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Message from 
Ulhaas
“Ulhaas”, the very word conjures up an imagery 
of sheer joy, fun, festivity, and frolic. That is precisely 
what the Bengali Cultural Association of Utah is 
all about. The Bengali population of Utah is low 
compared to many other cities in the United States, 
but that is what has been our core competence 
through the years. 

We have been able to consciously retain the 
“ghoroa” feel in our Durga and Saraswati Pujas over 
the last 15 odd years and hope to continue that 
tradition even as the numbers happily and gently 
rise. Like all quintessential Bengalis, our community 
too indulges in music, art, dance and of course the 
subtle and surreal world of gastronomy. 

We strive to foster a spirit of harmony and 
integration through cultural and social activities, for 
all who have an interest in the language, literature, 
culture and heritage of Bengal and propagate 
charity work in the United States.

Dr. Val E Ludlow
www.holladaydentalexcellence.com

801-742-8442

Shop-N-Go
Indian Grocery Store

573 300 S, Salt Lake City, UT 84102

(801) 355-1963

Cash-N-Carry
Indian Grocery Store

8750 700 E, Sandy, UT 84070

(801) 561-0499

Taj India

Indian Restaurant

3205 S. State Sstreet,  

Salt Lake City

(801) 679-0945
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কচিকাঁিা দের মন  
কল্পনার জালে দ�ালন স্বপন
Creations and imaginations of young minds
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Scary story of 
Teton
Shreyashmi Dolui

Last spring break, we went to 

Teton National park with our 

friends. We were four families 

together but we took three 

cars only to enjoy our trip all 

together. We all friends were so 

excited if we could see bears in 

the national park. 

I had the scariest experience 

at Teton national park. We left 

our house on Friday at 6:00 pm. 

My friends were going with me 

(in my friends car).We played 

memory game, we played I Spy 

and charades. We drove for more 

than 4 hours. After a few hrs.

my friends fell asleep they didn't 

even have a clue that we were 

8,000 ft. high altitude. It was 

snowing hard and I couldn't see 

outside of the windows properly. 

It was so dark and freezing cold. 

I was so excited to reach at our 

vacation home. But suddenly.. 

our car got stuck up there due 

to heavy snowfall in midnight. 

Our friends car was following 

our car so we decided to go in 

there car but only the kids could 

fit. When I got down from our 

car, I could see only snow .snow 

snow and a dark jungle and I was 

so afraid that bear could come 

at any time. We were all still 

squished but our other friend 

were already inside that car and 

I was shivering inside the car. 

I was crying because my dad, 

mom and my little brother (18 

months) got stuck in that car 

and I had to leave them on that 

spot. I safely reached at vacation 

home at midnight but I was 

eagerly waiting for my entire 

family. Finally, my dad and uncle 

got help from another traveler 

who pulled out our car from that 

snow spot. My other uncle went 

to that spot and pick my entire 

family into his car. My aunty 

took care of us while our uncles 

went out and got them back 

from where they were. Finally, 

my family and other uncles 

reached our vacation home at late 

night. I was so happy to seeing 

everybody. I came to know one 

good thing from my dad that 

traveler who helped us to pull the 

car, they didn't take any money. 

In conclusion I had a scary 

experience.

Awesome 
summer day!
Saptarka Basu

I love Summer 

We can go anywhere, 

A lot of fun, 

With water gun 

A long school break 

We can go for the trek. 

Sometime soccer 

It feels better; 

Awesome summer day! 

A lot of games to play.

The adventure 
in space
Swapnil Chaudhuri

 

One day a girl named Jenny had 

a spaceship and went to space. 

It was dark in space. She had so 

much fun. She was driving crazy 

and went upside down. In space, 

she went over to the moon. The 

moon rock was broken and Jenny 

almost got hit by it. Jenny was 

scared. She wanted to get back to 

Earth.

Jenny got back to her spaceship 

so she could get back to Earth. 

She didn’t go to space again 

because she was so scared of the 

broken rock.

AnushkaAnushka
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চিরন্তন
Payel Basu

নির্জ িতার নিকড় বেয়ে আঁধার গর্জ  নিন্ন কযর 
আনের্্জ ত প্াণ িেীি বেি ধযর।  
রীেিয্াযতর মাযে আকনমিক োত্জ া,  
অযেিা মানুযের বকালাহযল এক িতুি যাত্া।  
সর্যতার হাতিানি, অরািার গ্ানি 
োঁো-মরার ব�ালােযল।।  
তবু, নিঃিঙ্ক মি রীেিসন্ািী।।  
বেিা প্াযণর গহীিযকাযণ অবুে মি ঠিকািা ব�াঁযর,  
হ়েত ক্ষতনেক্ষত!  
তবু, বেঁযে থাযক আিার বরণু নিয়ে।  
ফুরাযল রীেিীিনতি রমিীর্তয�হ বিযড়,  
বরযগ থাযক স্বপ্ন!  
িতুি প্াযণ োসা োঁধযে েযল।। 

 

দমৌন মহীরুহ দ�ামালক
Dipannita Banarjee

নেপ� সীমার উপর ন�য়ে রল েয়ে যা়ে  
প্নতন�ি, পল, মুহূযত্জ  ে�যল বযযত বযযত  
েযল যা়ে কত স্থনের তুনম।  
মহীরুহ, নিকড় েযল বগযি কত গরীযর  
বস�াযি বতামার আিাযক যত্ন কযর  
বরয�যিা গরীযর আরও গরীযর,  
োকরুদ্ধ হয়ে �াঁনড়য়ে আি--  
িড়ার ক্ষমতা কযেই হানরয়েি  
বরার রাযো আর বসই ন�ি.

এক পা এনগয়ে বতা ব��াও! কত দূর 
বতামার যাও়োর ইচ্া তা িা হ়ে অন্য আর এক ন�ি...  
নিকড় অযিক গরীযর, িা�া প্িা�া়ে নেস্তৃত  
নকন্তু মাথা আকাি বিাঁ়োর ভ্রম নিয়ে. 
বরারই ডালপালা নেনিয়ে ধর োঁ� ঝুম রাযত,  
পাঁো-ডাক, কালবেিা�ী, বৃনটির নরমনেম  
সে, সে মাথার মযযে পুযর---রাযো, 
রল নেপ�সীমার উপযর 
স্থনের মহীরুহ।

By Mousumi Dey

কখলনা ভা�নার জগল� দ�ারালেরা
ব্যস্তময় জী�লনও িলে সৃচ�র দোয়ারা
সল�ল�ই সচরিয় উল্াস রমণীরা
Ladies of Ulhaas conquering all - Of responsibilities, families & duties. And creating 
masterpieces - with ease!
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Brave and Strong
Julie A Ray

I willed you into this world  

On a cold winter morning 

Tiny face, stitched eyelids and fists loosely clenched 

I picked you to my chest and you had a hard time 

latching on 

But once you did you were brave and strong 

Black curly hair grew disobediently on your head 

While your nose straightened out 

The ten podgy digits stretched into fingers 

And your dark eyes sang the lips song 

Diapers and oops moments 

Lice and bad dreams 

Falls and tears 

Fevers and fears 

Me the earth and you the moon 

Always brave and strong 

Jeans and sweaters 

Perfumes and shoes 

Music and boys 

Dances and grades 

Me the earth and you the moon 

Always brave and strong

 Life warrants experiences; allow them seep in 

Mind merits elasticity; let it be stretched 

Family summarizes support; permit them to hug 

Today you be the earth and me the moon 

Always brave and strong

And I thought it was 
all about the sarees...
Pritha Lal

...but Durga Puja is far from it, and I say this with 

certainty and authority as I write this post from 

my city Kolkata, the home and haven for Durga 

Pujas. Even as I sit by a window overlooking 

Central Park in Golf Green and low hanging clouds 

are incandescent with city lights, strains of the 

evening aarti from the nearby pandal come through, 

intermingled with an evergreen Hemanta number 

from a near by mike, topped off by someone singing 

at a local concert stage. The cacophony is intense, 

the symphony is mellifluous, inimitable.

Yes, friends, that is what this time of the year does 

to Kolkata. I had the opportunity to go to some 

very well known Pandals across the city and also 

partake of bhog prasad at he Shovabazar Raajbaari, 

probably will see the Darpan Visarjan at Belur Math. 

A common theme in all this is intense humidity, 

scorching heat, sudden showers, crazy crowds, 

unimaginable traffic, but for some strange reason, 

none of it is bothering me.

There is just so much to take in when you when 

you look at my city. Each and every nook and 

cranny hosts either a small Durga Puja organized 

by the paara ( local residents) or one gets to see 

the Designer version of  Pujas at the resplendent 

pandals of Mudiali, Babubagan, BosePukur etc. 

There are people who have travelled miles to come 

see Ma in all her splendour and have taken every 

means of transportation to do that with their 

families.

What I loved about these few days was to see 

this ocean of people from different walks of life, 

different financial backgrounds, from near and far, 

from different parts of the world, form a confluence 

of hope and prayer as they each folded his or her 

hands in obeisance and humility to pray to the 

Divine Mother. Every person had this feeling of awe 

as they looked up at Her benign face, every person 

had a wish or prayer they wanted Her to know. And 

it was as if She accepted it all with her 10 arms, Her 

children by Her side, Her kind eyes and Her all-

knowing blissful smile.

Yes everyone does wear new clothes, everyone 

tries to look his or her best, and yet the difference 

I find, having attended Pujas outside the country, 

is the misplaced focus I had on the dressing up 

factor associated with Durga Puja.That was my sole 

incentive and outcome of this time of celebration.

Strangely enough, being ensconced in the heart of 

the Pujos, I find myself, wanting to wear something 

nice and comfortable, and look presentable, just for 

HER.  If She saw me in the teeming millions, it will 

have been a Pujo worth waiting 12 years for.

Signing off with best wishes and prayers a day 

before Dashami (from my Kolkata Diaries, October 

2010)

Prachi Karanjekar
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Anjali VermaBulbul Majumdar
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Mahalaya
Celebration

Music

Temple
Decoration & 
Construction

Drama

Dance

2017
হাযত হাত নমযল কনর কার

বিাট েড় সোই নমযলযি আর।
ক�িও গাি িাটক িাে,

নকংো মন্ডযপর কারুকার।
We sing, dance, act, work, 

And make a temple that looks superb
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Swami 
Vivekananada 
Teachings
Collected by Nikita Mitra

We are what our thoughts have 

made us,so take care about what 

you think.Words are secondary.

Thoughts live,they travel far.

All the help that has come was 

from within yourselves.You 

only had the fruits of what you 

yourselves worked for and yet 

you were strongly hoping all the 

time for help.

Concentration is the essence of 

all knowledge,nothing can be 

done without it.

For all of us in this world life is a 

continuous fight.

Man is born to conquer nature 

and not to follow it.

We are born of Him,We live in 

Him and unto Him we return.

Pray for knowledge and 

light,every other prayer is selfish.

Every work has got to pass 

through hundreds of difficulties 

before succeeding.Those 

that persevere will see the 

light,sooner or later.

All the powers in the universe are 

already ours.It is we who have 

put our hands before our eyes 

and cry that it is dark.

Who is Helping you don't Forget 

them,Who is Loving you don't 

Hate them,Who is Trusting you 

don't Cheat them.

Learn everything that is good 

from others, bring it in and in 

your own way absorb it but do 

not become others.

All power is within you;you can 

do anything and everything.

Sreemanti Dey
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োদুলের সাচহ�্য কীচ�তি  
প্র�ালস �লস এ এক পরম প্রাচতি।
Senior generations and their stories, are a blessing  
and an opportunity - to relieve memories!

দখাো চিঠি
Alok Sengupta, Grandfather of Reyansh

ও ব�াকা তুই বকমি আনিস? বকমি আযি �াদু? 
এ�িও বরার পড়যত েযস বমযে়ে পাযত মাদুর? 
�াদুরাই বয মযি পড়া়ে বতার বস বিযলযেলা  
দুটিনম আর ো়েিা সযগে কতরকম ব�লা। 
ব�লযত ব�লযত পড়ার ফাঁযক রািার কী আগ্রহ  
বকমি কযর বকযট বগল এতগুযলা প্হর! 
এ�ি আনম বৃদ্ধাোযস মিযক ন�নচ্ ব্াক  
বতারা সোই রাযলা থানকস, আমার যা হ়ে বহাক।

বেৌমামনি বকমি আযি? কমযলা কনলক বপি? 
আসা কনর তীথ্জ  বসযর বে়োি নফযরযিি। 
তুই এ�িও অনফস বথযক নফনরস মযেরাযত? 
অনি়েযম রাঙযে িরীর, কী লার হযে তাযত! 
বপাো নমনি আর টি়োটা আমা়ে কী আর ব�াঁযর -- 
একটা মানুে হানরয়ে বগযি হ়েযতা বসটা বোযে। 
হ়েযতা মানুে ি়েযকা েযলই নররযি ওয�র বো�  
ঠাকুর বতায�র রাযলা করুি, আমার যা হ়ে বহাক।

�াদু রাইটা অযঙ্ক কাঁো... বতমি নকছু ি়ে  
মাযে মাযে ব��াস যন� কাটযে অঙ্ক--র়ে। 
নিচু ক্াযস তুইও নিনল অযঙ্কযত পনডিত  
পযরর ন�যক অযিক ব�যট ততনর করনল নরত। 
হটাৎ ক�ি অযিক েড় হয়ে বগনল তুই 
মযি হ়ে সে এই বতা বসন�ি হাতযড় স্মৃনত ছঁুই। 
বকি বয সে মযি পযড়, বকি বয তাপ--বিাক  
রাযলা থানকস বতারা সোই, আমার যা হ়ে বহাক।

বৃদ্ধাোসটি এমনি রাযলা--বযমি হ়ে আর নক 
এই েয়েযস হ়ে িা েন্ধু, ঠাট্া--ই়োনক্জ ।  
একলা ন�যি একলা ঘযর ন�ি গুররাি শুধু  

ক�িও মি আর্্জ  আোর ক�িও উ�াস ধু ধু। 
রাযলা কথা, বয যাই েলুক কাি ন�নে িা তাযত  
েলনে, োো নিযরই বগযিি নিযররই ইচ্াযত। 
েড্ড বেনি একগুঁয়ে আর ে�যমরারী বলাক, 
আনিস রইযলা রাযলা থানকস, আমার যা হ়ে বহাক |

দেলে আসা চেনগুচে
Dr. Buddhadeb Chowdhuri, Grandfather of Swapnil

আযমনরকার সল্ট বলক নসটির োরান্া়ে েযস েযস পুরাযিা 
ন�যির অযিক কথাই মযি হনচ্যলা| িািাি অনরজ্ঞতা, নেনেত্ 
সে ঘটিা. তারনকছু নকছু এ�াযি েললাম| এক ঘটিার সযগে 
আযরক ঘটিার হ়েযতা বকাযিা বযাগ বিই, নকন্তু মানুযের 
সু�-দুঃয�র ও বেঁযে থাকার সংগ্রাযমর মযযে ন�য়ে  তেনেত্ম়ে 
পৃনথেীর একটা রূপ হ়েযতা ফুযট উযঠযি নকছু নকছু ঘটিার মযযে 
ন�য়ে। 

আনম য�ি িাত্ একটা মরা (?) মাযে মাযে করতাম| �ানল 
নমনটির োযসে কলার ব�াসা ো কমলাযলবুর ব�াসা ো এই 
ধরযির নকছু ন�য়ে বকাথাও বরয� ন�তাম। নযনি বপযতি নতনি 
োসে খুযল নক পাযেি এেং তার মুয�র নক অেস্থা হযে বসটা 
বরযে খুে মরা বপতাম। একোযরর ঘটিা। ত�ি কলকাতা়ে 
ব�াতালা োস অযিক েলযতা। ১০ িম্বর োযসর ব�াতালা়ে 
উযঠ এক�ম সামযির নসট এ এইরকম োসে বরয� বপিি নগয়ে 
েসলাম।  �ানল োস। িাড়যত অযিক ব�নর। কন্ডাকটর ওপযর 
উযঠ বসই োস্ক বপযলা। তার নক আিন্। নিযের কন্ডাকটরযক 
ও নমনটি �াোর আমন্ত্রণ রানিয়ে েলযলা. “অযিক ন�ি পযর 
নমনটি �াও়ো হযে।” খুে উৎসাযহ োসে খুলযলা। তারপর 
তার বয আিাহত মু� ব�য�নিলাম আনম আর ক�যিা ও এই 
রকম মরা (?) করার কথা রােযত পানরনি। এটা বয আমার 
অপনরণত েয়েযসর কার বসটা ত�ি বুেলাম।

আনম ত�ি কল্াণী নেশ্বনেদ্ালযয অযোপিা কনর। আমার 
প্থম োকনর। বরেযি যাতা়োত কনর। কল্াণী বটেিযির 
প্াটফযম্জ  অযিক সম়ে কাযট সাপ ব�লা, ো�র ব�লা, ম্ানরক 
ব�য� আর ঘটি গরম োিাচুর ব�য়ে। পুযরার নকছু আযগ, 
বসন�ি বরেযির বগালমাল নিল; ফযল অযিক্ষযির অযপক্ষা। 
ব��লাম ম্ানরক ব�লা েলযি। একটা োযসে যাদুকর পুযরাযিা 
বপািাক পরা একটা পুতুল ব�াকাযচ্, উযল্টা ন�ক ন�য়ে 
েকেযক িতুি বপািাযকর পুতুল বেনরয়ে আসযি। মানুেরি 
মহা উৎসাযহ ব��যি। একটা োচ্া বময়ে তার োোর হাত 
ধযর এই ম্ানরক ব��নিযলা। টাকার অরাযে তার োো বকাযিা  
িতুি রামা পুযরার আযগ নকযি ন�যত পাযরিনি। ত�ি োচ্া 
বময়েটির ো়েিা শুিলাম - যাদুকযরর উযদেযি েলযি - “ 
ও   কাকু! বতামার োসে আযরা েড় কযর আমাযক ঢুনকয়ে �াও 
িা, আমার তাহযল িতুি রামা হয়ে যাযে।” ঠিক ত�নি বরেি 
এযলা, অযিকক্ষি পযরর বরেি, ফযল খুে নরড় - ব�ৌড়ায�ৌনড় - 
বরেযি ওঠার সংগ্রাম। িতুি রামা হযলা নকিা ব��া হযলািা। 
তারমযযে বপিযি তানকয়ে ব��লাম বসই যাদুকযরর দু বোয� 
রল, করুি মুয� েলযত শুিলাম, “মা - বস িনতি আমার 
বি, থাকযল বতামায�র মতি সোর িতুি রামা কযর ন�তাম।” 
বরেযি উযঠ িতি কযর পযকট ধযর বরয�নিলাম কারণ পযকযট 
পুযরার মাযসর স্ালানর। পযকট মার্ হয়ে বগযল পুযরার বকিা 
কাটার নক হযে?

রারত সরকাযরর সাংস্কৃনতক নেনিম়ে এর সূযত্ নফিল্াডি এেং 
বপাল্ান্ড এ নগয়েনিলাম, বেি কয়েক মাস দুই ব�যি নিলাম।  
বস�ািকার নকছু অনরজ্ঞতার কথা এোর েনল।

যাোর পযরই বপাল্াযন্ড প্থম মাযসর �রযের রযন্য টাকা 
বপলাম  প্া়ে ১৫ লক্ষ ব্াটি। এযতা টাকা ন�য়ে নক করযো 
রােনি। নকন্তু নহযসে কযর ব��লাম বেনি নকছু ি়ে, বমাযট 
১৫০ ডলার এর মতি।  একটা ব�িলাই োসে ১০,০০০ 
ব্াটি। নেশ্বনেদ্ালয়ের  একরি অযোপযকর এক মাযসর বেতি 
এটা। তযে সুন্র একটা ফ্াট নিল, তা িাড়া োস-রোম আর 
বরেযির যাতা়োযতর টিযকট। নিযরই রান্না করতাম ফ্্যাযটর রান্না 
ঘযর, তাই খুে অসুনেধা হ়েনি। 

বপাল্াযন্ডর রারধািী ও়োরি, বস�াযি খুে রাযলা একটা 
ইউনিরানস্জ টি আযি। ও�াযি একরি প্েীণ অযোপযকর 
সযগে পনরে়ে হযলা। শুযিনিলাম এই অযোপযকর রারতেে্জ 
সন্মযন্ গরীর অনুর্নত, রািলাম উনি যুে েয়েযস রারতেযে্জ 
এযসনিযলি গযেেণার পনরযপ্নক্ষযত।  এ�াযি এক গযেেক 

িাত্ীর সযগে ব��া হ়ে,   পনরে়ে বথযক হ়ে সখ্যতা। নেয়ে 
করযত োি। নকন্তু ওই �াি�ািী মুসলমাি পনরোর বথযক আযস 
আপনতি। বকাযিারাযে তারা রানর হিনি। নেগত িতাব্ীর 
৫০-৬০ এর �িযক এর নেরুযদ্ধ এযস নেয়ে করা ও সম্ভে 
হ়েনি। এ�যিা মযি আযি এক সন্্যা়ে পরন্ত সূযয্জর আযলাযত 
ব�য�নিলাম এই বৃদ্ধ অযোপযকর বোয� রল - বরযিনিলাম 
দুরযির বকউই নকন্তু নেয়ে কযরিনি। সমাযরর োধা়ে এয�র 
বপ্ম পূণ্জতা লার করযত পারযলা িা। হ়েযতা আনম রারতী়ে 
েযল ে়েস বকাযিা োধা হ়েনি - এই বৃদ্ধ অযোপক তার মযির 
কথা তুযল ধযরনিযলি।

বযযহতু আনম সাংস্কৃনতক নেনিময়ের মাযেযম এই দুই ব�যি 
নগয়েনিলাম, রারতী়ে দূতাোযস প্া়েই বযতাম। ত�ি 
ব�য�নিলাম এই দূতাোযসর কমমীয�র কত োধানিযেয�র মযযে 
েলযত হ়ে। বপাল্াযন্ডর রারতী়ে দূতাোযস োঙানল কমমী 
নিযলি- তায�র সযগে নকন্তু োংলায�যির কমমীয�র আ�াি প্�াি 
হ়ে িা সরকানর্র িাড়া। নফিল্াযন্ড থাকার সম়ে রারযতর 
এক নেনিটি বিতার মৃতু্য হ়ে। আনম রারতী়ে দূতাোযস নগয়ে 
�েরটা বপয়েনিলাম। আনম ত�ি দূতাোযস েযস - একটা বফাি 
আযস - বকউ �েরটা রািযত োি। নকন্তু  েলা হযলা বকাযিা 
�ের বিই এই মযম্জ ।  রািলাম যতক্ষি পয্জন্ত সরকারীরাযে  
ন�ল্ী বথযক �েরটা প্কানিত হযচ্, দূতাোস বথযক নকছু 
রািাযিা সম্ভে ি়ে।

বরাযটর সম়ে আন্তর্জ ানতক পয্জযেক্ষক নহযসযে এনি়োর নেনরন্ন 
ব�যি যাোর সুযযাগ হয়েনিল। তার নকছু অনরগ্যতার কথা 
এোর েনল। বিপাল খুে রারবিনতক  অিানন্তর মযযে ন�য়ে 
যানচ্ল। অযিক মানুে নেযিে কযর নিশু-তরুণ-তরুণী মারা 
নগয়েযি; অযিযকর বকাযিা সন্াি বিই। নিয�াঁর এর সংখ্যা 
প্চুর।  এরা হ়েযতা অযিযকই বেঁযে বিই। পুনলি - নমনলটানর 
এেং আতঙ্কো�ী সোই এইসে অল্প ে়েসী তরুণ-তরুণীয�র 
ব্যেহার করযতা সংো� সংগ্রহ ো িািাি ধরযির নরনিসপত্ 
বপৌযি ব�োর রযন্য এেং উযল্টা�যলর হাযত ধরা পরযল এয�র 
খুে অত্যাোর করা হযতা এেং অযিকসম়ে নিয�াঁর হয়ে 
বযত আর বকাযিা �ের পাও়ো বযত িা। বিপাযল বরাটার 
ন�ি একটা নি়েম ব�য�নি। বরাটার সযগে যুতি সরকারী গানড় 
িাড়া বকাযিা গানড় সকাল ৬টা বথযক নেযকল ৬টা পয্জন্ত েযল 
িা, েন্ থাযক। আমরা আন্তর্জ ানতক পয্জযেক্ষক েযল িাড় 
বপতাম। তযে অযিকসম়ে অযিক অসুস্থ মানুেযক মািেতার 
�ানতযর আমায�র গানড়যত স্বাস্থ্যযকয্রে বপৌযি ন�যত হয়েযি। 
অযিক রা়েগাযত বরাট একটা উৎসযের মতি হয়ে উঠযতা। 
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দূর দূর  গ্রাম বথযক মানুে বরাট বকয্রে আসযতা বরাট ন�যত। 
িািাি �াোযরর ব�াকাি েসযতা, একটা বমলার মতি ব্যাপার 
হয়ে উঠযতা। থাইল্ান্ড এেং কাযম্বানড়োযত বরাটার সম়ে খুে 
বগালমাল- অিানন্ত ব�ন�নি, নকন্তু �নক্ষণ এনি়োর ব�িগুনলর 
বক্ষযত্ এই কথা �াযটিা। োংলায�ি এেং শ্রীলংকাযত 
অিানন্ত এেং সংঘে্জ ব�য�নি| শ্রীলংকাযত আমার বোয�র 
সামযি একটা ইযলকিি সরাযত বোমা পড়যত ব�য�নি, অযিক 
মানুে মারা নগয়েনিযলি। �নক্ষণ এনি়োযত শ্রীলংকা নিক্ষা ও 
স্বাযস্থ্যর ন�ক ন�য়ে খুে অগ্রসর ব�ি নকন্তু �ীঘ্জ ন�যির এথনিক 
সংঘযে্জর রযন্য উন্ন়েি খুে ব্যাহত হ়ে। আমার এ�যিা মযি 
আযি নত্যঙ্কামানল্যত একন�ি সন্্যাযেলাযত একটা োে্জ  এ 
েযস এক ফা�াযরর সযগে কথা হনচ্যলা। এমি সম়ে গুনলর 
িব্ শুিলাম, মযি আযি ফা�ারযক নক হযলা রািযত য�ি 
োইলাম ম্াি বহযস  েলযলি, “ এটা বতা অযিক েির ধযর 
আমায�র রীেযির অগে। “মানুযের রীেযির মূল্ বয কত কম 
বসটা ত�ি শ্রীলংকাযত োরোর অনুরে কযরনিলাম। এ�যিা 
মযি আযি নেযকল হয়ে বগযলা েযল অনুরাধাপুরাম বথযক 
নত্যঙ্কামানল্যত বযযত পানরনি রা্া েন্ হোর রযন্য। ন�যি রা্া 
সরকাযরর রাযত বসটা এল টি টি  ��যল। অযিক রা়েগা়ে 
রাযত এল এম নর আর টে্জ  হাযত মানুযের আিাযগািা ব�য�নি।

এ�াযি োংলায�যির কথাটা খুে প্াসনগেক। একরি নেনিটি 
রারতী়ে  সমার নেজ্ঞািীর মযত, বস�াযি সাম্প্র�ান়েক িনতির 
নেরুযদ্ধ নেরাট লড়াই েলযি। যাঁরা বসই লড়াই করযিি, 
তাঁরা প্েডি সমস্া এেং আক্রমযণর নিকার হয়েও মাথা 
িত কযরিনি। োংলা রাো নিয়ে আযন্ালযি সমাযরর িািা 
ন�ক বথযক মানুে একসযগে বযাগ ন�যলি, এর ফযল পরেতমী 
কাযল নিক্ষা ো স্বাযস্থ্যর মযতা িািা বক্ষযত্ সামানরক অগ্রগনত 
সহর হল। নেযিে কযর বময়েয�র র্নমকা অযিক বরার�ার 
হযত পারল। নেনরন্ন সামানরক মাপকাঠিযত োংলায�ি এ�ি 
রারযতর বেয়ে এনগয়ে, এর নপিযি অযিযক নমযল কার করার 
এই ধারাটি খুে েড় র্নমকা নিয়েযি। এেং এটাই আোর 
নেনরন্ন ্যরর মানুেযক সাম্প্র�ান়েক িনতির নেরুযদ্ধ একযরাট 
হযত সাহায্য কযরযি।

উপনিযেি িাসযির পযর সে ব�যি মানুেয�র ও নেনরন্ন 
সম্প্র�ায়ের িতুি িতুি আিা- আকাঙ্া পনরযপ্নক্ষযত িািাি 
সমস্া ব��া ন�য়েযি। সারা পৃনথেীযত িতুি ধরযির রাঙা গড়া 
েলযি। ব�যি ব�যি িািাি কারযণ খুে অিানন্ত েলযি। সারা 
পৃনথেীর মগেযলর রযন্য িানন্ত সেযেযয কাম্। শুধু সরকানর 
প্যেটিা ি়ে নসনরল বসাসাইটির ও  এক নেযিে র্নমকা  

এযত থাকযি।

ভাষার চ�ড়ম্বনা
Dr. Debabrata Singha, Grandfather of Subhro

আর বথযক প্া়ে ৯০ েির আযগর ঘটিা, মায়ের মুয� বিািা। 
কম্জ  সূযত্ মাতামহ থাকযতি উতির কলকাতা়ে। োসাোনড়, 
রাই, বোি, মা, োোর সংসার। আর োনড়যত আযি রান্নাকরার 
রন্য পনচিযমর রাময�লাওি বেৌযে। উতির প্য�ি, নেহার হযত 
বস সময়ে কলকাতা়ে েহুোনড়যতই বলাযক রান্নার কার করযত 
আসত এেং তায�র পনচিযমর বলাক েলা হত। রাময�লাওি 
এর োনড় উতির প্য�যির বকািও এক গ্রাযম। ওর একটা 
িাম থাকযলও এ োনড়যত ওযক ‘ঠাকুর’ েযলই ডাকা হত। 
রাগো রাগো োংলা বুেযত পারযলও োংলা েলযত পারতিা 
রাময�লাওি। এন�যক মাতামহী নহন্ী নকছুই বুেযতি িা। 
োংলা ও ঈিারা নমনলয়ে নমনিয়ে কার োনলয়ে নিযতি।

ঘটিার ন�ি দুপুযর সোই ব�যত েযসযি। মাতামহী ঠাকুর বক 
বডযক েলযলি “ঠাকুর ডাল বকমি োনিয়েি? তুনম নিযরই 
ে�যি ন�য়ে ব��”। এই কথা শুযি ঠাকুর বকািও উতির বতা 
ন�লই িা েরং রাগত মুয� বস�াি বথযক সযর বগল।

তেকাযল মাতামহ কার হযত নফযর এযল ঠাকুর ওিাযক আরই 
এখুনি তার নহসাে বুনেয়ে ন�যত েলল এেং বস বয আর কার 
করযেিা তাও রানিয়ে ন�ল। এতন�যির পুরাি বলাক, োনড় 
শুদ্ধ সোই হতরম্ভ। অযিক পীড়াপীনড় সয্বেও কার িা করার 
বকািও কারি বস েযলিা। োনড়র বকউই বকািও কারণও খঁুযর 
পা়েিা। 

আেযিযে বস মু� খুলল- “োবুরী, মানরকা সাথ বমরা ক্যা 
ন�ল্াগী কা নর্া হ্যা়ে? �াল ক্যা ে�ি বম ব�যি কা নের 
হ্যা়ে?” মাতামহী দুপুযরর ঘটিা রািাির পর মাতামহর কাযি 
পুযরা ঘটিা পনরষ্ার হল। উনি ঠাকুর বক বডযক বোোযলি, 
োংলা রাো়ে ে�ি মাযি হযচ্ মু�। আর নহনন্যত িারীর। 
“মানর বতামাযক ে�যি ন�য়ে ব��যত েযলযিি- মাযি মুয� ন�য়ে 
ব��যত েযলযিি। এোযর বুেযল বতা, মানর বতামার সযগে 
ন�ল্াগী কযরি নি”।

ভুল বোো বুনের অেসাি হল। সেই আযগর মত ঠিক ঠাক 
েলযত লাগল। 

দুটি দিাখ
Kabindra Chowdhury, Grandfather of Saptarka 
Collection from College Diary

দুটি বো� দুনি্জোর বমাহ, ব�ন� �িটা পযির, নতিযট কুনড়-  
আোর ব�য�নি নেযকল পাঁেটা়ে, 
দুটি বো� দুর্জ ়ে স্বপ্ন, 
এক ব্যগ্র মি শুধা়ে তুনম বকমি আযিা?

দুটি বো� বহযস ওযঠ বফনিল উচ্ছাযস- 
বহযস ওযঠ আমার রতিনপডি, বিযে ওযঠ আরও 
লাল হয়ে,

কাযলা ভ্রমর দুযটা গুিগুনিয়ে ওযঠ  
রনতিম নিয্জাযসর োরপাযি েক্রাকাযর- 
নিনর্ত ররিীযত নেনিনর্ত শুধু, 
দুটি বো�, এক িরম সা�া উন্মিার  
োরপাযি ঘুযর ঘুযর বফযর|

আোর একন�ি ঐ বলারাতুর মি নরজ্ঞাসু 
হয়ে ওযঠ, েযল - তুনম বকমি আযিা? 
দুটি বো� ঘৃণারযর মু� নফনরয়ে বি়ে; 
পান�র ডািার োপটার মত সগেীরা 
বহযস ওযঠ;  
হলয� পাতা টা েযর যা়ে সবুযরর নরড় বিযড়- 
নেোয�র বেতিা়ে জ্ালাম়েী নেনিনর্ত ররিীযত 
শুধু নিমীনলত দুটি বো�-

িরম নেিািার োরপাযি এক উন্মিা মি  
গুমযর গুমযর বেঁয� ওযঠ বোো কান্না়ে - 
দুটি বোয�র পাণ্ডুর রৎ্জসিা়ে।।

It’s my Mother
Dayamoy Mukherjee, Grandfather of Anagha

A mother is not only she, who takes the  

pain to give birth 

She knows the pain of her child all times  

and raises up a roof in the earth. 

A mother’s she who holds us to her breasts  

to feed her milk warm, 

My joy knows no bound the time she huggs  

with her arm. 

Passed her sleepless nights and never  

shutting her eyes 

Singing tenderly to make us sleep and stop  

our cries. 

She’s like a coast-guard and keeps us  

watching for years, 

When I sense her love, all my grief disappears 

To me, the two motherly hands are the  

most lovely and dear, 

When rise and rest on my head, I feel out of fear. 

The moment, I find none to console and  

remove my tear, 

Only my mother’s sweetie voice brings me  

peace and cheer.

हमारी दरुागा मॉ
Meena Kumari, Retired teacher

आओ करे मॉ का आवाहन 
शेर ह ैजिसका वाहन  

देती ह ैसब को आशीवागाद  
जिस पर है न कोई वववाद

करत ेह ैहम उनकी पूिा 
उनकी तरह न कोई दूिा 
करती हर बच्े से प्ार 

जिसका कोई नही ंह ैपार

राक्षसो ंका करती नाश 
भको ंको रखती पास 
सहस्त्र है जिनके हाथ 

हमेशा रहती हमारे साथ

सौदंरगा की देवी ह ैहमारी मॉ 
भको ंकी रखवाली करती हमारी मॉ 

लाख लाख  प्रणाम मेरी मॉ 
हर आस पूरी करना मेरी मॉ
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