেদক বলপ্রদয়াগ করদল িুদরা খািঞ্চনিা েদল বতা যাদবই, উদি  ল আদরা মারাত্মক ঞ্চকেুও হদত িাদর। তার বচদয় 
অদনক অদনক কম বল মঞ্চনবোদগর ঞ্চেদক প্রদয়াগ কদর যঞ্চে একিা হালকা বেদখ ১০০ িাকা বার কদর আনা যায়, ঞ্চনুঃসদিদহ 
বলা যায় "ওয়াকথ ডান" হদবই। এইরকম হাোর হাোর উোহরণ আমাদের চারিাদয অনবরত ঞ্চকলঞ্চবল কদর ঘুদর বব়োদে। 
বট্রন-বাস-অঞ্চ স-বাোর-সু্কল-কদলে-আইন-আোলত - একিু বচাখকান বখালা রাখদলই হদলা। বচাদখর সামদনই সমাধান। 
বে  িুদক ঞ্চনদয় সাংসাদর বখঞ্চলদয় বেওয়া ...বোস ! 
 
এই ধরা যাক, বরাববাদরর সকাল। বাোর-হাি বসদর েলখাবার বখদয় এবার একিু গুঞ্চেদয় লোে খাদবা খাদবা ভাবদেন, এমন 
সমদয় আিনার স্ত্রী যঞ্চে আিনার কষ্টাঞ্চেথত বাোদরর বকায়াঞ্চলঞ্চি, বকায়াঞ্চন্টঞ্চি, এবাং তাদের সামঞ্চগ্রক ঞ্চমসমোচ ইতোঞ্চে সহকাদর 
ঞ্চবস্তাঞ্চরত জ্ঞান ঞ্চেদয় আিনাদক বকানোসা করদত থাদক - ঞ্চনুঃসদিদহ বলা বযদত িাদর বাদির বাঞ্চ়ে যাবার ঞ্চডউ বডি 
অদনকঞ্চেন আদগই বিঞ্চরদয় বগদে বদল বসঞ্চেদক বলপ্রদয়াগ করদলই যথাথথ "ওয়াকথ ডান" হদব। একান্তই যঞ্চে যশুরবাঞ্চ়ে না 
বযদত চান, ঞ্চবদকদলর ঞ্চেদক ঞ্চসদনমা বগদলও চলদত িাদর। তদব বাোদরর ঞ্চেদক বলপ্রদয়াগ কদর বকাদনা লাভ হদব না। আবার 
ধরা যাক হোৎ কদর আিনার স্ত্রীর যঞ্চে মদন হয় আিঞ্চন সন্তাদনর ি়োদযানার বোিাদর এদকবাদরই উোসীন, সন্তান ঞ্চক 
আিনার স্ত্রীর একার? ঞ্চতঞ্চনই বা একা বকন এদতা োঞ্চয়ি ঞ্চনদত যাদবন - ইতোঞ্চে ঞ্চবষদয় কুরুদক্ষদত্রর প্রস্তুঞ্চত শুরু হদয় বগদে, 
তখন বুেদত হদব আদগর ঞ্চেন, রাদত্র ঞ্চমঞ্চষ্ট িান ঞ্চচঞ্চবদয় যতই আিঞ্চন চািা বেবার বচষ্টা করুন, গন্ধ আিনার স্ত্রী ঞ্চেক-ই 
বিদয়দেন অথবা আিনার বহায়ািসোি বঘদি বকাদনা শুভাকাঙ্খীর িাোদনা নাঞ্চগন-ডোে-এ নাঞ্চগদনর ভূঞ্চমকায় আিনাদক বেদখ 
মমথাহত হদয়দেন। অথথাৎ আিনার লাম্পিে েীবদনর কাদলা োয়া আিনার অোদন্তই আিনার োম্পতে েীবদন িদ়েদে। এই 
বক্ষদত্র স্বস্ত্রীক দচত্র বসদলর বাোদর ঘন্টা খাদনক ববাকার মদতা বঘারাঘুঞ্চর করদল বোষ বকদি যায়। আর তারির হালকা কদর 
যঞ্চে একিু চাইঞ্চনস বররু্স্দরদন্টর ঞ্চেদক বলপ্রদয়াগ করা যায়, হাদতনাদত  ল িাওয়া যাদবই। 
 
আযা রাঞ্চখ এই গদবষণায় বাাংলার বঞ্চিত স্বামীরা উিকৃত হদবন ও সুদখ সাংসার করদবন। িুদো সবার ভাদলা কািুক। ভাদলা 
থাকদবন। 
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মসন লরখ 

                    মাখন ব  
 

মহামানব আত্রে েঙ্করাচাসযযর আত্রবভযাব খৃষ্ট পূবয ৫০৯ লকরা ার কা াত্রেসত্ এবং লেহত্যাে খৃষ্ট পূবয ৪৭৭ মাি ৩২ বৎস্র।  
এই মহা মানব এই অল্প স্মসের মসধয লবৌদ্ধ ধসমযর প্রভাব লেসক ভারত্বষযসক মুক্ত কসরন। শ্রী কৃষ্ণ বস ত্রিস ন যখন ধসময 
লাত্রন আস্সব, যুসে যুসে ত্রত্ত্রন আস্সবন স্নাত্ন ধমযসক ত্রফত্ররসে আনসত্। শ্রী মৎ েঙ্করাচাসযযর পসর এস ন শ্রী কৃষ্ণ দৈ্ত্নয, 
শ্রীকৃষ্ণ দচত্সনযর পসর এস ন পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ । এরা এসষ মানুষসক লবাঝাস ন, সু্স্থ িীবন যাপন করার িনয 
জ্ঞান ত্রেস ন, মানুসষর চ ার পে লেখাস ন । আমরা প্রত্রত্ ত্রেন িসের পরসেসক মা, বাবা, ত্রেক্ষক ত্রবত্রভন্ন স্ভাস্ত্রমসত্ মত্রন্দসর 
প্রত্রত্ত্রেন কত্রকসমর জ্ঞাসনর কো শুত্রন। ত্রকন্তু আমরা ত্রকিুই মসনরাখার লচষ্টা কত্ররনা বা পাত্ররনা ।  

সু্স্থ িীবন যাপসনর িনয মহামানব শ্রী মৎ েঙ্করাচাযয অিস্র উপসেে লরসখ লেসিন ত্ারই ত্রকিু ত্রনসে আস াচনা করব।  

"মূঢ় িহীত্রহ ধনােমতৃ্ষ্ণা, কুরু ত্নুবুত্রদ্ধমনিঃসু্ ত্রবতৃ্ষ্ণাম  । 
যিভসস্ ত্রনিকসমযাপাত্তং, ত্রবত্তং লত্ন ত্রবসনােে ত্রচত্তম  ।।" 

অেয  াসভর িনয লবেী আকাঙ্খা োকা উত্রচত্ না। লেহ, বুত্রদ্ধ ও মসন দবরােয আনেন করার লচষ্টা করা উত্রচত্। ত্রনসির কম্ময 
ফস  তু্ত্রম যাহা পাইসত্ি ত্াহাসত্ই সু্খী োকা উত্রচত্। 

"কা ত্ব কান্তা কসস্ত পুি, স্ংস্াসরাহেমত্ীব ত্রবত্রচিিঃ । 
কস্য ত্বং বা কুত্ আোত্স্তত্ত্বৃ্ং ত্রচস্তে ত্ত্রেেং ভ্রাত্িঃ ।।" 

শ্রী মৎ েঙ্করাচাযয বস সিন লক লত্ামার স্ত্রী ? লক লত্ামার পুি ? এই স্ংস্ার অত্রত্ ত্রবত্রচি । তু্ত্রম কাহার এবং লকাো হইসত্ই 
বা আত্রস্স  ? লহ ভাই লস্ ত্রবষে ত্রচন্তা কর। বত্যমান স্মাি ত্রচি লেসখ আমার ব সত্ ইিা কসর লক লত্ামার স্বামী ? এখনকার 
স্ত্রীরা স্মু্পণয স্বামীর উপর ত্রনভযরেী  নে বরং স্বামীসের স্ত্রীরস্াহাৃ্সযযরপ্রসোিনহে ।                              

"মা কুরু ধনিনসযৌবনেব্বযং, হরত্রত্ ত্রনসমষাৎ কা িঃ স্ব্বযম  । 
মাোমেত্রমেমত্রখ ং ত্রহত্বা, ব্রহ্মপেং প্রত্রত্োশু ত্রবত্রেত্বা ।।" 

ধন, িন ও লযৌবসনর েব্বয কত্ররও না । কা  ত্রনত্রমসষর মসধয স্ক ই হত্ররো  ইসব । মাোমে এই ত্রবশ্ব স্ংস্ার পত্ররহার কত্ররো 
জ্ঞাসনর িারা ব্রহ্মপে ত্রচন্তা কত্ররসত্ কত্ররসত্ পরম ব্রসহ্ম ত্রমত্র ত্ হইসত্ স্সচষ্ট হও ।  

"নত্র নীে েত্ি মত্রত্ত্র ং, ত্েবজ্জীবনমত্রত্েেচপ ম  । 
ক্ষণত্রমহ স্জ্জনস্েত্রত্সরকা, ভবত্রত্ ভবাণযবত্রসন লনৌকা ।।" 

পদ্মপসির উপসরর ি  লযমন ট ম  কসর লস্ই রকম িীবনও অত্রত্েে চি  । এই চি  িীবসনর মসধয এক মাি স্াধুস্ে 
ক্ষণকাস র িনয হস ও উহা স্ংস্ারস্াের উত্তীণয হইবার লনৌকাস্বরূপ হে ।    

"যাজ্জযননং  ত্াবণ্মরণং, ত্াবজ্জননীিিসর েেনম  । 
ইত্রত্ স্ংস্ারিঃ সু্ফটত্সরাসোষিঃ, কেত্রমহ মানব ত্ব স্সন্তাষিঃ ।।" 

িে হস ই মৃতু্য হসব এবং মৃতু্যর পসর পুনব্বযার িননী িিসর েেন করসত্ হসব । স্ংস্াসরর এইরূপই ত্রনেম । িে, মৃতু্যর  
এই কষ্ট পুণিঃ পূণিঃ স্হয করসত্ হসব। এই কসষ্টর লভাে করার কো িানা স্সত্যও মানুসষর ঞ্জান হে না । এই আস্া যাওোর  
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পে বন্ধ করার িনয লকানও লচষ্টা নাই । এই আস্া যাওোর বসন্ধর িনয পরম ব্রসহ্মর ষ্মরণাপন্ন হসত্ হসব ।  মৃতু্যর যখন  
এত্রেসে আস্সি মহাকাস র মৃতু্য ঘি ধ্বনী লোনা যাসব ত্খন ষ্মরণ ত্রনস  হসব না । স্মে োত্রকসত্ অল্প বেসস্ ত্রনেম কসর  
প্রত্রত্ত্রেন অন্তত্িঃ ১৫-ত্রমিঃ ত্রনেৃষ্ট স্মে পরম ব্রসহ্মর ষ্মরণ ত্রনসত্ হসব একাগ্র ত্রচসত্ত । প্রেসম মন বত্রস্সব না, মন হ  েুষ্ট বানর, 
স্ক  স্মে লিাটািুত্রট কসর । লিার কসর ধসর বস্াসত্ হসব ।  

"ত্রেনযাত্রমসনযৌ স্ােং প্রাত্িঃ, ত্রেত্রেরবস্সন্তৌ পুনরাোত্িঃ । 
কা িঃ ক্রীেত্রত্ েিত্যােুস্তেত্রপ ন মুিত্যাোবােুিঃ ।।" 

ত্রেবা ও রাত্রি, স্ােং ও প্রাত্িঃকা , েীত্ ও বস্ন্ত পুনিঃ পুনিঃ ত্রফসর ত্রফসর আস্সি । মহাকাস র এইরূপ লখ া । আর িীসবর  
আেুক্ষে হে । ত্োত্রপ আোবােুর ত্রবরাম নাই । আকাঙ্খা যােনা মানুসষর । ব্রহ্ম প্রাত্রপ্তর প্রেম বাধা হ  এই আকাঙ্খা । 

"অেং েত্র ত্ং মুণ্ডং েন্তত্রবহীনং িাত্ং তু্ণ্ডম  । 
করধৃত্কত্রম্পত্-লোত্রভত্েণ্ডং, ত্েত্রপ ন মুিত্যাো ভাণ্ডম  ।।" 

েরীসরর চময ঝুস  পসরসি, লকে শুভ্র, মুখ েন্তহীন হসেসি , ত্রকন্তু সু্ন্দর যত্রষ্ট িরাকত্রম্পত্ হাসত্ ধরা অবস্থাে কাাঁত্রপসত্সি ত্রকন্তু  
আো ধনভাণ্ড ত্যাে কত্ররসত্সিনা । এই বযাত্রক্তর ঈশ্বর  াভ ত্রক ভাসব স্ম্ভব ?   

"সু্রবরমত্রন্দরত্রুত্ বাস্িঃ, েযযা ভূত্ মত্রিনং বাস্িঃ  । 
স্ব্বযপত্ররগ্রহ-লভােত্যােিঃ, কস্য সু্খং ন কসরাত্রত্ ত্রবরােিঃ ।।" 

লেব মত্রন্দর ত্রকংবা ত্রুত্  বাস্, ভূত্  েযযা, মৃেচময পত্ররধান । ত্রববাহ না করা, লভােসু্খ পত্ররত্যাে করা । এই রূপ দবরােযই 
ঈশ্বর স্াধনার লশ্রষ্ঠ উপাে । অসনক স্াধু স্ত্রীসক পত্ররত্যাে করার কো বস ন আত্রম ইহার পসক্ষ নই । লকন লস্ই মত্রহ াসক  
কষ্টসেওো, লযমন শ্রীকৃষ্ণ দচত্সনযর স্ত্রী ত্রবষু্ণত্রপ্রো । 

"েসিৌ ত্রমসি পুসি বসন্ধৌ, মা কুরু যত্নং ত্রবগ্রহস্সন্ধৌ । 
ভব স্মত্রচত্তিঃ  স্ব্বযি ত্বং বাঞ্ছস্যত্রচরাদ যত্রে ত্রবষু্ণত্বম  ।।" 

শ্ত্রু এবং ত্রমি, পুি অেবা স্বিন, কাহারও স্ত্রহত্ ত্রববাে বা লবেী বনু্ধত্ব কত্ররও না । যত্রে লত্ামার ত্রবষু্ণ পে  াসভর ইিা োসক  
ত্সব স্কস র স্াসে স্মান বযবহার কত্ররসব । মসন রাত্রখসব লকহ শ্ত্রু বা বনু্ধ নে ।      

"অষ্ট কু াচ  স্প্তিুদ্রািঃ ব্রহ্মপুরন্দরত্রেনকররুদ্রািঃ । 
ন ত্বং নাহং নােং ল াকস্তেত্রপ ত্রকমেযং ত্রক্রেসত্ লোকিঃ ।।" 

অষ্ট কু াচ , স্প্তস্মুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ত্রেবাকর, রুদ্রসেব, তু্ত্রম, আত্রম এই িেৎ এ স্ক  ত্রকিুই নাই । স্ব ত্রকিু মাো কত্রল্পত্ 
এর িনয লোক করা উত্রচত্ না ।  

এখাসন ব ােরকার লয মৎস্যপুরাসণ আসি ভাত্বষয অষ্ট কু াচস  পত্ররেত্রণত্ । িমু্বিীসপর নব বসষযর স্ীমান্ত পব্বযত্রুসপ লয  
আটত্রট পব্বযত্ শ্রীমদ্ভােবসত্ েত্রণত্ ত্াহা িমু্বিীসপর কু পব্বযত্ । এই আটত্রট পব্বযত্ হ  নী িঃশ্বত্িঃ, েৃেবান, ত্রনষধিঃ, লহমকুটিঃ, 
ত্রহমা েিঃ, মা যবান, েন্ধমােনিঃ, এরা হস ন অষ্টকু াচ  ।   

"ত্বত্রে মত্রে চানযত্রিসকা ত্রবষু্ণবযযেং কুপযত্রস্ মযযস্ত্রহষু্ণিঃ । 
স্ব্বযত্রিন্নত্রপ পেযাত্মানং স্ব্বযসিাৎসৃ্ি লভেজ্ঞানম  ।।" 

লত্ামাসত্ আমাসত্ এবং স্ক  বস্তুসত্ই ত্রবষু্ণ ত্রবরাি কসরন। অত্এব অস্ত্রহষু্ণ হসে কাহারও প্রত্রত্ খারাপ বযবহার করা উত্রচত্  
নে। ত্রনসির আত্মাসত্ স্ব্বযভূসত্র অবস্থান অনুভব করা এবং স্ব্বযি লভেজ্ঞান পত্ররত্যাে করা উত্রচত্ ।      
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"বা স্তাবৎ ক্রীোস্ক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তিঃ  । 
বৃদ্ধস্তাবত্রচ্চন্তামগ্নিঃ, পরসম ব্রহ্মত্রণ লকাহত্রপ নিঃ  গ্নিঃ ।।" 

বা ক ক্রীোসত্ আস্ক্ত, ত্রুণ ত্রুণীসত্ অনুৃ্রক্ত । বৃদ্ধ লকব  ত্রচন্তাসত্ই মগ্ন ত্রকন্তু লকহই পরম ব্রসহ্ম মগ্ন নসহ ।   

"অেযমনেযং ভাবে ত্রনত্ং, নাত্রস্ত ত্ত্িঃ সু্খস েিঃ স্ত্যম   । 
পুিােত্রপ ধনভািাং ভীত্রত্িঃ, স্ব্বযত্রিষা কত্রেত্া নীত্রত্িঃ  ।।" 

অেযসকই ত্রনত্য অনর্থ্সস্বযরূপ ত্রচন্তা কর, স্ত্যই ইহাসত্ সু্সখর ল েমাি নাই । লকন না পুি হসত্ও ধনবানসের ভে োসক, ইহা  
ধনবানসের ভসের কারণ স্কস ই িাসন । 

"যাবদ ত্রবসত্তাপাজ্জযনেক্তস্তাবত্রনিপত্ররবাৃ্সরা রক্তিঃ । 
ত্েনু চ িরো িজ্জযরসেসহ, বাত্তযাং লকাহত্রপ ন পৃিত্রত্ লেসহ ।।" 

যত্ ত্রেন তু্ত্রম অেয উপািযসন স্ক্ষ্মম ত্ত্ত্রেন লত্ামার পত্ররিন লত্ামার অনুরক্ত োত্রকসব । যখন বৃদ্ধ অবস্থাে লত্ামার েরীর 
িরািীণয হসব উপাজ্জযসন অক্ষম হসব ত্খন লত্ামার লখাাঁি পযযন্ত লকহ ত্রনসব না ।   

"কামং লক্রাধং ল াভং লমাহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পেযত্রত্ লকাঅহম । 
আত্মজ্ঞানত্রবহীনা মূঢ়াসস্ত পচযসন্ত নর কত্রনেূঢ়ািঃ ।।" 

প্রত্রত্ত্রট মানুসষর কাম, লক্রাধ, ল াভ। লমাহ পত্ররত্যাে কসর, আত্রম লক, এই ভাসব আত্মানুৃ্স্ন্ধান করা উত্রচত্ । আত্মজ্ঞানত্রবহীন  
মূঢ় ল াসকরাই নরসক ত্রি্মগ্ন হসে োসক ।    

"স্ৎস্েসত্ব ত্রনিঃস্েত্বং ত্রনিঃস্েসত্ব ত্রনসমযাহত্বম  । 
ত্রনশ্চত্র ত্ত্ত্বং ত্রনসমযাহসত্ব, িীবেুক্তত্রত্ত্রনশ্চত্র ত্সত্ব ।।" 

স্ৎস্ে লেসক ত্রনিঃস্েত্ব হে, ত্রনিঃস্েত্ব হস ই ত্রনিঃসমযাহত্ব হে, ত্রনশ্চত্র ত্ত্ব ত্রনসমযাসহত্বর স্সেই হে । িীবেুত্রক্তও ত্রনসমযাহসত্বর  
স্মান । 

"সষােেপজ ঝত্রটকাত্রভরসেষিঃ, ত্রেষযাণাং কত্রেসত্াঅভুযপসেেিঃ । 
লযষাং দনে কসরাত্রত্ ত্রবসবকং, লত্ষাং কিঃ কুরুত্ামত্রত্সরকম  ।।" 

উপসর প্রেত্ত কত্রবত্ার িারা শ্রীমৎ েঙ্ক্রাচাযয ত্াাঁর ত্রেষযেনসক স্মু্পণয উপসেে ত্রেসেসিন । ইহাসত্ যাসের ত্রবসবসকর উেে না  
হসব ত্াসের ত্রবসবক িোইসব লক ? 

মসন লরখ  শ্রী ত্রবষু্ণ চরসন মন লযন োসক স্ব্বযক্ষণ ।                                                   
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“ ী া পুরুসষাত্তম শ্রীকৃষ্ণ” 

- েত্রক্ত প্রস্াে বত্রণক  
 

ভেবান ধরনীসত্ আসস্ন। যুসে যুসে আসস্ন। বাসর বাসর আসস্ন। যখত্রন প্রসোিন হে ত্খনই আসস্ন। যখন ধরনীসত্ 

পাপাচার লবত্রে হে, অনযাে ও অত্যাচার লবত্রে হে, মানুষ ত্ার মনুষযত্ব হারাে, ত্রবসবক ত্রবসবকহীন হে, স্ব  েুবয সক আঘাত্ 

কসর, ত্রমেযা স্ত্যসক পরাত্রিত্ কসর, লেবেত্রক্ত অসু্র েত্রক্তর কাসি পরাত্রিত্ হে, ত্খন ধরণীমাত্া কাাঁসেন।  

ত্রিক লস্ই স্মসে ভক্তসক রক্ষা করার িনয ত্াাঁর সৃ্ষ্ট িীবকু সক উিার করার িনয ভেবান ত্াাঁর ভেবত্ত ত্রবত্র ন কসর ধরনীসত্ 

অবত্ীণয হন। স্বযাসপক্ষা বৃহৎ ত্রযত্রন ত্রত্ত্রনই লত্া ভেবান। 

 ী া পুরুসষাত্তম কৃষ্ণ ভেবান ধরাধাসম ১২৫ বিসর অপ্রাকৃত্ ত্রেবয ী া। পাাঁচত্রট ভূত্রমকাে ত্াাঁর ত্রেবয ী া ত্রবেযমান।  

১। ত্রেবয িে ী া ২। ৩। মেুরা ী া ৪। কুরুসক্ষি  ী া ৫। িারকা ী া।  

এর মসধয িে  ী া ১ রাত্রি, ১১ বির পযযন্ত ত্রবচরণ কসরসিন বৃন্দাবন ী া, ২২ বির পযযন্ত ত্রিস ন মেুরা ী া, ২৩ বির 

লেসক ত্রত্রধান পযযন্ত কসরসিন কুরুসক্ষি  ী া ও িারকা ী া। লস্ই ত্রত্নই লপ্রমক্ষণ, প্রজ্ঞাক্ষণ ও প্রত্াপক্ষণ স্ত্রচোনন্দ কৃষ্ণ 

ভেবান রুসপ ধরনীসত্ আত্রবভূযত্ হসেত্রিস ন। 

কৃষ্ণ ভেবান ভক্তসের কাসি ১০৮ ত্রট নাসম ত্রবভূত্রষত্। প্রসত্যকত্রট নাসমর এক্তা ত্রবসেষ পত্ররচে ও মাহাত্ন আসি। শ্রীেীত্াে ত্রত্ত্রন 

পুরুসষাত্তম, শ্রী ভেবসত্ ত্রত্ত্রন গুঢ়কপট মানুষ, শ্রী দচত্নয মহাপ্রভু নাম ত্রেোসিন “স্ত্রচোনন্দ” ভক্তসের কাসি, িেদু্গরু আর 

বৃন্দাবসনর ব্রসির কানাই।    

১। ত্রেবয িে ী ািঃ 

িেহীন হইোও অষ্টমীর ত্রনত্রেসে েুরাচার কংসস্র কারাোসর ত্রত্ত্রন িে  ইোত্রিস ন। কার িে? যার িে কময নাই, প্রাপয 

নাই, ত্ার িে। মানুসষর িে ত্ার কমযফস । ত্রযত্রন কসমযর অত্ীত্, যার কময নাই, কমযফ ও নাই, ত্াই ত্ার িসের প্রশ্ন 

উসিনা। যা স্ম্ভব নে ত্াই অস্ম্বব হসেত্রি । 

অস্ীম আত্রস্সত্সিন ত্াাঁর ভেবত্তা লোপন কত্ররো কু্ষদ্রত্রত্ত্ কু্ষদ্র ভক্তসের স্াসে ত্রমত্াত্র  কত্ররসত্ আর পাপীসের ত্রবনাে কত্ররসত্। 

কৃষ্ণ ভেবান ধরাধাসম আত্রস্োসিন ভাদ্র মাসস্ কৃষ্ণ অষ্টমী ত্রত্ত্রেসত্ অনােসর, অবসহ াে পাপাচারী কংসস্র েুসভযেয কারাোসর। 

লস্ই ত্রেসন লকহ েঙ্খধ্বত্রন লেে নাই, লকহ আস া জ্বা াই নাই, লকান উৎস্ব হে নাই। স্বার অেচসর আসস্ বত্রন্দনী েুত্রখণী 

লেবকীর কান্না ভরা বুসক। লেবকী মাত্ার িেত্রট পুিসক বধ কসরসি ত্ারই ভ্রাত্া অনাচারী, বযাত্রভচারী, অত্যাচারী কংস্। িে 

পুি বসধর লেসষ আত্রস্স ন স্প্তম। লক লস্? ত্রত্ত্রনই লস্ই অনন্ত অনন্তামে।  

কু্ষদ্র কংস্ অনন্তসক ধরসত্ পাত্রর  না। কংসস্র রািত্ব। নযােনীত্রত্ উসপত্রক্ষত্। ঘসর ঘসর অনাচার, চাত্ররত্রেসক অত্যাচার। 

চাত্ররত্রেসক আত্যনাে। লেবত্া অবসহত্র ত্। মানবত্া ত্রনবযাত্রস্ত্। িেোত্া উগ্রসস্ন কারাোসর ত্রনত্রক্ষপ্ত।  
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ত্ারপর ত্রত্ত্রন আত্রবভূযত্ হস ন। লস্ই অন্ধকাসরর ত্রনিযন কারাকসক্ষ। লকহ িাত্রন  না, লকহ লেত্রখ  না। ত্রি  লকব  েুইত্রট বত্রন্দ 

অস্হাে ভেভীত্ প্রাণী। লেত্রখস ন- েঙ্খ, চক্র, েোপসদ্ম চতু্রবাহু ত্রবভূত্রষত্, মসনাহর, পীত্াম্বর, ত্রহরণম্মে, ত্রচর সু্ন্দসরর 

আস াে স্ারা কারাকক্ষ আস াত্রকত্।  

বাসু্সেব লেত্রখস ন ভিন নেসন। লেবকী লেত্রখস ন ভত্রক্ত নসেসন। ত্রচত্রনস ন বাসু্সেব পদ্মপ ােস াচন হত্ররসক। মুগ্ধ, 

লরামাত্রিত্, আনত্রন্দত্ উভসে স্তব ও সু্থত্রত্ কত্ররস ন। 

অত্িঃপর লেবকী মাত্া বাঞ্ছাকল্পত্রু শ্রীকৃসষ্ণর কাসি কংস্ কতৃ্যক ত্রনত্রহত্ িে পুিসক লেত্রখবার অত্রভ াষ বযাক্ত কত্ররস ন। 

শ্রীকৃষ্ণ মাতৃ্ আসেসে েমন কত্ররস ন সু্ত্  পুত্ররসত্। লস্খাসন বত্র সক ত্রনসেযে কত্ররস ন মাসের িে পুিসক আত্রনো ত্রেসত্। 

ত্রেস ন আত্রনো ত্রনহত্ পুিসের লেবত্রকিনত্রনর লকাস । আনসন্দ অত্রত্েসে িননীর স্তন হইসত্ েুগ্ধক্ষরণ হইসত্  ােস া যা 

শ্রীকৃষ্ণ পান কত্ররস ন। লেসষ ঐ িে পুি মাতৃ্েুগ্ধ পান কত্ররো লেবস াসক চত্র ো লেস ন।  

ত্রক হস া? লকহই িাত্রন  না। চাত্ররত্রেসক প্রহরী। কংস্ ত্রনসি লেবকীর স্ংবাে  ইসত্সিন। স্কস র অজ্ঞাসত্ অঘটন ঘত্রট । 

স্বাই ঘুমাইো পত্রে । ঘুসমর লেষাসন্ত লকহ িাত্রন  না লয কৃষ্ণ ভেবান আত্রস্সত্সিন। আত্রস্স ন ত্রত্ত্রন কংস্া সে। চত্র ো 

লেস ন নন্দা সে েকুস । আত্রস্স ন অন্ধকাসর চত্র ো লেস ন লোভামে আনন্দধাসম, কংস্ভীত্ বাসু্সেব আত্রেষ্ট হইো শ্রী 

নন্দনসক েকুস  নন্দা সে রাত্রখো আত্রস্স ন। 

২। বৃন্দাবন ী ািঃ  

ব্রি ী াে কৃষ্ণ ভেবান লপ্রসম প্রীত্রত্ ধসন পূণয লোপ নেরীসত্ ত্রেো লোপ বা াক রুসপ প্রকাত্রেত্ হস ন, বষযণ কত্ররস ন 

লেহমাখা শুদ্ধ ভা বাস্া।  

কংসস্র কারাোসর িসের পসরই লেস ন ব্রিধাসম লোপ বংসে। ত্রমত্রেস ন নরক্ষর লোপ বা কসের স্সে রসে রসস্ লেহ প্রীত্রত্ 

ভা বাস্াে। লোপ বা কসের হস ন ব্রসির কানাই। লোপীসের হস ন প্রাণ স্খা আর শ্রীমত্রত্ রাধা রানীর হস ন বনমা ী। 

প্রাণধন লোকু  চন্দ্র।  

ব্রি লোপীসর ত্রেক্ষা েীক্ষা ত্রি  না। জ্ঞান েত্ররমা ত্রি  না। ত্রি  না স্ম্পে। স্াধন ভিন ত্রি  না। ত্রি  না উচ্চ বংেীে মযযাো। 

ত্াসের ত্সব ত্রক ত্রি ? ত্রি  শুধু প্রোর শুদ্ধ ভা বাস্া। ভা বাস্াে লকান খাে ত্রি  না। ত্রি  লেহমাখা লপ্রমপ্রীত্রত্ রসস্ ভরা 

ত্রনময  ভা বাস্া। ত্ারা শুধু িাসন কৃষ্ণ ত্াসের ধন আর ত্ারা কৃসষ্ণর। ত্ারা কৃসষ্ণর ভেবত্ত িাসন না। শুধু িাসন মধুর 

ভা বাস্াে কৃষ্ণ ত্াসের আপনিন ব্রিিনসের প্রীত্রত্ রসস্, প্রোর শুদ্ধ ভা বাস্াে কৃষ্ণ পসরসিন ধরা।  

একো লোপীসের বাঞ্ছা হ  কৃষ্ণসক ত্রনিযন ত্রনভৃসত্ একাকী পাওো ও ত্ার স্াসে নৃত্ত করা। একাকী ত্ার স্াসে ত্রবহার করা। 

বাঞ্ছাকল্পত্রু ত্াসের লস্ই অত্রভ াষ পূরণ কত্ররস ন। রাস্ ী াে লেখাস ন- যত্ লোপী ত্ত্ কৃষ্ণ। 

বৃন্দাবন ী া আমাসের ত্রেক্ষা ত্রেস ন লয হৃেসের শুদ্ধ ভা বাস্া ত্রেসে েৃহবাস্ী হসেও শ্রী ভেবানসক আপন করা যাে। কৃষ্ণ 

ভেবান বস সিন- আত্রম েযামসু্ন্দর। আমাে ভা বাস্া োও। ত্াই আত্রম অনন্তকা  লত্ামাসের ভা বাস্া পাওোর িনয স্বযো 

হাত্ পাত্রত্ো রাত্রখ। 

লেৌরভক্তবৃন্দেণ কৃষ্ণ ভেবাসনর ত্রব্রন্দাবন ী াসত্ই োকসত্ চান। শ্রীমান মহাপ্রভু ও বৃন্দাবন ী া পযযন্ত ত্রচন্তন, মনন ও ভিন 

কত্ররসত্ন।  
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৩। মেুরা ী ািঃ  

মেুরা ী াে কৃষ্ণ ভেবান বযাত্রভচারী, অত্যাচারী ও হত্যাকারী কংস্সক বধ কত্ররস ন। কংস্ভীত্ যারা প াত্ক ত্রিস ন ত্াসের 

স্বাইসক স্বমযযাো ত্রফসরসে ত্রেস ন। 

৪। কুরুসক্ষি  ী ািঃ  

েত্ েুত্রত্ো ী ও অত্রবরাম লচষ্টা কসরও যুদ্ধ বন্ধ করসত্ পারস ন না। লযটা হসব ত্া ত্রনেত্রত্ই ত্রবধান। ত্রস্দ্ধান্ত হস া শ্রীকৃষ্ণ 

ত্রনরসপক্ষ োকসবন ও যুসদ্ধ অস্ত্র ধরসবন না। একত্রেসক শ্রীকৃষ্ণ স্বেং অপর ত্রেসক ১০ স্হস্র নারােণী অত্রশ্বনী দস্নয। লক কাহাসক 

ত্রনসবন। েুরিধন ত্রনস ন নারােণী দস্নয আর অিুযন লপস ন ত্রনরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণসক।  

যুসদ্ধর মেোসন স্মু্মখ স্মসর ত্রবপক্ষ েস  স্ক  আত্মীে স্বিন, বনু্ধ বান্ধব ও গুরুিনসক লেত্রখো অিুযন ত্রচন্তত্, বযাত্রেত্, 

মমযাহত্ এবং ত্রকংকত্যবযত্রবমুর হস ন। কারন কাসক বধ করসবন। স্ক ই লত্া ত্াাঁর ত্রনসির। ত্াই ভগ্নহৃেসে কৃষ্ণ ভেবাসনর 

ত্রনসেযে প্রােযনা করস ন।  

িীবনস্ারেী এখন রেস্ারেী হসে অশ্বরি হাসত্ ত্রনো ভসক্তর বুত্রদ্ধর  াোম টাত্রনো ধত্ররস ন।  ী াভূত্রমসত্ শ্রীকৃষ্ণ েুিনসক 

উপসেে ও ত্রনসেযে ত্রেোত্রিস ন। কুরুসক্ষসি যুসদ্ধ শ্রীমান অিুযনসক এবং ত্রিবনাস্াসন লেষ উপসেে ত্রেসেত্রিস ন ভক্ত 

কু ত্রেরমত্রন শ্রীমান উদ্ভবসক। 

কুরুসক্ষসির বে েত্ররমা, বে স্সন্দে হ  শ্রীেীত্ার আত্রবভযাব। যুসদ্ধর মেোসন একােেী ত্রত্ত্রেসত্ গুরু ত্রেসষযর মাধসম 

শ্রীশ্রীেীত্া শুরু। ১৮ত্রেন পযযন্ত কুরুসক্ষি যুদ্ধ হসেত্রি , ত্াই ১৮ অধযাসে েীত্া স্মাপ্ত। ৭ েত্ ললাক স্সম্মত্র ত্ শ্রীেীত্া। অিুযন 

কৃষ্ণ ভেবানসক ১৮ত্রট প্রশ্ন কসরত্রিস ন। ৫ত্রট ত্রি  ত্ার প্রােযনা আর ১৩ত্রট ত্রি  প্রশ্ন ত্রিজ্ঞাস্া।  

লবে আমাসের আত্রে ধমযগ্রন্থ। লবসে আসি কমযসযাে আর জ্ঞানসযাে। লকহ বস  কময বে আবার লকহ বস  জ্ঞান বে। ত্খন 

ত্রবসভে লেখা লে । েীত্াসত্ই শ্রী ভেবান কমযসযাে, জ্ঞানসযাসের স্াসে লযাে করস ন ভত্রক্তসযাে। ধমযগ্রন্থ পূণযত্া লপ । 

এখাসনই শ্রীেীত্ার স্ােযকত্া।  

কুরুসক্ষসির যুসদ্ধ কৃষ্ণ ভেবান অিুযনসক ত্ার ত্রবশ্বরুপ লেত্রখসেত্রিস ন। লস্ই রুপসেসখ অিুযন ভসে ভীত্, কত্রম্পত্ এবং প্রােযনা 

করস ন আত্রে রুপ ধারন করার িনয।  

শ্রীমান অিুযনসক উপ ক্ষ কসর ত্রবশ্বমানবসক সু্ন্দর, স্ামাত্রিক, মানত্রবক ও দেত্রবক িীবনযাপসনর কত্যবয ও ত্রবধান ত্রেোসিন। 

যা আমাসের মানব িীবসন লেবকীে অমূ য স্ম্পে ত্রহস্াসব অেযাবত্রে ত্রচন্তা লচত্নাে রত্রক্ষত্ আসি। ইহা স্বযি ধসমযর স্ার-বস্তু 

ত্রহস্াসব ত্রচর অম্লান ও ত্রচরভাস্বর। 

৫। িারকা ী ািঃ 

ত্রত্ত্রন একত্রট প্রজ্জারঞ্ছন ত্রনরুপদ্রুব ক যাণ রাষ্ট্র প্রত্রত্ষ্ঠা কত্ররোত্রিস ন। জ্ঞানী ও মানী বযাত্রক্তরা রাষ্ট্র পত্ররচা না কত্ররসত্ন। রািা 

ত্রিস ন উগ্রসস্ন। প্রধানমন্ত্রী ত্রিস ন গুরু স্ত্রন্দপত্রন মুত্রন। কৃষ্ণ ভেবান ত্রিস ন আসেে পা ক বা সকর মত্।   



53 

 

িারকা ী ার লেষাসন্ত যােব বংসের ত্রবসোোন্ত  ী া। ত্াহারা অসস্ারযত্রক্রত্ কসময ত্র প্ত হে। ত্রনসির মসধয হানাহাত্রন ল াভ 

 া স্া বাসে, বযাত্রভচার এ ত্র প্ত হে, এবং ভত্রক্তহীন হসে পসে। মহা মুত্রনবসরর অত্রভোসপ ত্রনেত্রত্র ত্রবধাসন পত্ররসেসষ ধ্বংস্ 

প্রাপ্ত হে।  

কৃষ্ণ ভেবান শ্রীমান উদ্ভবসক বত্র স ন লয, ত্ার প্রসকাট  ী া ধরাধাসম লেষ। ত্ার অবত্যমাসন িারকা নেরী েীঘ্রই েভীর 

স্মুসদ্র ত্রব ীন হসব। উদ্ভবসক মানব কূস র ভূত্ ভত্রবষযৎ স্ম্বসন্ধ লেষ উপসেে ও ত্রনসেযে ত্রেস ন। 

একত্রেন কৃষ্ণ ভেবান একাকী বসন বসস্ েভীর ত্রচন্তাে মগ্ন ত্রিস ন। ত্খন িরানামী এক বযাসধর ত্ীসর ত্রবি হন।  ী ার লেষ 

প্রাসন্ত ত্রপ্রে ভক্ত শ্রীমান অিুযনসক িরণ কত্ররস ন। অিুযন িারকাে আস্ার পূসবযই  ী া পুরুসষাত্তম অনন্তধাসম চস  লেস ন। 

ত্রত্ত্রন মুত্রক্তোত্া। ত্বুও ত্ারও োেবন্ধকত্া আসি। লয িরানামী বযাধ ত্ার শ্রীচরসণ লেষ বান ত্রনসক্ষপ কসর ত্ার  ী া অবস্ান 

ঘটাে লস্ই িরাবযাধীসক আসেে কসরন- পরম সু্কৃত্রত্  ভযিঃ স্বেয ভুত্রমসত্ েমন কর।  

লেসষ শ্রীমান অিুযন ভেবান শ্রীকৃসষ্ণর মুখাত্রগ্ন কত্ররস ন। যুোবত্ার িেদু্গরু অনন্ত অনন্তমে শ্রী লোত্রবন্দ ত্ার  ী া পূণযহূত্রত্ 

ত্রেস ন। 

স্ব আরাধনার মাসঝ শ্রী শ্রী রাধাসোত্রবসন্দর আরাধনা স্বযসশ্রষ্ঠ। ইহা ভেবাসনর আত্রেরূপ যা লেসক অনন্তরূসপর প্রকাে। 

আমাসের কত্যবয শ্রী শ্রী রাধাকৃসষ্ণর লস্বাে ব্রত্ী হওো।  

                                

প্রােযনািঃ “লহ লোত্রবন্দ রাখ চরসণ” 
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এখন োন 
                 

- ত্রবভূত্রত্ মন্ড  
 
উনচত্রিে নম্বসর যাবার স্মে 
লেখা লহাত্ লত্ামার স্াসে৷ 
তু্ত্রমও উিসত্ এস্প্লাসনড লহাসত্ 
আত্রমও ত্াই৷ লবে  ােসত্া লত্ামাসক৷ 
এক মসন তু্ত্রম েল্প কসর লযসত্ 
স্ত্রেনী চীনা লমসেটার স্াসে 
আত্রম লনসম লযসত্ম 
নযােনা  লমত্রডসক র আসের ষ্টসপ 
তু্ত্রম লযসত্ আর েূসর  
হেত্বা ল ত্রড লব্রসবাসণয৷ 
ত্রমত্র সে পরা োেী ত্রটসপ 
সু্ন্দর মানাত্ লত্ামাে 
একটা কত্রবত্ার মত্৷ 
 

লত্ামার হাত্রস্ত্রট ত্রি  ভীষন ত্রমত্রষ্ট 
লত্মত্রন ত্রমত্রষ্টমাখা মুখখাত্রন লত্ামার৷ 
আত্রম  ুত্রকসে লচসে লেখসত্ম লত্ামাে৷ 
তু্ত্রমও লেখসত্ আমাে 
মাসঝ মাসঝ লচসে লচসে৷ 
হেত্ ভাবত্রন ত্রকিু এই ত্রহত্রপ্পমাকযা 
ঝাকো চু ওো া লিস ত্রটসক লেসখ৷ 
ত্রকন্তু আমার লহাসেসি অসনক 
লভসবত্রি অসনক ত্রকিু 
কল্পনা লকাসরত্রি কত্না৷ 
স্ব ত্রচন্তা ভাবনার লেসষ ত্রি  
ওই এক প্রশ্ন শুধুই 
'যত্রে তু্ত্রম আমার লহাসত্'! 
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মা 

- অত্রস্ত্ লে 
 

িাকুর আস্সি কত্ক্ষন, 
িাকুর যাসব ত্রবস্িযন । 
মন মাে  খুত্রের ি , 

নাসচ কাে ফুস রই ঢ  । 
ঢাসকর কাত্রির ডযাডাং ডযাং, 

স্াসে কুেকুত্রের কযানন কযাং । 
পেব রং বাহাত্রর িামা, 

স্াসে আড্ডা, েল্প, আর লবযাম লবযাম টানা । 
ষষ্ঠী লেসক নবমী, 

আমরা খাসবা, নাচসবা আর করসবা েুষু্ঠত্রম । 
েেমীর স্াাঁসঝ, 

মন আমার কাাঁসে । 
িাকুর আস্সি কত্ক্ষন, 
িাকুর যাসব ত্রবস্িযন । 

ত্রবিোর প্রীত্রত্ ও শুসভিা, 
ত্রনও আমার প্রণাম আর ভাস াবাস্া । 
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My Durga Puja 

 

– Ryma Dey 
 

 

I am going to tell you how I enjoy Durga Puja in Winnipeg. I have lots of fun at Durga Puja 

because I get to meet up with my friends and dance. People take turns dancing with the 

Dhunuchi. The ladies, guys and kids dance around in circles on Dhak music -Tak dhinna 

dhin dha. 

 

 
 

We also have lots of singing performances. People sing songs like Phule Phule, Chandi Path 

and Mangal Deep Jele. We celebrate Durga Puja every year at the temple in the month of 

October. Everybody prays at the temple during Durga Puja for good health, good studies 

and to get lots of money. 
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I love the food that we eat at Durga Puja – Khichadi, Luchi, Jilebi and Gulab Jaman. All that 

food makes me want to eat right now! Oh, I forgot about the Prasad. I love Prasad! We get 

fruits, laddoo, halwa and mango. Mangoes are my favourite fruit. Yum yum! 

 

 

 
 

 

We wear many East Indian dresses. East Indian dresses have a lot of designs and colours. 

I love those dresses. However, sometimes those dresses are itchy for me but they are 

pretty. The gems on the dresses look so shiny and sparkly. 

 

 

 
 

 

I always go around and get money and candy from people for Ashtami. The girls sit on the 

floor and the women give the girls candy, money and makeup on Ashtami. You can see in 

the photos that I am carrying my moneybag. I am looking forward to going to this year’s 

Durga Puja and seeing you all there. 

 

Happy Durga Puja 2018! 
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THE BERRY BITTY ADVENTURE 

 
Anna Das 

 

 

 

Once upon a time there was a city called BERRY BITTY 

CITY. And in that city, there were seven best friends, 

Stacey, Kayla, Crystal, Brittney, Lexi, Raina and the 

nice one Audrey. One day they were playing tag and so 

many fun games. After a while they noticed that it 

started to rain and thunder, so they went inside. And 

then another friend that they knew was named Jill, he 

came inside saying, oh my, it is so thundery outside. 

Kayla said if they could finish the chapter from last 

week that Jill was reading to them. Oh of course - I can 

finish the chapter. Well said Audrey - I made us smoothies that I made it’s a new recipe I 

used. One more thing before I keep on going Audrey has a café and the other girls have 

shops to but not cafés. Mmm… 

These are so good said Raina and crystal, why thank you. 

May I start the chapter oh sorry we just love the smoothies said Raina. Hey, look it’s sunny 

outside again, called Stacey. Yay yay yay! Common let’s go outside, wow it’s a bit wet out 

here called Brittney, it’s okay said Lexi. 

We better check on Berrykins. 

For your information they are berries that can talk and 

work all day. Well, sure said crystal. So, they when to go 

see the Berrkins at the berry works where they work and 

make berry juice and without water flowing the machine 

that they use to make berry juice will be shut down 

because it moves with the water. and that is not good. 

Hello Berrykins, are you guys ok? Yes, we are but there is one problem said the princess 

Berrykin and what is that problem said Audrey, well something is blocking the water, and 

what is blocking the water! That big rock is, oh 

dear said Audrey. That rock is not by itself it has 

one other rock that is holding it said Lexi. Can’t 

we just push it out of the way said Brittney. But 

that thing can weight a lot. 

Tons for us to carry and if we push the rock that 

is holding that big other rock than it will roll all 

the way down crashing our homes. Well what are 

we going to do princess Berrykin, said Audrey. 

Well me and a couple of the other Berrykins can 

go and fetch some water if we find any if we do  

 

http://www.google.ca/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwizzpDDgILdAhVDLn0KHe2xBqAQjRx6BAgBEAU%26url=http://strawberryshortcakeberrybitty.wikia.com/wiki/Berry_Bitty_City%26psig=AOvVaw139QGwTsq6J4XDreQCOYyp%26ust=1535073487542443
http://www.google.ca/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwjO34_KgYLdAhUCNn0KHbAsBOIQjRx6BAgBEAU%26url=http://rabbithutchiscalling.blogspot.com/2009/09/strawberry-shortcake-skys-limit.html%26psig=AOvVaw3cKNXsmkpf4CkKw5Z9xsQq%26ust=1535073757210957
https://www.google.ca/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwi_5Z2KhoLdAhWlGTQIHW5oDFcQjRx6BAgBEAU%26url=https://www.youtube.com/watch?v%3DMKhT7E0PKPc%26psig=AOvVaw3EZEVqU9vbscizHXVI3_lY%26ust=1535074909505637
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but if it is too far then… well we might need to move closer to the water. Ok bye Princess 

Berrykin, said Audrey, did she just say if they find water that is too far we have to move 

closer to the water?! Said Stacey. Well let’s just all hope that they can find water that is 

close enough…..Audrey I checked the time and it has been one hour and it is getting cold 

outside don’t you want to come inside, said Crystal, I don’t know, I should go and see if 

they are ok, oh there I’ll go see if they found any water!, said 

Audrey. Well what did they say, did they find any water? 

Audrey just shook her head sadly, oh no! Let’s go tell the 

other’s the bad news, so they ran to the other girls and told 

them. What do you mean? Said Raina, I mean since the water 

is too far, we have to move there, and when are we going to 

move there, said Brittney, well tomorrow we have to. Well we 

better start packing, and we need to tell Jill too, said Kayla. 

So, they went back to their shops and started to pack and met 

at Audrey’s café. Well, let’s all finish packing here. So, after 

they all went to tell Jill. Oh, Jill, where are you?! 

Oh, hello girls how can I help you, and why do you girls look sad? Well we need to move 

from berry bitty city and move closer to water, and well we have never moved from berry 

bitty city because it is our home and we have each other, said Audrey. Oh, that is to sad I 

better start packing then, oh one more thing before you leave when are we leaving? 

Tomorrow first thing in the morning, ok thank you bye. The next day, Ah rise and shine. I 

need to get the girls and see if they are ready for moving…. Never mind it’s too sad to talk 

about leaving our home. Good morning everyone, are you guys ready, yep we are. At last 

stared walking through very sadly, hey I’ve 

got an idea and what is your idea Kayla, said 

Lexi. My idea is that if we use a strong steal 

wire net that I have for the rock and if we 

work together to push the rock in front of the 

bigger rock, we can do it won’t crash our 

houses, so everyone agreed and they all 

prepared. Three, two, one push and the 

bigger rock rolled and rolled, and they 

caught the rock with the wire net and it 

worked the water was free and the city was 

so happy that they all celebrated. 

 

 

 

 

THE END! 
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My visit to Chongqing, China, during this Summer vacation-2018 
By Mugdho (Mrinmoy Kumar Debnath) 

 

This year, I got a great opportunity to go to a place in China called Chongqing. It 

was part of Sichuan province, which is also known as the Chili capital of China. I 

even learned a little mandarin (a Chinese language). 

In Chongqing, I saw several things, like the bike rentals, all kinds of bicycles such as 

battery operated, manual bicycles, easy bikes, etc. are available around your neighborhood. 

People especially local people use these bicycles very much. Using this bike is very cheap 

for the local people, it costs about 2 Chinese Yuan for one whole day rental. Specialty is you 

don’t have to rent them from any certain place. These are all around the places. There is a 

QR-code on each bicycle and you have to use one mobile app (Chinese), called ‘OFO’. After 

your use you can leave them wherever you want, nobody steals them. These bicycles are 

locked when not used and the unlocked code is delivered using the mobile app after 

payment and registration. The sad part is foreigners can’t rent those bicycles because they 

don’t have account with the Chinese banks. However, we had our own bicycles to roam 

around and we used that very much. 

But that’s just the start!! People can 

ride motorcycles and auto bikes on 

sidewalks, to them it’s normal! In 

some sidewalks (the ones that are 

bigger), people can park their 

private cars on the sidewalk, and the 

best part is that in all my one and 

half months there I haven’t seen an 

accident or tow trucks or broken 

cars! There are also amazing dairy 

products there like milk, ice cream, 

cake, etc. I know those are normal 

dairy products but the taste of those 

are much better than Canada’s, and they’re really cheap! I was enjoying ice cream cones 

for only three yuans, which is about fifty cents in Canadian dollar! About five yuan (Chinese 

dollars) is equals to one Canadian dollar!  

The Chinese shopping malls are huge!  

The malls give out a lot of samples, 

they have amazing bubble tea, they 

have interesting mascots too. China 

also has a safer train/subway station, 

like they have a barrier that stops kids 

from falling into the train tracks, and if 

anyone tries to jump out of those 

barriers then the security gaurds are 

there to catch them. There are arrows 

on the floor that flashes if the train is 

arriving. The trains also have a lot of 

stops, like a mall but outside and 

every store is shaped like a tiny house.  
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The trains also stop at the zoo.  

I visited the Chonqing zoo one day and the place is really great, they have tons of animals, 

even penguins! Visit to the zoo is also cheap (it costs only 20 yuan) and they provide you 

with a free map! I saw a lot of things there, like grizzly bears, black bears, panda’s, girrafes, 

and more!  

Oneday, I visited science museum of 

Chongqing. I really liked the 

museum, it had many things, like the 

kids section, the underwater section, 

the science section, and the 

astronomy section. The kids section 

had a lot of wacky things, my 

favourite was the sideways house 

thing, the science section had a lot of 

electric things and introduced 

magnets, the underwater section 

was cool, it had a lot of fish and 

described what it ate, what it used as 

defence, etc. The astronomy section had a lot of planet sculptures and described what it 

was like on them.  

In my opinion I really liked China and thought it was great, the only downside are 

the mosquitos.  
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POILA BOISHAKH 2018 
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RABINDRA-NAZRUL JAYANTI 2018 
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SUMMER CAMP 2018 
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FOLKLORAMA 2018 
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BICHITRA MEMBER DIRECTORY - 2018 

 

Sr. No. Last Name First Name Spouse Children Address 
Postal 

Code 
Phone 

1 Adhikari Prasant - - 
63 Baldry 

Bay 
R3T 3C5 269-1468 

2 Alam Ashraful Jesmen Tanvwer 
7 Rooke 

Ave 
R3Y 0B6 269-5544 

3 Bal Makhan Krishna 

Shivani, 

Shibashis, 

Shomit 

145 

Edward 

Ave. East 

R2C 0V9 222-3993 

4 Banerji Shantanu Versha 
Naina, 

Akash, Rani 

203 Grenfell 

Blvd 
R3P 0B8 - 

5 Banik Anjan Anju Ayan, Antar 
26 Gaylene 

Place 
R3T 4G7 963-6344 

6 Banik Sakti Prosad Ratna 

Anindita, 

Hrishikesh, 

Shatabdi 

11 – 1523 

Chancellor 
Dr 

R3T 4G1 809-6274 

7 Banik Rajib Trisha Ritisha 

118-2331 

Pembina 
Hwy 

R3T 2H4 963-5035 

8 Banik Surjya Mitali 
Anannya, 

Upama 
1344 Lee 

Blvd 
R3T 6E2 221-9692 

9 Bankar Gaurav Rukmini - 
77 University 

Cres. 
R3T 3N8 504-0233 

10 Basu Saibal Sujata Sachin, Snehel 
56 Raphael 

St 
R3T 2R4 275-5606 

11 Bhatta Shapath Mousumi Prothoma 
1067 

Parker Ave 
R3T 0T3 772-6812 

12 Bhattacharya Samir K. - - 
27 Bigstone 

Pl. 
R3Y 0G1 898-3905 

13 Bhowmick Alik Suchita Pranjai, Pristine 

45, 

Kingscrest 

Dr. 

R0G 0A1 229-5438 

14 Biswas Sumita - 
Papiya, 

Mauha 

605 - 1710 

Portage 
Avenue 

R3J 0E2 257-7952 

15 Chakraborty Pradyut Papri Priyanshu 
1929 Jefferson 

Ave. 
R2R 1R9 698-0585 

16 Chakraborty Tamoghna - - 
12 April 
Street 

R3T 2S7 930-4470 

17 Chand Dr. Jagdish Kumud - 
1844 

Chancellor 
Dr. 

R3T 4H5 261-1307 

18 Chaudhuri Abhijit Sadhana - 

103 - 2080 

Pembina 
Hwy 

R3T 2G9 480-8637 

19 Chaudhuri Biswajit Cauvery Chitrangada 
1392 

Chancellor Dr. 
R3T 4H6 416-4566 
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20 Chaudhuri Atanu Devjani Soumya, Trisha 
403-400 Tache 

Ave. 
R2H 3C3 891-6245 

21 Chhina Kawaljit Gurjit - 
509-1650 
Pembina 

Hwy 
R3T 2G3 430-9989 

22 Das Late Radha M. Subha Ratna 
67 McGill 

Place 
R3T 2Y6 269-7249 

23 Das 
Swadesh 

Chandra 
Nilima Rani 

Pinaki, 

Susmith 

1951 William 

Ave West 
R2R 0C1 417-9962 

24 Das Dip Kumar Srabani Subarna 
49 Nutley 

Circle 
R2N 1S2 298-4005 

25 Das Pranay 
Saha, Sathi 

Rani 
Neel 

2 Healy 
Crescent 

R2N 2S9 416-6598 

26 Deb Apurba Lipi Mrittika, Moinak 
31 Colwick 

Cove 
R3T 5L4 417-1798 

27 Debnath Jayanta Shilalipi Mugdho 

19 

Riverside 

Dr. 

R3T 0E9 218-1116 

28 Debanth Pranab Sikta 
Monisha, 

Debajyoti 

140 Wayfield 

Dr. 
R3T 6C9 275-6882 

29 Dey Asit Prachi Ryma, Raul 

2 

Brookstone 

Pl. 

R3Y 0C4 219-8969 

30 Dey Bishnu Ranjan Bipasha Ipshita, Ishani 

161 Blue 

Water 

Crescent 

R2J 2X6 951-7675 

31 Dey Liton Susmita 
Adrita, 

Hrishit 
35 Draho 
Crescent 

R2N 4H1 914-9820 

32 Dhar Debasish Shanta 
Anubav, 

Anushka 

1272 Rue 
Daigneault, 
La Salle, QC 

H8N 1E9 421-4455 

33 Dhar Saheli - - 
509-170 

Hargrave St. 
R3C 3H4 

431-335- 
8718 

34 Dutta Samrat Amrita Alisha 

147 

Kingsclear 

Dr. 

R2N 0K4 869-6178 

35 Dutta Shovan Elora Spreeha 
7 Drew 

Street 
R3Y 0L1 430-2012 

36 Fonseca Rory - - 

78 

Thatcher 

Dr. 

R3T 2L5 269-4937 

37 Ganguly Pallab Late Rina - 
103 Marine 

Drive 
R2N 0E1 504-4021 

38 Ghosh Amiotosh Rimi 
Pranjal, 

Prachurjo 

10 Blue 

Spruce 

Crescent 

R2M 4C2 698-4025 

39 Ghosh Archana 
Late Chitta 

Ghosh 
- 

631 Grierson 

Ave. 
R3T 2S3 261-3557 

40 Ghosh Avishek Shreyoshi - 

113-936 

Chancellor 

Dr. 

R3T 2K1 
431-336- 

2110 
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41 Ghosh Neil - - 
631 Grierson 

Ave. 
R3T 2S3 261-3557 

42 Ghosh Prabal Swati Celina 
1151 Fairfield 

Ave. 
R3T 2R3 269-3075 

43 Ghosh Saday Savitri 
Anushka, 
Aurobindo 

154 

Southwalk 

Bay 

R2N1M7 943-4462 

44 Ghosh Subhankar Triparna Ronav 
194 St. Michael 

Rd 
R3M 2K9 296-0396 

45 Kundu Kaushik Swati - 
912-33 

Hargrave 
Street 

R3C 3T9 881-6283 

46 Malakar Kamal Baljit K. Sarmila 
1614 

Chancellor Dr. 
R3T 4B9 261-7010 

47 Majumdar Arpan - - 
121-170 Watt 

Street 
R2L 2B5 698-5506 

48 Majumdar Pijush Arpita Ayush 
23 Lake Bend 

Road 
R3Y 0M6 261-8917 

49 Mandal Bibhuti - - 
A8 - 281 

River Ave 
R3L OB7 783-2292 

50 Mandal Saumen Shampa Arnab, Sourav 

404 

Kirkbridge 

Dr. 

R3T 5R4 261-8645 

51 Mitra Prabir Kalpana Bobby, Debbie 
62 Bethune 

Way 
R2M 5J3 256-0081 

52 Mosselaer Greg Van De Mili - 
980 

Springhill 
Dr. 

L5H 1M9 
905-271- 

0552 

53 Mukerji Ayan Shruti 
Ayshani, 

Ishan 

180 Everden 

road 
R2N 4J2 999-3382 

54 Pandey Anita Ajay 
Ayusha, 
Anish 

7 Marvan Cove R2N 0C7 453-2282 

55 Paul Niranjan Archana Argha 43 Lowen place R3Y 0L5 872-4477 

56 Pavel 
Arunava Roy 
Chowdhury 

Mily - 
207-952 

Chancellor Dr. 
R3T 2K1 

431-336- 
4564 

57 Quadir Reza Kaniz - 
34 Royal Oak 

Dr. 
R3Y 1R2 960-9222 

58 Quereshi Bilquis Al Sadi - - - - 

59 
Roy 

Chowdhury 
Subir 

Karabi 
(Rimi) 

Austin, Aarya 
752 Ashworth 

St. South 
R2N 4C3 221-6951 

60 Roy Gaurisankar Ratna 
Neilloy, 
Rajarshi 

35 East Lake Dr R3T 4T5 261-0672 

61 Roy Jaya - - 

710-965 

Inverhouse Dr. 

ON 

L5J 4B4 855-5063 
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62 Roy Pranab Manju 
Rupa, 
Ronjan 

59 St. Michael 
Road 

R2M 2K7 257-6601 

63 Saha Bhaskar Mimi Aninda 
24 Williams St., 

Markham 
L6C 0C2 915-8324 

64 Saha Ranjan Sayani Riyona 3 Brixton Bay R2N 2R1 480-9891 

65 Saha Srijeet - - 
501-2815 

Pembina Hwy 
R3T 4Y8 

431-997- 
2456 

66 Sanyal Dipankar Ankona - 
703-2510 

Portage Ave. 
R3J 0N9 291-2956 

67 Sarkar Arindam Urbi Aaheli 
60 Edward 
Turner Dr. 

R3X 0J8 952-1604 

68 Sarkar Joykrishna Debjani 
Joshita, 
Jasmitha 

233 Southglen 
Blvd 

R2N 3K3 505-3661 

69 Sarkar Ashok Tuntun Rahul, Rinku 
6-460 

Lindenwoods 
Dr. W. 

R3P 0Y1 488-6643 

70 Satpathy Purna Chandra Alpana Verma Swayam 
63 Wiltshire 

Bay 
R2J 2I6 509-0235 

71 Selvanathan Nandita Murugan 
Ashish, 

Anurag 
289 Bowman 

Ave. 
R2K 1P1 942-3261 

72 Shahrier Utsha Lubna - 
3 Tranquil 

Bay 
R3T 5E2 962-8717 

73 Shibley Faisal Sharmin Sarah 
54 Vestford 

Place 
R3Y 0G9 960-6965 

74 Shome Subhrakam 
Shashwati 

(Joba) 
Devarshi, 
Tanajee 

10 Celtic 
Bay 

R3T 2W9 261-6348 

75 Sinha Luella 
Late Ranen 

Sinha 
Mala, Jay 

582 Queenston 
Street 

R3N 0X3 489-8635 

76 Sinha Sachidanand Meera Sunil, Samir 
116 Victoria 

Cres. 
R2M 1X4 253-9921 
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