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Saraswati Puja Program 
9th February 2014  

  

                      :     ~ 

                   :     

                   :   

                 :    

         :        

 

Event Schedule 

 Puja start:                            11:00 ~  
 Worship (Anjali):                  12:00 ~ 13:00 
 Prasad Distribution (Lunch):       13:00 ~ 15:00 
 Cultural program:                  15:00 ~ 19:00 
 Arti:                19:00 ~ 20:00 

 

イベントスケジュール 

 プジャ開始           ：  11:00 ~ 

 礼拝                 ： 12:00 ~ 13:00 

 プロサド（昼御飯）   ：  13:00 ~ 15:00 

 インドの音楽 歌 踊り  :   15:00 ~ 19:00 

 プジャ終了イベント   ： 19:00 ~ 20:00 
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Kolkata Cultural Society Japan 

Website: http://kcs-japan.com 

E-Mail:  info@kcs-japan.com 

Please stay with us 

http://wallpapers.funmunch.com/wallpaper_durga_puja_010-1024x768.jpeg?w=1024&h=768&f=durga_puja_010.jpg
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পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্রঃ  

 ওঁ জয় জয় দেবী চরাচর সারর, কুচযুগর াভিত মুক্তাহারর। 

বীনারভঞ্জত পুস্তক হরস্ত, িগবতী িারতী দেবী নমহস্তুরত।। 

নমঃিদ্রকাল্লৈ নরমা ভনতৈং সরস্বল্তৈ নরমা নমঃ। 

দবে-দবোঙ্গ-দবোন্ত-ভবেৈা-স্থারনিৈ এব চ।। 

এস স-চন্দন পুষ্পভবল্ব পত্রাঞ্জভল সরস্বল্ত নমঃ।। 

প্রনাম মন্ত্রঃ 

নরমা সরস্বতী মহািারগ ভবরেৈ কমলরলাচরন। 

ভবশ্বরূরপ ভব ালাক্ষ্মী ভবেৈাংরেভহ নরমাহস্তুরত।। 

জয় জয় দেবী চরাচর সারর, কুচযুগর াভিত মুক্তাহারর। 

বীনারভঞ্জত পুস্তক হরস্ত, িগবতী িারতী দেবী নমহস্তুরত।। 

সরস্বতীর স্তবঃ 

দশ্বতপদ্মাসনা দেবী দশ্বত পুরষ্পাপর াভিতা। 

দশ্বতাম্ভরধরা ভনতৈা দশ্বতাগন্ধানুরলপনা।। 

দশ্বতাক্ষসূত্রহস্তা চ দশ্বতচন্দনচভচিতা। 

দশ্বতবীণাধরা শুভ্রা দশ্বতালঙ্কারব িূভিতা  

বভন্দতা ভসদ্ধগন্ধল্বিভচিতা দেবোনল্বঃ। 

পূভিতা মুভনভি: সল্বিঋভিভিঃ সূ্তয়রত সো।। 

দস্তারত্রণারনন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্। 

দয স্মরভত ভত্রসন্ধৈায়ং সবিাং ভবেৈাং লিভন্ত দত।। 

----- 
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সম্পাদকীয় 

হাতে খড়ি ড়িতে পথ চলা শুরু হতেড়িল এই ড়েড়থতেই | 

সে পতথর ড়িশা ড়িল অজানা, রুপ ড়িল অতচনা | শুধু সেোলা হােটা ধতর এই পথটাতেই জীেতনর লক্ষ্য েতল ড়চড়নতে ড়িতেড়িল আতরেটা েি হাে | 

োরপর, জীেতনর িীর্ঘ ড়িন, রুক্ষ্ পথ ধতর হাাঁ টা, এতে এতে ড়েিযালে, ড়েশ্বড়েিযালতের গন্ডী পার হতে আজ আমরা পরোেী...... থুড়ি প্রোেী !! 

জীড়েোর ো জীেতনর প্রতোজতন এই উিে েূত ঘ্যর সিতশ এতে এে হতেড়ি আমরা েতেেজন, োঙাড়লোনা ্াতির রতে, োঙাড়ল ঐড়েহয ্াতির 

হৃিতে | োই জাপাতনর মাটিতে ২০০৭ োল সথতে শুরু হতলা মােৃেন্দনা েলোোর কুতমারটুড়ল সথতে আনা প্রড়েমাতে সেন্দ্র েতর | দিনড়ন্দন 

েমঘমে জীেতনর সর্রাতটাতপ সথতেও এই প্রতচষ্টা োস্তোড়েে হতলা এেমাত্র ড়েিু মানুতের েহৃিেো ও েহত্াড়গোর ফতল | এরপর মােৃেন্দনার 

ধারাোড়হেোর গতভঘ ই জন্ম ড়নল শারিীো পূজা পড়ত্রো- আগমনী, ২০১৩ োতলর অতটােতর | 

এেই িাতির েলাে আজ আোর েোইতে এে েতর ড়িল সেই প্রাথঘনা, ্ার নাম- োড়নেন্দনা | 

হেে ড়েিু দ্বাড়েত্বও ড়িতে ড়িল, আজতের সিাট সিাট হােগুতলাতে সেই পথটা সচনাতনার | দেতশাতরর স্ ড়িনটা ড়িল োাঁ তধ িাড়েত্ব সনওোর, েুেম 

আতোজতনর ভার সনওোর, প্রথম ড়নতজতে ড়েিযালতের প্রড়েড়নড়ধ েতর সোলার, এেড়িতনর জনয ড়নতজর োতি েি হতে ওঠার, আজতে সেই ড়িনটাই 

ড়েড়িন্ন হতে পিা ড়েিু প্রাণতে এে জােগাে জতিা েরতলা সেই সচেনার সেৌরড়েরতণ- েুত ঘ্ািতের সিতশ, স্ ড়েরতণর আতরে নাম- োরস্বে | 

োরিা েন্দনার পাশাপাড়শ এেির প্রোশ সপল ড়েিু ড়চন্তা, ড়েিু মোমে, ড়েিু জীেনতোধ, প্রেন্ধ, েড়েো, গল্প | আর এরই মাধযতম গতি উঠতলা এই 

নেুন পড়ত্রো োরস্বে | 

মহাতশ্বো আরাধনার পুণয প্রভাতে আড়ম KCSJ-এর পক্ষ্ সথতে েৃেজ্ঞো জানাই োতির ্াতির েহৃিে োহা্য িািা এই প্রেল্প প্রেল্পই সথতে স্ে. 

োতির মতধয অনযেম Embassy of India (Japan), Japan India Association, Indo Tsushin, Iskcon New Gaya Japan, Vedanta 

Society of Japan and others | 

আোর েেল শুভানুধযাড়েতির েৃেজ্ঞো জাড়নতে ও েমস্ত োঙাড়লর আড়শেঘাি োতথ ড়নতে শুরু হতলা এই পথ চলা | আমাির োতথ রাখুন, েতে থাকুন | 

                                                                              ধনযোিাতন্ত, 

েলোো োলচারাল সোোইটি জাপান 

About our organization (KCSJ) 
 

Kolkata Cultural Society Japan 

 

 
Our organization “KCSJ” was established in 2007 and started its journey with Holy Saraswati Puja.  It 

is a Bengali organization in Japan of about 50 active members who are well established and voluntarily 
contributing for the organization. Our aim is to introduce and share Indian culture in Japanese society.  We 
usually organize Indian cultural programs, Independence Day Celebration, Holy Durga Puja, Holy Saraswati 
Puja and other events in Japan.  We started the biggest festival of WestBengal (India) Holy Durga Puja from 
2012. On the year 2013 we published the first edition of our yearly Durga Puja magazine “AGOMONI”. This is 
the 8

th
 year of our(KCSJ) Holy Saraswati Puja celebration. This year we have published the 1

st
 edition of our 

Saraswati Puja magazine “SARASWAT”.  

We cordially request all of you to participate and make our organization a stronger and more vibrant 
one. May this saraswati Puja bring happiness to you and your family and fill your life with joy and prosperity.  

                                                                                           Warm wishes on Holy Saraswati Puja. 

KCSJ Members
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Message from the President’s desk 
 

Dear All, 

 I feel greatly privileged in writing to you to convey my thoughts as we all embark to start our 

journey in this new year (2014) with new hopes, inspirations & new scales to achieve. What 

started about 8 years back was a cluster, which has now evolved into a bigger organization by 

associating ourselves with various global organizations. We have been able to spread awareness of 

our organization “KCSJ” which eventually has inspired many new members to join as well. To take 

it forward & remain connected culturally we welcome you all on the auspicious event “SARASWATI 

PUJA 2014” to be held on 9th February, 2014. To make all members feel at home & to give the 

touch of origin, we will go on giving our best endeavor to organize such events time-to-time. Let 

me tell you that such events or such thinking of this magnitude would not have been possible 

without your active participation & cooperation. Such events does not remain restricted to Indians 

only but we see a beautiful intermingling of culture where nationalities from other countries also 

join the same & we get a good opportunity to know each other & also to share inter-cultural 

thoughts & opinions. 

As the famous poet Rabindranath Tagore said - "Dibe r nibe, milabe, milibe, jabe na fire, ei 

bharat er mahamanaber sagar o tire". 

We, at KCSJ feel this is the best way to introduce our unique Bengali Culture to this foreign nation 

by organizing these kind of cultural event here in Tokyo. Moreover, this will help us to connect 

culturally with each other, strengthening our relationship & making our bond stronger. It was not 

easy to arrange this kinds of events in this busy city, where everybody is busy & whenever we get 

some leisure time, it gets dedicated to family. But with the uncompromising adherence & will-force 

of some we have been able to think of such events & give it a shape. 

Now, worship of Saraswati cannot be completed without writing, poems, story, drawing & so 

on.  We are going ahead one step further by publishing, for the first time, the festival magazine 

"SARASWAT". Thanks to all (living in Japan or outside of Japan) who have put lots of time and 

effort to make the release of our festival magazine “SARASWAT” possible. I would like to express 

my gratitude from bottom of my heart to “The Embassy of India”, “The Japan-India Association(日

印協会)" and all of our valuable guests, sponsors, well-wishers without whose help this would not 

have been possible. 

Our commitment remains in making KCSJ a bigger organization & sharing platform on a bigger 

scale. I would again like to thank all who are associated with this organization directly or indirectly, 

for having faith in us, believing us & giving us a share of their time, efforts & most importantly love. 

We love this country as well & would like to make our strategic ties stronger as an organization & 

also as a country. Looking forward to seeing you & your family in Saraswati Puja. Till then, stay 

well, stay healthy & fit. 
                                                     Swapan Kumar Biswas 

(President of KCSJ) 

Dated: 31
st
 January 2014 

Place: Tokyo 
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Devi Saraswati. 
The Goddess of Wisdom 

 
 Sarbani shibata (Broadcast navigator) 

 
Om Saraswati Mahabhage, Vidye Kamala Lochone | 

Viswaroopey Vishalaksmi, Vidyan Dehi Namahstutey || 
Jayajaya Devi, Chorachoro sharey, Kuchoyugo Shobhito Mukuta Haaarey | 

Veena ronjita, Pushtoka Hostey, Bhagabatibharoti Devi Namahstutey || 

 

"May Goddess Saraswati ... 
Who is fair like jasmine - coloured Moo, 

And whose pure white garland is like frosty dew drops, 

Who is adorned in radiant white attire, 
On whose beautiful arm rests the "Veena" 

And whose throne is a white lotus; 

Who is surrounded & respected by the Gods, Protect me 

May you fully remove my lethargy, sluggishness and ignorance" 

( English translation of  the "Mantra " ...prayer of Goddess Saraswati) 

Saraswati is the daughter of Lord Shiva & Goddess Durga, the Goddess of knowledge & arts, 
represent the free flow of Wisdom & Consciousness. She is the Mother of Vedas. The chants to 
her called "Saraswati Vandane" often begin & end of Vedic lessons. 
 
It is believed that Goddess Saraswati endows human beings with the power of speech, wisdom 
& learning. 
 
She has four hands representing the four aspect of human personality in learning, those are 
Mind, Intellect, Alertness & Ego. She has sacred scriptures in one hand & in the second hand 
she has a Lotus as a symbol of True knowledge. She plays the music of Love & Life on a string 
instrument called VEENA with her other two hands. She is dressed in white which is a symbol 
of Purity  and rides on a White Swan symbolising " Sattwa Goona "or Purity & Discrimination . 
 
Saraswati is also a prominent figure in Buddhist iconography -- the consort of Manjusri. 
 
The learned & intellectual attach greater importance to the worship of Goddess Saraswati. As a 
practise only educated people worship her for knowledge & wisdom. They believe only 
Saraswati can grant "Moksha" - the final liberation of the soul. 
 
Saraswati's birthday "Vasant Panchami" is a Hindu Festival celebrated every year on the fifth 
day of bright fortnight of the lunar month of "Magha" Hindus celebrate this festival with great 
ardour in temples, home & educational institutes alike. 
 
This year Kolkata Cultural Association of Japan is taking a great effort to celebrate this Festival 
in Tokyo .This is certainly a great achievement on their part to celebrate this year Saraswati 
Puja along with the various cultural programmes & spread the message of cultural exchange & 
friendship. My Heartiest Congratulation & all good wishes to the enthusiastic organisers of 
Kolkata Cultural association to make this festival a Grand Success. 
 
Kolkata. 
16th January 2014. 
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サラスワティ 
森山繁(タブラ演奏家) 

私のインド滞在中のサラスワティー・プージャーはとても思いで深いものばかりです。 

タブラの師匠(ラッチュー・マハーラージ)のバナラシの家で、普段一度に集まることのな

いインド全土に住むグルバーイー(兄弟子)たちと歓談し、音楽について語り、そして彼ら

の演奏を一度に聴きおおいに感銘をうけたものです。また、町中のいたるところに準備さ

れたサラスワティー女神の像の周りには、像がガンジス川に流されるその瞬間まで絶えず

子供たちが笑顔で踊り歌っていました。知恵と芸術の喜びの中で多くの人が幸せに暮らせ

るよう、サラスワティー女神にお祈り申し上げます。 

सरस्वती 
Shigeru Moriyama 

 

सरस्वती प जूा पी पा ें  प रेररपे प रेपससपई पैं।  
रेररपतसलरपीर पईुरु-ाी ,श्री पलच्छज पेैं र ापाी ,ीर पव र णसी पीर पघरप  ेप जूरीपभ रतपसरपआीरपा रेपैुंएप

ईुरु-भ  पलोईोंपसरपआें   -प्रें   पीर  ,उ पलोईोंपीर पस थपसंईी तपीर पस ररप  ेपखुभपस त-ची तपीर  ,सड़रप
सड़रपील ी रोंपी पैं थोंपसरपन ीलीपचेीपें ेीपसजरोंपसरपसेापभजलपीरपआ न्ें पमेल  पऔरपस ैंरप
 ेपैंरपईल्लीपईल्लीपूरपसरस्वती पे ाँपी पसड़ी पसुन्ें रपसी प जेनत िा ाँपऔरपउंीर प ी चरपई ारप  चरपसच्चर,प

उंीोपईंई पाी पूरपववसाि पीर  ...  

ारपससप रेरीपअच्छीपअच्छीपस्ेनृता ाँपैं। पे।पप्र थि  पीरत पैंज ाँपकीपसरस्वती पे ाँपैंेपलोईोंपीोपववद्ा पी
ल पीर पआ ंें परख   
शी ईररूपेोरीा े प(तसल पव ें ी)प 

コルカタでの思い出 

豊原 智恵 

 

 2013 年 3 月 27 日、ホーリーの日に私はコルカタへやってきました。人身売買や奴隷待遇

の被害者である女性の自立をサポートする、NGO, Destiny Foundation でインターンをする

ためです。もともと海外に興味があり大学でヒンディー語を勉強し始めたことがきっかけ

で、2012 年に日本インド学生会議に参加しました。大学ではボランティア活動で非営利団

体と接する機会があり、当時流行りでもあった NGO や社会的ビジネスの現場で実際に働

いてみたいと思っていました。そこで、学生会議で訪問させていただいた縁で、コルカタ

の Destiny でインターンをすることにしました。 

約半年間のコルカタ生活について書きたいことは沢山ありますが、ふたつ、NGO での思い

出話をしたいと思います。 
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Destiny では 20 歳前後の女の子がバッグやキッチン雑貨を製作、販売し、経済的自立を目

指しています。販売前には、スタッフで検品をして配送するので、私もよく商品をチェッ

クしていました。糸の切れている箇所が見つかると、誰が作ったのか尋ねては縫い直しを

お願いしました。それも１つや 2 つではありません。多いときは 10 個中 5 個が縫い直し

ということも。同じ子が何度もミスをすると、チェックする私もイライラして「はい、こ

こ！」と、つい投げやりに補正をお願いすることもありました。彼女たちも縫い直しの度

に糸を替えねばならず、この依頼は嬉しいものではなかったはずです。しかし、細かく言

いすぎたかな、落ち込んでいるかな、と反省していると、何事もなかったように「はい、

チェックしてね」と笑って持ってきてくれる子たちでした。 

また、ワークショップの中でお互いの良いところを伝え合うワークをしました。何を言わ

れるんだろうと思っていると、「いつも細かいところまで製品を見ていて、チェックをし

てくれるところ！」と言ってくれたのです。自分の作った物を点検されるのは嬉しいこと

ではないはずなのに、まさかそこをいいところだと思っているとは驚きました。加えて、

良い製品を作りたいという思いがあると分かって嬉しくなりました。 

Destiny での日々は、異文化の中で自分のやるせなさをもどかしく思うことが多くありまし

た。しかし同時に、素直な Destiny Girls に心癒されながら、彼女たちに学ぶものも多くあ

ったのです。 

Memories of Kolkata 
Chie Toyohara 

 

On March 27th 2013, I arrived in Kolkata. The day was the first day of Holi festival, which is 

known as a festival of colors.  I came here to join an NGO called Destiny Foundation to 

work as an intern. Their mission is to end human trafficking and slavery through the 

economic empowerment of survivors. There were two reasons why I joined Destiny. First, I 

was interested in overseas and started to learn Hindi in university. Then I got a chance to 

join the 16th Japan India Student Conference in 2012. In the conference, I had an 

opportunity to visit Destiny Foundation. Second, I did some volunteer works with such non-

profit organizations in my university days. Through the works I got an interest in working in 

an NGO or a social business firm. Therefore I have decided to join Destiny team. 

I had a tremendous amount of exciting memories in Kolkata, but I have to choose one of 

them to tell you. I will tell you two stories about Destiny girls. There are ten girls of around 

20 years old girls in Destiny Team. They are trained to make bags and kitchen goods and 

sell them to get economic independence. Staffs check products before shipping. I used to 

help this checking process. When I found a miss stitch or frayed thread, I asked girls to do 

re-sewing. They made a miss-stitching not only one time. They sometimes had to sew 

again five out of ten goods they made.  I got irritated and asked them to redo in impolite 

way when girls made mistakes again and again. They had to change a thread when they 

stitch a defective one. This request did not make happy them. I sometimes regretted about 
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treating them too strictly so that they might be depressed. However they submitted 

products after re-stitching with a smile as if they did not have any problem. 

Here is another episode of the girls. We held a workshop of telling strong points of each 

other. I was wondering what girls talk about me. Actually they said “Chie has the best eyes 

to check products. You can find any mistake.”  It really surprised me. It must have been 

uncomfortable to have one’s own products checked by others. I thought they had 

understood checking products was important to keep the products’ quality. Thus I felt 

happy because I could know they had some sense of responsibility.  

I felt difficulty of explaining my idea and opinion clearly. I had frustration because there 

were different ways of thinking and values between Destiny girls and I. However I learned a 

lot from the difficulty and frustration. And I also got healed through communicating with 

innocent Destiny girls. 

.  

神 

廣光 恵 

 

数年前コルカタに住んでいたとき、カタックダンスの師匠Srabani Banerjeeから「家でサラス

ワティ プジャを行うから、あなたも来なさい」と言われ、始めてホーム プジャというものを

観る機会を得ました。お借りしたサリー姿でラーダとクリシュナの恋の戯れの曲を踊ったのは、

とてもよい思い出です。 

 

インド舞踊は、神に捧げる、というコンセプトがベースとなっています。しかし、日本人の私

には、シバも、クリシュナも、サラスワティも、異国の神であり、親しみのないもの。まして

や、その神々のために踊る、というのは、当時の私には、心理的、習慣的に壁がありました。

私は、舞踊を単なる身体を動かす"ダンス"として捉えていたのです。 

 

来日公演回数も多いSrabani師匠は、日本の習慣や食べ物、日本人の気質を良く知っています。

しかし、彼女にもなかなか理解できないものがありました。それは、日本人の宗教観、信仰で

した。私は師匠に毎週怒られていました。「あなたは歳をとってから踊りを始めたし、感情表

現ができない。沢山の日本のカタックダンサーを見てきたけど、感情表現は苦手ね。心が感じ

られない」と。1年間は、毎回レッスンが終わると、師匠の家を出たとたんに涙が出て、メト

ロまでの暗い道を泣きながら歩きました。私は、何も言い返せなかったのです。「インドの神

様はよくわからない」と言ってしまえば、失礼にあたりますから、それは口が裂けても言えま

せん。カタックの感情表現を、日本人は苦手とします。喜怒哀楽を出さないことが、慎み深い

とされる文化だからです。そして、インドの女性のような、豊かな顔の表情を東洋女性は持ち

ません。それを、身体的な弱点であると私は捉え、自己否定していたのです。直接的な否定の

言葉に、悔しく、悲しい想いを沢山覚えました。でも、あきらめるということは考えつきませ

んでした。おそらく、気づかずに、自分の魂が欲しているものに取り組んでいたからでしょう。 
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あるとき、師匠が言いました「あなたが感情表現できないのは、日本人に信仰心が薄いから。

日本人はプジャもしないし、お寺にもあまり行かない」と。そのときに、心の底から怒りが出

てきました。それは止めることができないものでした。気づけば勝手に口が動いていました。

「確かに私たちは神社にもお寺にもあまり行きませんし、礼拝もあまりしません。様々な宗教

を軽くいい加減に信仰しているように、インド人には見えるかもしれません。でも、それを、

私たちが神を信じていないと言わせるわけにはいきません。私たちは宇宙の大いなる力を信じ

ています。あなたたちのすべてとはいいませんが、自分のカーストの高さを過剰に意識し、カ

ーストの低い人たちやお手伝いさんたちを軽くあしらう姿を私はずっとみてきました。毎朝神

様に祈り、楽器を弾く前に手を合わせ、お寺に寄付し、その帰り道に貧しいリキシャの運転手

を罵倒する声を聞いてきました。カーストや社会的地位が何ですか？みんな人間でしょう？プ

ジャをすること、礼拝に行くこと、マントラを唱えることに、どれだけの意味があるのです

か？すべての人に敬意を持って接することができなければ、あなたがたの祈りには何の意味も

ありません。神が望むものとは、人に誠意を持って接することです。祭壇で手を合わせること

ではありません！」私のあまりの剣幕に、Srabani師匠は黙ってしまいました。 

 

師匠の答えは、それから2週間くらいたったときにきました。ふと、レッスンの最中に、床を

見ながら彼女は言いました。「私たちインド人は、喜びに近づくために、神を信仰している。

でも、神や信仰というものの形にとらわれすぎて、いつまでも変われず、前に進めず、成長で

きないことがある。あなた達の社会が持っているような自由が欠けている部分もあるのよ。」

師匠の言葉には素直さと誠実味がありました、外国人の弟子が放った言葉で、自分の中に内在

する葛藤に向き合ってくれたのだと理解しました。 

 

宗教も信仰も、形だけでは理解できません。肉眼では見えないものと、同じく目では見えない

心というもので、また同じく目では見えない" 信じる"という行為で繋がることだからです。

しかし、人間が、人生の岐路に立たされた時、試練や悲しみに襲われた時に1番必要とするの

は、信じる、信頼する、愛する、勇気を出す、自分を鼓舞する、など、物理的な行為ではなく

心理的な目に見えない行為です。国や文化に関係なく、大切なものは、目に見えないもののよ

うな気がします。そして、素晴らしい師匠に引き合わせてくれた神々に、私は心から感謝して

います。 

God 
 

Megumi Hiromitsu 
 
 

I was given the first opportunity to visit home puja while I was living in Kolkata few years back. 
My Kathak dance teacher, Srabani Banerjee, invited me to Saraswati puja held at her dance 
school. I performed Radha-Krishna item. It is a very good memory. 
 
In India, dance is basically an offering to God. However, God Shiva, Krishna or Saraswati were 
not familiar to me. Above all, performing for or depicting Indian God and Goddesses through 
dance was something quite new to me, and I felt psychological and cultural hindrance that was 
something like a high wall surrounding myself and not letting me conduct it. Before I had 
regarded dance simply as a physical activity.  
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Guruma visits Japan often to perform. She has a good understanding of Japanese customs 
and Japanese mentality. However there was one thing she had not understood well. That was 
perception of religion and devotion of Japanese people. She used to scold me in lesson every 
week by saying ‘You started dance at a later age and cannot express emotions. I have seen 
many Japanese kathak dancers and noticed that none of them can do it properly’. For one year, 
after every single lesson, as soon as I went out of the door of the school, tears came out of my 
eyes. I cried while walking on the dark street of Shyambazaar leading to the nearby metro 
station. I could not say anything back to her. I didn’t want to say ‘I am Japanese. I am not 
familiar with Indian Gods’. I was afraid of misbehaving in front of her.  
 
Japanese are not good at emotional expressions because we are taught from childhood not to 
show much emotion in public. Showing less emotion is considered as decent behavior. In 
addition, we don’t have facial expressions as Indian women have. I somehow misunderstood 
myself. I thought my face has a defect. I underestimated myself. Her direct verbal messages 
sounded as an insult to me. I was sad, angry and frustrated. But I never thought of stopping 
dance class. At some place of my heart, I knew that I was doing something my soul desires for. 
One day, Srabani di said, ‘You cannot do facial expressions as you Japanese have less 
devotion for God. Japanese don’t go to temples and pray that often (The same phrase is often 
said by Indians who live in Japan for years, unfortunately)’. As soon as I heard it, strong anger 
came out my heart. I could not stop it. Before thinking, my mouth started saying, ‘It is true that 
we don’t go to Shinto shrines or Buddhist temples or Christian church for prayer. Indians may 
think that we take different religions lightly and mix them without much care or devotion. But I 
will never let anyone say that we don’t have devotional feelings. We believe in the power of 
Oneness of universe. Though it is not the case of every Indian, after coming here, I keep 
seeing people misbehave to lower caste people like house-keepers. Some of you wake up 
early in the morning to make a prayer, and do anjali before touching instruments, make 
donations to temples, but on the way back home, they shout at poor Rikshawara. What is that 
special about higher caste or social status? If you cannot respect people, what’s the point of 
doing puja, prayer and uttering mantra? There is no meaning in doing them. What Gods want 
us is to treat people properly with respect, but not doing anjali to statues!”. Guruma was quite 
stunned to see me anger and didn’t say anything back.  
 
Her ‘reply’ came about 2 weeks later. During the lesson, she murmured, starring at a floor, ‘We 
Indians worship God and Goddesses to get closer to joy {ananda}. But sometimes we are too 
much obsessed with God and all the formality, and we cannot change the old custom and keep 
staying at the same place. We don’t have a certain type of freedom you have in your society’. I 
felt a true honesty and sincerity in her words. I understood that she was courageous enough to 
take a good look at emotional conflicts within herself, which is not easy as we imagine.  
 
Religion or devotion is something beyond your thinking or form. That is something invisible 
which you connect yourself with, with invisible heart, through again invisible deeds, believing. 
But think what we need when we face difficulties and challenges in life. We need ‘belief’, ‘trust’, 
‘love’, ’courage’ etc., which are invisible. Regardless of nationality or culture, what we actually 
regard important in life is something invisible and intangible. I pay my deep gratitude to all Gods 
and Goddesses of universe for taking me to my Guruma. 
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ফেরা 

শুভশ্রী চযাটাজী 

 

..................১.............. 

োোতে আজ োড়ি ড়নতে এতলা েমীর   মাতন আনতে  োধয হতলা     জাতন না এোর োড়ি ড়গতে ড়ে সফে েরতে হতে  ড়িড়ে সে জানাতনার োহে 

হে ড়ন  সভতেড়িল েলতে  ড়েন্তু এে েযস্ত  থাতে সমতেটা  োরাড়িন - অড়ফে োড়ি েে োমলাতে হে , ড়িমলী এখন েি  হত্তি খোর  িাোর ড়নতে 

অদু্ভে েে োিড়েচার  সোথা সথতে সেশাল েে নন-ফযাট  খাোর এর সরতেড়প ড়শতখ এতেতি সেই গুড়ল ই ওতে ড়িতে হতে  ড়িড়ে অেশয সমতের মু

খ সথতে েথা খোর  েতে েতে েে েতর সিে  ড়েড়নমতে সমতে সে ক্লাে এ প্রথম ড়েন জতনর মতধয থােতে হে , সোটঘ ে এ সরগুলার প্রাইজ  

আনতে হে, আর ডান্স েড়িটিেন এ ড়জতে আেতে হে  ভালই মানুে েতরতি এো হাে এ সমতেটা  সে  েমীর জাতন ও েংোতর এে সফাটাও 

েমে ড়িতে পাতর না   
োিাোড়ি চােড়র পাতে সভতে ইড়িড়নোড়রং পড়িতেড়িল োো  োই কুড়ি েির েতেে সথতে টাো ড়ে ড়জড়নে সেটা েমীর খুে ভাতলা সোতি  
েত্ে  েিতরর মতধযই মযাতনজতমন্ট ড়ডগ্রী ড়নতে সেশ েিের হনু সগাতির এেটা চােড়র সজাটাল েমীর িেিতে েড়রেেমঘা আর সমধােী এেজন েউ 

হতলা...... োতেও োোই খুাঁতজ এতনড়িল  সোতনা এে েনু্ধর সিতলর ড়েতে সে সিতখ ড়িল   োোর পিন্দ এে আপ -টু -সডট  এে স্মাটঘ  সিতখ েমীর 

খুে খুড়শ হত্ড়িল  ড়েন্তু োো েখন হেে  ভাতেই ড়ন স্, স্ সিতলর এে মতনর মে োজ োো েতর সগতি  চুপচাপ সিতলর প্রতোজন আর পিন্দ 

গুতলা সে মাথাে সরতখ, সেই সিতলই োো মানুে টাতে এেেমতে উপদ্রে েতল মতন েরতে   
 

............................২............................ 

  েমীর এর হাে ধতর আতস্ত আতস্ত এতগাড়িতলন রাস্তা ড়িতে ড়িোের  েতেেটা  এখন আর চড়িশ নে, োহাত্তর  হতে চলল   চাইতলও আর আতগর 

মে লম্বা লম্বা সেপ সফতল  পাতরন না   মতন পতর ্াে, আতগ ্খন েমীর সিাট ড়িল, ড়িোের অতনেটা  এড়গতে স্তেন আর োর হাে ধতর েমীর 

সোতনা রেতম সিৌতি সহতট গড়িতে িুতল সমে-আপ েরার সচষ্টা েরে ড়েন্তু মুতখ েখতনা েলে না , "োো, আেতে চল  " ড়িোের 

ই  ড়শড়খতেড়িতলন েমীর সে েখতনা না থামতে, স্ শড়ে োমতন সটতন ড়নতে ্াে েে েমতে সেই শড়ে সেই অনুেরণ েরতে  ড়পিন ড়ফতর েখতনা 

না োোতে, আর এড়গতে ্াওো সে েখতনা না থামাতে  ড়েন্তু েখন ড়িোের ভাতেনড়ন েমীর এেড়িন োর োো সেও  ড়পিতন সফতল আো এেটা 

জীণঘ অেীে েতল মতন েরতে  ড়িোের এর ড়নতজর ও ভাতলা লাতগ না ড়নতজ সে  হাে এ চামচ ধতর অেুধ সখতে সগতলও হাে োাঁ তপ , িট েতর 

সোজা  হতে িািাতে সগতল সোমতর েযথা েতর, োিাোড়ি হাটতে পাতরন না... এই েে সো ড়িোের ও েখতনা চানড়ন ড়নতজ  উড়ন পিন্দই 

েরতেন না  সেশাল ড়েিু েরা সহাে ওনাতে ড়র্তর  ড়েন্তু এখন ? চলতে সগতল এেটা োতপাটঘ  লাতগ, খাওো িাওো সমতপ েুতি েরতে হে, ড়নড়িঘ ষ্ট 

েমে পর ডাোর সিখাতে হে ড়নেড়মে অেুধ ড়েতন আনতে হে োর জনয  োও এেড়িন দুই েুতিা েুড়ি  ড়িতলন  স্ত্রী মারা ্াওোর পর ড়িোের খুে 

অেহাে সোধ েরড়িতলন  সিতল সোতনা ত্রুটি রাতখড়ন  োরাড়িতনর সিখভাল এর জনয এেজন নােঘ সরতখ সগতি, োতজর সলাে আতি  োও , এে 

েুেযেস্থা েতেও, ড়িোের অেুস্থ হতলন  সিতলর ডাে পিল , সিতল েমে েতর চতলও এতলা  েখন ও ড়িোের এেটা ড়েব্রে হন ড়ন - সিতলর 

অেম্ভে চাপ েতেও িুটি ড়নতে আোর জনয - ্ে টা হতলন ডাোর এর ওরাল সপ্রেড়িপশন এ , "েমীর, সোমার োোর নেুন েতর সোতনা সরাগ োতধ 

ড়ন   ড়েন্তু উড়ন ড়ডতপ্রশন এ ভুগতিন  ওনার সরাগ এোড়েত্ব, আর অেুধ হতলা ড়লড়ভং েিাড়ন  পারতল োোর োতি থাে ড়েিু ড়িন..." ড়িোের 

আিতচাতখ সিতখড়িতলন েমীর এর মুতখর এক্সতপ্রশন  ও েমপড়রমাণ অেহাে , ্ে টা  উড়ন ড়নতজ  ড়িোের এর এেটাই আড়জঘ  ড়িল ভগোন এর 

োতি , স্ন উড়ন সোনড়িন োতরার ওপর ড়নভঘ রশীল হতে না পতিন  পতর এেড়িন ড়িোের চুড়প চুড়প ডটর সে সফান েতর ড়জতগে েতরড়িতলন, 

"োহাত্তর েির সো অতনে, আমার সো েে েনু্ধ চতল গাতি   আমার েউ ো আমার সচতে চার েিতরর সিাট ড়িল সেও চতল সগল আমাে এো 

সফতল  আমার আর েড়িন ? েতল িাও না, খুে সেড়শড়িন না হতল আোর সিতল-সেৌমার সিাট্ট  েযস্ত েংোতর গলগ্রহ হই সেন?" ডাোর সহতে 

েতলড়িতলন, "ড়িোের, অতনে েং্ম দধ ঘ্ আর ্ত্ন ড়নতে ড়নতজতে দেরী েতরড়িতল েুড়ম, এে োরাোড়র েুড়ম িুটি পাতে না  ্াও, গলগ্রহ হতে  থাে 
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েড়িন  সোমার নােড়ন সো জাতনই না সোধহে োর এেজন শে সপাে িাদু ও আতি... " ড়িোের সহতে সফান সরতখড়িতলন  ডাোর সর্াে 

অতনে োল এর েনু্ধ, সে ঠাট্টার িতল েলতলও ড়েিু ভুল েতল ড়ন  ড়িমলী ্খন িে মাতের, ড়িড়ে সজি ধতরড়িল ওরা আলািা থােতে  ড়িোের ঠিে 

সোতিনড়ন স্ সেন সজি টা ধতরড়িল  ড়িোের জ্ঞানে সিতলর ো োর েউ এর স্বাধীনোে সোতনা হস্ততক্ষ্প েতরনড়ন  আর েমীর এর মা, 

পারড়মো  সো মাটির মানুে, োউতে শােন েরার োহে ইিা ড়েিুই োর সোনড়িন ড়িল না  ড়েন্তু ড়িড়ের এখাতন ভাতলা লাগে না  হেতো 
পারড়মোর মাতি মাতিই অেুস্থ হতে পিা টা ওর োতি ড়েরড়েের ড়িল  হেে েোল সেলাে উতঠ খেতরর োগজ টা প্রথম ও হাতে সপে না, 

ড়িোের সপে এটা  ওরা নাড়লশ ড়িল   হেে পারড়মো সরাজ সভাতর ঠাকুর নাম জপ েরতে েরতে োরা োড়িতে গো জল ড়িটাে আর েোই সে 

প্রোি খাইতে গাতে মাথাে ঠাকুতরর ফুল েুড়লতে ড়িে সেইটা ড়িড়ের ড়েরড়ের োরণ ড়িল  হেে েমীর অড়ফে সথতে এতেই েউ আর সমতে সে ড়নতে 

েতে হইচই েরার আতগ এেোর োোর র্তর এতে ড়েিুক্ষ্ণ েথা েতল স্ে, সোথাও সেিাতে সগতল সেচারী মা সোথাও সেতরাতে পাতর না সভতে 

োতেও েতে েতর ড়নতে স্ে এটা  হেে ড়িড়ের ভাতলা লাগে না  হেে ড়িোের এর কুকুর সেিাল পিন্দ নে েতল োড়িতে কুকুর সপাো ্াে ড়ন 

সেটাও এেটা ড়েরড়ের োরণ ড়িল  ড়িোের জাতনননা, এই েে েটা োরণ ই  ড়িল নাড়ে আতরা ড়েিু োরণ ড়িল  ... েমীর চতল সগড়িল োড়ি 

সিতি  মফস্বতলর ড়েনেলা ড়েরাট োড়ির সথতে শহতরর "পশ -এড়রো "সে অড়ফে এর োতি সেনা ড়ি রূমড ফ্ল্যাট "মযাতনতজতেল আর 

েনতভড়নতেন্ট ".... এই েথাটাই েুধু েতলড়িল েমীর  ড়িোের েুিতেন ড়িড়ের অেুড়েধাটা , ও রাগ সেতে রাখে না, হেে ইিা েতরই সিখাে  

সিতলতে আর র্াটানড়ন , পারড়মো সোো মা... োন্নাোটি েতরড়িতলন ড়েন্তু োরপর েুতি সগড়িতলন  ওখাতন ড়গতেড়িতলন ড়িোের রা  ড়িড়ে খুে েুন্দর 

োড়জতেড়িল র্র গুতলা  অদু্ভে েে আতলা, োল্ব সিখা ্াে না সিওোল এর ফাাঁ ে ড়িতে েুধু ড়মড়ষ্ট আতলা এেটা চুইতে পতর  গভীর পুরু গড়ি সমারা 

সোফা সেট  ড়িম্ড়লর েোর জনয েীন, সিওোল জুতি হযাড়েং এল ই ড়ড  টিড়ভ  রুড়চ আর প্রাচুত ঘ্র অদু্ভে সমল , ড়িড়ের সোতনা এে ড়ডোইনার েনু্ধ 

োড়জতে ড়িতেতি েে....... আর েে দনশব্দ সভতে মাতি মাতি গম্গড়মতে ওঠা েংতগা র ডাে... সপাো এলতেড়শোন  সেড়িন ড়িোের েুতিড়িতলন 

সেন  ড়িড়ে ওই োড়ি সে থােতে চাইতো না   আর এটাও েুতিড়িতলন, ড়নতজর উড়ন ্েই মড়ডড়ফতেশন েতর সিতলর েমান েতর থাকুন না সেন, 

উড়ন পুরতনা  এই োজাতনা সগািাতনা র্তরর আেোে গুতলার পাতশ ওনার োড়িতে রাখা এোন্ত আপন ড়েরাট ইড়জ সচোর টা স্মন সেমানান, এই 

িেিতে চেচতে "েড়ফড়েতেোন  উইড়িন  ড়েিড়লড়েটি " ড়থম এর মতধয উড়ন ড়নতজও অেটাই সেমানান  চতল এতেড়িতলন ড়িোের, সিতল সে 

ড়নতজর মে োাঁ চতে ড়শড়খতেতিন সো ড়েড়ন  এোর োাঁ চতে ড়িতে সো হতেই..... ড়িম্ড়লর োতথ সিখা হে ড়ন, ও সু্কল সথতে "এডুতেশনাল টুযর" 

এ  সগড়িল  
          এে ড়েিু সোতিন ড়িোের  োও সেই োজ োই েরতে হতি স্টা ড়েড়ন েরতে চাইতেন না  সিতলর োড়ি ড়গতে উঠতে হতে  অতনে 

েুড়িতেড়িতলন েমীর সে, ডাোর েলার জনয অতনে ড়েিু েতল ... ওই ড়নতে মাথা না র্ামাতে  ড়েন্তু েমীর সশাতনড়ন  োরণ আতি, পারড়মো ্খন 

মারা ্ান েমীর েখন ইউতরাতপ অড়ফে এর োজ এ, সচষ্টা েতরও ্খন সপৌিতে সপতরড়িল েখন েে সশে  ড়িোের জাতনন, েমীর এর অনুোপ 

েরার ও ড়েতশে েমে সনই, ও খাড়নেটা ্ন্ত্র হতে সগতি ... ড়েন্তু োোর ক্ষ্তত্র আর ড়রস্ক ড়নতে পাতর না   
          েমীর এর ফ্ল্যাট এর িরজা খুলল এেটা অেযন্ত ড়মড়ষ্ট সমতে, এেটা োরমুডা আর টপ পরা...... িােরা িােরা চুল, েমীর এর োচ্চা সেলার 

ফতটা পাতশ রাখতল সোতনা পাথঘেয পাওো ্াতে না হেে  এই েতে ড়িমলী ...........  
 
 

.....................................৩.......................................... 

"েুড়ম এইরেম এেটা অদু্ভে োজ ড়েেতর েরতল সোম? ইউ কুড হযাভ েলড ড়ম আপ ওোনে না..... " চুল আচরাতে আচরাতে েলল ড়িড়ে   
েমীর এর উত্তর দেরী ড়িল, "আই হযাড সনা চতেে  েখন সোমাে সফান েতর এেে সোিাে না োো সে োমলাতো না অড়ফে এর ক্লাতেন্ট সে 

আজতের ড়মটিংটা  েযানতেল েতর েতে েরতে সেটা ঠিে েরতে েলে  ইউ সনা েুইটি হাউ মাচ ড়েড়জ আই আম নাউ এ সডে...... " 

"ভাতলা েতরি  সশাতনা আমার এেজন েড়লগ আতি োরা েোই ড়মতল এেটা ওল্ড এজ  ফাউতন্ডশন চালাে ... ্তথষ্ট ড়েশ্বাে স্াগয ... ওর োতথ 

েথা েড়লতে সিে সোমাে  ..... 
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েমীর এর রু্ম পাড়িল  আেতে আেতে সচাখ ো েুতজ আেড়িল আর সেখাতন সে সিখতে পাড়িল এেটা ড়েরাট োগান, অতনে গুতলা সগালাপ আর 

গাাঁ িা ফুল এর গাি........ এেটা োচ্চা সিতল, ্ার মুখ ো অড়েেল ড়িড়ির মে...... চুড়প চুড়প ড়গতে গাাঁ িা গাি এ েতে থাো এেটা প্রজাপড়ে ধরতে 

্াতি পা টিতপ টিতপ  স্ই হাে ো োতি ড়নতে ্াতে, প্রজাপড়ে উতি পালাতলা ...... মন খারাপ েতর েতে পিল সিতল ট া ............... পাতশ এতে 

েেতলা এেজন লম্বা েুন্দর মানুে, এেটা োিা োগজ এর ওপর সমাম রং ড়িতে চুপচাপ েতে এেটা প্রজাপড়ে আাঁেতলা   সিতল টা েখন ও মন 

খারাপ েতর েতে ড়েন্তু সেৌেুহল প্রচন্ড স্ োো এ টা ড়ে েরতি.... োো পুতরা টা এাঁতে, োাঁ ড়চ ড়িতে আাঁোর েডঘ ার ধতর সেটা োটল ... োরপর সিতল 

টা সে হাে পােতে েতল সেই রড়ঙন প্রজাপড়েটা োর হাে এ ধড়রতে ড়িল..... "ড়নতজর ইিা ্ড়ি হে সখলা েরার, সখলনা োড়নতে নাও.... সিখতে 

আর সোতনা ড়িন সোতনা সখলনার জনয মন সেমন েরতে না "............................  

 

েমীর েে োড়নতে ই সো ড়নতি  শুধু নেুন গুতলা সে োনাতে হতি পুরতনা গুতলাতে গুড়িতে সভতে ড়িতে  
সচাখ টা ড়ভতজ লাগতলা ড়ে েমীর এর? রু্ম এর মতধয োতরার োন্না পাে? নাড়ে স্বপ্নটাই এরেম ড়ভতজ ড়ভতজ...!! 

 

.....................................৪........................................ 

 ড়িমলী আজোল সেঁতট সু্কল সথতে সফতর  গািী সে েতল ড়িতেতি না আেতে  অতনে েনু্ধ ড়মতল এেোতথ গল্প েরতে েরতে সফতর  ড়েন্তু আজ 

এেিম এো ড়ফরতি োড়ে েনু্ধ রা আতগ সেড়রতে সগতি  ড়িমলী েতলড়িল ওর গাড়ি ড়নতে আেতে  ড়মতথয েতলড়িল  আজ ও এো ড়ফরতে 

চাে  মনটা খুে খারাপ  িাদু  সে মা ওরেম েতর সেন েলে ? সেন মা িাদু সে ওই জর্নয এেটা োড়িতে পাঠিতে ড়িল স্খাতন এে গািা েুতিা 

মানুে থাতে? ওতির সিতখই সো মতন হড়িল ওরা সখকুতর, অেুস্থ  িাদুর মে সেউ ড়িল না  মা েলড়িল, "সোমার িাদু ড়নতজর েতেেী েনু্ধতির 

োতথ ভাতলা থােতেন "....... ওরা িাদুর েনু্ধ? িাদু র চুল সপতে সগড়িল ঠিেই ড়েন্তু িাদু খুে লাইভড়ল ড়িল  েত্্তে ড়ে জানতে সপতরড়িল ড়িমলী এই 

এেমাে এর ড়ভের  আতগ মা োো সেউ এে ড়েিু েতল ড়ন ড়িমলী সে  সেন িাদু সে ঐখাতন পাঠিতে সিওো হতলা?  িাদু সো েংতগার োতথও 

েনু্ধত্ব েতর ড়নতেড়িল  িুতে চাইতো না ঠিে ড়েন্তু মড়নঘং ওোে এ সো ড়িমলী িাদু েে েে এেোতথই সেতরাে........ মা এেজযাটড়ল ড়ে ড়নতে ড়েরে 

হে ড়িমলী সোতি না...... এেটা মাতের মতধয এেজন মানুে ড়ে েতর এে ড়প্রে হতে সগল ড়িমলী জাতন না.... ড়েন্তু মা ্ড়ি সভতে থাতে স্ ড়িমলী 

িাদুর োতথ আর ড়মশতে না সো মা খুে ভুল েরতি  ড়িমলী ্তথষ্ট েি হতেতি, ক্লাে টুএলভ-এ পতর  মা সো েুধু গুড সরজাল্ট আনতলই খুড়শ  
ড়িমলীর োতি সেটা সোতনা েযাপার না  ড়েন্তু িাদু সে ড়িমলী ওই েুড়পড  েুতিা গুতলা োতথ সোর হতে ড়িতে পাতর না   
 

...............................৫.............................. 

"েড়র ড়মোর রে, আড়ম ড়েন মাে আেতে পাড়র ড়ন খের ড়নতে  আড়ম সনক্সট েত্ে  মাে এর ও এডভান্স  ড়িতে ্াে..... ড়িড়ের োতি শুতনতিনই

সো আড়ম মাে খাতনে ড়িলাম ই না  ... উই ড়মেড ইওর পাটিঘ  টু "............................ সহাতমর ড়নেম অনু্ােী প্রড়েমাে এ খের সনওো আর 

িরোরী ড়জড়নে ড়েতন ড়িতে ্াওো উড়চে  ড়নেম লড়িে হতেতি োই এেটু গল্প গুজে েতর সেটা এডজাে েরার সচষ্টা েরতলা েমীর  
"ও ড়মোর মুখাজী অফ সোেঘ আড়ম জাড়ন  আর স্ সেউ এেজন এতলই সো হতলা  আড়ম সো খুে অোে হ’লাম ড়িমলী এে েি টি হতে সগতি 

সিতখ   এে দূর এতে প্রড়ে েপ্তাে িাদুর সখাজ ড়নতে ্াে, েিতির মে আমাে আোর ড়জতগে েতর আর ড়েিু লাগতে ড়েনা  আপনার সমতে েড়েয 

ড়জড়নোে, ব্রাইট েুতডন্ট সো েতটই সোশযাল ভাতেও এে েতচেন  ে’জন হে আজোল !! ড়িড়ে খুে ভাতলা দেরী েতরতি সমতে সে..." সহতে 

েলতলন, ড়িড়ের েড়লগ অরুতনশ রে   
েমীর ঠিে েুিতে পারল না ড়ে েলতে  ড়িমলী এখাতন আতে? েখন ড়ে েতর? ড়িড়ে জাতন না, গাড়ি োড়ি সে - মাতন ড়িমলী এো সেন এ সচতপ এই 

এে দূর আতে ? েড়িন আতগ েলড়িল ও েনু্ধর োড়ি ড়গতে অঙ্ক েতর রড়েোর ে'সর....... মাতন ও সেখাতন ্াে না? ড়েন্তু ও টাো পাে সোথাে? ড়িড়ে 

ড়িতল ড়নশ্চই ড়জতগে েরে সেন চাইতি; ড়িমলী েমীর এর সথতেও সোতনা ড়িন চাে ড়ন  মাতন ও ড়নতজর পতেট মাড়ন োাঁ ড়চতে এই েতর ? আর এই 

জনযই ড়িমলী ড়নতজর োথঘতড সে সোতনা ড়গফট সনে ড়ন টাো ড়নতেতি? েমীর ঠিে অোে ও হতলা না  আেতে আেতে েুেতলা ড়ভেতর.... োগাতন 

অতনে েুতিা-েুড়ি েতে আতি িড়িতে ড়িটিতে  এরা েতেে এ হেে ড়িোের এর সচতে সিাট ই হতে ... সিতখ মতন হে স্ন েোই মৃেুযর প্রহর 
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গুনতি  ড়িোের সোথা সথতে এে প্রাণ শড়ে পান? এখতনা ্খড়ন েথা হে, ড়নতজর এেটাও সরাগ সভাগ এর েথা উতিখ ও েতরন না  মতনই হে 

না এমন োতরার োতথ েমীর েথা েলতি ্ার ্ুতগ েড়িউটার ড়িল না, স্ েতপঘাতরট ওোল্ডঘ  ড়ে সোতিনা..... ড়িোের আপ-টু-সডট, েমীর জাতন  

এখতনা ড়নেম েতর োগজ পতিন, ্েড়িন োড়িতে ড়িতলন ড়িড়ির সথতে েড়িউটার ও ড়শতখতিন সেশ খাড়নে টা  েমীর ভাতে, েত্তর েিতরর পর ও 

ড়ে এে েমঘক্ষ্ম থােতে আতিৌ? 

অতনে টা দুতর এেটা গাি এর পাতশ েতে আতি দুজন  িােরা চুল এর এেটা সমতে, আর োিা চুল এর এেজন লম্বা চওিা ভদ্রতলাে.... ড়েন্তু 

এেটু িুতে পতিতিন োমতনর ড়িতে  ড়িমড়লর সোল এ এেটা খাো  ড়িমলী সস্কচ সপন ড়িতে ড়েিু এেটা ড়লখতি ো আাঁেতি  েমীতরর সেৌেহল 

হতলা  আেতে আেতে ড়গতে ড়পিতন িািাতলা  সোতনা েথা েলল না    
............................ ড়িমলী এাঁতেতি পাোে, এেটা কুকুর  োিামী সর্ো  পাো জুতি কুকুর টার িড়ে   ড়িমড়লর আাঁো সশে হতলা  খাো টা 
ড়িোেতরর ড়িতে এড়গতে ড়িল ড়িমলী  ড়িোের এর শীণঘ হাে, োপতি মতন হতলা  খাো টা ড়নল ড়িমলীর হাে সথতে  ড়িোের সচতে আতিন 

আাঁোটার  

 ড়িতে  ড়িমলী এেটু সর্তে েেতলা িাদুর োতি, আেতে আেতে েলল..... "োো ড়ে েতল জাতনা িাদু? েুড়ম সোতনা ড়েিু না সপতল দু:খ সপও  

না, সেটা ড়নতজর মে েতর োড়নতে নাও  েংতগা সে েুড়ম ড়মে েরি, ড়েন্তু ওতে ড়নতে ড়েেতর আেে েতলা? হযাভ ড়িে সপইড়ন্টং, সোমার মতন হতে 

েংতগা সোমার োতি আতি " 

ড়িোের ড়িমলী র মাথাে হাে রাখতলন   
েমীর ড়পড়িতে এতলা, ডােতলা না ওতির  অদু্ভে এেটা ভাতলালাগা ড়র্তর ধতরতি েমীর সে, অতনে ড়িন পর এমন অদু্ভে এেটা অনুভূড়ে  েে 
পুরতনা গুড়িতে ্াে ড়ন, নেুন ভাতে আোর পুরতনাতে ড়ফতর পাওো ্াে!! 

 

 

 

 

দূরর ফকাথায় দূরর দূরর 

শিা েেু 

সপ্রাতফের – োংলা োড়হেয 

সিশেনু্ধ গারলে েতলজ 

েলোো 

 

মনটা ভারািান্ত হতেড়িল প্রথম সথতেই  োোলীর সেষ্ঠ উৎেে দুগঘা পুতজার সোলাহতল গা ভাোতে পারতো  না এোর ! োড়ির  েেঘ া মশাইটি সিতখ শুতন 

সিেীপতক্ষ্র েৃেীোর ড়িতনর টিড়েট এতন হাড়জর  জােগাটি সলাভনীে   ভূস্বগঘ োশ্মীর ; ড়েন্তু ওই পুতজার েটা ড়িতনর জতনযই স্ োরা েির আকুল হতে 

অতপক্ষ্া েরা  েেু সিতল সমতের উজ্জ্বল সচাতখর আনতন্দর োতি ড়নতজর োেনাতে ড়েেজঘ ন সিওোতেই সো েুখ  ওতির আনতন্দই সো মা োোর জীেতনর 

পূণঘো  েতে ্াতেন আরও চার পাাঁ চজন আত্মীে পড়রজন  ড়েমান - টিড়েট হাতে পাওোর পর সথতেই সিড়খ আমারও স্ন দশশে েুলভ চাপলয ড়র্তর ধতরতি 

আমাতে  এেড়িন শুধু ভূতগাতলই পতিড়ি ডাল সলতের সেৌন্দত ঘ্র েথা , োশ্মীর নাড়ে ভূস্বগঘ  এোর ইন্টারতনট খুতল সিখতে লাগলাম দ্রষ্টেয স্থানগুতলা  
আর শুধু ড়ে োই ? ভ্রমণ রড়েে  স্বামীটিও সিতল সমতের জতনয খুাঁতজ খুাঁতজ ওই পুতজার োজাতরর ড়ভতির মতধয সথতে ড়েতন আনতে লাগতলন শীতের 

সপাশাে   মাতন প্রস্তুড়ের শীেঘ ড়েনু্দতে সপৌাঁিতনার প্রতচষ্টা   
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্থারীড়ে এতে পিল সেই োড়িে ক্ষ্ণ   চাড়রড়িতে মণ্ডপেজ্জা সশতের মুতখ ; আতলােেজ্জাও প্রাে েুেিন্ন ; এরই মতধয েলোোতে ড়েিাে জাড়নতে 

েৃেীোর ড়িন সভাতর সপৌাঁিলাম িমিম ড়েমানেন্দতর   প্রথতম ড়িড়ির উিান , োরপর সেখান সথতে শ্রীনগর   ড়িিী সথতে শ্রীনগতরর ওই ্াত্রাপথটুকু  খুে 
সেশীক্ষ্তণর নে , ড়েন্তু জানলার ধাতর েতে ওই  উচ্চো সথতে শ্রীনগর শহরটাতে সিখা স্ েে রমণীে হতে   পাতর , ো অেণঘনীে   সমতর্র মতধয ড়িতে 
সভতে ্াওো , আর নীতচ পাহাি চূিার ড়িতে োড়েতে েুোরধেল ড়শখর সিতখ ড়শহড়রে হতে ওঠা - আমার ড়েতশারী সমতে আর সিাট সিতলর ড়েস্মে - 

সেৌেূহল আমাতির মনতেও ভড়রতে েুলড়িল আনতন্দ   

                           ভূস্বগঘ োশ্মীরতে েুলনা েরা হে েুইজারলযাতন্ডর েতে  ড়েন্তু ড়হমালে স্ আল্পতের সচতে ড়েিু েম নে , এই ভােতে ভােতে েখন স্ 

সপৌাঁতি সগড়ি শ্রীনগর ড়েমানেন্দতর , ো সখোল েড়রড়ন   আর িশজতনর সেই িলতে অভযথঘনা জানাোর জতনয অতপক্ষ্াে ড়িতলন হাড়মি ভাই , ড়্ড়ন েখন 

েিয পড়রড়চে , ড়েন্তু োাঁ র আন্তড়রেোে আমরা েখন মুগ্ধ   হৃি সরাগী  আমার ননি ওই উচ্চোে উতঠ ্ড়ি সোন শ্বােেষ্ট জড়নে অেুড়েধাে সভাতগন , োই 

ড়েড়ন িটি অড়ক্সতজন  ড়েড়লন্ডার ড়নতে উপড়স্থে   টাটা উইংগাতর চতলড়ি িশজন   িাউগাি আর লোতন গুতের মতধয ড়িতে স্তে স্তে িতলর দুই েড়চ 

োাঁ চা সগতে উঠড়িল "তচন্নাই এক্সতপ্রে" এর েিয জনড়প্রে েহুল প্রচাড়রে গানটি ..."োশ্মীর হযাে ", োতল োল সমলাড়িলাম না ড়ে আমরাও ? চাড়রড়িতে 

সলাড়পং রুতফর োড়ি সিতখ মতন পিড়িল খেতরর োগতজর পড়রড়চে েুোরপাতের েথা   পতথ চাপিাড়ি ্ুেে , সোরখা োো ্ুেেী  আর সমাতি সমাতি ড়ে 

আর ড়প এর জওোনতির ভযান গাড়ি সিতখ অনুভে েরলাম োশ্মীতরর প্রড়েকূলো   পতথ পিল রাজোরগ পােঘ    ড়িলামতে সিখলাম এেিলে   সেই 
ড়িলাম , রেীন্দ্রনাথ ড়লতখড়িতলন , "েন্ধযারাতগ ড়িড়লড়মড়ল ড়িলাতমর সরােখাড়ন োাঁ ো " ...তেই োাঁ ো সরাে সিড়খড়ন েখন , োরণ েখন মধযাহ্ন সভাতজর োিা 

  পতথর ধাতরই ধাোখানা   আমাতির িতলর সিি েিতরর ড়েোন আোর 'চলন্ত"   এেটু থামতলই মুশড়েল   োই োিাোড়ি খাওোিাওো সেতর এলাম 
ডাল সলতে   সেই স্বতপ্নর সলে   েহু প্রেীড়ক্ষ্ে   এ স্ েমুতদ্রর সচতেও ড়েস্তীণঘ   আর সলেটির চাড়রড়িতে ড়েস্তীণঘ পাহাি   সে ড়ে ড়েড়চত্র েরণ  পেঘতের   
সোথাও ধূের , সোথাও হালো  েৃষ্ণেণঘ আর োর ই সোল সর্াঁতে অেংখয হাউেতোট   সেই হাউেতোতট ড়নতে ্াোর জতনয কূতলর োতি িাাঁ ড়িতে আতি 

অজর ড়শোরা   ড়েনটি ড়শোরা ড়নতে ভােমান হলাম আমরা   এেটাতে শুধু লটেহর , আর দুটিতে আমরা েোই   হাড়মি ভাই হাউেতোতট থাোর েযেস্থা 
েতর সরতখড়িতলন   োচ্চারা িাপািাড়প েরতেই সোট স্ন দুতল উঠতলা খাড়নে   মুগ্ধ হতে সগলাম োর অন্দরেজ্জাে   আখতরাট োঠ ড়িতে দেড়র অপরূপ 

আেোেপত্র    হাে মুখ ধুতে ড়শোরাে চতি ডাল সলে ভ্রমতণর পালা এোর   ড়শোরাে উতঠ চালে এেটু মজা েতর সনৌতো সহলাতেই আমার পুতত্রর মুতখ 

জল টলমল   পাতশ এতে সগল আরও দুটি ড়শোরা   ফতটা সোলা ওতির সপশা   ওই ড়শোরাতেই ওতির োজেজ্জার উপেরণ   সিতল সমতে সো 
োশ্মীড়র োজতলাই  , সিখতেও লাগড়িতলা অপূেঘ আর আমরাই ো োি ্াই সেন ? িুপ েতর এর মতধয সনতম এল অন্ধোরप  

                      শীতের আতমজ , সেখাতন সলতের ওপতরই ভােমান সপাে অড়ফে , ওেুতধর সিাোন , আর শাল – ড়ফরান – সোতটর সিাোন । প ঘ্টেরাই 

ওতির প্রধান ভরো । োই োির আমন্ত্রতণর অভাে সনই । ড়েন্তু েখন আমরা ক্লান্ত । োই সলতের ড়েিুটা রু্তর আমরা এলাম হাউেতোতট , রাতের সেলা স্ন 

পরী সেতজ িাাঁ ড়িতে রতেতি রড়ঙন আতলার হাউেতোতটর পেরা ড়নতে সেই এেই ডাল সলে েুন্দরী । মাত্র এেড়িতনর রাড়ত্র্াপন এখাতন , োই োরান্দাে েতে 

উপতভাগ েরড়িলাম সেই ড়নশীড়থনীর সেৌন্দ ঘ্ । ড়েন্তু ক্লাড়ন্তজড়নে রু্ম সডতে ড়নল ড়েিানাে , আর েোতল রু্ম ভােল ড়িড়রড়িড়র েৃড়ষ্টর শতব্দ । ভূস্বগঘ েৃড়ষ্টস্বতগঘ 

সপৌাঁতি সগল নাড়ে ? সমতর্র েতে সরাতির লুতোচুড়র সখলাে েেী হতে আমরা প্রােরাশ সেতর রওনা ড়িলাম পতহলগাতমর  উতেতশ । হাল্কা ঠাণ্ডা েখন ড়চনার 

েতনর মতধয । ড়িলাতমর ধাতর ধাতর ড়চনাতরর এই অড়ভভােেত্ব মুর্ল আমল সথতে । আর এই ড়চনারতে ড়নতে োশ্মীড়রতির খুে গেঘ । েেুজোে আর 

রাজেীেোে পূণঘ । পতর মতন পিতলা োশ্মীড়র শাতল এই ড়চনার পাোর প্রড়েিাোই সো লক্ষ্ণীে ।  

                          আর ্াত্রাপথটিও সো মতনারম । চাড়রড়িতে েেুজ উপেযোর মাতি সমর্ , োরই মতধয “আমরা এমড়ন এতে সভতে ্াই” । সটাল েুতথ 

পেো সফতল সেলাতেড়ল প্রতেশ েরলাম পতহল গাম এ ।তহাতটল ‘ড়হভাতনর’ োমতন ্খন গাড়ি এতে থামল েখন মতন হল “এমন সিশটি সোথাও খুাঁতজ 

পাতে নাতো েুড়ম” । োমতন েইতি খরতরাো ড়লডার নিী । নুড়ি পাথর , পােঘেয উপেযো , েেুজ েনানী োরই েতে মাতঠ চতর সেিাতনা সভিার পাল ---

আমার ড়েতশারী েনযা সো ভাইতে জড়িতে ধতর রু্তর ড়নল এেপাে । ড়েতেলতেলা োড়ে আমরা েড়ফর আতমতজ ডুতে ড়গতে পাহাতির সোতণ সোতণ েরফ 

সখাাঁ জার এেটা েৃথা সচষ্টা েরতে লাগলাম । ড়েন্তু এখানোর প্রােৃড়েে সেৌন্দ ঘ্  এে ভাল লাগড়িল স্ , মতন হল দুড়িন না সথতে আরও ড়েিুড়িন থাোর 
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পড়রেল্পনা েরতল ভাল হে । ধীতর ধীতর শীেল আেহ সনতম এল চাড়রড়িতে । প্রেৃড়ে রাড়ত্রতে এখাতন গম্ভীর , স্তব্ধ । আর নিীর জতলর মৃদু েলধ্বড়ন সেই 

স্তব্ধোতে েতর েুলতি আরও গহন , গভীর ।  

                       োশ্মীড়র ড়ডনাতর েুস্বাদু োশ্মীড়র খানা । গরগতর , মশলািার মাটন গুস্তাো আর ড়রস্তা । োতথ গরম রুটি । ড়েন্তু মনটা ভারািান্ত হল ্খন 

শুনলাম গুলমাগঘ –এ ড়গতেও েরতফর সিখা ড়মলতে না । ড়েন্তু পথ স্ েি েুন্দর , ্াোর পতথ পিল আতপল োগান । স্ োশ্মীড়র আতপল সেনার জতনয মানুে 

অতপক্ষ্া েতর থাতে , ো পাইোড়র িতর ড়েড়ি হতি ওখাতন । গাি সথতে ফল সপতি খাতি প্রাে েেল প ঘ্টে ই । 

এরপর এল পৃড়থেীর েেতথতে উঁচু গলফ সোেঘ । আমাতির গাড়ি সেই পথ সপড়রতে আরও আতরা পাইন আর সিওিাতরর মতধয ড়িতে এতে সপৌাঁিল মে আর 

ফানঘ সর্রা োতঠর সহাতটল এর োমতন । ড়েন্তু ড়গতে শুনলাম েতন্ধযর আতগ সেখাতন প্রতেশ েরা ্াতে না , সেড়িতনর জতনয ওখানোর েরোর ড়েিু ড়নতেধাজ্ঞা 

আতরাপ েতরড়িল । ড়েন্তু আড়েতথেোর সোন ত্রুটি রাতখন ড়ন োরা । এেটা  সিাট্ট ড়েিুক্ষ্তণর জতনয থােতে ড়িল োরা আমাতির । েতে গরম ড়চতেন 

পতোিা । চাড়রড়িতে শুধু ড়নজঘ নো আর ধূম অন্ধোর । োরপর েতন্ধ নামতে সহাতটতলর ড়িতে ্াত্রা । উঁচুতে উঠতে আমার ননি ড়েিুটা অেুস্থ সোধ েরাে 

হাড়মি ভাইতের সজাগাি েরা অড়ক্সতজন োতজ লাগতলা এোর । পতরর ড়িন গতন্ডালা ্াত্রা । লাইন ড়িতে টিড়েট োটা হল । দুটি টাওোর আতি সেই পাহাতি । 

পাহাতির ড়নজঘ নো , স্তব্ধো , গাম্ভী ঘ্ েেই স্ন খড়ণ্ডে হতে ্াতি অড়ভ্াত্রীতির সফতল ্াওো ড়েসু্কতটর পযাতেট , ড়চপে এর পযাতেতটর , সোল্ড ড়্ ঙ্কে এর 

স্ট্র এর আেজঘ নাে । ড়দ্বেীে টাওোতরর এতেোতর উঁচুতে সেড়েোতর ড়েিু েরতফর েন্ধান পাওো সগল ; ড়েন্তু েুোরােৃে পাহািতে সিখতে না পাওোর দুখখ 

মনতে আিন্ন েতর রাখতলা। শেোর েতল এলাম েুড়ম আোর ডােতে সো? এরপর শ্রীনগর সফরা । ড়েিু সেনাোটা । েতে ভূস্বগঘ োর েুোর ধেল সেৌন্দ ঘ্ 

ড়নতে আোর ডােতে আমাে সে জাতন ।  

            স্ জমু্ম ও োশ্মীর মাতি মাতি এ হতে ্াে অশাড়ন্তর োেঘ া োহী , সেই ভূস্বতগঘই এে আন্তড়রেোর স্বাি সপতেড়ি , ো না েলতল োশ্মীর ভ্রমণ 

অেিূণঘ সথতে ্াে । েৃড়ষ্ট সভজা শহতর মীর ও হাড়মি ভাই স্ভাতে আমাতির উষ্ণ আড়েতথেোে শহর রু্ড়রতেতি , সমতের আেিাতর সিড়খতেতি োশ্মীর 

ইউড়নভাড়েঘটি , োিতর ড়নতে সগতি আখতরাট োতঠর োরখানাে , স্খাতন োতঠর ড়শল্পেমঘ সিখার মে । গেনার োক্স , োলা , চাড়ের ড়রং , সে – েী অপূেঘ 

ড়শল্পেমঘ সে েতের । “্াোর েমে হল ড়েহতের”-ডাল সলতের োমতন এতে িাাঁ িালাম । সোন েীমা স্ন সনই োর । “ধযানগম্ভীর ভূধর” আর েুড়েসৃ্তে 

জলরাড়শর োমতন িাাঁ ড়িতে েল্পনা েরড়িলাম শীেোলীন সেই স্থানটির , ্খন োধারণ জনজীেন সথতে োরা হতে ্াে ড়েড়িন্ন । ড়েন্তু সেই সেৌন্দ ঘ্? ো ড়ে 

শুধু িড়েতেই থােতে ধরা ? মতন মতন উচ্চারণ েরলাম ‘ভূস্বগঘ , েুড়ম ড়েড়িন্ন সহাতো না েুড়েশাল ভারেেতেঘর েুে সথতে’ । 
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শব্দছক 

                           সেো ভট্টাচা ঘ্য 
1 2     3  4    

            

5        6 7 8  

      9 10  11  12 

13   14   15  16    

        17  18  

            

  19          

      20      

            

21    22     23 24  

25  26          

            

 

পাশাপাশশ  

১. এর তাড়া  ফেরয় দাদা  

বর্ণপশরচয়  প্রথম ফশো |  

৩. নয় হাট ফকাট শেশরঙ্গী  

প্রথম ফ ারয়ন্দা বাঙালী | 

 ৫. ধনুক হারত  

বীররর  সারথ | 

 

৬. মহাোতেযর পাোে  

োেীড়ের সলখাে | 

৯. ্ার আতলা েোর মাথাে  

েড়ে েলতল েম েলা হে |  

১১. েমুতদ্র ডুতে সিতখা 

 েে আতি গুনতে পাতরা ? 

১৩.পুতরাতনা সেই ড়িতনর িড়ে  

োন্্তেড়ে নাতমই ড়চড়ন |  

১৫. ড়নতজর দৃড়ষ্ট হারাতল  

এ থােতে জীেতন |  

১৭. েউ েধুর েতন  

ড়হড়ন্দর েতন | 

১৯. প্রেংো ২ োর ের  

সেতহর ফাাঁ তি ধরা পি | 

২০. ভাতলা েল চাপি সমতর 

সিখতে োহে ্াতেই সেতি | 

২২. েমেযাে পিতল  

এর পথ ধরতে |  

২৩. ভুতো ্ড়ি হে ও  

ফাাঁ ি েেু রে  সো |  

২৫. ভাতলা োতজ পাতেই পাতে  

হাতে েতর ধরাও ্াতে |  

উপরনীচ  

২. ড়েতশার সগাতেন্দা জমে? 

এ ্ড়ি না থােে ? 

৪. োতহে েেে সচোতর  

েে েন্তান আরাতম |  

৭. আড়শেঘাি মাথাে েতরা 

জীেন োথীর হাে ধতরা |    

৮. মাথা সনাোও  

েদ্ধা  সিখাও | 

৯. অনুতিি হে  

েৃড়ষ্টও েে |  

১০ পদ্মফুতলর েতল  

েতে ফুল সশাতভ |  

১২. পুরতনা নে নেুন  

ভাতলা েতর ভােুন |  

১৩. েুড়ম আর আেতে না  

গাতনর েুতর জাল সোনা |  

১৪. শশীোন্ত ভুল েতর  

েজাে িািরা সফতল | 

১৬. এতে েো ্াে  

র্তরর েতন রে | 

১৮. আশা হাড়রও না  

আনতন্দ ভুতলা না |  

২০. ভুল ের না আর  

এ োর হুাঁড়শোর | 

২১. হল েে সশে  

আর নে সেে |  

২৪. রৃ্না ো ভতের োতথ  

মুখ সেতো না দুই হাতে |  

২৬. এ েখতনা ড়নতজর না  

আপন েতল সভতো না |  

উত্তর 

পাশাপাশশ  

১. আজগর, ৩. সেযামতেশ, ৫. আেধু, ৬. রােন, ৯. রড়ে, ১১. রেন, ১৩. রজনীোন্ত, ১৫. চশমা, ১৭. দুলহন, ১৯. োো,  ২০. োোে, ২২. েমাধান, 

২৩. জাল, ২৫. মানপত্র | 

উপরনীচ  

২. জটায়ু, ৪. ফকদারা, ৭. বর, ৮. নত, ৯. রচনা, ১০. শবশ, ১২. নবীন, ১৩. রঞ্জনা, ১৪. কাহারবা, ১৬. মাদুর, ১৮. হতাশ, ২০. 

সাবধান, ২১. সমাপ্ত, ২৪. লজ্জা, ২৬. পর |  
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Living Fossil 

Kausik Bhattacharya
           (TCS Denver Collorado) 
 

সিাট সিতলর অনুতরাতধ র্তর এতেতি সেশ েি এেটা েযযাতলন্ডার 

পাোজুতি নানান িড়ে - মহাপুরুে, মড়নেী রড়ে ঠাকুর , 

েুভােচন্দ্র, ড়েতেোন্দ, রামেৃষ্ণ েোল েতন্দ ধূপ –ধুতনা 

 

হড়রপি সেরানী ড়ফতরও চাে না সে ড়িতে 

সে জাতন হঠাৎ, মাতের অতধঘে হতেতো সশে 

শড়ঙ্কে, পরাধীন মধযড়েতওর Roller coaster এ সচতপ 

অভাে োধনার ্াএা হতে শুরু 

 

শুেতনা সচাখ , ড়িগতন্ত শুধুই ধূের 

েংোর জুতি িড়িতে থাো প্রশ্নড়চহ্ন 

“োো SYLLABUS েিতলতি, নেুন েইটা এতন সিতে সো ? ” 

“খেতরর োগতজর িামটা ড়েনমাে হল োড়ে ” 

কুাঁ তজা হতে ্াওো শরীতরর িাোটাও সিাট হতে ্াে – লজ্জাে !! 

 

মধযড়েতওর িন্দপেন হতে সনই 

সখলাধূলা, েযেো, আতন্দালন সনই 

রাজনীড়ে, মস্তানী োও না 

 

সশোলিা সথতে েিোজার , 

োগোজার সথতে হাওিা 

োতলা সিাঁ িা িাো , অড়েনযস্ত চুল, সোটতর সচাখ 

৪৭ এর আতগ – ো পতর ৭৭ ো ২০১১ পড়রেেঘ ন এর হাওো 

আজও পথ ভূতল িুতট আতে না োড়ির উঠাতন 

 

ড়েজ্ঞাতনর েইতে ড়িল গাল ভরা নাম Living Fossil 

েখন স্ন পাো সিতি মজ্জাে ড়মতশ সগতি 

 

হড়রপি সেরানী োাঁ রও োতে পাাঁ তচ সনই 

–োতে সেউ ড়হতেতের মতধযই আতন না। 

হড়রপি সোনও িগিাে থাতে না  -োহেটা েহু েির ড়নরুতেশ 

হড়রপি গান জাতন না, েই- ও পতি না – 

েহু ড়িন ধতর িড়ক্ষ্তণর জানলাটাও সখাতল না 

 

োো – মা গে হোর পর রড়ে ঠাকুতরর েটা লাইন 

েখন স্ন এে মাএ েম্বল হতে সগতি 

“ েুখহীন , ড়নড়শড়িন , পরাধীন হতে ---- িীনপ্রাতন” 

সমতন সনওোর ড়নেয প্রথার জাতল আতষ্ট ড়প্রতষ্ট োাঁ ধা জীেন 

-এখাতনই সো সশে নে । 

 

হঠাৎ এেড়িন সভজা উতঠাতন 

অতনে সরাধ প্রড়েতরাধ সভতে 

আিতি পতি শরতের সরাি 

আোতশর নীতল লাতগ মাোল হাওো 

সোথা সথতে িুতট আতে োিা সমর্ 

সিাট পািাটাও স্ন সমতে ওতঠ 

এ েলোোর গড়ল সথতে রাজপথ  ভতর ওতঠ মাোেী েুতর 

“ োজতলা সোমার আতলার সেণু ” 

 

উতঠাতনর মাতি সিাট এেফাড়ল সরাি 

স্ন ওখাতনই মা উমার আগমন 

হড়রপি আতলাে এতে িাাঁ িাে 

ভাো চশমার ফাাঁ তে দু সফাাঁ টা মুতো – হতেতো োই- 

 

সিাট সিতলটা র্তরর সোতণ নামোে েযস্ত 

িরজা গুতলা খুতল ্াতি স্ন ড়নতমতে 

হড়রপি িুটতি , িুটতি 

সচনা রাস্তাে আজ সে অতচনা মানুে , 

োজার , েি- রাস্তা , োে-ো্ম সশতে 

িাো সিতি সরাি মাথাে র্তর সফরা 

সিাট সিতলটা নামোর খাোে ক্লান্ত । 

 

“ োো ড়ে এতনতি ? “ 

“ নেুন জামা ? জুতো ? “ 

“োো ! আমার ভীেণ পিন্দ হতেতি “ 

 

“োো ! আড়ম খুে খুড়শ খুে !!” 

ভাঙা চশমা , োড়ি ভাঙা, অেুখ ও অন্তহীন অস্বড়স্ত 

শরতের সরাতি আজ সেমন িান  

মুতি সগতি জীেতনর েে ঋণ 

আজ হড়রপি –র Zero সথতে Hero হোর ড়িন । 

 

 

 

অসমাপ্ত 
েুকুমার ভট্টাচা ঘ্য 

 

েে পতথ ড়ে েোই চলতে পাতর? 

েে েথা ড়ে োোই েলতে পাতর? 

 

"্াই-্াই" ে'সর েে শে পতথ 

চতলও হে না চলা। 

"েড়ল-েড়ল" ে'সর েে েথা স্ন 

েতলও হে না েলা। 

 

"্াই-্াই" আর "েড়ল-েড়ল" ে'সর 

েতরড়ি অতনে ভুল! 

ভুতলর মাশুল ড়িতে ড়িতে োই, 

ভুতল হই মশগুল। 
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চলা আর েলা হে নাে' েে- 

পতি থাতে ড়পিুপাতন, 

ভাো-ভাো হতে সভতে ্াই শুধু 

সজাোতর - সরাতের টাতন।। 

 

জগন্নাথপুর, েড়লোো 

                                                   ৩০  ৮  ১৯৭২ 
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Shuji 

Drawing by Haruka Hiromitsu 4 years old. 
 
This is Japanese custom to write words 
with black ink and brush at the beginning of 
the year. She wrote "horse" as 2014 is the 
year of Horse in Japanese zodiac signs. 

School life 

By Ayano Sasaki (10 yesrs old) 
She drew her ideal school life for the year 2014. 

Christmas tree 
By Dishita Biswas (Yuki). 
Age: 4years 
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Indranee  Banerjee 

Suvanwit Roy  
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My father with Netaji 

Motoyuki Negishi 

Private letter from Netaji to my father Tadamoto Negishi. 
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Our well-wishers 
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SARASWAT 

27 
 

 

 

With best compliments 

From: 

Happy Saraswati Puja 
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From a well-wisher  

Mrs. Tapati Banerjee 
 

Happy Saraswati Puja 
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Remittance through JRF is most affordable, 

legitimate, secured and comes with national 

guarantee. 

Please come forward to contribute and 

strengthen your national economy by remitting 

your hard-earned foreign currency through JRF. 

website： www.jpremit.com 
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Durga Puja 2013 (14th Oct. 20213) 

KCSJ members with Ambassador of 
India (Japan).   9th October 2013 
 

2013 Year end party (8th Dec.) 
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Kolkata Cultural Society Japan 
http://www.kcs-japan.com       E-Mail: info@kcs-japan.com 

http://www.kcs-japan.com/

