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Editor’s Note 

Welcome to Bichitra’s Durga Puja 2015, Detroit MI. Every year, during this time we miss our people back home 

the most. But our everyday job responsibilities and mounting workloads can’t isolate us from the rich and gratifying 

experience of our favorite Sharad Utsab. However, this time of the year the heart invariably yearns for the 

homeland, where a magical transformation takes place in anticipation of Maa Durga’s annual visit to her paternal 

abode.We may be far away from motherland, but we try to do the best we can within our limitations. Therefore, 

Bichitra holds this Durga Puja where we arrange for pujo, anjali, bhog, sindur khela and cultural programs. And 

along with all the Puja fever, we have the Bichitra Annual Brochure. 

This Puja edition brochure tries to capture the festive mood of our community through the creation of the young 

generations and wisdom of the seniors. The messages from the President and the Chairs of Durga Puja, Youth 

Bichitra, Pathbhaban, Endowment Committee highlight our accomplishments. 

The Aikotaan section, led by Maitrayee Paul, in this brochure offers us our own chance to appear in the limelight, a 

distinctive stage to showcase our literary and artistic talent. Oh, and what wonderful talent does this community 

possess! Browse these pages to see creative artwork  from young artists; captivating short stories from children and 

adults; happy reminiscences of the good old days from nostalgic expatriates; insightful nonfictional compositions 

from community members, their parents and  children; and lyrical poems from talented poets. It is impossible for 

me to acknowledge each and every contribution in this limited space. However, I want to thank all our 

contributors  for their fantastic participation. This has been made possible by your enthusiastic participation as well 

as generous patronage of numerous businesses and individual donors from near and far. We earnestly request you to 

patronize the services of local businesses whose advertisements appear here to the best of your abilities. A little 

effort from all of us goes a long way in sustaining a robust, symbiotic community. 

It is my great pleasure to bring this brochure to you. It would not have been possible without the guidance of 

Subhajit Sengupta and Ashis Goswami.It has been quite a challenge to sort through the contributions, format the 

contents to fit within the limited space, and carefully proofread the text for errors and omissions. Despite best 

efforts, there are bound to be mistakes, and I hope that the readers will forgive the oversights. Last but not the least, I 

thank Arijit Ghosh for his invaluable help in formatting and compiling this document. 

Please help us improve our brochure by sending your feedback in writing to bichitra@bichitra.org. I look forward to 

your continued support, enthusiasm and energy. Thank you for coming and participating in Durga Puja. Enjoy and 

make beautiful memories !                                                                                                                 

 

 
     – DEVLINA SUR 

mailto:bichitra@bichitra.org
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Bichitra Governing Body (2015 –2016) 

Board of Officers 

Executive Committee 

President Ashis Goswami 

Vice President Debabrata Sarkar 

Deputy President Subhajit Sengupta 

Secretary  Sampada Banerji 

Associate Secretary Anupam Sengupta 

Assistant Secretary Abhra Chatterjee 

Treasurer Arijit Ghosh 

Associate Treasurer Maitreyee Paul 

Assistant Treasurer Devlina Sur 

Endowment Committee 

Principal Endower Pranab Saha 

Senior Endower Shoma Pal 

Assistant Endower Sandip Chaterjee 

Education Committee 

Principal Educator Tushar Nayak 

Senior Educator Shampa Mukhopadhyay 

Assistant Educator Subhadra Bandyopadhyay 

Board of Trustees 

Advisory Committee 

Principal Advisor Suparna De 

Senior Advisor Sudharanjan Bhattacharyya 

Junior Advisor Somnath Mukhopadhyay 

Preservation Committee 

Principal Preserver Suranjeeta Dhar 

Senior Preserver Satyen Basu 

Junior Preserver Sutapa Santra 

Board of Directors 

Planning Committee 

Principal Planner Animesh Das 

Senior Planner Partha De 

Junior Planner Hirak Chanda 

Audit Committee 

Principal Auditor Debangshu Majumdar 

Senior Auditor Manoranjan Santra 

Junior Auditor Pulak Bandyopadhyay 

Youth Group 

Youth Committee 
Coordinator Sarit Dhar 

Co-coordinator Pratik Goswami 
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President’s Message 

Dear friends: On behalf of the Executive Committee, I take great pleasure in welcoming you to Bichitra Durga Puja 

2015 celebrations. I thank you all for joining us in celebrating the most auspicious, religious, cultural, and social 

event of the Bengali calendar. 

We began this fiscal year with considerable excitement at Utsav40 - Bichitra's 40 years anniversary celebrations. 

This event, held on May1 & May2 at the Lamphere High School, was enjoyed and well received by all who 

attended. Many congratulations & thanks to Pulak Bandyopadyay for his leadership in organizing such a successful 

and memorable event. Next, we had a great annual picnic on Sun Aug 9th in the relaxed environment of Springdale 

Park, Birmingham, where we all had lots of outdoor fun. Thanks to Sandip Chatterjee who led in managing the 

picnic arrangements. 

The autumn sky, gentle breeze, slight chill in the air, and the sweet scent of flowers remind us that it is that time of 

the year when we Bengalis wait in anticipation for the arrival of the mesmerizingly beautiful Goddess standing tall, 

personifying the divine. Nostalgia takes me back to my carefree childhood pujo days, waking up to the beats of 

dhaak and chanting of mantras relayed directly from the para pandals through loudspeakers, lining up for 

pushpanjali, pandal hopping with friends wearing fancy new clothes, feasting on mouth-watering treats...those 5 

days when life would become a grand celebration! Durga Puja remains closest to the heart of all Bengalis 

irrespective of where they live. Bichitra has been celebrating Durga Puja in the greater Metro Detroit area with the 

same fervor since its formation. The ambiance is homely where we assemble as One Big Family, where the theme is 

"adda goppo", "naach gaan", and "khawa dawa" and at the same time we preserve the authenticity of the pujo in true 

vedic traditions  with all the rituals performed from pujo, pushpanjoli, sandhya arati, sindoor khela et al. 

Sampada Banerji & Debabrata Sarkar have taken the lead in this year's Durga Puja preparations. I commend them 

for their leadership and thank them for their wholehearted efforts. I would like to recognize the various teams - 

Treasury, Food, Pujor Jogar, Cultural, Transportation, Brochure, Fund-raising, and other logistics - who are involved 

in tirelessly coordinating this event.  My heartfelt gratitude and thanks to our members, patrons, donors, and 

sponsors for their generous financial support which gives us encouragement and strength to organize the event each 

year at this scale and help Bichitra thrive. 

I have been part of Bichitra for the past 14 years and it has been a memorable and pleasant journey. I am glad that I 

am part of this community and feel fortunate to be able to experience my culture, language, and tradition thousands 

of miles away from my motherland. May Ma Durga bless us all with good health and happiness. I wish each and 

every one of you a great Durga Puja & Subho Bijoya and look forward to seeing you in all future events. 

                                                                                                                                
                                                                                                                    – ASHIS GOSWAMI 
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Durga Puja Chairs’ Message 

Dear friends: We take great pleasure in welcoming you with your family and friends to celebrate the auspicious 

arrival of Maa Durga. Daily puja and artist to the rhythmic beatings of dhak will be performed by Sudharanjan 

Bhattacharyya. Sandip Chatterjee under the guidance of Pijush Nandi, Rita Bonnerjee and Sutapa Santra has taken 

the lead in puja preparations to give you the feel of home away from home. Come and enjoy this Bichitra tradition, 

celebrated for four decades. 

Under the leadership of Bichitra President, Ashis Goswami, the puja committee has arranged a fabulous weekend. 

Anupam Sengupta, Puja cultural coordinator has lined up variety of local and international artists’ performances 

ranging from inaugural aagomoni songs and dance to classical music to comedy drama to desi dhamaka which will 

entertain all ages. As every year Pathbhaban students will showcase their growing command over Bengali culture 

and language through their Mahisasur Mardini performance. 

Arijit Ghosh and his treasury group have surely got you into festive spirit with their warm welcoming smile at the 

registration desk.   

Relax and enjoy heartfelt addas over the scrumptious food organized by Debabrata Sarkar, Debangshu Majumder, 

Subhajit Sengupta, Deb Bonnerjee, Susanta Sarkar, Sanghmitra Sircar and their team.  

A big thanks to Pranab Saha’s transportation team for hauling puja essentials and setup and Subhadra 

Bandopadhyay’s decoration team for the great ambience. 

Thanks to our creative brochure team led by Devlina Sur under guidance of Subhajit Sengupta we will be enjoying 

this beautiful 2015 Durga Puja souvenir for years to come. Maitrayee Paul’s creative corner ‘Aikotaan’ is flourished 

with rich contributions from Bichitra community members.  

We would like to once again thank the puja committee and numerous volunteers whose tireless efforts, time and 

dedication over months brought you this joyous and successful celebration of Durga Puja 2015. Don’t forget to nod 

a thank you when you pass any puja volunteer in the hallways.  

We would also like to thank our generous donors, sponsors and advertisers who helped us in making this event a 

success. Please do visit our vendors and booths set up by Youth Bichitra and Endowment committee.   

We wish you have a wonderful joyous time celebrating Durga Puja with your near and dear ones.  

Sincerely, 

Durga Puja Co-chairs 

SAMPADA BANERJI & DEBABRATA SARKAR 
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Program Schedule 

Friday, October 16, 2015 

Start Finish Item 

6:00 PM 8:00 PM Pratima Set up and decoration 

8:00 PM 9:00 PM Dinner 

9:00 PM 10:00PM Clean-up 

Saturday, October 17, 2015 

7:00 AM 9:00 AM Puja Preparation 

9:00 AM 10:30 AM Puja 

10:30 AM 11:30 AM Anjali 

11:30 AM 1:00 PM Prasad & Lunch 

1:30 PM 5:30 PM 

Cultural Program 

1:35 PM Agomoni Songs welcoming Ma Durga by Sumita Choudhury 

2:05 PM Bharat Natyam dance performance by Natya Vidyalaya 

2:30 PM Variety Songs by SuSanta Sarkar and Team 

3:30 PM Adal Baadal – A comedy drama  by the Bahurupi group 

6:00 PM 6:30 PM Arati 

6:30 PM 8:00 PM Dinner 

8:00 PM 11:00 PM Featured Program by Soumen Nandi & Sanchari Bose 

Sunday, October 18, 2015 

7:00 AM 9:00 AM Puja Preparation 

9:00 AM 11:00 AM Puja 

11:00 AM 11:30 AM Anjali 

11:30 AM 1:00 PM Prasad & Lunch 

1:30 PM 5:30 PM 

Cultural Program 

1:35 PM Mahishasur Mardini – A Bengali drama by Path Bhaban 

2:30 PM Songs by Manisha Chowdhury 

2:45 PM Ram Rabaner Chora – Recitation by Arijit Ghosh 

3:10 PM Instrumental  Program 

3:30 PM Featured Program by Rajyasree Ghosh 

5:30 PM 6:00 PM Arati & Bisharjan 

6:00 PM 7:30 PM Dinner 

7:30 PM 8:00 PM Wrap-up 
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Guest Artist Profiles 

Soumen Nandi     

Born into a musical family, Soumen Nandi’s passion is music above all else. 

His mother is a melodious singer and his father is a rhythm player. His music 

training started at childhood and he has since become a shining musical star in 

West Bengal.   

Soumen has won numerous awards and recognitions ('Best Singer of the year' 

at the age of 10 in an All Bengal competition organized by the West Bengal Govt., 1st place in the “Eto Nay Shudhu 

Gaan” (Tara Music channel) in 2004, 1st place in the “Bhalo Bashi Tai Gai” (Aakash Bangla channel) in 2005, and 

1st position at the regional level at Sa Re Ga Ma Pa, in 2007, and finally was the 2nd runners-up in Sa Re Ga Ma Pa 

(Zee TV) in 2009. 

Soumen considers Acharya Sanjay Chakrabarty as his friend, philosopher and guide and has engaged in the vast 

field of music with his researches and creations for the welfare of the Homo sapiens in the future days or eras. 

Soumen is equally at home with Indian classical and popular music, and has recently been learning Praan Sangeet, 

and composing music based on Raga music. 

 

Sanchari Bose 

Sanchari Bose was born in the “city of marbles”–Jabalpur into a family where 

music has been a religion, not just a art. Her musical training started at an 

early age, with basic lessons from her parents. 

Sanchari came into the limelight in Zee TV’s “Sa Re Ga Ma Pa” Children’s 

Special, where she won seven episodes in a row. She also starred in the “Sa Re Ga Ma Pa” Challenge 2005, and was 

part of the “Star Voice of India 2007”, where she left the judges speechless by her spectacular performance. 

Sanchari was named “Rockstar” when she won the competition organized by famous Indian rock band AGNEE. She 

also participated in the music reality show “BOL BABY BOL”, hosted by Adnan Sami. 

Sanchari has won numerous awards: National Scholarship in Indian Classical Music for more than 10 years, the Lata 

Mangeshkar Award from Madhya Pradesh Govt. in 2000, Master Madan Award from Sangam Kala Group of Delhi, 

and the State Embassy Award from School of Millennium, Rajasthan. 

Sanchari has completed her itinerary of Visharad from Univ. of Khairagarh, and has trained as a playback singer at 

the SAREGAMAPA Academy, Mumbai. Sanchari has shared stage with celebrities like Shaan, Abhijeet 

Bhattacharya, Adnan Sami, Mahalaxmi Iyer, Anuradha Paudwal, Hansraj Hans, AGNEE, Sudesh Lehri, Sunil Pal 

and many more. Sanchari’s genres are Indian Classical, bollywood music, Indian pop and rock music. 
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Rajyasree Ghosh 

A star in Hindustani Classical Music, Rajyasree Ghosh started her extensive training at a 

very young age in the hands of some of the most illustrious maestros in this field. This 

training, coupled with her musical talents and a mellifluous and powerful voice, has helped 

her develop a style which is original and the maintains purity of tradition. She has also 

studied under the legendary gurus Smt Girija Devi and Pandit Arun Bhaduri as a student of 

the Sangeet Research Academy. 

Rajyasree’s talent is well recognized within the Hindustani Classical Music circuit and she has a long history of 

performing in some of the most esteemed events both in India and abroad. 

Rajyasree has been recognized in multiple occasions:  Gold medals for her BA and MA degrees from Rabindra 

Bharati University, National Scholarship from Govt. of India, in 1986 while training under Pandit Amiya Ranjan 

Bannerjee, 1st place first place for 3 years (1984-1986) in the Dover Lane Music Competition for Khayal, 

Ragpradhan and Bhajan, and other laurels from several prestigious music conferences including the West Bengal 

Music Academy. 

She has performed in many prestigious classical music conferences in India and abroad. (“Dakhini”, “Moitreyee”, 

SRA annual festival, “Chhandayan All-night”, Kolkatautsab as well as multiple Bangamela events in the US. 

Rajyasree features regularly in the All India Radio, and is a lecturer at the Rabindra Bharati University, Kolkata. She 

has several albums to her credit.  

Natya Vidyalaya 

Radhika Ganesan started her dancing lessons at the age of 5. As a senior student of Smt. Chitra Visweswaran, 

Radhika performed in Chitra's first major dance drama, "Devi Ashta Rasa Malika,” which was exhibited in major 

cities of India and was well-received by critics. Radhika started her dance institution, "Natya Vidyalaya” in 2006.  

She has a Master’s degree in Computer Science and is employed as an Oracle Financial Analyst at HAP. 

The legendary Bharatanatyam dancer Smt. Chitra Visweswaran began her dance lessons at the early age of three. 

She learned dance from Smt.T.A. Rajalakshmi and Shri Vazhuvoor Ramaiyya Pillai. Her dance combines 

Vazhuvoor and Tanjore styles. In 1975, Chitra started her institution, 'Chidambaram Academy of Performing Arts 

(CAPA)'. She has also been honored with titles, “Nritya Choodamani,” “Kalaimamani,” and “Padmashri.”  

Participants: Nihitha Nukala, Saisruthi Sriram, Sanjana Anil, Sahita Gandra, Sruti Ramamoorthy, Sindhu Marthi, 

Swetha Sriram & Swarna Sriram, Sandhya Manivasagam, Esha Patel, Yuktha Pulavarthi, Pavithra Elavarasan, 

Dhatri Bhat, Dhruti Bhat, Smriti Suresh, Srinidhi Sivakumar & Varshitha Korivi. 
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Adal Baadal (Exchange) Synopsis 

Bahurupi Group presents a comedy drama written by Biru Mukhopadhyay 

On a very stormy night Amiya Chakraborty is on his way by train to School Boarding House to start his first 

teaching job at Madhusudanpur Boys School - a job he got without an interview from Sauren Nag, School Secretary. 

By mere coincidence, Jayanta Datta, newly wed husband of Rekha – Sauren Nag’s wife Reba’s sister - is also on his 

way to Madhusudanpur by the same train to meet with Sauren and Reba for the first time. Bad weather and stupid 

judgements on the part of Sauren Nag’s servants, Amiya ends up in Sauren Nag’s home as brother-in-law and 

Jayanta ends up in the School Boarding House as teacher. See what a paradoxical and hilarious situation happen 

before and after the mix-up is discovered... 

Music & Audio – Prasanto Hazra and Ashis Goswami 

Stage management – Partha De, Deb Kumar Bonnerjee & Debabrata Paul 

Lighting – Animesh Das 

Make-up – Ruma De, Subhadra Bandyopadhyay, Rita Bonnerjee & Sreemati Hazra 

Script typing – Arijit Ghosh 

Prompters – Partha Das & Suprabha Bhattacharjee 

Direction – Sudharanjan Bhattacharyya 

Cast of Characters                                                                              

(In order of appearance on stage)     

Amita, Amiya’s mother – Shiela Ghosh                                   

Amiya, School Teacher – Arijit Ghosh 

Reba, Rekha’s elder sister – Shampa Mukhopadhyay              

Rekha, newly wed – Prabhati Goswami 

Sauren, Reba’s husband – Pradipta Ghosh                   

Alihok, cow-cart coachman – Amit Choudhury 

Tewari, Gate Keeper – Somnath Mukhopadhyay         

Shoma, house keeper – Shampa Bhattacharyya 

Jayanta, Rekha’s husband – Mithun Thakur                                     

Thakur, cook – Amit Choudhury 

Pundit, Sanskrit teacher – Sandip Chatterjee                             

Leena, English teacher – Devlina Sur 

Head Master – Sudharanjan Bhattacharyya                                               
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Congratulations 2015 New Arrivals 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Congratulations 2015 High School Graduates  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Name : Sahana Bhattacharyya Kahlon 

DOB : May 22nd, 2015 

Parents : Roompa Bhattacharyya and Dildar Kahlon 

Grandparents: Shampa and Sudharanjan 

Bhattacharyya 

Name : Ashton Thomas Combs 
DOB : July 9th, 2015 

Parents : Ranjana Roy and Jason Combs 

Grandparents: Rina and Gopal Roy 

Name : Mia Reyna Pakulak 

DOB : July 29th, 2015 

Parents : Bobbie Ghosh and Mike Pakulak 

Grandparents: Ila Ghosh and Late Nitindra 

Ghosh 

Graduate : Debarshi Majumdar 

Parents : Debangshu and Mousumi  

From : Athens High School, Troy 

To : University of Michigan, Ann Arbor 

Program : Engineering 

Graduate : Preetha Ghosh 

Parents : Partho and Shampa 

From : Athens High School, Troy 

To : Wayne State University 

Program : Med Start 

Graduate : Anushka Mukhopadhyay 

Parents : Somnath and Shampa 

From : Novi High School, Novi 

To : University of Michigan, Ann Arbor 

Program : Computer Science 
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Congratulations 2015 College University  Graduates 

                                                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

 

We apologize for any inadvertent unintentional omissions 

Graduate : Shreya Sengupta 
Parents : Shankar & Sharmila 

From : Western University of Chicago 

Area : Completed residency - currently 

pursuing GI fellowship at University of 

Michigan 

 

Graduate : Alexandra Dutta 

Parents : Chinmoy and Josie 

From : Michigan State University 

Degree : B.S. in Economics 

 

Graduate : Sudesna Paul 
Parents : Debabrata and Maitreyee 

From : Harrison High School, F Hills 

To : University of Michigan, Dearbon 

Program : Chemistry & Criminal Justice 

 

Graduate : Sohini Bose 

Parents : Sujoy and Kasturi 

From : Oscar A. Carlson High School 

To : Marshall University, WV 

Program : Biology 

 

Graduate : Anjali Chandra 

Parents : Siladitya and Sherri 

From : Farmington High School 

To : University of Michigan, Ann Arbor 

Program : Pre-Health 

 

Graduate : Ranojoy Hazra 
Parents : Prasanto & Sreemati 

From : Columbia University 

Area : Completed Executive MBA, 2015  
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Youth Bichitra Message 

Namaskar & Sharodiya Shubhecha! 

As the color of the leaves change and the air becomes colder, the signs of fall indicate the arrival of the Durga Puja. 

The time has come once again where friends and family congregate to rekindle our religious and cultural ties as we 

celebrate Ma Durga and her triumph over evil. 

Youth Bichitra is ready and excited for this year's Durga Puja  as we have many new activities planned for everyone 

attending the event, no matter how young or how old. We hope that these activities help the younger members, who 

we consider the "future of Bichitra Youth," continue to learn about and appreciate our culture and heritage.  

In the past Youth Bichitra has conducted activities ranging from fundraising to high school debate sessions. These 

were highly appreciated and have seen great success in previous years. For this year's puja celebrations, we have 

decided to take a different approach. Like our very own Durga Puja, Football is an integral part of American culture 

and a way friends and families get together to celebrate and have fun. We have noted in the past that that the annual 

Michigan versus Michigan State game invariably falls on the day of our Durga Puja. Consequently many of us 

football fans have had hectic times shuttling between the Durga Puja venue and somebody's home to watch the 

game. We have decided to intertwine the American and Bengali culture! Guess how? Yes, we will be watching the 

football game on big screens right at the Venue! I reminiscent about all the good times I have had watching the game 

with friends and hope to refresh these memories in this year's activity. 

On behalf of the all the member of youth, Sarit and I would like to take a moment to thank Bichitra for all of their 

help and willingness to bring our ideas to life. We would also like to thank our Bengali community for its constant 

encouragement and support. We are looking forward to another successful Durga Puja and may there be many more 

to come. 

 

                          

SARIT DHAR                    PRATIK GOSWAMI 
COORDINATOR                   CO-COORDINATOR 
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Utsav40 – Bichitra’s 40th Anniversary 

Bichitra turned 40 and we celebrated the milestone in grand style by organizing Utsav40. The event held on May 1 

& May 2, 2015 at the Lamphere High School, Madison Hts., MI, was attended by over 550 people from around the 

Metro Detroit area and neighboring states. The gala festival featured a variety of live music, dance, and drama 

performances by popular artists from home and abroad. Some of the notable artists who enthralled the audiences 

with their performances include Soumitra Ray (of Bhoomi fame), Shovon Ganguly, Anweshaa Dutta, and Prithwiraj 

Choudhury & band. The mesmerizing performances captivated the audiences and left them wanting more.  

The success of Utsav40 can be attributed to the apt leadership of event Chair Pulak Bandyopadhyay and the team of 

countless volunteers, their wholehearted enthusiasm and their relentless efforts. Other cultural organizations in the 

Metro Detroit area, including Bichitra Inc., Mitali, Swajan, Calcutta Club of Great Lakes, Durga temple, & Nadanta 

collaborated and participated in the festival which made the occasion all the more special and joyful. The success of 

Utsav40 bodes well for future collaborations and joint ventures and the potential of our community to organize such 

events at grander scales with collective will and effort. 

 

               
Lighting ceremony                           Performance by Pathbhaban 

           
Performance by Nadanta       Performance by Bichitra Inc. 
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পাঠ ভবনের খবর        
“কমারির গরি, কমারির আশা, আ মদর িাাংিা ভাষা” – আর কেই িাাংিা ভাষা ও োদিরতের িীঠস্থান 

িাঠভিন। শুধ  িাাংিা ভাষাদশক্ষা আর োদিতেচচচ াই নয়, তার োরথ োরথই চরি ছদি আুঁকা, নাচ-

গান, কদিতা ও নাটক। িাঠভিরনর একটা কছাট্ট িাঠাগারও আরছ, কেখারন দিদভন্ন স্বারির িাাংিা 

িইরয়র িাশািাদশ ররয়রছ কছাট-িি েিার দিয় দকছ  িাাংিা গান ও চিদিরের োংকিন।  

দিগত এক িছরর িাঠভিরনর ছােছােীরা দুটি দিল্ড ট্রিি-এ অাংশগ্রিণ করররছ – অোন আরিারর িোন্ডস্  অন দমউদেয়াম আর দডয়ারিরনচ কিাডচ  

রুজ িোক্টদর। দুই জায়গারতই আধ দনক দিজ্ঞান ও িে দ র দিদভন্ন দিস্ময় তারা উিরভাগ করররছ এিাং কেগুরিা তারিররক দিদভন্নভারি 

অন িাদণত করররছ। েরস্বতী ি রজার েময় িাঠভিরনর ছােছােীরা দিদভন্ন োাংসৃ্কদতক অন ষ্ঠারন অাংশগ্রিণ করর। দিদচোর ৪০ িছর িূদতচ  উৎেরি 

কিাকনৃতে এিাং গান িদররিশনা ছািাও তারা গীটার, ভারয়াদিন, দকরিাডচ  েিরোরগ একটি শ্রুদতমধ র উিস্থািনা মঞ্চস্থ করর।  

িদত িছররর মত টাদকচ ে আরমদরকান কোোইটি এ িছরও ইন্টারনোশনাি দচিরেনস্  কড কিদিভোি-এর আরয়াজন করর। িাঠভিরনর ছােীরা 

এই অন ষ্ঠারন িাাংিারিরশর িতীকী দিোরি অাংশগ্রিণ করররছ এিাং তারির নৃতোন ষ্ঠান িাাংিার িকৃদতর রূি-রে-ঐশ্বরেচর ভাণ্ডার উজাি করর 

দিরয়রছ েিস্রাদধক িশচকিৃরের োমরন। ট্রয় শিররর ষদিতম জন্মিাদষচকী অন ষ্ঠারনও িাাংিার োংসৃ্কদতর ডাদি দনরয় িাদজর দছি িাঠভিরনর 

কদচকাুঁ চারা। এ িছররর গ্রীষ্ম-িকরে িাঠভিরনর ছােছােীরা ভারত ও িাাংিারিরশর দিদভন্ন দশে ও কৃদষজ িেরির ওির দিরখরছ এিাং তারা 

তারির িকে িিশচনও করররছ। োুঁ রা কেদিন আেরত িাররনদন, তাুঁ রা ি রজার েময় িাঠভিরনর কটদিরি এই িকরের দকছ  নম না কিখরত 
িারিন।  

এ িছর দুগচা িূজায় িাঠভিরনর ছােছােীরা একটি নাটক িদররিশন কররি। েমস্ত অশুভ শদ র দিনাশ  টিরয় মঙ্গি এিাং েম্প্রীদতর িাতািরণ 

িরয় দনরয় আেরত দকভারি কিিী মিামায়ার আদিভচ াি িয়, কেটাই নাটরকর মূি দিষয়িস্তু। গত িছররর মরতা এিছরও িাঠভিন কছাট কছাট 

কমচ-িদরকেনার মাধেরম কেিামূিক কারজ োিােোরথচ দকছ  অথচ োংগ্রি করার আশা রারখ।    

িাঠভিরনর করয়কজন িা ন ছাে-ছােী এ িছর স্নাতক িরয়রছ। দিিোিয় স্নাতকরির মরধে ররয়রছ অন ষ্কা, কিিদষচ, িৃথা, ে রিষ্ণা ও কোদিদন 

আর মিাদিিোিয় স্নাতক িরয়রছ কনিা। িাঠভিন িরতেকরক তারির জীিরনর নিিরথর শুরভচ্ছা জানারচ্ছ। িতচ মারন িাঠভিরনর ছাে-

ছােীরির মরধে ররয়রছ অদিতা, অদিকা, অন কূি, অনীশ, অিূিচা, অদভরষক, অভ্র, অরশষ, আররায়া, আদিশা, ঈশাদন, এদরে, জয়তী, জানান, 

জারাহ , নাদিি, নাদশতা, দিয়া, িাইরাে, িারীন, দভক্টর, মমরেয়ী, রাইকা, কেয়, েিচানী, োনে ও ে িাদন।  

এ িছর দশক্ষা েদমদতর েিেে-েিেো ত ষার নায়ক, শম্পা ম রখািাধোয় এিাং ে ভরা া িরেোিাধোয়। িাঠভিরনর ট্রয় শাখার অধেক্ষ দজয়া িক 

এিাং েি-অধেক্ষা চন্দ্রানী কেনগুপ্ত। দশক্ষক-দশদক্ষকারির মরধে ররয়রছন অভ্র চোটাজী, দচন্ময়ী িত্ত, োথী কিিনাথ, চন্দ্রা নায়ক, ে ভরা া 

িরেোিাধোয়, েরতেন িে , দরদনতা কিাে, কিিাাংশু মজ মিার, িাইজ ি কমারমন, ে নো েমাদ্দার, কিিব্রত েরকার, ভারতী োমন্ত, িণি োিা 

এিাং কিিিীনা ে র। এছািা নানান িকরে এদগরয় আরেন অদরদজৎ ক াষ, কিিোনী চে, িীরক চে, অতেী িাগচী, অদিদত িাগচী, কমৌে মী 
মজ মিার, শুভদজৎ কেনগুপ্ত। 

ছাে-অদভভািক-দশক্ষক োংস্থার িেিস্থািনায় িাঠভিরনর কাঠারমা শ  িরচ্ছ িদত দনয়ত। কছাট্ট কছাট্ট িারয় চিরত চিরত আজ িাঠভিন 
িদেশ িছর িার করররছ। আররা অরনক অরন...এ...এ...ক দূর কেরত িরি। আর এই চিার িরথ আিনারির েিরোদগতা-ই আমারির িারথয়। 

িাঠভিরনর দিদভন্ন কমচকারণ্ড কোগ দিরত চাইরি অন গ্রি করর কোগারোগ করুনঃ দচন্ময়ী িত্ত (২৪৮) ৩১২ – ০০৪৩, অদনরমষ িাে (২৪৮) 

৩২৪ – ০১৫৭, োথী কিিনাথ (২৪৮) ৩৭৩ – ২৫০১, ত ষার নায়ক (২৪৮) ৪৫৮ – ০৬২৫, খবাজা রহ মান (২৪৮) ৮৭৯ – ০০১৮, েরতেন িে  

(২৪৮) ২৫০ – ৭০২৭, কমৌে মী মজ মিার (২৪৮) ৮৭৯ – ৫৭৪৯, িণি োিা (২৪৮) ৬৯৮ – ১৬৩৬, চন্দ্রানী কেনগুপ্ত (২৪৮) ২৭৫ – ৫৪৬৯, দজয়া 

িক (২৪৮) ৮৩৫ – ৯৬৫৭।  
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Path Bhaban News  

I hope you are having a good year and had a nice summer this year.  We have 

a lot of things to share from Path Bhaban.  We are all excited about it.  Our 

students participated in the Utsav40 activities including, creating the cover 

page of the Utsav40 brochure by working with Subhadra Bandyopadhyay, 

their art teacher.  This was followed by our participation in the Turkish 

American Society of Michigan’s (TASM) International Children’s festival program third year in a row. It was an 

incredibly successful program that was choreographed by Devlina Sur, Rinita Bose and Sunanda Sammadar.  Our 

youngsters did an awesome job!  We are so proud of them. 

In the summer, we had a field trip to the Ford Rouge Assembly plant where they build Ford F150.  The students who 

went to the field trip really enjoyed this, seeing building cars.  They could relate many of the things they saw with 

things they have in their own family cars.  This was an awesome field trip. 

                          
 

In the summer the students also did a summer project. The project this year was on industry or agricultural 

corporation in Bangladesh and/or India. Some of the topics the students chose are: Mango, Lichu, coconut, jackfruit, 

fish, marble industry and jute industry, Indian automotive industry, gold industry, and garment industry in 

Bangladesh.  The reports are displayed during the Durga Puja.  Please take a few minutes to review these and take a 

moment to the Path Bhaban students what a wonderful job they have done. 

This year at the Durga Puja the Path Bhaban students will perform the Mohishasur drama.  Please attend the Path 

Bhaban program on Sunday October 18th and enjoy the day. 
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Congratulations 2015 Marriages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
                                                            

 

 

Congratulations 25th Wedding Anniversary                

                                                                                                                                          

              Name : Mrs. & Mr. Mridh        Name : Mrs. & Mr . Datta   Name : Mrs. & Mr . Paul 

Name : Rishi Bhattacharyya,  

  Binafza Kapadia 

Date : July 3rd, 2015 

Parents : Shampa and Sudharanjan  

                 Bhattacharyya 

Name : Abhra Chatterjee,  

  Shreya Bhattacharyya 

Date : September 21st, 2015 

Name : Kinshuk Chakraborty,  

  Jolene Love 

Date : May 24th, 2015 

Parents : Kishalay and Swati Chakraborty 

Name      : Mrs.& Mr.Mridha  
Date : May 9th 

 

Name      : Mrs.& Mr.Dutta  
Date : June  27th 

 

Name      : Mrs.& Mr.Paul 
Date : July 1st 

 

Name : Payel Gangopadhyay,  

                Brian MacKie-Mason 

Date : May 9th, 2015 

Parents : Arup and Gopa Gangopadhyay 

 

Name : Prasenjit Hazra,  

                Ludmylla Hazra 

Date : May 10th, 2015 

Parents : Prasanto and Sreemati Hazra 
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ANIL SWAMI, MD 

Harvard Medical School Graduate 

Member of Medical Staff William Beaumont Hospital 

Troy & Royal Oak 

Specialist in Corneal Disease / LASIK / Cataract Surgery /Corneal 
Transplant Surgery / 

Complete Eye Examination Given 

Phone (248) 740 1558 

1950 E Wattles Road, Suite 102 
Troy, MI 48085 
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Endowment Committee News  

I hope you are having a wonderful year so far. The charter of the Endowment Committee is to 

raise money so we can HELP THOSE WHO ARE LESS FORTUNATE.  This activity started in 

1992, pioneered by Late Prantosh Nag, under the auspice of the Social Service Committee. The 

name later changed to Endowment Committee in 2010.The money from the Bichitra Endowment committee cannot 

be given to anyone, we can only give the funds to organizations who are approved by IRS as 501(c)(3) 

organizations.  The money that the Endowment Committee raises are generally donated to different US 

organizations as well as to the Ramakrishna Mission to help the needy people in the Tiljala, Goabagan, Rambagan, 

and Monoharpukur slums, with the help of the Vivekananda  Social Welfare Center at the Nanda Mullick Lane in 

Kolkata.   

In order to raise money, during the Utsav40 program, a silent auction event was held.  This was the second time that 

the Endowment Committee has done this.  It was a success again. We raised over $1,100.  In addition to the silent 

auction during the Utsav40, we also received donations and raised money from Photo Booth and CD sales. All 

together we raised over $2700.  Thank you all for your generosity in very honorable activity. Since last Durga Puja, 

we have donated money to: 

 DETROIT RESCUE MISSION 

 AMERICAN Red Cross for the Nepal Earthquake 

 Embrace Relief to support Syrian & Iraqi refugees in Turkey 

 Ramakrishna Mission in Kolkata as through the Vivekananda Vedanta Society in Chicago toward the Tiljala 

and Monoharpukur projects  

This year during the Durga Puja we plan to do the following: 

 Silent Auction: to auction out a time share at Disney World for a week from Dec 26th 2015 through Jan 2nd 

2016.It is a two bedroom suite. The market value for this suite is $2200 and the minimum bid price as 

$650.This is a bargain price. Therefore, I encourage you to bid or this very honorable cause. 

 We sell quite a few Rama Krishna Books. 

 We will also sell a lot of other books, CDs and DVDs. 

Please take a few minutes, go through the items and buy 

something and donate the money for the good cause. This year 

during the Durga Puja the Endowment Committee will make a 

presentation and share this news to you.  We will request your 

generous donation to support this cause.    

                

 
2015-2016 BICHITRA ENDOWMENT COMMITTEE 

Together we can make a better community 
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Puja Greeting and Shubho Bijoya  

 
from 

Jagneswar Saha and Family 
 

 

May this Durga Puja light up for you the 

hopes of happy times and dreams for a full 

year full of smiles. Wishing you a Happy 

Durga Puja  

 
From 

 Mobility Plus Home Health Care  
957 Nocross Drive, Rochester Hills,MI 48307 

Tel: 586-978-9850 
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Obituary         

 
 

On June 15, 2015 a long time Bichitra member, Mrs. Champa Bagchi sadly left us for heavenly abode. 

She was born on November 14, 1944 at Raipur, Madhya Pradesh, India to Mr. Sabitri Kumar Sanyal and Mrs. 

Bonolata Sanyal. On December 1, 1972, she married Dr. Mihir Bagchi and came to the U.S. soon after. She and Dr. 

Bagchi have three wonderful children – two daughters, Atasi & Aditi; and a son, Ankoor. She is also survived by her 

mother, four brothers and one sister. 

In the midst of raising her three kids and taking care of her mother-in law and husband, Mrs. Bagchi attended 

Lawerence Tech University. She graduated with “Summa Cum Laude” and was a member of Tau Iota Honor 

Society. She worked for Kmart, and later worked at Ford till April 9, 2015.  Versatile in many languages, she was 

fluent in English, Hindi, Bengali, Sanskrit and the Raipur local language “Chattisgari.” 

Champadi was a religious person who loved Indian culture, music and nature. She was deeply involved with Bichitra 

in all of its religious and cultural activities.   

She became the President of Bichitra during 1992 – 1993. She was the second Female President of Bichitra.  

 Her strong personality and work ethics brought many notable changes in Bichitra. We got our first new full 

size deity of Goddess Durga during her presidency. 

 She actively participated in Bichtra’s annual Bengali Drama in the 80’s. Her acting in “Devdas” and “Tin 

Paisar Pala” are still fresh in our memories. 

 She was always the “anonymous” donor in all our charity events. 

With her dedication, compassion, and strong work ethics, she was a true “Karma Yogi”, as she embraced the duty of 

doing every job well.  She was a role model to many of us and is missed dearly. May her soul rest in peace. 
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শুভ জন্মদিে ও আদি-পদরনবনের সমন্বয় 
 
 
 

 

                      

          
 
 

 
 

কিখরত কিখরত আিার একটি িৎের গত িিার িরথ ৷ মা, িািা, এিাং েরঙ্গ আররা অরনরকই ৩য় জন্মদিন িািন করার িস্তুদত দনরয় 

দিন গুনদছি; এমনদক কোরিন্ডারর িাি-কাদির িাগকাটাও িাি োয়দন ৷ িস্তুদতর তৎিরতা ক্রমশঃই িািরত িাগি ৷ কাজকরমচর তাদিকায় 

অরনক দকছ ই কিখা িি, তরি দকছ  দকছ  দজদনষ তাদিকাভ   না রাখার িয়াে অস্বাভাদিক নয় -- you name it। কছারটারির জন্মদিন িািন 
িৃদথিীর িায় েিচে একটি স্মরণীয় এিাং অতীি আনরের অন ষ্ঠান – দিরশষ করর িতচ মান ে রগ ৷   

           জন্মদিনটি আেন্ন ৷ তাদিকা অন োয়ী কাজকমচও িায় েমূ্পণচ ৷ অিরারে দনমদিত আত্মীয়-স্বজন, িন্ধ -িান্ধি এরক এরক আেরত িাগ্ি ৷ 

আর তা’কির মরধে েতেেদতেই উরেখরোগে িি দশশু-েমাগম ৷ স্বাগত অদভনেরনর অরিক্ষা না কররই দশশুরা িািীর নানা দিরক ছদিরয় িরি 

৷ এর মূিত কারণ িি িািীর দিছরনর জমকারিা কৃদেম িদররিশটি ৷ 

           িািীটি কমাটর দেটি কডটট্টরয়র শিরতিীরত অিদস্থত; তাই েদন্নকরট দছি কিশ দকছ  GM, Ford, Lexus, ইতোদি  োনিািন। 

িদররিশটি অরিক্ষাকৃত শান্ত ও উজ্জ্বি, গাছ-িািা, কারঠর কেত  দ্বারা োংিগ্ন কছাট্ট নািা, ি কুর েমূি দিরয় ক রা ৷  এই কৃদেম িদররিশটি 

আরও েমৃদ্ধশািী ও উিরভাগ-কোগে করার জনে কিশ দকছ  োংখেক িশুিক্ষী অিতোদশত ভারি আিূত িয় ৷ এরির মরধে দছি: গরু, 

টাট্ট র ািা (Pony), ছাগিছানা, কমশশািক, িামা (Lama), িাুঁ ে, ম রগী, ইতোদি ; আর কেখারন তত্ত্বািধায়ক দিোরি দছরিন দুই িাপ্তিয়স্ক 

অদতদথ ৷ এরির  দনধচাদরত কাজকমচ ও দশশুরির িদত আচার-িেিিার উভয়ই দছি অত িনীয় ৷ 

েিচেরমত কৃদেম িদররিশটি দশশুরির দৃদি েরথিই অকষচণ করর ৷ আর অনে দিরক িাপ্তিয়স্করা দকছ টা স্তদিত িরয় নানান্ ধররনর 

িাণ -কখািা েথােথ মন্তিে কররন ৷ উিািরণ স্বরূিঃ  Birthday Ceiling Raised Too High, Putting Hands over the Head 

(Indicating a Drowning Condition), New Birthday Scale  Established, etc.. । 

অদতদথরির মরধে অরনরকই অন ষ্ঠারন থাকাকািীন উিিদি কররন কে এইেি মন্তরিের োরথ অনে দকছ  িাশািাদশ এিাং দিকে দচন্তাধারা 

েিিতঃ ি কারনা আরছ ৷ এই িেরঙ্গ িথরমই জানাই কে আমারির মরধে অরনরকর িূিচি রুষগরণর দনিাে দছি তৎকািীন িূিচিরঙ্গ ৷   

কেখারন িাকৃদতক  গঠন ও কেৌেেচে, কৃদি ও েভেতা, েমাজ িেিস্িা অন কূরি থাকা েরত্ত্বও আিিররর েরঙ্গ জন্মদিন িািন করার 

িথা দছি না িিরিই চরি; েদিও কেখারন জন্মদিরনর েমত িে অন ষ্ঠান েথা: েূেচে-িশচন, িাত-খদি, ে মদতর ব্রত িািন করা িত ৷  
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 এখারন উরেদখত  জন্মদিনটি আরমদরকার  তথা  ইউররারির িদ্ধদত অন োয়ী িািন করা িয়,  দকন্তু দিরকি কিিায় অস্তগামী েূরেচের 

আরিায় অন ষ্ঠারনর িদররিশটি তৎকািীন িূিচিরঙ্গ অিদস্থত আদি দনিারের অন করন মাে (just a simulation and nothing else),  এখারন 

জন্মদিরনর মািকাঠি িা অন রূি িাণ-কখািা মন্তরিের িশ্নই আরে না ৷ এখনকার জন্মদিন ও আদিিদররিরশর েমন্বরয় একটি স্মরণীয় উিিদি িা 

 টনা মাে৷ তার সৃ্মদতট কু আশা কদর ভদিষেরত আমারির আনরের কারণ িরি ৷ এখারন আররাও উেখরোগে কে িাঠকরির আদিিেদত িা 

মাত িািরয়র আেন্ন দচন্তাধারাই িমাণ কররি এই রচনার িকৃত োথচকতা ৷  কোরমরায় অরনক মধ র সৃ্মদতই ধরা িরয়রছ; উিািরণ-স্বরূি দনরে 

করয়কটি ছদি কিওয়া িি:        

         

        

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cake-cutting Ceremony Surrounded by Natural Elements” 

 

<<    দিঃ রা ঃ নাদত আকারশর ৩য় জন্মদিরন িাদুর স্বরণদিদি ৷   >> 

 
– ডঃ ধীনরন্দ্র চন্দ্র রায় 
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“Maa Durga” Googley 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACROSS        DOWN 

7 the omnipotent female energy        1 in praise of the Mother 

  8 the fierce Goddess      2 the one who is glorious 

10 the abode of the Universe     3 wife of Lord Shiva 

12 the one with Divine energy     5 the initial reality 

13 the Eternal One      6 the gracefully brilliant 

14 the one with the strength of Faith    8 the picturesque one 

16 the one who came from the ocean 9 the feminine part of the universe 

17 one who got burnt alive               11 the one who doesn’t eat leaves while fasting  

                                                           15 the Mother   

ANSWER KEY  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      – SUBHADRA BANDYOPADHYAY 
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Sandy’s Halloween Costume 

It was late August in the summer of 1968.   

Sandy was lying on her chaise lounge with her eyes closed, dreaming the dreams that only a future second grade girl 

could.  She was thinking about Halloween.  She remembered the costume she wore in kindergarten.  It was a little 

devil costume!  She remembered how hard Papa laughed when he first saw her.  Last year she was Barbie.  Being a 

second grader she knew she needed to be something special, and Barbie was way too babyish now that she was 

older.  

School started a week later. All of her classmates were talking about their Halloween costumes. Some kids wanted 

to be Ninja Turtles. Other kids wanted to be princesses, baseball players, or even werewolves! 

Still, Sandy couldn’t decide.  She thought back to the summer.  Mama read her stories about Huckleberry Finn.  She 

pictured herself as Huckleberry Finn. Perhaps Gramma would make her some funny overalls?  

Grandpa was always watching cowboy movies and TV shows. His favorite actor was John Wayne. Grandpa could 

even ride a horse!  So Sandy thought about being a cowgirl. 

 

 

    Sandy 

     Dressed up 
 

        

She pictured herself wearing a cowboy hat and cowboy boots.  

One day Sandy’s teacher, Miss Brooks, told the class about the people that were called “Hippies”.  The Hippie 

people felt that there should be no war, only peace and love.  Sandy thought that the Hippy people were very smart.  

She thought that peace and love were good.  She saw a picture of a Hippie person in the newspaper.  Suddenly she 

knows what her Halloween costume would be! 

She decided that she would dress up as a Hippie for Halloween. 

 
 
  

 

         – LAURA SAHA 
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ক াথায় খ ুঁদজ তানর… 

কভরি কিখিাম ভারিািাোই েিরচরয় দুিচভ  

দকরে ি ঝরিা ত দম আমায় ভািিারো ? 

কতামার উিিারর, োংিারি, না কতামার অদভনরয়? 

কতামার চ িকথা, কতামার মস্থেচে, মধেচে ,তারাও কতা আমায় ভারিা িােরত িারর  

কতামার দিশ্বাে, নীরি থাকার কচিা – তারাও কতা ভারিা িােরত জারন। 

চারদিরকর কিখারনা ভািিাোর স্বান্তনা আমায় জ্বািায়, আ াত করর ! 

কভজা অদভমান কেন রুক্ষ মরুরত ঝি কতারি, 

কতিার কোজা িরয় িাুঁ দিরয় িদি চাই না এ ভারিািাো –  

তি  ককাথায় কেন কতামারক আরও কিদশ করর কচরয় কিদি 

তারর খ ুঁজদছ িরিই জীিন চিরছ, 

না িরি কথরম কেত মান ষ িওয়ার করামাঞ্চ 

িারারয় িাই, না িাইয়া িারাই – খ ুঁরজ কিিাই খাদি খ ুঁরজ কিিাই  ...  

 

 
– প দিতা কসেগুপ্ত 
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Ramblings on long–gone festivities 

It has only been four years since I left home.  

Four years on the calendar does not look very distant. But to live on another hemisphere and having too much time 

to look around and back often let memories froth up the brain. And then that season comes when a soft chill from up 

north (I always like to think that they a come from the Himalayas and not from any frozen continent) enters the air. 

As I walk on the usual trail of Robinwood park in one of those buttery-afternoons, the wind blows.  A strange song 

my bones sing out and I know at once it is a message of the festivals. 

I stop in my path startled and look into the gossamer light of pre-evening for more. Pitting my ears on this foreign 

soil I listen. They taught once in the physical sciences how sound can travel through elements. I remember that and 

listen hard.  In the past four years, I have heard chambers of my heart unlock innumerable times to let out excess 

memories and words.  

The waves are too high sometimes. It takes days to convalesce.  

When Pujo nears, the irises of the sky changes and it seems to be the same florid blue interspersed with puffs of 

distilled cloud everywhere, every year. That sky and the air collude to throw me off course. I stay on my couch and I 

fly out anticlockwise-- a sad satellite following the chimera of long gone festivities --- 

In that unspecial mofussil, in those days when there were not many smart kids or machines around, a few rickshaw-

pullers were hired by a few rich business owners at the beginning of the season to announce that it was time. The 

rusty rickshaw-men carried tableaus of ‘Ma taara bastralaya’ and ‘P. N. Das & sons’ (only address for quality gold),  

playing lines from archetypal pujo songs  on their bedizen vehicles around the town that was still fetid with the 

rotting sludge of the last monsoon flood. Sun shone brightly on the last days of the half-yearly tests. Those 

afternoons, mothers with neat buns and braided daughters went out to the market to get new dresses.  

Dresses and shoes, new and wrapped in smooth plastic were handled with unnecessary care and put with other new 

things and pastels and books into the suitcase our mother packed for the vacation at the village home. Of course, 

before that we slept with the shoes and the dresses by the pillow and tried them a thousand times.  

Trident of her eyes, the golden sheen of her skin and the headdress and the panoply in ten of her hands… she filled 

the house. For next four days that moderate mantle slowly capitulated to her growth.  And we shrank. Her head went 

through the firmament and clouds gathered around her face that was beyond beauty and grasp.  Her hair darkened 

and curled down like a fearsome cascade and ran under the ground. And the air moistened in effort to keep the heat 

that radiated through her contained. Her lion breathed in agony and power of having her on his back, the monster 

quailed. Her hands spread through the dawn and dusk and north and south and grabbed us all. One hundred and eight 

lotuses were offered.  

And she smiled. Everyone in their throbbing hearts heart her laughter and froze. We the children of nonspecific 

mofussil with frilly new frocks and loose milk-teeth, we the flowers of autumn and beats of dhaak, we who fought 
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over hallow foods and balloons of color, We the wives and husbands and wrinkled and widowed, we who fasted 

waterless, we who drooled and dozed off, we the mortals of matching bangles with the bindi, we mispronounced the 

chants and played with vermilion until she went into the river, watery eyed, alone. 

We all melted together in the fire of her soul. 

 

 
 
 
 
 
 

– BISHNUPRIYA CHOWDHURI 
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এ  সাধ র  াদিেী 
কছরিরিিা কথরক শুরন আেদছ কে দশি-দুগচা কছরিরমরয়রির দনরয় মকিাে িিচরত থারকন। িূজার েময় মা তাুঁ র িারির িািী মরতচ  আরেন। 

তখন আমরা তাুঁ র িূজা কদর।  

এই িািাি, িিচত, কেনায় আনরি মরন িয় কেন কেটা োধ -েন্ত, ম দন-ঋদষরির তিেো িা িােস্থান। আমারির মত অদত োধারণ মান ষ  রিািী 

কছরি িািাি, িিচত িা িরন-জঙ্গরি িাে করর না। দিরশষ ককানও কাররণ এই োধ -েন্তরা িািাি িা গুিায় িরে তিেো কররন - ম দ িাভ িা 

দনরজরির কে ককান দজজ্ঞোেেই থাকুক িা ককৌতূিি কমটািার জরনে। 

আমার এই োধ -েন্নোেী কির অরিৌদকক কথা কাদিনীর ওির অেীম ককৌতূিি। শুরনদছ, রামায়ন-মিাভাররতর ে রগ ম দনঋদষরা তিেোর কজারর 

অেিি-কক েিি কররতন। দকন্তু এই ে গও দকছ  দকছ  োধ -মিাত্মার িশচন কিরয়রছ – তাুঁ রা এখনও অরিৌদকক শদ র অদধকারী। আমার এই 

কাদিনী এই রকম দুজন োধ -মিাত্মারক দনরয়। 

এই কাদিনী িথম োধ িািার কারছ কশানা; তাুঁ র িতেক্ষ করা  টনা। আররা অরনক  টনাই আরছ, তরি েি কশানা েিিির িরয় ওরঠদন। 

িথম োধ িািা তীরথচ-তীরথচ   রর কিিান – উরদ্দশে েদি ককানও িি েম্প্রিারয়র োধ র েরঙ্গ কিখা িয়,রতা িীক্ষা কনরিন ও ম দ িারভর েদি 

ককানও উিায় িয়। িহু মরনর দুঃরখ উদন  রিািী কছরি কিদিরয় িরিরছন। িািীর িিরছরি- মারয়র মরনর ককানও োধ িূণচ কররত না িারার 

িতাশায় িািী  কছরিরছন। কেই োধ র কথা এখন শুন ন  :- 

“এতদিন কিনারে, কাশী, িদরদ্বার   রর কিিািাম, কিদখ কতজনরকই, দকন্তু ককউ দৃদি আকষচণ করার মত োধ  নন। কিনাররে অরনক  াট 

ররয়রছ গঙ্গার িারি, দকন্তু েম না িারি কেরকম কনই। এরির দেরিণী েঙ্গরম োি।  নিীর ধারর আরস্ত আরস্ত এরগারত িাগিাম। কনৌকা এরে 

িারি দভরিরছ – কছরি, ি রিা, গরীি, িিরিাক – িহু কিাক  ারট নামি; তরি িৃরদ্ধর োংখো কিশী। আররা একটি কনৌকা িাগি  ারট, কিাশাক-

িদরচ্ছরি অিস্থািন্ন  রররও দকছ ু্  কিাক কিখিাম। 

েকরি এরক এরক নামার ির, কিদখ এক িৃদ্ধ োধ িািা নামার অরিক্ষায়। কাুঁ রধ কছাট্ট একটা কছুঁ িা কঝািা, িররণ কগরুয়া কািি, একট  

িোকারশ গারয়র রাং। িম্বা গিন, িারত িম্বা িাঠি। কনৌকা খ ি দুিদছি িরি একট  কিরী করর নামরিন। মাথা ভদতচ  িাকা চ ি, িাদি – িাতিা 

দছিছরি কচিারা, ভাঙ্গা গাি,রচাখ দুরটা িরে কগরছ; িরয়রের ভারর োমরনর দিরক ঝ ুঁ রক কগরছন, দকন্তু কচারখম রখ উজ্জ্বিতার ভাুঁ টা িরিদন। 

িম্বা িম্বা িারয় আদম তাুঁ র দিছ  দনিাম। উদন চিরিন েম না িারির রাস্তা ধরর- কেদিরক ি ররনা দিরনর দুগচ আরছ। িথ ওই একটাই। 

আদম ওুঁর দিছ দিছ  চিরত িাগিাম। উদন  াি   দররয় আমারক কিখরিন। এক অক্ষয় িটগারছর িাুঁ ধারনা ধারর এরে থামরিন; আদম কজার কিরম 

িা চাদিরয় এরেিারর তাুঁ র োমরন এরে িাুঁ িািাম। োধ িািাও িাুঁ দিরয় কগরিন। িণাম করিাম – উদন িাতরজার করর িদত-নমস্কার জানারিন, 

ম রখ দকছ  িিরিন না। আদম িাুঁ ধারনা একটা জায়গা কিদখরয় িিিাম- িািা, এখারন একট  িয়া করর িেরিন, দু-চাররট কথা িিি। 

দজজ্ঞাো করিাম- িািা, আিদন ককান েম্প্রিারয়র োধ ? উত্তর  এি-উিােী েম্প্রিায়। আদম জানতাম োধ ি রুষরির অতীরতর কথা দজজ্ঞাো 

কররত কনই, িিা দনরষধ। 

দনরজই িিরিন, আমার ককানও কডরা কনই। তীরথচ  তীরথচ   রর কিিাই। গররম িািাি, িিচত, গুিায় থাদক – শীরত নীরচ কনরম আদে। ককানও 

ভ , দশেে দকছ  কনই। েখন মন উিাে িরয় োয়, িদরদ্বারর িরর থাদক। 

দজজ্ঞাো করিাম – িািা কিরখ মরন িরচ্ছ, অরনকটাই িরয়ে িরি, ভ্রু-টা দকদঞ্চৎ কুুঁ চরক িিরিন- কিটা, আশী কিদররয় কগরছ। আিদন 

অরনকদিন এিরথ আরছন, তা দকছ   িশ্ন কররি উত্তর কিরিন? োধ িািা একট  চ ি কথরক িিরিন – আদম মূখচ মান ষ, আমার কতমন ককানও 

জ্ঞোন কনই, উত্তর জানা থাকরি কিি মি দক? িি কিটা দক জানরত চাে? 
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িশ্ন করিাম – গৃিতোগ কররিন ককন? 

দনদিচকার উত্তর – কিটা আমার গৃিতোরগর কথা শুনরি দিশ্বাে করদি না। মান ষ, জন্তু, িাদখ িূিচ কমচিি ও োংস্কার অন োয়ী ে খ িা দুঃখ কভাগ 

করর, কতমন োধ রাও। এ িরথ আো িূিচজরন্মর োংস্কার – ভগিারনর ইচ্ছা না থাকরি ককউ  রিািী, আদত্ময়-স্বজন কছরি গৃিতোগ করর না। 

আরগ েখন  র কছরিদছ, ি দঝদন – িরর ি রঝদছ। 

একদিন কভার রারত তখনও আকারশ আরিা কিারটদন, স্বপ্ন কিখদছ – এক কজোদতমচয় মিাত্মা আমারক িিরছন  “ এখনও   দমরয় থাকদি? আদম 

কতার জরনে অরিক্ষা করদছ, ওঠ, চরি আয়।“  িরি আমারির িািী কথরক দকছ  দূরর একটা অশ্বত্থ গাছ কিদখরয় দমদিরয় কগরিন। তারির   ম 
কভরঙ্গ কগি। কিখিাম তখনও ককউ   ম কথরক ওরঠদন। মাটির  ররর িরজা খ রি ঝরির কিরগ িাইরর কিদিরয় এিাম, কারও কথা মরন িিি 
না। তািাতাদি িা চাদিরয় কেই স্বপ্নাদিি গারছর তিায় এিাম।  

কিখিাম  স্বরপ্ন কিখা কজোদতমচয় ি রুষ িাুঁ দিরয় আরছন গারছ কিিান দিরয়- ম রখ িশাদন্ত। 

অিাক িরয় থরথর করর কাুঁ িরত িাগিাম। আমারক ওই অিস্থায় কিরখ এদগরয় এরে ি রক জদিরয় ধররিন – অভয় দিরিন কেন ভয় না িাই। 

গারছর তিায় কাটি োমানে েময়। িরর িাতটা ধররিন, চিরত িাগরিন দ্রুত িারয়। দকছ ক্ষণ িাুঁ টার ির একটা জঙ্গরির ধারর এিাম। িরথ 

ককানও অে দিধা িয় দন, তখনকার দিরন কতা এখনকার মরতা এত িাদি র দছি না।  এইিার েন্নোেী আমার কচারখ একটা কািি কিুঁরধ দিরিন, 

তারির আমার িাুঁ  িাতটা কচরি ধররতই শরীরটা িাল্কা িরয় কগি, এরির আমার আর ককানও জ্ঞান দছি না – েখন উদন কচাখ খ রি দিরিন, 

কিখিাম একটা উঁচ  িািারির ওির িাুঁ দিরয় আদছ। োমরন িতািাতা দিরয় মতদর একটা কুটীর। মিাত্মা িিরিন, “আমরা িদরদ্বারর চণ্ডীিািারি 

এখন।” দজজ্ঞাো করিাম “এই িািারি কতদিন দছরিন?” একট  কভরি দনরয় িিরিন “তা কিটা িায় চদেশ িরষ িায়। কিাকািরয় খ ি কমই 

আেতাম। গুরুদজ িিরতন মতদর না িরয় েকরির োরথ দমশরি িরি োওয়ার ভয় থারক। মান রষর কামনা, িােনার কেউ এত শদ েম্পন্ন কে 

তারির োংস্পরশচ আচ্ছা আচ্ছা োধ রকও তদিরয় দিরত িারর। ” 

েতদিন িািারি দছিাম, দিরশষ িরয়াজন ছািা আমরা কিাকািরয় খ ি একটা আেতাম না - খ ি ক্ষ ধাতচ  িরি কঝািার দভতর কথরক িাত ভরর 

খািার কির করর দিরতন। ককারনাদিন িশ্ন কদরদন, ওই কছুঁ িা কছারটা ঝ দি কথরক দকভারি মণ্ডা-দমঠাই িার কিারতা। োধ দজর কথা েখন িিরতন, 

একট ও নিাচিা দছি না – দস্থর িরয় এতক্ষণ িরে কথা িিদছরিন। এিার একট  নরি দুিাত িাুঁ ট র ওির কররখ আমার দিরক করুণা ভরা দৃদিরত 

তাকারিন। কেই দৃদিরত কিি-মন করামাদঞ্চত িরয় উঠি।  

দৃদিরত কে কত অন্তদনচদিত শদ  থারক – দিরশষ করর অধোত্মজীিরন োরা ররয়রছন তাুঁ রির েঙ্গ না কররি তা কিাঝা োয় না। মান রষর  দৃদিরত 

কক্রাধ িকাশ িয়, কনশার ক ার, কিরমর িকাশ, কেমন ি রকর র  দিম িরয় োয়, আিার অন্তরর কিরমর িনো িরয় কচারখ জি আরে – কতমন 

োধ দজর দৃদি দছি করুণায় ভরা। িিরিন “দিদভন্ন কিাক দিদভন্ন দৃদিরত জগতরক কিরখ – ভািমে কে োর দনজ কমচিি ও োংস্কার অন োয়ী 

িিরভাগ করর” – এই তাুঁ র কশষ কথা। 

িথম োধ িািা কেই মিাত্মারক দজজ্ঞাো কররিন- িািা, দক কাজ কররি, আিনার মত ভাি োধ  িরত িারি? িথটা েদি িরিন। কথাটা শুরন 

মিাত্মা-োধ িািা িাদেরত কিরট িিরিন। োধ িািা োিারঙ্গ মিাত্মা-োধ িািারক িণাম কররিন। উরঠ কিরখন গুরু মিাত্মা কনই – অন্তধচান িরয় 

কগরছন।রছারটা িরিা অরনক িতেক্ষ করা অরিৌদকক  টনা িি োধ র ম রখ শুরনদছ – তাই কথায় িরি “বিশ্বাসস বিলাসে িস্তু, তসকে  

িহুদূর।”  

    

 

            

– চন্দ্রা োয়  
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সৃ্মদতট কু থা  

শরৎ কাি মারনই দূগচা িূরজার েময়। আর িূরজা মারনই অরনক আনে, অরনক খ শীর দিন। িূরজা মারনই অরনক িাদে আর অরনক উোরের 

কস্রাত। িূরজা মারনই িঙ্গি কিুঁরধ একোরথ   রর কিিারনা। িূরজা মারনই েিার োরথ কিখা করার দিন। দকন্তু আমার কারছ িূরজা মারনই ি রকর 

কভতরর কচরি িো একটা অজানা দুঃখ। ঠিক কেন একটা দিষণ্ণ কম িা দিন। ঠিক কেন করারিরা কখিা করর না আকারশ, কখিা কররত িারর না 

িৃদির িািরট। ঐ কছাট্ট দুরটা অক্ষর এক ম িূরতচ  এরিা কমরিা করর কিয় আমার কছাটরিিার দকছ  সৃ্মদত, দকছ  ভািিাগা। কে সৃ্মদতগুরিারক আদম 

মরনর আিমাদররত েত্ন করর োদজরয় কররখদছ। 

  

শররতর আকাশ, শররতর িাতাে, মাঠ জ রি ভরর থাকা োিা কাশি ি, োরকর আওয়াজ েি কেন মরনর গভীরর কগুঁরথ আরছ। িাজার িাজার 

মাইি দূরর িরে আজও কেমন দূগচা িূরজারক ভ িরত িাদরদন, কতমনই ঐ দিন গুরিারত কছাটরিিার মত করর আনরে িাদররয়ও কেরত িাদর 

দন। কেই আমারির কছারটা গ্রারম কেখারন আদম থাকতাম আমার মা িািার োরথ, আমার দিদির োরথ, আমার ভাইএর োরথ, আর িািার 

িন্ধ রির োরথ। কেই েিজ েরি দিনগুরিারত দছি না ককারনা দচন্তা, দছি না ককারনা জটিিতা। শুধ  দছি অনাদিি আনে। রদি ঠাকুররর একটা 

কদিতার িাইন খ ি মরন িিরছ।  

“এরেরছ শরৎ দিরমর িরশ কিরগরছ িাওয়ার িরর, 

েকাি কিিায়  ারের আগায় দশদশররর করখা ধরর, 

আমিকী িন কাুঁ রি কেন তার ি ক করর দুরু-দুরু, 

কিরয়রছ খির িাতা খোরনার েময় িরয়রছ শুরু।” 

িাতা ঝরি োওয়ারই েময় এরেরছ। কাঠ িাটা করাি চরি দগরয় িাল্কা িাল্কা ঠাণ্ডা িাওয়ার আরমজ এরেরছ। কিরশ আমরা এই েময়টারকই 

শরৎ কাি িদি। কে েময় োিা কিুঁজা ত রিার মত কমর রা আকারশ কভরে কিিায়। কে েময় দূর কথরক োরকর আওয়াজ শুনরত িাওয়া োয়। 

কে েময় শুকরনা িাতার মরমর আওয়াজ কারনর কারছ িারজ। কে েময় আগমনীর ে ররর োরথ োরথ মা দূগচা মতচ েরিারক কনরম আরে। 

আমারির িািীরত দঝিিারির দিরক দুরটা কমিগনীর গাছ দছি। এই েময় গারছর েি িাতা করয়ক দিরনর মরধেই ঝরি কেত। খাদি িারয় কেই 

শুকরনা িাতার উির কিৌিারত কে দক ভাি িাগত! এখারনও এই েময় িাতা িরি চাদরদিক ভরর োয়। দকন্তু খাদি িারয় আর ককান দিন িাুঁ টা 

িরয় ওরঠ দন। কিশ মরন িরি জদমর এক ককারণ একটা দশউিী ি রিরও গাছ দছি। িূরজার েময় কেই গারছর তিাটা ি ি িরি োিা িরয় 

থাকত।  

 

কভাররর কিিা িাল্কা িাল্কা ঠাণ্ডা িাওয়ায় আদম োদজ ভরর ি ি কুরিারত কিিাতাম। খাদনক িারিই শুনরত কিতাম মা  র কথরক কচুঁ দচরয় িিরছ 

“আর ি ি কুরিারত িরি না, এই িারর ঠাণ্ডা কিরগ োরি,  রর চরি আয় িিদছ।” আজ আমার খ ি মারক িিরত ইরচ্ছ কররছ – “জারনা মা 

এখারন ি ি কুিারনা োয় না, ককউ ি ি কুিায়ও না। িূরজা কিওয়ার েময় আমরা েিাই কিাকান কথরক ি ি দকরন আদন। ি ি কুিারনার কে দক 

মজা এরা ককউ জারনই না।” আমার কমরয়রাও ি ি কুিারত দশখি না। আর কেই কে স্থিিরের গাছটা খাদনক দূরর কগািািী আভা দনরয় 

িাুঁ দিরয় থাকত, কেটার কথাই িা ভ দি দক করর। স্থিিে ছািা দুগচািূরজাই কেন অেমূ্পণচ কথরক োয়। এক দিন কমরয়রক িগা দিরয় ি ি িািার 

গে কশানারত দগরয় িগা কে দক িস্তু কেটাই কিাঝারত িাদরদন। 

 

আজও স্পি মরন িরি িূরজার একমাে আরগ কথরকই আগমনীর োনাই িাজরত শুরু করত। োরা রাত জ রি কেই ে র কভরে আেত দূর 

কথরক। আদম আমার দিছানায় মশারীর কভতর শুরয় শুরয় কেই ে র শুনরত শুনরত   মাতাম। কে এক অদ্ভূত ভাি িাগা। আগমনীর ে র োরা রাত 

জ রি এখন আর শুনরত িাই না। মারঝ মারঝ internet-এ কে শুদন। আজকাি আমার িি মন খারাি িয় কে ে র শুনরি, ভীষণ কাুঁ িরত ইরচ্ছ 

করর। মরন িয় এক ছ রট চরি োই মা-এর কারছ, মা-এর রান্না ররর নাররকি নাি  আর দনমদকর গন্ধ দনই মন ভরর, দুরচাখ িন্ধ করর। কেদিন মা 

ম িদক িানাত, কেদিন মাএর শািী, আুঁচি ম িদকর গরন্ধ ম-ম করত। কথরক কথরকই জদিরয় ধরতাম মারক। নাি , দনমদক, ম িদক এেি ছািা 

িূরজার কথা কেন ভািাই োয় না।  
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মিািয়ার দিন কথরকই আমারির িূরজা শুরু িরয় কেরতা। কেই দিন কথরকই িই-িরের ম খিশচন িায় িন্ধ। োরা দিন আমার এক মাে িন্ধ  দিকুর 

োরথ   রর কিিাতাম। ওর োরথ মাঠ জ রি ভরর থাকা োিা কাশ ি িগুরিারত এক িাত দিরয় ছ ুঁ রয় ছ ুঁ রয় কিৌরি কিিাতাম। কাশ ি রির 

িািদিগুরিা িাওয়ায় উিত। উরঠ কেত উিরর, আরও উিরর – আরও আরও উিরর। 

আমরা িািাতাম ধরার জনে, িােতাম, আিার িািাতাম দু িাত িাদিরয়। িাদের িমক আরও িািত। আর কেই িানরখািা িাদের শরে দিগন্ত 

দিসৃ্তত কখািা মাঠ কভরে কেত।  

 

িাুঁ চ দিরনর িূরজা কচারখর িিরক ককাথা দিরয় ককরট কেত, কটরই কিতাম না। েপ্তমীর দিন কথরক িশমী িেচন্ত চাদরদিরক আরিার করাশনাই, 

িোরন্ডি, িদতমা িশচন, খাওয়া-িাওয়া, িাদজর আওয়াজ, িারুরির গন্ধ, িই হুরিাি েি দমদিরয় দিনগুরিা কেন ি ি ৎ করর চি ই িাখীর মতন 

উরি কেত। মা িশমীরত িািিাি শািী িরর িারত িরণডািা দনরয় কিিীিরণ কররত কেত। আদমও কেতাম মারয়র োরথ োরথ। আর কিখতাম 

মারক। আজ েদি থাকতাম দনশ্চয়ই একটা ছদি ত িতাম মাএর। দেুঁদুর কমরখ মারক দক ে েরই না কিখরত িাগত! 

দিরয় না িরি নাদক কিিীিরণ করা োয় না। কে িছর আমার দিরয় িি িূরজার েময় িশমীর দিন জ্বর এি। তাই কিিীিরণ আর করা িরয় উঠি না। 

আর তার ির কথরকই আজ নয় িছর কিরশর িাইরর। এখারনও িূরজা িয়। ম দিরময় কয়জরনর অক্লান্ত িরচিারক কতা আর অস্বীকার কররত 

িাদর না। িরাং আদম তারির অন রাগী। জীিরনর েমস্ত িোস্ততার মরধেও দূগচািূরজারক িছররর ির িছর িাুঁ দচরয় কররখরছ – কে কতা শুধ  

দনরজরিরই  আনরের জনে নয়, আমারিরই মত দকছ  জন োরা দূগচািূরজারক ভীষণ ভারি দমে করর তারির জরনেও, কে কথা কতা িিার 

অরিক্ষা রারখ না।  

আজও আকারশ কিুঁজা ত রিার মত কম  কভরে োরচ্ছ। আজ েকাি কিিা অদিে োওয়ার আরগ আকারশর দিরক তাদকরয়দছ- কেই একই 

আকাশ, েদতেকাররর একই কিুঁজা ত রিার মত কম  কভরে োদচ্ছরিা, মন চরি কগি দনরমরষ মশশরি-মকরশারর-শররত-কারশর িরন ! 

ওই কতা   র কথরক গারনর ে র কভরে আেরছ –  

হৃদি কভরে োয় অিকানো জরি, 

অতি কতামায় দচনরত িাদর দন িরি, 

হৃদি কভরে কগি অিকানো জরি। 

আদম কচাখ িন্ধ করর গান শুনদছ আর কিিীরিাধরনর অরিক্ষা করদছ।  

নাই িা আেি দূর কথরক আগমনীর ে র, নাই িা শুনরত কিিাম োরকর আওয়াজ িা মাইরকর কিরি।  

গভচ ধাদরণী মা কনই িারশ, আরছ মরন, আর জাদন মা আরছন অন্তরর- দূগচা িূরজা কে আমারির িারণর িূরজা।                

 

 

– মহুয়া (পাপদি) মজ মিার 
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তা োিনে 
কখাকন কোনা কছাট্ট কোনা িােরত জারন না,            আজ ধার, কািও ধার 

কগামিা ম রখ দিনরাদত্তর কীরের ভািনা?             েকরিই কজরিার 

কভাররর কিিা কেই না িারজ অোিারারমর  দি –            ডাক তার কমাক তার 

কখাকন কছারট কখিার মারঠ িরতই িরি  াউদি।            ককউ কতা িারি না িার। 

           নাই নাই চাকুদর কতা নাইরর 

িাদি দিরর এি কে                ূদণচর মত   দর ভাই কর – 

কব্ররনাদিয়া কখি কে               দুরন্ত  ূদণচর এই কিরগরছ িাক 

ভারি কে কে দনরিদধ,             এই দুদনয়া ক ারর িন্  িন্  িন্  

ি দদ্ধটা কখারি েদি               কত ছরে ছরে কত রঙ িিিায়, রঙ িিিায়* 

খাই খাই খাই খাই                   িি িিিায়, িি িিিায় 

িরিা িরিা িাশ চাই                   িথ িিিায়, িথ িিিায় 

তি ও কে ঠাুঁ ই নাই                   মত িিিায়, মত িিিায়।। 

িায় িায় িায় কর।। 

                                                                                           দিশ্বাে করুন িন্ধ গণ – 

িই-এর কিাঝা িইরত দগরয় দিঠ িরয়রছ কুুঁ রজা             নাদভশ্বাে ওঠার উিক্রম। 

দিরিেকাকু িরিন তারক “কুদি” িরয়ই কেরজা।             আর কিুঁরধ রাখরিন না – 

ছ টরত ছ টরত েখন তখন কখাকন মারর কিদঙ্গ,             এিার একট  ছ টি দিন... 

না িরি কে িাুঁ চজনারত কাটরি তারক কভদঙ্গ।             একিার ডানা কমরি ধররত দিন... 

তারিরররত ে রোগ ি রঝ কখাকন ধরর োররাং             এক ম রঠা কোনািী করাি গারয় মাখরত দিন... 

িািা এরে কানটি ধররন, ধমরক িরিন “মাররাং”।             দরমদঝম িৃদিরত ি রকর কিাতামরখািা িাগিাদম অন ভি কররত দিন... 

কটনশরনরত কখাকার িািার কিরিরছ ব্লাড কিোর 

েরঙ্গ একটি ভািা খারট কছাট্ট কিেরমকার।             তা নািরি – 

কখাকার মারয়র দিষম িোদধ, কব্ররনরত টিউমার –             দু-িারয় কে কখাকন িৃদথিীর আরিা কিরখদছি, 

তাুঁ র স্বপ্ন কখাকন িরি অোত্ত িি ডাক তার।।             অদচররই চার িারয় িাদিরয় কিিারি কে।। 

 
উরেক্ষে  *স্বনামধনে গীদতকার শ্রী েদিি কচৌধ রীর রচনার অাংশদিরশষ 

 

               
– অদরদজৎ ক াষ        
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রানখ িদর কতা মানর ক  
চিার িরথ িরি িরি দিিি – আিার িারয় িারয় উিায়। 

উঠরত িেরত িাুঁ টরত চিরত িারমশাই এেি িিাি শুরন আেদছ – শুরনদছ ত শুরনদছই। এক কারন ে রক অনে কান দিরয় কিদররয় কগরছ। মরন 

করখািাত কররদন  েতক্ষণ না আচদম্বরত ভাি গাড্ডায় িররদছ! 

আমার  জীিরনর গাড্ডায় গিাগদি খািার করয়কটি কাদিনী কশানাই; দিিি কে দক ভারি  ারির িারশই ওুঁত কিরত িরে থারক, তার খপ্পরর িরর 

মন ি দদ্ধ দকরকম িতভম্ব  দিরশিারা িয় এিাং অিরশরষ দিিিতারণ েখন  োংকটরমাচন কররন, তখন আনরে হৃিরয়র একূি-ওকূি দুকূরির 

আপ্লুত িওয়ার কাদিনী িদি। 

প্রথসিই কে   টনার  কথা মরন িররছ, তা  রট দিগত  শতােীর আশীর িশরক। 

কেদিন োরা দছি চিিমদত িািক িাদিকা তারাই আজ জীিরনর রঙ্গমরঞ্চ কুশীিি। 

শ্রীশ্রী গুরুমিারাজ কেিছর আমারির িাদি িরয় Erie, Pennsylvania োরচ্ছন। আমরা মিারারজর একট  েঙ্গ িাওয়ার জরনে উন্ম খ থাকতাম, 

জগত ভ িতাম তাুঁ রক কিখার জনে।  আমার িািী কথরক োোর িূিচদিন দস্থর িয় আদমও ওুঁর োরথ Erie, Toronto(Canada) োি। মিারারজর 

আশীিচাি, স্বামীর েমতিদত ও িন্ধ রির োির আমিন েিই দছি। আমার স্বামীর ছ টি না থাকায় দতদন এই োোয় কোগিান কররত িাররিন না। 

Erie-কত দুদিন মিানরে কাটি - তৃতীয় দিরনর েকারি আিার োো শুরু – গন্তিে Toronto। আরগর রারে েিাই কে োর কগাছগারছ িেস্ত, 

তখন িথাত ধরা িিি কে আমার কারছ আন্তজচ াদতক েীমানা িার িওয়ার ককানও document কনই। মিারারজর োরথ ভ্রমরণর আনরে েি 

ভ ল্ভাি িরয় কগরছ। মাথায় িজ্রিাত! অরনক দচন্তা-ভািনা শিািরামশচ করর দস্থর কিাি িিটি িদরকেনা মাদিক এদগরয় োরি।  আর আদম 

আরিক্ষা করি Erie-কত আমার স্বামীর জরনে, োরত দতদন এরে আমায় দনরয় োন। কিান করর িািীরত জানারনা কিাি।  

েকারি গুরুমিারাজ নীররি েি শুনরিন – নত ন িদরদস্থদত, নত ন েমেো এিাং তার িদররিদক্ষরত গণ দেদ্ধারন্তর। এিাং দকছ ক্ষণ স্তিতার ির 

িিরিন “ ভারতী আমারির েরঙ্গই োরি”। িোে, আর দক? গুরুর কথা কিিিাকে, ো িিরিন তাই আমারির দশররাধােচ। 

িািীরত আিার কিান কগি। 

োো ে রু কিাি। েিাই দনদশ্চন্ত । কণচধার কতা েরঙ্গই ররয়রছন। তি  আমরা অদত োধারণ মান ষ – িডচ ারর দক িয় দক িরি এ দচন্তা মারঝ মারঝ মন 

কক উতিা করদছি।  

েথামরয় আমারির গািীগুদি থামি। দনয়ম মাদিক  document search, দমদিরয় ম খ কিখা, িশ্ন করা ইতোদি শুরু কিাি। আমার েরঙ্গর 

িািদখিে-রা খ ন-খ ন করর কেঁরেই োরা – ি ঝরত িারদছ আমার কাররণ ওরা মজা িারচ্ছ। িোিারটা ত কমারটই ে দিধার নয়! আমারির গািী 

কেই green signal অদতক্রম করি, িাচ্ছারির খ ন-খ রন িাদে তখন কিারিা িাদেরত িদরণত কিাি; িিরা স্তদিত, দিস্মরয়, আনে ি িদকত 

দচরত্ত িাকী রাস্তা অদতক্রম করর কিৌুঁছিাম Toronto. 

দিরর আো দনয়মমাদিক –  ররর দিিিতারণ আমার passport, গািী দনরয় এক কিশ কথরক আমারক আমার িতচ মান স্বরিরশ দনরয় আরেন। 

বিতীে  টনার িটভূদম ভারতিষচ – স্থান কিনারে, কাি- দিগত  শতােীর নরয়র িশরকর কশষারধচ। 

ককানও একটি জরুরী িরয়াজরন কাশী, িয়াগ, ইতোদি  তীথচস্থারন কেরত িয়। েরঙ্গ োথী আমার দিদি ও একজন িন্ধ । উত্তর িরিরশ িহুকাি 

কাটিরয় U.P.র নািী- নক্ষে তাুঁ র নখিিচরণ। ওুঁরাই অগ্রণী িরয় েি িেিস্থা করর টিরকট ককরট আমারক অন গ্রি করর দনরয় োন। েি দকছ ই 
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ঠিকঠাক দছি – কিরার েময় আমরা কাশী কথরক কমি  কট্রন –এ কিকাতা দিরি। েথাদনদিচ ি প্লাটিরমচ  অরিক্ষা করদছ, কট্রন এি ঠিক েমরয়, 

আমারির োংরদক্ষত কামরা খ ুঁরজ দনরয় িেিাম -  things were so far under control… ঠিক দছি না আমারির দভতররর অিস্থা। েি কিরখ 

দিদিরক িিিাম “োমরনই station-এর িাথরুম, আদম োি আর আেি।”  ধারণা দছি ওখারন অন্ততঃ ১০/১৫ দমদনট থামরি – আদম িাথরুম 

কথরক কিদররয় কিদখ কট্রন চিরত শুরু করররছ শুধ  নয়,  কিশ খাদনকটা এদগরয় কগরছ। । 

আদম অিাক দনরুরদ্বরগ তাদকরয় আদছ – ভািদছ এই কট্রন থামি িরি!  আমারক কিরি ওরা ককাথায় োরি! কচন কটরন দনশ্চয়ই কট্রন থামারি। 

ও মা – আমারক অিাক করর কট্রন প্লোটিমচ কছরি দৃদির িাইরর চরি কগি! আমার মাথায় আকাশ কভরঙ্গ িিি- কচারখ অন্ধকার কিখদছ, 

চাদরদিক তখন দনঝ ম িরয় আেরছ- ককাথায় কগি একট  আরগর অদত েরগরম প্লোটিমচ? 

কমি গািী চরি কগরছ, িদরত  কেই প্লোটিমচ এখন দিদভদশকা। িারত িয়ো কনই, স্থানীয় ভাষা জাদননা, েমূ্পণচ  দিরিশ। িারয় িারয় এরগািাম 

ি দিশ িা করি কমী’র  র িক্ষে করর। দক ভাষায় কথা িিি? িাাংিা ত ি ঝরি না, ভািিাম ইাংররদজ দনশ্চয়ই ি ঝরি। দকন্তু ইাংররদজরত েতই িদি 

আমার েমেোর কথা, ওরা ত কেঁরেই  োরা। অরনক ির, একজন আমারক িশ্ন করি আদম ককন অনে ভাষায় কথা িিদছ, আমার েরি উত্তর “ 

আদম কে দিদে িিরত িাদর না” – তারির তারা মরনারোগ দিরয় েি কথা শুনি এিাং অদত তৎিরতার োরথ করণীয় ো করার েি করি। 

আমারক  কমাগিেরাই গামী একটি কিাকারি চদররয় দিি, েরঙ্গ দুজন করি রক্ষী। এদিরক কট্রন- এ ক াষণা চিরছ – “দমনদত কচৌধ রী – আিনার 

কিান কমাগিেরাই গামী কিাকািএ এত নম্বর প্লোটিরমচ রাদে এতটায় নামরিন – আিদন ওখারন অরিক্ষা করুন”।  দিদি ও িন্ধ  ভরয় এতই 

ভোিাচাকা কখরয় কগরছ, ক াষণা কিাঝার মত মানদেকতা িাদররয় কিরিরছ। েিোেীরাই দিদিরক কমাগিেরাইরত এিাং কেই ক াদষত প্লোটিরমচ 

থাকরত িরি। আদম জানিা দিরয় কিখদছ দিদি িাুঁ দিরয় আরছ, ধরি িাণ  কিিাম। Bodyguard দিিায় দনরিন, নত ন  টিরকট ককরট নত ন োো 

শুরু কিাি।  

Train-er Chain ধরর ঝ রি িারতর আঙ্গ রির িাররাটা িাদজরয়ও দিদি ও িন্ধ  কট্রন থামারত িারর দন, দকন্তু ভাষা না ি রঝও েিজ েরি মান ষ 

দকভারি আমার দিিি উদ্ধার করি – ভািরত িারা োয় দক? 

তৃতীে  টনা  রট কলাদরডার Fort Lauderdale এয়াররিারটচ । ২০০৫ োরি- আমার একমাে কনো NYU কথরক ি’ িাশ করর তখন তার 

মরনামত জায়গায় িছরের চাকরীরত রত। জীিরনর িথম েিি িিরক্ষরির কৃদতত্ব ও আনরের ভাগ মারক না দিরয় কমরয়র মন ভরদছি না, 

তাই চরিা Palm Beach South Miami এিাং Key West - িোিস্থায় অনাদমকা। আদম উিিাম Detroit কথরক , দমকা এি New York 

কথরক। ভািা গাদিরত এিাম স্বপ্ন রাজে োউথ মায়াদম দিচ। েম ররা র ওির মরনারম কিারটি- এ থাকা, আস্ত মাছ( Red Snapper) ভাজা 

খাওয়া, ম রিা দচরিারত না িারার আিরোে, Key West-এ োইভ করার অিূিচ অদভজ্ঞতা, Key Lime Pie-এর স্বাি, Hurricane 

Katrina’r ধ্বাংেিীিা চাক্ষ ষ করা, ও আরও অরনক অিতোদশত অদভজ্ঞতার ঝ দি ভরর িািী কিরার িািায় আররক নাটক! 

এয়াররিারটচ  মা-কমরয়র দিরচ্ছি কশরষ আদম আমার দনধচাদরত কগরট দেদকউদররটরত অরিক্ষা করদছ, আমার িািা এরি কিদখ ৪/৫ জন 

দেদকউদরটি গাডচ  আমারক দ রর ধরর একট  তিারত দনরয় োরচ্ছ; আদম েত িদি “ আরর িরচ্ছটা দক”, তারা (েমদুত িরি তখন মরন িদচ্ছি) 

তত িরি ” Need checking”. কোদর অরন কে িি কাটার ছ দর দছি কখয়ািই কনই! আর োয় ককাথায়? এি দি আই ইতোদি এরে আমার 

social security নাম্বর দনরয় কদম্পউটারর কচক করার দমদনট খারনরকর মরধে  েমদূতরা েি কিিদূরত  িদরণত কিাি। জামাই আির দনরয় কপ্লন 

এ উরঠ িািচ ক্লারের িথম দেরট আেন কিিাম, খাদতর কিিাম িচ র – অথচ আমার কমরয়রক েখন েি িিাম কে িিি, িািচ ক্লারের টিরকট 

কে কারট দন। “ রঙ্গময়ী কে ে রদেকা – কিরখ অিাক িরয় দগরয়দছ”। 

চতুথে  টনা  রট আমারির Detroit-এর এয়াররিারটচ । কাি- এই শতােীর িথম িশরক।আদম তখন New York-এর স্থায়ী িাদেো, নাদতরক 

কিখাশুনা করার জরনে; আমার Troy-এর িাদর থাকরতা তািা িন্ধ।ই িছরর দুিার এরে িািীর রক্ষনারিক্ষণ করতাম। ত কেরকম এক েমরয় 

আমারক এয়াররিাটচ - এ দনরয় োরচ্ছ আমার দিয় ছােী েৃজনীর মা-িািা (চন্দ্রানী ও শুভদজৎ - আশাকদর িদরচয় দিরত িরি না ওরির)। 

এয়াররিাটচ  এ গািী ে করছ  ,আদম নামিার জরনে মতদর – কেই োরথ কিখদছ Security িার িওয়ার েথােথ documents িারতর নাগারির 

মরধে দকনা  !িোরগ- িাত ে রকয়ই ত চক্ষ   চিকগাছ !িোরগ wallet কনই।  
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মরন িিি  কেদিন েকারি oil change করর New York-এর িাগ কথরক কির করর িেস্ততায় েি ভ রিদছ। এখন উিায় দক কে দনরজরক িমাণ 

করি? “ আদম” িরি কেরকম ককানও credit card িা দকছ  কাগজ কনই -  “ আদম কে আদম” িমারণর েি রাস্তা িন্ধ। অদতশয় শান্ত কমজারজর 

শুভদজৎ শুধ  িিরছ “চি ন িোগটা দনরয় আদে িািী কথরক” – দকন্তু কে ত েময় োরিক্ষ কাজ।  

শুভদজৎ -এর িরামরশচ কাউন্টারর দগরয় অন মদত চাইিাম েদি আমারক িরিতী  উিারন কেরত কিওয়ার েমতিদত কিওয়া িয়। অিশেই িরিতী  

উিারন োওয়া োরি  ,দকন্তু জদরমানা িাগরি।তাই েই – দকন্ত জানা  কগি কেটাই দছি কেদিরনর কশষ উিান।  

অতএি িররর দিরনর নত ন ticket দকরন নত ন োোর িোিস্থা কররত িরি।  িঠাৎ ওরির একটি কমরয় আমারক জানাি “ িয়ত একটা উিায় 

আরছ – দকন্তু কতামারক িাজার িশ্ন কররি  এরিরশর ভাষায় “GRILLING”) – ত দম েদি ওির মিিরক দনঃেরেি কররত িার  ,কতামারক 

কেরত দিরতও িারর” – কশষ কচিা কভরি ি দঝরয়-ে দঝরয় চন্দ্রানী ও শুভদজৎরক িািী িাঠািাম। িরকার িররি আিার ডাকি – তাও িিিাম। 

শুরু কিাি কজরা - অিরশরষ কিিাম েমতিদত। আমার িশ্ন দছি ককানদিরক োরিা, উত্তর এি “towards plane gate”. 

তুবি যে ভারতী সািন্ত তা সসেহাতীত ভাসি প্রিাণ কসরছ ! 

শুনরত িয়ত েি আজগুদি িাগরছ দকন্তু আজগুদি নয়। েদতেকাররর আমার জীিরনর গে। 

– ভারতী সামন্ত 
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এ  ট  নরা সৃ্মদত 
কেদিন কেই কছাট্ট কমরয়টার মরনর কানায় 

কানায় িদরিূণচ দছি শারি উৎেরির আনে। তাই 

োরারাত   মরত িাররদন। কভাররিিা দশউদি ি ি  

কুরিারত দগরয়দছরিা কজঠিমার িাদি। ঠিক তার 

িারশই গাছভদতচ  িাতাদি কিি  িরয় ররয়রছ। ভারী 

কিাভাত র  দৃদিরত তাদকরয়দছি কিরখ কজঠিমা 

ভািরিরে একখানা কিি  িারত দিরিন। কেগুরিা   

দনরয় তািাতাদি ছ রট িাদি দিরি কে। দক কে 

আনে!জারনা না কতামরা? আজ কে তার িািা 

ককািকাতা কথরক ি রজার িাজার করর িাদি দিররি। 

রওনা িওয়ার দিন একখাদন িোধনী দিি – 

কনিিদিশ, দিিদিক, কান্তারেন্ট, শোম্প , টোিকম 

িাউডার,কোন্থারাইদডন কতি, নানাররঙর রদঙন 

একখানা টিরির িাতা, আরও অরনক দকছ  আনার  

আোর করররছ কে। ঐ কতা িািার ে টরকেটা  ররর 

কমরঝরত রাখা ররয়রছ। 

অধীর আগ্রি আর উৎকণ্ঠা কতক্ষরন  

কখািা িরি কেখাদন! চ রির দিরতটা মা দকরন 

দিরয়রছ। ে দতর দছটকািরির একখাদন ফ্রক কিশ  

ে ের দিরয় িরদজরক িানারত কিওয়া িরয়রছ। 

স্ক রির কিাশাকটা নি িরয় কগরছ, তাই নত ন 

িানারত কিওয়া িরয়রছ। ওটা ষিীর দিন িররি। ঐ 

কতা িািা ে টরকেটা খ রি িথরম মার িারত নত ন শািীখানা ত রি দিি। তারির এরক এরক অনোনে িািারির জনে আনা কিাশাকগুরিা িার 

কররছ। অিরশরষ কছারটা কিারনর জরনে  আনা কগািাদি ররঙর ফ্রকটা োরত িরতন, দচরতন, রুদিকন, ইস্কািন ে রতার কাজ করা – কেই েরঙ্গ 

দুখাদন ি ুঁদতর মািা। দক কে আনে িরচ্ছ তার, ো ভাষায় িকাশ করা োয় না। িন্ধ রির কতা কিশ করয়কটা ফ্রক িরয়রছ, তারত দক, কস্নি আর 

ভািিাো দমদেত িস্তুটির গুরুত্ব দছি তার কারছ অরনক কিশী। িাস্তি ছদিটা তার কারছ দছি ভীষণ িদরষ্কার – তাই মরনর কথারক িাত্তাই দিত 

না কে। কমরির কণ্টক েিণারক েিে করর োংগ্রি করা িয়, ো কিিী দুগচার ি রজার একটি দিরশষ উিকরণ।  এটি মান রষর জীিরনর একটি 

দশক্ষণীয় িাঠ। জীিরনর দিরশষ দকছ  ম িূরতচ র দুরন্ত কঝারিা  িাওয়া অতীরতর িৃষ্ঠাগুরিারক তার কচারখর োমরন কমরি ধরর। এরিারমরিা 

অদস্থরতা তার মনরক চঞ্চি করর কতারি, তথাদি েমরয়র োরথ তাি দমদিরয় চিাটাই িি “জীিসের ধারাপাত।” 

 
– অদিদত দবশ্বাস 
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বঙ্গীয়  নথাপ থে ও অে রণে 
িাঙািী মারনই a little beyond োরি িাুঁ চ ি ট ও দকদঞ্চৎ মধেিরিশ উত্তরণ… 

মিৎ কচনার মরধে ররয়রছ আরও িাজারটা উিকরণ!! 

মরনর আয়নায় কে কে হৃদতক করাশন – Hero No. 1!!! 

িাঙািী মারনই আম, িই, রেরগাো, ইদিশ, নরিন গুি... 

ে দূর দিরিরশও চাই গরম ভারত দ , কতরিভাজা, দেঙ্গািা, ঝািম দি োরথ চানাচ র!! 

Can anyone even beat that ে র!!!  

রিীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, Ray আর িাইন তাুঁ রতর শাদি... 

িাঙািী মারনই ক্লাি, িাাংশান। নীিি রজা, কাদিিাদি!! 

Fundamental being িছর   ররই িরম িন্ধ র োরথ আদি!!! 

কখিায় িিাই  টি – িাঙাি, দেরনমায় ে দচো – উত্তম... 

িাঙািী িধূর ম রছরছ দেুঁদুর, শাুঁ খা উধাও একিম!! 

িররন bell-bottom, জদি িরর কৃষ্ণ িরর রাম!!! 

িাঙািী মারনই অদিরের ছ টি আর only topic িরীক্ষা কছরিরমরয়র... 

উি গোে-অম্বি-কন্সটিরিশরন িোরজ-কগািরর িাঙািী, কক িারি কটর।। 

িাঙািী মারনই িছর িছর, কিিারত োিার ধূম... 

রদি-দিিরে মাছ-ভাত-টক কখরয়, দুি রর িম্বা   ম।। 

িাঙািী মারনই স্বজাদতরক িোাং, চ কদিরত জ দি কনই... 

িাটচ নারদশরি িারির িাদি ও িেিো, িারট ওরঠ দুদিরনই।। 

িাঙািী মারনই “এরিরশ” ব্লোক ফ্রাইরড-কত ফ্রী দগফ ট-এর হুরিাহুদি... 

আর “কিরশ” ভয়ানক কিামদেক – তি  কুণ্ড  কস্পশোরি ভীি করর ি রিাি দি।।  

িাঙািী মারনই দি-িছর দুগচাি রজা, দিজয়ার ককািাকুদি... 

হুজ রগরত মারত, অরেরত তারত, আর িাুঁ চ-মাইি িম্বা ি দি।। 

েরমর কচরয় দিোমটাই আমারির কিশী টারন... 

এত আড্ডািাজ িরি দক িরি, “মগরজ” দুদনয়া মারন।।  

 

– জনে  বঙ্গসন্তাে 
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িাদস িাও মা - মনের ক ানণ 

গুগসলর বিশ্ব জে 

রামঃ িোুঁ রর, ত ই কতার নত ন িউরক দক িরি ডাকে? 

শোমঃ “গুগি” শুনে? 

রামঃ তা, “গুগি” কোন? 

শোমঃ তা “গুগি” নয় কোন? একটা  িশ্ন কররি কে িাজারখান উত্তর িোয় ! 

হাতটাে 

স্ত্ীঃ কিরখা, কছরির খ ি িাতটান িরয়রছ; কেখারনই টাকা রাদখ, চ দর িরয় োয়। ককাথায় রাদখ িিরতা? 

স্বামীঃ এক কাজ কররা, ওর িিার িইএর কভতর রারখা, তািরি েি ঠিক থাকরি। 

                
            – চন্দ্রা োয়  
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Eight Days in Rio 
I spent just 8 days in Rio with its white beaches, towering mountains and scenic docks - the second largest city in 

Brazil and the state capital of Rio de Janeiro. But I realized quickly why it is referred to as the Marvelous City! 

It’s a paradise built between nature’s magnificent creations and home to one of the world’ seven wonders.  On one 

side stretches the beautiful yet unforgiving ocean and on the other, lush green mountains some of which are home to 

millions of poor people who live along the mountain side in homes called favelas. A city built in the midst of the 

yearlong sun and gorgeous blue water where the wealthy share homes in areas called Copacabana, Ipanema, and 

Leblon where a small 2 bedroom apartment can be worth over 3 million dollars. A paradoxical city of beauty, joy, 

riches, and poverty, a changing vibe challenged by old school ethics which can often make it difficult to support 

their massive economic success and need for more infrastructure. All this coexists for one primary purpose - to enjoy 

each day to the fullest until the very next. The concept of live for today is evident everywhere. I can say for most 

people perhaps this is the mantra. This is not something one can master in a week or even in a year; it needs to be 

felt in your blood or you may simply never fully understand or even worse misunderstand it!!  

 
 

Driving here is not for the faint hearted. Yes there are lanes and frankly the freeways are quite good; but the driving 

etiquette is vastly different. The rules exist but what’s the fun if they can't be broken in broad daylight! Yet every 

driver has a keen sense of the other; thus you don't see as many crashes as the reader may be envisioning. What 

strikes me as unusual is amidst all this chaos I saw only one small auto and bus collision!  

The international airport is tiny compared to the 6.5million people in this city (this compares to 12 million in São 

Paulo Brazil's largest city). When you grab your bags and get ready to leave you will be greeted by friendly faces 

eager to drive you in their cabs. I had no issues - the cabs are safe and very clean. English is not going to help you 

here! Practice Portuguese or get a friend to show you around!  

So let me begin with the beach and I plan to end with the beach; because this is the main artery which pumps blood 

and essentials into their lives and continues to make their culture somewhat elusive to a typical westerner who is 

used to rules, plans and schedules. Out here those days are over my friends. Welcome to a concept called chillax 

which now I understand and can write about perhaps even practice!!  

After resting, my second day began at the beach and not just any beach but the famous Copacabana beach - which 

frankly is a lifestyle, not just a beach. Again let me explain; you go there to experience an entire day of leisure and 
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the very best part is when you go there for a whole day you don't have to plan to bring anything other than yourself 

and shorts or a brazini (the Brazilian version of the bikini). From chairs to umbrellas to water to good food to 

alcohol to shopping (even flying kites) it's all brought to you!! I mean literally everything is at your fingertips you 

just have to wake up and decide today I want to go to the beach … really something to experience. Everything is 

available for sale or rent. The views, the water, the miles of beachfront and the energy from the people are all a part 

of the entire experience which should make the bucket list for people who like that sort of leisure.  

 
 

The men are fit, stylish and very trendy (they love AX and Abercrombie) the women are almost always in high heels 

except on the sand of course (though actually a few were in heels there as well). They are well dressed and they 

flaunt their bodies as if they are each the reincarnation of the sea mermaid whom some worship. I will say if you 

think Brazil is full of beautiful women you will be disappointed because that was not my experience but like most 

places they had their share of attractive people. What is unique is what I call the brazini. … You need to picture this 

because it leaves nothing to the imagination! But what is more attractive is their personality perhaps and their way of 

life. Once you understand and appreciate both together then the individual beauty multiplies significantly... 

It is a culture which for some reason is very much infatuated with looks and perfection; it is not an ideal for ones 

who lack self-confidence or even a certain amount of vanity. Pay attention: I used the term self-confidence and not 

good looking because while the majority of the people there may not good looking; they are however self-confident 

- and that my friends can be a pretty powerful attribute.  

The view from my hotel was breath-taking. I could see two mountain peaks; one with the statue of Christo Redentor 

(Christ the redeemer) a symbol of peace which was gifted to them by the French. It was built between 1922 and 

1931. It is 130 feet tall and 98 feet wide and weighs over 700 tons. It is located at 2300 ft. on the Corcovado 

Mountain in the Tijuca forest. It took roughly 9 years to build and there is good reason for it. It is mostly made from 

soapstone and cement. The other peak which is 1299 feet above sea level is called "Sugar Loaf Mountain" (the name 

was coined by the Portuguese in the 16th century during the heydays of the sugar cane trade). It was an awesome 

way to enjoy a panoramic view of the entire city of Rio, and spend a few hours unwinding after a long journey - 

away from the beach life down below. The transport to Sugar Loaf was a unique experience in itself as it was via 

cable cars. I mean massive cable cars holding over 60 people each. The ride up was somewhat scary since you are 

dangling on a cable over 1200 feet above sea level, and since I didn't pack my wings I felt a bit scared!! The statue 
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of Christ is simply breathtaking; not only because of its sheer size, but because when you look at Him you are likely 

to feel his presence. After all I guess most of us believe in being protected by a higher power.  

The city was primarily built by Europeans (Portuguese, Dutch and French) and the Romans wrote the guide books 

on how to build cities! So generally their concepts have been replicated by most others. (At least this is my opinion). 

The downtown area is not exceptionally impressive it has the basics, a beautiful library, opera house, government 

building and the city centers are nicely decorated with statues and public areas. The public transport system is 

decent, the underground trains or subways were awesome, very clean and very easy to navigate. However, I found it 

frustrating that they were not always open. My prediction is that in a few years this will be an area of continued 

improvement as this country emerges as a global powerhouse and a city of choice. I didn't have the pleasure of 

having to wait in lines for services such as banking or purchasing tickets so I can't comment but I have heard this can 

be frustrating for most Americans. Food wise I experienced good seafood at a local restaurant in the Leblon area. It 

was awesome seafood actually and it is the only meal I will remember. Frankly the beef I ate did not meet my 

expectation and left me with a feeling of "this can't be it" but nonetheless the massive left overs from that meal were 

also shared with a few hungry locals so I left with a feeling of a minor achievement. 

I felt the city get ready for the December 31st celebrations to honor the sea goddess, Lemanjá. Preparations were in 

progress over several days, perhaps months; and the pulse was being felt all over the city. Do get to the beach front 

early around 8pm to secure a spot of pristine beach of your own; perhaps mark your section with coconuts do 

whatever it takes to secure your spot, but remember not to worry because everything will be brought to you just like 

any other day! There were over 2 million people at the beaches of Copa, Ipanema and Leblon and the entire sky was 

lit up for 22 minutes with magnificent earth shaking fireworks. I can still feel the thunder in the sky and smile as I 

close my eyes to picture the colors. Twelve massive cruise ships also joined the party on the beach as they watched 

from a distance. In fact the soul of the people could be felt as every one of the 6 million joined in that night to mark 

the New Year; a new beginning for new hopes and dreams. The best part was this was a family event and age didn't 

mean a thing which to me made it all the more special. The culture of touching the waters after midnight and 

jumping over the waves 7 times after New Year for your wishes to come true was endearing and made a very sweet 

memory for ever.  

Overall the experience was better than what I had imagined. Simply put, it is such a naturally beautiful country that 

words can't do justice to it. The people are friendly, laidback, kind, sweet, trusting and amazing hosts.  No wonder 

my eight days in Rio left me utterly charmed. 

 
  – PRASENJIT HAZRA 
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The Culture of Durga Puja 

As I walk by the tall maple tree looking into the third floor wing of my high school and watch the summer green of 

its leaves give way to the fiery crimson of autumn, I am reminded that the time has come once again for our largest 

cultural gathering of the year: the Durga Puja.  Every year, adults and children alike look forward in anticipation of 

this celebration of culture and community, an event that brings us all closer through tradition and religion and gives 

us a chance to take pride in a truly wonderful group of people with an incredible heritage.   

Although I have never experienced what Durga Puja is like back in my parents' homeland, the memorable 

experiences I have had in celebrating it here in America tell me that it is for sure an amazing occasion with a very 

special background. 

Coming to Durga Puja means spending quality time with a great group of people with whom we have very much  in 

common but do not get to see very often.  Although it requires us to rise early on Saturday and Sunday to catch the 

morning anjali, it provides us with two and a half days to exchange stories and share laughs, in turn forming bonds 

and strengthening existing ones.  When I was in elementary school, this was accomplished by running about the Puja 

venue, devouring lots of Snack Pack pudding, and partaking in general horseplay with other young kids.  Although 

our means of having a good time have since changed (with the exception, perhaps, of the pudding), the result is the 

same: a celebration not only of culture, but also of friendship.  Whether it be done over bowls of prasad, at the 

jewelery vendor's table, in the audience of the cultural program, 

it is undeniable that Durga Puja brings us closer together as a 

community. 

As an individual who has performed as a part of Path Bhaban, I 

can wholeheartedly say that much of the anticipation I felt 

leading up to Durga Puja was caused by the fervent preparation 

taken to ready the students of Bangla School for our program.  

Every year, parents help to teach the children a mix of poems, 

songs, and dances to perform as a group for the Puja.  The most 

challenging, fun, and rewarding performances for me, however, 

were the plays.  It is very cool to see young people of so many 

ages and abilities, from four-year-olds who are up on the stage 

for the first time to high school seniors who could live there, 

cooperate to put on wonderful plays.  Even though our pride 

behind our performance lasts only until the adults put on their 

drama and remind us that we children are all amateurs with a 

lot to live up to, it is still a fun-filled and memorable 

experience. 

When I return to the Durga Puja every year and watch the way 

our celebration of Ma Durga brings us together, I see that the Puja builds connections between people not only 
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through adda, but also through culture.  There is a strong heritage at the base in the traditions we celebrate, from 

prayer to food, and as I continue to appreciate our customs, I find myself sitting with my friends in the auditorium 

watching the cultural program instead of playing outside, unfailingly beckoned to the evening arati by the familiar 

beating of the dhak.  I see Durga Puja as a time to immerse myself in the traditions in which my roots lie, to pray for 

another prosperous year, and to truly appreciate my culture: a culture of friendship and a culture of tradition. 

 

 

 

 

 

– DIPRA DEBNATH 
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Visionary Figments 

 

 

 

 

 

– ALISHA D. 
AGE: 8 YRS. 

“FINGER TIP PAINTING”, 
AN ART WORK CREATED 

USING FINGER TIPS ONLY 
 

 

 

 

 

 

– APOORVA PODDAR 
AGE: 9 YRS. 

“CAVE PAINTING”, SELECTED 
AT TROY SCHOOL DISTRICT 

ART SHOW, 2015 
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– AUREL CHATTERJEE 
AGE: 6 YRS. 

PENCIL/CRAYON SKETCH 
AND SMUDGES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

– ISHANI SENGUPTA 
AGE: 7 YRS. 

“MAA DURGA WINS OVER  
DEMON”, PENCIL  

SKETCH-CRUSHED STROKE 
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– SARBANI SENGUPTA 
AGE: 8 YRS. 

“BIRD SITTING ON A PUSSY WILLOW”, PENCIL  
SKETCH-CRUSHED STROKE 

 
 

         

                                            
HIYA THANKUR 

-RINITA BOSE                                                                                                        AGE: 4 YRS. 
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