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Message from NASKA 

Once again we humbly welcome you all to this year's NASKA Kali Puja at Newington High 
School, Connecticut.  Sincerest thanks for coming and joining us with your beloved ones 
and offering your heart-felt devotions. Presence of you and your family and friends during 
the celebration makes the effort worthwhile. 
 
Kali Puja encapsulates the spirit and culture of South Asians all over the world.  Let us be 
worthy of Ma Kali’s divine presence and share our joy and pride with every member in our 
society.  
 
Over the past several years, NASKA has brought to you the celebration of Kalipuja with 
enormous effort and selfless commitment.  This is the time to care and share, to love and be 
loved.  Traditions of maintaining our rich cultural heritage is given the highest priority.  
Through this grand celebration, our rich culture can be passed to the next generations who 
perhaps never have had the opportunity to know the feelings.  
 
We convey our appreciation for the renowned priest Shree Shankar Parial from Bangladesh 
Hindu Mandir, New York, for his altruistic effort to help us to reach into Ma Kali’s heart by 
chants of elating mantras and receive her solemn blessings.  To the tunes of familiar 
mellifluous voice of Mr. Rajdeep Chatterjee, we hope the ambience will turn into a grand 
musical evening. 
 
We convey our deep gratitude to all our guests and volunteers and sincerest thanks to all 
sponsors for their unending support. We wish you and your family good life and best 
wishes. 
 
Every year NASKA has a big commitment to continue to make Kalipuja celebration come to 
reality.  It is only through your continued and generous support that this is made possible. 
We welcome your valuable suggestions to help us continue to improve year over year. 
 
We would like to thank all our guests who through their enthusiastic participation and 
much appreciated assistance make NASKA Kalipuja celebration a remarkable success. 
 
Keep your participation and supports coming and we will come up with the rest!  
 
In warm regards, 
 
NASKA Executive Committee 
Nov 9, 2013 
  



 

Events 

2:00PM to 5:00PM : Puja(worship) and Puspanjali(flower offerings) 

5:00PM to 6:00PM : Bhog and Path (holy scripture reciting)  

6:30PM : Prasad(MAA's blessing) distribution 

5:00PM to 6:00PM : Children's drawing 

6:30PM to 8:30PM : Dinner 

8:30PM : 
Rajdeep Chatterjee, top Finalist of Zee TV "Sa Re Ga 
Ma Pa" & Indian Idol 

 

Shankar Parial, the famous and renowned Goddess Kali Priest of Bangladesh Hindu 

Mandir (BHM) will perform this year’s Kali Puja.  For last 5 years, he is the full time priest 

of the Bangladesh Hindu Mandir, which is basically considered as a Kali Temple.  He has 

done his M. Phil from Sanskrit College in Kolkata, India.  Before being a 

Priest in BHM, he was a Sanskrit professor in Chittagong, Bangladesh.  For 

more than 100 years, his family has a Kali Temple in Chittagong.  His 

ancestors were Goddess Kali Priest for 3/4 generations.  He was selected for 

BHM from more than 300 applicants by a selection committee comprised of 

Ramkrishna Mission and Dhakeswari Kali Mandir in Bangladesh.  He is also 

a regular contributor to "Udyan" Newspaper published from New York.  He 

is the most respected Goddess Kali priest in the New York/New Jersey area. 

 

Rajdeep Chatterjee from Jamshedpur has been learning music from the age of two-and-

half-years under Pandit Shri Chandrakant Apte. He enjoys classical music and can play the 
tabla. Rajdeep graduated in Indian classical music from two universities, Allahabad & 

Gandharva. He was amongst the top Finalist of Zee TV "Sa Re Ga 
Ma Pa" LiL Champs in 2006. Rajdeep was ranked 4th in Indian 
Idol, Season 4 in the year 2008. He was declared as one of the 
best singers of all four seasons of Indian Idol by renowned 
judges like Anu M  alik, Javed Akhtar, Kailash Kher and Sonali 
Bendre. He was declared as the “JHARKHAND ICON” by the 
Symbiosis group along with Film director “Imtiaz Ali” (Director 
Of Jab We Met, Love Aaj Kal). He has recorded a song for AR 

Rahman in his studio for his show in Germany and also recorded a song for a Tamil Film 
with Shreya Ghoshal. Rajdeep's first ever Bollywood playback is in the movie "Bodyguard", 
where he is part of the team of “Band of Powers” who have sung the title track of that 
movie. Recently he has sung the title track for Akshay Kumar's newest release, Khiladi 786. 
He has done around 200 shows in India as well as abroad. His versatility as a singer is his 
strength and his energy and enthusiasm always makes his live performances a memorable 
one.   



From the Editor’s Desk 

 
 
 

C.S. Lewis once said "Literature adds to reality, it does not simply describe it.  It enriches 
the necessary competencies that daily life requires and provides”.  This souvenir magazine 
is a reflection of reality that NASKA has become today.  While celebrating the fourth year of 
Kalipuja, I hope and believe that NASKA has become a part of Connecticut’s reality and has 
enriched the life of New Englanders with spiritual bliss. 
 
Every article, short story, poem of this magazine is a portrait of the author and his/her 
imagination.  They are the literal depiction of author’s visual fantasy entwined with 
astonishing reality.  The art of discovering something extraordinary about ordinary people, 
and saying something extraordinary with ordinary words has resulted yet another 
masterpiece of creative ingenuity. 
 
It gives me immense joy and pleasure to be a part of this year’s Kalipuja celebration.  Every 
effort has been made to make this evening unforgettable.  I sincerely hope that this 
souvenir magazine would also contribute to the cause. 
 
This magazine showcases literary works of writers and creative geniuses of artists from 
around the world.  I am grateful to all those who have so graciously contributed their work 
for everyone to enjoy. 
 
I would also like to thank all the sponsors and business owners for their advertisements in 
this magazine. 
 
I would like to mention that neither NASKA, Inc., nor the members of its Executive 
Committee nor I are responsible, in any shape or form, for any opinion expressed (or 
implied) by an artist, author or advertiser in this magazine. 
 
I wish you all the best and hope you will enjoy reading this magazine as much as you enjoy 
the Puja. 
 
 

Animesh Chandra 
November 9, 2013 

 
 
 

 
 

 

  



 



বেদ 

শঙ্কর পাররয়াল  

 

বেদ আমাদদর রিনু্দদদর প্রাচীনতম ধমমগ্রদের নাম। এর চাররি মূল অংশ রদয়দে: ঋদেদ, যজুদেমদ, সাম বেদ এেং 

অথেম বেদ।  

বেদ (সংসৃ্কত véda वेद " জ্ঞান ") প্রাচীন ভারদত বলখা িদয়দে। তারা সংসৃ্কত সারিদতের পুরদনাতম স্তর সংগরিত 

কদর রিনু্দধদমমর উপর। বেদদর বেরদক মন্ত্রগুদলা রিনু্দদদর অনুষ্ঠান, ধমমীয় কাজ এেং অনোনে মঙ্গলজনক কাদজ 

পডা িয়। দশমনরেদো এেং ভাগ বয ভারতীয় উপমিাদদদশ উন্নত বেদদ অেস্থান গ্রিণ কদরদে তা অদনক বেদে 

বদখা যায়। ভারতীয় দশমনরেদোর রেদোলদয় োেদদরদক এিা পডদত েদল। বেদ আমাদদর পরেে ধমমগ্রে। ‘বেদ’ 

শদের েুু্ৎপরিগত অথম জ্ঞান। যার অনুশীলদন ধমমারদ চতুেমগম লাভ িয় তা-ই বেদ। প্রচরলত রেশ্বাস অনুযায়ী বেদদক 

অদপৌরুদেয় অথমাৎ ঈশ্বদরর োণী েদল মদন করা িয়। এরি কতগুরল মন্ত্র ও সূদের সংকলন। রেশ্বারমে, ভরদ্বাজ 

প্রমুখ বেরদক ঋরে জ্ঞানেদল ঈশ্বদরর োণীরূপ এসে মন্ত্র প্রতেে কদরন। তাই এঁদদর েলা িয় মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রদ্রষ্টা 

ঋরেদদর মদধে বেশ কদয়কজন মরিলাও রেদলন, বযমন রেশ্বোরা, বলাপামুদ্রা প্রভৃরত। 

 

সংসৃ্কত শে véda " জ্ঞান" মূল বে- বথদক উৎপরি রনণময় করা িল " জানদত "। এইরি Proto-Indo-European 

মূল *u̯eid- বথদক উৎপরি রনণময় কর রিদসদে োনাদনা, অথম " বদখুন " অথো " জাদনন " এর বোি বোদধ, শে 

বেদ-এ উদেখ করদত েেেিার করা িল (মন্ত্র, অথো বলাক এর সংগ্রি)।  

 

এরি চার রেরধসম্মত বেদদর সদঙ্গ সিদযাগী (ঋদেদ, যজু বেদ, সাম বেদ ও অথেম বেদ) যরদও তথেসূে অনুযায়ী 

এরি যুে রেদলা ব্রাহ্মন, আযম এেং উপরনেদদর সাদথ।দেদদর এক নাম শ্রুরত। এর কারণ, রলরপেদ্ধ িওয়ার আদগ 

দীর্মকাল বেদ রেল মানুদের সৃ্মরতদত রেধৃত। গুরুরশেে পরম্পরায় শ্রুরত অথমাৎ শ্রেণ প্ররিয়ার মাধেদম বেদ আয়ি 

করা িদতা। বযদিতু বশানা ো শ্রুরতর মাধেদম প্ররিয়ারি র্িত তাই এ বথদক বেদদর এক নাম িয় শ্রুরত।দেদদক 

েয়ীও েলা িয়। এর কারণ, বেদদর মন্ত্রগুরল আদগ রেল রেরেপ্ত অেস্থায়। েোসদদে যদজ্ঞ েেেিাদরর সুরেধাদথম 



মন্ত্রগুরলদক ঋক্, যজুুঃ, সাম এই রতন খদে রেনেস্ত কদরন। তাই বেদদর অপর নাম িয় সংরিতা। বেদ চারখানা 

িদলও চতুথম অথেমদেদ অদনক পরেতমীকাদলর রচনা এেং এর রকেু রকেু মন্ত্র প্রথম রতনরি বথদকই বনওয়া িদয়দে। 

তাোডা যদজ্ঞ এর েেেিার বনই। অেশে বেদদক েয়ী েলার অনে একরি কারণও আদে এেং তা িদলা: এর মন্ত্রগুরল 

রমতত্ব, অরমতত্ব ও স্বরত্ব এই রতনরি স্বরলেণ দ্বারা রেদশোরয়ত, যার ওপর রভরি কদর মন্ত্রগুরলদক উপযুমে রতনরি 

ভাদগ ভাগ করা িদয়দে।দেদদর রচনাকাল সম্পদকম অদনক মতদভদ আদে। এ রনদয় প্রাচে ও পাশ্চাতে পরেতদদর 

মদধে রেস্তর মতপাথমকেও বদখা যায়। উদেখে বয, বেদ রচনার শুরু বথদক তা সমূ্পণম িদত েহুকাল সময় বলদগদে। 

বসই কালসীমা বমািামুরিভাদে রিষ্টপূেম ২৫০০-৯৫০ অে পযমন্ত ধরা িয়। 

 

বেদদর রেরধসম্মত ভাগ চাররি। বেদদর চাররি অংশ মন্ত্র ো সংরিতা, ব্রাহ্মণ, আরণেক ও উপরনেদ্। মন্ত্রাংশ 

প্রধানত পদদে ররচত, বকেল যজুুঃসংরিতার রকেু অংশ গদদে ররচত। এিাই বেদদর প্রধান অংশ। এদত আদে 

বদেস্তুরত, প্রাথমনা ইতোরদ। ঋক্ মদন্ত্রর দ্বারা যদজ্ঞ বদেতাদদর আহ্বান করা িয়, যজুমমদন্ত্রর দ্বারা তাদঁদর উদেদশ 

আহুরত প্রদান করা িয় এেং সামমদন্ত্রর দ্বারা তাদঁদর স্তুরত করা িয়। ব্রাহ্মণ মূলত বেদমদন্ত্রর েোখো। এরি গদদে 

ররচত এেং প্রধানত কমমাশ্রয়ী। আরণেক কমম-জ্ঞান উভয়াশ্রয়ী এেং উপরনেদ্ ো বেদান্ত সমূ্পণমরূদপ 

জ্ঞানাশ্রয়ী।দেদদর রেেয়েস্তু সাধারণভাদে দুই ভাদগ রেভে কমমকাে ও জ্ঞানকাে। কমমকাদে আদে রেরভন্ন বদেদদেী 

ও যাগযদজ্ঞর েণমনা এেং জ্ঞানকাদে আদে ব্রদহ্মর কথা। বকান বদেতার যজ্ঞ কখন রকভাদে করণীয়, বকান বদেতার 

কাদে রক কামে, বকান যদজ্ঞর রক ফল ইতোরদ কমমকাদের আদলাচে রেেয়। আর ব্রদহ্মর স্বরূপ রক, জগদতর সৃরষ্ট 

রকভাদে, ব্রদহ্মর সদঙ্গ জীদের সম্পকম রক এসে আদলারচত িদয়দে জ্ঞানকাদে।  

 

জ্ঞানকােই বেদদর সারাংশ। এখাদন েলা িদয়দে বয, ব্রহ্ম ো ঈশ্বর এক, রতরন সেমে রেরাজমান, তাঁরই রেরভন্ন 

শরের প্রকাশ রেরভন্ন বদেতা। জ্ঞানকাদের এই তদের ওপর রভরি কদরই পরেতমীকাদল ভারতীয় দশমনরচন্তার চরম 

রূপ উপরনেদদর রেকাশ র্দিদে। এসে োডা বেদদ অদনক সামারজক রেরধরেধান, রাজনীরত, অথমনীরত, রশো, রশল্প, 

কৃরে, রচরকৎসা ইতোরদর কথাও আদে।  

 



এমনরক সাধারণ মানুদের বদনরন্দন জীেদনর কথাও আদে। বেদদর এই সামারজক রেধান অনুযায়ী সনাতন রিনু্দ 

সমাজ ও রিনু্দধমম রূপ লাভ কদরদে। রিনু্দদদর রেোি, অদন্তরষ্টরিয়া ইতোরদ বেদে এখনও বেরদক রীরতনীরত 

যথাসম্ভে অনুসরণ করা িয়।ঋদেদ বথদক তৎকালীন নারীরশো তথা সমাদজর একরি পররপূণম রচে পাওয়া যায়। 

অথেমদেদ বথদক পাওয়া যায় তৎকালীন রচরকৎসারেদোর একরি রেস্তাররত রেেরণ। এসে কারদণ বেদদক শুধু ধমমগ্রে 

রিদসদেই নয়, প্রাচীন ভারদতর রাজনীরত, অথমনীরত, সমাজ, সারিতে ও ইরতিাদসর একরি দরলল রিদসদেও গণে 

করা িয়। 

 

 

With Best compliments from 

 
 

House of 
Exotic Spices, 

South Asian Groceries 
Fresh Produce & more 

3 Central Street 
West Springfield, 

MA 01089 
Tel: - 413 731 1910 
Fax: - 413 731 1911 

Khush Gogri – 413 455 7287 
Hash Gogri – 413 221 3474 

Aswin – 413 330 9379  

 

  



शिवगान 
गुनेश्वर राव  

 
सोम का प्रसाद कर  

ममत्र आज रास कर  

मिव का िखंनाद है  

डमरू का प्रवाह कर| 
  

भााँग का ध्यान हो   
मौन का प्रमाण हो  
 नये -नये राज का   

आज पदााफाि कर| 
 

िंख का नाद कर  

पपपासा आज राख़ कर  

राख़ मे प्रताप कर  

मिव का ही जाप कर| 

 

जाप का प्रमाण कर  

लोक का ननमााण कर  

मनषु्य का मान कर  

गरल तू कंठ धर| 
 
 

 

वीणा का गान कर  

गान का गणुगान कर 

मिव का सम्मान कर  

मोह अपना त्याग कर| 

 

त्याग मे प्रवाह कर  

प्रवाह मे ही राह कर 

राह मे न कराह कर  

कराह से पववाह कर| 

 

पववाह प ेन क्षोब कर  

“मैं” को खुद से दरू कर  

घमंड का पवनाि कर  

भभतू का प्रसाद कर| 

 

भतू भलू कर 

सौहादा का स्नान कर  

मभपवष्य पे आाँख रख  

आज त ूमिवगान कर 

 

  



 



হাইকু

অনিমেষ চন্দ্র  

বাাংলায় খুব ববশি প্রচশলত এবাং জনশপ্রয় না হললও ইাংরাশজ এবাং শহশি ভাষায় হাইকু শনলজর স্থান কলর শনলয়লে। হাইকুর উত্পশি জাপালন। অল্প 

কথায় মলনর ভাব প্রকাি কলর একটি েশব ততরী করার শিল্প ই হললা হাইকু। হাইকু শতন লাইলনর ববশি মূলত হয় না। জাপালন এর মাত্রা হললা 

৫+৭+৫। শহশি সাশহলতে এই ধারাটি অশবকল অনুসরণ করা হয়। অথথাত শতন লাইন এবাং ৫+৭+৫ টি অক্ষর। তলব অক্ষর গণনায় যুক্তাক্ষর বক 

একটি অক্ষর গণনা করা হয়। বযমন "িক্ত", "ভক্ত" বা "শনতে" সবাইলকই দুই অক্ষর ধরা হলব। 

ইাংরাশজ সাশহলতে অবিে এই শনয়ম এতটা কঠিন ভালব মানা হয় না। ইাংরাশজ সাশহলতে এক লাইলনর হাইকু ও প্রচশলত আলে। 

হাইকু র প্রধান উলেিে হললা পাঠলকর মলন একটি েশব ততরী করা। বসই জনে ববশির ভাগ হাইকু র শবষয় অলনক সময় প্রকৃশত হলয় ওলঠ। 

জাপালনর কশবরা অলনক সময় দীর্থ পদভ্রমলন ববশরলয় পলরন হাইকুর শবষয় সন্ধালন। 

আধুশনক শহশি এবাং ইাংরাশজ সাশহলতে অবিে হাইকু গভীর ভালবর কথাও বলল। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুলরর সু্ফশলঙ্গ কাবেগ্রলের কশবতা গুশল হাইকু ধারার অন্তগথত। শকন্তু কশবগুরু ৫+৭+৫ এর শনয়ম মালননশন ।  

 

বভজা জানালা 

বৃশি শদলয়লে ডাক 

বতামার সৃ্মশত। 

  
দূর পাহাড়  

র্ন কুয়ািা ঢাকা  

বতামার সৃ্মশত। 

  
মাটির গন্ধ  

পাতার আওয়াজ  

বতামার সৃ্মশত। 

 

একলা পাশখ  

কুলালয় মুখ ঢালক  

বতামার সৃ্মশত। 

  
রাস্তা বপলরালনা  

মাথায় হাত বঢলক  

বতামার সৃ্মশত। 

  
মৃদু কম্পন  

পুরলনা গান বকালনা  

বতামার সৃ্মশত। 

 

  

 

 

 



স্বপ্ন

অনপিতা ভট্টাচার্ি

স্বপ্ন বদলখ মন

জানা বথলকও না জানা-র স্বপ্ন

মানা থাকললও না মানা-র স্বপ্ন

মৃশিকা বথলক আনশমকা-র স্বপ্ন

জীবন পাতায় বলখার স্বপ্ন

হালরর মালে বজতার স্বপ্ন

নগর খাতায় সলতের স্বপ্ন

দুুঃখ হললও সুলখর স্বপ্ন

বচালখর জলল খুশির স্বপ্ন

েশবর মতন সাজার স্বপ্ন

রু্লমর মলধে শদলনর স্বপ্ন

রালতর আঁধালর আললা-র স্বপ্ন

স্বলপ্নর মালে বাঁচার স্বপ্ন

স্বপ্ন

স্বপ্ন

 বদলখ মন

With Best Compliments from 

Asia Super Market 

2013 North Broad Street 

Meriden, CT - 06450 

Phone – (203)440 9660 

 

Everything at NY price 



राह की चाह
रेखा नायक “रानो" 

आज जजंदगी ने लाकर 
खड़ा कर मलया है मुझ े
इक ऐसे मोड़ पर 
जहााँ से दरू तलक 
नज़र नही आती 
कहीं कोई राह मुझे
 
थके हुए मन ओर 
टूटते बदन  के साथ 
बैठ गयी हूाँ चरू होकर 
िायद बहुत मजबूर होकर
 
स्वतः ही बहने लगते है 
मेरी आाँखों के झरने तभी
बाररि की फुहारों से 
भीगने लगता है मेरा अतंस 
वो चली आई है 

मेरे दःुख में िाममल होने 
अपनी िीतल बूंदों के आवरण में 
ढाँक मलया है उसने मेरे आंसुओं को 
ओर चली गयी है वो 
मुझ ेकमजोर ना होने का 
अहसास करा कर 

अब िांत है मन मगर 
मेरी आाँखों की उदासी देखकर 
मुस्कुराने लगे है कुछ फूल 
मंडराने लगी है नततमलयााँ 

िीतल हवा  के झोंके 
मुझ ेहंसाने के प्रयास में 
करने लगे है गुदगुदी 
बहलाकर मुझ ेकुछ देर 
चले जाते है मेरे साथी 
इक बार फफर डूब जाती हूाँ मैं 
मायूमसयों  के अधेंरों में 
फफर मससकने लगता है 
व्याकुल मन मेरा 
मेरी असहनीय पीड़ा देखकर 
जदा होने लगते है पते्त 
मेरी ही तरह वो भी 
टूटने लगते है अपनी िाखों से 
मेरे गम का मातम मनाने 
आ गया पतझर भी 
मगर मैं खिु हूाँ ….
कहााँ अकेली हूाँ मैं 
मेरी ख़िुी में खिु 
मेरे गम में दखुी है ये 
यही है मेरे सच्च ेसाथी 
अब नहीं है बाकी मुझ े
फकसी भी राह की चाह…….

 

  



দৃনি 

তুনি চক্রবতী

অলস সময় ধারা ববলয়  

মন চলল শপেন পালন বধলয় 

বস ধাবমান মন রথ সালথ 

কত সৃ্মশতভরা েশব পলড় বচালখ। 

 

কতকাল আলগ 

কত শবশচত্র স্বপ্নভরা বচালখ 

বদলখশেলাম…এই জড় জগতটালক  

বভলবশেলাম বদলল বদব এলক। 

 

বেঁলদশেলাম মন বদলখ  

বসই বোট্ট বেললটালক  

তাড়া বখলয়ও, বয দাঁশড়লয় শেল  

অসীম তধযথ সালথ  

শবলয়বাশড়র বসই ডাম্পস্টার পালি  

বলালকর পালতর পড়া খাবার কুশড়লয় বনলব বলল 

তালতও বকন আলস বতলড়  

উপরতলার বলালক  

 

দাঁশড়লয়শেলাম  

গভীর প্রশ্ন ভরা বচালখ 

যখন, মা এলস বটলন শনলয় বুলক 

বললশেললন, তাকাস বন মা ওলদর শদলক 

রু্ম হলব না রালতর ববলা, 

স্বপ্ন বদখশব বালজ। 

 

যখন কাল বচালখ, শুশধলয়শেলাম মালক 

বকন অরা করললা তাড়া, বোট্ট বেললটালক? 

ওলতা বনয়শন কালরা খাবার বকলড়  

চায়শন কালরা কালে। 

শুধু অসীম তধযথ সালথ 

দাঁশড়লয়শেল গভীর অলপক্ষালত  

বপট টা ভলর খালব বলল 

না জাশন ক’শদন বালদ! 

 

মা বলললন বরলগ, 

স্বপ্ন বকমন চাও তুশম আজ, 

রু্লমর রাজে মালে 

রাক্ষলসরা আসলে, বকলড় বতামায় শনলত 

নাশক, উড়ে তুশম বমলর্র বকালল  

পরীর ডানায় বলস? 

 

চুপ করলাম আশম। 

পরীর স্বপ্ন বদখার বলালভ  

সশরলয় শদলাম বেললটালক 

অবুে মলনর বথলক। 

 

বসই বস কলব বথলক 

আজ, বচাখটা আশে বুলজ 

নইলল টিকলত পারব না বয 

সমালজর এই উপরতলার সালথ। 

 

মলরই আশে মলনর ভলয় 

বুশে বললব ববাকা বলালক 

ঠাই বদলব না ওলদর পালি  

যশদ,মলনর ভুললও তাকাই আশম 

সবথহারার শদলক। 

 

 

 

  



एक ग़ज़ल 
मोहम्मद आरीफैन ‘राहील’ 

 
 

गांधी की सीरतों का होता गुमान पैदा 
कोई तो आज होता नेता महान पैदा 
 
फफर बाद मे ददखाना फकरदार-ए-परसाई 
पहले करो वतन मे अम्न ओ अमन पैदा 
 
ददल मे सभी के सरगम तू प्यार की जगा दे  
की जजस तरह से तूने मरुली मे तान पैदा 
 
माज़ी मे तुझको इकददन ढलना है के नादान  
कल के मलए हुआ ही यह वतामान पैदा: 
 
न मसर्फा  इल्म देता मेयार जज़ंदगी को 
बलके ये आदमी मे करता है ज्ञान पैदा: 
 
फकरदार की सा'आदत तब खदु नसीब होती 
होता है आदमी मे जब स्वामभमान पैदा: 
 
में क्या बताऊं ‘रादहल’ पछूो सुखनवरो से 
करती है क्या लतार्फत उदूा ज़बान पैदा 

 

  



একিা েিগাে আর আরম 

জয়স্তু দি 

একিা েি গাে আর আরম 
কাল গ্রাদমর পথ বপররদয়  
এক েিগাদের সাদথ বদখা 
সুযমা তখন মধেগগদন 
রদন মধে-েদয়সী িদলও  
গাদের েদয়স একদশা বপররদয় বগদে কদেই 
 
কথায় কথায় কথপকথন 
শুধাই, “আজও কী রকেু চাওার রদয় বগদে, 
কাদরা কাদে?’ 
মৃদু িদস গাে,  
শরীর দুরলদয় েদল, 
‘পরথক চাওয়ার মদতা চাইদত পারলাম কই…? 
বশশে, বযৌেন বশদে যখন  
োধমকে এদলা 
েুঝলাম অদনক রকেুই োরক রদয় বগদে’ 
 
‘বদনা-পাওনার অদনক অদনক রিদসে 
িলদদদি সৃ্মরত রপঙ্গল িদয় বগদে 
কদেই- 
েকুল, মুকুল বপররদয় যাই অজাদন্ত 
সময় রনদজর রিদসে রাদখনা  
কখদনা- 
জীেদনর রিদসেখাতা িয় কী…?’ 
েদডা ভােনায় পডলাম 
একাকী েিগাে কী আমার বচতনার জড  
উপদড রদদয় বগদলা? 
আমাদদর সম্পকম, রদনাদন্তর ক্লারন্ত 
আশা-ভরসা, ভাে-আরর 
বপররদয়  
 

জাল বোনা িদয় উদি না আর  
কখনই- 
পাখ-পাখালী, চারর্াদসর সংসার 
বোদিা েদডা আরশ্রত, স্তােক, পরগাোদদর  
রভদড  
রনদজদকই জানা িদয় ওদি কী? 
 
একিা েিগাে আর আরম 
আমার সিার ওপর ঝড েদয় বগদলা 
েিগাে ও বখায়াল  
অরস্তদত্বর স্বগদতারে……. 



 



 

 



 

  



 



ख्वाब
अननमेष चंद्रा ‘माहताब’ 

 
छत पे बैठे बैठे 
जब तूफान का इंतेज़ार करता हूाँ 
ठीक उसी वक़्त मेरे ख्वाब 
नंगे पावं मेरे घर की 
गमलयों में मुझ ेतलाि करते है. 
 
एक धनु जजसे मैं छोड़ आया था 
आधे रास्ते पे 
अब भी बाररि में खड़ी है 
मेरी आि ्मलये . 
 
एक डायरी जजसका पहला सफहा ही 
एक मुकद्दस फकताब हुआ करता था 
आज भी उस गुलाब के खसुबू बबखेरता है 
जो उसमे कभी रख्खा ही नही. 
 
ग़ामलब की एक तस्वीर 
जजसे सजाना था कभी दीवार कोई 
आज भी उस घर की नींव तलािती है. 
 
एक चरखी के साथ कुछ पुराने पतंग 
जो आपनी बुझती हुई मांजे से 
अभी भी आसमान छूना चाहते है. 
 
 

 
वो आाँगन की तुलसी 
और उसकी सहेली वो जूही के फूल 
िाम होते ही नज़रें चरुाने लगते है. 
अब भी देता है पानी कोई 
उनमें आपनी आाँखों से. 
 
और बड़ी बड़ी आाँखें मलये  
देखता रहता था जो पेंडुलम वाली घड़ी 
सुना है वो अभी अस्पताल में 
आपनी पूरज़े तलाि रही है. 
 
जजस ददन बज उठेगी उसकी घंटी 
मैं वापस आ जाऊाँ गा आपने छत प े
तब तक मुझ ेरहने दो 
इन तूफानों के सहारे 
और मेरे जाम में भर दो 
बाररि का पानी 
कुछ देर और रहने दो यह खमुारी 
कुछ देर और रहने दो यह मदहोिी.

  



ছেমিমবিার সৃ্মনত

শুভারশস গাঙু্গরল  
 

ইদাশনাং আশম লক্ষ করশে বয প্রায়িই আমার বেলললবলার কথা মলন পলর এবাং বসই সৃ্মশতগুশল ববি সুখকর অনুভূশত সৃশি কলর। সবার

অগলচলর আশম এক েলক বহলস শনই | 

Connecticut  এর Southbury গ্রালম প্রায় ে বের বাস | মলনারম পশরলবি প্রচুর গাে পালা, পাহাড়, েরনা নদী শদলয় সাজালনা

এই গ্রাম | গ্রাম বললত আলমশরকার আধুশনক গ্রাম বযখালন গলফ বকাসথ, ranch , BMW, Mercedes এর বিারুম, মল, Hi-

tech Research, কাযথালয় সশব আলে শকন্তু প্রশকশতলক অক্ষত বরলখ | Connecticut এ আমার ও অননোর জীবলনর ধারা অলনক

পালে বগলে | বড় িহলরর গতিীল জীবন যাপলন আমরা শচরকাল  অভেস্থ | বসই পশরলবি বথলক এখালন এলস বুেলত পারলাম উগ্র

চকমলক জীবন ধারার বচ এ অলনক ভাললা | খুব ইলে হলল New  York বতা এক র্ন্টার drive | িহলরর বনু্ধ বান্ধব কলম

যাওয়ালত অলনক ভাববার সময় পাওয়া বগল | ভাবলত বলস বদলির কথা,  বেলললবলা, তকলিার ও ভারলত থাকা

কালীন অশভজ্ঞতা গুললা বচালখর সামলন পশরস্কার হলয বভলস উঠলত লাগললা | তার মলধে আনি পূণথ র্টনাগুললা খুব ববশি কলর মলন

পড়লত লাগললা | শনলজর মলনই বসই সৃশত গুললা বরামেন কশর আর মজা পাই | Connecticut এর ভনু্ধরা

এলল মালে মালেই বসই পুরলনা শদলনর কথা গুললা তালদর বিানাই | কখলনা ভাশব ওরা ববাধ হয় bore হলে | শকন্তু তা নয় বদখলাম 

পুরলনা শদলনর গল্প গুললা শুলন বনু্ধরা বলল এগুশল শললখ বফললল ববি হয়। তালদর উত্সালহ কলয়কটা গল্প শললখ বফললাম। তার বথলক একটা 

গল্প আজ বতামালদর বিানাব।

এই বেলল আর মানুষ হলব না - 

বলয়স তখন আট নয় হলব | আমরা আসানলসালল থাশক | বাবা সলন্ধলবলা অশফস বথলক শফলর চা জলখাবার বখলয়, মা ও

শদশদলদর খবর শনলয়, তারপর আমালক শনয়শমত এক র্ন্টা পড়ালতন | এই শনয়শমত রুটিলনর জনে আমার এক রকম  অভাস হলয় বগশেল

শুলন শুলন পড়া বিখা | সু্কললর বরসাে বমাটামুটি খুব খারাপ হলতানা | বাবা পড়ালতন আর আশম শুনতাম । বযলহতু বিানা 

বা প্রশ্ন করা োড়া আর শকেু করার থাকত না আমার একটা অসভে অভোস হলয় বগশেল বয পড়া শুনলত শুনলত বসাফায় শডগবাশজ খওয়া  

লাফালনা উলেশ্ি বাবালক একটু ববশতবোস্ত করা। শকন্ত বাবা খুব বেহ করলতন এবাং তধযথ শনলয় পড়ালতন | 

  

বসশদন বাবা একটু বদরী কলর শফলরলেন | পলরর শদন আমার ইাংশলি গ্রামার পরীক্ষা | Noun , verb , adjective , adverb ,

ইতোশদ টশপক্স এ পরীক্ষা হলব | সময় কম সুতরাাং বদরী না কলর বাবা আমালক শনলয় বলস বগললন |  রাত আঠটা বথলক দিটা অশি

পরাললন নানা রকম definition , sentences , ইতোশদ |  

  



বাবা বলললন রাত হলয় বগলে এবার বতামালক কলয়কটা tricks শিশখলয় বদলবা যালত কাললক তুশম limited effort শদলয়

question গুললা answer করলত পারলব | বাবা বিখাললন একটা িটথ কাট all  adverbs  end  with "LY”

example quickly , slowly , suddenly etc. | বলললন বযলকালনা িি 'LY' 

শদলয় বিষ হলে বদখললই বুেলব বয বসটা 'adverb'। এবার মা তারা লাগাললন আর বদরী নয় তারাতাশর বখলয় শুলয় পলরা কাল

বভালর উলঠ পরীক্ষা শদলত বযলত হলব | বাবা বলললন মা বখলত ডাখলে বখলত চললা, তার আলগ আমালক একটা adverb এর

example দাও |   

  

হটাত আমার মলন একটা বজদ বচলপ বগল বয বাবালক ভুল prove করলত হলব | এক minute বভলব মাথায় এললা বয আমালদর 

পদশব ' ' শদলয় বিষ হয়। বললাম Ganguly " is an adverb since the  word ends 

with 'LY '..। বাবা এলকই খুব ক্লান্ত শেললন তার ওপর শখলদ বপলয়লে আর আমার পরীক্ষা শনলয় ববি tension | বদখলাম বাবার

হাত কাপলে বচাখ শদলয় আগুন ববলরালে  রালগ | সলজালর বইটা মাটিলত েুলড় বফলল শদলয় মালক বলললন ওলক বখলত শদওনা | একটা

বাঁদর ততরী হলয়লে | মা  ববগশতক বদলখ বাবালক ভুশেলয় বলললন বেলড় দাও ও পারলব এখন বখলত চললা | 

 

Dining table এ ভাই ববান  মা বাবা  শমলল সবাই বখলত বলসশে | খওয়ার বিলষ দুধভাত বখতাম | দুধভাত প্রায় বিষ আর বেহ 

জাতীয় পদাথথ ভক্ষণ কলর বাবার রাগটা আসলত আসলত কলমলে । শজলগেস করললন adverb এর একটা proper example দাও |

তবদুশতক গশতলত আবার একটা দুিু বুশি বখলল বগললা । এক minute বভলব বললাম  JULY " | বললই এক বদৌলড় বসাজা শদশদলদর

র্লর শগলয় দরজা বন্ধ কলর শদলাম | Dining room এ একটা আওয়াজ হললা , বুেলাম বাবা chair বফলল দাঁশড়লয় উলঠলেন আর

মা ববাোবার বচিা করলেন | আললা শনলভ বগল , বাবা বলললন এই বেলল আর মানুষ হলব না  | 

এর  পর বচাে বের বকলট বগলে আশম graduation complete কলর Chartered Accountancy - final exam শদলত

ববলরাশে | মা কপালল দইলয়র বফাঁটা শদলয় বলললন ঈির বক স্মরণ কলরা পরীক্ষায় ঠিক উিীণথ হলয় যালব | বাবা শসঁশড়লত বনলব এলস

বলললন make sure you attempt | He had a great sense of humor and would come up with 

funny comments in a serious situation | বলললন attempt  then only you can expect  

  

আবার বসই দুসু্ট বুশিটা বজলগ উঠল। এক minute বভলব বললাম I am planning to attempt today " - তার মালন 

transpose করলল ৩৯ অথথাৎ fail করলবা  | বলল এক লালফ শসঁশড় বথলক শনলচর landing এ বনলব বগলাম | বদখলাম বাবা

রাগ করললন না হাঁসললন | ভুেলাম একটা বলয়লসর পলর বাবা এবাং বেলল বনু্ধ হলয় যায় | 



With Best 
compliments from 

 

 
 

“A treat for senses” 
- 

 

We are located conveniently in the heart of downtown New Haven 

 
 

148 York Street ♦ New Haven, CT 06511 

203.776.8644 ♦ 203.776.0051 (Fax) 

 

HOURS 

LUNCH (DAILY BUFFET) 

Monday – Saturday: 11:30 AM – 3:00 PM 

Sunday: 12:00 PM – 3:00 PM 

 
DINNER: 

Sunday – Thursday: 5:00 PM – 10:30 PM 

Friday – Saturday: 5:00 PM – 11:00 PM 

 

Catering is available for all occasions. Please contact us for details. 
 

Corporate accounts welcome. 

 



  



ছেবভূনে ভারতবষি

শ্রী হমরকৃষ্ণ ভট্টাচার্ি

সমগ্র পৃশথবীর মলধে এক বদি ভারতবষথ। বয বদলির প্রশতটি ধুশলকণা আধোশিকতায় পশরপূণথ। এই বদলির পূবথ নাম শেল অজনাভ। মহারাজ 

নাশভর পুলত্রর নাম ঋষভ, ওপর নাম অজ। নাশভ + অজ শমশলত হলয় নাম শেল অজনাভ। তার আলগ নাম শেল শহমবষথ - 

শহমাললয়র দশক্ষলন বলল।  

 

ভগবান ঋষভলদলবর িত পুলত্রর মলধে বজেি পুলত্রর নাম ভরত। শতশন শেললন সবথালপক্ষা বেি। তারই নামানুসালর এই বদলির নাম ভারতবষথ। 

সপ্তদ্বীপ পৃশথবীর একটি দ্বীপ জমু্বদ্বীপ। জমু্বশদ্বলপর নয়টি বলষথর মলধে ভারতবষথ অননে এবাং অতুলনীয়।  

এই বদলি আমরা জন্মলাভ কলর ধনে। এ কথা শুধু আমরা মলন কশর তা নয়। স্বলগথর বদবতারা প্রিাংসা কলর বললন, অলনক পুলনের ফললই 

ভারতবলষথ মনুষেজন্ম লাভ হয়।  অথবা ভগবান হশরর অনুগ্রলহই হয়। বদবতারা বাঞ্ছা কলরন ভারতবলষথ মানুষ হলয় জন্ম লাভ করার জনে। 

বদবতারা ভালবন - আমালদর এই শদবে বদহ বা কঠিন জগ্গ্ন্ে, তপস্সসো, ব্রত, দান স্বগথবাস এসলব শক লাভ? এখালন অতোশধক ইশন্দ্রয় বভালগর 

ফলল নারায়লনর পাদপদ্মলকও ভুললশে। কোকাল আয় ুশনলয় আমরা স্বগথবাস করশে। আয়ুক্ষয় হললই আবার জন্ম শনলত হলব। এর বচলয় অল্প 

আয় ুশনলয় ভারতভূশমলত জন্মালনা ভাললা। কারণ সামানে সমলয়র মলধেই, শুভ-অশুভ সব কমথ পশরতোগ কলর শ্রীহশরর অভয় পদ লাভ করা 

যায়। বযখালন শ্রীহশরর কাথারুপ অমৃলতর নদী বনই, বযখালন ভক্ত সাধুরা বাস কলরন না। আর বযখালন তাঁর পূজা, মলহাত্সব ইতোশদ হয়না, 

বস জায়গা ব্রম্ভললাক হললও বসখালন থাকা উশচত নয়। শেমদ্ভাগ্বলতর মলত বদবতারা ভারত ভূশমলত জন্ম চাইলেন। 

এই ভারতবলষথ বয বলাক জ্ঞান, কমথ ইতোশদ অনুকুল দুলথভ মানব জন্ম বপলয় মুশক্তর জনে বচিা না কলর তার অবস্থা হললা বোলধর হাত বথলক 

োড়া বপলয়ও আবার তার জালল ধরা পড়া পাশখর মত। জালল আটকা পলর বস বকবল দুুঃখই পায়। ভারতবাসীর বসৌভালগের কথা আর শক 

বলব। শকেুই না বচলয় ভগবানলক ভজনা কলরন। ভগবান তাঁলদর শনলজর শেপাদপদ্ম দান কলরন। তার শ্রীচরণ লাভ করলল সব কামনা নি 

হয়। বদবতারা চাইলেন বযন ভারতবলষথর মানুষ হলয় জন্মালত পাশর। যালত অনুক্ষণ শেহশরলক স্মরলণ রাখলত পাশর। ভারতবলষথ যাঁরা শেহশরলক 

স্মরণ কলরন এবাং তাঁর ভজনা কলরন বসই ভক্তলসর শতশন সবরকম কলোণ কলরন। 

 



বদবভূশম এই ভারতবলষথ কত অতোচার শনপীড়ন বনলম বনলম এলসলে।কত শবলদিী িাসক কত সুদীর্থকাল ধলর কত বিাষণ কলরলে শকন্তু তবু 

ভারতবষথ ধ্বাংি হলয় যায় শন। ভারতবষথ স্বমশহমায় প্রশতশিত। কত সাধু, সন্ত, কত অবতার স্বগথ ভারতবলষথ আশবভূথ ত হলয়লেন। এমন শক শযশন 

অনন্তকশত ব্রম্ভালের নাথ, শযশন সমগ্র ব্রম্ভাে বকাটির ভজনীয় পাদপদ্ম স্বয়াং কৃষ্ণচন্দ্র আশবভূথ ত হলয়লেন। পৃশথবীর মলধে ভারত্বষথ ধনে। তার 

মলধে বৃিাবনধাম ধনে। বকন? বৃিাবনধাম বগাশবলির চরণ শচন্হ রূপ ললকট ধারণ কলর আলেন। হালরর বিাভা ললকলট - বগাশবিচরণ বতমশন 

ললকলট।ভারতবষথ অনে বকালনা ধমথ বক আর্াত কলর না।  ভারতবলষথর বাণী, "তুশম বতামার ধমথ ঠিক ঠিক আচরণ কর".  তাহললই প্রকৃত 

কলোণ। স্বামী শবলবকানি শচকাগর ধমথসভায় ভারতবলষথর বয বাণী প্রচার কলরলেন তা িাশ্বত এবাং সনাতন। ভারতবষথ ঐশ্বলযথর দাসত্ব কলর 

না। আিার অনুিীললন বস ধনী। ঐশ্বলযথর জান্্জমলক যারা মুগ্ধ হয় তারা আিার সাধনার আনি েরনা উপলভাগ করলত পালর না। বসই 

জনে ভারতবষথ পৃশথবীর সকল বদলির দুশনথবার আকষথলণর একমাত্র প্রাণলকন্দ্র। 

 

 

 

 



You Gotta Keep On Going 

Avinash Pancholi 

 
It doesn’t matter, my friend 

You feel strong or frail 

You gotta keep on going; 

‘Coz you’re on a campaign trail. 

  

It doesn’t matter, my friend 

You’re going down the hill or facing an 

uphill task 

You gotta keep on going; 

‘Coz you’re on a campaign trail. 

  

It doesn’t matter, my friend 

What’s your choice 

you gotta speak up; 

Coz if you won’t 

Others will speak and 

Who will hear your voice? 

  

Keep on going, my friend 

It doesn’t matter my friend 

Whether it’s day or night, rain or shine,  

Blazing hot or chilly cold, 

Coz it’s not under our control mine or thine. 

So, why whine? 

  

Isn’t living a life like 

Going on a campaign trail? 

So, why bother you’re strong or frail? 

 

So, ya know what to do 

You gotta keep on going; 

Coz, if you don’t; 

You’ll get stuck in the muck 

And will be left without a buck. 

  

Who cares, whether you’ve any company 

Or you’ve some money 

Go it alone, my friend 

Coz, once you get on the way 

Nothing can come in your way. 

 

What’re you waiting for? 

Coz, time and tide wait for nobody, nobody. 

 

Winds of changing are blowing hard and 

fast. 

If you don’t change your ways, 

You’ll be forced to change, anyway by  

The rising tide of time. 

 

So, No more delay, delaying 

No more procrastinating 

You better get going buddy 

Whether the water is clear or muddy 

Whether the sky is clear or cloudy 

You’ll get somewhere, some day, some how; 

If not today, tomorrow. 

 



Marooned In Love 
Roy Cherian 

 
Like a little ship I lie, 
Marooned in the sands, 
With no way to move. 
Yes, like a little fool I lie, 
Motionless on the sands,  
Gaping at the sky, 
And thinking of nothing, 
But just you!!! 
 
Sometimes I try, 
To untangle this mystery, 
As to why I am, 
So fixated about you. 
Sometimes I feel, 
That we shouldn’t have met. 
That way, the huge burden, 
The pain, 
Of this fixation, 
Wouldn’t have been there. 
I would not have felt, 
So stranded either. 
 
You begin to dominate, 
The gamut of my feelings, 
While my ego battles, 
To drive you out. 
But when thoughts of you, 
Flood inside me, 
I no longer am able to hold, 
And they breach, 
My barrage of emotions. 
But after a while, 
With only you inside my thoughts, 
I feel so relaxed, 
As you become a zephyr, 
Soothing my heart. 
 

 

There are times when, 
I desperately look out for your call, 
As I yearn to hear you say, 
That you love me. 
My whole life today, 
Is fuelled by a feeling,                                                                                                 
That you always love me. 
But how long can one, 
Live with just this feeling?? 
I don't want to know,  
That you are not keen, when I call 
you. 
I can’t afford to know that. 
I would rather die, 
With just the same feeling,  
That you always loved me. 

 

 

 



Thou Art Dawn 

Dipanwita Pal 
 

The sun was covered with tiny clouds, 

I was wandering, can’t made out. 

What is this, so heavenly feeling? 

Evoking me with its brightest green! 

                     

The sun was so shy, couldn’t come out, 

But Time and Dawn, made him stout. 

He was thinking, to sleep bit long, 

But Dawn told him, he’d to be strong. 

Oh sun! Thou art, so selfish! 

I am wondering, were thou a fish! 

I’m wondering, who you are? 

Shy to shine, still morning there are! 

 

I found myself with you beside, 

Wandering with me, ere my eyes. 

Dur the Dawn, we walk silent, 

Silent is the sky, where Love transcends. 

 

It was splendid, seeing birds, 

They were making, Love in shrubs. 

They were beauty, of this Nature, 

They are till, doth world nurture. 

                    

A group of birds, and foreign ones, 

Flying in the sky, to get a chance. 

I saw and laughed, and thought much, 

And munched and munched the wall-nut. 

 

I was sweating and walking fast, 

Seeing the time, on my wrist moving faster. 

I have to go on work must, 

Leaving thou, for morrow, shining in the vast.  

  



The Magic Number Nine 
Avinash Pancholi 

 

Did you ever wonder, why the Japmala has 108 beads? 

 

Why do we chant Bhagawan’s name 108 times when we recite our istadeva’s (favorite form 

of Bhagawan ) name on the Japmala? 

 

Reason #1: 

We breathe about 10,800 times during the day, the wakeful hours.  We breathe; we are 

alive, because of krupa (grace) of Bhagawan.  It may not be feasible to say Bhagawan’s 

name every time we inhale and exhale. So, can we at least remember our Creator Bhagawan 

and Prakruti Mata (Mother Nature) at least 1 % of times we are awake ? 

 

Reason # 2: 

The digits in the number 108 adds up to 1+0+8= 9 

According to Vedic Math, Nine is a Magic Number.  The four Vedas- Rig-Veda, Sham Veda, 

Yajurveda and Atharvaveda – are the foundation of all Sanatana Hindu Dharma scriptures 

from the hoary past. 

Multiply 9 by any number; and the sum of the digits in the product (the answer to the 

multiplication) adds up to 9. 

9 X 2 = 18  1+ 8=9 

9 X 111= 999 9+9+9=27  2+7=9 

 

Our ancestors, Hindu mathematicians par excellence, who developed the numbers 0 to 9 

and gifted to the world the decimal system (decimal in Latin and Dasham in Sanskrit are 

cognets) and called the number 9 a “Purna Anka” (a number complete in itself). 

 

Reason # 3: 

The number 18 is very important one for our Dharma Shastras.  That’s why,There are 18 

Adhayas in the Shri Mad Bhagavad-Gita Geeta, the song divine.  

 



There are countless other examples from our scriptures. There are 18 puranas. The sum 

total of the digits of number of slokas in Shri Mad Bhagawatam, the epic poem describing 

the divine play (lila) of Bhagawan Krishna, adds up to 18, that is 9.  Bhagawan Krishna 

describes 36 gunas (characteristics) of a Bhakta (devotee) in Bhaktiyog (12th Adhyay -

chapter) of the Gita. 

 

Bhagawan Krishna is believed to have appeared in various human forms to come to rescue 

of Narasimha Mehta, the poet-saint and one of the greatest devotees of Krishna from 

Gujarat. 

  

 

 

 

 

 In loving memory 

Of 
Late Shri Laxmiben Motibhai 
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The Nor’easter  
Anirrban Mukherjee 

 

Jaisalmer 

A caravan was cruising slowly through the Sam dunes deeper into the bewildering Thar 

Desert. Despite late afternoon, the barren resembled an inflamed cupola; sizzling under 

tremendously high temperatures. The sun, which was perhaps changing its colour to 

orange elsewhere in the country was still glowing at its brightest on top of the arid 

contours of the sandbanks. The bluish hue of the sky hanging on the top the dunes were 

devoid of any traces of cloud. The scorching rays transformed as if into spikes and spears of 

hot metal creating a burning sensation to the exposed skin. The exceptional dryness of the 

sand land added to the misery of the travellers, who were left dehydrated and baked 

halfway into their voyage. The caravan was heading towards an oasis, just over a dozen 

kilometres into the desert, which was the site of one of the eminent sunset points and an 

entertainment hub post sundown for the tourists from the length and breadth of the nation 

and from all over the world, who congregated into the desert city in astronomical counts 

throughout the year.  

The leader of the caravan was in his mid twenties. He was also the chieftain of the 

entourage and regarded as a connoisseur about almost everything in and around Jaisalmer. 

His age, significantly lesser than his peers negated numerous desert myths around 

correlation between years of experience and strands of grey hair! However, Aditya proved 

all wrong; riding on his sound knowledge, sharp navigating skills, profound wisdom, 

prompt decision making abilities, lion heartedness and exceptional composure during 

crisis. His pleasing persona was an added bonus, which he used charmingly well to win the 

hearts of his clientele and very soon made him the most preferred tour operator of that 

region. His peers were indeed astonished to see him grow on stature so early, but 

generally, apart from a covetous few, they weren’t grudging even when Aditya controlled a 

significant proportion of the market shares.  

Aditya was dressed traditionally in a yellow choga, chapkan and a yellow turban with 

various kaleidoscopic patterns printed on it. His sharp nose was an indication of his 

stubborn nature and his firm chin a sign of his decadency from the spirited Rajputana 

bloodline. He was a carter of the age old virtues of the regal clan - courage, honesty, 

determination and never say die attitude. His agile legs hinted about his dexterity like a 

scheming desert fox; his burly yet supple built proved that he was well equipped to take up 

any challenge requiring corporal potency and his deep sparking eyes and the movements of 

his pupils suggested that he was man with supreme alertness, wisdom and presence of 

mind.  

‘Quarter of an hour more,’ Aditya estimated and they should be reaching the solace of cool 

shades of the canopies set up to soothe the sun baked tourists. That day, he was in the helm 



of a group of English tourists, who found themselves in doldrums experiencing such 

extreme temperatures in contrast to the familiar mild English summer that they are 

accustomed with. Moreover they had spared only a day for themselves to experience every 

marvel of Jaisalmer! When Aditya alerted the Brits on the unfeasibility of the proposal, 

their captain cited about a similar experience during his trip to Egypt, ‘I had proved that 

bloody thug of Sahara wrong and covered all the damn tombs of the Valley of the Kings in a 

single day! Now it’s your turn, lad, help me live my dream and don’t forget the boiling blood 

of the Tudors run through my veins,’ he challenged. Aditya looked back and saw the obese 

‘Tudor’ huffing and puffing, chastised by the mercilessly dry Thar, which unlike Sahara 

contained no traces of vapour in its air! ‘Lord Andrew, how is your dream shaping up?’ 

Aditya shouted in pun. ‘Rubbish! It’s all but harsh reality,’ retorted the royal in the typical 

York accent.  

Aditya recalled the events from the morning as he planned to provide justice to all those 

queen’s men. First he took his visitors for a guided tour into the famous citadel in the city. 

The fort, constructed using yellow lime stone is a classic replica and often referred as the 

golden fortress. When Lord Andrew’s companions saw the fort from the distance, they 

collectively quizzed Aditya whether gold ores were really an ingredient while building the 

fort. The tourists spent a lot of time there and left awestruck after inspecting the intricacy 

and royalty offered in the architectures of the bastions and the palaces. After lunch they 

paid a visit to the Desert national park, anticipating a rendezvous with man-eating tigers, or 

a few vicious Jaguars at least; but all they could see were a herd of black buck deer, couple 

of busy Jackles and a few peacocks. Lord Andrew’s royal blood provoked his hunting 

instincts; sensing that Aditya attracted his attention towards a signboard which displayed 

the list of severe penalties including rigorous imprisonment for anyone spotted hunting or 

poaching the fauna. ‘Don’t even think of it, Lord Andrew! Unless you have aspirations to 

spend the rest of your life in the donjon, accompanied by the infamous goons of the 

Aravalli,’ Aditya quipped. 

The caravan had reached the oasis by then. The entourage sighed in relief after unwinding 

on the thick and soft bolsters under the cool shades of the canopy, sipping ice cool sherbet, 

an exotic cocktail of fruit juice served as a summer coolant mixed with vodka. Some 

embraced the soft pillows, laying on their backs and enjoying the puffs of aromatic tobacco 

from the royally decorated pipes of the hukka. The tourists were served with delicious hot 

Kebabs, variety of Indian breads and a wide spread of beverages as dusk approached. The 

campfire was lit and the local tribal girls started to dance around the fire on the melodious 

folk tunes played by their men.  

There was a considerable drop in temperature after the sunset and the ambience became 

more pleasurable as cool breeze started to blow from the east. The Brits were enjoying the 

dividends after a gruelling day under hot sun. Lord Andrew was on top of his mood; he left 

his divan and started to match steps with the native girls. Aditya however looked worriedly 

towards the vermillion patches appearing at the north eastern horizon and even in the 

dusky light he spotted the assemblage of dark clouds and the flashes of distant thunder. He 



immediately registered all the symptoms – all of that meant only one thing, a desert storm 

was about to strike! His experienced radar like eyes immediately comprehended that the 

trajectory of the storm was going to hit hard within a radius of roughly three kilometres 

from where they were. His brain computed they had about twenty minutes in to evacuate.  

‘Aandhi!’ Aditya hollered in anticipation of the storm as the natives collaboratively looked 

towards the eastern sky. Their expression confirmed Aditya’s apprehension to be true and 

within no time they stopped all amusement, untied their canopies, packed all their 

equipments and rushed back towards their village. Lord Andrew and his accomplice gave a 

bewildered expression at such uncalled-for distraction. Slowly Lord Andrew’s befuddled 

expression transformed into a fury, who was clearly unimpressed with the sequence of 

events and to such an abrupt ending to the twists of his hips encircled by raw beauties. 

Aditya meanwhile showed urgency to get the caravan ready to make the quickest possible 

retreat. Lord Andrew however, bopped towards him like a devastating gale and grabbed 

him by his collar. ‘What the hell is going on?’ he erupted, ‘What nonsense did you yell that 

drove those morons away?’  

‘Calm down Lord Andrew, I am anticipating a desert storm to hit us within next fifteen 

minutes!’ Aditya explained. ‘What!’ Lord Andrew bellowed, ‘Impossible! I have checked the 

forecasts on the internet and no tempest was predicted.’ Disgusted Aditya said, ‘Your 

website can predict the weather of the city, sir but can it predict what’s going to happen 

deep inside the desert.’ Aditya yelled, ‘Gentlemen! Unfortunately the party is over. Unless 

we leave this place immediately we all would be buried into the desert. I want all of you to 

be up on your camels within next one minute. Rush now!’ The lord still held his fort and 

confronted Aditya. ‘I am not going anywhere, you fraud,’ He blasted. ‘I know all these are 

grapevines fabricated by you. I have paid hefty sum for all these fun. You cannot stop 

everything all of a sudden.’  Meanwhile the wind picked up and the rest of the party started 

to panic further but the Lord was unmoved. ‘We are leaving at once, Lord Andrew! If you 

wish to stay back, be prepared to be buried into the dunes. There would not be a single 

trace of you after the storm gets over,’ Aditya ordered the caravan to move. Lord Andrew 

panicked and cried, ‘Hey! For heaven’s sake, you cannot leave me like this. Take me too.’ 

Three of Aditya’s men climbed down their camels and almost flung the Lord up onto his 

camel. Within the next thirty seconds the caravan dashed towards Jaisalmer at top speed.  

After ten odd minutes however, Aditya realized that it was too late; they cannot escape the 

storm passing by. He assessed the situation and immediately ordered, ‘Halt! Get all the 

camels down!’ His men understood what he meant. Aditya rushed towards the anxious 

tourists and asked them to get off their animals and duck behind them towards the 

opposite side of the flow of the wind. ‘I want you to cover your nostrils and stay as low as 

possible,’ he ordered. ‘The speed of the storm will be enormous. Hold onto each other and 

stay as close as possible. Here it comes! Stay low!’  

Lord Andrew looked up towards the direction of from where the storm was approaching. 

All he could see was a colossal wall of sand; pitch dark in colour; about twenty feet high and 

occasional thunder flashing inside it was about to hit  the caravan at a monstrous velocity. 



Within split of a second his face turned pale like a parchment paper; his eyes sighted the 

temple of doom as he stared blankly absolutely perplexed towards the lethal salvo just 

about to descend heavily on the caravan. Aditya noticed the mystified Brit; he got up in 

flash, sprinted towards him; leaped and pressed him down hard onto the floor, just in time 

as the storm unleashed a lethal bout. The wind velocity was devastating and everyone 

captivated felt that as if the judgement day had arrived. Aditya could hear shrill cries from 

the camels compounded with holy verses enchanted by voices of various pitches and the 

resigned moan of Lord Andrew captivated under his brawny figure.  

The storm passed by within five minutes and when it left, Aditya stood back on his toes and 

assessed the impairment. ‘Gentlemen – All of you okay?’ Aditya enquired. Sounds of 

affirmation mixed with applause and terror emerged from all corners of the party. He 

looked towards Lord Andrew to find him still overwhelmed by the trauma. They made him 

to lie on a small charpoy mounted on the hump of a camel while Aditya ordered the 

caravan to proceed towards Jaisalmer.   

Once they reached the city, Lord Andrew offered a hundred pounds note to Aditya, which 

he refused to accept. ‘Jesus! You saved us, son,’ said the Brit. ‘Anyways if you don’t wish, I 

won’t force you. Keep this! This is my visiting card. If you ever happen to visit England, do 

inform me and I will be at your service!’ Aditya smiled back and put the card in his side 

pocket. He was sure that like most tourists this was the last time he was seeing Lord 

Andrew let along a possibility to travel all the way to England. His life was in the desert and 

unlike most; he exactly knew the purpose of his life. He moved back to his office swiftly to 

attend another tour party, who aspired to avail his services for the next few days! 

 
Krishna the Makhan Chor 

 
Sreejita Patra 



Sweet Summer Tales 
Sreejita Patra 

 
This story is about my summer trip. I love summer. I had an awesome summer this year! 

My story consists of pieces that I enjoyed in three places that I visited in summer with my 

family and friends. First stop; Pittsburg. Our drive to Pittsburg was 7 hours. boring!!! I slept 

a little; I played on my ipad later, listen to songs and stopped at food places. When we got to 

the hotel Rishika said "finally!" "Yeah" I said. Abheri sat down quietly.  Driven by Rishika's 

energy we did Mad Libs until grownups asked us to take a bit rest. We went to our rooms. 

By the way, a four year old sweet little girl Nandini and her brother Adi were part of this 

summer experience. After resting for a while we went to see fireworks. It was an amazing 

firework; some of them were even multi colored. The next day we went to see Inclines. It 

was old and pretty and was made in 1700s. There was a statue of Gorge Washington and 

Native Indian and they were discussing something about France war.  

Next day we went to West Virginia to see New Vrindaban temple which is our second stop. 

From Pittsburg it was 2 hours drive. Me and Rai shared a beautiful suites located nearby a 

pond close to forest. And we saw beautiful peacocks walking everywhere. I saw a few of 

them. One was white and the rest were colorful. We saw this beautiful temple that was 

made for Prabhupada, the founder of International society of Krishna consciousness, 

commonly known as "Hare Krishna Movement". Next day morning we had khichuri an 

Indian soupish thing for breakfast. As I had lost my appetite from being sick before coming 

there so I only ate a little and then I and my friends went to the park. I saw my favorite god 

Radha Krishna, Ram Sita, Hanumana. Mom said we have to do prayer so we did. Dad and 

uncles chanted Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, and took part in the 

famous "Radhakrsihna snan Yatra" that was in a duckpond. Radha and Krishna were riding 

on a duck while that was swimming in the pond. I saw quite some dancing of uncles, dad 

and Sambhab dada in Radha Krishna temple. In the morning we all kids milked the cows! 

Pull, pull, pull and squish! It was so slippery. Oh by the way we fed the fish too. It was nice 

trip I ever had. Next day we came home. 

 

Another trip, the final destination was to Acadia National Park in Maine. I guess it was 9 

hours driving to Acadia. First day we went to the beach. We got so sandy that it took 2 days 

to get out of sand. In the night we went to eat dinner in a fancy restaurant and I ate lobster 

for the first time. It was very hard to break. Next day we went to hike and believe me we 

hiked 550 ft mountain. We spent almost 4 hours to go up and down. Then in the evening we 

went again for hiking this time we saw bubble rock. A rock that was hanging at the edge of 

the cliff and this mountain was 750 ft. After 2 hours of hiking we reached to the top of 

mountain. It was beautiful. We tried to push bubble rock but it did not move at all.  We just 

loved Acadia Park -Nature at its best! I want to see this place again and again.  

  



রূপান্তর 
বরাকসানা বলইস 

বমদয় বক রনদয় বেশ ভােনা িদে তুরসার বেশ রকেুরদন বথদক। বোি বেলা বথদক স্বাধীনতা পাওয়া বমদয় বক িিাৎ 
কদর রকেু েলদতও োঁধদে। সু্কদলর পডাদলখার োইদর গান নাদচর অনুষ্ঠাদন অংশ বনয়া রেল ওর রনতেরদদনর কাজ। 
পডাদলখািা বেশ ভাদলা ভাদেই চারলদয় বগদে সাদথ, কখনও বকান সমসো িয়রন। পাশাপারশ গাদন নাদচ পুরস্কার 
অজমন রেল োডরত পাওনা। িিাৎ কদর ক্লাস এইদি উিার পর রনদজই গানিা বেদড রদল। গলািা েড রমরষ্ট রেল 
রকন্তু োডল বয কী পণ কদর বক জাদন আর কখদনা ওদক রদদয় গান করাদনা বগল না। অথচ সে ধরদনর গাদনই 
কণ্ঠিা রেল খাপ খাওয়ার মতন। তুরসা বভদে আজকালকার োচ্চাদদর মন বমজাদজর বকান কুল খঁুদজ পায় না। 
রনদজর বশশে বকদশাদরর কথা মদন পদড। মাদয়র ইোয় গান রশদখ। োো নামাজ কালাদম বপাে করার জনে শে 
অনুশাসদন রাদখন। দুইজদনর দুই মতোদদর সাদথ খাপ খাইদয় চলদত িদয়দে সারা সময়। রনদজর বকান ইো 
প্রকাদশর সুদযাগ কদর উিদত পাদররন কখনও। তদে কখনও োো মা এর অোধে িদয় রকেু করদে ো েলদে এতিা 
সািস রেল না। অথচ রনদজর বমদয়দক। স্বামী স্ত্রী দুজদন রমদল সে রকদমর সুদযাগ ওর চাওয়া, ইো পূরদণর অোধ 
স্বাধীনতা রদদয়দে। অথচ বকাথায় বযন ওরা দূদরর মানুে। এত আধুরনক রচন্তা ভােনা কদরও সন্তাদনর রচন্তা 

ভােনার অদনক রপেদন বযন পদড আদে তারা। গান বেদড রদদলও নাচিা রশখা অেোিত রাদখ।  
 
রশেলী বমািাম্মদদর কাদে একক ভাদে বমৌিুরসর নাচ রশখার েেেস্থা করদত কত ঝাদমলা বপািাদত িদয়দে প্রথদম। 
পদর অেশে ওর নাদচর আগ্রি চি কদর মূদ্রাগুদলা ধদর বফলার বমধা রশেলীদকও োেীর প্ররত আগ্রিী কদরদে। পাঁচ 
েেদরর রশো বশে করার পদর,স্বামী স্ত্রী গুরু রশদেের একক অনুষ্ঠাদনরও আদয়াজন কদররেল অদনক খরচ কদর। 
ওর নাচ বদদখ অদনদক রেরভন্ন অনুষ্ঠান, রসদনমা, রভরিওর ওফার রদদয় েেরতেেস্ত কদর তুদলরেল।পরেকার বলাকজন 
বলদগরেল রপেু রকন্তু ওরাও চায়রন এই রকদশার েয়দস েেস্ততায় জডাদত বমদয়দক। বমদয়রও বকান আগ্রি রেলনা 
প্রচার পাওয়ার, বদদখ বেশ স্বরস্ত অনুভে কদররেল। রকন্তু সু্কদলর গরে বপররদয় রেশ্বরেদোলদয় ভরতম িদয়ই বমদয় বযন 
সমূ্পণম অদচনা িদয় উিদে রদদন রদদন। করদন ধদর বদখদে। একরি বেদলসি োসায় আসদে দুপুদরর পদর প্রায় 
রদন। দুপুর বপররদয় রাত দশিা এগাদরািা পযমন্ত বমৌিুরসর রনদজর র্দর দরজা েন্ধ কদর ওরা কথা েদল, িাসািারস 
কদর বেশ বজাদরই। রমউরজদকর শেও আদস। এই বেদলরিদক তুরসা আদগ কখনও বদদখরন। অথচ পররচয় 
কররদয়ও রদদে না বমদয়। দু একরদন ইদে কদরই সামদন পদরদে তুরসা ওদদর। অথচ ওরা এমনই গদল্প মগ্ন িদয় 
বথদকদে মাদক বযন বচাদখই বদদখরন। ওদদর কথা োতমা আঁচ করার বচষ্টা কদরও েেথম িদয়দে তুরসা। কান বপদত 
বথদকদে। ওরা বেশ বজাদরই কথা েদলদে। রকন্তু শেগুদলা রিকিাক মতন ধরদত পাদররন তুরসা। েোপারিা বেশ 
মনুঃকষ্ট রদদে সাদথ উরদ্বগ্নও করদে ওদক। রারফর সাদথ কথা েলদত বগদল বসও বিদস উরডদয় রদদয়দে। োদ দাও 
বতা এত রচন্তার রকেু নাই। বযন বমদয় আদগর মতনই বোি োচ্চা আদে। রনদজর মদনর রচন্তা আর আরস্থরতায় 
রেরেরর একিা সময় কািদে তুরসার। নয়মাস বপদি ধরা বমদয় যার মুদখ ভাত তুদল খাওয়াদলা এই বসরদন পযমন্ত 
িিাৎ কদর তার েেেিার অস্বাভারেক লাগদে মা িদয় তুরসার কাদে। তদে সেদচ বেশী যন্ত্রনার রেেয় িদয়দে বয 
ভােনাগুদলা ওর জীেন যাপন যন্ত্রনাময় কদর তুদলদে বস কথাগুদলা েলদত পারদে না। রনদজর মদনই োঁধা পাদে 
োরোর। সদন্দদির কথাগুদলা শুদন বমদয় ওর সমস্ত আধুরনকতার রদদক বচাদখ আঙু্গল তুলদে। এই ভােনায় 



কথাগুদলা মুদখ এদনও োরোর বচদপ যাদে। আর এিাই িদয়দে মিা যন্ত্রনার কারণ। এত বয আদয়াজন কদর নাচ 
রশখল, গত এক েের ধদর বসই নাদচর পোকরিসও কদর না। অথচ কতগুদলা েের রিক একর্ণ্টা নাদচর অনুশীলন 
কদরদে বমদয়। শীত, গ্রীষ্ম, েেমা অসুখ পরীোর বতায়াক্কা না কদর। রকেুরদন আদগ গুরু রশেলী বমািাম্মদদর একক 
নাদচর অনুষ্ঠাদন যাওয়ার জনে কািম রদদয় আমন্ত্রণ োডাও রশেলী রনদজ বফান কদর েদলরেল। অথচ বমৌিুরস বস 
অনুষ্ঠাদন বগদলা না। রারফদক রনদয় তুরসা রগদয়রেল। রশেলীর বচাখ ফারঁক রদদয় চদল আসরেল অনুষ্ঠান বশদে রকন্তু 
রশেলী ওদদর বদদখ এরগদয় আসল। চারপাদশ তারকদয় বমৌিুরসর কথা রজদজ্ঞস করল। তুরসা রকদয এক রেডম্বনায় 
পদডরেল। তানা নানা কদর পরীো, শরীর খারাপ ইতোরদ োিনা কদর কািাল। রাদত খাোর বিরেদল বস কথািা 
বমৌিুরসদক েলায় ও বরদগ উিল। এভাদে রমথো েলার কী প্রদয়াজন রেল মা? বসাজাসাপিা েদল রদদে, আমার বযদত 
ইদে িয়রন তাই যাইরন। তুরসা তাজ্জে েদন যায় বমদয়র কথায়।  
 
অোক দৃরষ্টদত তারকদয় বদদখ; ওই িুকুন বমদয়দক। রারফও বি বি কদর বমদয় বক সায় বদয়। রাদগ গা জ্বদল যায় 
তুরসার। তুরম তা িদল েদলারন বকন তখন। খারনকিা রাগ রারফর উপর বেদড স্বরস্ত বপদত চায় তুরসা। তেু অস্বরস্থ 

কাদিনা। গুরু িাকদল ইদে িয়রন েদল যাদো না, এমনিা ভােদত পাদর না তুরসা। এদদর রচন্তা ভােনাগুদলা কতিা 
পাথমকে িদয় যাদে আমাদদর বথদক, রিসােিা েড করিন লাদগ তুরসার। মাস চার পার িদয় বগদে বমৌিুরসর এই 
নতুন বেদলিার সাদথ চলার। ওরা আদে ওদদর রনদজর আনদন্দ। আর মদনর জরিল ভােনায় তুরসার জীেন রেরেদয় 
উিদে। বতারা যরদ বপ্রম কররেস তদে বস কথািা আমাদক খুদল েল। আর র্দর রখল রদদয় থাকার সময় আসদে 
আদরা পদর। এভাদে এখনই সে খুইদয় েসার সময় নয়। আর যরদ রনদজরা বকান সম্পদকম জরডদয়ই পদরদে তদে 
সামারজক স্বীকৃরতর েেেস্থা করদত িদে। যা ভাদে ভােুক বমদয়। রনদজদক যন্ত্রনা বদয়ার বচদয় বমদয়র সাদথ 
বখালাদমলা কথা েলার রসদ্ধান্ত বনয় তুরসা। েুরির রদন বেশ অদয়সী ভঙ্গীদত রু্ম বথদক উিল বমৌিুরস। বদরর কদর 
রু্ম বথদক উিার এই অভোসিাও নতুন। আদগ বতা সকাদল উদি অনুশীলন করত গাদনর, নাদচর। বস সে 
রেেয়গুদলা লাদি উদিদে। সোই সে রকেু েদদল বফলদে। শুধু তুরসা রনদজদক েদলাদত পারদে না। েুরির 
রদনগুদলা পররোদরর সোর সাদথ নাস্তা করার বরওয়াজ রনদয় এখনও সকাদল বিরেদল নাস্তা সারজদয় েদস থাদক। 
রারফও আজকাল নাস্তা করদত চায় না। েদয়স িদয়দে বমদ নারক োডদে। জরগং কদর এদস িালকা ফল দুধ বখদয় 
বনয় তুরসার বিরেল সাজাদনার আদগই। রতনজন মানুদের রতন রকম জীেন যাপন।  
 
তুরসা আজ েদস আদে সকাদলর নাস্তা রনদয় বিরেদল। আজ কথািা েলদে বমৌিুরসদক। রনদজর ভােনা গুদলা বঝদড 
বফলদতই িদে ওদক। র্রডদত দশিার র্ন্টা োজদে িুংিাং কদর। আর কতেণ েদস থাকদে ভােদে তুরসা। বমৌিুরস 
বেররদয় এদলা ওর র্র বথদক। বচঞ্জ কদররন। তার মাদন র্দর আদে বেরডদয় যাদে না, ভাদে তুরসা। িাই মা, 
মররনং মররনং বতা বযদত েদসদে তেু সে রাগ, অরভমান বচদপ বরদখ শান্ত ভাদেই উির কদর তুরসা। মররনং। 
বপেন বথদক ওদক জরডদয় ধদর চুমু খায় বমৌিুরস। একিু অোক লাদগ তুরসার। কতরদন বমদয় এমন কদর কাদে 
আদস না। অথচ আদগ েদণ েদণ আদর করত জরডদয় ধরত। রাদত ওর মাথায় েীরল কদর রু্মপাডাদত িদতা। চি 
কদর বচাখিা রভদজ উদি। আজ সারারদন বতামার সাদথ কািাে মা।কলকল কদর কথা েলদত েলদত ওর সামদনর 
বচয়ারিা বিদন েদস বমৌিুরস। বভজা বচাদখর উন্মাদনা সররদয় অোক িোর পালা এোর। দাও মা, বখদত দাও, েড 
রখদা বপদয়দে। বেদি খাোর উরিদয় বদয় তুরসা। বেি বিদন বখদত বখদত বমৌিুরস েদল, মা বতামাদক একিা কথা 



েরল। তুরসার উিদরর অদপো না কদর েলদত থাদক বমৌিুরস, গত কদয়ক মাস ধদর আরম আর সজল রমদল রকেু 
গদেেনা করলাম মা।  
সজল বক? সজল িদলা যার সাদথ গত রকেুরদন আরম োসায় সময় কািারেলাম। ওি বতামার সাদথ পররচয় কররদয় 
বদই নাই। যাহ্ ভুদল গোরে জ্বীে কাদি বমৌিুরস। রকেু মদন কদরা না। কাদজর কথা বশান। তুরসা ভাদে করদন !
কদয়ক মাস িদয় বগল। বমদয় বকান বর্াদর আদে বক জাদন। যাক রনদজই যখন েলদত শুরু কদরদে একরদক বথদক 

ভাদলা িদলা। প্রয় না কদর বশানায় মন রদল তুরসা। রিক আদে েদলা। আরম আর সজল একরদন রেশ্বরেদোলয় 
বথদক আসরে, িিাৎ কদর রকেু অদু্ভত সাজদগাজ করা মানুে আমাদদর রর্দর ধরল। আমাদদর রর্দর নাচ করদে। 
অসম্ভে োদজ শে উচ্চারণ কদর গালাগারল করদে, না মজা করদে রিক ধরদত পারলাম না আরম। ওরা নানা রকম 
রখরস্ত, অঙ্গভরঙ্গ কদর আমাদদর কাদে িাকা চাইল। সজল ওদদর পঞ্চাস িাকা রদদত বগদলা । আমার কীদয িদলা 
আরম বনািিা তাডাতারড রনদয় আমার েোদগ ঢুরকদয় বফললাম। ওরা মারমুরখ িদয় উিল। আরম েললাম বশান, আরম 
একজন নাদচর রশল্পী রকন্তু বতামাদদর মতন নাচ কখনও বদরখ নাই। আরম বতামাদদর নাচ রশখদত চাই। আরম 
বতামাদদর অদনক বেশী িাকা বদদো। ওরা আমার কথা শুদন বিদসই োঁদচ না। তারপর েলল, বদ যা রদরে এখনই 
বদ নাচ িাচ রশখা লাগদে না। ওরা রকেুদতই আমার কথা শুনদত চায় না। ওরা বকান কথা রেশ্বাস করদত চায় না। 
আরম জানদত চাই ওরা বকাথায় থাদক, ওরা সুর কদর একধরদনর গান গায়। অঙ্গভরঙ্গ কদর আমাদক রনদয় 
িাসািারস কদর। আমার বজদ চাদপ ওদদর সম্পদকম জানার জনে। রজজ্ঞাসা করর ওরা বক, রক কদর, ওরা এমন 
বকদনা? ওরা আমার প্রদয় বরদগ উদি। রেশ্রী অঙ্গভরঙ্গ কদর কাপড খুদল বফলদত চায়। রকদয একিা অেস্থায় সময় 
গরডদয় যায়। সজল আমাদক বিদন রনদয় আসদত চায়। রকন্তু আরম ওখান বথদক আসে না ওদদর সম্পদকম না শুদন। 
এক সময় আমার কান্না চদল আদস। জানদত চাই বকন তারা েলদে না তাদদর কথা আমাদক। অদনক োক 
রেতোর পর এক সময় ওদদর কদয়কজন আমাদক রেশ্বাস কদর। ওরা বোঝদত পাদর আরম আন্তররক ভাদে 
ওদদরদক জানদত চাইরে। েদলা মা আমার এই রেশ েের েয়দস আরম কী বকানরদন বকান রিজডা বদদখরে? 
বতামাদদর কাে বথদক, পডার েইদয়, রশেদকর কাদে বকাথাও বকানরদন এই রেেদয় শুদনরে? অথচ ওরা আমাদক 
রেশ্বাসই করদত চায় না বয আরম ওদদর রেেদয় রকেুই জারন না। এই সাজাদনা পররপারি বতামাদদর বশখাদনা 
জীেদনর োইদর, অদনক রকেুই আরম জারন না। জীেদনর োস্তে এেং করিন রেেদয়। ওদদর জীেনিা কী দুুঃসি 
কদষ্টর। এই সমাদজ প্ররত পল ওদদর রনদজর জদন্মর কষ্ট েদয় বেডাদত িয়। অথচ এজনে ওরা দায়ী নয় মা। এই 
কথািাই ওরা জাদন না। প্রকৃরতর রেরূপ েেেিাদর তাদদর অঙ্গ প্রতঙ্গগুদলা সরিক ভাদে গরিত িয়রন। সমাদজ 
তাদদর নারী ে পুরুে নাদমর বকান পররচয় নাই। পররোর তাদদর এই পররচদয়র িাত বথদক রনদজদদর রো করার 
জনে দূদর বিদল বদয় বোি বেলায় ওদদর পররোর বথদক। জদনা মা, ওদদর কথা শুদন আমার এত কষ্ট িদয়দে। 
শারীররক বেকদলে গরিত মানুেগুদলা সমাদজ কী উপিাদসর পাে। আমাদদর সাদথ যখন কথা েলরে, তখন পাদশ 
দাঁরডদয় অদনদক ওদদর উপিাস কররেল। এমন কী রঢল েুঁডরেল।পুরলশ পযমন্ত দূদর দাঁরডদয় থাকল সািাযে করদত 
এরগদয় আসল না। আরম ওদদর রনদয় একিা বরসু্টদরদন্ট বযদত চাইলাম িোরি ওদদর রনদত চাইল না । বিাদিদল 
ওদদর ঢুকদত রদল না। সমাদজর প্ররতরি বেদে ওদদর জনে েড কদর না দাঁরডদয় আদে। বকাথাও ওদদর প্রদেশ 
অরধকার নাই। রকন্তু ওদদর বতা বখদত পডদত িয় মা, নারক? তুরম কী জাদনা ওরা বকমন কদর েড িয়?  
তুরসার অোক িোর পাো বযন থমদক বগদে বমৌিুরসর মুদখ। এতিুকু বমদয় কী সে েলদে। কই তুরসা বতা এত 
েয়দস কখনও এসে রেেয় রনদয় ভাদেরন। সমাদজর রকেু রেেয় আদে তা বযন অরলরখত ভাদে এরডদয় যাওয়ার 
একিা বর্ােনা বদয়া আদে। গ্রাদম শিদরর বমাদড পাগল বদখা যায়। এই পাগল কার োরডর মানুে, বকদনা পাগল, 



কখনও এমন প্রয় জাদগরন মদন। রঢল েুঁদড কথা েদল, বেদল বপদলরা পাগলদক বখপাদে এিাই বযন স্বাভারেক। 
কখনও বকান প্রয় নয়। জানার প্রদয়াজন নাই শুধু এরডদয় যাওয়া শুধু রনদজদক রনদজর পররোদরর ভাদলা মদন্দর 
মাদঝ জরডদয় থাকা। বমদয়র আদলাচনার সমু্মখীন িদয় লজ্জাই বপদলা বযন তুরসা। সিজ ভাদেই েদল, আরম জারন 
না।  
ওদদর একিা সমাজ আদে ওখাদনই ওরা েড িয়। কাদরা রিজডা োচ্চা িদয়দে শুনদল ওরা এদস োচ্চািাদক রনদয় 
যায়। মানুদের োরডর জন্মরদদন, রেদয়দত, নানান ধরদনর উৎসদে ওরা বজার কদর গান োজনা কদর, বজার কদর 
পয়সা আদায় কদর রনদয় যায়। বকউ ওদদর বকান সুদযাগ বদয় না। েড প্ররতদযারগতা কদর োঁচদত িয় ওদদর এই 
সমাদজ। অথচ ওদদর জদন্মর জনে ওরা দায়ী নয় মা। রেদদদশর সমাজ অদনক এরগদয় বগদে যরদও আমাদদর 
মতনই রেল ওদদর জীেন যাপনও এক সময়। স্বাভারেক নারী পুরুেও ইদে করদল তাদদর রলঙ্গ পররেতমন কদর 
নারী বথদক পুরুে ো পুরুে বথদক নারী িদয় যাদে। প্রথম বয বেদলরি, বেদল বথদক নারী িদয়রেল ১৯৫৮ সদন। 
আদমররকায় বস অপাদরশন করদত পাদররন। তাদক বযদত িদয়রেল বনদারলোন্ড। বেদল বথদক বমদয় িদয় যখন রফদর 
এদলা রনজ বদদশ, আদমররকার মানুেরাও তাদক েোঙ্গ রেদ্রুপ কররেল। বনদারলোদে খেরিা প্রচার িওয়ার পর বয 
খালার োরডদত থাকত, বসখাদন বলাদকর ভীড বলদগ রগদয়রেল। রাদতর অন্ধকাদর পারলদয় অনে শিদর রগদয় লুরকদয় 
রেল অদনক রদন। এত রকেু তুই জানরল কী ভাদে? এই এদতারদন আরম আর সজল রমদল ইন্টারদনদি রিজডা 
সম্পদকম জানদত রগদয় অদনক রেেদয় জানলাম। অদনক পডাদলখা করলাম। অদনক মুরভ েরে বদখলাম। সজলও 
ওর জীেদনর একিা গরত বপদয় বগদলা।  
ওর আোর কী িদয়দে? ও কী রিজডা নারক? তুরসা অোক িদয় জানদত চায়।  
না মা, ও রিজডা নয়। তদে ও সমকামী। চমদক উদি তুরসা প্রয় কদর, বকন ওদক এমন িদত িদে বকন? ও বতা 
ইো কদর রকেু করদে না মা। ওর রেেয়িাও একধরদনর েেরতিম। সাধারন মানুদের বথদক। ওরা সমরলদঙ্গর 
মানুদের প্ররতই আগ্রি অনুভে কদর। ও বতা বচষ্টা কদর এমন রচন্তা েদল করদত পাদর। পাদর না। এিা ইোর 
রেেয় না। তুরম বয এত ভে গায়ক ‘এলিন্ জদনর’ বসও সমকামী জান কী? পৃরথেীর কত রকেু র্িদে কত রকেুই 
তুরসা জাদন না। বমদয়র কাদে েড রিয়মাণ মদন িয় রনদজদক। বতা সজদলর কী গরত খঁুদজ বপদলা? প্রয়িা কদরই 
েদস তুরসা। ও রিক কদরদে চদল যাদে রেদদদশর বকান বদদশ, বযখাদন সমকামীদদর রেদয় িয়। একসাদথ থাকার 
সুদযাগ আদে। এখাদন থাকদল বতা ওর জীেনিাও সে রকেু বথদক েরঞ্চত থাকদে। মারাও বযদত পাদর উগ্রপেীর 
িাদত সমকামী েদল।  
তুরসা খারনক রেব্রত িদয েদলই বফদল, আমার খুে অরস্থর লাগত বতাদদর র্দর দরজা েন্দ কদর র্ণ্টার পর র্ণ্টা 
কািাদনা বদদখ। বিা বিা কদর বিদস উদি বমৌিুরস েদল, বতামার অেস্থািা এখন আরম েুঝদত পাররে মা। তদে জান 
কী সজদলর সাদথ থাকা অদনক বসফ। ও ধদরা আমার একিা বমদয় োন্ধেীর মতন। আমার প্ররত ওর কখনও 
আগ্রি জাগদে না। বমৌিুরসর বমাোইলিা বেদজ উদি এ সমদয়। , রকন্তু কী 

কথা েলল, তুরসা রেনু্দ রেেগম েুঝদত পাদর না। রমরনি পাঁদচক কথা েলা বশে কদর েদল, আদরক কাপ চা দাও 
মা। তুরসা চা রনদয় আদস রনদজর জনেও এক কাপ রনদয় েদস। জানদত চায়, কার বফান? সজল বফান কদররেল, 
কাল আমাদদর এক জায়গায় বযদত িদে।  
বতার কথা রকেুই বতা েুঝদত পারলামনা, কী ভাোয় কথা েরলস? ওহ্ মা আমরা বেঞ্চ রশখরে, তাই দুজন যখন 
কথা েরল, ভাোিা পোকরিস করর।  



মাথািা রঝমরঝম করদে তুরসার। রনদজর গরেেদ্ধ ভােনার োইদর এত কথা িিাৎ কদর বকমন এদলাদমদলা কদর 
রদদে রচন্তা ভােনা। চাদয় চুমুক রদদয় চুলগুদলা রপেদন ঝাঁরকদয় রনদয় বমৌিুরস আোর েদল, মা বতামাদক আদরকিা 
কথা েরল। আোর কী ভয়ােি কথা েলদে বমদয় বক জাদন। তেু তুরসা স্বাভারেক ভাদেই েদল, েদল বফদলা। 
আমরা একিা প্ররতষ্ঠান  
করদত যারে বযখাদন রিজডাদদর সিদযারগতা করা িদে। তারা মানুে শুধু তাদদর স্বাভারেক গডন সরিক ভাদে গদড 
উদিরন। বযমন রকেু মানুে আোর স্বাভারেক শরীর রনদয় জন্ম রনদয় তাদদর মরস্তষ্ক স্বাভারেক ভাদে গদড উদি না। 
বমণ্টাল রিদজদোল। প্রকৃরতর রক ভয়ােি রেরূপ প্ররতরিয়া মানুদের উপর। এোর তুরসা েদল, তারদচদয়ও ভয়ােি 
বমন্টাল রিদজদোল, যারা বদখদত স্বাভারেক, চলাদফরা স্বাভারেক রকন্তু মদনর মাদঝ মিা কুরিল। যাদদর কারদণ 
মানুদের স্বাভারেক জীেন িদয় উদি েরতর সমু্মরখন। তা খুে রিক েদলদো মা। মা এইজনে আমরা চাইরে আমরা 
বয সংগিনরি চালাদো বসখাদন তুরম থাদকা আমাদদর সাদথ। বোট্ট বমদয়িা সরতে েড িদয় বগদে উপলরি করল 
তুরসা। উদি ওর কাদে রগদয় আদর কদর েলল থাকেদর মা বতাদদর সাদথ। বতাদদর সাদথ বথদক অদনক রকেু 
রশখদত িদে আমাদক। 
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বেঁদচ থাকা আর অরভনয় 
রপ্রয়াঙ্কা রায় েোনাজমী

 

রু্দমর মদধে আদধা-অন্ধকার এক অনুভূরতদত বমদেয়ীর মদন িল বকাথায় বযন সানাই বেদজই যাদে একিানা। 

রু্দমর মদধেই রতরন ভােদলন, তািদল রক ইমরলর রেদয়িা শুরু িদয় বগল? রকন্তু তাঁদক োডা বতা অনুষ্ঠান আরম্ভ 

িদে না, রতরন বতা বমদয়র মা। এই অদেলায় রতরন রু্দমাদেন আর সেরকেুদত বদরী িদয় যাদে বভদে বমদেয়ী 

ধডমড কদর উদি েসদলন। উদি বদখদলন এিা তাঁর রনদজর র্র নয়। চারররদক ভারী পদমাদর্রা োয়া োয়া একিা 

বিাদিদলর র্র। দু’রমরনি লাগল বচাখ সইদয় রনদত। র্রড বদখদলন, এখদনা সকাল রদয়দে। সদে এগাদরািা োদজ, 

রকন্তু র্দরর বভতর আদলাোয়া বদদখ সময় বোঝা যাদে না। মাে র্ন্টা রতদনক আদগই তাঁরা বলানাভলার এই বগস্ট 

িাউদস বচক-ইন কদরদেন। তাঁরা অদথম বমদেয়ী ও তাঁর স্বামী অরুদণাদয়। েদম্ব বথদক বভার বভার বেররদয় 

পদডরেদলন গারডদত, ট্র্োরফক আর ভারী েেমা এডাদত। আিিা নাগাদ বপৌঁদে চা বখদয় বমদেয়ী একিু বরস্ট বনোর 

জদনে শুদয় কখন বয রু্রমদয় পদডদেন েুঝদত পাদরনরন। অরুদণাদয় অেশে বজদগই রেদলন, োইদরর ঢাকা োরান্দায় 

েদস প্রকৃরতর বশাভা বদখদত বদখদত খেদরর কাগজ পডরেদলন। অথো, খেদরর কাগজ িাদত রনদয় শুধুই েৃরষ্ট 

বদখরেদলন।  

রু্ম বথদক উদি বচাদখমুদখ জল রদদয় বমদেয়ীও োরান্দায় রগদয় একিা বচয়ার বিদন রনদয় েসদলন।  

“অদনকেণ রু্দমাদল, শরীর রিক আদে বতা?” স্ত্রীদক রজদজ্ঞেস করদলন অরুদণাদয়।  

“িো,ঁ এমরন িায়ািম লাগরেল।”  

দু’পংরে কথার পদরই আোর বয যাঁর জগদত রফদর বগদলন। সারারদদন শুধুমাে এরকম প্রদয়াজনীয় দু’একিা কথা 

েদল বয তাঁরা কতরদন কারিদয়দেন তার বকাদনা রিদসে বনই। বমদেয়ীর েয়স এখন োপ্পান্ন, আর অরুদণাদদয়র 

োি। দাম্পতেজীেদনর পঁয়রেশ েের পূণম কদরদেন এই করদন আদগই। কতমা ররিায়ারও কদরদেন মাসখাদনক িল, 

বমদয়র রেদয়র দুরদন আদগ। তাঁদদর একমাে বমদয় ইমরল, থাদক ইতারলদত। স্কলাররশপ বপদয় বরামান ইরতিাদসর 

ওপর ররসাচম করদত রগদয়রেল, এখন ওখাদনই রথতু িদত চায়। আর রেদয়ও করল একজন ইতারলয়ানদক। বসই 

উপলদেই গত এক মাস ধদর রীরতমত ঝড েদয় বগল োো-মার ওপর। অরুদণাদদয়র বকাদনা অসুরেধা িয়রন 

বমদয়র এই রসদ্ধান্ত বমদন রনদত। রতরন বমদয়-অন্তপ্রাণ, যরদও তার েরিুঃপ্রকাশ খুেই সীরমত। তদে বমদেয়ী একিু 

চমদকরেদলন। বমদয় সাদিে রেদয় করদে বসিা তার েোপার েদি, রকন্তু বস মারনদয় রনদত পারদে রকনা তাই রনদয় 

তাঁর যদথষ্ট সদন্দি রেল। োরিশ েের বদদশ মানুে িদয় োকী জীেনিা রেদদদশ কািাদনা খুে একিা বসাজা নয়। 

তাোডা রেদদশী ের, বস কতরদন রিঁকদে বক জাদন। রতরন আোর শুদনরেদলন ইতারলয়ানরা নারক আজন্ম-বরামোরন্টক 



িয়। রনদজর আশঙ্কার কথা রতরন স্বামীদক েলদত বগরেদলন দু’একোর। তাদত উির এদসরেল, ‘বমদয়র ওপর 

আমার সমূ্পণম ভরসা আদে। তাোডা বস যরদ জীেনিা রনদজর মত কদর োঁচদত চায়, েরত কী? সোর বতা বস 

বসৌভাগে িয় না।’ 

এই ভদ্রদলাকদক বমদেয়ী এখদনা রিক েুঝদত পাদরন না। এত েের ধদর র্র করদেন, এদক অপদরর পেন্দ-

অপেন্দ সেই জাদনন, রকন্তু ওইিুকুই। দুজন অদচনা মানুে এতরদন একসাদথ থাকদল এসে অদভেস িদয়ই যায়। 

অদভেদসর োইদর বয সম্পকমিা থাকা উরচত স্বামী-স্ত্রীর মদধে, ওঁদদর বসিা বকাদনারদনই গদড ওদিরন। অরুদণাদয় 

স্বভােত বেশ চাপা, বমদেয়ীও বতমন উচ্ছ্বল নন। তাোডা রেদয় িদয় শোমপুকুর বথদক োন্দ্রা অরে জায়গা েদলিা 

মানাদতও অদনক সময় বলদগ বগদে তাঁর। রকন্তু এগুদলা বকাদনািাই আসল কারণ নয় অদভেদসর োইদর ভালোসা 

গদড ওিার বেদে। আসল কারণিা জাদনন বমদেয়ী আর িয়দতা জানদতন ওঁর মা-োো। বমদয়র ভালোসার 

মানুেদক পেন্দ রেল না েদল সাত তাডাতারড তাদক সুদূর েদম্বদত রেদয় রদদয় পারিদয় রদদলন। এিা ভােদলন না বয 

বমদয় িয়দতা বকাদনারদনই স্বামীদক সম্মানিুকুর বেশী রনদজর মনিা রদদত পারদে না। ওঁরা পুরদনা রদদনর মানুে, 

বভদেরেদলন রেদয় িদল ওসে কদলরজ বপ্রদমর ভূত র্াড বথদক রিক বনদম যাদে। সম্বন্ধিা এদসরেল বমত্রেয়ীর 

রপসতুদতা রদরদর মারফত। জামাইোেুর েদম্ব-প্রোসী আত্মীয়রা একমাে বেদলর জনে বমদয় খঁুজরেদলন। বমত্রেয়ীর 

োো-মাও এই সুদযাগদক সুেণম বভদে িাতোডা করদত চানরন। 
 

স্বামীদক বমত্রেয়ী োদনাতলাদতই প্রথম বদদখন। োরডর বলাদকর চাদপ সম্পকম বভদে যাওয়ার েত তখনও 

শুদকায়রন। অরনোকৃতভাদে শুভদৃরষ্টর সময় বচাখ খুদল বদখদলন সামদন একজন বসৌমে বচিারার ভদ্রদলাক গম্ভীর 

বচাদখ তারকদয় আদেন, বযন েলদত চাইদেন, 'ভয় পাদেন না, আরম বতা আরে।' ওই বচাখদুদিার ভরসায় আর 

োরডর বলাদকর চাদপ বমদেয়ী রেদয়িা কদরই বফদলন। রেদয়র পদর েদম্ব রগদয় বেশ অসুরেদধ িদয়রেল। মরারি বতা 

দূরঅস্ত, শোমপুকুদরর বমদয় রিরন্দর 'ি'ও েলদত পারদতন না। োরডদত েৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুরড আর স্বামী মাে। বমদেয়ী 

বোিদেলা বথদক সংসারিাই মন রদদয় করদত বচদয়রেদলন , রকন্তু কাযমদেদে বদখদলন করার রেদশে রকেু বনই। 

শ্বশুরমশাই সারারদন োদদর ওপর োগান রনদয় েোস্ত থাকদতন, শাশুরড রান্নাোন্না োজারিাি সেই রনদজ করদতন 

আর অরুদণাদয় বোধিয় অরফদস থাকািাই বেশী পেন্দ করদতন।  যথািদম শাশুরড ও শ্বশুরমশাই েয়স িদয় মারা 

বগদলন, কাদলর রনয়দম বমদয় েড িদত লাগল আর তাদক রনদয় বমদেয়ী েেস্ত িদয় রইদলন।  

বযদিতু রনদজর অপেদন্দ রেদয় কদররেদলন, স্বামীদক বকাদনারদনই বসভাদে ভালোসদত পাদরনরন বমদেয়ী। 

ভদ্রদলাদকর শান্ত স্বভাে আর কতমেেপরায়ণতার জদনে রচরকাল শ্রদ্ধা কদর এদসদেন তাঁদক। রনদজও কখনও 

সংসাদর বকাদনা কতমদেের ত্রুরি রাদখনরন রতরন। তদে আজ জীেদনর মধোদে বপৌঁদে মদন িদে জীেনিা এমরনই 

েদয় বগল, রদশািীনভাদে। যাদক বচদয়রেদলন তাদক পানরন, আর যাদক বপদলন তাদক বপদয়ও বকাদনা লাভ িল না। 

োো-মা বযরকম বভদেরেদলন, কই বসরকমভাদে সমদয়র সদঙ্গ েত বতা শুদকাদলা না। উলদি এমন এক োসার 



মদধে পডদলন বযিা রতরন না গদড অনে বকউ গডদলও বকাদনা তফাত িত না। সরতে, অরুদণাদদয়র সদঙ্গ যরদ অনে 

কারুর রেদয় িত তাদত রক ওঁর রকেু এদস বযত? উরন বতা স্বভােতই খুে চুপচাপ ধরদণর। রনদজর মদন কথা রক 

উরন অনে কারুর সদঙ্গ ভাগ কদর রনদতন? উরন রক কখনও েুঝদত বপদরদেন স্ত্রী বকন সারাজীেন ওঁর প্ররত 

উদাসীন রদয় বগদলন? 

আজ িিাৎ ভীেণ প্রগলভতায় বপল বমদেয়ীদক। বকাদনারদন িুপ কদর মদর-িদর যাওয়ার আদগ বখালাখুরলভাদে কথা 

েলদল কীই ো এমন েরত িদে আর এই েয়দস? 

স্বামীর রদদক তারকদয় েলদলন, 

“আো, তুরম িিাৎ আমাদক রেদয় করদত বগদল বকন?” 

ভুরু কঁুচদক চশমার ওপর রদদয় তাকাদলন অরুদণাদয়। এত েের পদর এ আোর কী অদু্ভত প্রয়! স্ত্রীদক রতরনও 

রিক েুঝদত পাদরন না। যখন রেদয় িদয়রেল তখন একিা স্পষ্ট উদাসীনতা, বোধিয় খারনকিা বশাকও রেল 

বমদয়রির। বকাদনারদন মুখ ফুদি রকেু েদলরন েদি, রকন্তু আত্মীয়দদর কাদে কানারু্দোয় দু একোর শুদনরেদলন ওর 

বপ্ররমদকর কথা। রতরন রকেু রজদজ্ঞেস কদরনরন কারণ তাঁর রনদজর কাদেও রেদয়িা রেল শুধু দায়েদ্ধতার। বমাদিও 

রতরন এই বমদয়রিদক রেদয় করদত চানরন, োরডর বলাদকর বজার জেরদরস্তদত করদত োধে িদয়রেদলন। তদে স্ত্রীদয়র 

রেরুদদ্ধ বকাদনা অরভদযাগ বনই অরুদণাদদয়র। বকউ েলদত পারদে না বমদেয়ী বকাদনা কতমদেে ত্রুরি কদরদেন, 

আত্মীয়স্বজনরা ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বমদয়দকও েলা যায় প্রায় একা িাদতই মানুে কদরদেন, রতরন বকাদনারদন 

বেশী সময় রদদত পাদরনরন। আজ পঁয়রেশ েের োদদ তাঁরা দুজদনই সংসাদরর দায়ভারমুে, তাই বমদেয়ীর প্রদয়র 

উির রতরন রনরদ্বমধায় বদদেন রিক করদলন।  

“োো মা সম্বন্ধ বদদখ রদদয়রেদলন, তাই কদররেলাম।” 

“তার মাদন বতামার আমাদক পেন্দ রেল না।” 

“পেন্দ করার সময় বপলাম বকাথায়? বতামাদক বতা আরম রেদয়র রদনই প্রথম বদখলাম।” 

“আমাদকও বতামার ফদিা বদখাদনা িদয়রেল একোর, তারপর বসাজা োদনাতলায়।” 

“তুরম রক রনদজর ইদেয় রেদয়িা কদররেদল, বমদেয়ী?” 

এোর রতরন একিু চমকাদলন। এই প্রদয়র মুদখামুরখ িদত িদে বসিা কখনও ভাদেনরন। রেদয়র পদর ধাক্কা সামদল 

উিদত বেশ রকেুরদন বলদগরেল তাঁর। আশ্চযম এই বয শ্বশুর-শাশুরড কখনও রজদজ্ঞেস কদরনরন বেৌমা সেসমদয় 

আনমনা িদয় থাদক বকন। িয়ত বভদেরেদলন নতুন জায়গায় মারনদয় রনদত অস্বরস্ত লাগদে। শাশুরড তাঁদক সদঙ্গ 

কদর রনদয় েদম্ব রু্ররদয়রেদলন। স্বামীর সদঙ্গ একোরই একিু সখেতা িদয়রেল বমদেয়ীর, বসিা ইমরলর জদন্মর পর। 



বমদয়দক রনদয় যতিুকু সময় বপদতন, বমদত থাকদতন অরুদণাদয়। রাদে বকাদল রনদয় রু্ম পাডাদতন োরান্দায় 

পায়চারর করদত করদত। বসই সমদয় স্ত্রীর সদঙ্গও খারনকিা েনু্ধত্ব িদয় রগদয়রেল তাঁর। তাঁদদর জীেদনর 

অসামঞ্জসেদক বমদয় এদস বকাদনা এক সূক্ষ্ণ তাদর রমরলদয় রদদয়রেল রকেুরদদনর জদনে।  

একিা দীর্মশ্বাস বফদল বমদেয়ী েলদলন, “না।” সরতেিাদক স্বীকার করার সময় এদস বগদে বোধিয়।  

“আমারও তাই মদন িদয়রেল। বকন করদল তািদল?” 

“োো-মার চাদপ, আত্মীয়দদর বজারাজুররদত। প্রায় ধদর রনদয় রগদয় রপঁরডদত েরসদয় রদদয়রেল।” 

“োরণ করদত পারদত, রনদজর পেদন্দর কাউদক রেদয় করদত পারদত।” 

“করদত রদল না, বসই জদনেই বতা। আমার পেদন্দর মানুেদক তাদদর পেন্দ িল না। তাই কলকাতার োইদর সম্বন্ধ 

খঁুদজ রেদয় রদদয় রদল।” 

“তুরম প্ররতোদ কদরারন?” 

“কদররেলাম, বকউ বশাদনরন। আর আরম কাপুরুদের মত পারলদয় রেদয় করদত চাইরন, তাই বমদন রনদয়রেলাম।” 

একনাগাদড কথাগুদলা েলদত বপদর খুে িালকা লাগরেল বমদেয়ীর। এতরদদনর চাপা বোদভ পরল পদড রগদয়দে 

বেশ খারনকিা, শুধু আফদশাস রদয় বগদে। এই রেেদয় রতরন আদগ বকাদনারদন কারুর সাদথ মন খুদল কথা েলদত 

পাদরনরন। কলকাতা বেদড আসার পর েনু্ধদদর সদঙ্গ বযাগাদযাগ রেন্ন িদয় রগদয়রেল। আর েদম্বদত আজ অরে 

সংসাদরর গরন্ড বেদড বেদরাদত পাদরনরন বয নতুন কদর েনু্ধ বতরর িদে। পারলদয় না রগদয় বমদেয়ী বচদয়রেদলন তাঁর 

বপ্ররমক মানস এরগদয় োরডর বলাকদদর কনরভন্স করুক, রকন্তু বস পাদররন। িয়ত তার সািদস কুদলায়রন। 

শুদনরেদলন তাঁর রেদয়র রদন বচাদরর মত কলকাতা বথদক পারলদয় রগদয়রেল বস। আজ িয়ত বলাকিার সাদথ বদখা 

িদল অনুকম্পা িদে। তাই রতরন আর েতমমাদনর সদঙ্গ বদখা করদত চান না, অতীতদকই মদনর রচদলদকািায় বরদখ 

োঁচদত চান।  

“আরম বতামাদক কদয়কিা কথা েলদত চাই, ধদর নাও রকেু কনদফস করদত চাই।” অরুদণাদদয়র কথায় চমক 

ভােল তাঁর। 

“এখন বতা ইমরলর রেদয় িদয় বগদে, আমার সে দারয়ত্ব প্রায় বশে। এোর তুরম আমাদক েুরি দাও।” 

চূডান্ত অোক বচাদখ চাইদলন বমদেয়ী। রতরন এঁদক েুরি বদওয়ার বক? রতরন রনদজই বতা এই সংসাদরর েন্ধদন 

অদটাপাদসর মত জরডদয় আদেন।  

“কী েলদত চাইে আরম রকেু েুঝদত পাররে না।” 



“আমার আদরকিা পররোর আদে, পুদণদত। বসিাই আমার রনদজর সংসার। এত েের আলাদা রেলাম, এখন আরম 

বসখাদন রগদয় থাকদত চাই।” 

এতেদণর সে কথা ভুদল রগদয় বমদেয়ী িাঁ কদর তারকদয় রইদলন স্বামীর রদদক। আদরকিা সংসার? এসে কদে 

িল, কী কদর িল? আর রতরন রকেু জানদতও পারদলন না! 

প্রায় তাঁর মদনর কথািা পদড রনদয় অরুদণাদয় েলদলন, 

“আমার এই সম্পকম বতামার বচদয়ও পুরদনা। পুদণদত আরম ফাগুমসন কদলদজ পডতাম। তখন আমার ক্লাসদমি 

ভােনার বপ্রদম পরড। রতন েের চুরিদয় বপ্রম করার পর বখয়াল িয় এোর োরডদত জানাদত িদে। আমার োো-

মাদক তুরম কতিা রচদনরেদল জারননা, রকন্তু আরম রচনতাম। তাঁরা অেশেই একরি মরারি বমদয়দক বমদন রনদত 

চানরন। রকেুদতই রেদয়দত রাজী িদলন না। উলদি কান্নাকারি কদর আমাদক বতামার সাদথ রেদয় করদত োধে 

করদলন প্রায়। ভােনা বকন জারননা বমদন রনদয়রেল এইসে। ওর োরডদত রেদশে বকউ রেল না আপরি করার মত। 

তাই ও আদরা পডাদশানা করল, তারপর েহুরদন ধদরই পুদণর একিা কদলদজ পডায়। আরম মাদস দুমাদস অরফস 

িুেদরর নাম কদর ওর সদঙ্গ বদখা করদত বযতাম। আমাদদর এক বেদলও আদে, যরদও বস জ্ঞান িদতই জাদন তার 

োো মারা বগদে। তারপদরও আরম ভােনার সাদথ লুরকদয় বদখা কদররে। বেদল এখন চাকরর রনদয় রেদদদশ বগদে, 

ওখাদনই বসিল করদে। তাই এই বশে েয়সিুকু আরম জীেদনর সেদচদয় রপ্রয় নারীর সদঙ্গ কািাদত চাই। এর 

েদদল তুরম যা চাইদে আরম রদদত রাজী আরে। শুধু রলগোরল আমাদক মুরে দাও।” 

এই পযমন্ত শুদন বমদেয়ী স্তরম্ভত িদয় েদস রইদলন রকেুেণ। এতরদন রতরন শুধু রনদজর রদকিা বদদখদেন, রনদজদক 

েরঞ্চত বভদে এদসদেন। অপর পদে বয এত চমক অদপো কদর থাকদত পাদর তারঁ জদনে বসিা বকাদনারদন 

কল্পনাও করদত পাদরনরন।  

“তুরম এত রকেু বচদপ এতরদন শুধু সংসাদর পুতুল বখলার অরভনয় কররেদল আমার সদঙ্গ?” 

“তুরমও রক তাই কদরারন? আমরা দুজদনই এদক অপদরর সাদথ অরভনয় কদর বগরে এত েের ধদর। এদত লাভ 

কারুর িয়রন, েরঞ্চ েরত িদয়দে অদনদকর। শুধু োরডর বলাদকর সম্মান রাখদত রনদজদদর জীেনগুদলা নষ্ট কদররে। 

তুরম বতা সুখী িওরন আমার সাদথ বথদক বমদেয়ী, আরমও ভােনার সঙ্গ অদনকগুদলা েের পাইরন।” 

সে েুঝরেদলন বমদেয়ী, রকন্তু তাঁর বভতরিা কাঁদচর মত িুকদরা িুকদরা িদয় যারেল। বশেিায় সোই সেরকেু বপল, 

শুধু রতরন এদকোদর একা িদয় বগদলন। এোর রতরন বকাথায় যাদেন, কী করদেন? তাঁর বতা আর বকউ বনই এই 

মানুেরি োডা। এতগুদলা েের বয সংসারদক রতরন শুধু দায়েদ্ধতা বভদে এদসদেন, আজ বসই সংসাদরর কতমা োডা 

পৃরথেীদত আপনজন েলদত তাঁর বকউ বনই। -মাদয়র রতরন একমাে সন্তান রেদলন, তাঁরা চদল যাওয়ার পর 

কলকাতায় শরররক োরডর অংশ বেদচ রদদয়রেদলন। আর তাোডা কলকাতা রফদর রগদয় রতরন করদেনিা কী? বমদয়র 



কাদে ইতারলদত রগদয় োকী জীেনিা কািাদনা তাঁর পদে সম্ভে নয়, বসও রাজী িদে েদল মদন িয় না। েদম্বদতই 

ো রতরন একা থাকদেন কী কদর?  

“কী িল, রকেু েলদল না বয?” অরুদণাদয় রজদজ্ঞেস করদলন।  

বমদেয়ী চুপ কদরই রইদলন। এর বকাদনা উির তারঁ কাদে বনই। বয মানুেিা বকাদনারদনই তাঁর রেল না, এখন 

তাদক বেদড বদওয়ার কী অরধকার তাঁর আদে? এখন রতরন নতুন কদর ররে, রনুঃস্ব। তাঁর বকউ বনই – োো মা 

বনই, স্বামী সন্তান বথদকও বনই, প্রােন বপ্ররমক – বসও বতা আর তাঁর বনই। রতরন একজন োপ্পান্ন-েেমীয়া সম্পন্না 

প্রোসী গৃরিণী এেং মা, রকন্তু আজ রতরন পৃরথেীর সেদচদয় একলা মানুে। যার বকউ বনই, বস কী কদর একা োঁদচ 

রতরন জাদনন না। এই েয়দস এদস কী কদর নতুন কদর জীেন শুরু করদত িয় বসিাও রতরন জাদনন না। তদে 

এোর জানদেন, িয়ত। 

 

 

  



Love, Wedding Scarf and Darkness 
Amrita Mukherjee 

 

Ranvir’s day was doomed; the previous night like all other years reminded him of the 

deepest wound of his life. He has been trying since last six years to get over it but all in 

vain! As a result, like every year, he desperately tried to submerge his sorrows into pegs 

after pegs of rum until he was dead to the world. Next morning, he overslept, and when he 

could finally hear the cacophony of the alarm clock, he was already an hour behind his 

day’s schedule and when he finally reached his office steering through the mad traffic; the 

hangover resulted in a severe headache! There was no respite even then as he received a 

solid dressing down from his grumpy boss for missing the early morning meeting.  

His hangover and everything that followed prompted Ranvir to call it an early day. He left 

his office and started walking lazily on the bustling ring roads of Connaught Place, the place 

where he often visited since it was at a convenient distance from his office. After walking 

aimlessly for a while, he finally decided to have some strong coffee to get rid of his 

headache and entered a bistro located just in front of the opening to the metro subway. He 

made himself comfortable at one corner of the café; ordered for some strong Irish coffee 

and looked outside towards the hustle bustle on the busy market place right in front of him. 

That was when he spotted a girl crossing the road and approaching the café; she was 

someone Ranvir cannot forget even on his deathbed. She looked gorgeous, as ever, but even 

before Ranvir could have a closer look, the figure disappeared and Ranvir concluded, it was 

one of those million illusions that he had about her. He felt blue and looked cautiously 

towards the other tables that were occupied in that cafe. Suddenly his roving eyes 

congealed on her again. He waited for a while, as if to be sure that it wasn’t another illusion; 

but soon he understood it wasn’t another chimera but she indeed was present there in 

front of him after six long years! She didn’t change much, but looked extremely feeble if not 

frail. Her almond shaped, deep eyes were nevertheless still the same; Ranvir could have 

died for them! He pinched himself for one last time to be sure, but there was no doubt that 

she indeed was Rose, his lost love! 

 



Ranvir first met Roselyn aka Rose during the beginning of his MBA course and he fell in 

love at first sight. Ranvir, a Punjabi lad, the most handsome hunk of their batch while Rose, 

the sweet Keralian cuty, who stole the heart of many. Somehow they got to know each 

other; became best of friends and in no time the chemistry worked wonders and they soon 

became the most happening couple in the institute. It made others wonder that how perfect 

a match both of them made. In the next two years of their MBA course their bond became 

stronger and they were madly in love with each other. After college they both got placed in 

Bangalore working for the same organization to their delight. They enjoyed the life at the 

fullest - the work was always hectic but they never complained as during the late evenings 

and weekends they made every moment count. Often they were out for short trips to near 

by places like Mysore, Coorg or Kabini forest and felt on the top of the world every moment 

they spent together. Without even realising, two years elapsed. They finally decided to get 

into the wedlock and live happily ever after in each other’s arms. Soon they planned to 

inform their respective families but they didn’t know what was waiting for them! 

Both their families were very conservative, after listening to the proposal their eyebrows 

rose. For either party it was completely unacceptable and even sinful for a Catholic girl to 

marry a Punjabi khatri. Both Ranvir and Rose tried hard to convince their parents but the 

ice did not melt. Both families were not even ready to meet each other for once. Sadness 

engulfed both Ranvir and Rose's lives, terribly unsure about the next step. They couldn’t 

think of a life without each other and after eliminating every other possibility, they finally 

decided to go ahead and get married without informing their kin’s. Rose was very close to 

her father, so she thought that she should meet him for one last time before they took the 

ultimate step.  

The day Rose was leaving for her hometown, Ranvir said, ‘as soon as you return from 

Trivandrum, we will get married. I will take care of everything here. I will keep everything 

ready to start our new world,’ She smiled and hugged him, tears rolled down her cheeks 

thinking that she is going to take the most important decision of her life without the 

support from her parents. That day, she bought her wedding dress, a red lahenga, while 

Ranvir bought a white Pathan suit, which would perfectly match with his personality. That 

afternoon, they organised a small get together and invited their closest of friends. No one 

knew that they were invited for the engagement ceremony of the couple. During the 

engagement Rose was clad in a sea green dress and looked exceptionally pretty which 



made it very difficult for Ravnir to take his eyes off her. Ranvir on the other hand wore a 

black sherwani in which he was looking dashing and handsome as always. They exchanged 

their rings and enjoyed the rest of the evening with their friends. Later in the night Rose 

was off for Trivandrum. 

It became hectic for Ranvir, as he had to simultaneously manage office and wedding 

preparations. He took the possession of a lovely two bedroom flat, that he booked about a 

year back and decorated it with the perfect shades of curtains and cushions. He used the 

colours that Rose liked and by end of ten days, their "sweet home" was ready. Ranvir had 

already informed the registry office applying for a special marriage and the date provided 

was immediately after Rose’s return from her hometown. With just four more days left, 

Ranvir had lots to cover. He invited all their friends from office and their college; and 

booked a marriage hall where the reception would be held. Ranvir was very excited but he 

couldn’t afford to take any chance to call Rose on her cell phone to ensure that the 

development remained classified. Just a couple of days to go for their union and Ranvir felt 

out of the world. He kissed the engagement ring, and thought, ‘the countdown has begun. 

Its only 58hrs 23mins are left before we get married... and then you will be mine for ever. 

Love you.’ 

Finally, the day had arrived. Ranvir could not sleep the whole night in excitement.  Next 

morning he got ready and reached the airport by eight, even though Rose's flight was 

supposed to land only at ten. When the arrival of that particular flight was announced, 

Ranvir’s heart started to beat faster and faster. The passengers came out one by one, but 

there was no sign of Rose!  

Ranvir was very upset and concluded that she might have missed her flight. He waited in 

the airport, the entire day, one by one all the five flights from Trivandrum arrived, but Rose 

did not show up. Ranvir was desperate and sent a text message to her but reply never 

came. He called her up and found that the number was discontinued. Finally, he gathered 

the courage and called up on the landline of her home. To his surprise, the phone kept on 

ringing, no one answered. Ranvir was devastated and feared something was terribly wrong. 

He kept on waiting for Rose to return, but nothing changed.  After five long years, Ranvir 

finally gave up. He sold his dream house and moved back to his hometown, Delhi. 



Ranvir came back to his senses; escaping the overwhelming bout of memories; his 

expression turned into rage. The girl, who made his life miserable, was sitting right in front 

of him. Each and every day of the last six years was like a terror, full of pain, tears and 

memories. Suddenly he lost it all, without thinking for the second time he instantly got up 

and marched to the table where Rose was sitting.  

‘Hey you, remember me?’  Ranvir erupted. ‘I am that stupid guy who loved you more than 

his life, only to be ruined by you. See I still have the engagement ring in my finger,’ he 

barked. ‘Why did you do this to me? You are responsible for making my life miserable and 

look at you; I am sure you are well settled after marrying some bloody tycoon.’ There was 

no reaction from Rose and she stared at him blankly. The entire café was staring at them. 

‘Why are you looking at me so blankly? Now don’t say you don’t remember me?’ Ranvir 

blasted.  

A girl who was taking a call outside the café, rushed inside and said, ‘you are right, sir. 

Indeed she does not remember anything.’ Ranvir looked baffled. The girl continued, ‘she 

met with an accident six years back and succumbed to retrograde amnesia. She actually 

fails to remember anything beyond ten minutes.’  

 Ranvir couldn’t believe to what he was listening to. ‘Who are you? And how do you know 

all these?’ he enquired. ‘I am Roselyn's cousin; I stay here in Delhi. Roselyn is here on a 

vacation with her parents.’ Then she described how Roselyn met with the accident. Just a 

day before returning to Bangalore, she was coming out from a shopping mall when a 

reckless driver lost control and the car banged her head on. Her body recoiled and fell ten 

feet away with her head hit the edge of the pavement. She was admitted to the ICU under 

fatal condition with several clots in her brain. Although the doctors fought hard and could 

save her but her memory was lost forever.  

The entire café watched Ranvir break down into tears. He vowed to fight the darkness 

determined to get his love back to life with the hope that the red wedding scarf would one 

day get its chance to justify its purpose.   

 

  



 

Twesh Chowdhury 

 
Rishika Maitra 

 
 



Cancer Prevention and our (Baangaali) Diet 
Niharika Nath 

 

Cancer is a disease in which cells in the body grow out of control.  We all know that 

prevention is better than cure. So is cancer preventable? In modern day science, cancer 

prevention is defined as the reduction of cancer occurrence in the population, such that at 

any age, fewer people have cancer than otherwise would be the reported.  Prevention does 

not mean elimination of cancer. It is interesting to note that much earlier on in history, 

there have been various accounts where it was proposed that cancer is preventable. For 

example, even before modern science established itself in the 19th and 20th centuries, 

there are documentations and evidences in many countries of making wise choices of food, 

drink, and daily habits, to protect against cancer. These choices were also recommended 

for wellness and improved general wellbeing. Today, numerous epidemiological and 

experimental studies have demonstrated that several cancers are dependent on 

environmental and dietary factors, including life habits, which can be controlled to lower 

the occurrence of cancer. In fact, health professionals, scientists and policy makers share 

the opinion that there is a relationship between cancer risk and food, nutrition, body 

composition, physical activity and controllable external factors such as environment.  In 

other words, cancer, or more clearly certain cancers, are preventable. However, cancers 

which occur because of inheritable genetic pre-disposition, may not be preventable.  

So what is known so far about some cancers and their relationship to the external and 

behavioral factors mentioned? One needs to keep in mind that carcinogenesis is a 

multistage process with multiple mechanisms associated and any one single factor may not 

be the sole cause. Even with that background, it is well established by epidemiological 

studies that smoking is a major cause of lung cancer. Excess alcohol consumption is 

associated with risk of oral and esophageal cancers, alcohol being a well-known human 

carcinogen.  Ingestion of fungi-infected cereal or grains is associated with high incidence of 

liver cancer due to contamination with fungal aflatoxin, which remains even after the fungi 

are destroyed by cooking temperatures. Infection of the stomach by the bacteria   

Helicobacter pylori is established to significantly increase the risk of stomach ulcers and 

stomach cancer. Chronic infections with the human papilloma virus of types 16 and 18 

cause cervical cancers. Finally, radiations from   nuclear weapons, accidents, medical 

imaging, radon in the environmental, and UV are associated with increased risk of 

leukemia, lung and skin cancer. With this awareness, the world has made concerted efforts 

to address these issues in order to reduce the risk of developing these cancers including 

development of vaccine against human papilloma virus.  

 

 



 Dietary agents, such as various foods or its individual nutritional-chemical components, 

are also emerging as the approach to prevent various cancers.  Large numbers of 

epidemiological data have been compiled and analyzed (called meta-analysis) for 

addressing the protective effects against various cancers. Further, the method of cooking 

foods, namely preservation, processing, and preparation, were also evaluated for ability to 

cause or protect from the disease. Cohort studies and randomized controlled studies over 

ten years from all parts of the world were analyzed in 2007 and have been updated every 

year by the World Cancer Research Fund and American Institute of Cancer Research 

(WCRF/AICR). The study panel reported from the overall evidence that, many food types 

protect against cancers. The meta-analysis provided specific evidences suggesting that 

foods containing dietary fiber from plant foods as whole or unprocessed forms protect 

against colorectal cancer by reducing the risk of occurrence. Similarly non-starchy 

vegetables and also fruits protect against cancers of esophagus and stomach. Fruits were 

found to be beneficial in preventing cancers of mouth, pharynx, larynx, esophagus and 

stomach. Allium vegetables are garlic, onion, leeks, chives, scallions were shown to reduce 

risk of stomach cancer.  

When the individual nutritional components were studied, it was found that foods 

containing carotenoids protected against lung cancer. Carotenoids including beta-

carotenes, also called pro-vitamin A, are found in green, red and orange vegetables such as 

pumpkin, oranges, cantaloupe melon, sweet potatoes, tomatoes, lettuce, carrots and 

spinach and have antioxidant activities. Other carotenes are alpha-carotene, beta-

cryptoxanthin, lutein, and lycopene.  A diet of beta-carotene and vitamin C   was found to 

decrease the risk of esophageal cancer.  Vitamin C is found in many vegetables and fruits, 

and is an antioxidant that is also necessary for making collagen in humans. Selenium (Se) 

containing foods and  lycopene containing foods were found to be beneficial against 

prostate cancer.  She  is a mineral found in soil and plants contain various amounts of it 

depending on the soil levels. She is found in nuts, whole grains, sunflower seeds, and 

wheatgerm, and also in fish. In the human body Se is used to generate certain protective 

antioxidant enzymes.  Lycopene is found in tomatoes mostly, and in grapefruit, 

watermelon, guava, and apricots. Folic acid foods, namely papaya, oranges, broccoli, 

spinach, beans, and animal meat such as liver were found to protect against pancreatic 

cancer. Many other studies provided limited evidence of other foods against cancer and are 

not listed here. In fact studies on green and red chilies (called hot pepper here in the US) 

and doubts about its association with increased risk of stomach cancer, was actually not 

found convincing in the meta-analysis.  Therefore, with respect to nutritional components, 

there are evidences for us to believe in we eat.   

In addition to nutritional components, foods may have other interesting anti-cancer 

compounds known as phytochemicals, or bioactive compounds.  For a Bengali and any 

Indian for that matter, the first compound that should to come to mind is our ‘halud or 

haldi’ called turmeric, which contains the chemical curcumin, a major reason for low rates 

of colorectal cancer in South East Asia. While we all know turmeric to be anti-inflammatory 

and antiseptic, lifelong use has demonstrated its strong colorectal benefit.  Garlic in 



particular showed protection against stomach as well as colorectal cancer. Studies have 

established that garlic when freshly crushed allows the sulfur compounds in it to become 

oxidized producing bioactive allicin, which destroys cancer cells and is beneficial in 

preventing colorectal cancer. There are many other phytochemicals that are proving to 

have anti-cancer effects. Many of our indian spices,and  favorite vegetables  are believed to 

have various compounds of importance to health. For example, isothiocyanates in mustard 

plant, mustard seeds, cabbage and cauliflower are proving to stop cancer cells from 

proliferating in studies on individual cancer cells in culture. Now that I think about it, most 

of the veggies I listed so far seem like my daily Baangaali meal starting right with Peypey 

(Papaya).  I have yet to talk about fish, meats and their method of preparation and its 

positive and negative effects, well, maybe another time. In any case, more experiments 

need to be done and clinical studies are required for prevention evidences. Yet, the 

overarching message to society, especially the younger generation is this ----Eat Your 

Veggies. 

An important recommendation was also made by WCRF/AICR. ‘Dietary supplements’ are 
not recommended for cancer prevention according to them, again based on many other 
studies.  In other words the goal should be to achieve nutritional adequacy without dietary 
supplements. The favorable evidence is more on the foods containing various 
micronutrients rather than off the counter isolated micronutrient in a bottle. Well, for 
many of us taking such supplements and feeling good about it, that may be hard to avoid 
for now. 
 

 

Wish you 

A very happy 

Kalipuja and Deepavali 
Members of NASKA Executive Committee 

and 
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The Question of all Questions 
Chittaranjan Nath 

 

Mankind may have wondered at times over their past , how they appeared on earth.  In the 

hostile environment natural forces of volcanic eruptions, earthquakes, torrential rains 

forest fires snow and blizzard , it was natural for him to imagine that some force of a great 

power was causing great suffering to him and that the best way to lessen it was to please 

that power. Hence custom of worship arose. Really, man did not know much. Knowledge 

about these natural forces were gained much later. Much of the efforts were directed 

towards enquiry about the origin of the universe, the sun, the earth, as a corollary, we the 

living beings and organisms. The enquiry trail from Copernicus(though not the 

beginning),Newton, the Italian astronomers Herschel and Schiaparelli leads us to the latest 

phase of the enquiry starting from 1905 , the year of Special Theory of Relativity 

propounded by Einstein. In brief (relativity not being subject matter of this piece) suffice it 

to say here that by this theory, space and time was absolute , but space and time separately 

are relative--also interchangeable from one to another. This was a sufficiently interesting 

idea. Came 1915 and Einstein gave us another epoch-making puzzle! He described 

gravitation in a different way which nobody had done so far. He believed heavenly objects 

move in the space just like a river finds it way in a mountainous region. It might be said, 

heavenly objects kink or bend the space! Another sufficiently new idea.  I may say here that 

all these discoveries and concepts are connected with the subject. In this theory of general 

relativity he gave us the famous formula e=mc2, theory of atomic bomb! The world was 

changed! It was a revolution. Meanwhile Rutherford, Neils Bohr, Max Planck looked deep 

inside the atom; Arthur Eddington outside into space. Scientists directed there entire 

energies to solve the mysteries of space, time, matter, life, everything, It was taken almost 

as a challenge. Max Planck brought the Quantum Theory. It unfolded a completely different 

world and universe! Just in 15 years after General Relativity, by 1930, we knew time and 

space could be subdivided. As per Planck the smallest length is   10 -33 cm and smallest 

duration of time is 10 –43 sec. The Planck space and time are so small that they are 

mathematical concepts though hard reality. We are told that space is not that placid and 

calm as we see, but is like boiling water or quantum foam. Quanta means a packetful of 

space or energy. Quantum mechanics and Relativity were fully directed now towards 

cosmological research to find out our origin-- which was the question of questions. 

It had been much earlier discovered by astronomer Hubble that most of the galaxies i.e. 

steller clusters (nebulae) were running away from each other---the greater the distance 

from us the greater their speed. Working on this cue scientists calculated backwards to 

arrive at the age of around 14 billion year for the the universe since when the galaxies are 

spreading afar. In fact, this phenomenon of galaxies flight was actually expansion of the 

universe, much like a dotted balloon's dots recede from each other the more and more the 

balloon is filled with air. There was great jubilation in the air. Men had just entered the gate 

of mystery of mysteries. Einstein proposed his cosmological constant ---a force of anti-



gravity. He was never reconciled to quantum theory. Attempts to reconcile the two also 

failed. After 70 years the world knows Einstein’s cosmological constant was correct but 

meanwhile in fifties of last century he recanted his cosmological constant as the greatest 

mistake of his life!  Scientific world also has its drama. 

Now we have 10000 billion galaxies (what to speak of stars) Number of exoplanets 1000, 

the parallel string theory has not yet been experimentally proved; so traditional atom 

consisting of protons etc. remains in force. By the end of last century researches 

established that in the universe normal matter was 5% only, dark matter 25% and dark 

energy 70%. 

March of science must have intoxicated the scientists on 6th July last year  when they 

created a theorized particle already named Higg's boson, a cloud or finely spread dust 

which adds mass to other particles. Champagne bottles were opened to celebrate the event 

at CERN, Geneva. This was a predicted particle to find a place in periodic table. In August 

this year one more element No.115 of the periodic table was discovered. 

Despite all this, we are told when we go back to search our origin there is a barrier---

barrier of Planck space and Planck time. We are told the universe was born when it was 10 
-43 seconds old! Beyond that point the laws of physics break down; there is a singularity. It 

seems nature does not want us to know a lot about her. Our knowledge of physics is based 

on visible matter which is only 5%. Standard Model of Physics is based on this 5% !  I will 

not be surprised if this Model needs wholesale change when dark matter's exact place in 

physics is established. 

There were talks at the end of the last century that physics was coming to an end. In view of 

recent discoveries that does not seem plausible. But the repeated predictions of scientists 

that the mysteries of the origin were soon going to be unravelled have not been fulfilled. As 

it is said, creation is a riddle wrapped in an enigma shrouded in a mystery. We will always 

come to an unsurmountable barrier or get lost midway in the labyrinth. 

Lastly, ex-nihilio theory of creation is creation out of nothing. If out of nothing we were 

created, then it happened without any physical or chemical law. In that case laws were 

created later. But it seems that the early universe was changing in a way to be hospitable to 

life and supportive laws. But why should early universe care for development of life? 

Whereas, if the universe is born with with pre-existing laws condition of ex- nihilio, 

creation is not fulfilled. 

  



SPONSORS 
Executive committee of NASKA is grateful to all our sponsors for their generous contributions. We 
would like to thank you all with deepest appreciation and gratitude. 

Grand Sponsors 
Sponsor Item 

Mr. & Mrs. Prabir Patra and Anonymous Purohit (priest) 
Mr. and Mrs. Sudipta Chaki and Anonymous  Venue 

Anonymous Bhog (fruits) 
Anonymous Dinner 

Mr. & Mrs. Tarun Chowdhury Mandap Shojya (Decoration) 
Mr. & Mrs. Nirupam Basu Publicity 

- Cultural Program 
- Sound System 

Mr. & Mrs. Tarun Chowdhury Snacks + Beverages + Kitchenware 
Mr. & Mrs. Tarun Chowdhury Drawing Competition 

 

Sponsors 

Mr. Animesh Chandra Mr. Kaushik Mitra Dr. Sanjay Banerjee 

Dr. Anjan Saha Mr. Nirupam Basu Mr. Sanjit Sanyal 

Mr. Arya Bhattacharya Dr. Nitis Mukhopadhyay Mr. Santanu DebSikdar 

Mr. Ashoke Bhattacharjee Dr. Nitya Chakraborty Mr. Sarbamangal Choudhury 

Mr. Barnak Banerjee Dr. Pabitra Saha Mr. Satyabrata Sau 

Mr. Bhajohari Rajbongshi Mr. Prabir & Ms. Sujata Bhowal Mr. Shivaji Chatterjee 

Mr. Bipul Sarker Mr. Prabir Patra Dr. Shounak Majumdar 

Mr. Bishnu Das Mr. Pradip Nath Mr. Soumitro Mukherjee 

Mr. Deepak Adhikari Mr. RajNarayan Basak Mr. Sreedhar Ganna 

Mr. Dhrubajyoti Chattopadhyay Mr. Ranjit Basak Dr. Subrata Roy 

Mr. Dipak Ghosh Mr. Samir Podder Mr. Sudipta Chaki 

Mr. Girija Sankar Bhunia Dr. Samit Bhattacharya Dr. Suman De 

Dr. Gopal Sarkar Ms. Sanchita Maitra Mr. Tarun Chowdhury 

  

Mr. Vivek Mukherjee 

 

Our status of 501(c)(3) non-profit charitable organization can double your contribution to NASKA 

by as simple as downloading 501(c)(3) /charitable matching contribution form from your 

employer's web site and forwarding the form to us. We will take care of all paper works. Some 

employers may need registering NASKA as eligible 501(c)(3) non-profit organization in their 

database. This is a onetime process and should take 2-3 minutes at your end to complete the form. 

This small effort from your end can go long way in making NASKA a successful organization. 

If you have any question about the process, our Treasurer, Ashoke Bhattacharjee and other office 

bearers will be grateful to assist you. Please forward your queries to bashoke@hotmail.com, and 

naskact@yahoo.com.  

 



SPECIAL THANKS 

Executive committee of NASKA would like to express their gratitude to all the donors and sponsors 

who preferred to remain anonymous and helped with their support and donation. We would also 

like to thank the following individuals for their help and generous donation during Kalipuja 2011. 

Thank you!!!  

 
Mr. Ajit Karmaker Ms. Sanchita Maitra 
Mr. Anand Banerjee Ms. Sreyashi Basu 

Mr. Arya Bhattacharya Mr. Srikanta Nandi 
Mr. Aseem Vashist Mr. Subhasish Ganguli 
Mr. Bishwajit Bhattacharya Mr. Sudipta Chaki 
Mr. Deb Mukherjee Ms. Sujata Bhowal 
Mr. Dhipati Chanda Mr. Sutapan Pal 
Mr. Kunal De Mr. Swapan Mukherjee 
Mr. Partha Sarkar Dr. Tapas Bandyopadhyay 
Mr. Pradyot K and Ms. Jolly Guha 

  

 

 

A note of thanks! 

Executive Committee of NASKA Inc would like to thank you for all your support and 
cooperation. It has helped us immensely in our endeavor. Thank you for recognizing the 
spark in NASKA and giving us the opportunity to be what we are today.  

Thank you. 

 Volunteers  

 Advertisers  

 Newington High School, Newington, CT 

 Bangladesh Hindu Mandir, NY 

 Parichoy of New Haven, CT  

 Bengali Association of Greater Hartford, CT 

 Local Indian Groceries and Restaurants  

  



Income Expense Report – 2012

 



 



With Best 
compliments from 
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