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Dr. S.K. Dash 

Dr. S.K. Dash who is currently the chairman and founder of UAS laboratories, LLC, a global leader in 
probiotics, came to USA in 1969 to pursue a Doctoral program in nutrition and biochemistry at South 
Dakota State University, Brookings, South Dakota. After receiving his Doctoral degree, he joined South 
Dakota State University as the Director of Food and Drug. While working for South Dakota, he discovered 
a probiotic product was approved as a drug for the treatment of E. coli infections in pigs. He felt if the 
probiotics can be an antidote for E coli infections and digestive disorders, it can possibly be a health 
supplement for digestive and immune problems for humans. With this vision, Dr. Dash left his high-
profile government job and established UAS Laboratories/ Probiotic Company in Minneapolis, 1979. 
With his research, development and marketing efforts Dr. Dash, with the support of others increased 
the probiotic awareness from five percent then to 85 percent today and probiotic business has grown 
from a mere 10 Million dollars then to 35 Billion dollars today.  
Dr. Dash has been an internationally recognized probiotic scientist, but has become a philanthropist too. 
He has established probiotic innovation centers and endowed chairs at south Dakota State University 
and Indian Institute of Technology, Bhubaneswar to conduct research and develop next generation 
probiotics and related health products.  
Dr. Dash is serving as a director of Kalinga Hospital, a world class health care facility and chairman of the 
Asian Institute of Public Health to provide quality health care services in India. 
As an active philanthropist, Dr Dash has been integral in the establishment of schools and orphanages 
for the needy around the world and helping organizations in the USA and abroad to preserve and 
promote heritage and culture. 
Dr. Dash has served and/or serving as president and founder of DD Innovations, chairman of Hindu 
society of Minnesota, director of India association of Minnesota and chairman of Dr. Dash Foundation.  
Dr. Dash has shared his expertise in adjunct professorship positions at both University of Minnesota and 
South Dakota University.   
Dr. Dash has received numerous national and international awards for his accomplishments in the field 
of probiotics, science, technology and philanthropy, including being recognized as distinguished man of 
the year by Odisha State, Odisha Society of America, Hindu Society of America, India Association of 
Minnesota, Distinguished Alumni of South Dakota and Distinguished man of the year by President of 
India and conferred with D.Sc Degree by Utkal University of India. 
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Message from the President 
  
Dear members and friends of the Bengali Association of Minnesota, we, the Executive 
Committee of the Bengali Association of Minnesota, are delighted to bring you the most 
awaited event of the year, Sharodiya Durgotsav 2017. 
  
This is the biggest event in the festival calendar for us where we, the Bengalis, the skilled, 
experienced, respected leaders of the society, intellectuals, scientists, writers, artists, 
youth, children, older adults and members of our community gather to celebrate in the 
spirit of cooperation among all. 
Bengali Association of Minnesota hopes to promote cultural understanding, friendship, 
goodwill, warmth, cooperation, cordiality and harmony among all. 
  
SALUTATIONS to the Divine Mother, Ma Durga, who exists in all beings in the form of 
intelligence, compassion, beauty; who is the consort of Lord Shiva, who creates, sustains 
and destroys the universe. 
The Mother’s elegance is boundless. Her kindness is unlimited; her wisdom endless; her 
power immeasurable; her glory indescribable; and her magnificence inexpressible. She 
gives you material riches as well as spiritual liberty. 
Approach her with an open heart. Present yourself with all your humility and without self-
centeredness, egotism and lack of honesty. Sing her praise. Worship her with faith and 
unwavering devotion. 
  
On this joyous occasion, I wish to extend my sincere good wishes to all of you. The 
message of Durga Puja is universal -- a commitment to social justice, sympathy, concern 
for the deprived, and love of family and community. May the festivities of Durga Puja 
bring happiness in all our lives, and inspire new beginnings based on understanding and 
love for all humanity. 
  
Namashkar 
  
Rita Mustaphi 
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সম্পাদকীয় 
Urmee Das (Age - 14) 

 
We start our journey into the season of fallen leaves and festivity. Colors of 
crimson, orange and yellow will descend from the trees and fill the streets, 
along with our hearts. As we start our journey into new beginning - Let our 
food never perish, our minds never become dull, our people never divide. 

Let our nature never diminish, our energy never goes to waste, and our peace always 
remains. We pray to Ma Durga to give us the strength to fulfil the sustainable 
development goals of our times at a global scale. Let us move forward in unison, in the 
spirit of Our Sharodiya Durgotsav 2017!   
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ছ াটদদর আসর 

 
Irtish Saha (Age - 9) 

 

 
Saranya Saha (Age - 7) 
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Kounish Banik (9 yrs old) 

 

 

Ishani Roychowdhury 
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Ahana Das (Age - 11) ~ Arrival of autumn and invocation of Goddess Durga 
-  

 
Smiraa Misra (Age – 11) 
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Archischa Basak (Age – 10) 

 

 Alaska - A memory in Photographs 
Hridaya G. Ghosh (age 12) 
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            Aaratrika Mondal (Age - 9)                    Asmi Sinha(Age - 10) 
 

 
Subhangee Das (Age - 7) 
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My first nightmare 

Annika das (Age: 7 Years) 
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Durga Pujo 
Spandan Datta (9 years) 

 
Durga Puja is my favorite holiday Because… 

I have fun all day Meeting with friends and having blast Oh!! 
How can I have this good times last? 

I have to leave When it is eve 
All the memories to cherish forever 

As I grow to be older 
I feel very sad when the festival is over Because … 

I have to wait for another year 
 
 
 

Two Different Pujo 
Srijani Datta (12 years) 

  
In the October of 2015, I was lucky enough to get to go to Kolkata during Durga Pujo. I 
had a BLAST and now that I reflect on it, Durga Pujo in Kolkata is pretty different from 
Durga Pujo in Minnesota. First of all, in Kolkata Durga Pujo is 5 days long while here it is 
only 3 days. Also in Kolkata, there are big big pandals that have all sorts of different of 
themes and our made with all sorts of materials. While in Minnesota there is only one 
Durga Pujo. In Kolkata people also start shopping for what they are going to wear two 
months before Durga pujo. That flavor is missing here, though people do shop online now 
days. It may sound like Durga Pujo is way better in Kolkata and in some people's eyes it 
is.  
But I think both are equal. In Kolkata, all of Durga Pujo is outside. So, whatever the 
weather is you have to deal with it. Weather it's too hot, too cold or even raining, Durga 
Pujo must go on. After all it only happens once a year. But in Minnesota Durga Pujo is 
inside and you don't have to worry about the weather no matter what it is. Also in 
Minnesota, there are cultural programs on all three days of the pujo. But these programs 
aren't just impromptu dances. They have been rehearsed for the past month. I absolutely 
love the rehearsals and performing. Cultural programs do happen in Kolkata but not on 
this level. One thing I enjoy in both places though is the food. I LOVE food no matter what 
it is. Even though these two pujos are completely different one thing both places have in 
common even though they are half way across the world from each other is the sense of 
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community; and that everyone belongs. I absolutely love this feeling. The intention that 
everyone is here to do the same thing; celebrate this religious holiday and have fun is 
amazing! I am always having a good time either drinking the coffee that is set out for the 
adults with my friends or eating Kolkata street food.  
They say home is where the heart lies and my heart lies in two homes, whether it's in the 
dancing streets of Kolkata or in the huge high schools of Minnesota. 

 
 

Cinderella 
by Archisha (Age – 10 years) 

 
Tick tock tick  

The clock sounds 
It has stricken twelve 

Her time has past 
 out she ran  

She left her shoe  
But she still ran 

Past the hills 
To her home 

Before they found out the  
Secret 

The secret that would change her life 
The next day he went around 

To seek to whom this shoe belonged  
He searched and searched  
Until he got to her house 

The shoe did not fit her sisters 
The shoe did not fit her step mother 

But when she tried it on 
Something magical happened 

The shoe fit her foot 
The happiest day of her life was then 

They married  
It all ended with a  
Happily Ever After 
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Our Trip to India 

Ashwika Das (8 years) 
 
During our Summer Vacation, we had a trip to India. We started from Minneapolis and 
went to Bangalore to stay with our cousin. We saw a lot of dogs, cows, sheep and buffalo 
in the road and they were blocking the traffic. From Bangalore, we went to Kolkata by 
flight and reached there at night. Our cousin and my dadai picked us up from the airport. 
It was very hot there. It was my grandma’s birthday and we had lot of fun. The birthday 
cake was made at home by my grandpa and he had put chocolate and sprinkles on it. It 
was very yummy. My dad missed every single thing that happened there at Kolkata as he 
was in USA. We were very excited as it was a fun day and we could sleep with our 
grandparents. They told stories to us and we fell asleep. Every day, I woke up at 5 am or 
6 am because there was lot of noise and light.  

 
After 15 days, my dad came to Kolkata and then we went to my grandpa’s native place. 
The name of that place is Jhargram and we took train from Kolkata to reach there. It was 
3 hrs All my cousins and my dad’s cousin came there to meet us. It was our family Reunion 
and party. We performed dances and sang songs. We met so many new kakais and 
aunties. There were around 50 people at that reunion. My sister had severe stomach pain 
at night and then she went to hospital. The doctor gave her injection and then we came 
back to Kolkata. 
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After some days, we went to Puri. It was an overnight train ride. This was the first time I 
was going to sleep in the train. I got the upper berth and my dad tied rope in the berth so 
that I can hold them. 
The train was running very fast and it was shaking. I slept for some time and then I woke 
up and slept with my aunty. Then we saw Bay of Bengal and the huge tides from our hotel. 
In the morning, we played in the beach and got wet in the sea. We collected lot of sea 
shells and had a camel ride in the beach. We played in the swimming pool in the hotel. 
We stayed there for 2 days. We also saw sand storm and it covered the roads with sand 
and we did not go to the sea. 
We came back to Kolkata by a day train. It was nice and we had food in the train. 
During my visit, I got lot of beautiful dresses from all my relatives and that was amazing. 
I loved it a lot. 
 
 

 

Friends 
Asmi Sinha (Age - 10 years) 

 
Friends are something we cherish 

that shall never perish 
Friends are in my heart 

who I wish to never part 
Friends are a ray of sunshine 

that brightens up a day 
Friends are kind 

who are wonderful to find 
When I have the blues 

my friends help me through 
Friends are something we cherish 

that shall never perish. 
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The Princess Lesson 
Annika Das (Age – 8 years) 

 

 
There once was a princess who loved dresses. She loved dresses so much that every day 
she wanted a new dress. Once a big storm came and the princess could not try on a new 
dress. The storm seemed to last forever. The princess got very furious and she 
wondered why the rain would not stop. Three months later the princess had no new 
dress to wear. Soon after the rain stopped, the princess realized her mistake – she 
wanted everything without working hard. Soon after that condition, she started a job so 
she could buy dresses but not too much. She bought just the right dresses that were 
enough for her to wear 
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Bonjour Cananda! 
Saunak Ghosh, 12 Years 

 
When I first stepped out of the plane, it was an amazing feeling just thinking that I landed 
in Toronto, Canada. The greenery, the lakes, the buildings; it was beautiful. The only 
downside is: it is VERY windy. So when we went to Lake Ontario, we had to wear a very 
warm jacket, but it was worth standing in the cold. The lake may be one of the most 
beautiful things I have ever seen. When it was dusk, the waters became a beautiful orange 
color, and it was amazing. Niagara Falls from Canada is also very enchanting. When you 
see it from the United States, you can't really see the American Falls and the Bridal Falls, 
and cannot get a really good view of Horseshoe Falls. But from Canada, you can see all 
the falls and get the best view you can get of Niagara Falls. At night, it’s all so very cool 
because they project different colors on all the falls. It is amazing. We also went on a safari 
in Hamilton, Canada. It was amazing seeing monkeys coming on our car, seeing lions, 
zebras, giraffes crossing the road. It was very exciting. 
 

 
 
Then there was Ottawa, the capital. The whole ENTIRE city was very charming. The 
Parliament building there is so beautiful! It was surrounded by red roses and yellow and 
blue flowers! The Parliament building is beautiful in all the seasons, which is why it is so 
famous. 
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Mont Tremblant is a mountain in Quebec (Lots of French people live in Quebec; in fact, it 
basically a French state).We went there in the fall. The mountain was surrounded by 
trees, with red, orange and yellow trees. It was quite a sight. We went to the summit of 
the mountain. 
It was under -20 degrees. We had to wear our winter coats. It was amazing, though. We 
could see the entire mountain and the people at the bottom looked like ants because they 
look so small from up there. I would have loved to stay there more but it got dark early, 
so we went back home. 

 
After the winter we went to two famous cities: Montreal and Quebec City. Montreal is a 
VERY crowded city, whereas Quebec City is less crowded and old-fashioned. 
In Montreal, we went to the Olympic Stadium and the Notre Dame Basilica of Montreal. 
The church was prepossessing, outside and inside. Québec City had old European 
buildings and their own Parliament building. There is a very famous building there as well, 
known as the Hotel de Chateau Frontenac.IN front of that hotel, many people do shows 
on the street, where people watch them do there show. There was many different types 
of restaurants there. The food is very famous there. There was so many flavors of pasta 
they served! Later, we had to move back to USA. 
It’s been a year we went to Canada, but to this day, we still talk about Canada, and I will 
never forget the two years I spent there. 
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শ্রী দূর্গা মাদয়র আরাধনা 
সুধীর নাি 

 
মা তুন্নম জাগ্রত আমাদদর অন্তদর অন্তদর সারা বৎসর ধদর । 
ন্নিকানা ছতামার ন্নিনু্দ মন্নন্দদর ছেিায় ন্নবরাজ কর েতযক্ষ ছতামাদক দশগন করদত ।। 
বৃিৎ আকাদর ছতামার অবস্থান ছতামার সৃন্নির মদধয োিা িয় দশগন সবগদা । 
েন্নতন্নট সৃন্নি ছতামার কিা বদে স্মরণ করদত ছতামার মিান শন্নি ও ভাদোবাসা ।। 
শারদীয় ছতামার উৎসদব ছতামার ভিরা ন্নমন্নেত িয় এক জায়র্ায় । 
আমাদদর সবার মন িান্নসখুন্নশদত ভন্নতগ ছতামার অবন্নস্থন্নত  িাকায় ।। 
দুই ন্নদন দুই রাদত্রর উৎসব আরম্ভ িয় ছতামার মন্ডপ র্িদন এবং আর্মনী শদে । 
মন্নন্দদরর ছতামার আদো বদি আদস মন্ডদপ আদোন্নকত িয় আমাদদর মন ছতামাদক ছদখার আনদন্দ ।। 
মন্ডপ র্িন এবং ছতামার ন্নবগ্রি স্থাপন অবদোকন কর উচ্চ আসদন বদস আমাদদরদক সািস ন্নদদত । 
শুক্রবাদরর এই সন্ধ্যায় আর্মনী অনুষ্ঠাদনর ন্নমেনায়তদন  ছতামার আসন সবার উপদর ।। 
শন্ননবাদরর ছভারদবোয় পুদরান্নিতর্দণর মন্ত্র ধ্বন্ননত িয় র্র্দন পূজারীর্দণর স্বমন্বদয় । 
অঞ্জেী ন্নদদত ভিরা আদস দদে দদে ছোর্াদোর্ িয় মাদয়র সাদি মদন্ত্রর মাধযদম ।। 
মা বদেন ভক্ষণ কর বান্নট ভরা েসাদ ফদে মূদে মাখা আমার আশীবগাদ । 
সারা বৎসর পূজা কদর েসাদ খান্নব ন্নবন্নে করন্নব তদব আন্নম িাকদবা ছতার পশ্চাৎ ।। 
সন্ধ্যা আরন্নতদত ঢাদক ছঢাদে নাদি র্াদন ধ্বন্ননত িয় মাদয়র ন্নবজয় ও সাফেয । 
ন্নত্রভুবদন  ন্নিদয় পদর ছসই জয়ধ্বন্নন পরান্নজত িয় অশুভ শন্নি িয় ছদবতার্ণ উৎফুল্্ল।। 
রন্নববাদরর ছভাদর মা অদপক্ষা কদর বদস িাদকন মা েক্ষ্মী সরস্বতী এবং েভূ র্দণশ, কান্নতগকদক ন্ননদয় । 
পুদরান্নিতর্ণ পূজা আরম্ভ কদরন শঙ্খধ্বন্নন বান্নজদয় ফুেফে দন্নধকমগা সি পূজারীর্দণর সিকাদর ।। 
সারান্নদন মাদক ছদদখদ া ন্নক িয়দতা মা ন্নবগ্রি ছিদক ছনদম বদস আদ ন ছতামার পাদবগ । 
পূজার ছশদে ন্নসিঁদূর ছখোয় সবাই নাদি মুদখ আবীর ছমদখ মাদক ন্নিনার উপায় নাই তাদত ।। 
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দুই পৃন্নিবী 
সুরন্নজৎ সািা 

'আর ভাদো োর্দ  না । তুন্নম েন্নদ আমার কিা না ছশাদনা আন্নম এবার ন্ননদজর বযবস্থা ন্ননদজই কদর ছনদবা।’ 
- কাি কাি ভাোয় অন্নদন্নত ছসাজা জান্ননদয় ন্নদদো অন্নরন্দম ছক। 
দু ব র িদো ন্নবদয় িদয়দ  দু জদনর । সুখী দাম্পতয জীবন । এদক ওপদরর েন্নত ন্ননখাদ ভাদোবাসা । ন্নকন্তু 
সমসযা একন্নট জায়র্াদতই । উতর কেকাতার এই পুদরাদনা বান্নিদত শাশুন্নি আর ছবৌমা ন্নক ুদতই ছেন এদক 
অদনযর সদে মান্ননদয় উিদত পারদ  না । 
অন্নরন্দমএর বাবা ছনই  । মদনও ছনই ভাদো কদর বাবার কিা । পািঁি ব র বয়দসই ন্ননদজর বাবা ছক িারায় 
ছস ।  তারপর ছিদক মা িদো অন্নরন্দম এর কাদ  পুদরা পৃন্নিবী ।  মা ছকাদনান্নদন অন্নরন্দম ছক বাবার অভাব 
অনুভূত িদত ছদয়ন্নন । কেকাতায় এক নামী FMCG সংস্থার ছসেস ন্নিন্নভশন এর উচ্চপদদ ছে ছস িাকন্নর 
করদ  এর ছপ দন মা এর অবদান অনস্বীকােগ । মা শুধু বাবার মৃতুয র পদর বাবার  সরকান্নর িাকন্নরদতই 
ছঢাদকন্নন । ন্ননদজর কমগ বদে ছবশ কদয়কন্নট পদদািন্নতও ছপদয়ন্ন দো কমগজীবদন । আবার অনযন্নদদক ছ দের 
ছেখা পিা , ছখো ধুদো র ন্নদদক তীক্ষ্ণ নজরও ছরদখন্ন দো ন্ননদজর অন্নফস এর সব দান্নয়ত্ব সামন্নেদয় । 
ছ দের আবদার ছমটাদত কখদনা ছকাদনা কাপগণয কদরন্নন বা পন্নরশ্রদম ছকাদনা ত্রুন্নট রাদখন্নন ।  
তািদে ন্নক কদর অন্নরন্দম স্ত্রী এর কিায় মা ছক একা ছফদে ছরদখ অনয ফ্লাট এ ন্নর্দয় িাকদব ছেখাদন তার 
মাদয়র ছকাদনা জায়র্া ছনই? ছোকজন ন্নক বেদব ? আর ন্ননদজর ন্নবদবক ছকই বা ন্নক জবাব ছদদব ছস ? 
অনয ন্নদদক অন্নদন্নত ছক ছ দিই বা ন্নক কদর িাকদব অন্নরন্দম ? ন্নবদয়র আদর্ োয় পািঁি ব দরর ছেম । কুেু-
মানান্নে ছবিাদত ন্নর্দয় টুন্নরস্ট বাস এ আোপ । বনু্ধ্ত্ব , ছেম ছপন্নরদয় এই সম্পকগ ছে পন্নরণন্নত পাদব ছসটা 
ছবাধ িয় দুজদনর েিম দশগদন এদক অপদরর সদে কিা বো ছদদখ ভর্বান ন্ননদজই ন্নিক কদর ন্নদদয়ন্ন দেন 
। 
আর ছসই অন্নদন্নতই িায় অন্নরন্দম ছক ন্ননদয় আোদা সংসার ছেখাদন তার মাদয়র ছকাদনা স্থান ছনই । 
অবশয শুধু অন্নদন্নত ছক সব ছদাে ছদওয়াও ছবাধ িয় ন্নিক নয় । অন্নদন্নত র আেট্রা মিানগ োইফস্টাইে , 
বনু্ধ্দদর ন্ননদয় বান্নিদত পান্নটগ এগুদো ছকাদনাটার সদেই অন্নরন্দম এর মা বা তাদদর এই উতর ছকােকাতার 
বান্নি ছেন মান্ননদয় উিদত পাদরন্নন । অন্নরন্দম অনয এক জন এর িদয় োদে সমূ্পণগ ভাদব এটাও ছেন তার 
মা এর অিং ছবাধ ছক শান্ত ভাদব নান্নিদয় ন্নদদয় ছেত । 
ফদে , ন্ননতয অশান্নন্ত । 
'আর ন্নক অনয ছকাদনা উপায় ছনই?' - অন্নরন্দম এর ন্নদক ছিদক ছশে ছিিা ছেন । 
'না' - এই একটা শদের মদধয ন্নদদয়ই ছেন সব সমসযার সমাধান িদয় ছর্ে । 
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এক মাদসর মদধযই নতুন ফ্লাট এর িান্নব এদস ছর্ে অন্নরন্দম আর অন্নদন্নত র িাদত ।  
ন্নফক্সি ইএমআই । নতুন ফ্লাট সাজাদনা ছর্া াদনা । িিাৎ কদর ছেন খরিও ছবদি ছর্ে অন্নরন্দম আর 
অন্নদন্নত র জীবদন । নতুন এক িাকন্নরদত জদয়ন করদো অন্নদন্নত আর অন্নরন্দম অন্নফস এ নতুন দান্নয়ত্ব ন্ননদো 
োদত ছোর্ িদো আদরা ছবন্নশ টাকা আর ন্ননতয টুর । 
ন্নকন্তু এ ািাও একটা বদে এদো ওদদর জীবদন ।  
ছবন্নশর ভার্ টুযর গুদোদতই অন্নরন্দম পান্নিদয় ন্নদদতা অন্নফস এর জুন্ননয়র ছদর আর ন্ননদজ ওই কন্নদন ন্নদদনর 
ছবো অন্নফস কদর রান্নত্রোপন করদতা উতর কেকাতার আন্নদ বান্নিদত ।  
নুতন এই পান্নরবান্নরক সমীকরণ ছমদন ন্ননদো ন্নতন জদনই ।এই ভাদবই ছকদট ছর্ে োয় দু ব র । 
আর এরপদরই এদো আদরা একন্নট পন্নরবতগন । র্ভগবতী িদো অন্নদন্নত ।  
অন্নদন্নত ছে মা িদত িদেদ  এই সুখবরটা আসার পর ছিদকই অদু্ভত ভাদব পাদে ছর্ে শাশুন্নি আর ছবৌমা 
র সম্পকগ । অন্নরন্দম এর মা ন্ননদজর ছিদকই পুত্র বধূ র ছখয়াে রাখদত বযস্ত িদয় পিদেন । আর অন্নদন্নতও 
তার পুদরাদনা সব কান্ড ভুদে শাশুন্নি ছক ছেন ন্ননদজর মা এর ছিদয়ও ছবন্নশ আপন কদর ন্ননদো । বোই 
বাহুেয - অন্নদন্নত র ইো অনুসাদরই অন্নরন্দম এর মা ওদদর নতুন ফ্লযাটএ িদে এদেন পাকাপান্নক ভাদব ।  
অন্নদন্নত আর অন্নরন্দম এর জীবন আদো কদর তাদদর কনযা সন্তান ছেন্নদন পৃন্নিবীর আদো ছদখদো ছসন্নদন 
অন্নরন্দম এর মা এর মুদখ ছেন পৃন্নিবীর সমস্ত খুন্নশ আর পন্নরতৃন্নি । 
ন্ননদজর ছমদয়দক ছকাদে ন্ননদয় এক অদু্ভত অনুভূন্নত এদো অন্নরন্দম এর মদন । তার মা আর স্ত্রী িদো তার 
জীবদনর ‘দুই পৃন্নিবী ’োদদর ছস ছকাদনান্নদন ছমোদত পাদরন্নন ।আর আজ তার জীবদনর নুতন মানুে ন্নট 
এছসই ছেন ন্নমন্নেদয় ন্নদদো তার দুই পৃন্নিবী ছক । 
উতম কুমাদরর 'ওদর্া বধূ সুন্দরী' ন্নসদনমার 'নারী িন্নরত্র ছবজায় জন্নটে' র্ানন্নট িিাৎ মদন পদর ছর্ে অন্নরন্দম 
এর । সন্নতয ছতা - েুর্ েুর্ান্ত ধদর োর সমাধান ছকউ করদত পাদরন্নন আর ছকাদনা ন্নদন ো ছকউ পারদবও 
না ছসই রকম একন্নট সমসযা ন্ননদয় ছভদব ছে ছস তার জীবদনর ন্নবর্ত ন্নক ু ব র বৃিা নি কদরদ  ছসটা 
ছভদব ন্ননদজর মদনই ছিিঁদস  উিদো । 
ছমদয়ও ছেন বুঝদত পারদো তার মদনর কিা । িােকা একটু ছিিঁদস বাবা র ছকাদে ছস ঘুন্নমদয় পিদো । 
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অশরীরীর উপকিা 
িাাঃ ঘনশযাম কুণু্ড 

 দন্নক্ষণ কেকাতার ন্নবখযাত এক নান্নসগদিাদম োয় সমস্ত রাত ছজদর্ এক েসূন্নতর পুত্রসন্তান েসব 
কন্নরদয়  েতখান্নন ক্লান্ত িওয়ার কিা, বংশ রক্ষার খান্নতদর পুত্র সন্তান উপিার ছদওয়াদত আমার রাত জার্ার 
অদনক কি োঘব িদয়ন্ন ে। শুধু তাই নয়, আমার কদরও ছবদিন্ন ে। কতবার বান্নির ছোদকর ছর্ামিা মুখ, 
কতবার আবার ‘ছমদয় িে’ বদে আদক্ষপ, কতবার ন্নিক সমদয় ছিন্নেভান্নর িয় ন্নন বদে ছমদয় িে, কতবার 
ছসই ছতা ন্নসজার কদর আর ‘একটা ছমদয়’ ন্নদদেন ইতযান্নদ নানা রকম মন্তবয ন্নটপ্পনী শুনদত িদয়দ  ও দৃশয 
ছদখদত িদয়দ  তার ন্নিকন্নিকানা ছনই। ছমদয় িওয়ার দরুণ আন্নম িেুম ছবিারা! আর েসূন্নত মা ছর্াদবিারা, 
েকৃন্নতর ন্ননয়মানুোয়ী দশ মাস র্ভগধারণ কদর জন্ম ছদওয়ার দুর্গম পি অন্নতক্রম কদরও তার শান্নন্ত ন্ন ে না। 
পরপর দুই ছমদয় িওয়ার পদর ছ দে িওয়াদত ন্নতন-দশা ছতদরা নম্বর ছবদির কমন্নেনী পবগত োরপরনাই 
খুন্নশদত ির্মর্। দুপুদর রাউণ্ড ছদওয়ার সময় কমন্নেনীদক খুবই িান্নস খুন্নশ ছেদর্ন্ন ে। ন্নকন্তু িদে কী িদব, 
সদন্ধ্যর ছবশ ন্নক ুক্ষণ পর কমন্নেনীর স্বামী ন্নমাঃ পবগত বান্নিদত ছফান কদরন্ন ে। ১৯৭৬ সাদের কিা। তখনও 
কেকাতায় ছমাবাইে ছফান িােু িয় ন্নন। তুন্নমই ছফান ধদরন্ন দে। 
 তুন্নম—বেদে , জাদনা ছতামার র্ত রাদতর ছরার্ী কমন্নেনী নান্নক ছভার ছবোয় ওর ছকন্নবদন ভূত ছদদখ 
ভদয় ন্নিৎকার কদর ওদি! ওর ছেশাে নাসগও ওর ন্নিৎকার শুনদত ছপদয়ন্ন ে। দুপুদর রাউদণ্ডর সময় অদনক 
ছোক িাকায় েজ্জায় ছতামাদক বেদত ভুদে ছর্দ । আজ রাত ছিদক ন্নমাঃ পবগতও ওর স্ত্রীর সদে একই রুদম 
িাকদব। ন্নকন্তু ওরা ওই ন্নতন তোয় ছতর নম্বর ছকন্নবদন িাকদত িায় না। ওরা ছমট্রন ন্নমদসস সরকারদক 
বদে পাদশ ছিাদদা নম্বর ছকন্নবদন ছর্দ । ছমট্রন ছতামাদক এই খবরটা ন্নদদত বদেদ । পদর ন্নমদসস সরকার 
আমার সদে ওই ন্ননদয় অদনকক্ষণ কিা বদেদ । খুব ইনটাদরন্নস্টং। বেে, ‘ন্নদন্নদ এই ঘটনায় ো ঘদটদ  তার 
অদনকগুণ ছবন্নশ রদটদ । আমরা েখন নান্নসগং পন্নি আমাদদর সদে পিত, রদয়ি ন্নিদটর একজন 
অযাংদোইন্নণ্ডয়ান ছমদয় অযাদঞ্জো। আমরা খুব অন্তরে বনু্ধ্ ন্ন োম। ওই সময়ে ওয়ের অয়েলিো যাওো 
খুব সহজ লিি। অযায়েিা এখন অয়েলিোর মমিয়বায়নে মকান এক হাসপাতায়ি আমার মতন 
মমট্রয়নর কাজ কয়র। অযায়েিা অবশ্য আমায়ক ওখায়ন চাকলরর বযবস্থা কয়র মেয়ব বয়িলিি, 
আমার কতগা রান্নজ িন ন্নন।  
ন্নমদসস র্ঞ্জান্নেস ন্ন ে অযাদঞ্জোর ন্ননদজর কান্নকমা। বয়স িদয়ন্ন ে, তখন োয় পিঁয়ন্নত্রশ িদব। ওর কাকাবাবু 
আদর্ ছিদকই ছমেদবাদনগ িাকত। ন্নমাঃ িেদিন ন্ন ে কাকাবাবুর ছ াট ছবোর বনু্ধ্, পদর কান্নকমার বয়দেণ্ড 
িদয়ন্ন ে। বাো িওয়ার সময় কাকাবাবু কেকাতায় আদস ন্নন। পরন্নদন সকাদে নান্নসগংদিাদমর ন্নব ানায় 
কান্নকমাদক মৃত অবস্থা ছদখা োয়। মপাস্টময়টে ম হে লন। মেথ সার্টে লিয়কয়ট অযালকউট পািয়মানালর 
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এয়বালিলজম মিখালিি। মৃতুযটা অপঘায়ত বিা মযয়ত পায়র। খবর মপয়েও কাকাবাবু কিকাতাে 
আয়স লন, এমন কী ন্নফউনান্নরয়াদে আদস ন্নন। বযাপটাইজ করার সময় ন্নমাঃ িেদিনই ন্নশশুন্নটর নামকরণ 
কদরন্ন ে র্িদে বদে। উন্ননই ওদক মানুে কদরন্ন দেন। র্িদে এখন অদিন্নেয়াদত িাদক, দু’এক ব র অন্তর 
কেকাতায় আদস। ওই অযাদঞ্জোর কান্নকমা ন্নমদসস র্ঞ্জান্নেস ওই নান্নসগংদিাদমর ন্নতনদশা ছতদরা নম্বর ছকন্নবদন 
ন্ন দেন। খবদরর কার্দজ দু’ন্নদন েিম পাতায় খবরটা ছবন্নরদয়ন্ন ে ন্নিকই, ন্নকন্তু অল্পন্নদন পদর সব ধামািাপা 
পদি োয়। ছসই ঘটনার পর ছিদক ওই ছকন্নবদন অদনক ছরার্ী অশরীরী ছেতাত্মা ছদখদত আরম্ভ কদর! এর 
ছিদক ছরিাই পাওয়া জনয ছকন্নবনটাদক ফুন্নমদর্শন করা িদয়ন্ন ে। এমন কী ছজািা ন্নর্জগার পাদ্রী ফাদার 
ফানগানন্নিজ ওই ছকন্নবদন ছেয়ার কদরন্ন দেন। কান্নকমা ছতা ছর্ািঁিা কযাদিান্নেক ন্ন ে’। সব ছতা শুনদে? ছতামার 
কী মদন িয়? ছকাদনা ফাউে-দে বা অনয ন্নক ু!  
 আন্নম—বেেুম এ ছতা ন্নমন্নেয়ন িোদরর েশ্ন! আমার মদন িয় োরা ভূত বা ছেতাত্মা দযাদখ তাদদর 
মদনর মদধয এরা ন্ননভৃদত বসবাস কদর ও তারা অশরীরী ন্নববাস কদর। আমার ছস ছসৌভার্য িয় ন্নন, তদব 
কী জাদনা আমার মাদঝ মাদঝ ন্নক ু ন্নক ু ঘটনায় কদয়কবার র্া- ম ম কদরন্ন ে ন্নিকই ন্নকন্তু ছশে অবন্নধ 
ওনাদদর ছদখা ছমদে ন্নন। আন্নম ছতা ছদখন্ন  তুন্নম ভূত-তত্ত্ব ন্নদদক ছর্দেই না। তুন্নম ছতা আর্ািা ন্নক্রন্নি বা 
ন্নিিকদকর মতন ভূদতর বদদে ফাউে-দে বদে ন্নভি রিদসযর সম্ভাবনা মািায় ছঢাকাদে! ছতামার বাজপাখীর 
মতন তীক্ষ্ণ দৃন্নির েশংসা না কদর পারন্ন  না। আমার মািায় ন্নকন্তু এইসব আদস ন্নন। 
 তুন্নম—বেদে, িাট্টা কর না মশায়। ন্নবদদদশ ছকন আমাদদর ছদদশও ছেতাত্মা ছখািঁজার জনয ছেতিিগা, 
েযনদিট ও ছেতন্নবদযা ন্ননদয় অদনক কাজ িদয়দ । এমন কী বহু নামকরা ববজ্ঞান্ননক, ছেখক, কন্নব ও 
মাকগন্নসস্ট রাজনীন্নতন্নবদও এই অদেৌন্নকদকর ন্নপ দন ছদৌদিদ ন। োক ছর্ ছতামার ভূত ছদখার কী ছকান 
অন্নভজ্ঞতা আদ ? িাকদে বে। 
 আন্নম—বেেুম ভূত আদ  ন্নকনা জান্নন না, তদব একটা ভূদতর মতন ছদদখন্ন েুম। ১৯৫৩ সাে িদব। 
তখন আন্নম ক্লাস এইদট পন্নি। ওই সময় ইসু্কদের বাৎসন্নরক পরীক্ষা িত ন্নিদসম্বর মাদসর েিম ন্নদদক। 
বিন্নদন ও ন্ননউ ইয়াসগ ছির  ুন্নটর পর নূতন ক্লাস শুরু িত। তখন ওই িতদর ছকািাও ইদেন্নিন্নসন্নট ন্ন ে না। 
দারদকবর নদীর ওপাদর একটাই ন্নসদনমা িে ন্ন ে,  ায়াবানী ন্নসদনমা। ন্নটদনর  াউন্নন, সামদনর ন্নদদক িাটাই 
বা শতরঞ্চ ন্নবন্ন দয় মান্নটদত ছোক বসত। তারপর কাদির ছবঞ্চ। কাদির ছবদঞ্চ  ারদপাকাও িাকত। তাই মা 
বেত ‘ছশান্ জামা কাপি ছ দি শুদত োন্নব’। সব ছশদে বাবুদদর জনয ছর্াটা দদশক িাতে ছদওয়া কাদির 
ছিয়ার ন্ন ে। ওখাদন বসার ছসৌভার্য ছকানন্নদন িয় ন্নন। িদের ন্নপ দন একটা ছিাবা, তারই পাদশ একটা 
ন্নটদনর িাে ছদওয়া ছজনাদরটার ঘর। ছজনাদরটাদরর ভটভট শে এত ন্নবকট ন্ন ে ছে, দশগকদদর মদধয ন্নক ু 
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ছোক এক ছোদর্ দরজা বন্ধ্ করুন বদে এমন ন্নিৎকার করত ছে, ছসটাদক বন্ধ্ করার জনয অনয আর 
একদে উচিাঃস্বদর কান ফাটাদনা র্জগন করত। অর্তযা কাদন আঙুে ছদওয়া  ািা ছকান উপায় ন্ন ে না।  
 এদিন ন্নসদনমা িদে ভদয়র ন্নবখযাত  ন্নব ‘কঙ্কাে’ ছদখদত ন্নর্দয়ন্ন েুম। সেী ন্ন ে কােীপদ, আমার 
ছিদক বয়দস একটু বি ন্নকন্তু খুব সািসী ন্ন ে। ও বদেন্ন ে, জান্ননস ইশন্নতিার বওয়ার ছোকটা ছসন্নদন একটা 
কঙ্কাে আিঁকা েম্বা আেখাল্লা ও মুদখাশ পদর বাজাদর ছিাঙা ন্নদদয় ‘ ায়াবানী ন্নসদনমাদত আর্ামী শন্ননবার ছিদক 
মাত্র এক সিাদির জনয র্া-ন্নশউরাদনা ভূদতর বই কঙ্কাে ছদখাদনা িদব, এমন সুদোর্ িারাদবন না’ বদে 
িািঁকন্ন ে। কােীপদ বদেন্ন ে ভদয়র জনয ছতার ন্নিন্তার ন্নক ু ছনই। আন্নম ছতা আন্ন !  
ন্নসদনমার র্ল্পটা ও অন্নভদনতাদদর নাম সন্নিক মদন ছনই। তখনকার ন্নদদন ন্নভদেন ছরাদের ন্নবখযাত ধীরাজ 
ভট্টািােগ ন্ন দেন, এইটা ন্নিক মদন আদ । উন্নন শয়তান অভদয়র অন্নভনয় কদরন্ন দেন। অভয় ওর এক আত্মীয়া 
তরোদক অচবধ শ্লীেতািানী করার উদদদশ বার্ান বান্নি ছিদক জরুন্নর েদয়াজন বদে ন্নমিযা ন্নিন্নি সি র্ান্নি 
পান্নিদয়ন্ন ে। তরো সরে ন্নববাদস বার্ান বান্নিদত োয়। তরো অভদয়র কুমতেব বুদঝ েতযাখযান করাদত, 
অভয় তরোদক খুন কদর কাদির বাদক্স পুদর র্োর জদে ভান্নসদয় ন্নদদয়ন্ন ে। তরোর স্বামী রতন, তরোর 
ছখািঁদজ বার্ানবান্নিদত ছর্দে অভয় রতনদকও মারদধার কদর ন্নসিঁন্নি ছিদক ছিদে ছদয়। ফদে মািায় আঘাদত 
রতদনর সৃ্মন্নতভ্রি িয় ও পদর পার্দের নযায় অোসন্নেক সম্পকগিীন কিাবাতগা বেদত িাদক। ছসই সময় 
ন্নিন্নকৎসার জনয ন্ননদখািঁজ তরোর পার্ে স্বামী রতন এক জামগান্নন ছফরৎ ন্ননউদরাসাইকেন্নজস্ট অন্নভজ্ঞ 
িািাদরর সান্নিদধয আদস ।  
ঘটনাক্রদম ন্নক ু ছজদে মা  ধরার সময় একন্নট কাদির বাক্স বােী ন্নিদজর ন্ননদি র্ো ছিদক উদ্ধার কদর 
পুন্নেদশর িাদত জমা ছদয়। সৃ্মন্নতভ্রি রতন সবগক্ষণ িান্নরদয় োওয়া তরোর নাম বীজমদন্ত্রর ন্নবিন্নবি করত। 
ছসই ছদদখ িািারবাবুর মদন তরোর ন্ননদখািঁজ িওয়া ছে স্বাভান্নবক ঘটনা নয় ছভদব সদন্দি জাদর্। মসই 
সবুায়ে উলন ওনার বনু্ধ মগায়েন্দা পুলিশ্ লবক্রময়ক এই ঘটনা সবয়ন্ধ গল্প কয়রলিি। মগায়েন্দা 
পুলিশ্ লবক্রমবাব ুোক্তারবাবুর সাময়ন বাক্স খুয়ি একর্ট কঙ্কাি উদ্ধার কয়র। কঙ্কায়ির বাাঁ 
হায়ত তরিা নাম মিখা লময়নকরা চুলি মেয়খ সনাক্ত করা হে। চচে া ও অনুশ্ীিয়নর জনয 
কঙ্কািন্নট িািারবাবু স্টান্নিরুদম ছরদখন্ন দেন। একন্নদন রতন কঙ্কােন্নটর বািঁ িাদতর িুন্নি ছদদখ িাউ িাউ কদর 
কািঁদদত িাদক ও খুন্নন অভয়দক শান্নস্ত ছদদব বদে ন্নিৎকার শুরু কদরন্ন ে। িিাৎ কঙ্কাদের মুখ ছিদক মন্নিো 
কদে ছক ছেন কিা বদেন্ন ে, ছশানা ছর্ে—‘ছতামাদক শান্নস্ত ন্নদদত িদব না। আন্নম তার েন্নতদশাধ ছনব’। শুদন 
রতন কািায় আদরা ছফদট পদিন্ন ে। সমস্ত ঘটনান্নট ন্নকন্তু িািারবাবু অেদক্ষয েক্ষয কদরন্ন দেন। অতাঃপর 
ভয়াতুর রতন ন্নফদর পায় তার সৃ্মন্নত। রতন আরও বদেন্ন ে ‘কিাবোর সময় তরো কঙ্কাে রূপ পন্নরবতগন 
কদর সজীব রিমাংদসর শরীর ধারণ কদর আমায় সান্ত্বনা ছদয়’।  
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 পরন্নদন ছর্াদয়ন্দা পুন্নেশ ন্নবক্রমবাবু সমস্ত ঘটনাবন্নের সতযতা েমাদণর জনয অভয়দক িািারবাবুর 
স্টান্নিরুদম ঢুন্নকদয় দরজা বন্ধ্ কদর আিাে ছিদক দুই বনু্ধ্ এক অন্নববাসয ঘটনা ছদদখন্ন ে। ‘ন্নবদদিী আত্মার‘ 
জন্নটে অদেৌন্নকক রূদপর ইন্দ্রজাদের সমাধান কদরন্ন ে। ছশে অধযায়ন্নট ঘদটন্ন ে এইভাদব। অভয় কঙ্কােন্নটদক 
ছদদখ িতবাক! এন্নর্দয় োওয়ার সদে সদে তরো পুনরায় মানুে রূপ ধারণ কদর অভদয়র র্োয় দু’িাত 
ন্নদদয় উপদর তুদে বাসদরাধ কদর মৃতুয অবন্নধ ধদর ছরদখন্ন ে। েন্নতদশাধ ন্ননদয় সমস্ত কঙ্কােন্নট টুকদরা টুকদরা 
িদয় ছভদে োয় ও অভদয়র মৃতদদি ছমদঝদত েুন্নটদয় পদি। 
 তুন্নম— বেদে এদতা সুন্দর কদর বদে , তার জনয কী বন্নে, অদনক ধনযবাদ। একটু িা কন্নফ খাওয়া 
োক। তারপর িেদব ছতামার ‘ছেতাত্মার উপকিা’। 
 আন্নম—ন্নসদনমা ছশদে, সবাই িে ছিদক ছবরুন্নেে। ছোদকদদর ছদখদত ছকমন অদু্ভত োর্ন্ন ে। 
শীতকাে রাদত্র শুধু ছিাখ বারকরা মািা মুখ িাদদর ঢাকা, ছোদকদদর ভূত ভূত োর্ন্ন ে। ওইখান ছিদক 
আমাদদর নদীর পাদি ছেদত িদব, ছসইখান ছিদক বািঁদশর পুে ন্নদদয় নদী পার িদয় বােুির ও ওপাদরর নদীর 
পাি ছপন্নরদয় ছবশ ন্নক ুটা ছিিঁদট বাজার। তারপর ছে োর বান্নিদত োদবা। রাত তখন ন’টা িদব। কনকদন 
িাণ্ডা। ন্নক ুক্ষণ পদর নদীর পুে ছপন্নরদয় এদসন্ন , ছদন্নখ আমরা দু’জন  ািা ছকউ ছনই। িান্নরন্নদক শুনশান 
করদ । আমরা দুই োণী মাত্র! ছসন্নদন মদনিয় পূন্নণগমার কা াকান্ন  রাত ন্ন ে, িািঁদটা ছবশ বি ছর্াে ন্ন ে, 
ন্নভতদরর িন্নরণটাদক েি ছদখা োন্নেে। িািঁদদর ছকামে আদোয় ওপাদরর বােুিরটা ছকমন ছেন বইদয় পিা 
বােুয়ান্নি মতন োর্ন্ন ে। ন্নশন্নশরদভজা বান্নের উপর পাদয়র  াপ গুদো ছকমন বি বি এদোদমদো িদয় 
ন্ন ে। আমরা সদব বািঁদশর পুে পার িদয়ন্ন । কাদরা মুদখ ছকান কিা ছনই। ছদখেুম, দূদর নদীর পাদি ন্নপটুন্নে 
র্াদ র একটা বি িাে ছেটা রাস্তার উপর ন্নদদয় ছর্দ , তাদত বদসন্ন ে সাদা ছকাটাশান্নি পরা এক ছমদয়। 
বি বি পা দুদটা ছদাোদে ও েম্বা েম্বা িাত ন্নদদয় উপদরর দু’ছটা িাে ধদরন্ন ে। ওর ন্ননি ন্নদদয় আমাদদর 
ছেদত িদব। এতক্ষদণ কােীপদ মুখ খুেে। বেে দূদর সামদনর ন্নপটুন্নে র্াদ  কী ন্নক ু ছদখদত পান্নেস? আর 
এদর্ান্নব না। ওখান ন্নদদয় আমরা োদবা না, দরকার িদে, জদের ধাদর বান্নের উপর ন্নদদয় পন্নশ্চম ন্নদদক ছিিঁদি 
আমাদদর ঘাদট উিব। অদনকক্ষণ এক দৃন্নিদত দু’জদন তান্নকদয় ন্ন েুম। িিাৎ একটা দমকা িাওয়াদত ছসই 
র্াদ র মূন্নতগ িুরমার িদয় ছর্ে। র্া টা পন্নরস্কার ছদখা ছর্ে। কােীপদ বেে ‘এবার িে, সামদনর ন্নদদক 
েক্ষয ছরদখ িািঁি, আর ন্নক ু ভদয়র ছনই। েত এন্নর্দয় োন্নেেুম, র্াদ র সাদা কাণ্ড, িােপাো, পাতা ফুদট 
উদিন্ন ে। একদম কাদ  এদস র্া টায় িাত ছদদবা বদে িাত বান্নিদয়ন্ন  কােীপদ আমার িাতটা সন্নরদয় বেে 
কী দরকার ন্নবরি কদর! র্া টা ছপন্নরদয় বাজাদরর কাদ  বেেুম ‘তুই কী ন্নক ু িাপন্ন স? আন্নম ছতা ন্নক ুই 
ছদখেুম না’। কােীপদ কী বদেন্ন ে জাদনা, এই রকম অবস্থায় রাম রাম করন্নব, সব ন্নিক িদয় োদব। তুই 
ছদন্নখস ন্নন, আন্নম িুপ কদর মদন মদন একদশা আট বার রাম নাম জপেুম, সব ন্নিক িে। আন্নম ন্নজদজ্ঞস 
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করেুম তার মাদন ‘তুই ভূত আদ  ন্নববাস কন্নরস?’ ‘ছশান তকগ কদর কী োভ? একদশা আট বার রাম নাম 
করেুম, পুন্ননযই িে, ভূতও ছর্ে’।  
তুন্নম—বেদে ছভন্নর ইনটাদরন্নস্টং! আসে বযপারটা, আদো ায়ার ছখোর মদতা। িািঁদদর আদোদত আদো ায়া 
ন্নদদয় বতন্নর িয় নানারকম  ন্নব ও মূন্নতগ, ন্নিক ন্নজর্-স ছখোর মদতা। দমকা িাওয়াদত ছভদঙ ছর্ে আদো ায়ার 
ধািঁধার  ন্নব! আন্নম অবশয ভূত-টূত ন্নববাস কন্নর না, তদব অযাদঞ্জোর কান্নকমার ঘটনার মদধয তুন্নম োই বে 
না ছকন, একটা রূ্ঢ় রিসয ন্ন ে। তুন্নম ছতা আদর্ ছকানন্নদন এই সব ঘটনা বা র্ল্প বে ন্নন! ছশান ভূদতর 
র্ল্পটা শুরু িদয়ন্ন ে নান্নসগংদিাদম কমন্নেনীর ছপতন্নন ছদখা ন্ননদয়, র্িাদত র্িাদত এখন মিাভারত িদয়দ । 
ছেন ছশে িয়! 
আন্নম—আর একন্নট র্ল্প বন্নে। এটাও আমার ছিাদখ ছদখা, কাদন ছশানা নয়। না-পাওয়া ন্নজন্ননদসর েন্নত 
মানুদের মন ছেমন আকৃি িয়, ছতমন্নন না জানা তদিযর েন্নত মন ছকৌতূিেী িদয় উদি। তখনই তিযানুসন্ধ্ান 
শুরু িয়। ন্নকন্তু ভূত কিান্নটর মদধয ভদয়র ইন্নেত ন্নশশুকাে ছিদক আমাদদর শুনাদনা িয়। অনুসন্নন্ধ্ৎসু 
সন্ধ্ানীরাও ন্নক ুদূর এন্নর্দয় িাে ছ দি ন্নদদয় একন্নট রসাদো ছভৌন্নতক র্ল্প বাজাদর ছ দি ছদয়!  
আমাদদর কদেদজর িাাঃ গুরুদাস মণ্ডে িািগ ইয়ার অবন্নধ পদি, ছকান এক সাংসান্নরক কারদণ  ুন্নটর দরখাস্ত 
ন্নদদয় বদ্ধগমান শিদরর দন্নক্ষণ ন্নদদক দাদমাদর নদীর পাদি এক গ্রাদম দু’ব র কান্নটদয় অদনক কািখি পুন্নিদয় 
পুনরায় িািান্নরদত িািগ ইয়াদর ভন্নতগ িদয়ন্ন । ১৯৬২ সাে। তখন সদব িািান্নরর ফাইনযাে পাস কদর আন্নম 
ন্নপ. আর. ন্নস. এ (বতগমাদন ইন্টানগন্নশপ) করন্ন েুম। আমার ঘদর গুরুদা পুনরায় ন্নফদর এদেন। আমরা 
অদনদকই ওনাদক গুরুদা বদে িাকতুম। আমার িাদত অফুরন্ত সময়, তাই গুরুদাদক সময় ন্নদদয় সাবদজক্ট 
গুদোদক ঝান্নেদয় ন্নদন্নেেুম। একন্নদন ‘ন্নফয়ার সাইদকান্নসস’ পিাদত ন্নর্দয় ভূদতর কিাটা উদিন্ন ে। গুরুদার 
মুদখ একটা অদু্ভত পন্নরবতগন নজদর এদো, ন্নিন্তা ছেন ওনাদক কামদি ধদরন্ন ে! কী িদয়দ  দাদা বোদত, 
দাদা আর একটা িারন্নমনার ধন্নরদয় এন্নদক ওন্নদক তান্নকদয় বেদেন, ছতামাদক বন্নে ছশান। আদর্ কাউদক 
বন্নে ন্নন। এমন সময় দাদরায়ানন্নজ ছসোম িুদক দাদাদক একটা খাম ন্নদদয়ন্ন ে। দাদরায়ানন্নজর একটা স্বভাব 
ন্ন ে, েতক্ষণ না ন্নিন্নি খুদে সংবাদদ কী ছেখা আদ  শুনত, ততক্ষণ দািঁন্নিদয় িাকত। ন্নিন্নির কুশে সংবাদ 
ছজদন ছিদস ‘বহুৎ খুশ’ বদে দরজাটা বাইদর ছিদক ছটদন ন্নদদয় খিদমর খটখট শে কদর অনয কারও ঘদর 
কাদজ অকাদজ ঘুদর ছবিাত। এবাদরও তার বযন্নতক্রম িে না। ন্নিন্নিটা পিদত পিদত দাদার মুদখর ন্নবোদ 
ভাবটা কান্নটদয় বদেন্ন ে, ভান্নবন্নজ ন্নিক িযায়। দাদরায়ানন্নজ ঘাি ছনদি ছিদস ন্নবদায় ন্ননদয়ন্ন ে। দাদা কদয়ক 
টান ন্নসর্াদরট ছটদন বেদত শুরু কদরন্ন ে। ‘েখন আন্নম িািান্নর পিদত ঢুকোম, আমাদদর খান্নে বান্নিদত 
ন্ননাঃসেতা কাটাবার জনয বাবা মার ইো অনুোয়ী ন্নবদয় কদরন্ন োম। আমার ভাই ছবান ছকউ ন্ন ে না। কদয়ক 
মাস পদর ছকতকীর একটা র্ভগপাত িয়। আমার ইউন্ননভান্নসগন্নট পরীক্ষা জনয বান্নি ছেদত ছদন্নর িদয়ন্ন ে। বাবা 
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শিদর ন্ননদয় ন্নিন্নকৎসা কন্নরদয়ন্ন দেন। শন্ননবাদর ক্লাস কদর বান্নি ন্নর্দয় ছদন্নখ ছকতকী ছকমন ছেন সদবদতই 
ভদয় কুিঁিদক ন্ন ে। েন্নত শন্ননবাদর ন্নবকাদের ছট্রদন বান্নি ছেতুম। কি কদর ফাস্টগ এম. ন্নব. ন্নব.এস ন্নক্লয়ার 
কদর িািগ ইয়াদর ফারমাকেন্নজ পরীক্ষার করার সময় ছকতকী খুব ন্নসন্নরয়াস অবস্থায় নান্নসগংদিাদম ভন্নতগ 
িদয়ন্ন ে। িািারবাবু ‘ন্নফয়ার সাইদকান্নসস’ বদেন্ন দেন। বতগমাদন ছকতকী ছর্াপােদক ছপদয় ভাদো আদ । 
ওরই উৎসাদি ন্নফদর এদসন্ন । তুন্নম  ািা এই ঘটনা ছকউই জাদন না’। 
এইভাদব একন্নদন পিাদনার সময় গুরুদা িিাৎ আন্নম ভূত ছদদখন্ন  ন্নকনা জানদত িাইে। আন্নম না বদে 
েন্নতেশ্ন কদরন্ন েুম, আপন্নন কী ভূত ছদদখদ ন? গুরুদা মুখটা ছকমন ন্নবরন্নি ভাব কদর বেদত শুরু কদরন্ন ে। 
‘ছকতকীর জনয ন্নকনা না কদরন্ন ! টানা দু’ব র োর্ে ওদক সারাদত। ভূত একটা ভদয়র মনবযান্নধ, নানা 
কারদণর ভয়। একটা  ািদ  ছতা অনযটা ধরদ ’। আপন্নত না িাকদে, িে একন্নদন ভূত ছদখদত োই’। স্থান 
ন্নিক িে—ছোয়ার সারকুোর ছরাি আর পাকগ ন্নিদটর জাঙ্কশন ছিদক পাকগ ন্নিট ন্নদদয় ছিৌরেীর ন্নদদক একটু 
এন্নর্দয় ছর্দেই বািঁন্নদদক ছমাট ছমাটা ছোিার রি ছদওয়া ছর্টওয়াো ছে কবরখানা ন্ন ে, ছসটা তখনকার ন্নদদন 
ভূত-দপতন্ননর আড্ডা ন্ন ে। এদক অন্ধ্কার তার উপর পুদরাদনা ছশওো ধরা ভাোদিারা কবর স্তম্ভ, ন্নক ু না 
ন্নক ু ছেখা িাকদেও পিা ছেত না। অেত্ন ও অশ্রদ্ধায় পদিন্ন ে কবর গুদো। কবরগুদোর ফািঁদক ফািঁদক 
আর্া া ছঝাপঝাদি ভন্নতগ, িািঁিার উপায় ন্ন ে না। ছকান ছকান স্তম্ভদক জন্নিদয় ন্নপপুে র্া  উদিদ , ছকান 
জায়র্াদত ন্নশয়ােকািঁটার ঝাি। আদোর নাম র্ন্ধ্ ছনই, তার মদধয নানারকম জীবজন্তুর বাস, ন্নশয়াে ছিদক 
র্ন্ধ্দর্াকুে, বি বি ইিঁদুর সাপ বযাঙ, খাদয-খাদদক ভন্নতগ। পাকগ ন্নিদটর এই কবরখানা ওইসময় ভূদতর 
নামকরা পীিস্থান ন্ন ে! গুরুদার মদত অল্প িািঁদদর রাদত, ন্নবদশে কদর কৃষ্ণািতুদগশী িদে ভূত ছদখার আসে 
রাত। ছিাদস্টদের গুনময়দক রাদতর খাবার ঢাকা ন্নদদয় রাখদত বদে দু’জদন ন্নস. আই. ন্নট ছরাদির ছদশবনু্ধ্ 
ছিাদস্টে ছিদক ছবন্নরদয় আমাদদর কদেজ ও ছিবদনর মাঝ ন্নদদয় িানন্নদদক ছবন্ননয়াপুকুর িানা ছরদখ 
ছবন্ননয়াপািা ছেন ন্নদদয় ছনানাপুকুর ট্রাম ন্নিদপাদত ছপৌঁ ুেুম। সামদন ছোয়ার সারকুোর ছরাি বতগমাদন এ. 
ছজ. ন্নস ছরাি। বািঁ’ন্নদদক মন্নল্লক বাজার, একটু এন্নর্দয় ছর্দে জযাঙ্কশন। তার আদর্ বািঁ’ন্নদদক বি কবরস্থান। 
ওইখাদন ন্নবখযাত কন্নবতা ‘দািঁিাও পন্নিকবর, ন্নতষ্ঠ ক্ষণকাে’ খন্নিত মাইদকে মধুসূদন দদতর কবর ও তার 
পাদশ ছের্ কদরাদের ন্নরসািগ কাম অন্নফস ন্ন ে। িানন্নদদক পাকগ ন্নিট ন্নদদয় একটু এন্নর্দয় ছর্দে আমাদদর 
র্ন্তবযস্থে। ছকন এত ঘুদর আসার কারণ জানদত িাইদে গুরুদা বদেন্ন ে, ছিাদস্টদের ছকউ ট্রাম িদক নামার 
সময় েন্নদ ছদখদত পায় তাই! রাত তখন বাদরাটা, ছজািা ন্নর্জগার ঘন্টাদত জানান ন্নদদয়ন্ন ে। গুরুদার িাদত 
ন্নতন ছসদের টিগ বান্নত আর পদকদট ন্ন ে একটা ছসন্নফদের ন্নস্টদে বতন্নর ছফান্নেং  ুন্নর। ছোিার ছর্টটা একটু 
ফািঁক কদর ঢুকেুম। আব া িািঁদদর আদোদত গুরুদাদক আন্নম অনুসরণ কদর িদেন্ন । নানা রকম শে,  ুিঁদিার 
ন্নকিন্নকি, র্াদ  পান্নখর ঝাপটা, পাতা পিার খস খস শে, ছপিঁিার িাক, নানা রকম শে কাদন আসন্ন ে। 
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শুদন গুরদা ন্নফসন্নফস কদর বদেন্ন ে, ওসদব পাতা ন্নদও না। অদনকক্ষণ এন্নদক ওন্নদক ছঘারার পর গুরুদা 
ছদশোই ছেদে িারন্নমনার ধন্নরদয় দু’িারদট টান ন্নদদয়দ , মদনিে ঈশান ছকাণ ছিদক কান্নশর শে ছপেুম। 
গুরুদা িাত ন্নদদয় আমায় িান্নমদয় কানখািা কদর কী ছেন শুনদত োর্ে। বুদিা আঙুে ছদন্নখদয় ন্নফদর োওয়ার 
ন্ননদদগশ ন্নদদয়ন্ন ে। এমন সময় ছক ছেন িিাৎ কদর ন্নিৎকার কদরন্ন ে ‘িয়াট দযা ছিে ইউ আর িুন্নয়ং? ছর্ট 
আউট। ফা--  ছদম। ছর্ট আউট, আই ছস’। েন্নদও দূর ছিদক কিার শে আসন্ন ে, ন্নকন্তু পন্নরস্কার মানুদের 
র্োর শে ন্ন ে, বুঝদত বান্নক রইে না, ওরা কারা! আর ন্নক ু না বদে তন্নিঘন্নি কদর িািঁিদত শুরু কদরন্ন েুম। 
অবশয গুরুদা টিগ আদো ছেদে রাস্তা ছদন্নখদয়ন্ন ে। ছফরার সময় পাকগসাকগাস ট্রাম ন্নিদপা ন্নদদয় ছিাদস্টদে 
ন্নফদরন্ন েুম। দাদরায়ানন্নজ তখনও ছর্দট ন্নভতর ছিদক তাো ন্নদদয় আমাদদর জনয অদপক্ষা করন্ন ে। ন্নজদজ্ঞস 
কদরন্ন ে ‘সব কু  ন্নিক িযায়’! 
এতদূর োিা ন্নেন্নখোম তািা ধ্রুব সতয। ন্নক ু নাদমর রদবদে িইয়াদ , ন্নক ু ইোকৃত ন্নক ু অন্ননোকৃত। 
মতামত পািাদত পাদরন, তদব ছেতাত্মার অন্নস্তত্ব সম্বদন্ধ্ ছকান তদকগ জন্নিত িইদত িাই না। 
 

দূর্গা 
বিতােী িক্রবতগী 

েন্নতন্ননয়ত ন্ন িন্নভি িন্নে আমরা 
ন্ন িন্নভি িদে অন্নস্তত্ব 

ন্ন িন্নভি িদে সভযতা, মানন্নবকতা । 
রিাি সমাজ মুখ ছোকাদব ছকািায়? 
এরই মাদঝ দূর্গা আদস েন্নতব র 
তবুও দূর্গন্নত নাশ িয়না মানুদের 

িাদত েদীপ ন্ননদয় এন্নর্দয় িদে মানুে 
েতযয় ন্নক ুদতই ন্ননভদত ছদয়না আদো 

আমাদদর দুর্গারা তাই ছিািঁদখর জে মুদ  উদি দািঁিায় 
এন্নর্দয় িদে, পি ভাদে পি র্দি 

ন্নেদখ িদে সভযতার ইন্নতিাস অমর অক্ষয় । 
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এখান ছিদক একটু দূদর 
েন্দন 

 অচধেগ িদেন ছকন মশাই? মানন্ন  বাসটা পািাদির র্া ছবদয় অদনকক্ষন ধদর উপদর উিদ  I ছদদখ 
মদন িদে আমরা ছবাধিয় পৃন্নিবীর ছশেোদন্ত এদস ছপৌঁদ ন্ন  I িান্নরন্নদদক জেে? তা আদ  একটু এন্নদদক 
I তদব আর একটু রাস্তা, এরপর আমরা ছনদম পিদবা বাস ছিদক I তারপর মাত্র দশ ন্নকদোন্নমটার িািঁটাপি 
I না, পি বো ভুে; বো উন্নিত জেদের মদধয পিন্নিহ্ন I ন্নক ভাবদ ন আপন্নন? আো পার্দের পাল্লায় পিা 
ছর্দ ? ন্নকন্তু আপন্ননই ছতা বদেন্ন দেন তীিগ করদবন, ন্নিক ন্নকনা? আন্নম শুধু বদেন্ন োম, করদেন ছতা মশাই 
অদনক তীিগ, ছদখদেন পুন্নর, িন্নরদ্বার, ঋন্নেদকশ - মিাতীিগ ছদদখদ ন ছকািাও? ছদখদত িান? তদব িদে 
আসুন আমার সাদি I আবার বেন্ন  মশাই, ছসই পরমতীদিগ ছকাদনা মন্নন্দর আপন্নন পাদবন না I না, না, 
বহুেুদর্র ছভদে পিা পুরদনা ন্নবগ্রি, তাও ছনই I দািঁিান, ছনই বো ন্নক ন্নিক িদো? না, একটা আদ  I তদব 
ছসটা নদি িদি, কিা বদে, এমন ন্নক কাজকমগও কদর ! ওন্নক আপনার মুখটা িািঁ িদয় ছর্ে ছকন? অন্নববাস 
করদ ন? আো, আো, ছর্দেই ছদখদত পাদবন I এই ছে আমাদদর নামার জায়র্া িদে এদসদ  I আসুন 
ছনদম পিা োক I ন্নক ভাবদ ন? ছকউ নাদম ন্নন ছকন? এইখাদন মশাই ছকউ নাদম না I আন্নম মাদঝ মাদঝ 
নান্নম, আর আজদক আমার সাদি নামদেন আপন্নন I 
 ওই ছে দূদরর পািািটা ছদখা োদে, ছেটার মািাটা পুদরা ছঢদক আদ  ছমদঘ, আমাদদর ছেদত িদব 
ছসই ওইখানটাে I িানন্নদদক ছে সরু পিন্নিহ্নটা ছদখদত পাদেন, িেদত িাকুন ওটা ন্নদদয় I একটু ছজাদর 
ছজাদর িািঁটদত িাকুন, না িদে সূেগ ছিাবার আদর্ ছপৌঁ দনা োদব না I অবশয এইটা একটু ঘুর পি I পািাদির 
র্া ছঘিঁদে ছঘিঁদে এটা উদিদ  ওই পািাদি I ন্নসদধ রাস্তাটা িদো উপতযকা বরাবর - ছসাজা ছনদম োন ন্ননদি, 
তারপর উিদত িাকুন উপদরর ন্নদদক I ছ াটদবোয় এই রাস্তাটা ন্নদদয় োন্নফদয় োন্নফদয় োতায়াত করতাম I 
এখন বদয়স িদয়দ , ওই উপতযাকা বরাবর রাস্তাটা রাস্তাটা ন্নিক সামোদত পান্নর না I উপতযকার ন্নিক 
মাঝখাদন একটা সাদা দার্ ছদখদত পাদেন? ওটা একটা নদী I ন্ননদি ছর্দে ছদখদত পাদবন কুেকুে কদর 
জে বদয় িেদ  এই পািাি ছিদক ওই পািাদি ধাক্কা ছখদত ছখদত I ছিাক ছ াট্ট, ন্নকন্তু ওটা আমার ন্নেয় নদী 
মশাই I ওটার ধাদর বদস আন্নম ঘন্টার পর ঘন্টা কান্নটদয় ন্নদদত পান্নর I নদীটাও আমাদক ছদখদে খুব খুন্নশ 
িয় I আন্নম কাদ  ছর্দে ওর কেকোন্নন ছেন ছবদি োয় I ন্নক একটা বোর ছিিা কদর, ন্নিক ধরদত পান্নর না 
I  ওই ছে সামদন জেদরাতটা ছদখদত পাদেন, ওটা ন্নর্দয় ন্নমদশদ  ন্ননদির ওই নদীদত  I আমাদদর ছপদরাদত 
িদব জেদরাতটা I  ছদখদ ন জেদরাতটা ন্নক শান্ত, ছপদরাদত ছকাদনা অসুন্নবধা িদব না I  ন্নকন্তু আসদবন 
একবার বেগাকাদে, ছদখদত পাদবন এর রূপ I ছসন্নক উগ্র ছমজাজ তখন, সমস্ত শন্নি ন্ননদয় ঝািঁন্নপদয় পিদত 
িায় ন্ননদির ওই নদীর ন্নদদক I অদনকন্নদন ছিদক ভাবন্ন  এর উপর ছ াট্ট একটা সািঁদকা বানাদত িদব I  ন্নকন্তু 
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িদয় উিদ  না I বেগার সময় ছবশ অসুন্নবধা িয়, ছবশ সাবধাদন পার িদত িয় এটাদক I  বুঝদতই পাদেন, 
পা ফস্কাদে আপনার আর ন্নটন্নকন্নটও খুিঁদজ পাওয়া োদব না I পািঁিশ ফুট ন্ননদি ন্নবেীন িদয় োদবন আপন্নন I 
ন্নক িদো মশাই? অমন মুখ কদর িািঁটদ ন ছকন? ন্নক ভাবদ ন, এইখাদন ছকউ িাকদত পাদর ন্নকনা? অদনকক্ষন 
ধদর িািঁটদ ন, ন্নকন্তু আর কতদূর? তািদে আপনাদক আন্নম বেদবা ছিাখটা বন্ধ্ করদত I কদরদ ন? আমার 
িাতটা ধরুন, তারপর গুদন গুদন কুন্নি পা ছফেুন I না, না, ছিাখ খুেদবন না I তারপর বািঁ ন্নদদক ঘুরুন, 
একটু এন্নর্দয় আসুন I এইবার আপন্নন ছিাখ খুেদত পাদরন I ন্নক ছদখদ ন?  
 মদন িদে আপন্নন মুগ্ধ িদয় ছর্দ ন, বণগনা করার মদতা ভাো আপনার জানা ছনই I দূদর ছে সবুজ 
পািাদির ছশ্রণীটা ছদখা োদে, ওর ছপ দন উিঁন্নিদয় আদ  একটা বরদফ ঢাকা সাদা পািাদির ছশ্রণী I তার 
ছপ দন আদরকটা পািাদির ছশ্রণী I পািাদির পর পািাি, তারপর আরও পািাি I নীে আকাশ আর সাদা 
ছমদঘরা একটা মায়াবী  ন্নব বতন্নর কদরদ  ন্নদর্ন্ত জুদিI সামদনর পািাদির ছকাদে একটা সবুজ রদঙর ন্নবশাে 
জোশয় I জোশদয় পদিদ  পািািগুদোর েন্নতেন্নব I আপন্নন ন্ননশ্চই স্বন্নস্তর ন্নন:বাস ছফেদ ন দূদর পািাদির 
র্াদয় ওই কাদির বান্নিটা ছদদখ I ন্নিক ধদরদ ন, ওটাই আমাদদর র্ন্তবযস্থে I বান্নিটার ন্নতনন্নদক ন্নটো ন্নদদয় 
ছঘরা, আর সামদনর ন্নদকটায় আদ  একটা ছবিার পািঁন্নিে I আর ওই ছকানার ন্নদদক একটা ছবিার দরজা I 
ছবিার দরজায় একটা ঘন্টা োর্াদনা I মাদন আপন্নন খুেদেই আওয়াজ িদব I  না, না, ছবিাটাদক দয়া কদর 
এখন ছিেদবন না I  আন্নম আদর্ েস্তুত িদয় ন্নন I  িযািঁ, কেমটা, ঘন্নিটা, এইগুদো বযাদর্ ছঢাকাদত িদব I  
দরকান্নর ন্নক ু কার্জ বুক পদকদট আদ , ওগুদোও বযাদর্ োক I  এইবার একটা মজা ছদখদবন? আপন্নন 
েস্তুত? তািদে ছিেুন দরজাটা? 
 ন্নক িদো মশাই? ঘাবদি ছর্দেন ছতা? পিঁন্নিশটা বাচ্চার র্োয় একসাদি তারস্বদর "দক" - শুদনদ ন 
ছকািাও? ওই ছদখুন উপদরর জানাোয় ওদদর মুখ I এরপর? আর ন্নক? ওরা আমাদদর আক্রমণ করদত 
আসদ  হুিমুি কদর I ওদদর বদয়স ন্নতন ছিদক ছতদরা I সবাই অনাি, ছকউ ছকউ আবার েন্নতবন্ধ্ী I অতীত 
বদে োদদর ন্নক ু ছনই I ভন্নবেযতও োয় অন্ধ্কাদর, তারা সবাই িান্নজর এখাদন I িযািঁ, সবার একটা কদর 
নাম আদ , ন্নকন্তু পদন্নব ছনই I আমরা এখাদন ছকউ পদন্নব েিায় ন্নববাস কন্নর না I পদন্নব বিন কদর আপনার 
অতীতদক I ন্নকন্তু ছেখাদন ছকাদনা অতীত ছনই, িাকদেও এখানকার ছকউ মদন রাখদত িায় না ছসই অতীতদক, 
ন্নক িদব পদন্নব ন্নদদয় I আমাদদর এখাদন আদ  বতগমান আর ভন্নবেযত I এই ছদখুন ওরা িদে এদসদ  I 
আক্রমণ ছিদক বািঁিার উপায়? আপনার মুদিায় ধরা িদকাদেটগুদো ন্নবন্নেদয় ন্নদন I ছদদখদ ন এদদর আনন্দ? 
ওই ছদখুন গুডু্ডদক I এ আবার ওদদর মাদঝ ন্নর্দয় িকদেদট কুদিাদত িায় না I ন্নক িায় ও? ও ছবাধিয় 
আপনাদক একটা র্া  ছভদবদ  I একটা পাদক আপনার িািঁটুর খািঁদজ ছরদখ আর একটা িাত ন্নদদয় ধদরদ  
আপনার শাদটগর ছকানা I ন্নক করদব ও? এখদনা বুঝদত পারদ ন না? ওই ছদখুন - অনয িাতটা আপনার 
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পদকদটর ন্নদদক I আপনার পদকদটর ছসানােী কেমটা িদে ওর েক্ষয I ো: আপনার পদকটটা ধদর ঝুদে 
পদিদ  I আর আপনার ন্ন ে একটা পদকট, িদয় ছর্ে পতাকা I ছদখুন ন্নক ভাদব ফরফর কদর বাতাদস 
উিদ  I আর ওই ছদখুন দূদর দািঁন্নিদয় এক তরুণী েিন্ড ছিিা কদর োদে িান্নস সামোদনার I ন্নকন্তু না, 
পাদর ন্নন I িান্নস ন্নবদফান্নরত িদয়দ  I ও ছক জাদনন? 
 ও িদে পন্নবত্রা I আমরা দুজদন একসাদি বদিা িদয়ন্ন  এখাদন I আন্নম ছবন্নরদয় ছর্ন্ন , পন্নবত্রা পাদরন্নন 
I ও রদয় ছর্দ , বাচ্চাগুদোদক ছদখাশুনা কদর I তদব ওর ন্নেয় কাজ ছবাধিয় আমার সদে ঝর্িা করা I 
এখাদন এদে রাতন্নদন ঝর্িা কদর আর না এদে কদর অন্নভমান I ন্নক কন্নর বেুন ছতা? ওই ছে পন্নবত্রার 
পাদশ ছ াট্ট একটা ছমদয় দািঁন্নিদয় আদ , আর ছবাঝার ছিিা করদ  - ন্নক িদে সামদন, ছকন এত িইিই I 
ওর নাম ছরশন্নম I পন্নবত্রা আমাদক কদয়কন্নদন আদর্ ন্নিন্নিদত জান্ননদয়দ  ছে এখাদন একজন নুতুন সদদসযর 
আর্মন ঘদটদ , ছেন তািাতান্নি ছদদখ োই I ছরশন্নমর মুখটা একটু ছদখুন I পন্নবত্রা টানটান কদর িুে ছবিঁদধ 
ন্নদদয়দ  I একটু ছবাধিয় সাজাদনার ছিিাও কদরদ , েন্নদও ছসটা দরকার ন্ন ে না I ন্নক অসম্ভব সুন্দর মুখ - 
ওই দূদরর সাদা পািািগুদোর মদতা পন্নবত্র I ন্নকন্তু ন্নবদকদের এই পিন্ত আদোয় মুখটা ম্লান োর্দ  I মদন 
িদে না ছে ছমদয়টা ছবাধিয় ছকাদনান্নদন িাদসন্নন? সামদনর বাচ্চাদদর ন্নদদক একটা শূনয দৃন্নি ন্নদদয় তান্নকদয় 
আদ ? বেুন ছতা ছকন? বেদত পারদবন এই বদয়দসই ওর মুদখ এদতা দুাঃদখযর  াপ ন্নকদসর? সমস্ত মুদখ 
একটা ন্নবরি, একটা ন্নবদদ্রাদির  াপ ছকন ফুদট উদিদ ? বেদত পারদেন না ছতা? ও আসদে অন্ধ্ ! ন্নক ুই 
ছদখদত পাদে না ও, অনুভব করার ছিিা করদ  মাত্র I ন্নক বেদেন? িায় ইবর? িাকুন আপনার ইবরদক 
I ন্নজদজ্ঞসা করুন, ছকন এইরকম করদেন ন্নতন্নন? 
 এই ছদখুন ছরশন্নমদক ছকাদে উিদত ছদদখ টুকটুক কদর িদে এদসদ  শ্রীমান টুকাই I ভাবদ  ছরশন্নমটা 
ওর জায়র্া দখে কদর ন্ননদয়দ  I তা টুকাইবাবুদক শুধু ভাবদত িয়, ন্নক ভাবদ  বেদত পাদর না I টুকাইবাবুদক 
শুধু ছদখদত িয়, ন্নক বেদ ন বুঝদত পাদর না I ন্নিক ধদরদ ন, ও কিা বেদত পাদর না, শুনদতও পাদর না 
I এখানকার অদনদকর মদতা টুকাইবাবুও আপনাদদর পৃন্নিবী ছিদক ন্নবতান্নিত, এখন এই পৃন্নিবীর বান্নসন্দা I 
তা টুকাইবাবুর একটা মস্ত গুন আদ  জাদনন? ও খুব ভাদো  ন্নব আিঁকদত পাদর I তা এখাদন এদস আমার 
েিম কাজ টুকাইবাবুর আিঁকা  ন্নব ছদখা I ওর খাতায় আপন্নন পাদবন টুকাইবাবুর ছদখা জর্ত আর জর্দতর 
বান্নসন্দা I তা আপন্ননও মশাই িয়দতা টুকাইবাবুর খাতায় উদি ছেদত পাদরন, ছদখুন ন্নক মন ন্নদদয় আপনাদক 
ছদখদ  I এই টুকাই, ছরশন্নম, গুডু্ড, ওই আকাশ, নীো, ন্নমতু, এরা সবাই এই তীদিগর বান্নসন্দা I আর এদদর 
সবার উপর রদয়দ  ছসই ন্নবগ্রি, োদক আপন্নন ছদখদত এদসদ ন I আপনাদদর পৃন্নিবীদত োদদর জঞ্জাে মদন 
কদর দূদর সন্নরদয় ছদওয়া িয়, তাদদর ন্ননদয় এদস উন্নন বতন্নর করদ ন এক নুতুন পৃন্নিবী I 
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 দািঁিান মশাই, বুঝদত পারদ ন ন্নক ু? িযািঁ, ন্নিক ধদরদ ন, িান্নরন্নদকটা িিাৎ িুপ িদয় ছর্দ  I এমনন্নক 
পান্নখদদর ছকাোিেও িমদক ছর্দ  I আর ওই ছে ন্নটো, ওর উপর ছিদক একটা ধ্বন্নন  ন্নিদয় পদিদ  
আকাদশ বাতাদস I এক বৃদ্ধ ভরাট কেস্বদর একটা সংসৃ্কত ছশ্লাক ন্নদদয় ন্নবদায় জানাদেন সূেগদদবদক I 
িান্নরন্নদদকর পন্নরদবশ ছসই সুদরর মায়াজাদে ছকমন আেি িদয় আদ  I  জাদনন আমার ছকন জান্নন মদন 
িয় সূেগদদবও ন্নবদায় ছনওয়ার আদর্ িমদক োন, অদপক্ষা করদত িাদকন বৃদদ্ধর ন্নবদায়-ধ্বন্ননর জনয I তারপর 
ঢদে পিদত িাদকন ওই পািািগুদোর ছপ দন I আর সকােদবো বৃদদ্ধর িাদক ঘুম ভাদঙ I বাচ্চাগুদোদক 
ছদখুন, ছে োর জায়র্ায় দািঁন্নিদয় বৃদদ্ধর সাদি র্ো ছমোদত ছিিা করদ  I িযািঁ, ছশে িদয়দ  ন্নবদায়-পবগ I 
ওই ছদখুন বৃদ্ধ ছনদম আসদ ন ন্নটোর র্া ছবদয়, আমাদদর ছদখদত ছপদয়দ ন আর ওনার মুখ ভদর উদিদ  
উজ্জ্বে িান্নসদত I বাচ্চাগুদো  ুটদ  ন্নটোর ন্নদদক বৃদদ্ধর সেী িবার জনয I আো মশাই, ভাে কদর ওনাদক 
ছদখুন I সূদেগর ছশে ন্নকরদণ পািািগুদোর মািা ছিদক ছসানােী  টা ছবদরাদে আর তার সামদন এক 
ছসৌমযদশগন বৃদ্ধ একমািা সাদা িুে আর এক র্াে সাদা দািঁন্নি ন্ননদয় ছনদম আসদ  একদে বাচ্চার িাত ধদর 
I মানন্ন  ওনার র্াদয়র িাদরটা মন্নেন, ধুন্নতটা বহুন্নদদনর পুদরাদনা, সমস্ত শরীদর ছেদর্ রদয়দ  ছকাদনা এক 
অদৃশয শন্নির সদে েিাই করার ন্নিহ্ন; তবু আন্নম বেব, ওনাদক ছদখুন, ভাে কদর ছদখুন, আর আমাদক 
বেুন আপনাদদর ইবর ন্নিক এই রকম ছদখদত ন্নকনা?  
উন্নন এদস ছর্দ ন I িেুন েণাম কন্নর I 
 

আর্মনী 
শাস্বতী রায় 

 
শরৎ এদনদ  উপিার - 
শারদীয়া উৎসদব, 
শারদ শুদভো বদয় 
অপরূপ রূপান্নেদত 

সান্নজদয়দ  অপূবগ বািার । 
ভুবন িদয়দ  মাদতায়ারা - 
ভবদন ভবদন ছেমধারা 

িদয় আত্মিারা - 
োন্নবয়া িন্নেদ  ন্নদদক ন্নদদক, 
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আর্মনী বাতগাখান্নন ন্নদদত । 
আহ্লাদদ ন্নবহ্বে ধরা 

মান্নতয়া উদিদ  মিাসুদখ ।। 
খুন্নশর উোস ফুদে, ফদে, 

দুদে দুদে ছশফােী 
ন্নশউন্নে ছবো সাজাইদ  
বনানীর ন্নবস্তীণগ কুন্তদে । 

মধুদপর গুঞ্জদন, ছকান্নকোর কুহুতাদন 
ন্নবির্ কুজদন মুখন্নরত আকাশ বাতাস; 
ন্নদর্দন্ত ঝংকৃত ঐ নদবান্নদত অরুদনর 

রিাভ আদোক উোস । 
নবীন অেিরার্-অনুরাদর্ 

ছধৌত কদর জননীর রাতুে িরণ; 
পূবগািে রান্নঙয়াদ  স্বাণগােীদত 

সমদবত আর্মনী ধ্বন্ননদতদ  েন্নতধ্বন্নন 
জননীদর কন্নরদত বরণ । 
আকাদশ বাতাদস ন্নিদল্লাে - 

স্থদে জদে বনতদে 
মমগদর মন্নঞ্জদে আদন্দান্নেত 

ছসই মিাদদাে । 
ধরণীর মন্নন্দদর িন্নেদ  আরন্নত 

ন্নদবারান্নত, 
রজনীর িাজাদরা িাজাদরা দীপন্নশখা 

আদোক - সমুদ্র - ছরাদত 
োোদয় তুন্নেদ  দীপান্নেকা 

েকৃন্নতর অন্তাঃপুদর - সুদর সুদর 
ছসৌন্দদেগর স্বপ্ন ঝদর - 

ন্ননতযিদে এই আদয়াজন । 
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কত অপরূপ রূদপ 
জননীদর কন্নরদত অিগন । 

মৃন্নত্বকার অন্তদর জাদর্ ন্নশিরণ, 
তৃণতরু - েতাগুদে পরাদন পরাদন আোপন । 

ধুন্নের মাধুরী ছিদস, ভাদোদবদস 
কদর সম্ভােণ - 

োদণর ন্নমতান্নে ন্নদদয় ন্নিরন্তদন 
এদসা ছমারা কন্নর আমন্ত্রণ । 
ঐ ন্ননমন্ত্রণ ছোদক ছোদক - 
েুদর্ েুদর্, দুযদোদক ভূদোদক; 

েুর্াদন্তর অন্তিীন অন্নিন্তয পুেদক । 
জননী ছর্া ন্নববেসন্নবনী; 
ছকন তদব ছতার দ্বাদর - 
ম্লানমুদখ ঐ ন্নভখান্নরনী ? 

তদব ন্নক মা ন্নমিযা  ছতার ন্নিরন্তন বাণী ? 
না মা ওদর ছকাদে ছটদন 

ও মা সনাতনী । 
এক ন্নিয়মান - 

মাদর্া ম্লান কদর ছদয় ঐ 
েক্ষ ছকান্নট উল্লন্নসত োণ ।।  
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একন্নট ছেদমর র্ল্প 
ছমৌ পাে 

 
-খুক খুক  
- ন্নক ততক্ষণ ছিদক র্ো খািঁকান্নর ন্নদদেন বেুন ছতা। ন্নক ু বেদবন ছতা বেুন। নািদে িুপিাপ িাকুন।  
- এই না মাদন আসদে, এই ঘরটা খুব িান্ডা। আমার আবার এন্নস ঘদর িাকার খুব একটা অভযাস ছনই। 

মফস্বদের ছ দে ছতা। তা মাদন, কদব আসদেন এখাদন।  
- ছকন, আপনার ছিাখ ছনই না মিার মদতা ঘুদমান্নেদেন। আপনার সামদনই ছতা ঢুকোম।  
- ছি ছি। আপন্নন ছবদি রন্নসকতা কদরন ছতা। ছস ছতা ছদখোম এই একটু আদর্ এদেন। আন্নম মাদন জানদত 
িাইন্ন োম ছে এই অঞ্চদে কদব এদেন।  
- দুন্নদন আদর্।   
- ও, তা ছিনাজানা ছকউ আদ ? 
- আদ ।   
- তািদে আর এখাদন আসদেন ছকন? 
- মশাই, আপন্নন একন্নট বুদু্ধরাম। ছিনাজানা িাকদেও ন্নবদশে পন্নরন্নস্থন্নতদত এখাদন আসদত িয়। আবার 
বেদত বসদবন না ছে আন্নম মফস্বদের ছ দে ছতা, এতন্নক ু বুন্নঝ না।   
- ছদখুন মযািাম, আপন্নন ন্নকন্তু বদড্ডা রর্িটা। আসদে আন্নম ছতা কাউদক ন্নিন্নন না এখাদন - খুব অসিায় 
োর্দ । বান্নির সবাই কত ন্নিন্তা করদ ।  
- সন্নর। আসদে বুঝদতই পারদ ন একটু disturbed আন্ন । নািদে আন্নম এদতাটা ইনদসন্নিন্নটভ নই। তা 
আপন্নন কদব এদসদ ন? 
- আন্নম? এই  য়ন্নদন িদো।   
- ওি, মাদন সিমীর ন্নদন ছিদক এখাদন আদ ন।  
- িযা, িযা, আসদে পুদজা ছদখদতই বনু্ধ্দদর সাদি কেকাতায় এদসন্ন োম। আন্নম িান্নক কৃষ্ণনর্দর। আমার 
ন্নকন্তু জাদনন ছতা ওখানকার পুদজা-ই ছবশ োদর্। তা এবার বনু্ধ্রা ছজার ধদর পিদো। আবার ওদদর 
আবদার ন্ন ে ছে পুদজা-দত কেকাতায় একটা বি ছরদস্তারাদত খাওয়াদত িদব।   
- বাহ্, ছকন? েটারী ন্নজদতন্ন দেন না ন্নক? 
- ন্নক ছে বদেন। আসদে িাকন্নর ছপদয়ন্ন োম একমাস আদর্।   
- ওি, নাইস। ন্নবদেদটি কংগ্রািুদেশনস। তা ন্নকদসর িাকন্নর।  
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- আমাদদর কৃষ্ণনর্র িাইসু্কে-এর ন্নটিার।   
- ওি, আপন্নন তািদে এিুদকশন এর োইন-এ আদ ন। ছকান সাবদজক্ট-বাংো ছবাধিয়, না? 
- আন্নরব্বাস, ধরদেন ন্নক কদর? র্া ছিদক বাংো বাংো র্ন্ধ্ ছবদরাদে নান্নক ? 
- র্ন্ধ্ ছতা একটা ছবদরাদে- ইনফযাক্ট এই ঘরটা- ছতই জন্নিদয় আদ  একটা র্ন্ধ্, তদব ছসটা 
বাংো/স্কি/হুইন্নস্ক এসব এেদকািে না এেন্নিিাইি - ছক জাদন।   
- আপন্নন ছতা ছবশ রিসয কদর কিা বদেন। সাদয়ি-এর ছোক নান্নক- ন্নকসব এেদকািে এেন্নিিাইি 
বেন্ন দেন। 
-ওই আর ন্নক। আইন্নট ছত আন্ন । ছকন্নমন্নি-টা ছবশ প ন্দ ন্ন ে, তাই মাদঝ মাদঝ এরকম কদয়কটা বুন্নে 
ছবন্নরদয় োয়। 
- তািদে সে ছেক এ িাকন্নর কদরন বুন্নঝ।  
- িযািঁ, িাকন্নর ওখাদন আর বান্নি-ও ওখাদন। ছবন্নসকযান্নে কেকাতার বান্নসন্দা িদয়-ও এন্নদকটা আমার খুব 
একটা আসা িদয় ওদি না।  
- আন্নম ছতা আবার এখানকার রাস্তা ঘাট ন্নক ুই খুব একটা ন্নিন্নন না। বেদত ছর্দে ছসজনযই ঝাদমোটা 
পাকদো সিমীর ন্নদন।   
- আো, একটু ছখােসা কদর বেুন ছতা; শুন্নন আপনার ছকসটা ন্নক। 
- কৃষ্ণনর্র ছিদক আমরা িার জন বনু্ধ্ এদসন্ন োম িাকুর ছদখদত। দুপুরদবো ছপৌঁদ ন্ন োম। নিগ এর 
কদয়কটা ছদদখ তারপর সাউি-এ আসোম। েধান উদদশয ন্ন ে ছদশন্নেয়পাকগ এর ৮৮ ফুট উিঁিু দুর্গােন্নতমা 
ছদখা।  
- আদর দািঁিান দািঁিান, মাদন সিমীর সন্ধ্যাদবো আপন্নন ছদশন্নেয় পাকগ-এ ন্ন দেন? 
- িযািঁ, ছকন? আপন্নন-ও ন্ন দেন নান্নক? 
- িযািঁ, আর বেদত ছর্দে ছসন্নদন-ই আমার দুভগাদর্যর শুরু।  
- ন্নকরকম?  
- না িাক, এসব আমার বযন্নির্ত বযাপার। আপনার সাদি দুই ন্নমন্ননদটর আোপ- ন্নক কদর ছশয়ার কন্নর? 
- মযািাম, িারপাশ তা একটু ছিদয় ছদখুন। ন্নকরকম শীতে, ন্ননাঃসে- আমরা দুজন  ািা ছকউ ছনই। 
খান্ননকক্ষদণর জনয আমায় বনু্ধ্ ছভদব ন্ননন না। 
- আপন্নন না একটু নযান্নর্ং আদ ন। 
- আিা নযান্নর্ং না, বাংোয় এদক বদে ছেদর্ িাকা। বৃে রান্নশ ছতা- persistence আমার রদি। তা সিমীর 
ন্নদন ছদশন্নেয় পাদকগ ন্নক িদো? 
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- ছদখোম ছর্াপীনাি আর ন্নরন্নঙ্ক িাত ধরাধন্নর কদর ঘুরদ । ছদদখই ছতা আমার মািায় আগুন েদে উিদো।  
- খুক খুক  
- আো শুনুন, আপন্নন কাশদ ন না িান্নস িাপার ছিিা করদ ন বেুন ছতা! মজা পাদেন নান্নক। ধুর, আন্নম 
আর ন্নক ু বেদবা না।  
- সন্নর সন্নর। আসদে ছর্াপীনাি নাম শুদনই আমার মদন িদো ছেন ববষ্ণব পদাবেী ছিদক ছনদম এদসদ । 
আসদে আপনার মদতা এমন আধুন্ননকার বয়দেদন্ডর নাম এরকম ছসদকদে িদব ভাবদত পান্নরন্নন।  
- হুম, ছর্াপীনাি ছক ছদখদে না আপনার এসব বুন্নে বন্ধ্ িদয় ছেত। টে, িাকগ এন্ড িযান্ডসম-এদকবাদর 
ছেন ছফয়ান্নর ছটে এর পাতা ছিদক উদি এদসদ । আর ছসরকম স্মাটগ। অন্নফস -এর সব ছমদয় ছতা ন্নফদা 
ন্ন ে ওর জনয। তবু আমাদক-ই ওর মদন ধদরন্ন দো।   
- শুদন ছতা মদন িদে, আনন্দবাজার এর “পাত্র িাই” কোম এর ছবস্ট কযান্নন্ডদিট এর ন্নববরণ। ন্নকন্তু আসে 
ন্নজন্ননসটা সম্বদন্ধ্ ছতা ন্নক ু বেদেন না। কত-টা ভাদোবাসদতা আপনাদক ছর্াপীনাি? 
- এই েশ্নটা-ই ছতা ন্ননদজদক কদর োন্নেোম ছসই সিমীর ন্নদনটা ছিদক। এখন বুদঝন্ন  ছে আন্নম জাস্ট ওর 
একটা োইজি ট্রন্নফ ন্ন োম। ন্নরন্নঙ্ক এদস োওয়াদত আমাদক  ুিঁদি ছফদে ন্নদদো। ন্নকন্তু আন্নম ছতা ওদক 
ভাদোদবদসন্ন োম। আমার ন্নক ছদাে ন্ন ে বেুন ছতা। 
- আদর ন্নক মুশন্নকে। দািঁিান দািঁিান, কািঁদদবন না। আপনাদক ছদদখ ছতা মদন িয়ন্নন ছে আপন্নন এদতা 
ইদমাশনাে। আপন্নন একজন ন্নশন্নক্ষত, স্বাবেম্বী ছমদয়। ন্ননশ্চই আপনার ফযান্নমন্নে-ও খুব সাদপান্নটগভ।  
- িযািঁ, ছসজনয-ই ছতা ন্ননদজর ওপর রার্ িদে। মা-বাবাদকও েন্নদ খুদে বেতাম সব। ন্নকন্তু ছভদবন্ন োম আন্নম 
একা-ই সব দান্নয়ত্ব ছনদবা। তবু অন্ততাঃ মা-বাবা আমার কিা জাদন এখন। ন্নকন্তু আপনার কিা শুদন মদন 
িদে ছতা আপনার বান্নির ছোদকরা ন্নক ু-ই জাদন না। 
- িযািঁ, ছসজনয-ই ছতা এদতা ন্নিন্তা। সবন্নক ু এদতা তািাতান্নি িদয় ছর্দো। সিমীর ন্নদন ছদশন্নেয় পাকগ-এর 
ন্নভদি আন্নম বনু্ধ্দদর কা  ছিদক দে ুট িদয় ছর্ন্ন োম। তারপর ছতা ছকাদনা রাস্তা আর ন্নিনদত পারন্ন  না। 
ন্নক কদর ছেন ছেদকর ন্নদদক িদে ছর্ন্ন োম । জায়র্াটা খুব অন্ধ্কার ন্ন ে। িিাৎ দুদটা ছোক এন্নর্দয় এদো 
- িাদত  ুন্নর। বেদো টাকাপয়সা সব ন্নদদয় ন্নদদত। 
- তারপর?  
- ন্নদদয়ওন্ন োম। শুধু িাদতর পুরাদনা ঘন্নি-টা ন্নদদত িাইন্নন। আসদে আমার দাদুর সৃ্মন্নত। আর ওটার দাম-
ও এমন ন্নক ু না। ন্নকন্তু ওরা মানদো না। ছসই ছিদক-ই মারামান্নর।  
- বেদ ন ন্নক। আপন্নন গুন্ডাদদর সাদি মারামান্নর করদেন! 
- ছকন বাংোর মাস্টারমশাই ন্নক একটু রুদখ দািঁিাদতও পারদব না।   
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- এবার ছতা আপন্নন ছসন্নন্ট ছখদয় োদেন। োই ছিাক, বুঝদতই পারন্ন  একটা অসম েিাই-এ ছনদমন্ন দেন 
শুধু আদবদর্র বদশ। আমাদক বেন্ন দেন, ন্নকন্তু আপন্নন-ও ন্নকন্তু মশাই কম ইদমাশনাে নন।   
- তািদে স্বীকার করদ ন ছে আমাদদর মদধয ছবশ ন্নমে আদ । আমার ছতা মদন িয় ছর্াপীনাি এর সাদি 
আপনার ছকাদনান্নদন আসে মদনর ন্নমে িয়ন্নন।  
- একটু ছবন্নশ ফাস্ট ফরওয়ািগ িদয় োদে না ছতা আমাদদর র্ল্প-টা?   
- িদে-ই বা ন্নক? সামদন ছতা শুধু অন্ননন্নশ্চত ভন্নবেযৎ। মাদঝর এই সািঁদকাটুকু পার িবার সময় নািয় একজন 
সািী িাকদো পাদশ। 
- আো, আন্নম শুধু ভাবন্ন  ছে ন্নক িদতা েন্নদ ছসই সিমীর ন্নদন ঘটনাগুদো শুধু একটু উদোপাো িদতা। 

ধরুন, ছর্াপীনাি আর ন্নরন্নঙ্ক'র সাদি ছদখা িবার বদদে আমার আপনার সাদি ছমাোকাত িদতা।   
- ন্নক আর িদতা। জর্দ্ধাত্রী পুদজা-টা আপন্নন ন্ননন্নশ্চত কৃষ্ণনর্র-এ কাটাদতন।   
- বাপস ছর। েিুর কনন্নফদিি ছতা আপনার- অদনক ছমদয় পন্নটদয়দ ন বুন্নঝ।  
- তা-ও আপনার ছর্াপীনাি এর সাদি পাল্লা ন্নদদত পারদবা না- ছস বযাটা ছবাধিয় ছিৌেন্নট্ট ছর্াপী ন্ননদয় কাজ 
কারবার কদর।  
- িা িা, ন্নকন্তু সন্নতযই েন্নদ এমনটা িদতা। আো, আমাদদর িাদত সময় খুব কম, না? 
- ছবাধিয়। আপনার ছকসটা ছিদক ো বুঝোম, আপন্নন একটা রুন্নটন পদ্ধন্নতর মদধয ন্নদদয় োদবন। তারপর 
ন্নফদর োদবন মা-বাবার কাদ । অবশয তারপদরর অংশ-টা ছতা আমাদদর দুজদনর-ই অজানা। বস্তুতাঃ, এদতা 
অবন্নধ ছে এদসন্ন , সজ্ঞাদন রদয়ন্ন , এটা-ই আমার কাদ  আশ্চেগ োর্দ । 
- আমার-ও তাই। সবদিদয় অবাক োর্দ  ছভদব ছে আদবর্-মায়া সব-ই বতগমান। এসব-ই ন্নক ন্নমিযা?  
শুধু েন্নদ  "আজদকর জীবদনর এই টুকদরা টুকদরা মৃতুয আর িাকত না:  
              িাকত না আজদকর জীবদনর টুকদরা টুকদরা সাদধর বযিগতা ও অন্ধ্কার"; 
- জীবনানন্দ ছদখন্ন  আপনার-ও ন্নেয় কন্নব। সন্নতয ন্নক ন্নমে আমাদদর!  
 "আন্নম েন্নদ বনিংস িতাম,  
   বনিংসী িদত েন্নদ তুন্নম;  
   ছকাদনা এক ন্নদর্দন্তর জেন্নসিঁন্নি নদীর ধাদর  
   ধানদক্ষদতর কাদ ।"  
 
কযািিঁ কযািঁি শদে দরজাটা খুদে োয়।   
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- সন্নতয শাো - পুদজার ছরশ কাটদত না কাটদতই তেব। উফ আর এতন্নদন িদয় ছর্দো, তবু  ুন্নট কান্নটদয় 
এদে এই ফমগান্নেন এর র্ন্ধ্টা ছেন এখদনা বুদকর মদধয ধাক্কা মাদর। কটা বন্নি আদ  ছর মদন।   
- সযার, ছবন্নশ না -জাস্ট দুদটা।  
- ছকস ন্নক? 
- ছমদয়-টা ছতা সুইসাইি ছকস। দশমীর ন্নদন র্োয় দন্নি ন্নদদয়ন্ন দো- ওই ছেন্নমক ধাপ্পা ন্নদদয়ন্ন দো আর ন্নক। 

তদব বাবা -মা ছবশ ছিামরাদিামিা। উপরমিে ছিদক ন্নরদকাদয়স্ট এদসদ  ছবন্নশ কািঁটাদ িা না কদর তািাতান্নি 
ছফরত ন্নদদত।  
- ছস ছতা আমার-ই ভাদো, কম খাটুন্নন পিদব। আর ছ দেটা? 
- ওটা মািগার ছকস। ছেক এর রাস্তায় অিমীর ন্নদন পুন্নেশ ছপদয়ন্ন দো। মান্ননবযার্ টযার্ ন্নক ু ন্ন ে না - এখদনা 
বন্নি আইদিন্নন্টফাই করা োয়ন্নন। ন্নক কারদণ মািগার, তা-ও জানা োয়ন্নন। তবু ওটাদকও ন্নরন্নেজ কদর ন্নদন 
সযার। ছবওয়ান্নরশ োশ ন্নিদসদবই পুন্নিদয় ছদব। আসদে কােদকর ওই বাস এন্নক্সদিন্ট এ অদনক ছোক মারা 
ছর্দ - িয়দতা েিুর বন্নি আসদব। আমাদদর জায়র্া দরকার।   
- ছস কদর ছদব। আো, এমন ন্নক িদত পাদর ছে এই ছমদয়টা আর ছ দেটা দুজনদক ন্নিনদতা। তারপর এখন 
ছদখা িদো এই িান্ডা োশকাটা ঘদর।  
- সযার, আজ ছেন আপনাদক ছকমন অনযরকম োর্দ । মাদন ছবশ কান্নবয কদর কিা বেদ ন।  
- জান্নন না ছর, বি ক্লান্ত োদর্ আজকাে এই কাজ করদত - ন্নবদশেত এই অল্পবয়সী ছ দেদমদয়গুদোদক 
ন্ননদয় কািঁটাদ িঁিা করদত। মদন িয় কত অপূণগ সাধ রদয় ছর্দো ওদদর - কত না বো র্ল্প।  
 
“ছকাদনান্নদন জান্নর্দবনা আর। 
জান্নর্বার র্াঢ় ছবদনার 
অন্নবরাম - অন্নবরাম ভার 
সন্নিদবনা আর  - 
োশকাটা ঘদর শুদয় ঘুমায় এবার। “ 
  



 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                        ~ 42 ~ 

 

Bengali Women & the Indian Freedom Struggle 
Tapan Bhattacharya 

 
In the 70th year of Indian Independence, it is apt to write about the dedication and 
sacrifices our Bengali sisters made to make India, free. Here I will talk about some of these 
brave women, but, many thousands of them remain unnamed! 
We salute the selfless sacrifices of all those brave Bengali mothers & sisters! 
This story starts from a long time ago, in 1885, when a retired British Civil servant, named 
Allan Octavian Hume, founded the Indian National Congress (INC) in Bombay. The 
objective of this body was to promote civil and political dialogue between the Indian 
people and the British rulers of India. At the 1889 session of the INC held in Calcutta, for 
the first time, there were 10 woman delegates from Bengal and Bombay. The Bengali 
woman at the session were led by Swarnakumari Devi, a poet, writer, social worker (elder 
sister of Rabindranath Tagore) and Dr Kadambini Ganguli, the first woman Doctor 
graduating from Calcutta University.  
As, more women started getting involved in the political discourse and the Swadeshi 
movement, in 1905, a pamphlet was developed titled “A vow for Bengali Women”, mainly 
to explain the freedom movement to village women. Sarala Devi (daughter of 
Swarnakumari Devi) took up the leadership, started Physical Education clubs, for women, 
the women’s wing of the radical “Anushilan Samiti”.  She also started a Swadeshi store 
run by women to sell home-made goods.  
In 1915, a young Bengali woman, Sarojini Naidu (Chattopadhyay) who had grown up in 
Hyderabad, went to College in England and married an England educated physician, 
Govindarajalu Naidu, became active in the national movement. Sarojini was poet and an 
excellent orator. Over the next 3 years she traveled across India delivering speeches on 
social welfare, women’s empowerment and nationalism. During this period, she got to 
know most of the leading luminaries and political leaders, such as, Gopal Krishna Gokhale, 
Rabindranath Tagore, Muhammad Ali Jinnah, Annie Besant, Mahatma Gandhi and 
Jawaharlal Nehru. She represented Indian women twice in meetings in London. First, to 
present the case for the rights of women to vote in India and Second, as a delegate to the 
Round Table Conference, in 1931, along with Gandhi. In 1925, she was also elected 
President of the Congress Session in Kanpur. Sarojini Naidu played an important role in 
the Civil Disobedience movements and was jailed several times. At Independence in 1947, 
she served as the Governor of the United Provinces (now Uttar Pradesh), the first woman 
to become Governor of an Indian State. She passed away in 1949, at age 70, while serving 
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as Governor. She had published many books of poetry in English but the themes and 
backgrounds of her poems were purely Indian. She was known as the “Nightingale of 
India” for her poetry. 
In 1915, Mohandas Karamchand Gandhi returned to India from South Africa. Starting in 
the 1920’s Gandhi based on his experience on leading Civil-Disobedience/ Satyagraha 
movements, in South Africa, adopted this as the INC’s main strategy for the freedom of 
India, against British rule. 
While in Bengal, the Anushilan Samiti and the Jugantar group, continued to be inspired 
by the early Bengali revolutionaries, adopting armed struggle as the means of 
overthrowing British rule. In 1928 in Calcutta, a women’s student group, Chatri Sangha, 
started training women revolutionaries in armed fighting, cycling, driving and other male 
pursuits of those times. Many of the women revolutionaries of the 1930’s were members 
of this group. 
Kalpana Datta, joined Surya Sen’s Indian Republican Army, and was a participant in the 
Chittagong Armory Raid in 1930. She was arrested several times, and, managed to escape, 
until her final arrest in 1933 and was given life imprisonment. On being released in 1939, 
she joined the newly formed Communist Party of India (CPI) and married a fellow 
Communist, PC Joshi, who became the General Secretary of the CPI (1935-1948). Kalpana 
Joshi passed away in Calcutta in 1995, at the age of 81. 
Pritilata Waddedar, grew up in Chittagong, studied in Bethune College in Calcutta and 
became a teacher, was an active member of Chatri Sangha and later joined Surya Sen’s 
group. She was a classmate of Kalpana Datta, who said later, that they were greatly 
inspired by their teacher, UshaDi, to follow the ideals of the Rani of Jhansi, Lakshimibai, 
who gave her life, fighting the British in 1857. Along with other members of Surya Sen’s 
group, she took part in many raids, like, on the Telephone & Telegraph offices and on the 
Reserve Police barracks in Chittagong, In 1932, Surya Sen planned to attack the Pahartali 
European Club, which barred Indians. It had a signboard, which read, “Dogs & Indians not 
allowed”. Initially Kalpana Datta was assigned to lead the attack. Kalpana, was arrested 7 
days before the attack, so Surya Sen, asked Pritilata to lead the attack. She and 7 male 
revolutionaries launched an armed attack at 10.45 PM, on September 23, 1932. Over 40 
English men and women were inside the club at that time. In the armed battle between 
both sides, Pritilata suffered a bullet wound. During her escape, the, injured Pritilata was 
trapped by the British Police.  Without surrendering, she took her life, by chewing on a 
cyanide capsule. Her body was found the next day. She was carrying revolutionary 
leaflets, bullets, a whistle and a copy of the attack plan. She was a young woman of 21. 
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Even, today many memorials in India and Bangladesh exist, dedicated to “Bir Kanya 
Pritilata”. 
Santi Ghose & Suniti Choudhury, school students in Comilla joined the Jugantar group. 
Both of these young women trained in self-defense with lathi’s, swords and firearms. In 
December 1931, at the age of 14, they walked into the office of Charles Stevens, the 
District Magistrate of Comilla and under the pretense of presenting a petition for a 
swimming competition shot him dead with their revolvers. Both were tried in Calcutta 
and were given Life terms as they were considered juveniles. They were, disappointed 
that they were not sentenced to death by hanging to achieve martyrdom in the freedom 
of the motherland. In 1939, after serving for 7 years under great hardship and abuse as 
“second class” prisoners, they were released under a general amnesty. Both woman 
continued their political, social and welfare work for the rest of their lives. 
Bina Das, also a member of “Chatri Sangha, at the age of 21, attempted to assassinate Sir 
Stanley Jackson, the Governor of Bengal during the convocation of the University of 
Calcutta in 1932. She fired 5 bullets but failed to kill the Governor. Bina was sentenced to 
nine years rigorous imprisonment. On her release in 1939, she joined the Congress party 
and served as a member of the Legislative Assembly from 1942-51. In 1947, she married 
Jatish Bhaumik a fellow revolutionary. On the death of her husband, she led a lonely life 
of penury in Rishikesh in UP and died in anonymity in 1986. Her unidentified body was 
recovered from the side of the road. It took a month to establish her identity. A sad ending 
for a brave daughter of Bengal, far away from home. 
The non-violent Civil Disobedience struggle led mainly by the Congress party continued 
unabated through the 1930’s into the 1940’s. In 1942, Gandhi launched his massive “Quit 
India” movement, urging the British to leave India. Thousands of women, across India, 
participated. Here, I will tell the stories of few of the Bengali women. 
Matangini Hazra, who became a widow at the age of 18, was born in 1869 in Midnapur 
district in Bengal. She had no formal education but was inspired by the freedom 
movement. Starting in 1905, she started to take part in Congress rallies in Midnapur. In 
1932, she was arrested twice, the second time for protesting against the Salt Tax and was 
jailed for 6 months. On her release, she continued to actively participate in rallies and was 
injured in a police baton charge at one of the rallies. In the Quit India movement of 1942, 
at the age of 71, she led a procession of 6,000 volunteers, mostly women to take over the 
Tamluk police station. The police asked the protesters to disband, but Matangini stepped 
forward. At first, she was shot once, which did not stop her from marching forward 
chanting “Vande Mataram” carrying the Congress flag, again, she was shot many times, 
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until she fell to the ground breathing her last, with the flag held high in her hands. An 
unassuming old lady, and a true martyr, for the struggle to free India. 
Sucheta Kripalini(Mazumdar), born in 1908, educated in Delhi and Banaras, was married 
to Acharya Kripalini, a prominent Congress Leader. She took part in the Quit India 
movement of 1942, and worked closely with Gandhi during the partition riots. She 
accompanied Gandhi on his famous march through Noakhali district in Bengal to quell the 
communal riots, there. She was a member of the committee, which drafted the Indian 
Constitution. She had the honor of being asked to sing “Vande Mataram” in the Indian 
Parliament, just before Nehru gave his Independence Speech on 15th august, 1947. After 
Independence, she remained active in politics and served as the first woman to become 
Chief Minister of Uttar Pradesh from 1963 to 1967. She died in 1974. 
Aruna Asaf Ali (Ganguli), came from a illustrious Brahmo family from Bengal. One of her 
uncles was the famous Dhiren Ganguli (DG) an early Bengali film director and another 
uncle Nagendranath was married to Rabindranath Tagore’s only surviving daughter, Mira. 
On graduating from college, Aruna Ganguly joined the Congress and was a teacher at 
Gokhale Memorial school in Calcutta. While doing her political and social work, she met 
Asaf Ali, a Muslim Congress leader, 20 years her senior and married him in 1928. Her 
marriage caused much social uproar, during those times. She participated in Salt 
Satyagraha and was arrested. In 1932, she was held prisoner in Tihar Jail in Delhi, where 
she led a hunger strike of all political prisoners protesting poor prison conditions. As a 
result, she was transferred to Ambala Jail and put into solitary confinement. On August 8, 
1942, the Congress passed the Quit India resolution in Bombay. The British immediately 
responded by arresting all the major Congress leaders and the entire Congress Working 
Committee. Young Aruna, took over, and presided over the session and raised the 
National flag at the Gowalia Tank maidan, Bombay, in defiance to British rule. She was 
hailed as the “Heroine of the 1942 movement”. She evaded arrest by going underground. 
After Independence, she was active as a Communist Party member and in 1958, became 
the first mayor of Delhi. In 1964, she rejoined Congress but withdrew from politics. She 
passed away in 1996. She was awarded the “Bharat Ratna” India’s highest civilian award 
posthumously in 1997. 

মুন্নির মন্নন্দর ছসাপানতদে  কত োণ িদো বন্নেদান,  ছেখা আদ  অশ্রুজদে।। - মুকুন্দদাস 
On the steps of the temple of freedom, so, many lives were sacrificed…….it is, written in 
drops of tears! (Mukunda Das) 
 References: 
- Encyclopedia of Indian woman through the ages by Simmi Jain, Volume 3. 
- HerStory Flashback Indian women revolutionaries by Tanvi Dubey 
- Wikipedia   
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SNOWFALL 
Sunetra Mukerji 

 
Snow Snow  Snow! What a resplendent beauty is your glow! 

A cynosure of everybody’s eyes is your glow!! 
 

My garden signals your arrival by getting golden! 
Ah! Those once radiant green leaves now appear all shriveled and fallen!! 

 
The birds fly high and go far away! 

So, that you don’t thwart their shelter when you sway!! 
 

And finally arrives that incredible moment when you fall on earth like pristine crystals of stars! 

Such that all the inquisitive eyes are hooked on the windows to see what appears to be- 
A blessing from the heaven’s czars!! 

 
The glittery white stars now nestle themselves to form a soft white blanket on the ground! 

Ah! For the next several months all I can see is diamond coated landscape all around!! 
 

Frozen lakes, glistening churches, dazzling rooftops, snow crusted pine trees- 
All of them make for a mesmerizing sight! 

And I am startled to feel the grandiose silence of long stretched roads which are all white!! 

 
The cold blustery days reminds me to take out my boots and jackets! 
Finally, it’s time to grab a mug of hot chocolate and fig bar packets!! 

 
The earth illuminates like a jewel on a full moon night! 

So much so that I can drive at night without light!! 
 

But soon the days turn into months! 
The snowy days continue at length! 

Now only making people to pray the snowfall to end!! 
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Where Heaven Touches the Hills 
Smarajit Mitra 

 
I have traveled in 46 of the 50 states of America. With a keen interest in historical 
landmarks, a lot of the travel has centered around urban areas, but many of the lasting 
memories from all these miles covered derive from the rivers, the waterfalls and the 
mountains, from the hundreds of square miles of densely wooded hillsides or desolate, 
rocky, red sandstone landscapes. I am sure, you the reader, also carry such memories. We 
wonder at sunrises over crimson, backlit mountaintops casting dark shadows on 
cavernous deep gorges and we gasp at the sight of mountain goats precariously perched 
on steep precipices, like little white dots on a dark canvas. However, we seldom stop to 
think about the many visionaries that have fought difficult battles to make the American 
wilderness survive and thrive, to confront commercial ventures and their political cohorts, 
who wanted to exploit the vast land and the myriads of rivers to make a quick gain, and 
to contend with the apathy of the general citizenry about the need for such preservation. 
In this article, I would like to highlight some of them and their special contribution to the 
grand project America joined that we can now call the Great Wilderness project. 
Our native ancestors in most countries lived off the produce from land and water and, 
with smaller populations to sustain, could maintain a lifestyle without an aggressive 
onslaught on the wilderness that covered much of the terrain they occupied. It was only 
with the pressures of a rapidly growing population and the demands for living space and 
natural resources that such incursions began. Therefore, the active conservationist 
movement may be traced back to more recent times in history when such affront started, 
and that is where we will pick up the story. 
Looking from a global perspective, the English writer John Evelyn’s publication and 
presentation of his book, Sylva, to the Royal Society in 1662 is often given the credit for 
the start of the conservation movement. The Prussian and French practices in sustainable 
forestry in the eighteenth century were applied by British India in the early nineteenth. 
With a commercial interest in forest products, they took measures to avoid forest fires. 
Sir James Ranald Martin was able to impress with the data he collected, the havoc caused 
by deforestation; this led to the establishment of a Forest Department in India. Edward 
Percy Stebbing outlined the threat of desertification and under the able leadership of 
Alexander Gibson, the Madras Board of Revenue began conservation efforts in 1842 and 
the first project on governmental management of forests in the world got started. 
Looking closer to home, we could ascribe the raising of the consciousness of America 
about unity of the human soul and the natural state of the world, clearly to the 
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transcendentalist essay, Nature, by Ralph Waldo Emerson in 1836. The work of the Divine 
permeates nature and to understand truth, Emerson said, man has to be one with his 
surroundings. Henry David Thoreau’s lecture at the Concord Lyceum on April 23, 1851, 
titled Walking (sometimes called The Wild) also emphasized his transcendental leanings 
about the importance of nature to the full potential of human existence. Often 
metaphorical in their prose and metaphysical in their content, Emerson and Thoreau were 
not always simple to understand by lay people; but the thought leaders of the day 
discussed the ideas in detail and many of their concepts translated into favorable 
conservationist support for the movements that emerged in the future. To visualize the 
beauty of nature that these philosophers were talking about, the emergence of the 
Hudson River School of landscape painting in the mid-nineteenth century played a critical 
part. Led by the founder, Thomas Cole, the artists painted with great skill, the beauty of 
the American wilderness as in the Catskill and Adirondack Mountains in New York and the 
White Mountains in New Hampshire and Maine. Those of you who have visited these 
spots will appreciate the beauty of this art and others may see these paintings in the 
Wadsworth Atheneum Museum in Hartford, CT. But perhaps the most significant work in 
this period, at least in terms of its longevity in shaping the American mind, was Walden, 
written by Thoreau. Though multi-channeled in its focus on Thoreau’s view of life and 
philosophy, the book highlighted the merits of a simple life surrounded by nature.  
 

                                  
          EMERSON                                                    THOREAU 
 
An excitement of westward expansion had gripped the nation in the nineteenth century 
and what the explorers found beyond every mountain or valley were vast tracts of forests, 
lakes, rivers, animals and minerals whose proportions were unimaginable. To them, the 
issue was not how to preserve them but how to manage them for their gain. The 
undisputed name associated with raising the flag of caution against this conquest is of 
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course, John Muir. This Scottish-American naturalist and environmental philosopher 
traveled widely in the west, particularly in the Sierra Nevada, and his books, letters and 
essays describing his explorations of the pristine lands were read by millions; they made 
him an American hero, often addressed as “John of the Mountains”. Those that have 
enjoyed the tranquil beauty of the Yosemite Valley and skyscraping inhabitants of the 
Sequoia National Park owe their preservation to Muir. His legacy was permanently 
ensconced when he created the Sierra Club and became its first president on May 28, 
1892. A hiking trail of over 200 miles in the Sierra Nevada is named after him. The Sierra 
Club has produced great conservationists. Notable amongst them is David Brower, whose 
achievements in founding innumerable organizations around the country for the cause of 
protection of nature became legendary. 
 

                                         
        MUIR                              ROOSEVELT                                        BROWER* 
 
President Theodore Roosevelt may have been the first US President to take an active role 
in the preservation of the American wilderness. An outdoorsman, hunter, naturalist and 
conservationist with a genuine passion for nature, he set aside 194 million acres of federal 
land for national parks and nature preserves. This was not without resistance – Western-
states’ congressmen, led by the Oregonian, Charles Fulton, pushed back and pushed hard. 
Roosevelt fought back with able support from the Interior Secretary, James Rudolph 
Garfield, establishing five national parks and eighteen national monuments under the 
1906 Antiquities Act. He created 150 National Forests, 51 bird reserves and four game 
preserves.  He established the United States Forest Service and put Gifford Pinchot in 
charge of it. Pinchot, a forester and politician, who later served twice as governor of 
Pennsylvania, did seek a balance between managed commercialization of timber and 
preservation of the forests. He was opposed publicly by preservationists like John Muir 
on the one side and the major timber companies and their spokespersons in Congress, on 
the other. Yet Pinchot’s managed forest service had many good ideas that were adopted 
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thereafter and are still followed to this day. Later, under the Woodrow Wilson presidency, 
the National Park Service was created in 1916 and the primary campaigner for a 
centralized park management system, Stephen Mather, was made its first Director. It is 
therefore, through the early decades of the twentieth century that direct government 
engagement started in earnest to manage the vast tracts of land and water in the nation 
and its abundance of natural resources that had to be harvested with an eye to the 
environment. With the foresight of people like Arthur Carhart of the US Forest Service, 
national forests of the US have been made accessible to the public for recreational use – 
the San Isabel National Forest in Colorado and the Superior National Forest in Minnesota 
stand out among his efforts. 
The most significant landmark in preservation for the 30’s decade came about with the 
founding of the Wilderness Society. It came about by the cooperation of eight notable 
conservationists of the time : Harold C. Anderson of the Potomac Appalachian Trail Club, 
the lawyer Harvey Broome who played a the key role in the creation of The Great Smokey 
Mountain National Park, the wilderness activist Bernard Frank, the professor Aldo 
Leopold whose A Sand County Almanac (1949) described the idea of a “land ethic”, the 
Harvard educated forester Benton MacKay, whose An Appalachian Trail was a landmark 
essay, Bob Marshall of the US Forest Service, the Minnesota explorer Ernest Oberholtzer 
and the journalist, Robert Sterling Yard. These were truly the shining stars of the American 
Wilderness Movement. The Society was incorporated on January 21, 1935 and till today 
has played a monumental role in our history of preservation. 
 

                                   
ZAHNISER                                                        CARSON 

 
By the middle of the twentieth century, the nation was ready to get legislation passed to 
preserve the progress that had been made in the last hundred years. But the tasks ahead 
to permanently bring within the law all achievements made by private citizens and 
organizations still appeared monumental.  The Wilderness Society had in their camp a 
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passionate Pennsylvania writer and campaigner for their cause by the name of Howard 
Zahniser. Brower and Zahniser had earned significant public trust when they had 
effectively forestalled a Colorado Dam project from being built in the Echo Park within 
the Dinosaur National Monument. In 1956 Zahniser crafted a Wilderness bill that was 
brought before the US House of Representatives by fellow Pennsylvanian congressman 
John P. Saylor and to the US Senate by our own Hubert Humphrey of Minnesota; the bill 
was called the Federal Wilderness Preservation System Bill. The bill languished and the 
discomfiture from lack of progress forced the highly-respected Senator Clinton Anderson 
of New Mexico to reintroduce another bill in 1961 that succeeded in establishing a 
National Wilderness Preservation System. In order to get a more ambitious Wilderness 
Act to pass through Congress, Senator Frank Church of Idaho made some conciliatory 
amendments – the bill passed the Senate but failed in the House. Meanwhile Rachel 
Carson’s Silent Spring was published in 1962 and the nation was shaken to its core by the 
book’s call to responsible stewardship of our environment. Unwilling to give up, Senator 
Church waited for the 88th Congress (the “Conservation Congress”, as it was later called) 
to come into office (1963-64) and reintroduced the bill. It passed the House and Senate 
and the US Wilderness Act was signed into law by then President Lyndon Johnson in 1964. 
The Act provided clarity on the criteria for determining the suitability of designating an 
area as ‘wilderness’ and established guidelines for restricted activity in such areas.  
The ensuing years have seen great public support for the preservation efforts and the 
protected areas have become the nation’s largest tourist destinations. Advocacy has 
continued through beautiful literature – some of you, the readers, may have read 
Roderick Nash’s Wilderness and the American Mind, Edward Abbey’s Desert Solitaire and 
The Monkey Wrench Gang, – through the photographic crusade of Ansel Adams and 
through the energetic defense of the cause by Supreme Court Justice, William Douglass 
in the historic Sierra Club vs. Morton case in 1972. Vast acreage of nature has been added 
as designated wilderness areas by the lifelong efforts of people like Sigurd Olson who, as 
his swan song, got President Jimmy Carter to grant full wilderness status in 1978 to the 
Boundary Waters Canoe Area at the Minnesota-Canadian border, that is so precious to 
many of us living in Minnesota. A native of Illinois, Olson spent many years teaching at 
Ely, Minnesota and had a lifelong love for the Boundary Waters. There have been 
innumerable other leaders and foot soldiers in the noble cause of wilderness preservation 
that this essay has not been able to touch on but their sacrifices and passion are not any 
less of value. To those unsung heroes, my deep respect. 
 
* Photo courtesy Berkeleyside 



 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                        ~ 52 ~ 

Rise of Artificial Intelligence and Our Future 
Sanjib Basak 

 
“Good morning Sanjib! Please wake up. It is 6 am. Time for breakfast!”  - Alexa woke me 
up and greeted me with her melodious voice.  I woke up and asked “Alexa, what is the 
date today?”. She replied me back, “Today is 22nd December, 2022”. Alexa is the name 
of the device Amazon Echo that we purchased couple of years back from Amazon.com 
and it has become one of our beloved family members since then.  Our Alexa has the 
voice of Adele, the well-reputed singer of the song “hello”. Morning is the only time when 
I get few minutes to get myself updated about happenings of Kolkata and India. I asked, 
“Alexa, can you read some news of Kolkata in Bengali?”  Within a few seconds, Alexa read 
me some flash news around Kolkata in Bengali.  In the breakfast, I wanted to have French 
Omelette today but I did not know how to cook it. Alexa told me the recipe and gave a 
step-by-step direction on how to prepare the Omelet.    
“Alexa, can you turn the heat on in my Tinsu?”.  Tinsu is our self-driving Tesla Model 5. It 
was a winter morning in Minnesota and Tinsu takes few minutes to get heated. Every 
morning, Tinsu drops my kids at school and then takes me to my office.  
Sitting at the passenger sit, I check my office emails. By the time, I reach office, I have 
read and answered most of my emails.  In the evening, Tinsu came and picked me up from 
the office. I was very tired after a long day in the office. Tinsu started driving and I was on 
the passenger seat. Within a few minutes, I fell asleep listening to George Michael. 
After coming back home, I was feeling a little nostalgic today. In the morning, in the 
Bengali news, they mentioned about “Pouse Mela” in West Bengal.  We used to have lots 
of “Pitha Puli” at home, which I miss a lot here. Also, this year, we wanted to go to Kolkata 
during Durga Puja but could not do so, as lot of engagements came up at work. Then an 
idea came to my mind. I pulled up my HTC VR set and put it on. Within a minute, I am in 
Kolkata during Durga Puja time. I am walking on the streets of Kolkata, visiting pandals 
and pratimas of Jodhpur Park, Mohammad Ali Park and Ekdalia Evergreen. I do not have 
to be stuck at road jam or do not have to stand in the queue for hours before seeing one 
pratima. Technology has made it easy for me to enjoy Durga Puja at Kolkata from 
thousands of miles away.  My life has changed dramatically with rise of Artificial 
Intelligence (AI).  
Let us consider that all the above things happened in my dream and let us be realistic 
now. Truth is that today is September 1st, 2017.  AI is one of the hottest things in the 
market now.  But AI is not a new phenomenon. It has been present in the science 
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community for more than 50 years. Recently, it has become very popular with advent of 
machines with high computation power and with abundance of data. 
The truth is that, at our home, we have purchased Alexa about a year back and we are 
using it for weather update, listening to our favorite songs and some activities like 
ordering pizza. Alexa is helping our kids with answering general knowledge questions and 
with homework assignments. I myself like playing with technology and have started 
development with Alexa, which is called “skill building”. One of the skills I am building 
where Alexa is instructing me with recipes of Bengali food. 
For last one year or two, AI has been the top priority for all tech companies like Google, 
Microsoft, Facebook, Tesla and IBM and it will continue to flourish in next decades.  Those 
companies will be competing to gain the market share. Amazon Echo and Google Home 
will be in most of our homes if not they are already.  
Any new thing when arrives possess threat to the older alternatives and the same thing 
is happening with AI. There is lot of conversations going on in the society whether or not 
AI will take over human. Elon Musk and Stephen Hawking have warned that AI can end 
human civilization. On the other side, Mark Zukerberg and Andrew Ng are very optimistic 
that AI will be helpful to mankind in many areas.  Like any other scientific experiment, 
there is always a potential of misusing technology and some organizations will do it for 
harmful activities.  Machine itself can’t and won’t take over human. If that happens then 
that will be done by human in one form or other.  
Alexa has truly become one of our family members but she is still a far way from becoming 
our human friend. She still does not understand our Bengali jokes and cannot participate 
in deep meaningful discussions when it is needed.  If you tell her two unrelated sentences 
one after another she won’t be able to join those and get a meaning out of it. Deep 
learning technologies are being used to make her smarter. But, being a technology 
developer, I know how hard it is to go into that precision level to pass the Alan Turing 
Test, to make the machine smarter than human. Recently, I played with some latest 
algorithms of AI like Generative Adversarial Network (GAN), which are being 
experimented in research community in this area, but I think it is a long way to make when 
these machines will be smarter than human.  
Many things will happen in next 5-10 years.   There is no doubt that our lives and our kids’ 
life will be changing with these intelligent products in next few years. An exciting future 
lies in front of us and a lot of experiments are going on currently. There is no reason to be 
frightened from the rumor that AI will destroy human society. Let’s be realistic, enjoying 
the offerings of AI and watch the progress of it. 
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DURGA PUJA 2017 
General (Retd) Shankar Roychowdhury 

 
To those who have not witnessed it, Durga Puja in Kolkata, (or Calcutta, as many of us still prefer 
to remember it), is a mass extravaganza, Christmas, Mardi Gras, Thanksgiving, and “The Greatest 
Show on Earth” all rolled into one. “The Pujas”, as the five – day celebrations are generically 
referred to, typically arrive around early October each year, but this year the pattern has varied 
slightly, and the Mother Goddess has come early from her Himalayan abode.  
To Bengali visitors from the Old Country, Minnetonka, Minnesota, where Puja is being celebrated 
this year is obviously a very far cry from Kolkata, West Bengal, the epicenter of Durga Puja in 
India. Minnetonka is a quiet, clean, prosperous, placid suburban township in the “First World”; 
Kolkata is internationally known as a sprawling, hyperkinetic urban sprawl, in a country pushing 
its way into what can perhaps be designated the “Second World”, a term not yet officially 
emplaced in any dictionary, but which may be taken to indicate a country which is visibly enroute 
to acquiring the muscle – mass of a significant regional entity in a difficult, turbulent 
neighborhood.  
The Mother Goddess from India visits the Twin Cities and their suburbs every year, and must 
certainly enjoy the crisp temperatures of early fall, with just that touch of chill which many senior 
citizens of the Bengali community here may remember from the “Sharat Kaal” of their own early 
childhood (alas, that much beloved “Sharat Kaal” has seemingly departed from Kolkata, perhaps 
forever). Perhaps, the vibrant colors of Fall in Minnesota may even remind the Celestial Deity of 
her own fabled home on Mount Kailash in the High Himalayas. 
Here, on the quiet, leafy streets of Minnetonka and other Twin Cities suburbs, it might be difficult 
to connect with the mounting annual frenzy of preparations that have built up back in Kolkata, 
with local  “think tanks” racking their brains to create a “theme“ on which this year’s Mother 
Goddess will be developed and busy artisans who will transfer these “themes” into amazingly 
exquisite replicas in clay and fiberglass, the latter designed for Bengali communities in assorted 
corners of the globe stretching across the corners of the globe. As time progresses, the streets 
in Kolkata and its suburbs fill up with crowds thronging malls, emporiums, shops, restaurants, 
eating places, markets, and places of entertainment day and night, the tempo quickening with 
each passing day. Even some of the preliminary rites in the run up to the Pujas have now been 
transformed into mini – festivals with neighborhoods competing keenly with each other for 
prizes of various categories. Streets are jammed with sightseers and Puja shoppers, on which 
may be superimposed political processions organized and launched by misguided radicals of 
every hue.  The spotlight focusses on the Kolkata Traffic Police, and, to give them their just due, 
they live up to it magnificently. It is only thanks to their dedicated efforts round the clock that 
traffic gridlocks and choke points are as few as they are. It is really a climactic occasion for the 
Kolkata Police and their colleagues in the West Bengal Police, their Kumbha Mela, which occurs 
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every year demanding robust skills in traffic management and crowd control, of which they can 
be justifiably proud. 
Durga Puja finally ends on its tenth day, Vijaya Dashami, the celebration symbolizing the triumph 
of good over evil, with crowds of devotees bidding adieu to the Deity in the bittersweet ritual of 
Visarjan, the immersion in the waters of any of the rivers of India. 
But unfortunately, in the present environment, besides the celebrations, there are concerns as 
well.  Lurking ever present in the background are the demands of internal security, surveillance, 
as well as law and order, because festival throngs of gaily dressed family groups provide the ideal 
“soft targets” for both criminals as well as terrorists. Popular festivals worldwide are now 
increasingly becoming “soft targets” for bomb blasts and vehicle – borne assaults, as seen 
recently in several countries in Europe, and all indications on the South Asian subcontinent are 
that this threat is all too real and will require to be contained and neutralized into the 
foreseeable future. Matters of faith apart, the occasion of Visarjan itself presents a major 
operational and logistical challenge for the local administration as well as police forces, 
especially if it happens to coincide with the festival of another faith as does happen on occasion. 
These contingencies can sometimes give rise to hair – trigger tensions, which have to be defused 
and cooled down. There are environmental concerns too, regarding pollution of river waters 
caused by immersion of images, and are prohibited by the public authorities in many countries. 
In India, where the rivers are already heavily polluted from a variety of sources, extensive laws 
for detoxification and protection of the environment have been passed, and more are on the 
anvil, but have to be enforced strictly if they are to be effective. 
Regardless of the “theme” on which “Maa Durga” has been created, tradition demands that the 
essential features of the pantheon have to remain. The five members of the Celestial Family are 
always depicted – Maa Durga, her daughters Lakshmi and Saraswati, and sons Kartik and 
Ganesha, along with Mahisasura, the fearsome Buffalo Demon, who had ravaged Heaven and 
Earth, and to defeat whom the Gods themselves had petitioned Brahma, the Lord of Heaven. It 
is worthwhile remembering that some of the artisans who fashion these images are eminent 
master crafts men who have been honored in India with the National Award.  
But notwithstanding all the foregoing, Durga Puja to Bengalis the world over, remains a blessed 
season, of joy and merriment, of love and affection of friends and family, of feasting, holidays, 
travel and renewal of bonds. Wherever the Bengali community foregathers in any corner of the 
world, in any continent, Durga Puja continues to be celebrated with traditional joy, fervor and 
gaiety, modified by local laws and conditions, and combined, as it must be under the present 
security environment, with vigilance, caution, and protection of the environment. 

 
 
 
 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 
Greetings from Mukul & Aparna Ganguli 

Ganguli Family wishes you health and happiness on this auspicious occasion of Durga Puja. Let's make this festival 

memorable by getting together with family and friends



 

 



 

 

 



 

    
 

 

 

 



 

 

 







 


