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TERRITORY ACKNOWLEDGMENT 

By 
Bichitra, The Bengali Association of Manitoba Inc. 

 
We would like to acknowledge that we are on Treaty 1 territory and 

that the land on which we gather is the traditional territory of 

Anishinaabeg, Cree, Ojibway-Cree, Dakota, and Dene Peoples, and 

the homeland of the Métis Nation. 
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BICHITRA – The Bengali Association of Manitoba Inc. 

IN MEMORIAM 

YEAR: 1978-2019 

 

 

The members of Bichitra – The Bengali Association of Manitoba Inc., are the organization's 

greatest asset.  
 

On this page, Bichitra pays homage to the many members and talents we lost during the past 

40 years.  

 

 

Anju Sen 

Ashim Kumar Roy 

Bijoy Roy Chaudhary 

Chitta Ranjan Ghosh 

Deepak Bose 

Lily Mukerjee 

Manoranjan Ray 

Mujibur Rahman 

Prasun Tagore 

Pulak Ghosh 

Radha Madhab Das 

Ranen Sinha 

Rina Ganguly 

Rory Fonseca 

Shanti Majumdar 

Shibdas Biswas 

Snehesh Kumar Sinha 

 

We made every effort to ensure accuracy of information contained in this list. Any errors or omissions are purely unintentional. 
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বিজয়া সম্মেলনী - শবনিার, ৮ই কাবতিক (বিস্তাবরত পম্মর) 

বিবিত্রা – ম্যাবনম্ম ািা’র িঙ্গ সবম্বত 

 
 
 
 

 
 
 
 

শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্িাপূজার বনর্িন্ট - ১৪২৬ 
 

     

শুক্রিার, ১৬ই আবিন       দুর্িাষষ্ঠী  
পূজারম্ভ          সন্ধ্যা ০৮:৩০ বম্: 

শবনিার, ১৭ই আবিন       সপ্তম্ী  
পূজারম্ভ          সকাল ১০:৩০ বম্: 

রবিিার, ১৮ই আবিন       ম্হাষ্টম্ী  
পূজারম্ভ          সকাল ১০:৩০ বম্: 
সবন্ধ্ পুজা         অনুসৃত 

সসাম্িার, ১৯ম্মশ আবিন       ম্হানিম্ী  
পূজারম্ভ          সকাল ১০:৩০ বম্: 
সহাম্           সদিীর স ার্ারতীর পর 

ম্ঙ্গলিার, ২০ম্মশ আবিন      বিজয়া দশম্ী 
বসন্দুরম্মেলা ও বিসর্জ্িন       সন্ধ্যা ০৬:৩০ বম্: 

  
পুষ্পাঞ্জবল         প্রতযহ সদিীর স ার্ারতীর পর 
সন্ধ্যারতী         প্রতযহ সন্ধ্যা ০৮:৩০ বম্: 

 

 

 

শ্রীশ্রীম্মকাজার্রীলক্ষ্মী পূজা - ১৪২৬ 
 

রবিিার, ২৫সশ আবিন 
 

পূজারম্ভ          সন্ধ্যা ৭:০০ বম্: 
 
 

 

স্থান: ৯৯৯ সসইন্ট অযান'স সরাড, উইবনম্মপর্, ম্যাবনম্ম ািা 
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Bijoya Sommeloni: Saturday, Oct 26 (Details later) 

Bichitra – The Bengali Association of MB 
Inc. 

 

 

 
 

Shree Shree Durga Puja Timings - 2019 
 

 

Fri, Oct 04       DurgaSashthi 
      Puja begins at      08:30 pm 

Sat, Oct 05       Saptami 
      Puja begins at      10:30 am 

Sun, Oct 06       Maha Ashtami 
      Puja begins at      10:30 am 
      Followed by      Sandhi Puja 

Mon, Oct 07       Maha Nabami 
      Puja begins at      10:30 am 
      Oblation of Fire (Home)   After Bhogarati 

Tue, Oct 08       Bijoya Dashami 
      ‘Sindur Khela’ &     06:30 pm 
      Immersion 
 

Pushpanjali       Daily after Bhogarati 
Evening Arati      Daily at 08:30 pm 

 
 

Shree Shree Kojagori Lakshmi Puja - 2019 

Sun, Oct 13 
 

 
Puja begins at        07:00 pm 

 

 

Location: 999 St Anne’s Rd, Winnipeg, 
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Vote of Thanks 
 

1. The 2019 Bichitra Durga Puja committee gratefully acknowledges the Hindu Society of 

Manitoba for allowing us to use their St Anne’s Temple facilities for conducting this 

year’s Durga Puja. We are extremely thankful to Pandit Venkat Machiraju who always 

performs our Puja very sincerely and meticulously. We sincerely thank the Bichitra 

Executive Committee for their relentless support and cooperation to make this year’s 

Durga Puja a memorable one! 

 

2. We feel privileged and blessed to have received inspiring messages and good wishes 

from distinguished dignitaries from across Canada. Our sincere gratitude to all eminent 

singers of West Bengal, India for sending us their congratulatory messages to mark our 

40th anniversary of Durga Puja celebrations. 

 

3. We would also like to thank all artists, performers and lecturers who contributed to 

various cultural events. Thanks to India School of Dance, Music and Theatre Inc. and 

Manohar Performing Arts of Canada Inc. for their cultural contribution in celebrating 

Mahalaya. 

 

4. We extend our sincere appreciation to our sponsors and donors for their generous 

support to make this year’s Puja a grand success. We take this opportunity to thank all 

members of Bichitra who spent countless hours to assist us in fulfilling various puja 

related projects and initiatives: Invitation card, Agomoni – design and publication, 

Website and social media updates, pandal – design/preparation/assembly and 

decoration, puja and floral arrangements, bhog preparation, hosting, collecting 

donations, cultural programs, event management including hall and stage set up and 

decoration, lights and sound management, greeting guests and dignitaries, food 

serving, and ground transportation. 

 

5. Last but not least, thanks to all contributors to this year’s Agomoni.  

 

 

Acknowledgement 

 

Bichitra – The Bengali Association of Manitoba Inc. would like to thank the Multiculturalism 

Secretariat of the Government of Manitoba for providing financial assistance to help 

organize cultural events throughout the year. 
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কর্মাধ্যক্ষের কলক্ষর্  

বিবিত্রা-র দুক্ষ্মাৎসি বিক্ষের েতক্ষক আবের দেক থেক্ষক শুরু কক্ষর এখন িছক্ষরর বিসাক্ষি 
িবিক্ষে থ ৌঁক্ষছ ব্ক্ষ়েক্ষছ। আর এই িবিে িছক্ষর আর্রা থকউ শেেি থছক্ষ়ে থ ৌিক্ষন, থ ৌিন 
থছক্ষ়ে থ ৌঢ়ক্ষে, িা থ ৌঢ়ে থছক্ষ়ে িাধ্মক্ষকয থ ৌঁক্ষছ থ্বছ। এই আর্রাই িার দেক আক্ষ্ 
শুরু িও়ো দু্মা ূজার বিবিন্ন সর্ক্ষ়ে বিবিন্ন ি়েক্ষস বনক্ষজর বনক্ষজর র্ত "দু্মা র্া়ে়ী বক 
জ়ে" ধ্ববনক্ষত রু্খবরত িক্ষ়েবছ এিং  রিতম়ী সর্ক্ষ়ের জনয প্রাণেবি সংগ্রি কক্ষরবছ। 

িতমর্াক্ষন আর্রা সকক্ষলই ি়েক্ষস এিং অি়েক্ষি, র্নক্ষন এিং বিন্তক্ষন, িলক্ষন এিং িলক্ষন 
 রস্পক্ষরর তুলনা়ে 'তর' িা 'তর্'। তিুও র্া'র আরাধ্না়ে সিিত িক্ষত এিং র্া'র 
 ূজা-প্রাঙ্গক্ষণ  রস্পক্ষরর সক্ষঙ্গ িাবদমক আবলঙ্গক্ষন আিদ্ধ িক্ষত আর্রা আট থেক্ষক আবে বনবিমক্ষেক্ষে 
সি ি়েক্ষসর র্ানুেজনই র্িানক্ষে থসই দু্মা ূজার আক্ষ়োজক্ষন উক্ষদযা়্ী িক্ষ়েবছ। এই আক্ষ়োজন শুধু্র্াত্র একবট  ূজার ন়ে, এই 
আক্ষ়োজন িল একবট উৎসক্ষির  া আিাল-িৃদ্ধ-িবণতার কাক্ষছ একবট র্ক্ষিাৎসি। বিশ্বকবি রি়ীন্দ্রনাক্ষের কো়ে, এই উৎসক্ষির 
আনেরক্ষস প্রক্ষতযক্ষকই তাক্ষদর থদির্ন বসি কক্ষর। শুধু্ তাই ন়ে, প্রক্ষতযক্ষক বনক্ষজক্ষক একজন বিবিন্ন একক বিসাক্ষি না থিক্ষি সিার 
সক্ষঙ্গ একাত্ম িক্ষ়ে বনক্ষজক্ষক 'িৃিৎ' এিং সিার বর্বলত েবির অংে িক্ষ়ে বনক্ষজক্ষক 'র্িৎ' বিসাক্ষি উ লবি করক্ষত  াক্ষর। 

স্বার়্ী বিক্ষিকানে র্া দু্মাক্ষক "কৃ ার়্ে়ী, েত্রুনাবেন়ী, েবিদাব়েন়ী, বি ত্তাবরণ়ী ও র্ঙ্গলদাব়েন়ী" িক্ষল িণমনা কক্ষর বনক্ষজর িবি 
বনক্ষিদন কক্ষরক্ষছন। থদি়ী দু্মা িক্ষলন আর্াক্ষদর সিমসর্ক্ষ়ের র্া। আর্রা বিশ্বাস কবর থ , ধ্র্ম, িণম, থ্াত্র, িবরত্র, জ্ঞান, র্ান 
বনবিমক্ষেক্ষে আর্রা সকক্ষলই তাাঁর কৃ া ও আে়ীিমাক্ষদর ধ্ারা়ে স্নাত িই এিং তাক্ষত শুি জ়ীিক্ষনর সন্ধান থ ক্ষত আর্াক্ষদর সততই 
সক্ষিষ্ট োকার েবি ও র্ানবসকতা খুাঁক্ষজ  াই। 

িলক্ষত বিধ্া থনই থ  এই উক্ষেক্ষেযই বি্ত িছরগুবলর র্ত এই িছক্ষরও আর্াক্ষদর থদির্বেক্ষর "িারত়ী়ে নার়ীর থেষ্ঠ রূ কল্পনা" 
র্িার্া়ো র্া দু্মাক্ষদি়ীর  ূজার আক্ষ়োজন করা িক্ষ়েক্ষছ। এই থপ্রবেক্ষত ১০ই আবশ্বন, ১৪২৬, ইং ২৮ক্ষে থসক্ষেম্বর, ২০১৯, েবনিার, 
র্িাল়ো়ে িন্ড়ী াঠ ও বিবিধ্ সাংসৃ্কবতক কর্মসূবি অক্ষন্ত শুরু িও়ো থদি়ী ক্ষে ১৬ ই আবশ্বন, ১৪২৬, ইং ৪ ঠা অক্ষটাির, ২০১৯, 
শুক্রিার, সা়েংকাক্ষলর এক শুিেক্ষণ র্া দু্মাক্ষদি়ীর 'থিাধ্ন'-এর শুিকর্মবট সম্পন্ন করার র্াধ্যক্ষর্ এিছক্ষরর দূক্ষ্মাৎসক্ষির রূ া়েন 
সূবিত িক্ষি। 

এই উইবনক্ষ ্ েিক্ষরর এর্ন একবট র্িৎ কর্ম ক্ষজ্ঞ ব্রত়ী র্ানুেজন ও বিবিত্রার সদসয্ণ বনিঃসক্ষেক্ষি অভিনন্দনয োগ্য। আর্াক্ষদর 
দৃঢ় প্রতযাো থ  এই িৃিত়ী দুক্ষ্মাৎসক্ষির আনেরু্খর বদনগুবলক্ষত েিক্ষরর সিমস্তক্ষরর র্ানুে র্বের প্রাঙ্গক্ষণ সিান্ধক্ষি ও স বরিাক্ষর 
উ বিত িক্ষিন এিং  ূজািমনা থেক্ষক শুরু কক্ষর নানা আনেরু্খর সাংসৃ্কবতক কর্মসূি়ীর সাবর্ল িক্ষিন। এই  ূজা উ লক্ষে প্রকাবেত 
'আ্র্ন়ী' স্মরবণকার সক্ষঙ্গ জব়েত প্রিদবেল্প়ী, বিজ্ঞা ক, অঙ্কনবেল্প়ী, থলখক-থলবখকা প্ররূ্খ সকল বিিজ্জনক্ষকও জানাই আর্াক্ষদর 
আন্তবরক ধ্নযিাদ ও কৃতজ্ঞতা। 

িস্তুতিঃ সিমজক্ষনর বর্লন, সিমজক্ষনর র্ঙ্গল, সিমজক্ষনর আনে, সিমজক্ষনর সিা়েতা - এই সক্ষির জনযই আর্াক্ষদর দু্মা ূজা 
সািমজন়ীন। আসুন আর্রা সিাই বর্বল, বর্বে, আনে কবর এিং  ারস্পবরক সািিক্ষ মর উষ্ণতা়ে আ্ার়্ী বদনগুবলর  াক্ষে়ে বিক্ষসক্ষি 
নতুন কক্ষর প্রাণেবি সংগ্রি কক্ষর বনই। 

ধ্নযিাদাক্ষন্ত, 
প্রিাল থ াে  
১৪২৬, ইং ২০১৯ দু্মা ূজা কবর্বট 
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Message from the Joint Co-Chairs 

 
Greetings and best wishes to all on this special 40th year of Durga puja 

celebration.   

As we partake in this year’s festivities, let us take a moment to remember our 

members who are no longer with us.  Let us rejoice in recognizing the 

diligence, foresight and guidance of our past and present senior members. 

Our present active young members have greatly contributed, in recent years, to 

help our association leap forward through the infusion of appropriate use of 

technology, abundance of enthusiasm and hard work.  

Although the purpose of the puja celebration has religious connotation, the 

social aspect of the function is overarching. As we interact and socialize over 

the course of this celebration, we have an opportunity to spread the word to 

meet our social responsibility and support efforts to maintain a sustainable 

environment. We need to take this challenge at all levels and hope our 

youngsters see this as their way of life. We take pride in our commitment to 

giving back to our communities by way of running fundraising campaigns and 

providing in kind contributions. 

Wishing you all the very best on this auspicious occasion. 

 

Gauri Sankar Roy        Ashok Sarkar 
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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. In this biggest festival of 

Bengali culture, we celebrate the victory against all 

the evil power. This special occasion brings 

happiness, prosperity and peace to all the living 

being in this material world.  

This year marks the 40th milestone for Durga Puja in 

Bichitra’s history! Hard to believe that the organization came across so many 

years of eventful journey and embedded into a larger community from a few 

like-minded members who started the first Puja in 1980! The journey was 

long, the roads were not always smooth. However, none could change the basic 

values! As a result, Bichitra still celebrates the Puja in right time/schedule as 

per the Bengali Almanac which is very rare in today’s busy life in North 

America.  

To make it a successful and meaningful 40th Durga Puja, we are blessed to 

have guidance and support of Prabal Ghosh (Chair), Gaurisankar Roy (Joint 

co-chair) and Ashok Sarkar (Joint co-chair); a unique blend of present and 

yester-generation of Bichitra family. I am confident that with your active 

participation and kind help; we can make a lifetime memory in this year’s 

Durga Puja.  

As we celebrate the most energetic festival, I pray that the divine blessings of 

Goddess Durga enrich and empower you with positivity and happiness. 

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 – The Bengali Association of Manitoba Inc. 
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Message from the Executive Committee 
 

 
 

What a momentous occasion! 

 

This year marks 40 years of Bichitra's Durga Puja in Winnipeg and the 40th 

edition of Agomoni. 

 

Bichitra's first Puja, in 1980, was held in the temple on Ellice Avenue. We 

were a much smaller organization back then, with every member working 

tirelessly to host a 5-day Puja and cooking all of the meals since catering 

options weren’t readily available. 

 

The tradition of hosting a 5-day Puja continues to this day, and it is 

wonderful to see how our members continue to volunteer. Without all of you, 

Bichitra – The Bengali Association of Manitoba would not be the thriving 

organization it is today. For those of us who have been around since those early 

days, Durga Puja in Winnipeg is always a week filled with joy, merriment and 

the feeling of a close family gathering. Our organization has evolved over time. 

Our family has become much larger but that same feeling remains. 

 

Durga Puja is celebrated around the world. It's not just about religion or 

customs. Yes, it is a festival of the triumph of Good over Evil. It's also about 

camaraderie, joy, merriment, eating scrumptious food and loads of "misti"! 

 

This year’s Puja Committee Chairs: Prabal Ghosh, Gaurisankar Roy, Ashok 

Sarkar, and our many volunteers have undoubtedly organized another 

fantastic event. Whether you come to worship Ma Durga, or come for the misti, 

we invite you to celebrate with us — whatever be your faith or beliefs. 

 

We welcome you in celebrating this 40th year of Durga Puja in Winnipeg. 

 

 

The Bichitra Executive Committee 
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Karabi Roy Chowdhury  
Vice President 

Arindam Sarkar 
General Secretary 

Pijush Majumdar  
President 

Asit Dey 
Ex-President 

Suchita Ghosh 
Treasurer 

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. Most people know her as Rimi. She had previously served as General 

Secretary and Food Secretary of Bichitra for a total of six years. She is an 

enthusiastic, highly creative and energetic individual and actively likes to 

participate in volunteering. Her hobbies are cooking, travelling, and gardening. 

Durga Puja is a time of celebration. This year is a landmark for Bichitra as it 

celebrates the 40th. Durga Puja. This milestone has been possible to reach with the 

continuous support from all members. She wishes everyone 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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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.  

 

 

 

I remember as a young boy growing up in North Western Ontario, Durga Puja in 

Winnipeg was always an awesome vacation. It was a week filled with joy, 

merriment, and had the feeling of a close family gathering. After moving to 

Winnipeg, Durga Puja continued to be an event to look forward to.  Even as our 

community has evolved over the years, Durga Puja remains the biggest event 

Bichitra hosts. 

 

 

Swadesh Das  
Food Secretary 

Srijeet Saha  
Publication Secretary 

Anita Pandey 
Member-At-Large 

Neil Ghosh  
Member-At-Large 
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Cossimbazar Chhoto Rajbari, its Thakur-Daalaan, and the Sumptuous Lunch they provided 

Revisiting History through a Visit to Murshidabad-Hazarduari 

- Ashish Banerji 
 

This year, we had the pleasure of vacationing in the Murshidabad district of Bengal, and 

coming into contact with our medieval history. This was both a golden and a black period, not 

only for Bengal, but for entire India.   

It was thrilling to be lodged at the Cassimbazar Rajbari, which has been given a modern 

makeover and is the best maintained of the four palaces in the area. The other three are in 

various stages of ruin and serve more as tourist attractions. We received guided tours of 

several interesting places including Muslim, European and Hindu sites, which provided 

illuminating insights into Bengal’s past. A sonne-et-lumiere display at the modern Motijheel 

Park, portrayed the events leading up to the last battle of Plassey (Palashi). 

Rather than dwelling on details of the sites we visited and the amazing culinary experiences we 

had (including gigantic, mouth-watering ‘patali-gur’ rosogollas), I will focus on the history of 

the area and the period when Murshidabad gained importance. 

     
  

In the seventeenth century, a young Hindu brahmin boy was kidnapped and sold to a merchant 

from Isfahan. He had a Persian education and in time joined the services of the Mughals. In 

those days, the revenues from Bengal sustained the Mughal Empire to a large extent. By 

showing a lot of honesty, integrity and an ability to collect taxes, he came to the attention of 

Emperor Aurangzeb, who sent him as Dewan to Patna. Murshid Quli Khan, as he was known, 

eventually had a falling out with the local subedar (governor), Azim-ush-Shan, who was 

amassing a fortune by illegal means, and sought a transfer of the dewani to Bengal. He 

received permission from Aurangzeb to move to a town called Maksudabad in 1700 and 

gradually rose to become the defacto Subedar of Bengal, Bihar & Orissa, the title he formally 

received in 1717. His new capital came to be known as Murshidabad. 

The reign of Murshid Quli Khan (1710-27) was a turning point in Bengal’s history. He tried to 

conserve Bengal’s revenues and prevent its diversion to other provinces. He replaced the old 

up-country Muslim nobles who had no vested interests in their estates, with a new set of 

zamindars selected from the local farmers, mostly Hindus, who ensured better revenue growth 

and payments, although Quli Khan did inflict heavy punishment on the defaulters. The 

economy grew with maritime trade and business with interior provinces thriving. An efficient 

civil administration was set up with many Bengali Hindus being appointed to high offices. 

 

about:blank
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Katra Masjid where Murshid Quli Khan is entombed  Tomb of his daughter, Azimunnesa Begum Motijheel Park 

A period of peace and stability ensued and a Hindu aristocracy consisting of zamindars, 

merchants and government officials came into existence. Quli Khan’s tomb can be seen at 

Katra Masjid where he was buried, as per his last wishes, under a footbridge with a grate 

flooring so that dust from people’s feet fall on his grave, as a mark of repentance for the 

wrongs he had committed in his life. 

Upon Quli Khan’s death, his son-in-law, Shuja-ud-Din (1727-37) became the Nawab. He was 

more humane and released a lot of prisoners taken during Quli Khan’s reign. He was fond of 

wine and women and gradually withdrew from his official duties, handing over some of these 

to his trusted advisor, Alivardi Khan. However, trade and commerce continued to flourish.  

Shuja-ud-Din built many beautiful palaces and monuments such as the Shahi Manzil, Shahi 

Darwaza, Darbar-i-Aam, Farhabagh, Roshnibagh, Tripolia Gate etc. On his death, his son 

Sarfraz Khan (1737-40) succeeded to the throne of Murshidabad. A pleasure seeker, his court 

became a hot bed of intrigues. Sarfraz Khan was ultimately deposed and killed by Alivardi Khan 

who was, however, compassionate towards the rest of the family. 

 
     

Alivardi Khan (1740-56) was the son of a Persian chief in the employ of Aurangzeb’s son Azam 

Khan. He tried to be an efficient ruler, but during his reign, he had to fight off several 

disgruntled Mughal chieftains, and Maratha marauders from the Deccan. When Rustam Jung, 

the deputy governor of Orissa, challenged Alivardi and lost, Rustam Jung then approached 

Bhonsale, the Maratha ruler of Nagpur, to assist him in reconquering Orissa. Although Rustam 

was again defeated, the Marathas discovered that the rich Bengal countryside made easy 

pickings through lightning raids, and came to be known as ‘borgis’ who plundered western 

Bengal annually. They even came up to Murshidabad and looted the mansion of Jagat Seth, a 

rich, local merchant. 

Alivardi Khan put up many courageous and valiant fights as well as paid huge ransoms for ten 

years until he managed to capture and kill the commander of the borgis, Bhaskar Pandit, and 

eighteen of his chiefs. He continued fighting off the Marathas, even in his old age, until a peace 

treaty was signed in 1751. Despite all these political issues, Bengal’s economy remained 

prosperous, largely due to the volume of maritime trade carried out by the European 

merchants. Alivardi died at the age of 82 and his tomb can be seen at Khosbagh. 

With the death of Aurangzeb in 1707, the Mughal Empire went into decline. In the previous 

century, traders from many European nations, such as the Portuguese, Dutch, French, Danes 

and the English, had received permission for establish trading posts in India, including in 

Bengal, so as to become free of the trade routes established by the Arabs and Turks. Around 

1698, the English took the zamindari of the three villages of Shutanati, Kolikata and 

Gobindopur, which would eventually become Calcutta.   
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Pataleshwar Temple Jafran Mosque 

As Mughal authority declined, the European merchants began arming themselves, determined 

to protect their commercial interests. Alivardi Khan managed to keep the merchants from 

becoming too powerful and stopped any fortifications, such as those in southern India. 

Alivardi Khan had no sons or living sons-in-law when he died. His grandson from his third 

daughter Amina Begam, Nawab Siraj-ud-daula (1756-57), ascended the throne. Although he 

was his grandfather’s favourite, Siraj lived a life of pomp and luxury as a prince. He had 

coerced Alivardi into giving him large funds, including the money to buy a beautiful dancer 

named Faiji from the harem of the Mughal emperor. But Faiji had an affair with Siraj’s 

brother-in-law and as punishment was entombed alive. Siraj built beautiful palaces such as 

Hirajheel, which astonished people like Lord Clive of the East India Company. 

Not having much experience in politics or administration, Siraj placed excessive trust in his 

courtiers. On becoming Nawab, he faced hostility from three directions – his aunt, Ghasiti 

Begum who disputed his right to succeed Alivardi Khan, who, with the help of her appointed 

Dewan of Dacca, Husain Quli Khan, created political mischief and intrigues; his cousin by his 

second aunt, Shaukat Jang, who allied with Ghasiti Begum and worked to destabilize Siraj’s 

nawabi; and the British in Calcutta who were beginning to assert themselves. Initially Siraj 

showed courage in facing his opponents. He had Husain Quli Khan publicly killed, then detained 

Raja Raj Ballabh, whom Ghasiti had appointed as Husain Quli Khan’s replacement. The Raja’s 

son, Krishna Das, fled to Calcutta and sought refuge under the British. The British had also 

defiantly restarted fortifications in Calcutta, as well as begun private inland trading without the 

Nawab’s permission. 

In May 1756, an angry Siraj sacked the English factory at Cossimbazar, and proceeded to 

attack Calcutta. This resulted in one of the worst military defeats for the British in their colonial 

history. The so-called ‘black hole’ tragedy in Kolkata occurred at this time when several English 

prisoners suffocated to death in a small room, but the exaggerated accounts of the English 

have since been challenged. In October 1756, Siraj defeated Shaukat Jang at Manihari in Bihar.  

His victories over all three of his main adversaries made Siraj overconfident and arrogant. His 

despotic behaviour resulted in alienating many of his trusted advisors and commanders – it is 

said that he slapped Jagat Seth in open court, which led to many of the disgruntled nobility 

conspiring to replace him. 

 
    

Meanwhile, the English Council of Madras sent an expedition under the joint command of 

Robert Clive and Admiral Watson to Calcutta in Dec 1756. When Clive formally declared war, 

Siraj was uncertain whether to fight or negotiate. He chose the latter, but during these 

negotiations on 4th Feb. 1757, the English surreptitiously left camp at night and decided to 

carry out a surprise night attack, which was a breach of faith.   
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Jagat Seth’s Mansion Jain Temple 
Bathing Ghats on the grounds 

of Kathgola Gardens  

However, Clive’s mission failed due to heavy fog, but Siraj panicked at Clive’s audacity and 

instead of counter-attacking, he resorted to negotiate. On 9th Feb. 1757, the unnerved Nawab 

agreed to nearly all of Clive’s terms.   

Siraj squandered a chance to use the assistance of the French to fend off the British, by 

vacillating on which side to choose. Also, at this time, the conspiracy against Siraj among his 

nobility had reached its peak and this included Mir Jafar, his commander-in-chief; Jagat Seth; 

Omichand, a Punjabi merchant from Calcutta; and Yar Latif, another military commander.  

However, Siraj hesitated from taking any firm action against the conspirators who were thus 

encouraged to approach the British, and on 11th June entered into a treaty with them about 

sharing power after usurping the throne of Siraj. 

On 13th June, Clive began his march towards Murshidabad, and this culminated in the Battle 

of Plassey on 23rd June 1757. With Mir Jafar holding back three-quarters of the troops, only 

the men under the commands of Mir Madan and Mohan Lal fought valiantly. An unfortunate 

monsoon shower drenched Siraj’s ammunitions while sparing the English. Also, unluckily, a 

burst from an English shell killed Mir Madan. The unnerved Siraj started giving contradictory 

orders to the few troops that were fighting and demoralized them, and finally, after consulting 

Mir Jafar, asked Mohan Lal to stop fighting and regroup, much against the objections of the 

latter. On being asked to withdraw, the soldiers thought that the day was lost and ran from the 

battlefield. The fleeing Siraj was apprehended in Raj Mahal on 29th June and murdered the 

same night under the orders of Mir Jafar’s son, Miran. Siraj’s mother Amina, and aunt Ghasita 

Begum, were cruelly drowned in the Buriganga river. Siraj’s palaces were looted and hundreds 

of British boats carried away the loot. The palaces were left in ruins; only Siraj’s tomb at 

Khosbagh survives. 

 

     

     

 

 

 

 

 
 

Clive installed Mir Jafar (1757-60) on the throne of Murshidabad as Subedar of Bengal, Bihar 

and Orissa. His durbar became an English puppet show with the real authority residing with the 

English. The Murshidabad treasury became impoverished after all the looting, and Clive 

continued to extract heavy payments and gifts. Mir Jafar, heavily addicted to drugs and women, 

became weak and indecisive. He started suspecting many of the Hindu zamindars and nobility, 

who had to seek Clive’s protection from Mir Jafar. In Oct 1760, Mir Jafar was forced to abdicate 

in favour of his wealthy son-in-law, Mir Qasim, who negotiated this arrangement with the 

English. 

Mir Qasim’s rule (1760-64) was stormy. The English continued to make huge monetary 

demands. He wanted to reduce English power and influence, so he started modernizing his 

army, military techniques and arms. He moved his capital to Monghyr in Bihar to get away 

from British eyes. Then he tried to end the illegal private trading of the East India Company 

and its officers that was skirting payment of revenues.   
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Hazarduary Palace  Courtroom  Imambara and Madina  

However, Mir Qasim’s suspicions created discord among many of his nobles. After many failed 

negotiations and some skirmishes, he joined forces with Shuja-ud-Daulah, the Nawab of Oudh, 

but they lost the battle of Buxar in 1764. Mir Jafar was recalled to the throne of Murshidabad 

but died soon thereafter in 1765. 

From then on, Mir Jafar’s descendants remained nawabs, but only in name. Authority now 

resided with the English. Starting with Nazam-ud-daulah, then Syef-ud-daulah, Waresh Ali 

Mirza and a string of others became puppet nawabs for the English. Warren Hastings, India’s 

first Governor General, moved Bengal’s capital from Murshidabad to Calcutta in 1772. One of 

Murshidabad’s biggest attractions is the Hazarduary Palace, so named because of its thousand 

doors and windows (many of them faux). It was designed by the British architect Duncan 

MacLeod and completed in 1837 under Nawab Nazim Humayun Jah. It also housed a 

magnificent courtroom until the British built the High Court in Calcutta. Currently, a museum 

of the period, a famous library, and an armoury are housed in this building. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Murshidabad has many monuments that require several days to see if one were to visit them 

all. There is the Imambara that Siraj originally built in wood and was reconstructed after a fire, 

the Madina where holy soil from Mecca and Madina are kept, various palaces, mosques, 

temples, mansions, and parks. Among the places we saw were the Nashipur Rajbati built by 

one of the descendants of the notorious dacoit Devisingh; the house of Jagat Seth with its 

underground passage to the river and other properties; Kathgola Garden built by the Dagar 

brothers with a magnificent Jain temple; the English cemetery with graves of Warren 

Hastings’s first wife and daughter; the Astabol (Stables) for Nawab Nazim Furreedoon Jah’s 

horses, elephants, mules, camels, horse-drawn carriages and motor cars; and the Dutch 

cemetery. We also saw Mir Jafar’s tomb in a cemetery, albeit in bad repair, run by his 

descendants and where they are still being buried today. 

It is sad to see the demise of Murshidabad. In its heydays, Bengal was peaceful and prosperous.  

Muslims and Hindus lived in harmony and shared power, good administration and prosperity.  

The British would end this through treachery and their divide-and-rule policies, aided to some 

extent by internal squabbles within the Bengali aristocracy. The British would go on to drain 

the nation’s wealth, destroy the industry of the area, and sow the seeds of religious discord.  

Bengali entrepreneurship would be snuffed out and the bountiful granaries of Bengal would 

give way to disastrous famines. The nation would be eventually cleaved in two through 

violence and bloodbaths. Bengals’s might would be subdued and diminished from which it is 

still struggling to recover. We can only hope and pray that Bengal can one day rise again to its 

former glory and prosperity. 
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Visit to Swami Vivekananda Cottage 

- Dr. Ashish Kumer Sarker 

 

Vivekananda, a great man, a great monk who said, "You cannot believe in God until you 

believe in yourself". His facilitation to arouse consciousness is very instrumental for the peace 

and stability to the society where many of us are confused, divided and dispersed to the 

different theories, and myths about the ideologies and interpretation of the religious and 

spiritual philosophy. He simplified the complexity of the religious and spiritual doctrine through 

his thoughts, principle, preaching, realization, and meditation which inspired millions of people 

around the globe. More than hundred years ago, Swami Vivekananda visited Thousand Island 

Park in USA which is about 60 km away from Kingston, Ontario, Canada. In June 18, 1895, 

Vivekananda came to the Thousand Island Park at the invitation of Miss Mary Elizabeth 

Dutcher, an artist and the cottage owner who was inspired by his strength by attending his 

spiritual classes in New York City.       

I was excited to visit this place after hearing about the cottage from a fellow Kingstonian when 

I was in Kingston during my PhD study at Queen’s University. On July 18, 2015, finally I got 

this opportunity to visit this place. In the early sunny Saturday morning of that day, four 

members of our family started journey to visit Vivekananda Cottage at Thousand Island Park 

from Kingston, Ontario. We crossed the Thousand Island Canada-US border and reached to 

the Island Park within 40 min by driving from Kingston. Naturally beautifully decorated 

Thousand Island mesmerized us on the way to the park. Finally, when we reached to the 

cottage, we saw a three storied yellowish color house where one of the greatest men on the 

earth spent seven weeks more than a century ago. That house and its surroundings were so 

calm and quiet which will give you unimaginable tranquility and peace in your mind 

momentarily. When we entered the house, we saw the place in the second floor where Swami 

Vivekananda used to meditate and teach. Some of the devotees were doing meditation in that 

room. We looked around the house and continued to move forward our journey towards the 

Vivekananda Rock situated on the top of the hill which is half a mile way from the cottage. Red 

colour sign on the big trees by the side of the narrow path in the forest gave us direction to the 

way of our destination. During our twelve minutes walking, we did not see any exotic animals 

except couple of beautiful deer strangely looking at us. Finally, we reached to the place where 

Swami Vivekananda sat in deep meditation along with his two disciples on the final day of his 

historic visit at Thousand Island Park. It is said that Vivekanda remained oblivious to torrential 

rain and severe thunderstorm during his meditation at this place. Later in the same day August 

7, 1895, he boarded a steamer and left the Island. It is an amazing place to understand and 

realization of the greatness of Vivekananda. The stone of this holy place will unequivocally 

purify you and pacify your mind emotionally, psychologically and spiritually. 

Vivekananda Cottage at Thousand Island Park, 

NY, USA 

Vivekananda Rock at Thousand Island Park, 

NY, USA 

Forest on the way to the 

Vivekananda Rock 
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DOC! I wish I could stride as you do 

-  Kamal Malaker 

 

I never thought, it will happen to me. I thought no sickness will or can inflict me. If we are born, 

only single absolute truth we have in our life is we will die. I opted to think that will not happen 

to me.  

Why? Because I am a doctor. Because I have many more important duties to perform; that is 

saving other people’s lives in this world, rather than me getting into dying act. That is 

unacceptable, that is not tolerable, that will not happen. That was my conviction. 

But unthinkable also happens even if one is a physician. Two to three years before the 

incidence I am just about to describe, I started to get pain in my right hip. I have been a fast 

walker and competing sprinter in my school and college days. As a senior specialist I had to 

walk the long hospital corridors from one ward to another for our daily ward round, or 

consulting with the radiologist or reviewing with the pathologist; for that matter anyone else, 

I wish to confer with. My junior physicians use to lag behind. Sometimes they had to run to 

catch up with me. One day one of the registrars asked me while we were strolling in the 

corridor “Prof Why do you walk so fast? We are still in the hospital, not going anywhere.” 

I thought that was little bit unwise to ask me. Just to make him feel at ease, I said you know 

why? I want to keep all of you healthy. The young man was little bit embarrassed. He fumbled 

to look for a response then said, “Thank you sir!” 

That was more than 2 years prior to having the beginning of my right hip pain. I started doing 

exercise, adopted regular walking routine. The pain started to increase slowly. 

I needed to take pain killers periodically, then regularly every 8 hours, then increased the 

dosage. I was convinced, it would go away in due course. With the help of increasing dosage 

of painkillers, massaging with various local pain killing emollients, regular exercise, I got on 

with life normally, but with some challenges. 

“Doctors heal thyself” was a poor dictum for me at that stage. I saw my doctor, he ordered 

X-rays of my both hips. The report was not unexpected, but unwanted and frustrating. X-rays 

showed 2/3rd of my right hip had been damaged from osteo-arthritis.  

Why Osteo-arthritis? Is it because of too much of fast walking? Books and Pundits tell me, 

walking is always good for your joints. So, what is it then? I asked my doctor. He looked at me, 

smiled, and said, “years of grinding does it. Remember the years we have gone through,” he 

said. He knew very well, if he brought the issue of ageing, will be offensive to me. He did it in 

a very gentle way. I need not ask him anything else.  

I continued with my pain killers, massaging, and gentle walking. But the pain continued to get 

worse. It was affecting my walking. I had to use walking cane for support. That was 

embarrassing, to walk in the university campus with a cane. Interestingly few of my other 

colleagues were also using walking cane regularly. I had seen them. Felt sorry, but do not think 

they were embarrassed. Then I thought, why should I be embarrassed? 

Some change in the behavior of students concerned me more than what was going to happen 

to my health. I suddenly noticed, students, if met, in the campus, would stop, ask, chat or just 

say good morning, and slowly walk away. However, I noticed, they only greet me and walk 

away. That was more painful than my hip pain itself. 
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Gradually my pain gotten worse, walking cane was not supportive enough. I graduated to be 

walking with a crutch, as advised by my orthopedic surgeon. By this time, I had another X-ray 

of my hip. Almost one year after the previous one. This was reported almost complete 

obliteration of the right hip joint cavity. No wonder the pain is so severe. He gave me Steroid 

injection into my joint and said, I have been wait listed for right hip replacement. A justifiable 

plan for him. But the pain was getting from bad to worse. It was difficult to manage with 

frequent use of stronger pain killers and other supporting medications. I was never free of pain, 

except for about half an hour after the painkillers are taken. Frequently went to my masseurs 

and physiotherapist. These were more for moral and psychological support than actual 

physical relief.  

Constant deep dull and tightening pain of the right hip, shooting down the right leg at times. I 

started to feel giddy and nauseated. My zeal for work that is, teaching and helping my patients 

was getting more intense and demanding against all the physical challenges and mental 

agonies.  

I tried to walk straight with natural pace, in the campus, in the hospital corridors, while doing 

ward rounds or working with my patients and interacting with the students. The challenge of 

pretending being normal, was more challenging, mentally than the physical stress which 

continued to get worse. 

I had no choice but try harder and keep a straight face. 

Dwayne was assigned as my driver to drive me from the university campus to the hospital, 

which is about 35 miles away, took an hour and half to cover, due to the terrain and narrow 

potholed roads. He has had done this for last five years, efficiently with greatest care and 

respect. With time he noticed my gradual deterioration, in walking, getting on and off the car, 

response to “pothole jolts”, repeatedly popping in pain killers even to get in and get off the car. 

He tries to help me in and out. Holds my bags, my crutches or anything else I need in the clinic. 

He waits around all day until I am ready to return to the campus. Pops in from time to time to 

check, if I needed anything. Chatted with the patients in the waiting corridor, to keep them 

engaged and happy. 

One day I was expecting couple of very special patients. I told Wayne. Today I will walk alone. 

I will go first into the clinic and you will follow me couple of minutes later. He did not 

understand the reason. But let me do it as was instructed. 

I walked tall on the corridor leading to my clinic. I walked or tried to walk like a leading military 

general. For very odd reason, Adolf Hitler’s marching while inspecting his regiments, came to 

my mind, again and again, Netaji’s leading marches in Burma, inspired me to walk tall. I kept 

praying, please let me do it! Please let me do it! I walked tall, forceful and inspiring, while 

greeting all my patients, those who were waiting in the corridor, including my two very special 

patients. 

I entered the clinic office, physically totally shattered but mentally elated because no patients 

did see me today in crutches or helped by Wayne into my office, with agonized face from heart 

wrenching pain. 

Now I had my boost of pain killers and other muscle relaxants. Started to see the patients, one 

after the other. Did whatever I need to do. 

My first special patient entered with her relatives on a wheelchair. This 52-year-old lady had 

radiotherapy for a cancerous tumor in her spine. Unfortunately, the treatment left her 

paralyzed. The cancer could have done the same. Treatment saved her but put her in a 

wheelchair for rest of her life. I examined her. She remained paralyzed but had no cancer. We 

talked lots about the life on a wheelchair.  
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Many great and not so great people spent their entire lives in wheelchair yet had very 

satisfying and productive life. I stood straight and tall during the entire period of examination 

and conversation in front of her. In the end she was energized and felt optimistic for her illness 

and life in general. She had no idea; how did I manage to walk and stand tall for her and why 

I did it.   

My 2nd patient entered also in a wheelchair. This is a 29-year-old college student, had been 

paralyzed following surgical operation of a tumor in the spine. That was a year ago. He 

continues his university education. There is a possibility of recurrence. But I did not see any 

evidence so far, except signs of spinal cord damage following surgical operation. He asked me 

directly about the possibility of recovery from his paralytic state. My answer was, you never 

know, keep your physiotherapy and miracle might happen. A short pause from both of us. 

Patient said, Hmm! Miracle indeed. He said again with a deep breath, not a sigh “Doc, I wish I 

could stride as you…forever”  

“You may be able to do” said I. Next time and time after we will walk together. He smiled and 

said, yes indeed. He departed wheeling and steering out of the office himself. 

Time to return to the campus. Wayne was waiting outside. I asked him, if any patients waiting 

still. There were few. I popped in couple of painkillers, stretched my leg, sister did give me 

short message. I was ready to go without any help. Strode tall along the corridor to the car. 

Nobody has to know the doc is sick just as much as some of them were. 

In the car Wayne with humility said Prof, I have been watching you getting worse and suffering 

more and more. Your daily life has increasingly become full of struggle. But none of your 

patients will ever know, how you kept them, happy and cheerful. I am the only witness. 

“Thank you, Wayne, for all your help”, I said. We drove off to return to the campus. 
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“গ্যেশ” ভি িযে ভিয়োভিভিস িো েক্তচোপ থেযি মুক্ত? 

- িঃ পল্লি গ্যগোপোধ্যোয়, MBBS, MD, FACA 

ঐভিন শুক্লো চতুেথী। আভম হোসপোতোযে থেোগ্ী থিখযত িযস্ত। আমোে সিোযেে ভক্লভনযিে জনয ততেী হভি। তোই নোসথযি িেেোম 
পেির্ত্থী থেোগ্ী ততেী িরুন। আভম পেীক্ষো িেযিো। থচম্বোযেে ভিতযে ঢুযি িোক্তোেীে ভনয়ম অনু োয়ী সোিোন জযে হোত ধু্েোম। 
িভিউিোযে থচোখ থমেোেোম পোেস, ব্লোিযেসোে, ওজযনে চোিথ পেীক্ষো িেযত। আে থিখেোম Investigation Report এিং 
থেোগ্ী থিোন ওষুধ্ িযিহোে িযেযেন ভিনো? 

এিোে আভম ততেী - তোই ভনযজযি পভেচয় ভিেোম থেোগ্ীে সোমযন। িেেোম এি গ্োে থহেঁযস আভম িঃ গ্যগোপোধ্যোয় - িোনোিো থেযি 
এযসভে। এিোে ভনয়ম মতন আমোে েশ্ন িেোে পোেো। 

১) আপনোে নোম ভি ? - গ্যেশ 
২) আপভন ভি ভিিোভহত ? - অিশযই, আমোে িুযিো থিৌ। 
৩) আপনোযি থিযখ মযন হয় আপভন Overweight, আসযে আমোযিে িোক্তোভে শোস্ত্রযত িযে High Body Mass 
Index; ওজন এিং উচ্চতোে এিিো অনুপোত। এিো অযনি উপযে আযে; পভেসংখযোযন অযনি থেোযিে িোয়োযিভিস িো 
েক্তচোপ (Blood Pressure) েোযি। ভি ধ্েযেে খোিয আপভন থেোজ িযিহোে িযেন? - থমোিি, েোডু্ড, িেো, চোে; 
এগুযেো আমোে ভেয়। 

আভম ততক্ষযে আিোে িভিউিোযে ভিযে থগ্ভে। অদু্ভত েোগ্যেো। গ্যেযশে Blood Pressure, Blood Sugar, Blood 
Cholesterol এযিিোযে নেমোে িো সোধ্োেে -  ভিও ওনোে শেীযেে িে সূচি (Body Mass Index) অযনি থিভশ। আিোে 
েযশ্নে মযধ্য থগ্েোম। 

৪) আপভন আমোে িোযে থিন এযসযেন? থিোন শেীযে Complain আযে? - আমোে থিোন Complain থনই। আমোে 
মো ভমযসস দু্মা আমোযি পোভিযয়যেন আপনোে িোযে থচি আযপে জনয। আপনোে নোম সিোই জোযন। 
৫) আপনোে পভেিোযে থিউ এমন আযেন  োে ওজন থিশী ? - এযেিোযেই নো। আমোে িোই িোভর্ত্থযিে ভিম ভিগ্োে। 
৬) আপভন ভি িযেন সোেোভিন? - আভম সমোজযসিি। আভম থচষ্টো িভে সি পভেিোযেে িুঃখ িষ্ট িম িেোে। এযত 
আমোে পীড়ন, ধ্িে অেিো Stress সি চযে  োয়। অনযভিযি সোেোভিন আভম মো-ে িোযে েোিযত িোযেোিোভস। এযত 
আমোে মন িীষে িোে েোযি। 

এতক্ষযে আভম মোেো থেযি পো প থন্ত পেীক্ষো থশষ িযেভে; িোক্তোেী শোযস্ত্র িযে Cardiovascular, Nervous, 
Gastrointestinal System ইতযোভি। খুি িোে েোগ্ে - গ্যেযশে থিোন থেোগ্ থনই। িোিেোম এই িোে েোিোে চোভিভি ভি ? গ্যেশ 
এই িোেী শেীে ভনযয় ভি িযে িোে আযেন ? হিোৎ মযন হযেো িুভিন আযগ্ "American Heart Association" থেযি সংিোি 
- "সুখ এিং চোপমুক্ত জীিন" - মোনুযষে সি থেোযগ্ে ঔষধ্। 

"গ্যেশ" আমোে ভক্লভনি থেযি চযে থগ্যেন থিোন থেশোে পেোমশথ েোড়োই। আভম িোিেোম ওনোে সোযে এিিু িযস িেো িভে 
ওনোে চোপ মুক্ত জীিন সম্বযে। থেোযিে Stress েোযি। ভিন্তু থসিোযি পভসভিি িোযি ভি িযে জীিযনে চেোে পযে ভমভশযয় থনওয়ো 
 োয়। থিোেোও ওনোযি খুেঁযজ থপেোম নো। "গ্যেশ" িোিু চযে থগ্যেন। আভম আিোে ভক্লভনি থিেত থগ্েোম। নোসথযি িেেোম থেোগ্ীে 
িোইেিো Complete িযে আমোে িোযে ভনযয় আসযত। থেোগ্ীে পুযেো নোম থিখেোম - "গ্যেশ চতুযিথিী" - েোযিন মুম্বোই শহযে। 

“ওম গ্যেশোয় নমঃ” 
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বকংিদন্ত়ীতুলয কানাড়ী়ে বিত্রকর ও থলখক এবর্বল কার 
(১৮৭১-১৯৪৫) । 

কানাড়ী়ে বিত্র়ী থলখক এবর্বল কাক্ষরর রিনাসম্ভার 

-  সুব্রত িুমোে িোস 

কানাড়ী়ে খযাতনার্া বিত্রকর এবর্বল কাক্ষরর (১৮৭১-১৯৪৫) ি়েস  খন সত্তক্ষরর থকাঠা়ে তখন বতবন প্রের্িাক্ষরর র্ক্ষতা িাটম 
অযাটাক্ষক আক্রান্ত িন। সালবট বছল ১৯৩৭। এর র থেক্ষক ছবি আাঁকার কাজবট শ্লে িক্ষ়ে আক্ষস। বদক্ষনর থিবের িা্ সর়্ে 
থলখাক্ষলবখক্ষতই িয়ে করক্ষত শুরু কক্ষরন নবেত এই বেল্প়ী। ১৯৪১ সাক্ষল বঠক সত্তর িছর ি়েক্ষস এবর্বলর প্রের্ গ্রন্থ প্রকাবেত ি়ে। 
‘বি ও়োক’ বেক্ষরানাক্ষর্র প্রের্ থসই গ্রন্থ বদক্ষ়ে বতবন বছবনক্ষ়ে থনন থদক্ষেল সক্ষিমাচ্চ সাবিতয স্ব়ীকৃবত ্িনমর থজনাক্ষরল সাবিতয 
 ুরস্কার। বিেবট িাো়ে অনূবদত থস-গ্রন্থবট প্রকাক্ষের  ক্ষরর িছর এবর্বল রিনা কক্ষরন সৃ্মবতকো ‘িুক অি স্মল’। ১৯৪৪ সাক্ষল 
প্রকাবেত ি়ে তাাঁর আক্ষরকবট সৃ্মবতকো ‘দয িাউস অি অল সটমস’। ১৯৪৫ সাক্ষল র্িান এই বেল্প়ীর রৃ্তুযর  র প্রকাবেত গ্রন্থগুক্ষলা 
িক্ষলা: ‘থগ্রাইং থ ইনস’ (১৯৪৬), ‘ জ’ (১৯৫৩), ‘দয িাটম অি অযা ব কক’ (১৯৫৩) এিং ‘িানক্ষেডস অযান্ড োউক্ষজন্ডস’ (১৯৬৬)। 
আর এিাক্ষিই কানাডার বিংে েতাব্দ়ীর প্রের্াক্ষধ্বমর উক্ষিখক্ষ া্য বেল্প়ীক্ষদর অগ্র্ণয এবর্বল কার থলখক বিক্ষসক্ষিও কানাড়ী়ে 
 াঠকক্ষদর কাক্ষছ িক্ষ়ে ওক্ষঠন িবেত একবট নার্। ১৯৯৭ সাক্ষল ‘কর্বিট রাইবটংস অি এবর্বল কার’ বেক্ষরানাক্ষর্ ন়ে ে  ৃষ্ঠার একবট 
অর্বনিাস প্রকাে কক্ষর ড্লাস অযান্ড র্যাবকনটা়োর নাক্ষর্র প্রকােনা সংিা। ২০১৩ সাক্ষল থস-রিনািল়ীর নতুন সংস্করণ প্রর্াণ 
কক্ষর থলখক বিক্ষসক্ষি এবর্বলর জনবপ্র়েতা।  

এবর্বলর জন্ম বব্রবটে কলাবম্ব়ো প্রক্ষদক্ষের বিক্ষটাবর়োক্ষত। বব্রবটে ঐবতিয-প্রিাবিত 
 বরিাক্ষরর সন্তান এবর্বল ১৮৯০ থেক্ষক ১৮৯২ সাল   মন্ত সানফ্রাবিসক্ষকাক্ষত 
 ়োক্ষোনা কক্ষরন।  ক্ষর ১৮৯৯ সাক্ষল লন্ডক্ষন  ান এিং ১৯০৫ সাল   মন্ত 
থসখাক্ষনই অিিান কক্ষরন। ইক্ষতার্ক্ষধ্য বেল্পিিমা শুরু করক্ষলও থ ক্ষিতু তাাঁর 
ধ্যাক্ষনর থকন্দ্রবিেু বছল বব্রবটে কলাবম্ব়োর ফার্স্ম থনেক্ষনর র্ানুে, এবর্বল 
কানাড়ী়ে বেল্পক্ষিাদ্ধাক্ষদর বিক্ষেে র্ক্ষনাক্ষ া্ আকেমণ করক্ষত  াক্ষরনবন। 
বিক্ষটাবর়োক্ষত বকছুবদন বেল্পকলার বেেক বিক্ষসক্ষি কাজ করার  র বতবন ১৯১০ 
সাক্ষল আিার ইউক্ষরা   ান।  যাবরক্ষস তাাঁর অধ্য়েক্ষনর থকন্দ্রবিেু বছল আধু্বনক 
বেল্পকলা। ১৯১২ সাক্ষল িযাঙু্কিাক্ষর বফক্ষর বতবন জলরঙ ও থতলরক্ষঙর প্রধ্ান 
বিত্রগুক্ষলা বনক্ষ়ে একবট প্রদেমন়ীরও আক্ষ়োজন কক্ষরন। আধু্বনক বেক্ষল্পর 
শিবেষ্টযক্ষক বেল্প়ীসর্াক্ষজর কাক্ষছ  বরবিত কক্ষর তুলক্ষতও এবর্বল বিবিন্ন উক্ষদযা্ 
বনক্ষ়েবছক্ষলন  ক্ষরর থদ়ে দেক ধ্ক্ষর।  বদও রুঢ় সতয িক্ষলা বতবন ১৯২৭ সাল 
  মন্ত কানাড়ী়ে বিত্রকলার জ্ক্ষত কখনই বিক্ষেে র্ মাদার সাক্ষে বিক্ষিবিত 
িনবন।  

 

 

ওই িছক্ষর অক্ষটা়োর জাত়ী়ে জাদু র এিং জাত়ী়ে বিত্রোলার দুই কর্মকতমা িযাঙু্কিার ভ্রর্ণকাক্ষল এবর্বলর বেল্পকক্ষর্মর সাক্ষে 
 বরবিত িন। অক্ষটা়োক্ষত থস-িছর নক্ষিম্বক্ষর আক্ষ়োবজতিয বেল্পপ্রদেমন়ীর জক্ষনয তাাঁর বকছু বিত্রকর্মও তাাঁরা সাক্ষে কক্ষর বনক্ষ়ে  ান। 
বেল্প়ীক্ষকও তাাঁরা আর্ন্ত্রণ জানান সের়ীর অংেগ্রিক্ষণর জক্ষনয। থস-প্রদেমন়ীক্ষতই এবর্বলর সাক্ষে সংক্ষ া্  ক্ষট থসকাক্ষলর কানাডার 
খযাতনার্া বেল্প়ীক্ষদর  াাঁরা  বরবিত বছক্ষলন ‘গ্রু  থসক্ষিন’ নাক্ষর্। ওই বেল্প়ীরা এবর্বলক্ষক সাদক্ষর গ্রিণ কক্ষরন। এবর্বল কাক্ষরর 
বেল্পকর্ম বনক্ষ়ে শুরু ি়ে েংসারিনা। িলক্ষত োক্ষক আক্ষলািনা-  মাক্ষলািনা।  
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এবর্বল কাক্ষরর রৃ্তুযর সাত দেক  ক্ষর তাাঁর আাঁকা ছবি ‘দয থক্রবজ 
থর্স়্োরস’ বিবক্র িক্ষ়েক্ষছ প্রা়ে সাক্ষ়ে বতন বর্বল়েন ডলাক্ষর। 

আবদিাস়ী জ়ীিন ও তাাঁক্ষদর প্রবতক্ষিেক্ষক আে়ে কক্ষর সৃবজত এবর্বলর বেল্পকর্ম 
িক্ষল আক্ষস প্রের্ সাবরক্ষত। অিজ্ঞাত এবর্বলর বেল্পকর্ম এত থিবে উচ্চ র্ মাদা়ে 
আস়ীন ি়ে থ , তাাঁর রৃ্তুযর সাত দেক  ক্ষর তাাঁর আাঁকা ছবি ‘দয থক্রবজ 
থর্স়্োরস’ বিবক্র িক্ষ়েক্ষছ প্রা়ে সাক্ষ়ে বতন বর্বল়েন ডলাক্ষর। থকাক্ষনা কানাড়ী়ে 
নার়ী বিত্রকক্ষরর আাঁকা এবটই সক্ষিমাচ্চ রূ্ক্ষলযর ছবি। ১৯২৮-৩০ সাক্ষলর র্ক্ষধ্য 
আাঁকা এই ছবি ছা়োও তাাঁর অক্ষনক ছবি থ র্ন োনডার িাডম, ব্লোনযিন িারিার, 
ইবন্ড়োন িািম, জুক্ষনাকু়ো অি দয কযাট বিক্ষলজ, থটাক্ষটর্ অযান্ড ফক্ষরর্স্ ইতযাবদ 
িযা কিাক্ষি প্রেংবসত কক্ষ়েকবট ছবির নার্। উক্ষিখ করা থ ক্ষত  াক্ষর থ , 
ছবিগুক্ষলার অবধ্কাংেই বতবন এাঁক্ষকবছক্ষলন উবনে ে বিে ও বত্রক্ষের দেক্ষক।  

এবর্বল কাক্ষরর জ়ীিন এত থিবে উে়ী না সৃবষ্টকার়ী এিং উৎসািিযাঞ্জক থ  
তাাঁক্ষক বনক্ষ়ে রবিত িক্ষ়েক্ষছ অসংখয জ়ীিন়ীগ্রন্থ। তাাঁর থিনাজানার অক্ষনক্ষকই 
এবর্বলক্ষক বনক্ষ়ে সৃ্মবতগ্রন্থও প্রকাে কক্ষরক্ষছন। কযারল ব ়োরসক্ষনর ‘এবর্বল কার: 
অযাজ আই বনউ িার’ সকল বিক্ষিিনাক্ষতই অসার্ানয এক রিনা। সাত িছক্ষরর 
কযারল খযাবতি়ীন বেল্প়ী এবর্বলক্ষক বেেক বিক্ষসক্ষি থ ক্ষ়েবছক্ষলন ১৯১৬ সাক্ষল। 
 ক্ষরর আ়োই দেক ধ্ক্ষর এবর্বল-কযারল সম্পকম বছল র্াতা- ুত্র়ীর র্ক্ষতা। এবর্বলর রৃ্তুযর এক দেক  ক্ষর কযারল 
কাছ-থেক্ষক-থদখা এবর্বলর কো বলক্ষখক্ষছন এই গ্রক্ষন্থ। র্র্তার়্ে়ী এক বেল্প়ীর িযবি্ত থিাধ্ এিং জ়ীিনািরক্ষণর অরূ্লয এক দবলল 
কযারক্ষলর এই িই। ১৯৫৪ সাক্ষল প্রকাবেত গ্রন্থবটর নতুন একবট সংস্করণ এক্ষসক্ষছ ২০১৬ সাক্ষল।  

২০০০ সাক্ষল প্রকাবেত িক্ষ়েবছল  ুরস্কারপ্রাপ্ত কবি থকইট থব্রইক্ষডর 
(জন্ম. ১৯৪৭) জ়ীিন়ীগ্রন্থ ‘এবর্বল কার: বরক্ষিল আবটমর্স্’। এ 
প্রসক্ষঙ্গ স্মরণ করক্ষত িাই জ়ীিন়ীগ্রন্থবট প্রকাক্ষের  ূক্ষিম কযালক্ষ্বরর 
এই কবি অদু্ভত এক গ্রন্থ রিনা কক্ষরন। ১৯৯৮ সাক্ষল প্রকাবেত 
থস-গ্রন্থবটর নার্ বছল ‘ইনও়োডম টু দয থিানস: জজম ও’বক’ফস’স 
জাবনম উইে এবর্বল কার’। থস-গ্রক্ষন্থর ৫১ অংেবটর কক্ষ়েকবট  বতি 
এর্ন: 

She is poor. I see now why 
She paints with house paints and brown paper.  
She is a landlady, taxed  
To the limits of a temper as short as mine 
By the trivia of house guests.  

এবর্বলর দাবরদ্র্যবিষ্ট থস জ়ীিক্ষনর থিদনা ফুক্ষট উক্ষঠক্ষছ থকইক্ষটর 
এই  ঙবিগুক্ষলাক্ষত।  

বেল্প়ী ও থলখক এবর্বল কারক্ষক বনক্ষ়ে, তাাঁর বেবল্পসত্তা এিং থলখকজ়ীিন বনক্ষ়ে থ  বি ুলসংখযক গ্রন্থ কানাডা়ে প্রকাবেত িক্ষ়েক্ষছ 
থসবট বনক্ষ়ে বিস্তাবরত আলা  র়ীবতর্ত এক ্ক্ষিেণার বিে়ে। তক্ষি র্ানক্ষতই িক্ষি, বিশ্ব বেল্পকলার থপ্রো ক্ষট রবিত ‘বর্বর্স্কযাল 
লযান্ডক্ষস্ক স: ফ্রর্ বিনক্ষসন্ট িযান ্্ টু এবর্বল কার’ এক অসার্ানয প্র়োস।  

‘জুক্ষনাকু়ো অি দয কযাট বিক্ষলজ’-সি এবর্বলর অবধ্কাংে ছবির বিে়ে 
িক্ষলা কানাডার  বির্াঞ্চল়ী়ে প্রক্ষদে বব্রবটে কলাবম্ব়োর আবদিাস়ী র্ানুে। 
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আটম ্যালাবর অি অন্টাবরওর উক্ষদযাক্ষ্ এই গ্রন্থবট প্রকাবেত িক্ষ়েবছল একই সাক্ষে বর্উবনখ, লন্ডন এিং বনউই়েকম েির থেক্ষক। 
এর্ন একবট বেক্ষরানার্ থদখার  ূক্ষিম সাধ্ারণিাক্ষি একজন  াঠক্ষকর কল্পনাক্ষত বিশ্ব  মাক্ষ়ের বেল্পকলা়ে কানাডার এবর্বলর িান 
িুক্ষে বনক্ষত কষ্ট ি়ে। ২০০৬ সাক্ষল কানাডার নযােনাল আটম ্ যালাবর শুধু্ এবর্বলর বিত্রািল়ী এিং থসসক্ষির রূ্লযা়েন বনক্ষ়ে প্রা়ে সাক্ষ়ে 
বতন ে  ৃষ্ঠার এক নােবনক প্রকােনাক্ষক  াঠক্ষকর সার্ক্ষন উ িা ন কক্ষরক্ষছ। তক্ষি কানাডার নার়ী বেল্প়ীক্ষদর সার্বগ্রক বিিারক্ষক 
িুেক্ষত এ. থক. প্রকাক্ষের ‘ইনবডক্ষ ক্ষন্ডন্ট বস্পবরট: আবলম কানাবড়োন উওক্ষর্ন আবটমর্স্স’ একবট রূ্লযিান সংক্ষ াজন। ডবরস 
েযাডিল্ট রবিত ‘এবর্বল কার’ (১৯৯০) গ্রন্থবটও র্িান এই বেল্প়ীক্ষক িুেক্ষত রূ্লযিান সিা়েক।  

প্রের্ িই ‘বি ও়োক’ থেক্ষকই এবর্বলর িইক্ষ়ের প্রিদ বনক্ষজর আাঁকা ছবি বদক্ষ়ে করা। প্রিক্ষদ থলখক্ষকর নাক্ষর্ এবর্বলর বনক্ষজর 
করা িরফও িযিিার করা িক্ষ়েক্ষছ। িই িাক্ষত বনক্ষতই থিাো  া়ে এবটর থলখক্ষকর স্বাতন্ত্রয। ধ্ারািাবিকিাক্ষি এই ধ্াাঁক্ষির গ্রন্থ-প্রিদ 
অনয থকাক্ষনা থলখক্ষকর থেক্ষত্রও খুি থিবে সিজলিয ন়ে। িইগুক্ষলা থ ন অক্ষনকটা বসবরজগ্রক্ষন্থর র্ক্ষতা।  

‘দয কর্বিট রাইবটংস অি এবর্বল কার’ গ্রক্ষন্থর ১৯৯৩ সংস্করক্ষণ ‘বি ও়োক’ িইক্ষ়ের একবট িূভমিো আক্ষছ। িূভমিোবট বলক্ষখবছক্ষলন 
ইরা বডলও়োেম। রিনাকাল রু্বদ্র্ত িক্ষ়েক্ষছ ১৯৫১।  াঁবিে িছর আক্ষ্ বেবল্প এবর্বলর সাক্ষে প্রের্ সাোক্ষতর প্রসঙ্গ উক্ষিখ কক্ষরক্ষছন 
ইরা। শুরুর অনুক্ষিক্ষদর িাকযবট এর্ন: My earliest vivid memories of Emily Carr go back to a period 
considerably more than a quarter of a century ago, to a time when she was living in Victoria, British 
Columbia, still largely unnoticed as an artist and, by most of those who did know her in that capacity, 
unappreciated or treated with ridicule and even hostility.” ( ৃ. ১৭) 

থ  সর্ক্ষ়ের কো এই অনুক্ষিক্ষদ িলা িক্ষ়েক্ষছ তখন বকন্তু বেল্প়ী এবর্বল  ঞ্চাক্ষের থকাঠা  ার কক্ষর থফক্ষলক্ষছন। একুেবট ্ক্ষল্পর 
থ -সংকলন থলখক বিক্ষসক্ষি ততবদক্ষন বি ুলিাক্ষি নবেত এই বেল্প়ীক্ষক থদক্ষের থেষ্ঠ সাবিতয  ুরস্কারবট এক্ষন বদক্ষ়েবছল তার 
প্রবতবটক্ষতই কানাডার  বির্ ত়ীরিতম়ী অঞ্চক্ষলর ফার্স্ম থনেক্ষনর র্ানুে ও তাাঁক্ষদর জ়ীিন ি়ী়ে কক্ষর আক্ষছ। শুধু্ সূবি ক্ষত্রর বদক্ষক 
তাকাক্ষলও স্পষ্ট ি়ে এবর্বলর প্রের্ িইক্ষ়ের বিে়োিল়ী। থ -জ়ীিনক্ষক বতবন কাছ থেক্ষক থদক্ষখবছক্ষলন, থ -জ়ীিক্ষনর সাক্ষে বর্ক্ষেবছল 
তাাঁর সত্তার  ুক্ষরাটুকু, থসই জ়ীিনক্ষকই প্রেক্ষর্ বেক্ষল্প,  ক্ষর সাবিক্ষতযর বিে়ে কক্ষর থনন এবর্বল।  

১৯৭২ সাক্ষল এবর্বল-সংক্রান্ত একবট অনযরকর্ িই প্রকাবেত ি়ে। িইবটর বেক্ষরানার্ বছল ‘থফ্রস বসইং: টু অযাক্ষেক্ষসস িাই এবর্বল 
কার’। এবর্বল-বিক্ষেেজ্ঞ ডবরস সযাডিল্ট জাবনক্ষ়েক্ষছন, সংকবলত দুবট অবিিােক্ষণর প্রের্বট িক্ষলা ১৯৩০ সাক্ষলর ৪ র্ািম থদও়ো। 
 ক্ষররবট ১৯৩৫ সাক্ষলর। আর্রা থদখক্ষত  াই োক্ষটর থকাঠা থ বরক্ষ়ে এবর্বল প্রের্ থকাক্ষনা আনুষ্ঠাবনক িিৃতা বদক্ষিন। থস-িিৃতার 
প্রসঙ্গ এজনয টানবছ থ  বেল্প়ীর থ  দার্ঢমযক্ষর িবিিঃপ্রকাে থসবট বকন্তু ১৯৩০-এর দেক্ষকই স্পষ্ট। বতবন িলক্ষলন: “I hate like 
poison to talk. Artists talk in paints—words do not come easily” ( ৃ. ৭)। বেক্ষল্পর প্রবত িাক্ষলািাসা, কাক্ষজর প্রবত 
বনষ্ঠা, বেল্প ও কাজ বনক্ষ়ে বিন্তার স্পষ্টতার জক্ষনয এবর্বল িহু প্রজন্ম ধ্ক্ষর স্মবরত িক্ষিন। বতবন এক   মাক্ষ়ে িক্ষলন, “It is not my 
own pictures I am pleading for. They are before you to like or to dislike as you please. That is 
immaterial. For the joy of the artist is in the creating, the making of his pictures” ( ৃ. ২০)। এর্ন দুযবতর়্ে 
কো ছব়েক্ষ়ে আক্ষছ প্রের্ দুবট িিৃতার লাইক্ষন লাইক্ষন। বিত়ী়ে িিৃতা়ে একসর়্ে বেল্প়ী িক্ষলন, “In preparing notes for this 
talk I discovered something that I was unaware of. I should not be giving the talk at all because I am 
only a worker, and workers should work and talkers should talk, and both had best stick to their own 
jobs and avoid getting mixed up” ( ৃ. ৩৩)। বেল্প়ীর র্নক্ষন থ -থিতনা, থ -দৃর্ঢতা থসবটর ও ক্ষর আক্ষলাক াত কক্ষর রাখার 
জক্ষনয এবর্বলর িিৃতার প্রসঙ্গবট আক্ষলািনা কক্ষর রাখলার্।  
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এবর্বল কাক্ষরর রিনাগুক্ষলা খুি থিবে আত্মজজিবনক। িলার  ক্ষের র্ানুেগুক্ষলাক্ষক, বপ্র়ে প্রাবণগুক্ষলাক্ষক, িাক্ষলািাসার 
্াছ ালাগুক্ষলাক্ষক বনক্ষ়েই বতবন রিনা কক্ষরক্ষছন এক্ষকর  র এক গ্রন্থ। প্রের্ গ্রন্থ থেক্ষকই  াঠক এবর্বলর এই ধ্ারার সাক্ষে  বরবিত 
িক্ষত শুরু কক্ষরন। আ াতিাক্ষি থস-গ্রক্ষন্থর ্ ল্পগুক্ষলাক্ষক কাল্পবনক কাবিবন র্ক্ষন িক্ষত  াক্ষর, বকন্তু থলখক্ষকর জ়ীিক্ষনর সাক্ষে থসগুক্ষলার 
সংক্ষ া্ দৃঢ় িও়ো়ে অক্ষনক্ষকই প্রের্ গ্রন্থবটক্ষক ‘জ়ীিনকো’ বিক্ষসক্ষি বিবিত কক্ষরক্ষছন। জ়ীিক্ষন থদখা কোক্ষক থলখার বিে়ে করার 
থেক্ষত্র এবর্বলর তুলয থলখক থর্লা িার। িার এ কারক্ষণ থ , শুধু্ শুরুরবট ন়ে, এক্ষকর  র এক সকল গ্রক্ষন্থই এবর্বল আসক্ষল 
‘জ়ীিনকো’ই বলক্ষখক্ষছন।  

এবর্বল কাক্ষরর সততা এিং বিধ্াি়ীনতা এই থ  বতবন থ র্নবট তাাঁর বিত্রকলা়ে কক্ষরবছক্ষলন - অেমাৎ আবদিাস়ী জ়ীিনক্ষক বিত্রা়েন- 
থলখাক্ষলবখক্ষতও বতবন থসখান থেক্ষক সার্ানযও সক্ষরনবন। প্রের্ গ্রক্ষন্থর থ -বেক্ষরানার্ ‘বি ও়োক’ থ বট আর্াক্ষদর িাো়ে অেম থদক্ষি 
‘িাসযরত’, থসই নার্করক্ষণর থেক্ষত্রও বতবন অপ্রবতক্ষরাধ্য বছক্ষলন। বকন্তু ওই থ  বনজ থিাক্ষখ থদখা জ়ীিক্ষনর ছবি আাঁকক্ষলন এবর্বল 
থসগুক্ষলাক্ষত এত থিবে হৃদক্ষ়ের স্পেম বছল, থসগুক্ষলা এত থিবে জ়ীিন বনষ্ট বছল এিং থসগুক্ষলার িাো ও উ িা না়ে বতবন এত 
থিবে দেতার  বরি়ে বদক্ষলন থ , প্রের্ িই থেক্ষকই বেল্প়ী এবর্বল কার িক্ষ়ে উঠক্ষলন জনবপ্র়ে থলখক। তাাঁর থস-জনবপ্র়েতা রৃ্তুযর 
সাতদেক  ক্ষর এক্ষস থিক্ষ়েক্ষছ িই কক্ষর্বন।   

এই থ  স্বতিঃসূ্ফতম ‘লাইফ-থস্কি’ রিনা, থসবট বকন্তু এবর্বল 
কাক্ষরর জ়ীিক্ষন আর্রা থদখক্ষত  াই এক্ষকর  র এক। ‘িুক 
অি স্মল’, ‘দয িাউস অি অল সটমস’, ‘থগ্রাইং থ ইনস’, ‘দয 
িাটম অি অযা ব কক’, সিকবটই বকন্তু একই ধ্াাঁক্ষির রিনা। 
র্াক্ষে বিন্নতা এক্ষনবছল ‘ জ’ গ্রন্থবট। থকননা, থসবটর প্রের্ 
সংস্করক্ষণ  ৃষ্ঠার  র  ৃষ্ঠা অলঙ্করক্ষণ িরা বছল। ‘কর্বিট 
রাইবটংস অি এবর্বল কার’-এ  বদও আাঁকাগুক্ষলা অন্তিুমি 
ি়েবন। থর্াটারু্বট এক িাজার  ৃষ্ঠাজুক্ষ়ে এবর্বলর এই 
থস্কি-রিনা। থসখাক্ষন থজার কক্ষর ্ক্ষল্পর থখালে থদও়োর 
থিষ্টা থনই। উ িা ক্ষনর িবঙ্গক্ষতই রক্ষ়েক্ষছ অননয এক সরলতা। বকন্তু সরল থস-কোিঙ্গ়ীর র্ক্ষধ্য রক্ষ়েক্ষছ ্ক্ষল্পর আক্ষিে। আর 
থস-কারক্ষণই এবর্বল কাক্ষরর রিনা  াঠকক্ষক আকেমণ কক্ষর, রু্গ্ধ কক্ষর, এিং  বরসর্াবপ্তক্ষত  াঠকক্ষক ঋদ্ধ কক্ষর।  

বেল্প়ী এবর্বলর রৃ্তুযর দুই দেক  র প্রকাবেত িক্ষ়েবছল তাাঁর বদনবলব র প্রের্ সংস্করণ। ‘িানক্ষেডস অযান্ড েোউজযোন্ডস’ 
বেক্ষরানাক্ষর্র থস-গ্রক্ষন্থর উ বেক্ষরানার্ বছল ‘দয জারনালস অি এবর্বল কার’। প্রা়ে সাক্ষ়ে িার ে  ৃষ্ঠার থস-জানমাক্ষল আর্রা থ ক্ষ়েবছ 
১৯২৭ সাল থেক্ষক ১৯৪১ সাল   মন্ত সর়্েক্ষক। বিনযস্ত করা িক্ষ়েক্ষছ থর্াট ১৪বট িাক্ষ্। আগ্রি়ী  াঠক্ষকর বনি়েই র্ক্ষন আক্ষছ ১৯২৭ 
সাল িক্ষলা থসই র্াক্ষিন্দ্র-িছর  খন থখক্ষট-খাও়ো, দাবরদ্র্য-বিষ্ট এক নার়ী, বেল্পপ্রাণ এক নার়ীসত্তার স্ব়ীকৃবত জুটক্ষছ। অিুৎ এক 
বেল্পকর্ম়ী িক্ষ়ে উঠক্ষছন  বত্রকার বেক্ষরানার্। দাবরদ্র্যক্ষক ব বন বিদা়ে জানাক্ষিন ফুল ও র্ালয িাক্ষত। বেল্প়ী ও থলখক এবর্বল কাক্ষরর 
জ়ীিক্ষনর ওই অবি াতগুক্ষলা িুেক্ষত থস-সর্ক্ষ়ে রবিত বদনবলব বট ি়ীেণ প্রক্ষ়োজন়ী়ে এক উ াত্ত।  

২০০৩ সাক্ষল ‘দয আনক্ষনান জানমালস অি এবর্বল কার অযান্ড আদার রাইবটংস’ প্রকাবেত ি়ে। গ্রন্থবটক্ষত এবর্বলর থলখা ডাক্ষ়েবরর 
অপ্রকাবেত বকছু অংে রক্ষ়েক্ষছ। রক্ষ়েক্ষছ থ া্াক্ষ াক্ষ্র বকছু দবলল ত্রও। ‘থলকিার অন থটাক্ষটর্’ বেক্ষরানাক্ষর্ একবট দ়ী ম িিৃতার 
সন্ধান রক্ষ়েক্ষছ থসখাক্ষন। ২০০৭ সাক্ষল নতুন আরও একবট গ্রন্থ প্রকাবেত িক্ষ়েক্ষছ। অযান বল সুইটজার সম্পাবদত থস-গ্রন্থবটর নার্ 
‘বদস অযান্ড দযাট: দয লর্স্ থর্স্াবরজ অি এবর্বল কার’। থস-গ্রক্ষন্থর িূভমিো  ার িক্ষ়ে রূ্ল অংক্ষে রু্ঢকক্ষল একবট নতুন ির্ক  াঠক্ষকর 
দৃবষ্টক্ষত  ়েক্ষি। থলখা রক্ষ়েক্ষছ: ‘বদস অযান্ড দযাট: অর দয বর়োল ‘িানক্ষেডস অযান্ড েোউজযোন্ডস’। রূ্ল ‘িানক্ষেডস অযান্ড েোউজযোন্ডস’ 
বদনবলব ক্ষত আর্রা থদক্ষখবছলার্ সন-তাবরখ ক্রর্ অনু া়ে়ী থলখাগুক্ষলাক্ষক সাজাক্ষনা।  

এবর্বল কাক্ষরর বনক্ষজর ছবি বদক্ষ়ে করা কক্ষ়েকবট িইক্ষ়ের প্রিদ। 
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‘বদস অযান্ড দযাট’-এ থদখক্ষত  াবি নতুন নতুন বেক্ষরানাক্ষর্ রক্ষ়েক্ষছ থলখাগুক্ষলা। এ গ্রক্ষন্থর িূভমিো়ে এবর্বল বলক্ষখক্ষছন: 'থিয়োে ইস 
থনো ভসযিোযয়ন্স িু মোই িানক্ষেডস অযান্ড েোউজযোন্ডস’ ( ৃ. x)। 

বেল্প়ী বিক্ষসক্ষি এবর্বল কাক্ষরর প্রিার আজ বিশ্বজুক্ষ়ে। বতবন এখন এক বকংিদন্ত়ীক্ষত  বরণত। ্ ত ২০১১ সাক্ষল বিক্ষটাবর়োর র়োল 
বর্উবজ়োর্ থেক্ষক একবট আলাদা ধ্রক্ষনর িই প্রকাবেত িক্ষ়েবছল থ বট বছল এবর্বল ১৯১০ সাক্ষলর র্নক্ষনর িবিিঃপ্রকাে। ‘বসর্স্ার 
অযান্ড আই’ বেক্ষরানাক্ষর্র থসই িইবট আসক্ষল একবট এক্সারসাইজ িুক। ৯২  ৃষ্ঠার থসই িইবট এবর্বল িাবনক্ষ়েবছক্ষলন থিাক্ষনর সাক্ষে 
তাাঁর লন্ডন- াত্রাক্ষক ছবিক্ষত ধ্ক্ষর রাখক্ষত। বনক্ষজ আনে থ ক্ষত এিং সি াত্র়ী থিানক্ষক আনবেত করক্ষত তাাঁর এই প্র়োস। 
এক্সারসাইজ িইক্ষত থ িাক্ষি বছল থসিাক্ষিই  ৃষ্টাগুক্ষলাক্ষক স্কযান কক্ষর রু্দ্র্ণ কক্ষরক্ষছ বিক্ষটাবর়োর র়োল বর্উবজ়োর্। িাাঁ  াক্ষে তাবরখ 
বদক্ষ়ে সার্ানয বিিরণ, ডান  াক্ষে একবট ছবি। ছবিগুক্ষলার র্ক্ষধ্য থ ন খাবনকটা থকৌতুক থর্োক্ষনা। থিতক্ষর থিতক্ষর একজন বেল্প়ী 
িক্ষ়ে ওঠার, একজন থলখক িক্ষ়ে ওঠার থ -প্রস্তুবত এবর্বলর িলবছল থসটার প্রার্াণয এক দবলল এই ‘বসর্স্ার অযান্ড আই’। িইক্ষ়ের 
িূভমিো়ে কযােবরন বব্রজ জাবনক্ষ়েক্ষছন প্রকৃত ক্ষে ১৯০৭ সাক্ষল এর্ন আক্ষরকবট ‘ফাবন িুক’ এবর্বল শতবর কক্ষরবছক্ষলন। বকন্তু 
আর্াক্ষদর দুিমা্য থস-এক্সসারসাইজ খাতাবট  রিতম়ীকাক্ষল আর খুাঁক্ষজ  াও়ো  া়েবন।   

এবর্বল কার কানাডার বেল্প-সাবিতয জ্ক্ষতর এক বকংিদন্ত়ীর নার্। কানাডার ইবতিাক্ষস বেল্প-িিমা়ে বনক্ষিবদত নার়ীক্ষদর তাবলকা়ে 
এবর্বলর নার্ সিমাক্ষগ্র। বলঙ্গ-থিদ না কক্ষরও থ -বিক্ষিিনা, থসখাক্ষনও এবর্বল িহু-উচ্চা ম একবট নার্। বেল্প-জ্ক্ষত এত খযাবতর্ান 
বিত়ী়ে র্ানুে সম্ভিত কানাডা়ে আর্রা  াইবন ব বন থলখাক্ষলবখর জ্ক্ষত এর্ন র্ক্ষনাক্ষ া্ আকেমণ করক্ষত সের্ িক্ষ়েবছক্ষলন। তাাঁর 
জনবপ্র়েতার এই উতু্তঙ্গতার কারক্ষণই িযাঙু্কিাক্ষরর রিসয উ নযাক্ষসর থলখক এবরক উইলসক্ষনর ‘বলজ অক্ষর্স্ন’ রিসয বসবরক্ষজর 
একবটর বেক্ষরানার্ িক্ষ়ে ওক্ষঠ ‘দয এবর্বল কার বর্বি’। বকক্ষোর-িক্ষ়েস়ীক্ষদর উ  ুি এই রিসয-উ নযাসবট  ক্ষনক্ষরা লে কব র 
থিবে বিবক্র িক্ষ়েক্ষছ থদক্ষখ িাক্ষলা লাক্ষ্। িাক্ষলা লা্ার কারণ িক্ষলা উ নযাক্ষসর রিসযবট থিন্দ্রীিূত িক্ষ়েক্ষছ এবর্বল কাক্ষরর একবট 
বেল্পকর্ম িুবর  াও়ো বনক্ষ়ে। কাল্পবনক এক আিক্ষি উ নযাক্ষসর িবরত্ররা থসখাক্ষন কো িক্ষল, বকন্তু তাক্ষদর আলাক্ষ  এক সর়্ে প্রসঙ্গ 
ি়ে এবর্বলর শদনয জ়ীিন, জ়ীিক্ষনর থিে ইতযাবদ। উচ্চাবরত ি়ে কৃত়ী এই বেল্প়ীর বেল্পকক্ষর্মর নার্ এিং প্রাসবঙ্গক বিে়োবদ।  
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ভিযে থিখো 

- এসক্ষিব ়োস (Asclepius) 
 

‘িোিু, সেস্বতী পুযজোে চোেঁিো িো’ - 
‘থতোযিে থিোন ক্লোি থে’ - 
‘িোিু তরুে সংঘ’ - 
‘িতিোে ভনভি, িোেযিই থতো ভনযয় থগ্ভেস, আে িতগুযেো তরুে সংঘ আযে িেযতো' - 
‘ওও ভিি আযে ভিি আযে, ভিন্তু আমোযিেিোই সিযেযি পুযেোযনো...’ 

এই চোেঁিো িোিো থেযিই শুরু হযতো আমোযিে থেোযিো থিেোে সেস্বতী পুযজো। েযতযিিো পোড়োয় ভিেু খচড়ো িোইযপে িোিু েোিযতো 
 োেো চোেঁিো ভিযত চোইযতো নো। ‘িোেযি আসভি’, িখযনো থেযেযমযয়যিে ভিযয় ‘িোিো িোভড়যত থনই’ - এইসি িযে থিযি  োওয়োে 
থচষ্টো িেযতো। িতিগুযেো এিিু থিশী ভিজ্ঞ ভিজ্ঞ িোিু িো থজযিু েোিযতো - তোেো ‘যতোযিে ইসু্কযেে থহিসযোে িী এখযনো 
মোইভতিোিুই আযেন?’ ভিংিো ‘আযগ্ সেস্বতীে িোনোন িো িে’ ভিযয় শুরু িেযতো। আমেো ভনযজযিে মযধ্য ‘এই তুই িে, তুই িেনো, 
তুই থতো ইসু্কযে েেম থিযে িভসস’ (েেম থিযে িসো থেযেেো থ ন সিথজ্ঞ) এই িযে থিেোযিভে িেতোম। থশযষ ‘িোিু িীেোপোভন 
িোনোনিো িযে ভিভি, পোেঁচ িোিো ভিযয় থেযড় ভিন’ িযে থিোযনোেিযম িোেঁচতোম। 

িতিগুযেো িোভিমো আিোে িোিুযিে থেযিও ওপযে - ‘ওমো িযতো িযড়ো হযয় থগ্ভেস, থতোে মোযি আসযত িভেস, থতোেো পুযজো 
িচভেস, খুি িোযেো, আভম আসযিো হযোেঁ’ - 
‘িোভিমো চোেঁিোিো?’ 
‘চোেঁিো থতো আভম ভিযত পোেযিো নো থে, থতোেো থতো জোভনস িোিো-পয়সো আমোে িোযে েোযি নো, ওে িোিোই েোযখ, িোেযি আভসস।’ 

িচযিভম আমেোও িেতোম। এি িদ্রযেোযিে নোম ভেে িভিি (পিভিিো ভেখেোম নো, িোেে এগুযেো সতয ঘিনো, মোনহোভনে মোমেো 
নো িযে থিয়)। এখযনো মযন আযে, চোেঁিোে েভশযি ওনোে নোম ভেযখভেেোম এিোযি – িTIK। অেিোযে িুঝযত পোযেন ভন, িুঝযত 
থপযে পযেে ভিন েুভগ পযে ক্লোযি এযস অযনি হভম্বতভম্ব িযে থগ্ভেযেন। থি ভেযখভেযেো থসই মোমেো িো আজ-অিভধ্ থসট্ে হয় 
ভন। 

 োেো চোেঁিো ভিযতো নো, তোযিেযি িোযগ্থি িেো হযতো পুযজোে আযগ্েভিন েোযত অভি োন চোভেযয় - িুে চুভে, ইেঁি চুভে, িোগ্োযনে 
িুেিভপে থশিড় থিযি আিোে পুেঁযত থিওয়ো, সোইযিে পোেোে - সি থেোিখোি অপেোধ্ থ গুযেো ইভন্ডয়োন থপনোে থিোযিে আওতোয় 
আসযতো নো, থসগুযেো িযে। এই ধ্েযনে ভচভিযয় ভচভিযয় ভমনভমন িযে িেো িেো থেোিগুযেো সোমোভজি নো হযেও এিিু থশৌভখন 
িোইযপে হযতন, েুগী নো পযে সোিো পোতেুন পেযতন, িোভড়ে িোগ্োযন গ্োেঁিো িুে, িুেিভপ, পোেং শোি, েোযি েোউ-িুমযড়ো েোগ্োযতন 
- ভিন্তু িোউযি ভিযতন নো। ভিযনে থিেোয় সোযিথ িযে (িোে িোগ্োযন িী আযে), েোযতে থিেোয় পোেঁভচে িপযি এই সি হভিথিোেচোযে 
অযোিোি িেো হযতো। সিোই এক্সপোিথ েোযি নো সিিোযজ, তোই থি থি  োযি, ‘েোইি পোেসন িে িো েোইি জি’ খুেঁযজ তোযিে থিই 
পোিোযনো হযতো। 

পযেে ভিন পুযজো মন্ডযপ থিখতোম, সিোে সিোে থসই েসিসহীন িোিুেো এযস, মো সেস্বতী নো, ভনযজে িোগ্োযনে িুে গুযেো 
খুেঁজযতো – 

‘এই থশোন, ঐ থেোিো গ্োেঁিো আে েক্তিেিী গুযেো থিোেোয় থপভে থে?’ - (আহো, িী আিিোে, থ ন এই িযে থিযিো আে িী, হযোেঁ 
িোিু, ওগুযেো আপনোে িোগ্োযনেই মোে!) 
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এিিো িমিোিো হোভস আিযি থেযখ িেযতই হযতো, ‘িী জোভন িোিু িেযত পোেযিো নো, থিউ ভিযয় থগ্যে থিোধ্হয়,’ - সোযে এিিু 
সহোনুিূভত থিখোযত েোড়তোম নো - 'ভিন্তু থিউ  ভি আপনোে িোগ্োন থেযি নো জোভনযয় ভনযয় েোযি তোহযে থসিো এযিিোযেই অনুভচত 
িোজ’। ভনভিথষ্ট েমোযেে অিোযি ভিেু িেযত পোেযতন নো িোিুেো। 

িোে িোভড় থেযি এিিোে ইেঁি ভনযয় আসো হযয়ভেে, থস থ ন এযস িযেভেে - ‘ইেঁিগুযেো ভনযয় এসভেস িীি আযে, থিিীিোও 
িোভনযয়ভেস িীি আযে, ভিন্তু ভিসজথযনে পে ইেঁিগুযেো চুপচোপ িোভড়যত থিেত ভিযয় আসভি, আমোে সি থগ্োনো আযে’। সভতয, 
আমোযিে-থি থিউ থশখোয়ভন অযনি ভিেু। ভনযজেোই ভশযখভে - মযোযনজযমন্ট, িীম-ওয়োিথ, জি-এসোইনযমন্ট, সোভজথিোে স্ট্রোইি 
আে ভমভষ্ট িযে ভমেযো িেো িেো। 

পযেে ভিন পুযজো - উযপোস (িোঙোভে উযপোস এগ্োযেোিো-িোযেোিো প থন্ত), অঞ্জভে (যচোখ িে িযেও আড়যচোযখ এভিি ওভিি তোভিযয় 
'িোউযি' এিিু থখোেঁজো), িুে খোওয়ো (সেস্বতী পুযজোে আযগ্ নোভি িুে থখযত থনই), িোইম থপযে ইসু্কযে  োওয়ো আে িোঙোভেযিে 
ভচেোচভেত থমনু - ভখচুড়ী, িোেঁধ্োিভপ, চোিভন, থিোেঁযি থখযয় আসো। সযেযিেোয় শঙ্খ আে উেুধ্বনী েভতয োভগ্তো, মযন িযে ইংযেভজ, 
অঙ্ক আে ভিজ্ঞোন িইগুযেো মোযয়ে পোযয় থিিোযনো, িইযয়ে মোঝখোযন িুে থেযখ থিওয়ো - আে ভিসজথযনে ভিন ভমিুযনে ভিযস্কো 
িোন্সোে গ্োযন নোচো।  

এই ভেে আমোযিে সেস্বতী পুযজো। 

এখযনো পুযজো আযে, আযে শোিোেু, শেিোভি, চি ভিযয় হোযতখভড়, অঞ্জেী... 
'নোও মো সেস্বতী পুযেে িোে, িোও মো সেস্বতী ভিিযোে িোে।'  

থনই শুধু্ থসই িোেঁধ্োিভপে থিস্ট, থেোিো থেোিো গ্োেঁিোে িোগ্োন, িচযিমী, খচড়ো ভিন্তু সৎ-আভিযখযতোহীন িোিু-থজযিুগুযেো, আে 
অঞ্জভে থিওয়োে সময় 'িোউযি' থখোেঁজোে থসই চোপো উৎসোহ, েিপিোভন - থসই অভিেতো… 

সূ থ িুিযি এিভিন, সিোে এখন ভিযিে। আইপযোি, আইযিোন আে স্মোিথ থহোম এে  ুযগ্ খুেঁযজ থিড়োই ভনযজে হোেোযনো তশশি  
থি, আেঁিযড় ধ্যে েোিযত চোই থসই ভশিড়। এখন িোে িোে মযন হয় েযত যযিে এিিো ভশিড় েোিুি। এিিো ভিযে আসোে পোড়ো। 
সে যোে নিীে ঘোি। থপোযড়ো মভন্দে ভিংিো এিিো অশ্বত্থ তেো। আে েোি ি যোি িোেঁযধ্ ধু্যেোভিযিে। জেঝোপোন ভিংিো আচোেিুপুে। 
সিোে এিিো ভচযেযিোিোে েোি েোিুি। থিযি  োওয়ো ঘুভড়। শীযতে থেযপে পোযশ েোিুি পোন্ডিযগ্োযয়ন্দো। েোিুি সেস্বতী পুযজোয় 
হেযি শোড়ী পযে 'িোউযি' থিখোে উন্মোিনো। আে েোি থসই থচনো মুখগুযেো। থিোযেোেীযন থিজো অভিমোন, ‘ভিযে িযি এভে?  োস 
নো থিন আমোযিে িোভড়যত আে? িড় হযয় থগ্ভেস, নো থে?’  

েযত যযিে এিিো ভশিড় েোিুি। এিিো ভিযে আসোে পোড়ো... 
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িোেতীয় জোভত েেো ও থগ্োত্র 

- মোখন িে 
 

মোইযেসন িো েচেেশীে। এি িোন থেযি অনয িোযন  োওয়ো। িতথমোযন থিখো  োযি আভিিো মহোযিযশে েভতভি অংশ থেযি 

ভনযজযিে েোে ভিপন্ন ি'থে মোনুষ অনয থিযশ েুযি চযেযে। িভক্ষে আযমভেিোে ভিভিন্ন থিশ থেযি েক্ষ েক্ষ মোনুষ উর্ত্ে 

আযমভেিোে ভিযি েুযি চযেযে। ভিন্তু উর্ত্ে আযমভেিো এি সযগ এত মোনুষযি ঢুিযত ভিযিনো। থিন ভনযজযিে িোসিোন থেযড় 

েুযি চযেযে সিযে ? িোেে ভনযজে থিযশ িমথ সংিোযনে সুয োগ্ থনই থিোেোও িো  ুদ্ধ চেযে তোই। সিযেই চোয় িোে থখযত 

পড়যত, ভনযজে িভিষযৎ েজযন্মে সহজ সুখী জীিযনে িযিিো িেযত। আমেোও এযসভে এিই িোেযে। 

িহু িৎসে পূযিথ েভেিীে ভিভিন্ন থিশ থেযি থ মন তুেস্ক, ভসভেয়ো, েীস, ইেোি, ইেোন, আিগ্োভনিোন থেযি িোেত িূভমযত ঢুযিযে 

মোনুযষে ঢে। িোেে িোেত সুজেো সুিেো থিশ, এখোযন সুযখ েোিযি। তখন িোেযত থিোনও সংঘভিত েোজয ভেেনো, থিোনও 

শভক্তশোেী েোজোও ভেে নো। এিমোত্র পোঞ্জোযিে েোজো পুরুে িোযে সোমোনয িোধ্ো থপযয় ভেে আযেিজোণ্ডোে। 

িোেতীয় জোভত এিং থগ্োত্র ভিষয় িেোে পূযিথ িোেযতে এিিু আভি িেো িেো েযয়োজন। আমোযিে সমোজ িযিিোে েিতথি ভেযেন 

মনু। ভতভন জনসোধ্োেেযি িমথ অনু োয়ী চোে িোযগ্ ভিিক্ত িেযেন।  োেো পূজো িযেন, ধ্মথ ভনযয় িযস্ত তোেো ব্রোহ্মে,  োেো শভক্তশোেী, 

 ুযদ্ধ পোেিভশথ - তোেো ক্ষভত্রয়,  োেো চোষ িযেন, িসে উৎপন্ন িযেন তোেো তিশয এিং  োেো ঐ ভতন জোভতে থসিো িেযিন তোেো 

শুদ্র। িমথ অনু োয়ী থ  থিোন িযভক্ত ব্রোহ্মে হযত পোযেন। ব্রোহ্মে িংযশ জযন্মে েযয়োজন থনই। 

থ মন িোভিিী, িভসষ্ঠ, ভিশ্বোভমত্র - এনোেো থিউ-ই ব্রোহ্মে িংযশ জন্ম েহন িযেন ভন। মনু  খন এই িযোিিো িেযেন তখন ভেে  

সতয  ুগ্, সিযেই ভেে সযতযে উপে ভনিথেশীে। মোনুষযি সৎিোযি চেোে পে থিখোযত আভিিথোি হযেন সতযনোেোয়ে। সতয  ুগ্ 

- সতয  ুযগ্ সতযেোেোয়ে। তোেপে থত্রতো  ুগ্ - থত্রতো  ুযগ্ ইক্ষোেু িংশ েধ্োন ভেে েঘু, েঘুে িংধ্ে েোজো িশেে, তোেঁে পুত্র শ্রীেোম। 

তখনই আভি িভি, মহভষথ িোভিিী। পেিভতথিোযে েোজো িশেে পুযত্রে সন্তোনেোই িোেত িূযমে ভিভিন্ন অেযে েোজয িোপন 

িযেভেে। ভিংিিন্তী িেযে িতথমোযনে েোযহৌে নোভি শ্রীেোম পুত্র েি দ্বোেো িোভপত েোজয। তখন অিশয এই পুেয িূভমে নোম িোেত 

হয় ভন। 

এে পযেে  ুগ্ - দ্বোপে। শ্রীিৃযেে  ুগ্। শ্রীিৃযেে জন্ম হযয়যে ৫২৪৬ িৎসে পূযিথ। তোে পযে িতথমোন  ুগ্ িভে। েভতভি  ুযগ্ে 

অন্তিথভত সময়যি িেো হয় অেিোে  ুগ্। অেিোে  ুযগ্ থিোন শোষন িযিিো েোযি নো - অেোজি অিিো। েোয় শতিষথ। এই িীঘথ 

সময় ধ্যে িহু জোভত িোেত িূভমযত েযিশ িযেযে এিং িোেতীয় জন ধ্োেোয় ভমযশ ভগ্যয়যে। থ মন িভি গুরুে িেথনোয় "শি হুে 

িে পোিোন থমোগ্ে এি থিযহ হে েীন"। 

এই সময় ভনতয নুতন েোজো। মোে ভপি, খুনো খুভন থেযগ্ই েোিত। এই অিিোে নোম মোৎসযনযোয় িেোহত। এই অিিোে মযধ্যও তখন 

এিমোত্র ভশক্ষোে িোন ভেে তক্ষশীেোযত। থস িোযনে এি জন ভশক্ষি পভণ্ডত চোেিয। তোেঁে থেখো অেথশোস্ত্র। শোসন িোিিোে আভি 

িেো। েভেিীে সিে থিযশই এে উপভিভত আযে। আমোযিে উভনযপযগ্ে থেভজসযেভিি িিযনও এই েযেে উপভিভত থিযখভে। 

থসই মহোমভত চোেযিযে মোেোয় এে এি েোজোে অধ্ীযন সমস্ত িোেতযি আনোে। অখণ্ড িোেযতে স্বপ্ন থিখযেন ভতভন। 
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থসই সময় মগ্ধ্ সোম্রোজয ভেে অভতশভক্তশোেী এিং তোে েোজো ভেে ধ্নোনন্দ। ধ্নো িয়োনি অতযচোেী েোজো ভেে। ধ্নোে িেো নো 

িযে এভগ্যয় চভে মহোমভত চোেিযথি ভনযয়। েীিযিে হিোিোে জনয চোেিয থগ্যেন ধ্নোে িোযে সোহোয যে জনয। সোহোয যে পভেিযতথ 

িীষে অপমোভনত হযেন। পিোঘোত িযে তোেঁে ভিিী ধ্যে েোজ সিো থেযি থিে িযে থিওয়ো হে তোেঁযি। এই অপমোযনে 

েভতযশোযধ্ে জ্বোেোয় জ্বেযত েোগ্যেন ভতভন। এই অিিোে মযধ্য মগ্যধ্ে িভেদ্র পভল্লযত খুযজ থপযেন িৃঢ় েভতজ্ঞ এি িোেিযি। 

নোম চন্দ্র, চনু্দ পেিভতথ িোযে চন্দ্রগুপ্ত থমৌ থ। এই চনু্দযি তক্ষশীেোযত ভনযয় এযেন চোেিয। থসখোযন উপ ুক্ত ভশক্ষো ভিযয় মগ্যধ্ 

এযেন চন্দ্রযি ভনযয়। ধ্নোযি  ুযদ্ধ হোভেযয় হতযো িেযেন চন্দ্র। হযেন চন্দ্রগুপ্ত থমৌ থ। চন্দ্রগুপ্ত মগ্যধ্ে থসনো িোভহনী ভনযয় েীি 

থসনোপভত থসেুিসযি পেোভজত িযে সমস্ত িোেযতে সম্রোি হযেন। চন্দ্রগুযপ্তে থপৌত্র সম্রোি অযশোি িভেগভিজয় িযে চক্রিতথী 

সম্রোি অযশোি হযেন। অযশোযিে শোসন িযিিো ভেে েজোতোভিি। অযশোযিে পুযিথ এিং পযেও এমন ভি িতথমোযনও থিোনও থিশ 

থনই থ  থিযশ অযশোযিে সমোন েজোে মগযেে জনয শোসন িযিিো আযে। 

থমৌ থ িংযশে পযে  খন হষথিধ্থন সম্রোি হযেন তখনই ব্রোহ্মেযিে আভধ্পতয থিযড় থগ্ে এিং শুদ্রেো অিুৎ হে। িতথমোযন িোংেোযত 

থস েিম েুৎ, অেুৎ থনই। ভিন্তু িভক্ষে িোেযত তোভমে নোড়ুযত এখযনো েিি িোযি েযয়যে। িতথমোযনও ভিেু ভিিযোেয় থেোি থেোি  

ভশশুযিে হোযত ভিভিন্ন েং এে িযণ্ড পভড়যয় থিওয়ো হয় জোভত ও িেথ ভচভিত িেোে জনয। িোংেো ভিন্ন অপে েযিশ গুভেযত 

জোতযোভিমোন এখযনো েিি িোযি েযয়যে। 

ভিভিন্ন থিযশে মোনুষ িোেযতে উর্ত্ে পভিম অেে থেযি ঢুযিযে। থ খোযন জযেে সেোন থপযয়যে থস িোযনই িসভত িোপন  

িযেযে। পে নিীে আযশপোযশ, সেস্বতী নিীে তীেিভতথ অেযে। তখনও সেস্বতী নিী ভিেুপ্ত হয় ভন। ক্রমশ তোেো এভগ্যয়যে উর্ত্ে 

পূযিথ এিং িভক্ষযে। এই িোযি িোেযতে মোভি িখে িযে তোেো িংশ ভিস্তোে িযেযে। ভনযজযিে েধ্োনয থিখোযত ভিভিন্ন জোভত হে 

থ মন জোি, েোজপুত। েোজপুত িো জোিযিে মযধ্যও িহু ভিিোগ্ েযয়যে থ মন ভসং, সোগ্ে, আগ্েওয়োে েিৃভত। 

আ থ মুভন-ঋভষযিে িমথিোণ্ড থিযখ তোেো মুগ্ধ হযয়যে। পেিভতথ িোযে তোেঁযিে ভশষযর্ত্ েহে িযেযে। থ মন িোভিিী ভশষযেো িোভিিী  

থগ্োত্র, িভসষ্ঠ ভশষযেো িভসষ্ঠ থগ্োত্র, ভিশ্বোভমত্র ভশষযেো ভিশ্বোভমত্র থগ্োত্র। এই িোযি িতথমোযনে থগ্োত্র ধ্োেোে সৃভষ্ট হযয়যে। ভিভিন্ন থিশ 

থেযি আসো ভিভিন্ন জন সমভষ্ট এি এিভি অেে অভধ্িোে িযে ভনযজযিে েধ্োনয িজোয় থেযখযে। থ মন পোঞ্জোি, গুজেোি, মহোেোষ্ট্র, 

তোভমে নোড়ু, থতযেগু। িোংেো, ভিহোে, উৎিে, থিেোেো এিং আসোম অেযে সিে জোভতে থেোযিেোই ঢুযিযে। 

আমেো সিযেই মহোিোযেে থরোযত থিযস চযেভে। ভিভিন্ন থিশ থেযি আসো জনজোভত এ-থিযশে মোভিযত ভমযশ ভগ্যয় িোভনয় আচোে 
আচেে েহে িযে থগ্োেঁড়ো ভহনু্দ হযয়যে। িোেযত সিে ধ্যমথে থেোযিেোই িোস িযে। িোযেে থরোযত এিভিন সিযেই হয়ত এি 
হ'থয়  োযি। 
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্াক্ষন ও জ্ঞাক্ষন বিররবি 

- িন্দ্রা সার্ন্ত 

"শকক্ষোক্ষর" নতুন  াও়ো "়্ীতবিতান"বট থদক্ষখ আর্ার এক বপ্র়ে গুরুজন িক্ষলবছক্ষলন "িা: খুি সুের িক্ষ়েক্ষছ থতার।  ত্ন বনক্ষ়ে 
্ান বেখবি, আর খুি  ত্ন কক্ষর রাখবি। জানবি, এ শুধু্ ্াক্ষনর িই-ই ন়ে, 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ি্িান-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-আকাে-িাতাস-আক্ষলা- ৃবেি়ী-্াছ ালা ছা়োও আর্াক্ষদর, র্ানুেক্ষদর িাি-িািনা-র্ন সিবকছুই 
লুবকক্ষ়ে আক্ষছ ্ াক্ষনর কবলক্ষত কবলক্ষত।  ত্ন বনক্ষ়ে  ়েবি, িুেবি, আি ম সুের এই িইখাবন সারা জ়ীিক্ষনর সাে়ী িক্ষ়ে উঠক্ষি।" ি়েই 
অদু্ভত থলক্ষ্বছল, িুবদ্ধি়ীনা আবর্ তখন কোগুবলর একিণমও িুবেবন। বকন্তু িক্ষ়ে  াও়ো জ়ীিনপ্রাক্ষন্ত এক্ষস আবর্ আজ িুক্ষেবছ 
কোগুবল কত সতয; আর্ার জ়ীিক্ষনর সুক্ষখ দুিঃক্ষখ, থোক্ষক আনক্ষে, সবতয "়্ীতবিতান"-এর ্ ান ও িাণ়ী  রর্ িনু্ধর র্ক্ষতাই  াক্ষে 
 াক্ষে রক্ষ়ে থ্ক্ষছ। অন্ধ িুবদ্ধক্ষত  া থজক্ষনবছ,  া িুক্ষেবছ তারই বকছু কো আজ িলক্ষিা, থদাে-ত্রুবটর জনয ের্া থিক্ষ়ে বনলার্। 

"উ ন়েক্ষনর" এর  রই ব তা থদক্ষিন্দ্রনাে ঠাকুক্ষরর সাক্ষে িালক রবি দ়ী ম ভ্রর্ণ থেক্ষে থিে বকছুেণ বির্ালক্ষ়ের থকাক্ষল বিবিন্ন 
েিক্ষর িাস কক্ষরন। এই িসিাস কাক্ষল, র্িবেম ব তার সাবন্নক্ষধ্য ও তার বনক্ষদমবেত সুেৃংখল জ়ীিন াত্রা ও কক্ষঠার বন়ের্ কানুন - 
থ র্ন, প্রাক্ষত ঊোলক্ষে িািার সাক্ষে থিদ-উ বনেক্ষদর ়্ীতার্ন্ত্র ও ধ্যাক্ষন উ াসনা করা, িরফ-ে়ীতল জক্ষল স্নান থেক্ষে বিরবিকর 
দুগ্ধ ান ও খাও়ো - ইংরাজ়ী বেো ও সংসৃ্কক্ষত থিদ-উ বনেদ  াঠ, প্রাতযবিক সকাক্ষল বির্াল়ে ভ্রর্ণ, বিপ্রিক্ষর িজন থেক্ষে আিার 
সংসৃ্কত  াঠ ও িািবিক্ষশ্লেণ থলখা - ইতযাবদ এ্াক্ষরা িছক্ষরর িালক্ষকর  ক্ষে সিমদা সুক্ষখর ও র্ক্ষনান়ীত বছল না। বকন্তু ব তার 
একান্ত সািিক্ষ ম, বির্ালক্ষ়ের  ক্ষে  ক্ষে স্ব্ম়ী়ে অ রূ  প্রকৃবতদেমন, র্ন্ত্র়্ীত সং়্ীত, তার বেল্প়ীর্নক্ষক উক্ষন্মবেত কক্ষরবছল। 
সক্ষিমা বর, র্িবেমর বনক্ষদমবেত শিবদক আধ্যাত্ম দেমন ও থিদ-উ বনেক্ষদর িাণ়ী সরৃ্দ্ধ জ্ঞানবেো রবির  রিতম়ী জ়ীিক্ষন "ধ্রুি ক্ষদর" 
র্তই িাি ও জ়ীিন দেমনক্ষক প্রিাবিত কক্ষরক্ষছ -  া তাাঁর সাবিক্ষতয ্াক্ষনর বেল্প়ীসত্তাক্ষত প্রবতফবলত িক্ষ়েক্ষছ। 

প্রাি়ীন শিবদক র্বনে়ীরা সতয সন্ধান়ী ও সতযদ্র্ষ্টা বছক্ষলন, তারা উ লবি কক্ষরন, আবদ সৃবষ্টর রিসয (ঋকক্ষিদ); "অন্ধকাক্ষরর উৎস 
িক্ষত উৎসাবরত আক্ষলা"়ে এিং "ওাঁ"কার েব্দধ্ববনক্ষত। “ওাঁর্” ই েব্দ ব্রহ্ম িা  রর্েবি, বতবনই স্রষ্টা, অ্বণত অনাবদকাল থস্রাক্ষত 
সদা বিরাবজত, ধ্ববনক্ষত তরক্ষঙ্গ তরক্ষঙ্গ, তাই থ ন তারই, সৃবষ্টর র্াক্ষে স্রষ্টার আিাসন। বতবন  ািত়ী়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জ্ত ও জ্ক্ষতর 
সকল প্রাণক্ষক প্রকাে কক্ষরক্ষছন, "স়ীর্ার র্াক্ষে অস়ীর্" বতবন সতত বিরাজর্ান। 

র্িবেম ব তার র্ক্ষতাই রি়ীন্দ্রনাে শিবদক আধ্যাত্ম দেমনক্ষক বিশ্বাস কক্ষরক্ষছন, থ  ব্রম্ভই থজযাবতর্ম়ে  রর্ েবি, বতবন অখন্ড ও  ূণম, 
বতবন সতয সুের, আনের়্ে ও র্ঙ্গক্ষলর উৎস। বতবনই  রর্াত্মা ্ান একক্ষর্ি। ্াক্ষনই কবি সিজ কক্ষর ্াইক্ষলন, "প্রের্ আবদ 
তি েবি, আবদ  রর্ উজ্জ্বল, থজযাবত থতার্ার", থসই ঐশ্ববরক েবি  া ি়ীণার তাক্ষর তাক্ষর সুক্ষর-তরক্ষঙ্গ েংকৃত িক্ষ়ে িক্ষলক্ষছ, "সি 
্্ন উদক্ষিবল়ো - র্্ন কবর অত়ীত অনা্ত আক্ষলাক্ষক উজ্জ্বল িঞ্চল, এবক আনে বি ুল তরঙ্গ থর, বি ুল তরঙ্গ থর"। 

থসই "একক্ষর্ি" র্ন্ত্রেবি থ ন নৃতযছক্ষে সর্গ্র আকাে িাতাস আক্ষলা়ে, গ্রি-তারা-িন্দ্র-সূ ম- ৃবেি়ীক্ষক আিুত কক্ষরক্ষছ, "িক্ষি 
বনরন্তর অনন্ত আনেধ্ারা়ে"। রু্গ্ধ প্রাক্ষণ কবি থ্ক্ষ়ে ওক্ষঠন, "িাক্ষজ িাক্ষজ রর্যি়ীণা িাক্ষজ ... নাক্ষি নাক্ষি নাক্ষি রর্যতাক্ষল নাক্ষি ত ন 
তারা নাক্ষি নদ়ী সরু্দ্র্ নাক্ষি জন্ম-র্রণ নাক্ষি,  ু্- ু্ান্ত নাক্ষি বিশ্বছক্ষে র্াবতক্ষ়ে থপ্রক্ষর্ থপ্রক্ষর্ নাক্ষি"। 

কবি অনুিি কক্ষরক্ষছন, ঈশ্বর-প্রকৃবত-র্ানি জা্বতক প্রাণ একই সুক্ষর িাাঁধ্া। "... এক ছের়্ে স্পেক্ষন, থসই তরঙ্গ সর্গ্র বিক্ষশ্ব 
প্রিির্ান, থসই প্রাণই  ৃবেি়ীর ধু্লার র্ধ্য বদক্ষ়ে সিস্র দূিমাে়ীক্ষেম,  াতা়ে  াতা়ে, রু্কুক্ষল রু্কুক্ষল আনক্ষোক্ষজ্জ্বাল িক্ষ়ে বিকবেত িক্ষ়ে 
উক্ষঠক্ষছ, এই অক্ষেম র্ানুে সর্গ্র প্রকৃবতর সক্ষঙ্গ একান্ত “...অস়ীর্ কাক্ষলর থ  বিক্ষিাক্ষল ... না়ে়ীক্ষত থর্ার রিধ্ারা়ে থলক্ষ্ক্ষছ তার টান, 
বিস্মক্ষ়ে তাই জাক্ষ্ আর্ার ্ান..."। 
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 রর্ ব তা ব্রম্ভই সতযসুের,  রর্ োবন্ত ও কলযাক্ষণর আধ্ার 'সর্াবন' র্ক্ষন্ত্র রবি প্রােমনাসং়্ীক্ষত থ্ক্ষ়ে  ান, "আনেক্ষলাক্ষক 
র্ঙ্গলাক্ষলাক্ষক বিরাজ সতযসুের..."। সৃবষ্টর প্রিির্ান ছে স্পেনক্ষক কবি নৃক্ষতযর তাক্ষল ও ছক্ষে তুলনা কক্ষরক্ষছন,  

"থতার্ার বিশ্ব নাক্ষির থদালা়ে থদালা়ে 
িাাঁধ্ন  রা়ে িাাঁধ্ন থখালা়ে ..." 

" ুক্ষ্  ুক্ষ্ কাক্ষল কাক্ষল সুক্ষর সুক্ষর তাক্ষল তাক্ষল 
সুক্ষখ-দুিঃক্ষখ ি়ে তরঙ্গর়্ে থতার্ার  রর্ানে থি 

নক্ষর্া নক্ষর্া নক্ষর্া ..."। 

়্ীতবিতাক্ষনর ব্রহ্মসঙ্গ়ীত ছা়োও " ূজা"   মাক্ষ়ের ্াক্ষন এিং তার “থপ্রর্” ও “প্রকৃবত”র ্াক্ষনও থদবখ ঈশ্বর থপ্রর্,  াবেমি থপ্রর্ 
ও র্ানি থপ্রর্ সিই একবট সুক্ষরর িাণ়ীক্ষত জব়েক্ষ়ে আক্ষছ। থপ্রর্   মাক্ষ়ের একবট ্াক্ষন বতবন থসই অনুিক্ষির কোই িক্ষলক্ষছন, 

"িাবজল কািার িীেো..."। থপ্রর্, প্রকৃবত ও ঈশ্বর সি বর্ক্ষল বর্ক্ষে একাকার িক্ষ়ে রক্ষ়েক্ষছ থ  তার র্ক্ষনর জ্ক্ষত। 

আর্াক্ষদর বপ্র়ে  া্ল ঠাকুর িক্ষলবছক্ষলন, "র্ান" আর "হুাঁে" বনক্ষ়েই র্ানুে; “র্ান আর হুাঁে  খন ছা়েবি তখনই ঠাকুক্ষরর দেমন 
বর্লক্ষি” আর্ার কবিগুরুও জ্তব তার কাক্ষছ রু্বি থিক্ষ়েক্ষছন, রু্ি িক্ষত থিক্ষ়েক্ষছন জা্বতক কার্না-িাসনা-তৃষ্ণা-েুদ্র্তা থেক্ষক, 

"প্রিু, দাও থর্াক্ষর আক্ষরা থিতনা," 
"...আক্ষরা থপ্রক্ষর্ আক্ষরা থপ্রক্ষর্ 
থর্ার আবর্ ডুক্ষি োক থনক্ষর্ 

সুধ্াধ্াক্ষর আ নাক্ষর 
তুবর্ আক্ষরা আক্ষরা কর দান"। 

সাংসাবরক জ়ীিক্ষন কবি দুিঃখ থ ক্ষ়েক্ষছন অক্ষনকই। রৃ্তুয ও থোক এক্ষসক্ষছ িারংিার, িাবরক্ষ়েক্ষছন বপ্র়ে  ত্ন়ী কনযা প্রাক্ষণর অবধ্ক বপ্র়ে 
"স্বার়্ী"থক আর বপ্র়ে আ নজনক্ষদর, তিুও, সতযসুেক্ষরর উ াসক কবি অবিিল বিক্ষত্ত িরণ কক্ষরক্ষছন সর্স্ত দুিঃখক্ষক, 

"আক্ষছ দুিঃখ, আক্ষছ রৃ্তুয বিরিদিন লাক্ষ্, 
তিুও োবন্ত তিু আনে তিু অনন্ত জাক্ষ্ 
...নাবি ে়ে, নাবি থেে নাবি নাবি শদনক্ষলে 
থসই  ূণমতার  াক্ষ়ে, র্ন িান র্াক্ষ্"। 

থোকাতুর হৃদক্ষ়ে বতবন শুধু্ প্রােমনা কক্ষরক্ষছন  

"...থতার্াক্ষত রক্ষ়েক্ষছ কত েে়ী িানু 
িারা়ে না কিু অনুপেমোেু 

আর্ার েুদ্র্ িারাধ্ন গুবল রক্ষি নাবক তি  া়ে..."। 

তার ্াক্ষনর ্ি়ীর আক্ষিদন (ঐশ্ববরক িািনা র্ানবিকতা জনর্ঙ্গল বিন্তাধ্ারা) িাক্ষর িাক্ষর িহু গুণ়ীজনক্ষক রু্গ্ধ কক্ষরক্ষছ, তাক্ষদর 
থপ্ররণা বদক্ষ়েক্ষছ। তরুণ "নযেে" ("নাবি সূ ম নাবি থজযাবত" ্ াক্ষনর রিব়েতা  রিতম়ী কাক্ষলর সন্নযাস়ী বিক্ষিকানে) প্রা়েই ব্রহ্মসর্াজ 
সিা়ে, ব্রহ্মসঙ্গ়ীত - "থতার্াক্ষরই কবর়োবছ জ়ীিক্ষনর ধ্রুিতারা" ্ানবট থ্ক্ষ়ে সকলক্ষক আনে বদক্ষতন। আক্ষরা  ক্ষর অবিংসিাদ়ী 
স্বাধ়্ীনতা সংগ্রার়্ী ্ান্ধ়ীজ়ীর ও বপ্র়ে ্ান বছল, " বদ থতার ডাক শুক্ষন থকউ না আক্ষস..."। ি়ে আি ম লাক্ষ্ কবি র্ক্ষনর বিোল 
িযাবপ্ত, বক সুখ অনুিূবত।  
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আর্াক্ষদর র্ত নগ্েয তুি অবত সাধ্ারক্ষনর জ়ীিক্ষনও তার ্ াক্ষনর িাণ়ীক্ষত থপ্ররণা বদক্ষ়েক্ষছন, সুক্ষখ দুক্ষখর প্রবতবদক্ষনর জ়ীিক্ষন আ ন 
িক্ষ়ে কাক্ষছ এক্ষসক্ষছন, িালিাসা, সর্ক্ষিদনা়ে সাে়ী িক্ষ়ে উক্ষঠক্ষছন, থ ন ্ ানবট শুধু্ আর্ার জনযই বলক্ষখক্ষছন। সিমকাক্ষলর সিম জক্ষনর 
সাক্ষে িক্ষ়ে বতবন বিশ্বকবি িক্ষ়ে উক্ষঠক্ষছন। 

"়্ীতাঞ্জবল"র রবিক্ষক "থেষ্ঠ বিশ্বকবি" বিক্ষসক্ষি িূবেত কক্ষরক্ষছ। বকন্তু তার আক্ষরা ি়ে এক  বরি়ে আক্ষছ, বতবন বছক্ষলন বিশ্ব 
র্ানিক্ষপ্রক্ষর্র উ াসক, বিশ্বোবন্তর উ াসক। বনজস্ব সার্ক্ষেম থ র্ন "োবন্তবনক্ষকতন" প্রবতষ্ঠা কক্ষরক্ষছন, থতর্বন কক্ষর থিক্ষ়েবছক্ষলন 
এই বিশ্ব থ ন বিশ্বোবন্তবনক্ষকতন িক্ষ়ে ওক্ষঠ, র্ঙ্গলকার়্ী বিশ্বব তার োবন্তিুিন িক্ষ়ে ওক্ষঠ। তার সর্সার্ব়েক কাক্ষলর "বিংসা়ে উন্মত্ত 
 ৃথ্ব়ী”থত র্ানুক্ষের বিংসা থলাি অোবন্ত অনািার কবিক্ষক ্ি়ীর র্ানবসক দুিঃখ থিদনা়ে  ন্ত্রণা বদক্ষ়েবছল। বতবন তাই "নতুন" থকান 
বিশ্বক্ষপ্রবর্ক র্ঙ্গলকার়্ী র্িার্ানক্ষির আবিিমাি উত্থাক্ষনর প্রতযাো়ে িযাকুল প্রােমনা কক্ষরক্ষছন  

"নতুন তি জন্ম লাব্ কাতর  ত প্রাণ়ী..." 

তার আকুল প্রােমনা স্বতিঃসূ্ফতমিাক্ষি প্রকাবেত িক্ষ়ে উক্ষঠক্ষছ ্াক্ষনর আক্ষিদক্ষন 

"িবরে ধ্রা-র্াক্ষে োবন্তর িাবর... 
জ়ে জ়ে থিাক থতার্াবর"। 

এই থ ন সর্গ্র বিক্ষশ্বর োবন্ত ও র্ঙ্গলকার়্ী র্ানুক্ষেরই প্রােমনা,  া বিরকাক্ষলর জনয সতয। "়্ীতবিতাক্ষন"র ্ াক্ষন ও জ্ঞাক্ষনর আক্ষিদক্ষন 
বিশ্বক্ষপ্রবর্ক কবি শুধু্ আজক্ষকর  ুক্ষ্র জনযই ন়ে, আ্ার়্ীকাক্ষলর র্ানুেক্ষদর জনয বলক্ষখ থ্ক্ষছন, থরক্ষখ থ্ক্ষছন তাাঁর িাণ়ী, থপ্ররণা 
বদক্ষত, রু্গ্ধবিক্ষত্ত সর্ধ্র্ম়ীক্ষদর জ়ীিন  ক্ষের  রর্সাে়ী িক্ষ়ে; বতবন থ  বিরকাক্ষলর বিরকবি। এই র্িাকবিক্ষক আর্ার েেোম জানাই 
িাক্ষর িাক্ষর ...। 

ওাঁর্ োবন্ত ওাঁর্। 

 

তেয: 

জ়ীিনসৃ্মবত  
়্ীতবিতান (অখন্ড) 
সঞ্চব়েতা 
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শ্রযদ্ধয় িঃ শযোমোেসোি মুখোজথী ভি িোেতীয় েোজনীভতেই িভে? 

- জয়ন্ত থিিনোে 

(যিসিুি থেযি সংগৃ্ভহত) – 

১৯৫৩ এে ৯ থম শ্রযদ্ধয় শযোমোেসোি মুখোভজথ পোঞ্জোযিে আম্বোেোে মোযি এি ভিেোি জনসিোয় পভন্ডত জহেেোে থনযহরুে িোশ্মীে 
নীভতযি তুযেোযধ্োনো িেযেন।  ভি িোশ্মীে িোেযতে অভিযিিয অগ হযয় েোযি, তোহযে িোশ্মীযেে থিন আেোিো সংভিধ্োন, আেোিো 
ভনশোন, আেোিো উভজভে আজম (েধ্োনমিী ), আেোিো সুভেথমযিোিথ হযি তোে িযোখো চোইযেন থনযহরুে িোযে। 

...ওই ভিনই জেেযেে ১৫ ভিভম িূযে ভতভন িোযগ্োয়োেোযত আে এিভি জনসিোয় থশখ আিিুল্লোে এভিভিউি ভনযয় েশ্ন তুেযেন। 
ভতভন িেযেন, “থশখ আিিুল্লো আমোযি িোশ্মীযে েযিশ িেযত ভনযষধ্ িযেযেন ভিন্তু আভম ভিনো পোেভমযিই িোশ্মীযে ঢুিি।” 
পযেে ভিন ভতভন পোঞ্জোযিই েইযেন িোশ্মীযেে উযেযশয েওনো হওয়োে জনয । 

...১১যম ১৯৫৩ ভিিোে ৪ িোয় িঃ মুখোভজথে ভজপ িোশ্মীে -পোঞ্জোি সীমোযন্তে ভিযি েওনো হে। সযগ িঃ মুখোভজথে েোইযিি 
থসযক্রিোভে থিিচোেঁি িোিুে, জনসঙ্ঘ থনতো শ্রী গুরু ির্ত্ তিি এিং িঃ মুখোভজথে ভিযশষ েভতভনভধ্ অভত ভিশ্বস্ত  ুিি শ্রী অিে ভিহোেী 
িোজযপয়ী। 

...ভিি ভিযিে ৪.৪৫ ভমভনযি মোযধ্োপুে থচিযপোস্ট পোে হযয় জমু্ম সীমোযন্তে ভিতযে েোিী নিীে থসতু অযধ্থি পোে হওয়োে পযেই 
থসতুে উপযে জমু্মে িোিুয়ো েোনোে পুভেশ অভিসোে শযোমোেসোি মুখোভজথে িনিয় েোভমযয় ভিযেন। এিং শযোমোেসোি মুখোভজথে হোযত 
এিিো ভনযিথশ নোমো ধ্ভেযয় ভিযেন  োযত থেখো আযে -িঃ মুখোভজথে জমু্ম-িোশ্মীযে েযিযশে থিোযনো অনুমভত থনই। 

...তখন িঃ মুখোভজথ তোেঁে এিোন্ত ভিশ্বস্ত অনুগ্োমী  ুিি অিে ভিহোেী িোজযপয়ীযি ভজপ থেযি নোভমযয় ভিযেন এিং িেযেন, 
“িোযজযপয়ী তুভম ভিযে  োও, ভগ্যয় থিশিোসীযি িযেো, আভম ভিনো পোেভমযিই জমু্ম িোশ্মীযে েযিশ িযেভে।” 

...এে পযে থসই েোযত তোযিে শ্রীনগ্ে থসন্ট্রোে থজযে ভনযয়  োওয়ো হে। পযে শ্রীনগ্ে শহে থেযি ৭ মোইে িূযে জগযে থঘেো সোপ 
পযোেঁচোয় পভেপূেথ অতযন্ত সযোেঁতযসেঁযত মনুষয িসিোযসে অনুপ ুক্ত িুিুভেযত তোেঁযিে েোখো হে। চোভেপোযশ পোহোড় আে জগে । থ ন 
এি ভিন্ন েহ। তোপমোত্রো ভহমোযঙ্কে ভনযচ চযে  োওয়োয় িঃ মুখোভজথ অসুি থিোধ্ িেযত েোগ্যেন। 

...মনুষয িসিোযসে অনুপ ুক্ত ঐ িযিযজে থমযঝযত শুধু্মোত্র এিিো তোভিয়ো পোতো ভেে। ঐ েোযত িোেযতে অনযতম ভচেযশ্রষ্ঠ সন্তোন 
িোংেোে িোঘ সযোে আশুযতোষ মুখোভজথে িীে পুত্র শ্রযদ্ধয় শযোমোেসোি মুখোভজথ িোশ্মীযেে িোন্ডো সইযত নো থপযে – িোযে িোযে এিিো 
গ্েম থপোষোি ভিযক্ষ চোইযেন থশখ আবু্দল্লোে িচথোেীযিে িোযে। অসহোয় িোগ্োযনে মোেী িযোে িযোে িযে উনোে ভিযি তোভিযয় 
েোিে। িোেন তোেঁে ভিেু িেোে ভেে নো। উপেতেো থেযি থসই েিভম ভনযিথশ নোভি থিওয়ো হযয়ভেে। 

...পযে েোত গ্িীে হযে িোশ্মীে সেিোযেে উধ্থতন িমথচোেী িভক্স গুেোম মহম্মি এিিো ওিোেযিোি আে ব্লযোযঙ্কি পোিোযেন িঃ 
মুখোভজথে জনয। ভিম ভিম িেো আযেোয় িঃ মুখোভজথ আে তোেঁে সহয োগ্ীেো ঐ জগযে ভহমোযঙ্কে ভনযচ চযে  োওয়ো তোপমোত্রোয় থমযঝযত 
পযড় েইযেন। ঐ সময় জহেেোে থনযহরু তোেঁে ভিভল্লে িোসিিযন এভস চোভেযয় এিং থশখ আিিুল্লো তোেঁে শ্রীনগ্যেে িোসিিযন 
থেযপে তেোয় আেোম িেযত েোগ্যেন। 

...এভিযি ভিভল্লযত ভিি তোে পযেে ভিন অেথোৎ ১২ থম ১৯৫৩, ভহনু্দমহোসিোে থেভসযিন্ট ভনমথে চন্দ্র চোিযোভজথ (ভসভপএম থনতো 
থসোমনোে চযোিোভজথে ভপতো) ভহনু্দ মহোসিোে থসযক্রিোভে ভি ভজ থিশপোযন্ড, সংসি সিসয শ্রী নন্দেোে শমথো, িঃ েিোশ িীে শোস্ত্রী 
সংসযিে থিওয়োন হযে িঃ মুখোভজথে থেপ্তোযেে েভতিোযি জহেেোে থনযহরু আে থশখ আবু্দল্লোে ভিরুযদ্ধ েোযগ্ থক্ষোযি থিযি 
পড়যেন। 
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...১৫ থম ১৯৫৩ জহেেোে থনযহরুে ভনযিথযশ তোেঁযিে সিেযিই ভিভল্লযত ভেযিনশন ভিযিনশন এক্ট (P.D.A) এ থেপ্তোে িেো হে। 

...২৩যম ১৯৫৩ শভনিোে থিোযে জহেেোে থনযহরু তোেঁে থিোন ভিজয়েক্ষ্মী পভন্ডতযি ভনযয় ভতন ভিযনে সিযে িোশ্মীযে এযেন সযগ 
ভেযেন তৎিোেীন স্বেোষ্ট্র ও েোজয ভিষয়ি মিী থি. এন .িোিজু। শ্রীনগ্ে এয়োেযপোযিথ তোযিে হোভস হোভস মুযখ ভেভসি িেযেন থশখ 
আিিুল্লো, িেন ভসংহ, িোশ্মীযেে মিী পোভেষিেো ও ইভন্ডয়োন আমথীে িপ অভিভসয়োেেো। 

...থসভিন সেযোয় িোে থেযিে ধ্োযে পভন্ডত থনযহরু হোভস হোভস মুযখ এি ভিেোি জনতোে সোমযন আযেো জ্বোভেযয় এি পোযিথে 
উযদ্বোধ্ন িেযেন। ভঢে থেোেঁড়ো িূেযে েোিো সযেও থনযহরু এিভিিোেও িঃ মুখোভজথে থখোেঁজ খিে ভনযেন নো। 

...২৪ থম ১৯৫৩ অেথোৎ পযেে ভিন েভিিোে সিোযে পভন্ডত থনযহরু, থহোম ভমভনস্টোে থি. এন. িোিজু, িোশ্মীযেে েধ্োন থশখ 
আিিুল্লো, নযোশোনোে িনিোযেযন্সে অনযোনয থনতৃিৃন্দ এি থগ্োপন ভমভিযঙ ভমভেত হযেন। িস্তুত ঐ ভমভিংএ িঃ শযোমোেসোি 
মুখোভজথযি ভিিোযি থিো পয়জন ভিযয় ধ্ীযে ধ্ীযে মৃতুযে মুযখ থিযে থিওয়ো  োয় থসিো ভিি িেো হে। 

...পভন্ডত থনযহরু সিে েিম বু্ল ভেন্ট ততেী িযে ভিযয় ২৪যম সোেো ভিন িোে থেযিে থসৌন্দ থ উপযিোগ্ িযে থিোন ভিজয়েক্ষ্মী 
পভন্ডতযি ভনযয় পযেে ভিন ২৫ থম ভিভল্ল ভিযে এযেন। 

...২৬ থম ১৯৫৩ তোভেযখ Hindustan Standard পভত্রিোয় থেখো হে, “িঃ শযোমোেসোি মুখোভজথ আে তোেঁে সহয োগ্ী িন্দীযিে 
থিোযিথ এভপয়োে িেোে অনুমভত থিওয়ো হে নো। তোেঁযিেযি ভিনো পোেভমযি িোশ্মীযে েযিযশে িোযয় িুই মোস িোেোিন্দী িযে েোখো 
হে।” 

...থনযহরুে পভেিল্পনো অনু োয়ী িোশ্মীযে অসহনীয় পভেভিভতযত পযড় েইযেন িোেত মোতোে অনযতম িীে সন্তোন িঃ শযোমোেসোি 
মুখোভজথ। তৎিোেীন িোংেোে মুখযমিী িঃ ভিধ্োন চন্দ্র েোয়ও থমৌন থেযি থগ্যেন। 

...সুভেথমযিোযিথে ভসভনয়োে এিযিোযিি ইউ.এম.ভত্রযিিী ১৩ জুন থিখো িেযেন িঃ মুখোভজথে সযগ ভেগ্যোে এিিোইস থিওয়োে জনয। 
ভিন্তু ভিি তোে পযেে ভিনই অেথোত ১৪ জুন এিযিোযিি ভত্রযিিী ভিভল্ল এযস থেস িনিোযেন্স িযে জোনোযেন থ - “আভম থিোযনো 
েিম ভেগ্যোে এিিোইস ভিযত নো থপযে িোধ্য হযয় ভিভল্ল চযে এযসভে িোেন – িোেত সেিোে আে িোশ্মীে সেিোযেে সুেষ্ট 
ভনযিথশ ভেে থ  িোশ্মীযেে থিপুভি িভমশনোে অি পুভেশ আমোযিে আযেোচনোে সময় সি সময় উপভিত েোিযিন এিোই নোভি 
উনোযি ভনযিথশ থিওয়ো হযয়যে।” 

...ভতভন আেও িেযেন, “I could not agree to it because under the law talk between the lawyer and his 
client is confidential.” 

(িঃ মুখোভজথে সহয োগ্ী মোধ্ি িেেোযজে ভেভখত িই I Bid – পৃষ্ঠো নং ২৭৮ এ পভেষ্কোে উযল্লখ আযে এই সি িেো।) 

...ভমঃ ভত্রযিিী  খন িোশ্মীে থেযি ভিভল্ল ভিযে আসভেযেন তখন থহোযিযে এি ভসভনয়োে িোশ্মীেী নোগ্ভেি উনোযি িেযেন – 
“আপভন এখনই ভিভল্ল  োযিন নো, িঃ মুখোজথযি েোভড়যয় ভনযয়  োন নতুিো উনোযি থমযে থিেো হযি এখোযন।” 

...থসই এিই েিীন িোশ্মীেী িযভক্ত ২৪ জুন িঃ শযোমোেসোি মুখোভজথে মৃতুযে পযে, ২৪ জুন সিোে থিেো এিযিোযিি ইউ. এম. 
ভত্রযিিীযি মযন িভেযয় ভিযেন থসই িশ ভিন আযগ্ িেো িেোিো। 

...পভেিল্পনো মোভিি সিূেথ বু্লভেন্ট ততেী িযে পভন্ডত থনযহরু ১৯৫৩ সোযেে জুন মোযসে েেম সপ্তোযহ ইউযেোযপে েন্ডন, 
থজভনিোে ভিযি িীঘথ ভ্রমযে থিে হযেন। এভিযি তোেঁে ভনযিথশ মতন েি অনুসোযে সমস্ত ভিেু চেযত েোগ্ে। 

...এি িম েি িযষ ২৩ জুন ১৯৫৩ তোভেযখ িঃ মুখোভজথে িযোেিুযেযিি মোিথোযেে ভিি এি সপ্তোহ পযে অেথোৎ ৩০ জুন পভন্ডত 
থনযহরু ভিযিশ সিে থশষ িযে িোেযত ভিযে আযসন। 
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...ভিি থসই ভিনই জহেেোে থনযহরু ভিভল্ল ভিযে এযস তোেঁে েধ্োনমিীে পযোযি শ্রযদ্ধয় িঃ শযোমোেসোি মুখোভজথে মোতো থ োগ্মোয়ো 
থিিীযি এিভি ভচভি ভেখযেন – 

Letter No. – 499 – P.M 
New Delhi, 

June 30,1953 

My Dear Mrs. Mukharjee, 

It was with deep grief that I learnt a few days ago, as I was leaving Geneva for Cairo, that your son 
Dr. Shyamaprasad Mukharjee had died. The news came as shock to me for – though we may have 
differed in politics. ……… When I went to Kashmir about five weeks ago, I inquired as to where he was 
kept and about his health. I suppose it was beyond human power to do anything and we have to bow 
to circumstances beyond control. 

If I can be of any service to you– you will please not hesitate to inform me. 

Yours faithfully, 

S/D Jawharlal Nehru!!! 

...আে এই এখোযনই খিিো – 

“Though we may have differed in politics”!!! - আিো িোযেোও সযগ  ভি েোজননভতি মত পোেথিয থেযিও েোযি তোহযে 
ভি তোযি এইিোযি থমযে থিেযত হযি??? 

“I suppose it was beyond human power to do anything…” – “আভম মযন িভে এিো ভেে মনুষয শভক্তে উযধ্থ তোযত 
ভিেু িেোে ভেে নো” - সভতয চমৎিোে । 

...িঃ শযোমোেসোি মুখোভজথে িোেে িেো সযেও শ্রীনগ্ে সোি থজযেে িোক্তোে ২০ জুন ১৯৫৩, িুপুে ২.৩০িোয় থজোে িযে 
থস্ট্রপযিোমোইভসন ইযঞ্জিশন ভিযেন। িঃ মুখোভজথে পোভেিোভেি িোক্তোে এই ইযঞ্জিশন সিযিথ সতিথ িযে ভেযেন। 

...িঃ মুখোভজথে েোইযিি থসযক্রিোভে থিিচোেঁি িোিুে ও জনসযঙ্ঘে ভেিোে গুরু ির্ত্ তিিযি শ্রীনগ্ে সোিযজযে িোনোন্তভেত িেো 
হে। ভিনো শীতিযস্ত্র, ভিনো ভচভিৎসোয় িঃ মুখোভজথ আেও অসুি হযয় পড়যেন। ১৯ জুন এিং ২০ জুন ১৯৫৩-এে মোযঝে েোতিো 
িয়ংিে থগ্ে। 

...িঃ মুখোভজথে ভপযি অসহয িযেো হযত েোগ্ে এিং েচন্ড জ্বে এযেো। ২০ জুন সিোে ১১.৩০িোয় থজযেে িোক্তোে আেী মহম্মি 
িঃ মুখোভজথযি থিযখ িেযেন– িঃ মুখোভজথে ড্রোই পু্লভেভস (Pleurisy) হযয়যে। তোই উনোযি থস্ট্রপযিোমোইভসন ইযঞ্জিশন ভিযত হযি 
এিং ভিেু পোউিোে জোতীয় ঔষধ্ খোওয়োযত হযি।” 

...এে পূযিথ ১৯৩৭ ও ১৯৪৪ সোযে িঃ মুখোভজথ ঐ এিই থেোযগ্ আক্রোন্ত হযয়ভেযেন। তোই তোে এ ভিষযয় অভিজ্ঞতো ভেে। থসইজনয 
সেে িঃ মুখোভজথ িেযেন– “আমোযিে পোভেিোভেি িোক্তোে ভমঃ থিোস িযেযেন থস্টপযিোমোইভসন আমোে শেীযে সুি িযে নো। তোই 
ওিো ভিেুযতই থিওয়ো  োযি নো।” 
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...ভিন্তু এই িেো থশোনোে পযেও ২০ জুন িুপুে ২.৩০িোয় এি েোম থস্ট্রপযিোমোইভসন ইযঞ্জিশন িঃ মুখোভজথে হোযত পুশ িেো হযেো 
এিং ২১ জুন সিোে ১০িোয় আেও এি েোম ঐ এিই ইযঞ্জিশন িঃ মুখোভজথযি পুশ িেো হে। তোযি আশ্বস্ত িেো হে এই িযে 
থ , এিো নূতন ড্রোগ্, এিো ভনযে উভন দ্রুত থসযে উিযিন। 

...২১ জুন ভিযিে ৪িো থেযি িঃ শযোমোেসোি মুখোজথে িুযি ও ভপযি িযেো অসহয িোযি থিযড় থগ্ে, জ্বে ১০৫ ভিভে েোভড়যয় থগ্ে। 

...ভিনো ভচভিৎসোয় মোত্র িুই জন সহয োগ্ী িন্দীে সযগ থসই েোযত পযড় েইযেন িোেতমোতোে িীে সন্তোন পভিম িোংেো সৃভষ্টে জনি 
শ্রযদ্ধয় িঃ শযোমোেসোি মুখোভজথ। 

...২২ জুন িঃ মুখোভজথে েচন্ড িুযি িযোেো ও শ্বোসিষ্ট হযত েোগ্ে থিোে ৪যিযত ঘুম থিযগ থগ্ে। থিোে ৪.৪৫িো প থন্ত ভতভন পযড় 
েইযেন েোয় অযচতনিোযি। শ্বোস েশ্বোযসে গ্ভতযিগ্ ধ্ীযে ধ্ীযে ভনযস্তজ হযয় থ যত েোগ্যেো। 

...উপোয় নো থিযখ তোেঁে সহয োগ্ী িন্দী গুরু ির্ত্ তিি এিং থিিচোেঁি িোিুে এিিু গ্েম জে িযে তোযত এিিু িোরুভচভন আে েিগ 
ভমভশযয় িঃ মুখোভজথযি পোন িেোযেন। থিোে ৫িোয় ভতভন সোমোনয সুি থিোধ্ িেযত েোগ্যেন। 

...ঐভিন সিোে ৭.৩০িোয় থশখ আবু্দল্লোে ভিি িেো িোক্তোে আেী মহম্মি তোযি পেীক্ষো ভনেীক্ষো িযে িঃ মুখোভজথে িোম হোযত ২ 
ভস.ভস. থিোেোভমন ইযঞ্জিশন ভিযেন। 

...এে পযেই িঃ মুখোভজথযি িেো হযেো – “উপে মহযেে ভনযিথশ আযে আপনোযি হসভপিোযে িভতথ িেোযত হযি তোই এখোন থেযি 
ভেমুি িেো হযি।  

...২২ জুন ভিি িুপুে ১২িোয় িয়ংিে অসুি িোংেোে িোঘ িঃ আশুযতোষ মুখোভজথে িীে পুত্র শ্রযদ্ধয় িঃ শযোমোেসোি মুখোভজথ 
অসহোযয়ে মতন শুধু্ মোত্র এিিো জোমো পযে থিোযনো েিম শীত িস্ত্র নো পযে িযোে িযোে িযে শূনয িৃভষ্টযত তোিোযত তোিোযত থশখ 
আবু্দল্লোে পুভেশ আভধ্িোভেিযিে সযগ পোযয় থহেঁযি থহেঁযি গ্োভড় নং – থি – ১৫৯-এ ভগ্যয় উিযেন সোধ্োেে ভক্রভমনোেযিে মতন। 

...হোসপোতোযে িভতথ িেোে পে জোনোযনো হয় থ  তোে Heart Attack হযয়যে। এে এিভিন পে তোে মৃতুয হয় েহসযজনি িোযি। 
২৩ জুন ৩.৪০িোয় তোেঁে মৃতুয থঘোষেো িেো হয় । িঃ মুখোভজথে থিোনও থপোস্ট মযিথম িেো হয়ভন িো মৃতুযে থিোনও তিন্ত হয়ভন । 
থ োগ্মোয়ো থিিী ভনেযপক্ষ তিযন্তে িোভি িেযে থনযহরু তো েতযোখোন িযেন। 

...S.C DAS এে মযত, হোসপোতোযেে নোসথ RAJDULARI TIKU শযোমোেসোযিে থমযয় সভিতোযি িযেভেযেন থ  িঃ মুখোভজথ 
িোক্তোযেে জনয ভচৎিোে িেযে থস DR. JAGANNATH ZUTSHI থি থিযি আযন । ভতভন এিভি ভিষোক্ত পোওিোে ভিযে িঃ 
মুখোভজথ েচন্ড ভচৎিোে িেযত শুরু িযেন এিং ভিেুক্ষযেে মযধ্যই মোেো  োন। ২০০৪ সোযে িোজযপয়ী িোভি িযেন থ  মুখোভজথে 
থেপ্তোে ভেে থনযহরুে ষড় ি। 

...এমনভি তোে মৃতুযে পেও অযনি ষড় ি হয়। িেিোতোযত তোে মৃতযিহ থ ভিন আনো হয় থসইভিন িোযমেো িোংেো িে থিযিভেে 
 োযত তোে অযন্তভষ্টযত থিশী মোনুষ থ যত নো পোযে। তেোভপ হোজোে হোজোে থেোি জমোযয়ত হযয়ভেে তোযিে ভেয় থনতোযি থশষ 
ভিিোয় জোনোযনোে জনয। 

...স্বোধ্ীনতোে ৭০ িেযে এই মহোপুরুষযি িম অিযহেোে স্বীিোে হযত হয়ভন। তেোভপ ভতভন িোেযতে েভতভি মোনুযষে মযনে 
মভনযিোিোয় িোন িখে িযে আযেন। 

িভেত আযে, এই মহোন থনতোই পভিমিযগে সৃভষ্ঠিোে। িোগোেীযিে আশ্রয়িোতো। 

তিুও িোগোেী িুভেয়োযে  োে নোম.....ভতভনই শযোমোেসোি মুখোজথী। 
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 ে  াক্ষি  েিারা ।। 
 

তুবর্  বদ িাও 
- জ়ীিানে থ াে (প্রিাক্ষলর িািা) 

 

তুবর্  বদ িাও, আবর্ িক্ষত  াবর 
আকাক্ষে থিাক্ষরর সূ ম । 

থ া্াক্ষত থতার্া়ে অ ার েবি 
থ টা িক্ষি থতার্ার তূ ম ।। 

তুবর্  বদ িাও, আবর্ িক্ষত  াবর 
থতার্ার র্ক্ষনর আ্ল । 

 াই োক্ থতার্ার িাত়ী-থ া়ো-্া়ে়ী 
দক্ষম্ভ িক্ষি না  া্ল ।। 

তুবর্  বদ িাও, আবর্ িক্ষত  াবর 
থতার্াক্ষতই ্রবিত । 
 বদ তুবর্ িও র্ঙ্গলর়্ে়ী 
সৃজক্ষন উলবসত ।। 

তুবর্  বদ িাও, আবর্ িক্ষত  াবর 
সা্ক্ষরর ি়ে থর্ঢউ । 

িাসাক্ষি থতার্ার বিোক্ষদর সাবর 
বিি  াক্ষি না থকউ ।। 

তুবর্  বদ িাও, আবর্ িক্ষত  াবর 
িা্াক্ষন থ্ালা  ফুল । 

জ়ীিক্ষনক্ষত দাও থ খাক্ষনই  াব়ে 
রাঙ্গাক্ষি থতার্ার কুল ।। 

তুবর্  বদ িাও, আবর্ িক্ষত  াবর 
থতার্ার  ারািত । 

বিক্ষশ্ব থতার্ার িাতমা ছাব়ে 
তুবর্ োবন্তর রে ।। 

তুবর্  বদ িাও, আবর্ িক্ষত  াবর 
দুবট ডানা থর্লা  র়ী । 

অনয থদক্ষেক্ষত উক্ষ়ে ব্ক্ষ়ে খুাঁবজ 
থতার্ার স্বপ্ন-জুব়ে ।। 

তুবর্  বদ িাও, আবর্ িক্ষত  াবর 
সন্ধযার ধ্রুিতারা । 

তুবর্ থদখাক্ষি  ক্ষের না়ে়ী 
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আমোে পে 
                 

- ভিিূভত মন্ডে 
 

িমথই জোভন ধ্মথ আমোে 
ভিিো  োয় আযস মভন্দযে 
মভে নোযিো খুযজ থিোেো ঈশ্বে 
থিমযন তোহোযে িভন্দযে! 
আভম শুধু্ মোভন িমথ আমোে 
থস থ  থমোে তেী থস থ  থমোে িোেঁড় 
এ জীিনতেী থিোন পে িোযি 
েয় নোযিো থ ন িভন্দ থে৷ 
আভম মোভন এই জীিন জগ্ৎ সভতয 
মোনুযষে মোযঝ আমোে িোধ্ন মুভক্ত৷ 
আমোে স্বগ্থ হৃিযয়ে মোযঝ 
থেম েীভত মোয়ো িভক্ত সোযজ 
এই জীিযনে গ্োন গ্োই আভম 
জীিন েন্দ েভন্দ থে 
িমথই জোভন ধ্মথ আমোে 
ভিিো  োয় আযস মভন্দযে!  

িোস্তি 
   

- ভিিূভত মন্ডে 
 

 ো ভিেু এই জযন্ম হযি 
িৃেোই িোিো জনম পযেে 
িৃেোই িোিো স্বগ্থ নেি 
আযগ্ জীিন সোজোই তোযে৷ 
ভিথসে থখোেঁযজ িুেযিো এ ঘে 
ভিথসে আশোয় আপন থিোেো 
আপন েোড়ো থিোন থস আপন 
থিযি আমোে হৃিয় থিোেো! 
সতয শুি পযেে ভিশো 
িমথ আমোে ধ্মথ জোভন 
থিোন পুেঁভেে ধ্োে ধ্োভেযন 
আভম আমোে মতযি মোভন৷ 
সিোে উপে মোনুষ আমোে 
মোয়োয় িেো হৃিয় জীিন 
মোনিতোে গ্োই আভম গ্োন 
মোনিতোই আমোে সোধ্ন৷ 



- 77 - 

 

অতনু িাব়ে আক্ষছা? 

- প্রদ়ী  কুর্ার িট্টািা ম  
 

 

অতনু িাব়ে আক্ষছা? 
অিুি বেশু শুক্ষ়ে শুক্ষ়ে কাাঁক্ষদ 
িতিা়্ী র্াক্ষ়ের থকাক্ষল / 
আর রু্খ  ুবরক্ষ়ে, তুবর্ বদবি িক্ষল থ্ক্ষল? 
বলংকডইন এ আো েত অনুক্ষরাধ্ 
বিক্ষে ন়ে তারা িাকবর িা়ে / 
উক্ষ ো কক্ষরা তাক্ষদর কো থজক্ষনও তারা অসিা়ে!! 
ে়ীক্ষতর রাক্ষত না থ ক্ষ়ে আগুন 
এক িৃদ্ধ  ুক্ষর র্ক্ষর 
্াব়ের কাাঁি তুক্ষল দাও তুবর্,  াক্ষত থতার্াক্ষক এক্ষস না ধ্ক্ষর / 
রুবধ্র বসি  ক্ষর োক্ষক থদি 
লাে িিার অক্ষ ো়ে 
 ক্ষের র্াক্ষেক্ষত বি়ে কক্ষর থদক্ষখা বকক্ষসর প্রত়ীো়ে? 
আাঁধ্ার রাক্ষত জ্বক্ষলবন ি়ী  তারা অন্ধকাক্ষরই রাবজ 
থতার্ার িাসাক্ষত আক্ষলা আাঁধ্াবর তখন শনে থিাজিাবজ? 
থক িলক্ষলা তুবর্ বিক্ষদক্ষে থকাোও,  ুবর্ক্ষ়ে  াে বফরক্ষছা / 
তাই িািলার্ থডক্ষক বদক্ষ়ে  াই   - অতনু িাব়ে আক্ষছা? 
জ়ীিক্ষন  তটা এব্ক্ষ়ে ব্ক্ষ়েক্ষছা, 
ব বছক্ষ়েক্ষছা ততটাই / 
কক্ষর কারসাবজ ্ক্ষ়েছ রু্নাফা 
িাবরক্ষ়েক্ষছা সিটাই / 
থতার্ার অিং, থতার্ার থলাক্ষির র্স্ত ি়ে ফানুস, 
থতার্া়ে ব ক্ষরক্ষছ, থতার্া়ে ব্ক্ষলক্ষছ োকক্ষত থদ়েবন র্ানুে / 
থিাখ িরা জল, আাঁবখ ছলছল  ারা থকাঁক্ষদ র্ক্ষর সারাবদন, 
থতার্ার র্ক্ষন থস আাঁি়ে কাক্ষট না অক্ষিতুক অর্বলন / 
িুক্ষলক্ষছা তুবর্, েত েত থক্রাে  ারা থিাঁক্ষট আক্ষস থরাজ, 
শুধু্ তুক্ষল বনক্ষত িণম  বরি়ে / 
তাক্ষদর কাক্ষছ আদেম তুবর্ থতার্ার  বরি়ে / 
িাবরক্ষ়েক্ষছা তুবর্ সিজ  াক্ষঠর থিে কক্ষ়েকবট  াতা, 
গ্রাক্ষর্র সু্কল, অংক্ষকর িই আর িাক্ষলািাসার খাতা / 
থস  াই থিাক, থতার্ার িযা ার, তক্ষি থিলা থেক্ষের আক্ষ্, 
িািলার্ একিার থদক্ষখই আবস তুবর্  ুবর্ক্ষ়ে না থজক্ষ্ / 
জানক্ষত িাই তুবর্ আর্াক্ষদর র্াক্ষে কক্ষি আিার বফক্ষর আসক্ষছা / 
থিার দু ুক্ষর ক়ো নাব়ে তাই - অতনু িাব়ে আক্ষছা? 
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িভিগুরু 

- শোশ্বতী থসোম 
 

অযনযিই থতো িোেঁই থপযয়যে 
থতোমোে গ্ল্প িভিতোয় গ্োযন। 
আমোযিও এিিু িোওনো 
জোয়গ্ো িযে ভনযত। 
থতোমোে গ্োন িভিতোয় 
ভনযিন পযক্ষ এিভি থেোি গ্যল্পে নোভয়িো। 
 
আমোে আনন্দযি িোও রূপ 
আমোে িোন্নোযি িোষো। 
আশো ভনেোশো 
পোওয়ো নো পোওয়ো 
থেোি থেোি িেো 
থেোি থেোি সুে 
ভনযয় গ্োেঁযেো ভিভন সূযতোে মোেো। 
থতোমোে অযনি গ্যল্পে থশষ 
িড় িুঃযখে িভি। 
েোিযনযে িযেো ভিওনো আমোযি 
িযে ভিও সুখী 
সমোভপ্তে মৃন্ময়ীে মত। 
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বদকিদল 

- বজ়্ীো রু্ক্ষখা াধ্যা়ে 
 

আজকাল আর ওই  ে ধ্ক্ষর বিক্ষেে  াও়ো আসা থনই আর্ার; 
তাই ি়েক্ষতা অত়ীক্ষতর কৃষ্ণিূ়োর আ়োক্ষল, 
আনেক্ষক থদখার সুক্ষ া্ বনতান্তই অিাক্ষি  বরণত ি়ে। 
আর থতার্ারও জক্ষর্ক্ষছ অবিক্ষ া্, কারণ 
 ে িদলাক্ষনার সাক্ষে সাক্ষে উক্ষদযেযও থ  িদক্ষল থফলক্ষত ি়ে-- 
এটা িুবেক্ষ়ে  াবর না আর, এক্ষতা থনিাতই সিজ িযা ার! 
তিু সিুজ "Shrek" এর র্ক্ষতা অিুে প্রশ্নবিি টাবঙক্ষ়েক্ষছা রু্ক্ষখ, 
আর বন়েবর্ত অসুক্ষখ বদি দুবিন্তা উ িার। 
আবর্ এখন নতুন, সক্ষতজ রাস্তা ধ্ক্ষর অরৃ্ত াক্ষনর থখাাঁক্ষজ িক্ষলবছ; 
 াতাল থ র্ন কলকাতার িুক ফুাঁক্ষ়ে িাাঁটক্ষছ, আবর্ও বঠক থসই  েটাই ধ্ক্ষরবছ; 
সিমক্ষনক্ষে না্বরক  ত, থসক্ষকন্ড-িযান্ড িই-এর র্ক্ষতা 
িৃবষ্টক্ষত  ার্ বর্বেক্ষ়ে, নদমর্া়ে রি থর্ঢক্ষল, 
Nicotene-এ কাক্ষলা দাাঁত বখাঁবিক্ষ়ে, র্নুেযে থঠক্ষল োর্ক্ষি-- 
আবর্ থনক্ষর্  াক্ষিা সু়েঙ্গ থিক্ষ়ে। 
তাই িািক্ষল থতার্ার আিাদক্ষনর প্রক্ষ়োজন থনই আর্ার; 
এবদক্ষক আবর্ও থ  বিক্ষজ কাক িক্ষ়ে শুধু্র্াত্র িৃবষ্ট োর্ার 
 র িাব়ে বফক্ষর  াক্ষিা িক্ষল, এক্ষতা অিক্ষরাক্ষধ্, থকালািক্ষল, 
এক্ষতা জন্তু-জাক্ষনা়োক্ষরর দক্ষল, একলাই  াবি িক্ষল, 
তুবর্ বিরি িক্ষি জাবন, তাই িক্ষল থ্বছ না জাবনক্ষ়ে। 
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The Moon 
   Celina Ghosh 

  

Round to crescent 

Over the river, moon 

Shine moon shine your 

Brightness you are the 

Ruler of night, 

Your light 

Going on all the buildings 
You took over 

And 

Nothing 

Can stop you 

The moon 

Round to crescent     

You 

Bright moon 

You shine white 

Over the 

River, 

The moon 

Round to crescent 
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Messily Ever After 

- Mughdo Debnath 

 

Once upon a time, like many stories go 

 A girl was at her birthday, just like so 

She opened the presents, she ate the cake, and she hit the piñata 

Something was wrong, something was empty, something was down, and she could feel it in 

her bones 

She searched, she birched, but to no avail 

That same fateful day her parents disappeared, and she was tortured to watch it all 

Her eyes teared, her mind screamed revenge, but no matter what she did 

She could never have stopped it 

She read stories of many heroes, of which she cringed with disgust 

Everything ended with a happily ever after, something which she solely opposed 

She grew older, and she grew bitter as well 

She grew corpulent without noticing, and got angry when she did 

One day she met a man, like many stories told before her 

As they grew closer, yet farther apart, the man started hitting her, but she didn’t fight back 

She felt she deserved it, every single bruise of it 

Sometimes she would cry, other times she wouldn’t 

Then finally, after so many years had gone 

She realized what was wrong at her birthday so long ago 

I guess some people don’t get a happy ending, but that’s just life 

A Messily Ever After 
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My Time on Earth 

- Nabonita Sarker, Age 12 
 

My time on earth was a lively thing. 

I still remember how to sing. 

Those songs of misery, oh how I used to scream. 

I remember looking out the window one night when I was young, 

This was in 2031 

I looked up and tried to find a star. 

This was something lucky by far. 

I turned and said, “Hey Google, how many people have found a star.” 

My father turned and cracked a smile. 

He said, “I’m glad you used it after a while.” 

He told stories of long ago 

When his father used to play with real Lego. 

And how Google home was new tech. 

And I told him life must have been a wreck. 

Now high above the ground  

I can see all around 

I see kids with little food 

I feel like I will loose my head heart and mind 

For I am stuck and bind 

In the sky so high 

And I fear I cannot lie 

Humans were oh so inhumane 

And if you say that that is lame 

Then I feel you have much to shame 

Just look around 

The sky and the ground 

The earth and ground 

The earth was once populated by many animals 

Oh, I remember all those mammals   

I cannot bear to see another animal on the endangered species list. 

I fear there is much to risk. 

And with that, I bid you good day 

And I hope you remember what I always say 

“We should never forget hardship. It teaches you to love, to hate and be grateful. It is  

your enemy and best friend-“ 

 

My Crazy Poem 

- Aditya Sarker, Age 6 
 

Once there was a hog 

Who was friend with a dog 

One day they got into a fight  

That day was in the month of May 

Since it was sunny, the hog saw a bunny 

So he slept and slept 

When he woke up he saw his friend was in luck 

And that’s where the fighting part start.    
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The Naked Mole Rats 

– Pranjai Ghosh Bhowmick (Grade Two) 

Once upon a time, there were two boys named Jake and Drake. They were best friends. They 
played soccer, basketball, squash, tennis, swimming, and a lot of other sports. They loved 
sports, especially hockey! They played it all winter long.  

One day in winter, they were selected to be on the boy’s hockey team. They were shy on their 
first day, but the boys on the team were pretty nice.  

Their first game was against The Bulldogs. They called themselves The Naked Mole Rats. 
Everyone laughed at them, but they stood proudly.  

The game started. Jake and Drake played pretty awesome. Jake scored his first goal. All the 
cheering made The Bulldogs very mad. The Bulldogs played hard, but Drake scored. Soon, The 
Bulldogs and their fans were super mad! The Bulldogs played super hard and scored two goals 

in the second half.  

 “Oh no,” said The Naked Mole Rats! “We’ve got to win,” said Jake. So, they played harder, but 
The Bulldogs’ goalie was determined. In the final minute, Jake hit a slapshot, and he . . . 
scorrred!  

“Yayyy!” screamed the fans. This was the first time anyone had beaten The Bulldogs. The 
Naked Mole Rats and their fans were super excited. After their game, Jake and Drake went 
home and told their moms about the win. Both of their moms were very proud of them. At 
dinner, they told their dads and sisters about their game.  

In the morning, their whole neighbourhood knew about their glorious game. They loved the 
two boys and gave them a mechanical dinosaur digger. Jake and Drake also helped their 

neighbours by shovelling, mowing, and raking their yards. 

On the first day of spring, they were so excited that they helped their moms make breakfast 
and, soon after, ran out to play. But then, the rowdy kids came down the street. They were 
going to spray water on Jake and Drake. But the best friends were ready with their bottles and 
sprayed them back before they could attack. The rowdy kids never came back after that. They 
played outdoors the rest of spring without any trouble.  

Jake and Drake were stars in their neighbourhood and on their hockey team, The Naked Mole 
Rats!  

ABOUT THE AUTHOR  

Pranjai Ghosh Bhowmick is a boy with a natural flair for writing and sports. His favourite 
subjects are math, French, and gym. At home, Pranjai loves helping his family and building 
with Lego. He is an avid reader and enjoys tobogganing and skating in the winter. Pranjai is 
inspired by superheroes who save the world. 

 

** This story has been awarded the Second Prize at the 2018/2019 National Student Short-Story 

contest by Polar Expressions Publishing. ** 
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The Special Tree 

- Anna Das 
 

Once upon a time, there were 2 boys. They were Zack and Mack. Zack had light brown hair 

with hazel eyes and Mack had also had light brown hair with brown eyes (just to let you know 

they were twins). They had a little sister named Trina. Her hair colour was not the same as her 

brothers. She had a mix of light and dark brown hair, and her eyes were the same colour as 

Zack - she had hazel. Out of all three children Trina was the smartest. When there would be a 

problem she would try to focus and think what the problem was, while her brothers would start 

to jump around and scream “OH NO! THERE IS A PROBLEM”, and eventually Trina would 

always solve the problem. Only if her brothers put a little bit of interest in the problem, they 

would be able to solve the problem instead of shouting around saying there was a problem! 

           
Trina was 11 yrs old, while both of her brothers were 12 yrs old. Trina and her brothers lived 

in an orphanage, because when they were little their parents didn’t really enjoy having their 

own children around. They thought it was too much of a responsibility. Their parents wanted to 

live in a house of their own. So, one day they just brought the kids to the park (in their stroller) 

and just left them! A wind had pushed their stroller and the orphanage owner had found them 

and kept them.   

Then one day they left the orphanage because they didn’t like the orphanage very much. All 

they did was look around the house, have the same food daily and the same games. Even 

worse they were never allowed to go outside, because the owner was too scared that 

something might happen to them!!! 

One day as Trina, Zack and Mack were outside sitting below an apple tree, all three children 

were thinking of what it would be like if they would be like if they were millionaires! 

Suddenly an apple just dropped right onto Mack’s head. Ouch! “What happened?” asked Trina.                                                                                                                                                                                                                                                                 

“Well, an apple has just dropped from the tree” Mack said impatiently. The apple that had just 

fallen onto Mack’s head had been red and juicy! Zack took the red juicy apple away from 

Mack’s hand and took a huge bite out of the apple. In an instant there was a swirl of golden 

dust around the tree. “What did you do Zack?” said Trina. “I just took a bite out of an apple” 

he replied. Then they saw an old man standing in front of them. Who are you? They all asked. 

“I will give you all an object, and with that object you may have anything you want! But you 

must promise not to give anyone these objects because they are too precious to be in someone 

else’s hands, got it?” - said the old man and looking at the three children for their answer.  

“Okay but can you tell us who you are?” asked all three children. “Ok, ok, ok I am guardian of 

this apple tree, this is a very special tree! If someone takes a bite out of one of these apples, 

I get choose to grant them an object or if they are a bad person and eat’s these apples they will 

get a long nose, until they fix what they have done! But you guys have not hurt any animal or 

plant and a person’s feeling, so you guys have had choice to be free and have whatever you 

want!” These kids nearly fell asleep, because it was such a long sentence. Ok then! They said. 

The old man gave them each an object. Trina had gotten a watch that if you press the button 

on the watch and say what you want, then it will appear. Mack had gotten a money bag that 

never ran out of 100$ bills, and Zack had gotten a flute, when he played it, it would grant 

whatever he wanted. After that, the man disappeared once they all got their gift.  

“Wow!” Said Trina. “Let’s try them!” 
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They all tried their gift. First Trina, a humongous castle appeared with so many diamonds 

around it! Then Zack tried his, a very large and nice dragon showed up from the sky and came 

down to greet them! And then Mack hired some servants. 

A couple days had passed by, and then the king found out they were living there, so the king 

wanted to know them. So, they had been invited for the evening. “I am very excited, aren’t 

you guys” asked Trina. “Not really Trina. We are about to meet the king and the royal family if 

you hadn’t forgotten!” replied Mack. Once they got to the palace, a servant came to greet 

them, after he led the way to the king. “Hello!!! I am the king of the land, and I have invited 

you just to know you little children!” said the king. They started to each share a little about 

themselves. A girl came into the room and gave his father a cup of tea. “Who is this?” said the 

girl in a very nasty way. The king had introduced them. The girl knew all about the gifts that 

they had and were very greedy to have them. So, she quickly grabbed some tea and placed it 

down on the wide round table that was made of pure diamonds. “This is my daughter” said the 

king. When the girl was behind them, she very sneakily took all the gifts away and ran to her 

room with all the gifts in her hands, but she forgot about Trina. So, she got very mad. She 

wasn’t good princess who would obey all the royal rules, in fact she would never care about 

anyone, not even her dad. The girl went to downstairs to meet Trina and asked Trina if she 

could try on the watch. Trina decided to let her because she is the king’s daughter. The 

princess was so happy she forgot that she was supposed to distract Trina, but instead she ran 

all the way up to her room.  “Your Majesty, your daughter took my special watch!” said Trina. 

Zack and Mack started to check their pockets and noticed that there was no sign of their purse 

full of money and no flute.“ And also, your majesty she took my special flute and his purse” 

said Mack in a worried tone. The king went to upstairs with them into the princess’s room. The 

king saw that the princess was holding, a watch, a money purse, and a flute. The King grabbed 

all items gave it all back to them, and the king had a long discussion with the princess about 

stealing other people stuff. The princess said sorry to the three kids. The King was so mad he 

ripped her clothes and told her you are never allowed to come to the palace again. The tree 

children scooted out of the room and out of the palace and went to their palace and had a big 

celebration. 

 

 

The End 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



- 87 - 

 

Ayshani Mukerji 
  



- 88 - 

 

Ayush Majumdar (Piku) 

 

Aninda Saha 

 



- 89 - 

 

Chitrangada Chaudhuri 
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Aarya Roy Chowdhury 
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Shruti Mukerji 
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Urbi Biswas Sarkar 
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Cauvery Chaudhuri 
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DURGA PUJO 2018 



- 97 - 

 

DURGA PUJO 2018 
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DURGA PUJO 2018 
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DURGA PUJO 2018 
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DURGA PUJO 2018 
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DURGA PUJO 2018 
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LAKSHMI PUJO 2018 
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BIJOYA SOMMELONI 2018  
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BIJOYA SOMMELONI 2018 
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BIJOYA SOMMELONI 2018 
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DIWALI MELA 2018 
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 LUNCH HOSTING 2018 
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PITHE PARTY 2019 
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SARASWATI PUJO 2019 
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ANNUAL GENERAL MEETING 2019  
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POILA BOISHAKH 2019 
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POILA BOISHAKH 2019 
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POILA BOISHAKH 2019 
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RABINDRA-NAZRUL JAYANTI 2019 
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RABINDRA-NAZRUL JAYANTI 2019 
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SUMMER CAMP 2019 
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SUMMER CAMP 2019 
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SUMMER CAMP 2019 
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MULTI-CULTURALISM DAY 2019 
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MULTI-CULTURALISM DAY 2019 
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MULTI-CULTURALISM DAY 2019 
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CANADA DAY 2019 
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CANADA DAY 2019 
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CANADA DAY 2019 
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CANADA DAY 2019 
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FOLKLORAMA 2019 
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FUNDRAISING FOR WINNIPEG HARVEST - 2019 
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FUNDRAISING FOR WINNIPEG HARVEST - 2019 
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BICHITRA MEMBER DIRECTORY - 2019 

 

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

Code 
Phone 

1 Adhikari Prasant - - 
63 Baldry 

Bay 
R3T 3C5 269-1468 

2 Alam Jesmen - - 
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, 

Aakaash, 

Robin 

203 Grenfell 

Blvd 
R3P 0B8 807-5092 

5 Banik Anjan Anju Ayan, Antar 
214 - 26 

Gaylene 
Place 

R3T 4G7 963-6344 

6 Banik Rajib Trisha Ritisha 
113 - 26 

Gaylene 
Place 

R3T 4G7 963-5035 

7 Banik Sakti Prosad Ratna 

Anindita, 

Hrishikesh, 

Shatabdi 

11 – 1523 

Chancellor 

Dr. 

R3T 4G1 809-6274 

8 Banik Surjya Mitali 
Anannya, 

Upama 

1344 Lee 

Blvd 
R3T 6E2 221-9692 

9 Bankar Gaurav Rukmini - 

1522 – 77 

University 

Cres. 

R3T 3N8 504-0233 

10 Basu Saibal Sujata Sachin, Snehal 
56 Raphael 

St. 
R3T 2R4 275-5606 

11 Bhatta Shapath Mousumi Prothoma 
1067 

Parker Ave 
R3T 0T3 772-6812 

12 Bhattacharya Samir K. - - 

404 – 333 

Vaughn 

Street 

R3B 3J9 898-3905 

13 Bhowmick Alik Suchita Pranjai, Pristine 

10 

Ashwood 

Cove 

R2J 3G6 229-5438 

14 Biswas Sumita - - 

605 - 1710 

Portage 

Avenue 

R3J 0E2 257-7952 

15 Chakraborty Pradyut Papri Priyanshu 
1929 Jefferson 

Ave. 
R2R 1R9 698-0585 

16 Chand Dr. Jagdish Kumud - 

1844 

Chancellor 
Dr. 

R3T 4H5 261-1307 

17 Chatterjee Tirthik Gitalipi Mihika 

404-170 

Hargrave 
St. 

R3C 3H4 930-6261 

18 Chaudhuri Abhijit Sadhana - 
801- 1355 

Lee 

Boulevard 

R3T 4X3 480-8637 

19 Chaudhuri Atanu Devjani Soumya, Trisha 
403-400 Tache 

Ave. 
R2H 3C3 891-6245 



- 130 - 

 

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

Code 
Phone 

20 Chaudhuri Biswajit Cauvery Chitrangada 
1392 

Chancellor Dr. 
R3T 4H6 416-4566 

21 Das Dip Kumar Srabani Anna 
49 Nutley 

Circle 
R2N 1S2 298-4005 

22 Das Subha - - 
67 McGill 

Place 
R3T 2Y6 269-7249 

23 Das Pranay Sathi Rani Soptom Neel 
2 Healy 
Crescent 

R2N 2S9 416-6598 

24 Das 
Swadesh 

Chandra 
Nilima Rani 

Pinaki, 

Susmith 

1951 William 

Ave West 
R2R 0C1 417-9962 

25 Deb Apurba Lipi Mrittika, Moinak 
31 Colwick 

Cove 
R3T 5L4 417-1798 

26 Deb Mridul Jolly Anamika, Shaon 
106 Laval 

Dr. 
R3T 2X7 

431-338- 
0052 

27 Debnath Jayanta Shilalipi Mugdho 
341 Victor 

St. 
R3G 1P7 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 
3 Munn 

Road 
R2N 3H8 951-7675 

31 Dey Liton Susmita 
Adrita, 

Hrishit 

35 Draho 
Crescent 

R2N 4H1 914-9820 

32 Dutta Samrat Amrita Alisha 

147 

Kingsclear 

Dr. 

R2N 0K4 869-6178 

33 Dutta Shovan Elora Spreeha 
7 Drew 

Street 
R3Y 0L1 430-2012 

34 Ganguly Pallab Late Rina Riya, Rishi 
103 Marine 

Drive 
R2N 0E1 504-4021 

35 Ghosh Amiotosh Rimi 
Pranjal, 

Prachurjo 

10 Blue 

Spruce 

Crescent 

R2M 4C2 698-4025 

36 Ghosh Archana - - 
13 Harcourt 

Ave., Toronto 
M4K 1M3 558-0288 

37 Ghosh Avishek Shreyoshi - 

3-1616 

Pembina 

Hwy. 

R3T 2G2 
431-336- 

2110 

38 Ghosh Neil - - 
13 Harcourt 

Ave., Toronto 
M4K 1M3 996-3557 

39 Ghosh Prabal Swati Celina 

1151 

Fairfield 

Ave. 

R3T 2R3 269-3075 
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Sr. No. Last Name First Name Spouse Children Address 
Postal 

Code 
Phone 

40 Ghosh Saday Savitri 
Anushka, 
Aurobindo 

154 

Southwalk 

Bay 

R2N 1M7 998-6362 

41 Ghosh Sandeep Joyita Aahana 

107-701 

Sterling 

Lyon Pkwy 

R3P 2V1 
639-471- 

1741 

42 Ghosh Subhankar Triparna 
Ronav, 

Rahini 

194 St. Michael 
Rd 

R3M 2K9 296-0396 

43 Kundu Kaushik Swatilekha - 

912-33 

Hargrave 
Street 

R3C 3T9 881-6283 

44 Malaker Kamal Baljit K. Sharmeela 
1614 

Chancellor Dr. 
R3T 4B9 261-7010 

45 Majumdar Arpan Apoorva - 
121-170 Watt 

Street 
R2L 2B5 698-5506 

46 Majumdar Pijush Arpita Ayush 
23 Lake Bend 

Road 
R3Y 0M6 261-8917 

47 Majumdar Tuhin Ritu Ayden 
7 Cadwell 
Crescent 

R3Y 1T2 
431-588-

3133 

48 Mandal Bibhuti - - 
7 – 66 

Carlton St. 
R3C 1N9 783-2292 

49 Mandal Reshmi Gautam 
Rajsree, 
Rimona 

210 

Knightsbridg

e Dr. 

R2M 4E9 255-3439 

50 Mandal Saumen Shampa Arnab, Sourav 

404 

Kirkbridge 

Dr. 

R3T 5R4 261-8645 

51 Mesbahul Tariq Nahid Sayeda 
27 Greensboro 

Bay 
R3T 4K9 269-6624 

52 Mitra Prabir Kalpana Bobby, Debbie 
62 Bethune 

Way 
R2M 5J3 256-0081 

53 Mojumder Antor - - 
15 Lake Village 

Road 
R3T 4M7 292-6249 

54 Mondal Sujay Chandrani - 
601-61 

Edmonton St. 
R3C 1P9 869-5150 

55 Mukerji Ayan Shruti 
Ayshani, 

Ishan 

180 Everden 

Road 
R2N 4J2 999-3382 

56 Mukhopadhyay Jigeesha - - 
211 Krikbridge 

Dr. 
R3T 4W5 396-2195 

57 Pandey Anita Ajay 
Ayusha, 
Anish 

7 Marvan Cove R2N 0C7 453-2282 

58 Paul Jagari Avinash Avya 
65 Becontree 

Bay 
R2N 2Z9 952-9170 

59 Paul Niranjan Archana Orgho, Adrita 
78 Waterstone 

Dr. 
R3Y 0L2 872-4477 
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Sr. No. Last Name First Name Spouse Children Address 
Postal 

Code 
Phone 

60 Pavel 
Arunava Roy 
Chowdhury 

Mily - 
207-952 

Chancellor Dr. 
R3T 2K1 

431-336- 
4564 

61 Poddar 
Nabarun 

(Shaon) 
Bappy Sanaskrity 

82 Barrington 

Ave 
R2M 2A7 881-8485 

62 Pramanik Projjwal - - 
3 Marquis 
Crescent 

R2P 0J7 
647-896- 

0693 

63 Quadir Reza Kaniz Arpita, Aazan 
34 Royal Oak 

Dr. 
R3Y 1R2 960-9222 

64 Ray Shoma - - 
77 Niagara 

St. 
R3N 0T8 414-4661 

65 Ray Sisk Reena Joel Maya, Sachin 
77 Niagara 

St. 
R3N 0T8 414-4661 

66 
Roy 

Chowdhury 
Subir 

Karabi 
(Rimi) 

Austin, Aarya 
752 Ashworth 

St. South 
R2N 4C3 221-6951 

67 Roy Dhrubajyoti Moumita Shreyan 

1811 - 170 

Hargrave 

Street 

R3C 3H4 930-8721 

68 Roy Gaurisankar Ratna 
Neilloy, 
Rajarshi 

35 East Lake Dr R3T 4T5 261-0672 

69 Roy Jaya - - 

710-965 

Inverhouse Dr. 

ON 

L5J 4B4 855-5063 

70 Roy Pranab Manju Rupa, Ronjan 
59 St. Michael 

Road 
R2M 2K7 257-6601 

71 Roy Sima - - 
153 Hillmartin 

Dr. 
R3T 5L5 557-4086 

72 Saha Bhaskar Mimi Aninda 
24 Williams St., 

Markham 
L6C 0C2 915-8324 

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

74 Saha Srijeet - - 
501-2815 

Pembina Hwy 
R3T 4Y8 

431-997- 
2456 

75 Sanyal Dipankar Ankona - 

405-701 

Sterling Lyon 
Pkwy 

R3P 1J9 291-2956 

76 Sarkar Arindam Urbi Aaheli 
60 Edward 
Turner Dr. 

R3X 0J8 952-1604 

77 Sarkar Ashok Tuntun 
Rahul, 

Avantika 

6-460 

Lindenwoods 
Dr. W. 

R3P 0Y1 488-6643 

78 Sarkar Joykrishna Debjani 
Joshita, 
Jasmitha 

233 Southglen 
Blvd 

R2N 3K3 505-3661 

79 Sarker Ashish Anupama 
Nabonita, 

Aditya 
308-70 Bison 

Dr. 
R3T 2S5 615-8485 



- 133 - 

 

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

Code 
Phone 

80 Satpathy Purna Chandra Alpana Swayam 
63 Wiltshire 

Bay 
R2J 2L6 509-0235 

81 Shahrier Utsha Lubna - 
3 Tranquil 

Bay 
R3T 5E2 962-8717 

82 Shome Subhrakam 
Shashwati 

(Joba) 
Devarshi, Tanajee 

10 Celtic 

Bay 
R3T 2W9 261-6348 

83 Sinha Luella 
Late Ranen 

Sinha 
Mala, Jay 

582 Queenston 

Street 
R3N 0X3 489-8635 

84 Sutradhar Piklu Moushumi Poridhi 
2C-940 

Chancellor Dr. 
R3T 2K1 952-3742 
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