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Message from NASKA
It is with great pleasure that North America Sarbojanin Kalipuja Association (NASKA)
welcomes you all on this auspicious evening to celebrate Kalipuja 2016. The grandest
festival season on earth is here. It is time to get together with family and friends and
experience the grandeur and worship of Goddess Kali with devotion and enthusiasm.
Our Kalipuja celebrations over the past several years always meant a variety of different
things for different people – worship, diversity and inclusion, social and cultural integration,
bonding with friends and family. We have always worked relentlessly to ensure that we do
our best to recreate that magic every year and this time will be no different. The chanting of
the mantras and the sound of dhak will echo the spirit of sharing and togetherness that
NASKA is forever committed to.
Our respectful salutations go to renowned priest from Tennessee, Shree Gautam Dirghangi
who will perform our Puja with divine devotion. Despite all odds we faced with the
availability of priest across North America on this date, we decided to make our puja special
through our worship of Mother Kali during Amavasya or new moon night. Along with the
evening Puja and Arati, we have great cultural activities lined up for your entertainment. To
the tunes of melodious voices of Ms. Keka Ghoshal and Mr. Shovon Ganguly, the evening
ambience will turn into, what we all hope, a musical paradise of Bollywood dhamaka.
NASKA as an organization is poised for greatness through our tireless efforts. Unexpected
challenges are always part of life and constructive criticism is always healthy. We welcome
your suggestions and value your opinions to help us improve in our organizational efforts
every year.
During this time of festivities, we would like to convey our gratitude to our sponsors for their
utmost devotion and commitment. NASKA Executive Committee would like to thank all the
Volunteers and Board of Authorities for all their hard work for puja planning and execution
this year.
Finally, we would like to thank everyone who visits our Puja events and makes them
successful year over year.
With best regards,
NASKA Executive Committee
October 29, 2016

Events
3:00PM to 6:00PM

:

Puja(worship) and Puspanjali(flower offerings)

6:00PM to 7:00PM

:

Bhog and Path (holy scripture reciting)

6:00PM

:

Prasad(MAA's blessing) distribution

6:00PM to 8:00PM

:

Dinner

8:00PM

:

Shovon & Keka live in concert

NASKA Presents Shovon & Keka
Shovon Ganguly has made a prominent place for himself in the Bengali music industry
as a new generation singer. Shovon first got noticed after becoming the Champion of
2012 Saregamapa, a musical reality show on Zee Bangla. Trained at Pandit Ajay
Chakraborty's Shrutinandan, Shovan has equally mastered both classical and Bengali
modern songs. He has done playback in many Bengali and Hindi films. His recent song,
“Jaan Qabool” in the movie Arshi Nagar directed by Aparna Sen topped Radio Mirchi
charts. His versatility as a singer and his energy on stage make his live shows very
entertaining.

Keka Ghoshal is a very familiar name in Bollywood music for her electrifying stage
performances. As a true versatile singer she got it all, Retro to Rabindrasangeet, Folk
to fusion, a song for everyone in the audience. Appearing first on the national music
scene in 2005 through the SaReGaMaPa Mega Challenge, she is now a regular
performer in various commercials and TV serials. She has also done many playbacks
in both Bengali and Hindi movies including the very recent duet with Sonu Nigam in
the Salman Khan starrer "Sultan". She has performed live shows all over the world and
has accompanied musical greats such as Shaan and Abhijeet in various concerts. With
a rockstar appearance and chartbuster item numbers, her live shows always turn into a mighty dance
floor.

From the Editor’s Desk

সবার সাথে সাত টি বছর
From seven seas to seven stars, from seven days of a week to seven colors of a rainbow, from
seven horses of the sun God to seven chakras of human body, the auspicious number “Seven”
has a mystified presence in every expanse of our life. Standing on the verge of seventh year’s
Kalipuja, I feel extremely honored and humbled to be a part of this grandeur.
Throughout the year, NASKA executive committee puts their utmost effort to make Kalipuja
an unforgettable event of the year. Every attempt has been made to make this evening
magnanimous. I sincerely hope that this souvenir magazine would also contribute to the
cause and take you to the seventh heaven of reading pleasure.
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 like to send a special gratitude to Mr. Suraj Das and the entire team of SPEED NGO of
Burdwan, West Bengal, India for painting the cover picture of this year’s magazine.
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
October 29, 2016

This year’s Magazine Cover
The cover picture of this year’s magazine was painted by Mr. Suraj Das of Burdwan, West Bengal,
India. Suraj lost his parents at a very early age. He took shelter in railway station with his elder sister
at an age of 4. Her elder sister was only 6 at that time. He got a permanent shelter in “SPEED NGO”’s
newly built “Mukta Bihanga” home. He is going to appear for his secondary exam in 2017. Apart
from studying very hard for his tenth examination, Suraj is also getting trained in painting and fine
arts with the help of SPEED NGO.
Suraj used water color to paint this beautiful image of Maa Kaali in form of flowers.
A note on SPEED NGO:
ছাত্র জীবন শেষ। মা-বাবার মু খের দিখে তাোখে যেন শছখে শিেখত পায় বদে শরোয় উপাজজখনর গদতপ্রেৃদতর দজজ্ঞাসা দিহ্ন, এরেম সময় এেসাখে আড্ডা
দিখত দিখত তারা দনখজখির বেত দিখেহারা আর শযোখন আড্ডা মারত শসোনটার নাম দিখয়দছে দিখেহারা শেে। তবু তারা শেখব দনখয়দছে বহু মানু খষর
শেখে তারা োগযবান তাই তাখির সমাখজর প্রদত িায়বদ্ধতা আখছ। পখেটমাদন বাাঁদিখয় দেছু মানু খষর জনয েু দে দেনখত শিষ্টা েখরদছে।
এই োবনা ঘদনেূত হখয়ই ২০০৪ সাখে জন্ম দনে এেটি এন দজ ও স্পীড। দিখেহারারা দনখজখির বেখত শুরু েরে দস্পডার। " শতামার পতাো যাখর িাও
তাখর বদহবাখর িাও েেদত" --- হযা, প্রোে ঘটখত োেে েদির। প্রেৃদতই তাখির ক্রমাগত েদি শযাগাখো। প্রেম প্রখজক্ট েরখত শগে োখটায়ার শেতুগ্রাম
২ শত। েদমউনাে রায়খটর োরখন শেউ োজ েরখত রাজী হয়দন। দস্পড শসই জায়গায় িীঘজদিন সু নাখমর সাখে োজ েখর শগে। দিনবিখের োখজ ছাপ রােে
হাখতর।
এরপর HIV দনখয় োজ েরে পদরযায়ী শ্রদমেখির দনখয়। পেদেশু এবং স্কুে ছু ট শির দিদরখয় দিখো স্কুখে শুধু তাই নয় তাখির শেতর পড়াখোনা না ছাড়ার
শজি ততরী েরে। এখিখে শমখয়খির পড়াখোনা বন্ধ হখয় যায় অেজাোখব এবং অেজাোব ঘখট শমখয়খির শেখত্রই, তাই "স্বপ্ন" প্রখজখক্ট এইরেম শমখয়খির
পড়াখোনার েরি শযাগাখনা তাখির দনেরিায় প্রাইখেট পড়ার বযবস্থা েরে এবং এেনও েখর যাখে।
দস্পডার েখেবখর শবখড়খছ। বধজমান শমদডখেে েখেখজর শবে দেছু সমমনস্ক ছাত্রও শযাগ দিখয়খছ এই িখে। শহেে েযাম্প এর আখয়াজন েরা ওষু খধর
বযবস্থা, দনম্নদবত্ত মানু খষর োখছ শপ াঁখছ দিখত পারখছ শসজনযই। এখিখে েনযাভ্রূণ হতযার দবরুখদ্ধ প্রিাখরর অংদেিার হখয়ও োজ েরখছ। িান্ড এর বযবস্থা
েরখত দবদেন্ন সংস্থার হখয় সাখেজ র োজ েখরখছ। আসানখসাে দূগজাপু র শডেেপখমন্ট অেদরটি, বধজমান শডেেপখমন্ট অেদরটি তার মখধয অনযতম। সাাঁইদেয়া
শপ রসো ও নেহাটি শপ রসোর Anaual Development Plan ততরী েখরখছ। তাখত অদেজ্ঞতাও শবখড়খছ। শপাদেও দনমূ েজ েরার জনয এই শরাগ দূরীেরণ
এর জনয শপাদেও বু ে েখর ওরাে শপাদেও োইখয়খছ এবং শরাখগর সাখে দেোখব েড়খত হখব তার প্রিার েখরখছ। বধজমান শজোয় দবদেন্ন সরোরী
হাসপাতাখে শরাগী সহায়তা শেন্দ্র পদরিােনা দেখর দস্পড। পেদেশুখির দনখয় োজ েরার সময় শেখেই বু খেদছে োোর জায়গার বযবস্থা না েরখত পারখে
এখির মখধয স্থায়ী পদরবতজ ন আনখত পারখব না। স্বপ্ন োেন েরখে শিষ্টার োমদত না োেখে এেদিন স্বপ্ন সিে হয়।
২০১৪ সাখে তারা OPEN SHELTER ততরী েরে। ততদিখন তাখির দনজস্ব েবন হখয়খছ আর তার পরই শসই স্বপ্ন সিে েরখত শনখমখছ। ২৫ জন শছখের
োো োওয়ার বযবস্থা আখছ এেন। মািোসদি শছখড় ৫ জন দেশু স্কুখে শযখত শুরু েখরখছ। উৎসাহী মানু ষ এখসখছন, সাহাখযযর হাত বাদড়খয়খছন।
এরই মখধয আরও েখতেটা োজ েখর শিো শগখছ শযমন Link Worker Sheme, Social Audit, NLEP দনখয় সখিতনতা বৃ দদ্ধর জনয প্রিার।
দস্পডার এর সংেযা শবখড়খছ। দিখেহারার স্বপ্ন-বীজ ধীখর ধীখর ডােপাো শমখে নতুন িে দিখত শুরু েখরখছ। পড়াখোনা বন্ধ হয়দন বখে শয শমখয়টি আজ
দনখজর পাখয় িাাঁদড়খয়খছ শস সাহাখযযর হাত বাদড়খয় দিখে অনযখির দিখে।
দস্পখডর এই স্বপ্ন শিো আর স্বপ্ন পূ রখণর পখে হাাঁটার ছদবখত রঙ েরার জনয এেদিন তুদে হাখত এদগখয় আসখব সময়। এ স্বপ্ন দনজস্ব নয়, োরতীয়
আত্মিেজখনর এেেেে আখো। উপদনষখির োষায়----- তখিজদত তন্নন্নজদত তদ্দুখর তিদিখে। তিিরসয সবজসয তদু সবজসযাসয বাহযতঃ।। (দতদন সিে হখয়ও
দস্থর। দতদন দূখর এবং োখছ। দতদন সখবর বাইখর এবং দেতখরও।)
To extend your support to “SPEED NGO” please contact
Soumitra Bhattacharyya: +91 93322 12405
Tapas Kumar Makar:
+91 93323 17896
Sukanta De:
+91 78649 09200
email: - thespeedngo@gmail.com
Address: - ND Kayem Lane, Radhanagar Para, Burdwan

With Greetings
&
Best compliments
from

5 Padanaram Road
Danbury, CT 06811
Ph – (203) 791 2944

কালী পূ জা
শংকর পাররয়াল
ওাঁ তৎ সৎ ।।
োেীপূ জার োে অমাবসযা দতদে । পূ জার বািযযন্ত্র ঢাে ও প্রধান উপিার রি জবা । তাদন্ত্রখেরা আবার
পঞ্চ-মোর দিখয় সাধন প্রণােীর দবধান দিখয়খছন । মিয, মাংস, মৎসয, মু দ্রা ও তমেু ন, এই পঞ্চ মোখরর
তাৎপযজ সাধারণ োখব কুৎদসত দেন্তু, এই পঞ্চ মোখরর আধযাদত্মে োব অতযি দনমজে ও উঁিু ।।
আধযাদত্মে োখব মিয বেখত পানীয় মি শবাোয় না, তা হে "ব্রহ্মরন্ধ্র" শেখে েদরত অমৃ তধারা বা
"ব্রহ্মানন্দ" । মাংস মাখন শিখহর মাংস নয়, তা হে "দজখের সংযম" । মৎসয বেখত মাছ শবাোয় না, তা
হে "শ্বাসদনখরাধ বা প্রাণায়াম" । মু দ্রা মাখন টাোপয়সা নয়, বরং "আত্মাখত শয পরমাত্মা মু দদ্রত হখয়
আখছন", শসই "তত্ত্বজ্ঞান" এবং তমেু ন বেখত শয ন-সঙ্গম শবাোয় না, তা হে "জীবাত্মাখত পরমাত্মার
দবরাজমান" হওয়া ।।
পঞ্চ মোখরর শবিসম্মত আধযাদত্মে অেজ বু খে দযদন তাাঁর পূ জা েরখবন, দতদনই সতত েজনেীে, দতদনই
েি । তাাঁর প্রেন্নতা দূর হখয় মহত্ব প্রোদেত হয় । দতদন দনরদবদেন্ন সু ে োদি োে েখর সংসার বাাঁধন
শেখে দিরমু ি হন । দসদ্ধ মন্ত্র জপোরী সাধখের অষ্টদসদদ্ধ োে হয় । দতদন জীবন্মু ি, সবজোস্ত্রদবি হন ।
তাাঁর দহংসাবৃ দত্ত দবনষ্ট হওয়ায় দতদন সেে জীখবর দবশ্বাসোজন হন ।।
দসদ্ধমন্ত্র দযদন জপ েখরন, শসই সাধে দবশ্বাতীত পরাৎপর আনন্দময় দেবস্বরূপ হন । এই সবজখিবাত্মে
বীজমন্ত্র দযদন জপ েখরন, দতদন দেবস্বরূপ হন, এবং অষ্টদসদদ্ধর প্রেু হখয় োদেোখে োে েরখত সেম
হন । দেব বখেখছন, শহ শিবী, দযদন এই শঘারা িদেণাোেীখে ধযান েখরন, দতদন েৃৎেতজ বয, দনষ্পাপ,
আমাখির উেখয়র েৃপাপাত্র ও জীবন্মু ি হন ।।
জখপর িেমাংে শহাম েরা উদিত, তাহখেই োেী তৃপ্ত হন । এখত জ্ঞান দনরুদ্ধ হয় না । োরণ শিবী
সরস্বতীও অদনরুদ্ধা হখয় দিরদিন সব োমনা পূ ণজ েখরন । শয সাধে শ্রদ্ধাসহোখর এই োেীমন্ত্র জপ
েখরন, দতদন জ্ঞানোে েখর দিরমু ি হন । োি দিখত্ত সবসময় োেীপূ জায় দনরত শেখে দিখনর শবো

ব্রহ্মিারী অেজাৎ ব্রহ্মদনষ্ঠ এবং রাখত শে দপনধারী, আত্মরমণপরায়ণ ও জপ-পূ জাদনয়খম তৎপর হখয়
মাতৃরূপ নারীগখণর সশ্রদ্ধ আজ্ঞাবহ হখত হয় ।।
তারপর শুদ্ধ জখে তপজণ ও পূ জা েরখত হখব এবং সবসময় আত্মাখে োেীরূখপ দিিা েরখত হয় । সেে
স্ত্রীখোখের অনু গত হখত হয়, তাখতই যাবতীয় হতযাপাপ শেখে মু দিোে েরখত পারা যায় । তারপর
পঞ্চ মোখরর দ্বারা পূ জা েরখে ধনধানয, পশু ও দবিযা প্রেৃদত যাবতীয় োমযবস্তু োে েরা সম্ভব হয় ।
অতীত, েদবষযৎ, দৃেযাদৃেয, স্থাবর জঙ্গম যা দেছু আখছ, তা সবই োেীর েো মাত্র । োদেো তখন্ত্র েদেত
আখছ, দতদন শ্রবণীয়, জ্ঞাতবয, স্মরণীয় বা ধযান শযাগয । শিবাদিখিব মহাখিব বখেখছন, “শহ শিবী, এই
োেীমন্ত্র জপোরী অগমযাগমন-পাপ ও ভ্রুণহতযা-পাপ শেখে মু ি হখয় সবজসুে োগী হখয় োখেন । দতদন
সবজখবত্তা, সবজতযাগী, দনঃসঙ্গ, শুদ্ধবু দদ্ধ, সবজখবিজ্ঞ, সবজমন্ত্র জপোরী, সবজোস্ত্রজ্ঞ ও সবজ যজ্ঞোরী হখয়
শতামার ও আমার অতযি দপ্রয় হন”।।
দপণােপাদণ আরও বখেখছন, সাধে সংেয়েূ নয হখয় সব োজ মখনর দ্বারা সম্পািনা েরখবন এবং তারপর
অপূ বজ শজযাদতমজয় দত্রখোণ মূ োধার দিিা েখর শসই মূ োধাখরর অধঃ ও উখবজ সু ষুম্নাখে স্থাপন েরখবন ।
নীেখমখঘর মখধয দস্থতা, িীদপ্তোদেনী, দবদুযৎ শরো সমা, সূ খযজর মখতা অতুেনীয়া নীো ও পীতা শিবীখে
স্মরণ েরখবন এবং দেোমখধয সবার উপখর দবরাদজতা োেীখে ধযান েরখবন । তাহখেই সাধে
সবজপাপমু ি হখয় দেব ও ব্রহ্মস্বরূপ হখবন এবং সেে মন্ত্র দসদ্ধ হখয় তেবেয বা মু দি োে েরখবন । ঐ
মখন্ত্রর ঋদষ তেরব, ছন্দ অনু ষ্টুপ, শিবতা োদেো, বীজ েজ্জা, েদি বধূ এবং েদবখত্বর জনযই প্রখয়াগ
হখয় োখে । সাধে এইোখব ঋদষ ও ছন্দ শজখন মখন্ত্রর িে সম্পূ ণজরূখপ োে েখরন এবং দযদন এই
সবজদবিযা প্রেখম এে, দুই বা দতন নাখম পু টিত েখর জপ েখরন, দতদনই সদ্গদত প্রাপ্ত হন ।।
পদরখেখষ জানাই অনু বাখি ত্রুটি হখত পাখর, অনবধান গত ত্রুটির জনয আগাম েমা শিখয় দনদে এবার
এেটু অনয দবষখয় আখোেপাত েরার শিষ্টা েরদছ । রেক্রািা ধারার প্রেযাত গ্রন্থ “মহাদনবজাণতখন্ত্র” োেী
সম্বখন্ধ বো হখয়খছ, “শহ োদে, জগৎ সংহারোরী মহাোে শতামারই এেটি রূপমাত্র । মহাোে,
মহাপ্রেখয়র সময় সমু িায় জগৎ গ্রাস েরখবন ।সবজজীবখে েেন েখরন বখেই দতদন মহাোে নাখম
অদেদহত । তুদম শসই মহাোেখেও গ্রাস েখরা, তাই তুদম পরাৎপরা আিযাোেী । তুদম োে শে েেন
েখরা বখেই শতামার নাম “োেী” এবং তুদম সেখের আদি, সেখের োে স্বরূপা ও োরণস্বরূপা বখে
শতামাখে আিযাোেী বখে অদেদহত েরা হয় । প্রেয়োখে বােয-মখনর অতীত, তখমাময়, দনরাোর
অবযি-স্বরূপ অবেম্বন েখর এেমাত্র তুদমই দবিযমান োেখত পাখরা । তুদম সাোরা হখয়ও দনরাোরা এবং

আপন মায়া দ্বারা তুদম বহুরূপ অবেম্বন েখর োখো । তুদম সেখের আদি, দেন্তু শতামার আদি শেউ শনই
। তুদমই জগখতর সৃ দষ্ট-পােন-েয়োদরণী ।।
শযাদগনী তখন্ত্র দেখবর উদি এইরূপ,
মহামহা ব্রহ্মদবিযা দবখিযয়ং োদেো মতা,
যামাসািয ি দনবজাণ মু দিখমদত নরাধম ।
অসযা উপাসোশ্চইব ব্রহ্ম-দবষ্ণু দেবািয়াঃ,
রহসযং েেযখত শিদব সবজখোো উপাসো ।।
অেজাৎ “শিবী োদেোই মহা মহা ব্রহ্মদবিযা । দনেৃষ্টতম পাপীও তাাঁর স্মরণ দনখে দনবজাণ মু দি োে েরখত
পাখর । সৃ দষ্ট পােন-েখয়র েতজ া ব্রহ্মা-দবষ্ণু-মখহশ্বরও এই শিবীর উপাসে । তাাঁরই উপাসনা রহসয বযি
হখে ।।আবার বখেখছন “োেী ি জগতাং মাতা সবজোখস্ত্রষু দনদশ্চতা” অেজাৎ “োেী শয জগখতর মাতা তা
সেে োখস্ত্রই দনদশ্চত েখর বো হখয়খছ ।“
মু ণ্ডখোপদনষখির এেটি মখন্ত্র আবার অদির সপ্তদজহ্বার প্রেমটি োেী রূখপ উদিদেতা ।
োেী েরােী মখনাজবা ি সু খোদহতা যা ি সু ধুম্রবণজা,
স্ফুদেদঙ্গনী দবশ্বরূিী ি শিবী,শেোয়মানা ইদত সপ্তদজহ্বা।।
“অদ্ভুতরামায়খণ” আখছ, েতস্কন্ধ রাবখণর সখঙ্গ যু খদ্ধ শ্রীরাম মৃ তপ্রায় হখে সীতাখিবী শক্রাধাদিতা হখয়
েীষণা োেীমু দতজ ধারণ েখর শসই রাবণখে বধ েখরন । তারপর শ্রীরাম োেীরূখপ সীতাখে শিখেন এই
োখবিতুেুজজাং শোেদজহ্বাং েড়্গেপজরধাদরণীম ।
েবরূপ মহাখিব হৃতসংস্থাঞ্চ দিগম্বরীম ।।
দপবদিং রুদধরং েীমাং শোটরাদেং সু িতুরাং ।
জগদ্গ্গ্রাখস েৃখতাতসাখহ মু ণ্ডমাোদতেূষণাম ।। (সু ত্র িেমহাদবিযা তন্ত্র)

অন্নদ্বতখবিাখির শশ্রষ্ঠ প্রবিা শ্রীমৎ্ েঙ্করািাখযজর জীবখন েদিসাধনার পদরিয় পাওয়া যায় । দতদন
পরমাখিবীর উখদ্দযখে বহু শতাত্র রিণা েখরখছন । তাাঁর রদিত “অপরাধেঞ্জন” শতাখত্র দতদন শিবীখে
বন্দনা েখরখছন এই োখব ।
ত্বং োদে ত্বঞ্চ তারা ত্বমদস দগদরসু তা সু ন্দরী তেরবী ত্বং ।
ত্বং দুগজা দছন্নমতা ত্বমদস েুবনা ত্বঞ্চ েক্ষ্ীঃ দেবা ত্বম ।।
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধু মা ত্বমদস ি বগো মঙ্গো দহঙ্গু োেযা ।
েিখবযা শমহপরাধঃ প্রেটিত বিখন োমরূখপ েরাখে ।।
অেজাৎ “ শহ মাতঃ তুদমই োদে, তারা, পাবজতী, শষাড়েী, তেরবী, দুগজা, দছন্নমতা, েুবখনশ্বরী, েক্ষ্ী,
দেবানী, মাতঙ্গী, ধূ মাবতী, বগোমু েী, মঙ্গো ও দহঙ্গু ো । শহ দবেদেত বিখন,শহ অেীষ্টরূপধাদরনী, শহ
েরাদেনী, আমার অপরাধ শতামাখে েমা েরখত হখব ।
এোখন েেযণীয় শয, োেী সহ আিাযজয েঙ্করািাযজ োেী সহ িেমহাদবিযা, দুগজা ও দেবজায়ার দবদেন্ন
রূপখে বন্দনা েখরখছন ।োেী দবোস তখন্ত্র বো হখয়খছ—
োদত্তজখে েৃষ্ণপখেতু পেিেযাং মহাদনদে ।
আদবেুজতা মহাোেী শযাদগনী শোটি দেঃ সহা ।।
অেজাৎ োদত্তজে মাখসর অমাবসযার মহাদনদেখত শিবীর এই েূ মণ্ডখে আদবেজ াব । এদিন িীপাবদে বা িীপিান
রজনী (অনয প্রখিখে শিওয়ােী ও মহােক্ষ্ী পূ জা) । োদত্তজে অমাবসযার রাখত িীপিাখন আখোেমাো
প্রজ্বদেত েখর দনখজখির অন্ধোর শেখে আখোখে দনখয় যাওয়ার নামািরই “িীপাবদে” । আখোর
মাধযখম েদি সাধনায় দনখজখে পু ণযাখোখে আখোদেত েখর শতাোই েদি সাধনার অিদনজদহত
তাৎপখযজযর সােজেতা ।।
বৃ হিারণযে উপদনষখি আমাখির অসৎ হখত সৎ-এ দনখয় যাওয়ার জনয, অন্ধোর শেখে আখোখত এবং
মৃ তুয শেখে অমৃ তখত্ব যাওয়ার জনয প্রােজনা েরা হখয়খছ । পরখোেগত স্বজন ও বন্ধুগণ যাখত ঐ সব
েয়ঙ্কর অন্ধোর অদতক্রম েখর গিবয স্থে অমৃ তধাখম শযখত পাখরন তার জনয ঐ দিন রাখত নিীর জখে
জেি প্রিীপ োসাখনার প্রো বাংোর শোন শোন জায়গায় শিো যায় । আবার আদশ্বখনর সংক্রাদি শেখে
োদতজ ে মাসবযাপী "আোে প্রিীপ" জ্বাোখনার মাধযখম অশুে েদি তাড়াখনার বযবস্থা এখত দনদহত

রখয়খছ । এই আখোে উৎসব প্রায় সারাখিখেই শোন না শোন োখব অনু দষ্ঠত হয় । পূ রাণ এবং
ইদতহাখসর দৃদষ্টখত অখনে শেখত্র মখন েরা হয় শয, োদতজ ে েৃষ্ণা অমাবসযার রাখত রাবণ বধ ও েঙ্কা
দবজয় সম্পন্ন েখর রামিন্দ্র সীতাখিবীখে দনখয় অখযাধযায় দিখর আসাখে শেন্দ্র েখর শিওয়ােী অনু ষ্ঠান
হয় । সবদেছু দমদেখয় অন্ধোর শেখে আখোেমাোয় প্রজ্জ্বদেত অনু ষ্ঠানখে আখোর পখে যাতরাখ র
সূ িনাই িীপাবেী শিওয়ােী বা িীপাদিতা অমাবসযা।
োদেোন্নয় েত্রুনাদেন্ননয স্বাহা ।। শ্রীশ্রীোেীর রূপ েল্পনায় আযজ ঋদষগণ মানব জীবখনর শুরু শেখে শেষ
অবদধ শিখেখছন। জগত সংসাখরর দক্রয়া েোপ প্রতযে েখরখছন । রহখসযর জাে শেখে মু ি হখত শিষ্টা
েখরখছন । জীবন ও মৃ তুয এই দুইখয়র মখধয জীব বদ্ধ নয় তাও শিখেখছন। তাই মূ দতজ েল্পনায় ঋদষগখণর
দৃদষ্ট দছে এরূপ ।
োেীখিবীর: দবতৃ ত োখো িুেঃ সনাতন ধখমজর অনযানয শিবীগখণর মখতা শ্রী শ্রী োদেোর িুে স্বল্প নয় ।
মাোর শপছখন দবতৃ তোখব িুখের অবস্থান। অেজাৎ শতামার জন্ম রহসয শতামার োখছ অনু িঘাটিত োখে ।
শপছখনর রহসয জানখে বতজ মান ও েদবষযৎ দনণজখয় শতামার আেষজণ েখম যাখব তাই জন্ম রহসযাবৃ ত ।।
দত্রনয়নঃ দতন শিাে দতনটি আখোর প্রতীে । িন্দ্র সূ যজ ও অদি । অন্ধোর দববংসী দতন েদির প্রোে ।
অজ্ঞতা, অজ্ঞানতাস্বরুপ অন্ধোর শেখে মু ি েরাই হখো িন্দ্র, সূ যজ ও অদির োজ । দতনটি শিাখে দতদন
অতীত, বতজ মান ও েদবষযতখে প্রতযে েখরন । োরণ , এই েদিই সৃ দষ্ট-দস্থদত ও প্রেখয়র েতজ া । সতয,
দেব ও সু ন্দখরর িেজন হয় এই শিাখের দ্বারা ।।
দজহ্বা ও িাাঁত: রি বণজ দজহ্বাখে সািা িাাঁত দিখয় োমখড় শরখেখছন দতদন । অখনখে বখেন মা রি পান
েরখছন । েোটি ঠিে নয় । মা েেনও সিাখনর রিপান েরখত পাখরন না । রিপান এেটি শক্রাধযু ি
অবস্থা, দনষ্ঠুর দক্রয়া । দেন্তু এোখন মাখয়র েরুণাঘন শেহাদ্রজ দৃদষ্ট এবং হাদসমাো মু েমণ্ডে প্রমাণ েখর
দতদন রিপাখনর মখতা শোখনা দনষ্ঠুর োজ েরখছন না । জগতবাসীর মঙ্গখের ইদঙ্গত দিখেন প্রতীে
প্রোে দ্বারা । রিপান েরখে িাাঁত অবেযই রদঞ্জত হখব দেন্তু িাাঁত গুখো সব সািা । োে রং রখজাগুখণর
প্রতীে, সািা রং সত্ত্বগুখণর প্রতীে । সািা িাাঁত দিখয় োে দজহ্বাখে শিখপ রাো । এখত বেখছন-সত্ত্বগুখণর
দ্বারা রখজাগুণখে িমন েখরা । রখজাগুণ শোখগর গুণ, ঈশ্বর দবমু ে েখর । রখজাগুণ িমখনর জনয এই
প্রতীে অখনে সময় আমরা শোখনা অনযায় ও দমেযািরণ েরখে দজহ্বায় োমড় দিই অেজাৎ অনযায় েরার
স্বীেৃদত।।

মু ণ্ডমাোঃ গোয় পঞ্চােটি মু ণ্ড দিখয় মাো পরাখনা আখছ । পঞ্চােটি মু ণ্ড পঞ্চােটি অেখরর প্রতীে । ১৪ টি
স্বরবখণজর এবং ৩৬ টি বযঞ্জনবণজ । অের ব্রহ্ম, তার েয় শনই, েব্দ ব্রহ্ম, অেখরর দ্বারাই েখব্দর উৎপদত্ত ।
এর অবস্থান মতখে ।।
িারটি হাতঃ িারটি হাত, অেয়, আশ্রয়, েমজমুদি ও েমজবন্ধন প্রোে েরখছ ।।
শোমখর েদতজ ত হাখতর শমেো: হাত েখমজর প্রতীে । শতামার সেে েখমজর িেিাতা আদম ।
শিবী উেঙ্গঃ দবশ্ববযাপী েদির অবস্থান । েদিখে আবদরত েরা যায় না। দতদন স্বয়ং প্রোে । তাই উেঙ্গ ।
পিতখে দেবঃ শিবীর পাখয়র দনখি দেব বা েব । দেব হখে দতদন বেখছন-শিবীর েদি দেন্ন আদম েদিহীন
। েব হখে দতদন বখেখছন-প্রদতটি মানু খষরই েয় আখছ । তিনদন্দন েয় পূ ণজতা পায় ঘু খমর মাধযখম।
ঋদষগণ বখেখছন-এই ঘু মই মাখয়র শোখে অবস্থান। মানু খষর মৃ তুয এেটি অবধাদরত সতয । এই মৃ তুযর পর
আবার নতুন শিহ দনখয় দিখর আদস এই পৃ দেবীখত । তাই মাখয়র অবস্থান শেষ আশ্রয়স্থে "শ্মোনঘাট",
শযোখন আমরা দিরোদি োে েদর । শসোখন মা শোখে তুখে শনন সিানখে আবার েদি দিখয় পৃ দেবীখত
পাোন ।।জয় মা, জয় মা, জয় মা ।। ওাঁ তৎ সৎ ।। সব্বাইখে িীপাবদের প্রীদত ও শুখেো জানাই ।।
শ্মোখন ও শেন মা োেীর পূ জা হয় ?
“শ্মোন” েখব্দর অেজ- েম স্থান । মৃ ত স্থান । িেদত েোয় শযোখন েবিাহ েরা হয় শসই শেত্র শ্মোন
েূদম নাখম পদরদিত । েরােবিনী আিযােদি মাখয়র দবিরণ শেত্র এই শ্মোন । মা োেীখে বংখসর শিবী
বো হয়। এই “বংস” বেখত সবজনাে েরা নয়। এর অেজ- “সংহরন” অেজাৎ শিবী দনখজই এই সমগ্র দবশ্ব
ব্রহ্মাণ্ড রিনা েখরখছন- আবার দতদনই গুটিখয় শনন। ঠিে শযমন মাে দনখজই জাে শবাখন আবার দনখজই
গুটিখয় শনয় । জীব েমজিে শোগাখি মাখয়র শোখে আশ্রয় শপখয় পায় অসীম োদি ও আনন্দ । এই
শ্মোন তাই মাোেীর ক্রীড়া শেত্র ।
শ্মোন শে তবরাগযেূদম বো হয়। শ্মোনখে তপঃ সাধনার েূদম বো হয় । ১০ দমদনট শ্মোখন বখস োেখে
জড় শিখহর নশ্বরতার প্রদতেদব আমাখির শিাখের সামখন আখস। জীব তাাঁর োাঁিা দনখয় বড়ই অহংোর
েখর , দেন্তু োাঁিা শেখে পােী মু ি হখে োাঁিা শ্মোখন এে মু খো েখস্ম পদরণত হয়। জ্ঞানী গণ এই তত্ত্ব
উপেদি েখর শিহ সু ে দবসজজন দিখয় সাধন েজখন মন শিয়। শ্মোন শেই তাই তপঃ সাধনার শেন্দ্র েখর
বহু যু গ শেখে অখনে সাধে সাদধোরা সাধন েজখন দনমি হয় । মৃ তুয োউখে ছাখড় না। এে রূপবতী
অপ্সরা তুেযা েনযার মৃ তুযর হখে শ্মোখন তার শিহ এে মু খো েস্ম হয়- অপরদিখে এে কুৎদসত শিহারা

দবেৃত বযাদির মৃ তুয হখে তাাঁর শ্মোখন শিখহর পদরণদত এে মু খো ছাই। মৃ তুযর োখছ শোন শেিাখেি
শনই। ধনী গরীব দনধজন োঙ্গাে সেখের মৃ তুযর পর শিহ েখস্মই পদরণত হয় । সাধু গণ এই তত্ত্ব জাখনন।
োখের েরাে গ্রাস শেখে োখরার মু দি শনই। তাই োখের োে মহাোেখে গ্রাসোরীদন আিযােদি
মহামায়া োেীর উপাসনাখতই দনমি হন ।
োম, শক্রাধ, শোে, দহংসা, অহংোর, বাসনা গ্রত এই েরীর । আত্মার এই সেে শবাধ শনই। শিহাখি এই
দরপু গখণর ক্রীড়া শেত্র েরীর টি জেি দিতাখত েস্ম হয়। দরপু গখনর নাে হখেই সাধখের মখন তবরাগয
জাগ্রত হয়। তাই এই দরপু র শেোর মাে েরীর টি জেি দিতায় িগ্ধ হয় বখে মা োেী শ্মোখন দবরাজ
েখরন। মা তারা শিবী জেি দিতায় অদধষ্ঠান েখরন । েগবতী দছন্নমতা পিতখে মিন রদত িদেতা েখরন
। এই শহাখো শ্মোখনর পদরিয় । শ্মোন মদন্দখরর মখতাই পদবত্র। মদন্দখর োস্ত্র পাে েখর জড় শিখহর
পদরণাখমর েো বো হয়। শ্মোখন শগখে শসটার জীবি উিাহরণ সিখে শিো যায়। তাই শ্মোন মা োেীর
এত দপ্রয় স্থান ।

The Light

Raima Maitra
(Grade 4)
The light is what makes us alive, because the light grows plants, and plants give us the food we need to
live. The light is a symbol of knowledge, kindness, and god. The light always fights the darkness; without
light, the world could not live, and the humans would not survive. The light is also the knowledge that
defeats ignorance. This is why we need the light in our lives. Traditionally, Hindus do not celebrate or
pray without light, and we always light the candle before our prayers. Diwali is the festival of lights which
falls in the month of 'Ashwin' according to Hindu calendar. 'Deepawali' in Hindi means a row of diyas. Almost
every house and street is decorated with lamps, and lights on the day of Diwali

For best rates in Airline tickets
Please contact

Abhinav Madan
Monday - Friday : 9am to 7pm
Saturday: 12pm to 5pm
Phone: 212-889-0123
212-889-0786
Fax: 212-591-6250
email: info@theticketguru.com

মধু দার দদবী দশশ ন
সমীর কুমার দপাথেল
সরস্বতী পু খজার দিন সন্ধযায় মধু িার সখঙ্গ মু খোমু েী শিো | মধু িা অেজাৎ মধু সুধন পু রোয়স্থ সংখেখপ মধু
| তাখে শিো মাত্র দজজ্ঞাসা েরোম - মধু িা দিনের দছখে শোোয় ? শুনোম এবাখর পু খজার দিন বাইখর
শোোও যাও দন তবু সারাদিখন এেবারও শতামার শিো শপোম না | মধু িা আমার দিখে না তাদেখয়
োবখেেদহন োখব উত্তর দিে - বাদড়খতই দছোম |
আদম - ঘখরর জানো িরজা সবখতা বন্ধদছে শিখেদছ ,বন্ধঘখর বখস দে েরদছখে ?
মধু িা - বন্ধ ঘখর নয়খর, আদম ছাখির দিখে শোোয় িাদরদিখের জানো েু খে সারাদিন বখস বখস িারপাখের
বাদড়র পু খজা শিেদছোম |
আদম - পু খজা শিেখত সারাদিন োগখব শেন ? পাাঁদজর সময় মত শবো এগাখরাটার মখধয পু খজা শেষ
হওয়ায় েো |
মধু িা - শিে োেু শোখে বখে োখয়খতর েেম জে োয় . আদম শুধু োখয়ত নই পু খরাোখয়ত আমার
েেম জে োয় না োদেোয় দেনতু আমার শিাাঁে জে - োদে ,সািা -োো ,োে - মন্দ , আখো আাঁধার
সব দগখে োয় . আজখের ছু টিটা আদম শুধু শিাখের জনয বরাদ্দ শরোদছোম বেখত পাদরস .আমার এেখজাড়া
শিাে দিনের দপেদনে েখর োটিখয়খছ আড়াে শেখে আদড়পাতার মত দিখে শোোর দেতর শেখে দিন
ের শুধু শিখে শগখয়দছ , আমার বাদড়র দতনতাোর মটো শেখে শগাটা পড়াটাই শিো যায়.
আদম - সারাদিন ধখর শিোর মত দে এত শপখে ?
মধু িা - সারাদিখন যা শিেোম তা দে এে েোয় বো সম্ভব নাদে ? তাছাড়া মাখেমখধয বাংো শমগাদসদরয়াে
শিখে এেটা বি অেযাস হখয়খগখছ শসাজা েো শসাজাোখব বেখত েুখে শগদছ .দু দমদনখটর ঘটনার েো
বেখত টিদের দসদরয়াখের মখতা দু মাখসর শবদে সময় শেখগ যায় . তাই যা শিখেদছ সারাদিখন, তা শবােখত
আদম -রাত োবার হখয় যাখব.
মধু িা - দূর |এে রাখত বখে শেষ েরা যায় নাদে,সারা সপ্তাহ শেখগ শযখত পাখর

আদম - মধু িা তুদম তাহখে বরং মাধযদমে পরীোয় নু তন পদ্ধদতর মত অবখজক্টে
টাইখপ বখে যাও, দডখটইেস এ বোর িরোর শনই |
মধু িা - ঠিে আখছ , তুই শছাট্ট শছাট্ট প্রশ্ন ের দে দে জানখত িাস _
আদম - প্রেখম বে অখনে বছর পখর স্বরস্বতী পু খজা শিেখে শেমন োগখো ?
মধু িা --িারুন োগখছ বু েদে েু ব োখো োগখছ .তুই শতা জাদনস শয শোখনা পুখজার সময় আদম বাইখর
শোখনা দনজজন জায়গায় শবদড়খয় োটাই . অখনে দিন পখর এবাখর বাদড়খত বখস আেপাখের বাদড়র পু খজা
শিেখত শিেখত পাড়াটাখে সদত্তেখরর বাঙাদে পাড়া বখে মখন হদেখো . পাাঁি োখে পাঁ দিে বছর সব
বয়খসর শমখয়রা োদড় পরখছ শিখে শযন শিাে জু দড়খয় শগখো. পাাঁি শেখে পাঁ িাদে বছর সব বয়খসর শমখয়রাই
োদড় পখরখছ শিখে শযন শিাে জু দড়খয় শগখো. শছাট শবো শেখে দজখরা দিগার টাখগজট েখর বখড়া হখত
োো শমখয়রা শছাট শছাট জামার সখঙ্গ যেন শেদগন্স পখর রাতায় হাাঁখট তাখির শিখে বখের মখতা মখন হয়
অেি শিে শসই সব শমখয়রাই োদড় পড়খত তাখির এখেবাখর পরীর মখতা শিোখে এখতা শগখো শছাটখির
েো বয়স্কখির েো যদি ধদরস তখব বদে োদড় পরা অবস্থায় ওখির শিখে মখন মখন সম্ভ্ৰম শজখগউখেদছে
, বু খের দেতর শেখে শযন এেটা মা মা ডাে গুমখর গুমখর এখস গোর োখছ ধাক্কা মারদছখো. দবশ্বাস ের
োেু সারা বছর তাদেয়ার শোে পড়া মদহোখির োড়ী পড়া অবস্থায় শিখে সদতয সদতয অনযরেম োগদছখো
!
পু খজা শিোর বণজনা দিখত দগখয় মধু িা এপযজি এেবারও োকুখরর বা পু খজার েো না বখে শুধু দবদেন্ন
বয়খসর মদহোর সাজখগাখজর বণজনা দিখে শিখে দবদস্মত হখয় শগোম ,মখন মখন োবোম বাহাত্তখরর
আখগই দে মধু িার েীমরদত এখস শগে ! শছাটমু খে বড় েো হখয় যাখব শেখবও বখে শিেোম - পু খজা
শিোর নাখম তুদম এই বয়খস সারাদিন শমখয় শিখে োটাখে ?
মধু িা :- সবটা না শুখন আখবাে তাখবাে মিবয েরদবনা ! আখগই বেদছনা আমার শিাে সাধারণ শিাে নয়
| এেখবোয় যা শিখেদছ তার পু খরাটা বেখত সারা সপ্তাহ শেখগ যাখব, সখব শতা শুরু েখরদছ এেখনা পু খজার
েোয় আদসদন |
আদম :- তাদেয়ার শোে না দে শযন বেদছখে ?
মধু িা :- ওটা হখো এোনোরদিখন অদধোংে মদহোর আটখপ খর শপাোে , এর শপাোদে নাম নাইটি |
তাদেয়ার বাদেখে শোে বা উয়ার পদরখয় তার দু দিে শবাঁখধ দিখত হয় আর এটা তাদেয়ার উয়াখরর মখতা

েরীখর গদেখয় দনখেই হখো বাধার িরোর হয় না | মাো গদেখয় শছখড় দিখেই োাঁখধ আটখে েু খে োেখব
সারা েরীর শঢখে | আজোে শমখয়খির পছখন্দর সবখিখয় আরামিায়ে শপাোে অেি োড়ী পড়খে োখো
শিোয় এই েোটা ওরা ছাড়া আর সবাই জাখন |
আদম :- তুদম োকুর শিখেখছা দে শিদেদন শসটা এেখনা বেখেই না |
মধু িা :- শিেখবানা শোখনা প্রখতযে বাদড়খতই পু খজা , আদম এেজায়গায় বখস অখনে পু খজা এেসখঙ্গ
শিেোম | েখির শবসবাখস যত পদরবতজ নই শহাে স্বরস্বতীর মূ দতজ শসই এেই রেম আখছ যা শিেখে আমার
মখন েুাঁ তেুাঁ তাদন শুরু হখয় যায় | েত েত বছর ধখর দবিযািাদয়নীর আরাধনা েখরও "হংস " েখব্দর অেজ
শবাোর মখতা দবিযা এখির হখোনা |এখির োখছ শ্রী শ্রী রামেৃষ্ণ পরমহংসখিখবর "হংস" আর দডম্ পাড়া
হংস দুখটাই সমান অেজবহ হখয় শগখছ , তাই স্বরস্বতীখে হাাঁখসর দপখে বদসখয় দিখয়খছ ,হংস মাখন জ্ঞান,
শিবী জ্ঞান োন্ডার বাহন েখরন তাই হংস মাখন জ্ঞান, শিবী জ্ঞান োন্ডার বহন েখরন তাই হংস বাদহনী ,
দডম্ পাড়া হাাঁস স্বরস্বতীখে বখয় শবড়ায় বখে হংস বাদহনী নয় |
আদম :- ইস হংসবাদহনীর মাখন প্রেম শেখে জানখে োখো হখতা | এপযজি েত দমস েরদছ জান. হাাঁস মা
স্বরস্বতীর বাহন , হাাঁস মাংস শেখে যদি মা স্বরস্বতী পাপ শিয় োখো শেো পড়া না হয় তাই শোখনা দিন
আদম হাাঁস মাংস োইদন | আমার েো শুখন মধু িা অবাে হখয় মু খে িুে িুে েব্দ েখর বখে - সদতযই েু ব
দমস েখরদছস | োরণ শতার শযরেম শরজাল্ট হয় মা স্বরস্বতী হাজার অদেোখপও তার শিখয় োরাপ শরজাল্ট
হওয়ার সম্ভাবনা শনই ,বরাবর শতা তুই শতা শনা দডখটনেখনর িমু জোয় উৎখর শগদে | এেন শেখে শরাজ
হাাঁস মাংস ো, শতার বু দদ্ধ েু েখব |
আদম :- আো মধু িা সব োকুখরর এেটা না এেটা বাহন োখে দেন্তু হাাঁস বাি দিখে স্বরস্বতীর বাহন দে
হখব ?
মধু িা :- টিউোদনর মাস্টারমোই হখব স্বরস্বতীর আিেজ বাহন | বতজ মাখন পদশ্চমবখঙ্গ দেোর প্রেৃত বাহে
হখো টিউোদনর মাস্টার | তাই স্কুে েখেখজর দেেেরা ক্লাখসর শিখয় প্রাইখেট টিউেদনখত পড়াখনার
শবদে বযাত | ছাত্রছাত্রীরাও েখেখজ যায় অবসর োটাখত বন্ধু বান্ধবখির সখঙ্গ শিো সাোৎ েরখত আর
পড়ার জনয যায় টিউেদনখত | তাছাড়া স্বরস্বতী োকুখরর বাহন প্রাইখেট টিউটর হখে িারুন মানাখব দেন্তু ,
এেটা নতুনত্ব আসখব , তেন সাধারণ পু খজাখেও দেম পু খজা মখন হখব | তখব সবসময় এেটা বাহখন হখব
না | বাদড়র পু খজাখত শছখে শমখয়র ক্লাস অনু যায়ী বাহন সংেযা দেন্ন দেন্ন হখব ? শয বাদড়র শছখে বা শমখয়

দপ্রনাসজাদর শেখে পঞ্চম শশ্রণীর মখধয শোন ক্লাখস পােরত তাখির োকুখরর বাহন হখব এেটি , ষষ্ঠ শেখে
অষ্টম শশ্রণীর জনয দুই , নবম িেম শশ্রণীর জনয দতন আর হায়ারখসখেন্ডাদর পােরতখির োকুখরর বাহন
সংেযা হখত হখব েমপখে পাাঁিটি , এর েখম োখো শরজাল্ট হখব না |
আদম :- এেটা োকুখরর পাাঁিটা বাহন ? এত বাহন শে োকুর এর োখছ সাজাখনা সমসযা হখয় যাখব,
মধু িা :- ঠিে মখতা সাজাখত পারখে শোন সমসযাই নয় | শযমন ধর স্বরস্বতীর এখেবাখর বাাঁদিখে োেখব
বাংোর মাস্টার |
আদম :- শেন, বাংো র মাস্টার বাাঁ দিখে শেন ?
মধু িা :- োরণ ওটা ঢাখের বাাঁয়ার মখতা. ওই সাবখজক্ট এর শোখনা েদবষযৎ শনই হবু ডািার বা
ইদঞ্জনীয়াখির জনয ওটা শুধু নাম্বার বাড়াখনার জনয রাো বু েদে. তার পখর োেখব দিদজখের মাস্টার , মাখে
অঙ্ক সযার মধযমদন হখয় োেখব তারপর শেদমদি আর সবার ডানদিখে োেখব ইংখরদজর সযার | ঢাখের
তাে কুড় কুড় শবাখের মত যত ইংরাজী িড়িড়াখব ততই ছাত্র উজ্জে েদবষখতর দিখে তর তর েখর
এদগখয় যাখব |
আদম :- শতামার েদল্পত বাহন তুদম শযমন েু দে সাজাও আমার বোর দেছু শনই দেন্তু দপ্র নাসজাদর শেখে
টিউোদনর মাস্টার িরোর শেন হয় বু দে না , বাদড়র বড়রা পদরখয় দিখেই শতা পাখর |
মধু িা :- বযাপারটা দে বু েদে আজোে মধযদবত্ত পদরবাখর দুখটা দজদনখস মযজািা - মাখন শস্টটাস বাখড় ,
বাদড়খত বাসন মাজার দে আর টিউোদনর মাস্টার রােখে -এই দুখটাই িযাদমদের শস্টটাস দসম্বে , " মা
প্রেম গুরু, মা আসে গুরু " ওসব এেন বু রবদে েো | শছখের মু খে শবাে িুটখেই তাখে শিখে িাও
মাস্টাখরর হাখত তারপর মাখয়র িরমাস মত টিউোদনর দমস তাখে ঠিে ছাাঁখি শিখে অডজার মত বাদনখয়
তুেখব |
আদম :- মধু িা তুদম বখড্ডা শবদে বাড়াবাদড় েরখছা | বাসন মাজার দে আর টিউোদনর মাস্টারখে এে েখর
শিেখছা | আমার োখো োগখছ না , তুদম দনঘজাত েুে বেখছা |
মধু িা :- এেটুও েুে বেদছনা | তুই েেয েরদব আজোে বাবা মাখয়রা টিউোদনর মাস্টার শগাখন এেটা
দুখটা দতনখট বখে , এেজন দুজন বা দতনজন বখেনা, মাস্টার মোই বখেনা. শযমন বখে - আমার শছখের

জনয িারখট মাস্টার শরখেদছ | োখজই এই ধরখণর সম্মান প্রাদপ্তর মাস্টার আর ঠিখে দে এর মখধয আদম
অিত শোন তিাৎ শিেখত পাইনা |
আদম :- তুদম অখনে বছর স্বরস্বতী পু খজা শিখোদন তাই শতামার োখছ পু খরা পু খজাটাই শবমানান োগখছ |
এেনোর পু খজার রীদত নীদত মানখত না শপখর যা েু দে বে বে েরখছা |
মধু িা :-ঠিে ধখরদছস | গত িদিে বছখর আদম বাংোর শোন পু খজায় শিদেদন তাই পু খজা ধরণ বিখে
যাওয়াটা বু েখতই পাদরদন | এই শযমন ধর পু খরাদহখতর োজটা এখতা বিখে শগখছ, দনখজর শিাখে না শিেখে
দবশ্বাসই েরখত পারতাম না | আখগোর দিখন পু খরাদহত পু খজার দিন সোে সোে এখস বাদড়র পু খজার
শজাগাড় যখন্ত্র হাত োগাত তারপর পু খজা শহাম অঞ্জদে শেষ েখর বাোখির হাখত েদড় দিখয় ব্রাহ্মণ
শোজখনর প্রেম পাখত শেখয় ছাাঁিা শবাঁখধ বাদড় দিরখতা দুপু খরর পর | এেন কুে পু খরাদহখতর দিন শেষ
হখয়খছ শুরু হখয়খছ শমাবাইে পু রুখতর োে |এেখবো এ বাদড় ওবাদড় ঘু খর অিত িে বাখরাটা পু খজা
সারখত না পারখে শস আবার দেখসর পু খরাদহত ? শয যত বড় পু খরাদহত তার তত দডমান্ড , তার পু খজার
সংেযাও শবদে | শমাবাইে পু খরাদহত প্রেম িিায় শুধু পু খজা আর অঞ্জদে শেষ েখর যাখব শগাটা িখেে
বাদড়খত তারপর িেনম্বর শেখে শুরু েখর এে নম্বর বাদড় পযজি শহামখযাগয েরখত েরখত দিখর আসখব
শুরুর জায়গায় , শুরুর বাদড়টায় দিখর আখত যদি সন্ধযা গদড়খয় যায় েদত শনই , আিার মানখেই হখো
োখস্ত্র এসব েো রীদত মখতা শেো আখছ , অবেয পু খরাদহত ছাড়া শস োখস্ত্রর েো আর শেউ পখড়দন
েেখনা | আজ শিেোম মদিে বাদড়খত পু খজা েরখত পু খরাদহত আসখছ শমাখপড িট িটিখয় | ডান হাখত
শমাখপখডর হযাখন্ডে ধরা , বা হাত দিখয় োখন শমাবাইে শিান শিখপ েো বেখছ - হযাাঁ হযাাঁ, এেু দন যাদে
িত্ত বাদড়টা শসখরই আপনারটা ধরখবা , িত্ত বাদড়র পু খজা হখয় শগখছ শুধু অঞ্জদে বাদে তাও মাত্র সাতজন
েযাদন্ডখডট এেটা বযাখিই হখয় যাখব " | এবার শেখব শিে তপখত োাঁখধ নামাবেী গাখয় জদড়খয় েু দড়
েু দড় দমেযা েো বেখত এেটুও বাধাঁখছনা,িত্ত বাদড়খত না শপ াঁখছই বেখছ িত্ত বাদড়র পু খজা হখয় শগখছ |
আখরা শিখোনা পু খরাদহত দনখজর দবিযা ক্লাস িাইে পাস , দসে শিে | স্কুখে শয ক্লাস শেখে সংস্কৃত
পড়াখনা শুরু হয় শসই ক্লাখস উোর আখগই পােয জীবখন পাট িুদেখয়খছ ওই দবখিয দনখয় অং বং েখর
সংস্কৃত মন্ত্রিারখণ স্বখগজর শিবতাখির আসন টদেখয় তাখির মখতজ শনখম আসখত বাধয েরখছ , আহা !
পু খজার দে মদহমা |
আদম :- সব পু খরাদহত দসে শিে নয় | অখনে পু খরাদহত আখছন যারা উচ্চ্ দেদেত দনষ্ঠার সখঙ্গ পু খজা
েখরন |

মধু :- জাদন দেন্তু তারা সংোয় শনহাত েম | আসখে আমরা পু খরাদহখতর শোয়াদেটি শিদে না , যার তপতা
আখছ শসই ই পু খরাদহত শেখব দন| আমরা োদব েদিই আসে , েদিখতই সব প্রাদপ্ত | সবসময় আপ্ত
বােয আওড়াই দবশ্বাখস দমোয় বতূ .......
আদম :- তুদম সবদেছু শিখেখছা বাাঁো শিাখে শোখে দবিযাোখের জনয েত েদি শ্রদ্ধার সখঙ্গ পু খজা েখর
আর তুদম তাখির েুাঁ ত ধখরই িখেছ |
মধু িা : দবিযা োখে বখেখর ? "পাস" শেো এেোনা সাটিজদিখেট শপখয় শগখেই দবিযান হওয়া যায় না |
দবষয় জ্ঞান ছাড়া শতাতা পাদের মখতা বু দে েপখি দেছু নাম্বার পাওয়াখে দবিযা বখে না | বড় হখয় দে েরখব
ঐ রেম দবিযা দিখয়?
আদম :- বড় হখয় ওরা দেছু েরখত পারখবনা বেছ মধু িা :- েরখবনা শোখনা ! দেছু েরখত হখে ওরা প্রেখমই িােদর পাওয়ার জনয পরীোয় বসখব তার জনয
আবার শোদিং ক্লাখস েদতজ হখব | শোদিং দনখয়ও িােদর পাওয়ার মখতা আত্মদবশ্বাস শনই যাখির তারা
হুড়মু দড়খয় বযাবসায় শনখম যাখব এেন বাঙাদের বযাবসায় মদত হখয়খছ | তাখির মখধয দবশ্বাস জাগখছ তারা
িপ আর মু দড় শেখজ পাাঁি তো িে তো বাদড় বানাখত পারখব |
আদম :- আমার মখন হখে তুদম পু খজায় দবশ্বাস েখরা না |
মধু িা :- পু খজায় আদম দবশ্বাস েদর , আমার দবিযার শিবী হাাঁখসর দপখে িখড় বসা বীণা হাখত সরস্বতীও নয়
| আমার পু খজার োষা এে বখণজর অেজ দনখজ বু েখত না পড়া সংস্কৃতও নয় | আমার দনখজর শয সব বই পত্র
আখছ শসগুখো যত্ন েখর সাদজখয় রাদে আেমাদরর তাখে , পড়ার সময় বার েখরদন , পড়া শেখষ আবার
আখগর মত সাদজখয় রাদে | ওরাই আমার োকুর ঐগুখোর সামখন িাাঁদড়খয় প্রদতদিন পড়া শুরুর আখগ শিাে
বু খজ প্রােজনা েদর আমাখে দবিযা িাও , বু দদ্ধ িাও পড়াখোনায় আমার মদত িাও |
আদম :- মধু িা শতামাখে এেটা অনু খরাধ েরখবা ?
মধু িা :- অনু খরাধ আবার দেখসর ? শবদে ধানাই পানাই না েখর শেখড় োে শিদে শুদন |
আদম :- বেদছোম দে েতবছর পখর পু খজা শিেখে তবু শতামার এেটুও োখো োগখোনা | তাই বেদছ
োেখের দবসজজন নাই বা শিেখে | িখোনা োে শোোও শবড়াখত িখে যাই |

মধু িা :- পু খজা শিেখত শিেখত আদমও শসইরেম োবদছোম আজোে োকুরদবসজজখনর যা দছদর হখয়খছ
শিাখে শিো যায় না | এেনোর দবসজজন বড় মমজাদিে , মনখে েীষণ নাড়া শিয় | েদি েখর যাখে
আহব্বান েরোম তাখে দবসজজন দিখতখতা মন োরাপ েরখব দসখনমায় শিো জদমিার বাদড়র দূগজা দবসজজখনর
মত | োকুরখে িাোন বাদড় শেখে বার েরা হখে , মা অখনে মানু খষর োাঁখধ িখড় সপদরবাখর স্বামীর বাদড়
িখে যাখে এেবছখরর জনয| শস দৃেয শিখে পাহাদড় সানযাে হাপু স নয়খন োাঁিখত োাঁিখত ধরাগোয় শেখম
শেখম বেখছ - " আবার এখসা মা , সামখনর বছর আবার এখসা মাখগা " শযন সিয দববাদহত দনখজর এেমাত্র
শমখয়খে েশুর বাদড় পাোখে | তা নয় এেনোর দবসজজন শিে , দে বাহার দবসজজখনর েরি পু খজার শমাট
েরখির শিখয় শবদে | শযমন এোহী আখয়াজন বাজনা আর বাদজর শতমনই উদ্দাম নাি , যত পাখরা আনন্দ
েখর নাও , মাখে দবিায় েরার মত আনন্দ পৃ দেবীখত আর দেছু খত পাখব না |
আদম :- মধু িা দসদরয়াসদে বেদছ োে শোোও দনজজন শোন জায়গায় িখে যাই িে , এেখবো পু খজা শিখে
শতামার যা অনু েূদত এরপর দবসজজন শিেখে তুদম বাঙাদে সহ শগাটা বাংোখেই বখঙ্গাপসাগখর দবসজজন দিখয়
শিখব |
মধু িা : - ঠিে আখছ , রাখতর মখধয শেখব ঠিে ের শোোয় যাদব| দজদনসপত্র েখর বযাগ গুদছখয় রােখবা
, সোখে শযোখন বেদব শোন েো না বখে শসাজা রওনা শিব |
তখব মা স্বরস্বতীর নাখম েপে দনখয় বেদছ আর শোন দিন পু খজা শিেখবা না |
েদিহীন আিদরেতাহীন শুধু হুির মাো পু খজা শিেখত েু ব েষ্ট হয়খর |

Wish you
A very happy
Kalipuja and Deepavali
Members of NASKA Executive Committee
and
Board of Authority
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ইথে হয়

বারক ইরতহাস

সান্ত্বনা বথ্যাপাধযায়

অলক সামন্ত

শুধু দনখজর জনয শবাঁ খি োো
শুধু দনখজর জনয পে িো ,
পৃ দেবীর এেপ্রাখি বখস মখন হয় ,
দমখেয এই শেো।.
শসই সব দমদষ্ট দিন গুদে
হাদরখয় শিখেদছ জাদন না শোোয় শমখঘ শমখঘ শেখট যাখে েত েত শবো
তবু শবাঁ খি োেখত আজও ইখে হয়।
প্রািুখযজর ছড়াছদড় শিদে িাদরদিখে
তার মাখে শবদে দেছু আনন্দ পাইদন অদত সাধারণ মন দনখয় জখন্মদছ শয
তাই অসােখেযও েুাঁখজ পাই
জীবখনর নানারূপ বদন
জীবন সবার োখছ দেন্ন দেন্ন রূখপ ধরা শিয় তবু তারই মাখে তবদিখত্রর শছাাঁয়া োখে শবাঁ খি োেখত তাই আজও এত ইখে হয়।

দেোখগা েহরটা মখন হয় শোখনা দুরবাসী
তারা শেখে েখস পরা স্বখপ্নর অশ্রুসজে
দনোন শপখয়ও শিদে দনোনাখত বড় দবস্মরণ
শহ মাখেজ ট, শুধু তি হখয় প্রাখণ িমোয়

েতাব্দী শেখঙ্গ যায় োখট তার আরও দসদেোগ
দসদে আধু দে দেম্বা তার শবদে মু দ্রার শনো
উদেষ্ট শপখত শপখত অস্পষ্ট দেেখড়র গান
রি তুষার ঢাো তাই শিখে জল্হাখির হাদস
ইদতহাস শহাঁ খট িখে যদতহীন বদঙ্কম শজযাদত
উখদ্বে শনোর শেখে দনোন উখড় উখড় যায়
অখনে দেগ্ধ শছাট যখন্ত্রর পাঞ্জায় আর ট্রােটাখর
োি সাগর শঢউ ধীখর ধীখর ওখে আর নাখম

Best compliments
from

Utsav Indian Cuisine
1115 Silas Deane Hwy
Wethersfield, CT 06109
Phone (860) 563 1818
Email : pravin@utsavct.com
www.utsavct.com

Hours:
Monday to Friday (Lunch)
11:30 AM - 2:30 PM
Saturday & Sunday (Lunch)
12:00 PM - 3:00 PM
Dinner 7 Days a Week
5:00 PM - 10:00 PM

The Jealous Fairy
Anwesha Chandra
Grade – 3
One bright day in Pixie Hollow, the sun was shining, the air was breezing and all the fairies
were flying and talking. They were all having a good time. All the fairies loved it in Pixie
Hollow, except this one fairy who everyone called the “Jealous Fairy”.
One day, a news came to the Jealous Fairy - a new fairy was coming in Pixie Hollow.
When the new fairy came, everyone paid attention to her. Nobody cared about the Jealous
Fairy at all. The Jealous Fairy didn’t like what was happening. She was more jealous.
So, she went to a witch. She told the witch to make a spell on her to make her the most
popular fairy. But no matter how many times the witch did the spell it didn’t work. Tears
came down from the Jealous Fairy’s eyes and she started to cry. She thought that everyone
would forget about her. She kept flying with tears until the new fairy saw her.
The new fairy told her that she was sorry. She also told her that she had a surprise for her.
She invited the “Jealous Fairy” to a fun party. All the fairies of Pixie Hollow was present in
the party. The “Jealous Fairy” wasn’t jealous any more. She talked and laughed with
everyone. Everyone then realized that she wasn’t a bad fairy. She made new friends and
showed her talents to everyone. The new fairy was surprised to see how nice the “Jealous
Fairy” was. Everyone said sorry to the “Jealous Fairy” for calling her jealous and ignoring
her. They were all happy now. They didn’t called her “Jealous Fairy” anymore. She was the
“Happy Fairy” from that day.

Kolkata Diary
Shriya Sanyal
(2nd Grade)

On my way to Kolkata, I rode an airplane. On the airplane, I watched movies like “The
Muppets” and “The Good Dinosaur” and Bollywood movies like “Dilwale” and “Bajirao
Mastani”. In Kolkata, I stayed in my Amma and Dadai’s house. It was by the river called Ganga.
I had a few sleepovers with Didibhai. I ate jilepi pretty much every day. The jilepi was very
sweet and I loved it. I also ate lichu (kind of a fruit), which was also very sweet. I went to
Barrackpore to see my Dadu & Dimma. It was really fun! I have my cousin brother Ghontu in
Barrackpore. I played cricket and also played with Ghontu’s remote control car. At Amma
Dadai’s house, I used to play with lots of dolls like Chutki & Talking Tom. But now I miss all
those fun times with my family. Oh well, back to the story. I rode a toto and an auto. They are
kind of cars. Auto goes really fast. I rode them with my Dadai to goto a temple. We went on a
boat ride on Ganga and it was very nice. I went to the bank and many grocery stores to buy
stuff with my Dadai. Also, I went to the City Center (it’s a mall). I went there with didibhai
and Pishimoni. It was fun! I ate lots of Ice-cream! But not too much  Well, we did not watch
any cinemas though Also, I liked Mou pishi, she came to visit me at Amma Dadai house. She
was really nice. After three weeks. I sadly had to leave my entire family and I really really
really missed them. I want to go back to Kolkata soon!! Finally, I am really happy that my
Amma & Dadai is coming to our house in USA and will stay here during holidays. Happy
Ending 

Lost and found in UK streets!
Indrani Kushari

After I quit my permanent job and moved to live in UK, I had this part
time job to pick and drop my daughter to school by bus No 95. Today
evening, just as i reached the bus stand, I saw the bus close the door
and start moving. As it was moving pretty slow, very much due to the
heavy traffic, I decided to run and catch it in the next stop. The next
stop is not too far. I started running with pauses from time to time,
panting heavily. It was really tough for a woman in her late 30's to
run and catch a moving bus. I hardly ever ran after I passed school. I
don't exercise and the only form of physical activity involved in my
mundane life was to pick and drop my daughter from school. I should
have listened to my daughter and visited the gym regularly. It would
have come handy to me in such emergencies. But somehow I was
lucky and managed to catch the bus in next stop. Just as I was about
to board the bus, a co passenger pointed out that something had
dropped from my pocket. I looked behind to find one of my gloves on
the street far away. I had to take a decision real fast (felt like solving
a production abend in IT industry that I worked for a decade). Go back
to pick the glove and miss the bus OR leave the glove and board the
bus to pick my daughter. I chose the latter. My co passenger must
have thought it real weird. She was an Indian lady and sensing from
my attire that I too must be an Indian, notified me in pure Hindi about
my missing glove. By her facial expression I could easily understand
that it surprised her to see me leave my belonging behind. Buses
come every 10-15 minutes, so why leave things behind, the lady must
have wondered. As for me, definitely picking my daughter from
school was my utmost priority.
I too was sad to part with my companion who had been with me since
my wintry days in USA. I had lived in USA for nearly four years. I called
my husband and requested him to look for the glove while he

returned from office. He follows the same route. But as you know,
'Everything comes with a price'. He agreed to recover my lost item in
exchange for home cooked biriyani. I immediately agreed to pay the
ransom as I could not bear the thought of leaving my long faithful
friend.
A scary thought crossed my mind 'What if someone takes it? ….. I don't
think so!!! What use would be one glove?'
I remembered a story I read as a child. A young boy was walking down
the village road when he found one slipper in good condition. He
picked it up but threw it in the pond thinking what good one slipper
would be. He could not just wear one. After walking some distance he
found the other slipper. He cursed himself for throwing away the first
slipper. As per human nature, I don't think anyone will bother to take
just one glove unless he has lost one glove from his pair. Chances of
this co-incidence was very less. I relied on my knowledge of
probability learnt in college. I guess Poisson distribution is what it is
called (very less chances of an event happening)! Biriyani had its own
power on Bengalis, so I was pretty sure that my husband will leave no
stone unturned to bring it back. His love for biriyani might even make
him buy a new pair if he does not find the lost one. Who knows!
My husband returned from office with the lost glove in hand like a
hero. I applauded him for his great achievement. Immediately
sanitised the glove with wipes and kept it with the other glove. How
happy i am to find you back, my glove!!!!
We are now having biriyani together and the gloves are hand in hand.
All's well that ends well!

Rishika Maitra
(Grade 11)

Using calculator programming, this image is created using over 50
linear, polynomial, rational & trigonometric functions

The Fifteenth Day
Anirban Mukherjee

Delhi, Present Time
Karan struggled to comprehend the most unexpected invitation, from someone completely
unthinkable, requesting for an urgent meeting. The assembly elections were fast
approaching and he had just completed the fifteenth day of his non-stop political rally. He
was not at all amused with the destruction coming his way with so much yet to be done.
Karan was a Young Turk in the world of politics, to the veteran political commentators he
was already the next big name. He had an implausible rise in his eminence, authority and
power from his emergence into the political scene, demonstrating his incredible prowess.
Like an inexorable comet, Karan blazed through every obstacle that came his way and
established his footprint on the sand of time.
There was still enough time for the meeting to start. Karan preferred staying alone in his
small bungalow not very far from Meharauli as opposed to being cocooned by the VVIP
protocols offered to him; an unbelievable proposition for such a powerful leader; however
that was Karan for you – poles apart from his colleagues, a born revolutionary, supremely
skilful and an uncanny improviser, who always outsmarted his opponents with his
unconventional strategies. It was largely due to his tactical heroics, the unvanquished
political supremacy of the most popular political party of the nation, had to bite the dust ever
since his arrival. It happened during the general elections fifteen years back, when the
contemporary government was already suffering a major setback from a malicious gambling
scam, in which the face of the party, a leader with a clean repute was defamed for being too
reckless with the stakes he put into risk. The party leadership however covered up the
scenario well by siting anomalies, conspiracies and apolitical deeds during the proceedings
and had made all arrangements which ensured that the party would return to power in the
next general elections. However, Karan’s arrival and his proximity to the major opposition
party changed all equations. The ruling party was not only wiped out riding on Karan’s
bravado, but was virtually sent to exile for next three terms.
There was still an hour to go, before Karan’s visitor was expected to arrive. He decided to
take a shower in the interim. His tall, brawny muscular physique became prominent as he
took off his white kurta. His complexion was tanned because of prolonged exposure to the
sun. He loved to be under the sun and absorb the energy emitted by the cosmic star while he
derived strength looking at the enormity and grace of the celestial entity. He always wore a
bullet proof vest over his chest and a Bluetooth ear stud; people close to him always quipped
that he was the man who was born with the mythical kavach - kundal.
As the lukewarm water of the shower sprinkled over his body, his mind rushed into the past.
He was twenty five when he barged into an elite club to participate in a political debate. The
event included emerging youth leaders blessed by major political parties. Karan, a devoted
student of history and politics, was a pupil of the legendary professor P. Ram but was yet to
be baptised into the sect.
During the same period however, he was hit by one of the darkest secrets of his life. He
belonged to a very poor family whose headman was an ordinary driver. One day his ‘father’
revealed that he found him as an abandoned child left in a basket beside a lake and had no

clue about the identity of his real parents. As a result, Karan did not put a surname in any
formal applications moving forward.
He repeated the practice as he filled up the entry form for the debate. When interrogated, he
revealed the truth and instantly became an element of laughter; the elite present in the forum
dismissed him with the obvious taunt associated with anyone without a birth identity; they
argued that Karan with not even a humble background had no right to debate with the cream
of emerging politicians backed up by political supremoes.
Karan was demoralized but refused to surrender; he cited a very bold and undeniable logic
to prove the verdict unfair which was enough for some to discover the sparkle in him buried
under the soot of stigma. One of the secretaries of the club, Sujodhan Kuru, a well-known
leader of the opposition party, was fascinated by Karan’s arguments, courage & strong will
and stepped in to bail him out. He convinced some of his senior colleagues and promptly
inducted Karan into their party to provide him the required political identity. With the
administrative issue resolved, the audience anticipated a grand debate with the other
participants, a star studded line-up comprising the multi-talented Partha Pandav, emerging
talent of the ruling party, Pawan Ballav, a leader famed for his ‘muscle powers’ and Jayad
Rath, a corrupt yet influential regional leader. Partha already spotted by some experts as a
future PM, humbled Jayad Rath easily to meet Karan in the final, who had already humbled
Pawan. It was a cracker of a final on the cards where the most adorable youth icon was taking
on the prodigious wild card holder.
The final was presided over the president of the club Mr. Panchal and his appealing, vibrant
and intelligent daughter Yagnaseni. The attraction of Yagnaseni was magnetic, who some
claimed went around with five different famed boyfriends simultaneously; however she was
a very unique lady, who had very high standards set of everything in her life. She had sat
across the previous sessions and had formed a very encouraging impression about both
Karan and Partha, perhaps a tinge of adoration for the former, mesmerized by his splendid
performance against all odds. She too was waiting for an absorbing contest, perhaps
supporting Karan more than Partha. The final however never took place as the members of
the ruling party who were Partha’s patrons questioned the entire process of providing Karan
an opportunity to participate and staged a boycott. Yagnaseni left in disgust and the tabloids
led by senior columnist Daipayan Vyas, criticized such a cowardly act and indirectly passed
on the verdict towards Karan citing a moral victory.
It was almost time for Karan’s guest to step in. Evening was setting in as Karan went to the
terrace to bid farewell to the setting sun. He looked at the sun and recalled that both he and
Partha grew parallel after that event. There were enough incidents, which always soured
their relationship. Karan and Yagnaseni went around briefly, which ended in a disaster as
Partha won her simply because Mr. Panchal was not comfortable to marry her daughter to
person without an identity. Partha and Yagnaseni got married and post marriage Karan
started to avoid Yagnaseni. She too from then on did enough to provoke Partha to make him
believe that Karan was his greatest foe. Karan in meantime ensured the change in guard in
the government and kept the opposition at bay for very long until one day Sujodhan Kuru
empowered him to improve the political scenario in eastern region of the country and
deputed him there. Partha took full advantage of Karan’s absence to bounce back using a two
pronged approach. While Karan’s party was nailed down with multiple allegation including
anarchy, he also reformed his own party’s image by restoring faith of the masses. He got
relentless support from Yagnaseni and their legendary political advisor Keshav Vasudev.

Sujodhan Kuru was able to read the graffiti and understood that he had to make a swift move.
He summon Karan back to the centre and decided him to make him contest Partha from the
same constituency for the forthcoming elections.
Karan opened the door, as the bell rang. He welcomed Preetha Pandav, his guest for the
evening who happened to be Partha’s mother. ‘What brings such a noble lady to my small
abode?’ asked Karan. Preetha stared at him for a while; he noticed a strange reflection in her
eyes; not the usual determined look but that of someone who is going through a massive
emotional turmoil.
‘I have a proposal for you, my son,’ Preetha declared. ‘I am here to invite you to join us and I
promise that you will become the next Prime Minister after our triumph.’ Karan listened to
the proposal unperturbed and commented, ‘I am amazed this is coming from Partha’s
mother; I know you will return to power this time. Mr. Vasudev’s strategies cannot be
matched. But you have so many capable leaders in your party – including your son, then why
me? Partha will never accept me as his leader.’
Preetha looked on and said, ‘Even he will work under you. I plead you to say yes.’ Karan
paused for long and then said, ‘I still don’t get it. Why would someone as ambitious as Partha
agree to sacrifice his right?’ Preetha sensed that question was coming; it seemed she was
trying hard to remain composed and to control the storm raging inside her.
‘He will, since you are his elder brother!’
‘This is impossible,’ Karan hollered. ‘Tell me that all your words are fallacious.’ Preetha had
tears in her eyes and she took him into her arms. First time in his life, Karan was experiencing
the love and affection of a mother. ‘I am to be blamed, my son. My own sins have caused this
entire massacre, where both my sons after each other’s lives,’ Preetha creid hugging him
tight. She revealed the truth – during her adolescence Preetha fell in love with Aditya
Divakar, a shining superstar. They shared unprecedented closeness and performed the
eternal sin which has panged it’s venom since the birth of mankind. Karan was born even
before Preetha was married and by that time Aditya had moved on. The panic stricken Pritha
out of fear of disgrace abandoned the child by a lake.
‘Why did you do this to me, mother?’ Karan broke down in tears. Preetha had no explanation;
she herself was going through an emotional attack. She kept on pleading Karan to come back
to her and after a long discussion, Karan rejected the proposal as he felt betraying Sujodhan
Kuru, the man who gave him his true identity, will be an assassination of trust. ‘The night of
my birth you left me alone: nameless, homeless. In the same way today be ruthless, mother,
and abandon me once more: leave me to my defeat,’ Karan bid her farewell with teary eyes.
Couple of days later, breaking news of Karan’s assassination flashed on every news channel.
He was shot point blank on the national highway near Kurukshetra by a gang where he was
stranded due to a flat tyre. Police said the bullet proof vest that Karan always wore was
absent and was found lynching in the bathroom of his Delhi house.
Partha ensured his party returned to power with a landslide victory. Sujodhan Kuru felt his
limbs were shattered without Karan and his party were practically annihilated.
Note: Inspired from Karna Parva and other chapters from the Mahabharata.
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would like to thank you all with deepest appreciation and gratitude.
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Mr. Rajnarayan Basak
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Mr. Shivaji Banerjee
Mr. Subhasis Ganguly
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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 office bearers will be grateful to assist you. Please
forward your queries to naskact@yahoo.com.
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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.
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ASIA GROCERS
Welcome to the Home of Fresh Vegetables
Vegetables fresh from the farm
Number one producers of Indian Vegetables in New England

Now serving fresh Samosas, Pakoras and lot of other home
cooked items
Three Convenient locations
230 W Hill Rd,
Newington, CT 06111
Phone - (860) 570-1112
Sunday - Thursday: 10AM-8PM
Friday & Saturday: 10AM-9PM

44 South Main Street
East Windsor, CT 06088
Phone - (860) 831-0013
Monday - Sunday: 10AM8PM

699 Park Avenue
Bloomfield, CT 06002

Indian, American, Chinese, Thai and more.
More variety and quantity than anybody in the NorthEast.
Our quality cannot be beat, and our prices are low.
Our meticulous vegetables have been displayed on countertops for years and years, appreciated
by our valued customers.
www.asiagrocers.com

Deepavali Greetings
From

Colon & Rectal Surgeons
Of
Greater Hartford
Amanda Ayers, MD
Saumitra Banerjee, MD
Steven Brown, MD
Daniel J. Mullins, MD
Robert Lewis, MD
Ly C. Tran PA-C

