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সম্পাদকীয়
অবশেশে দদখশে দদখশে বছর ঘুশর পূ শ া এশস দেশ া। বাঙ্গা ীর বাশরা মাশস দেশরা পাববশের মশযে োরদীয়
(েরৎকাশ ) দু েবাপূ ার স্থান সবার উপশর এবং প্রথশম। বাঙ াশদশে োরদীয় (েরৎকাশ ) দু েবাপূ া বহুকা দথশক
প্রচল ে হশ ও দু েবাপূ া মূ ে বছশর দু বার অনু লিে হয়। একবার আলিনমাশস অথবাৎ েেকাশ ও একবার চচত্র অথবাৎ
বসন্তকাশ । শুক্লা সপ্তমী দথশক শুক্লা নবমী পর্বন্ত আলিন মাশসর পূ া ‘োরদীয় দু েবাপূ া’ এবং চচত্র মাশসর পূ া
‘বাসন্তীপূ া’ নাশম খোে। ভারশের অনে প্রাশন্ত এই (েরৎকাশ ) সময় নবরালত্র পাল ে হয়। োরদীয় দু েবাপূ ার আশে
লকন্তু দকব মাত্র বসন্তকাশ ই দূ েবাপূ া অনু লিে দহাে। অবেে এখনও এই পূ া অনু লিে হয়। েশব বসন্ত কাশ র এই
দূ েবাপূ া এখন ‘বাসন্তী’ পূ া নাশমই দবেী পলরলচে। েশব আশে এশকই (‘বাসন্তী পূ া’দকই) দূ েবা পূ া ব া দহাে।
েখন বাসন্তী পূ া নাশম লকছু ই লছ না। ব্রহ্মবববেব পুরাশে আশছ, দূ েবা পূ ার প্রথম প্রবেবক লছশ ন শ্রীকৃষ্ণ, লিেীয় বার
দূ েবা পূ া কশরন স্বয়ং ব্রহ্মা আর েৃেীয়বার দূ ূ্েবা পূ ার আশয়া ন কশরন মহাশদব।
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লহন্দু োশে ‘দু োব ’ নামলির বোখো লনশনাক্তরূশপ প্রদত্ত হশয়শছ :
‘দ’ অক্ষর চদেেনােক, উকার লববনােক-, ‘দরফ’ দরােনােক, ‘ে’ অক্ষর পাপনােক ও অোনােক। অথবাৎ-কার ভয়-,
চদেে, লবব, দরাে, পাপ ও ভয়োর হাে দথশক লর্লন রক্ষা কশরন-, লেলনই দু েবা। অনেলদশক েব্দকল্পদ্রুম অনু সাশর, ‘দু েব’
নামক অসু রশক লর্লন বয কশরন লেলনই লনেে দু েবা নাশম অলভলহো। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডী অনু সাশর এই দদবীই
‘লনিঃশেেশদবেেেলক্তসমূ হমূ েবোিঃ’ বা সক দদবোর সলিল ে েলক্তর প্রলেমূ লেব।
োরদীয়া দু েবাপূ ায় ‘দবাযন’ নাশম একলি অঙ্গপূ া হয়। ‘দবাযন’ েশব্দর অথব ‘ ােরে’। েিীর সন্ধ্োয় দব োশছর
মূ শ দবাযশনর িারা োরদীয়া দু েবাপূ ার সূ চনা হয়। বাসন্তী দু েবাপূ ায়, এই দবাযন অনু িান হয় না। শ্রাবে দথশক
দপৌে মাস পর্বন্ত দলক্ষোয়ন কা – অথবাৎ দদবোশদর রালত্রকা এবং মাঘ দথশক আোঢ় মাস পর্বন্ত উত্তরায়ে কা
দদবোশদর লদবাকা । লদবাকাশ অথবাৎ

াগ্রেকাশ পু নরায়

ােরশনর প্রশয়া ন হয় না। লকন্তু রালত্রকাশ র

-

ােরশনর

প্রশয়া ন হয়। োই দলক্ষোয়ন-অথবাৎ রালত্রকাশ – ‘োরদীয়া দু েবাপূ ায়’ ‘দবাযশন’র প্রশয়া ন হয়।
েশব দলক্ষেশমরুশে অবলস্থে লনউল

োশে (েরৎকা নয়) বসন্তকা (দদবোশদর লদবাকা ) হওয়া স্বশেও, এখাশন

আমরা বাসন্তী দু েবাপূ ার আশয়া ন না কশর, বাং ার পূ া প্রাঙ্গন দথশক অশনক অশনক দু শর, সাের লদশয় দঘরা, সু ন্দর
বনাঞ্চশ

লমশে থাকা আমাশদর এই লপ্রয় েহর, অক োশের মালিশে, ভারশের েথা বাঙ্গা ীর রীলে অনু র্ায়ী, েে চলিে

বছর যশর োরদীয়া দু েবাপূ ারই আশয়া ন কশর আসলছ। এবং প্রশেেক বাশরর মে এইবছরও ‘োরদীয় দু েবাপূ া’
উপ শক্ষ মােৃ -আরাযনায়, আবার আমরাূ্ লমল ে হশয়লছ।
দত্রোর্ু শে শ্রীরামচন্দ্র রাবে বশযর

শনে, দলক্ষোয়ন-অথবাৎ রালত্রকাশ বা অকাশ মা দু েবার পূ া কশরলছশ ন, োই

েরৎকাশ র এই পূ াশক অকা দবাযন বা োরশদাৎসব ব া হয়। রামচশন্দ্রর দু েবাপূ ার দবাযন কশরলছশ ন স্বয়ং ব্রহ্মা।
আর আমাশদর প্রবাসী দবঙ্গ ী এয়াসলেশয়েশনর িারা আশয়াল ে সাবব নীন দু েবাপু ায় েে চলিে বছর র্াবে ব্রহ্মার
ভু লমকা পা ন কশর আসশছন আমাশদর সবার লপ্রয় দদশবেদা (Prof Debes Bhattacharyya)
শ্রীরামচশন্দ্রর দু েবাপূ া সমশন্ধ্ বাল্মীলক ‘রামায়ে’ এবং েু সীদাশসর ‘রামচলরে মানশস’ দকান উশেখ দনই। বাং ায়
কৃ লত্তবাসী ‘রামায়শে’ অলেভলক্তভশর এই দূ েবা পূ ার বেবনা দদখা র্ায়। কৃলত্তবাসী ‘রামায়ে’ বাল্মীলক ‘রামায়শে’র আক্ষলরক
অনু বাদ নয়। বাং ার েলক্তো ী ভক্তকলব কৃ লত্তবাস ওঝা (বাল্মীলক ‘রামায়শের বাইশর) বাং ার েৎকা ীন রীলেনীলে ও
দ ৌলকক

ীবশনর নানা অনু েঙ্গ, অশনক লমথ, েল্প বাং া রামায়শে ইচ্চাকৃ েভাশব ঢু লকশয় বাং া রামায়ে আশরা অলযক

সমৃ দ্ধ করার দচষ্টা কশরন। ।
শ্রীরামচন্দ্র রাবেবশযর

শনে লচলন্তে। এমন সময় দদবোশদর পরামশেব ব্রহ্মা রাশমর কাশছ উপলস্থে হশয় েিীকশল্প

দবাযশনর লবযান লদশ ন। েদনু র্ায়ী শ্রীরামচন্দ্র েিীশে ‘দবাযন’ কশর, সপ্তমী ও অিমীশে ভলক্তভশর মা দূ েবার অচবনা
করশ ন। অিমী-নবমীর সন্ধ্ীক্ষশে রাবেবয করশ ন। অিমী-নবমীর সন্ধ্ীক্ষশের এই পূ াশক সন্ধ্ীপূ া ব া হয়।
অষ্টমীর লদশনর দেশে এ পূ া অনু লিে হয়, পূ ার সময়কা ৪৮ লমলনি। অষ্টমী লেলথর দেে ২৪ লমলনি ও নবমী লেলথর
প্রথম ২৪ লমলনি দমাি ৪৮ লমলনশির মশযে এই পূ া অনু লিে হয় । দর্শহেু অষ্টমী ও নবমী লেলথর সলন্ধ্ক্ষশে এই পূ া
হয় োই এই পূ ার নাম সলন্ধ্পূ া। অবশেশে নবমীশে লবো পূ ার আশয়া ন হশ া এবং দেমীশে লব য়-উৎসব বা
লব য়া পাল ে দহা ।
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কৃলত্তবাসী ‘রামায়ে’ অনু সাশর, শ্রীরামচশ�র িারা োরদীয়া পূ া পাল ে হশয়লছ । দস শনে অকাশ হশ ও োরদীয়া
পূ াই বাঙ্গা ীশদর কাশছ দবেী প্রাযানে দপশয়শছ বশ মশন হয়। েশব বাসন্তী পূ াও দকান অংশে কম গুরু�পূ েব নয়।
এই পূ ার অিমীশে মা অন্নপুেবার লবশেে পূ া এবং নবমীশে শ্রীরামচশ�র

ন্মলদন লবশেে যূ মযাশমর সশঙ্গ ‘রামনবমী’

পা ন করা হয়।
ঘিা কশর দূ েবা পূ া চা ু র আশে লকছু লকছু উ� বেব লহন্দুশদর মশযে অেেন্ত সাদামাঠা ভাশব ঘশরায়া পলরশবশে এই পূ া
চা ু লছ । আর ঘিা কশর দূ েবা পূ ার ইলেহাস, খুব দবলে লদন আশের নয়। েশব কখন দথশক ঘিা কশর এই পূ া চা ু
হ ো লনশয় পলররার লবিাসশর্ােে--দকান ঐলেহালসক প্রমান পাওয়া র্ায় না। কাশরা মশে, ১৫০০ খ্রীষ্টাশব্দর দেশের লদশক
লদনা পুশরর

লমদার প্রথম দূ েবা পূ া কশরন। আবার কাশরা মশে, দোড়ে েেশক রা োহী োশহরপুর এ াকার রা া

কংে নারায়ন প্রথম দূ েবা পু া কশরন। ১৫১০ সাশ কুচ বংশের রা া লবি লসংহ কুচলবহাশর দূ েবা পূ ার আশয়া ন
কশরলছশ ন। অশনশক মশন কশরন, ১৬০৬ সাশ নদীয়ার ভবনানন্দ ম ু মদার দূ েবা পূ ার প্রবেবক। ১৬১০ সাশ
ক কাোর সাবেব রায় দচৌযু রী পলরবার প্রথম দূ েবার দছশ দমশয় সহ সপলরবাশর পূ া চা ু কশরন । দসই পূ া আ ও
হশয় আসশছ বশ শুশনলছ।
বেবমাশন দূ েবা পূ া দু ইভাশব হশয় থাশক, বেলক্তভাশব, পালরবালরক স্তশর ও সমলিেেভাশব, পাড়া স্তশর। বেলক্তেে পূ াগুল র
আশয়া ন মূ ে লবত্তো ী বাঙাল পলরবারগুল শেই হশয় থাশক। অনেলদশক একলি লনলদবষ্ট অঞ্চশ র বালসন্দারা একলত্রে
হশয় দর্ৌথ উশদোশেও দু শেবাৎসশবর আশয়া ন কশরন।
এগুল বাশরায়ারী বা সবব নীন পূ া নাশম পলরলচে। ১৭৯০ সাশ র পলিম বশঙ্গর হুেল দ

ার, গুলপ্ত পাড়াশে বার

ন

বন্ধ্ু লমশ িাকা পয়সা েুশ প্রথম সাবব নীন দু েবাপু ার আশয়া ন কশরন। বার ন বন্ধ্ু লমশ কশরলছশ ন বশ এই পূ া
বার- ইয়ারী বা বাশরায়ারী পূ া নাশমও পলরলচলে পায়। আমাশদর প্রবাসী দবঙ্গ ী এেশসালসশয়েশনর িারা আশয়াল ে এই
সাবব নীন দু েবাপূ াও বাশরায়ারী পূ া।
আমাশদর এই পলত্রকাশক সাফ েমলণ্ডে করশে, দর্ সমস্ত দ খক, দ লখকা, কলব ও লেল্পীরা সহশর্ালেো কশরশছন োাঁশদর
ানাই আন্তলরক যনেবাদ ও কৃেজ্ঞো। লবজ্ঞাপনদাোশদর সহশর্ালেো ছাড়া এই পলত্রকা প্রকাে করা সম্ভব দহাে না।
োাঁশদরও

ানাই লবশেে যনেবাদ। এছাড়া লবজ্ঞাপন সংগ্রশহর বোপাশর অলমোভ বসু ও অেনু দভৌলমশকর ভুলমকা লবশেে

প্রেংসার দর্ােে। লসদ্ধাথব রায় ও দোলভক নন্দীর অক্লান্ত সহশর্ােীো ছাড়া এ পলত্রকা প্রকাে সম্ভব দহাে না।
প্রবাসীর সাবব নীন দু শেবাৎসব কমীলির পশক্ষ শুশভচ্চাসহ
অলমে দসনগুপ্ত –সম্পাদক
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৪৯

রিীন্দ্রিাবের রঙ্গরনসকতা

শ্রীকান্ত চবটাপািযায়

৫৩

সিতনজ প্রসঙ্গ

নিনিন্ন পত্র পনত্রকা সেবক

৫৮

অকলযাবন্ড অকাল সিািি

সেিলীিা িসু সচৌিু রী

৭১

ধ্রুিতারা

উজ্জ্বল সর্াষ

৭২

What is a Stroke, and what can you do to prevent it?

Dr Rita Krishnamurthy

৭৯

িারতীয় গণিাট্য সংর্ এিং সনলল সচৌিু রী

কৃনিিাস োসগুপ্ত
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FROM THE PRESIDENT’S DESK
SARBOJONIN DURGA PUJA WISHES FROM THE PROBASEE EXECUTIVE COMMITTEE 2015
Every day the sun rises to give us a message that darkness will always be beaten by
light. Let us follow the same natural rule and enjoy the festival of "good defeats
evil". Durga Puja is a blessed time- an opportunity to rejoice in the glories of Maa
Durga and celebrate all the blessings of the goddess with our friends, family,
acquaintances and loved ones. Best wishes from us on this Durga Puja!
Migrants from India started settling in New Zealand more than a century ago.
Bengalee migrants from India, however, started coming only in the late 1970's. In
fact, there were only a handful of Bengalee settlers till the 1990's. Even then, a few
families got together and organised the first Durga Puja in Auckland in 1992. With
the passage of time, the Bengalee population increased and in 1998, Probasee
Bengalee Association was formed. The association brought all religious and social
functions under its umbrella and now in 2015 we are organising our 24th annual
Durga Puja.
The Probasee Durga Puja would not have been possible without the leadership of Dr
Debes Bhattacharyya who is our revered priest and is a Professor of Mechanical
Engineering at the University of Auckland. There are dedicated teams of people that
pitch in to contribute in various ways to celebrate this auspicious event- bhog, food
and cultural committees, decoration team, administrative team and of course our
numerous helpers.
We would like to take this opportunity to also acknowledge the huge contribution
made by one of our senior members- Amit Sengupta (Junior) who is also the
convenor of our Durga Puja Souvenir. He is an integral part of the food committee
and is instrumental in organising donations in cash and kind for our Durga Puja every
year. I would like to extend my heartfelt gratitude to all our Durga Puja team
members who have worked day and night to ensure that everything runs smoothly
and our Sarbojonin Durgotsav 2015 is a grand success.
Best Sharodiya wishes!

Malabika Bhaduri
President
Probasee Bengalee Association of NZ Inc
62 Puhinui Rd, Papatoetoe
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গ্র্যান্ডমাস্টার Choa Kok Sui এর Pranic Energy (জীবনী-শক্তি)

- পবিত্র

রায়

মানি দেহের সাবিিক কাঠাহমার উপর বিবি কহর তৈবর. েৃশ্যমান Physical শ্রীর এিং bioplasmic শ্রীহরর
িলা অেৃশ্য তেবেক energybody I মানুহের সম্পূর্ি Physical শ্রীর আসহল েুটি অংশ্ বনহয় গঠিৈ েয় I
মানুহের েৃশ্যমান শ্রীর আমরা দে শ্রীর দেখহৈ, স্পশ্ি এিং দে অংশ্র সহে সিহেহয় পবরবেৈ েই I
Bioplasmic ো অেৃশ্য িাস্বর শ্বি শ্রীর ৈা অবৈক্রম কহর েৃশ্যমান শ্রীর এিং োর িা পাাঁে ইবি কহর
প্রসাবরৈ (interpenetrated) I প্রথাগৈিাহি, অহলাকেৃবিসম্পন্ন এই শ্বি শ্রীহরর etheric শ্রীর িা
etheric ডিল িহল I
“জীবনী (প্রার্)-শক্তি “ক্তনরাময় ক্তি?
Pranic বনরাময় শ্বি একটি অৈযন্ত উন্নৈ এিং পরীবিৈ পদ্ধবৈ. , সামঞ্জসয িজায় একৈান এিং শ্রীহরর
শ্বি প্রহসস রুপান্তর Prana িযিোর কহর শ্বি দমবডবসন. Prana জীিনী-শ্বি মাহন দে একটি

সংস্কৃ ৈ

শ্� I এই অেৃশ্য তজি শ্বি িা অৈযািশ্যক শ্বি জীবিৈ শ্রীর রাহখ এিং িাল স্বাস্থ্য একটি রাষ্ট্র িজায়
রাহখ I আকুপাংোর, েীনা ক্তি (Chi) বেসাহি এই সূক্ষ্ম শ্বি, এটি Ruah িা ওল্ড দেস্টাহমন্ট শ্বাস-প্রশ্বাস িলা
েয় I
Etheric শ্রীর interpenetrates দে একো ছাাঁে িা প্রবৈবেত্র িাহয়া ইহলহরামযাগহনটিক বিল্ড বিহর I
Pranic শ্বি বনরাময় Aura র উপর প্রহয়াগ করা েয়,, ো শ্বি শ্রীহরর, বেসাহি পবরবেৈ

I কারর্ প্রথম

সমসযা বেহসহি দেখাহনার আহগ দেেহজযাবৈ অলস েয় এিং Etheric ailments বিঘ্ন প্রেবশ্িৈ কহর I Etheric
শ্রীর জুহ়ে ৈা বিৈরর্ েয় দপশ্ী, অে, গ্রবি ইৈযাবে, দথহক, Physical শ্রীহর

I এই শ্বি শ্রীর ো

Aura,

জীিহনর শ্বি দশ্াের্ কহর এিং Pranic বনরাময় Etheric শ্রীহরর উপর কাজ কহর I
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Pranic শ্বি বনরাময় উৎপবি এিং গ্র্যান্ডমাস্টার Choa Kok Sui দ্বারা বিকবশ্ৈ দকান স্পশ্ি না কহর
একটি সেজ এখহনা শ্বিশ্ালী ও কােিকর িযিস্থ্া

I এো শ্রীহরর বনহজই আহরাগয সেজাৈ িমৈা ো একটি

স্ব-বনরাময় জীিন্ত সিা এিং ো দমৌবলক নীবৈর উপর বিবি কহর I Pranic বনরাময় প্রবক্রয়া শ্রীহরর দথহক
জীিন িল িা (অৈযািশ্যক প্রার্ শ্বি) িাব়েহয় Etheric শ্রীহরর িবৈগ্রস্ত পি লুপ্ত কহর I
প্রার্ শ্বি ও বনরাময়
সি মানুে ৈাহের কাছাকাবছ একটি শ্বির দিত্র আহছ
একটি িাস্বর িল এর মৈ দেখায়
ও জীবিৈ রাহখ

I অজ্ঞাৈ

জীিহন একাকীত্ব এর োপ

I দেেহজযাবৈ

I এো Aura বেসাহি

I এই

আহলার

একটি দসল দিান িযাোবর মৈ কাজ কহর; এো শ্রীর সুস্থ্

কারহর্ দেমন.একজন িযবি পায়

I

পবরবেৈ েয়

, বিরবির

সে কাজ িয়, েুুঃখ,

এই িাস্বর শ্বি দিহত্রর অহপিারৈ দছাহো আহলা িা পাাঁশুহে েহয়. িবিেযহৈ

এই হ্রাসপ্রাপ্ত শ্বি িযথা, অস্ববস্ত, শ্ারীবরক ও মানবসক সমসযা বেসাহি আবিিূি ৈ েয়
ৈাহের অসুস্থ্ৈা মুহছ দিলার জনয ঔেুি িযিোর কহর
দিহত্র অসুস্থ্ৈার কারর্ সুরাো করা েয় বন

I দেহেৈু

I

I অবিকাংশ্

মানুে

ঔেুি একটি প্রহয়াজনীয় বজবনস, বকন্তু অহনক

মানবসক সমসযা দমাকাহিলা এিং সম্পূর্ি বনরাময়

করা োয় না I বিহশ্ে কহর েখন পার্শ্ি প্রবৈবক্রয়া ( side effect) আহছ I েবেও দমবডবসন সে পবরপূরক
(alternative) বেবকত্সা িযিোর করদল িাল সমািান েয় I

Pranic বেবলং প্রবৈষ্ঠাৈা

গ্রযান্ড মাস্টার

সমািান আবিষ্কার কহরহছন

Choa Kok Sui সম্পূর্ি

বনরাময় প্রার্ শ্বির সাোহেয িাল

I আপবন বনহজ এই িমৈাশ্ালী িলািহলর-বিবিক workshop (কমিশ্ালায়)

*Pranic Application (বেবলং ) সম্পােন করা বশ্খহৈ পাহরন I




একিাহর দকান স্পশ্ি দনই

এইো দমাোমুটি সেজ

technique

দকান ড্রাগ িযিোর না কহর সািিাহন সমসযার আহরাগয পাহিন

Aura র মহিয

সমসযা এিং িারসাময সনাি করহৈ সিম েয়, এিং দে দকউ এো করহৈ

বশ্খহৈ পাহরন


I

একিার

Aura সুেম

Pranic বেবলং

ও উজ্জ্বল েহল,আমাহের শ্ারীবরক ও মানবসক স্বাস্থ্যর িীহর িীহর উন্নবৈ েয়

বির্শ্জুহ়ে প্রেু র গহিের্ার এিং প্রশ্ংসাপত্র দ্বারা সমবথিৈ জীিনী শ্বি বিবিক বেবকত্সার

বপছহন তিজ্ঞাবনক কৃ বৈত্ব, উপলব্দ করা েহয়হছ

I

*আরও ৈহথযর জনয দোগাহোগ করহৈ পাহরন পবিত্র রায়হক

-021445166 or

visit www.cosmicabundance.co.nz
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বিবিকানবের বিশ্বজয়
অবিত সেনগুপ্ত

িহুরূবে েম্মু বে সতািার, ছাবি সকাথা েুবুঁ জছ ঈশ্বর,
জীবি সেি কবর সেই জন, সেই জবন সেবিবছ ঈশ্বর।
ঠাকুর রািকৃবের আধ্যাবিক উত্তরাবধ্কার গ্রহণ করিার এিং তাুঁর বিন্তার িীজ বিশ্বিযােী িেন করার ও ছবিবয় সেিার
োবয়ত্ব তাুঁর সে িহান ও েধ্ান বিবযযর উের নযস্ত বছল, সেই স্বািী বিবিকানে বছবলন সেহ ও িবনর বেক সথবক ঠাকুবরর
বঠক বিেরীত। সছাট িয়ে সথবকই বিবিকানে, অথথাৎ তেনকার নবরন, োবিক েকৃবতর বছবলন। এ েি রািকৃবের
োিবনও অবনকিার েকাি োয়। তাই সেই েিয় িাবে িাবে ঠাকুরবকও ভালিাোর েু বর িলবত সিানা সেবছ “আবর
লবরন (বতবন লবরন িলবতন, নবরন নয়) আিাবক েেথন্ত িানবত িায় না।” তবি তেনই বতবন এও িবলবছবলন--“লবরন
সেবেন েু ুঃে-োবরবযযর স্পবিথ আেবি, ওর এই েি করুণায় বিেবলত হবি, ওর েি আিবিশ্বাে অবনযর হতাি ভীরু
আিার িবধ্য বিশ্বাে ও োহে বিবরবয় আনিার হাবতয়ার হবয় উঠবি।”
রািকৃবের িহােয়াবণর ের িরানেবরর িবঠ কবয়ক িাে তাুঁর বিযযরা েরস্পবরর িানবেক উন্নবত োধ্বন অবতিাবহত
করবলন। তেন তাুঁরা সকউই িানু বযর কাবছ ঠাকুবরর িাণী সেৌবছ সেিার উেেু ক্ত অিস্থায় বছবলন না। েথি কবয়ক িাে
তাুঁরা িুবক্তর েন্ধাবন ধ্যান-ধ্ারণার িবধ্যই কাবটবয় বেবলন। নবরবনর কাবছ স্বপ্ন ও কবিথর িবধ্য সকান োথথকয বছল না। তাই
বতবন গুরুভাইবের শুধ্ু বনবিয় ধ্যাবনর িবধ্য বনিগ্ন হবত বেবলন না, কাউবকই ভেিৎ-বিন্তার আলবেয ো ঢালিার েু বোে
বেবলন না। েবেও রািকৃের বিযযবের িবধ্য অবনবকই িয়বে তাুঁর সথবক িি বছবলন, বকন্তু তাুঁর জ্ঞান ও েবতভা েথি
সথবকই তাুঁর গুরুভাইবের েথ সেোিার অবধ্কার বেল। োবধ্ বক ঠাকুর বিোয়কাবল নবরনবক িবলবছবলন, ‘এবের
সেবেে’। আর অেু স্থতার সিয েিায় কােজ সেবিল সিবয় বনবয় নিিবি হাবত বলবেবছবলন, ‘নবরন বিবে বেবি, েেন
েূ বর িাবহবর হাুঁক বেবি’।
নবরবনর সকান েবেহই বছল না সে এক িহান কতথিয তাুঁর জনয অবেো করবছ। ১৮৮৮ োবল হঠাৎ বতবন সকালকাতা
তযাে কবর ভারতিবযথর বিবভন্ন স্থান েবরভ্রিবণ সিবিবয় েবিন। এর েরও বতবন আরও কবয়কিার এইভাবি ভারবতর
বিবভন্ন স্থাবন েবরভ্রিবণ োন, সেিটাবক ভালভাবি সেবে-িুবে সনওয়ার জবনয। এই েবরভ্রিবণর িযথগুবলা বছল বিোলাবভর
িযথ। অেূ িথ বিো। বতবন েীন-েবরবযর িবধ্য সথবক তাবের জীিবন অংি গ্রহণ কবরবছন, জীিনবক েতযে কবরবছন। বতবন
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সেেবলন িানু বযর িবধ্য ভেিান কীভাবি েংগ্রাি করবছন। বিশ্ববিেযালবয়র েিস্ত গ্রন্থ োঠ কবরও এ বিো োওয়া োয় না।
ঠাকুবরর েবে সথবক এই বিো আভাবে-ইবেবত স্পষ্ট-অস্পষ্টভাবি সেন স্ববপ্নর িতই সেবয়বছবলন। েিথত্রই বতবন বনেীবিত
ও বনেথাবতত িানু বযর োবথ বিবি তাবের দেনয ও লাঞ্ছনায় অংি গ্রহণ করবলন। এই েিয় বতবন বকছু বেন একবট েবতত
সিথর েবরিাবর িাে কবরন। এেি িানু য, োরা েিাবজর বনবি নত হবয় আবছ, তাবের িবধ্য বতবন আধ্যাবিক েম্পবের
েন্ধান সেবলন। তাবের েু ুঃেদেনয ও েু রিস্থা তাুঁর শ্বােবরাধ্ করল। বতবন সকুঁবে উঠবলন, “ওবর আিার সেি! আিার
সেি!...” বনবজর িুক িােবিবয় বনবজবক েশ্ন করবলন, “আিরা বক েন্নযােী, আিরা নাবক ভেিাবনর ভক্ত, আিরা এবের
জনয বক কবরবছ?” ঠাকুবরর কথা িবন েিল, “ওবর, েবল সেবট ধ্িথ হয় না!”
ধ্বিথর আিেিথস্ব োিথবনক তবের আবলািনা বিবিকানবের েবে েু ুঃেহ হবয় উঠল। বতবন ধ্বিথর েথি কত্তথিয স াযণা
করবলন, “েীনেু ুঃেীর েত্ন কবরা, তাবের সেিা কবরা, তাবের অিস্থার উন্নবত কবরা।” এর োবয়ত্ব্, বতবন বিবিযভাবি
িধ্যবিত্ত, ধ্নী, রাজকিথিারী, রাজািহারাজ েকবলর উের নযস্ত করবলন, “আেনাবের িবধ্য বক এিন সকউ সনই বেবন
অেবরর সেিায় জীিন উৎেেথ করবত োবরন? সিোন্তোঠ ও ধ্যাবনর োধ্না ভবিযযবতর জনয তুবল রােুন! এ িরীর
অেবরর সেিায় উৎেেথ করুন। তা সহাবলই জানি আেনারা িৃ থা আিার কাবছ আবেন বন। িবন রােুন েিথ জীবির েিবষ্ট
সে ভেিান, একিাত্র সেই ভেিানবকই আবি বিশ্বাে কবর। এরাই আিার ভেিান। এই ভেিাবনর জনয িার িার আবি
জবিবত োবর। এবের সেিাই ভেিাবনর েকৃত সেিা। েবতযকাবরর ধ্িথ করবত েবে িান সতা এবের সেিা করুন।”
বিবিকানে স াযণা করবলন, “আবি এিন একটা ধ্িথ িাই ো িানু বযর িবধ্য আিবিশ্বাে ও জাতীয় িেথাোবিাধ্ জাোিার,
েবরয জনোধ্ারণবক অন্ন ও বিো সেিার, আিাবের িতুেথাবশ্বথর েকল েু ুঃে-সিেনাবক েূ র করিার িবক্ত এবন সেবি। েবে
ভেিানবক সেবত িাও সতা েবরয িানু বযর সেিা কবরা। তাহারা বহেু, বক িুেলিান, বক খ্রীষ্টান, তাহাবত আিার বকছু োয়
আবে না। এই জনোধ্ারণই সতািাবের ভেিান হইয়া উঠু ক। েতবেন সকাবট সকাবট িানু য অনাহাবর অজ্ঞানতায় থাবকবি
ততবেন েবতবট বিবেত িানু যবক আবি বিশ্বাে াতক িবলি - কারণ তাহারা েবরবযর অবথথ বনবজবের বিবেত কবরয়াবছ,
অথি েবরবযর েবত তাহাবের বিেু িাত্র লেয নাই। ”
১৮৯২ োবলর েবরভ্রিবণ, োরা ভারতিয় সে েু ুঃে-েু েথিা বিবিকানে সেেবলন, তাইই তাুঁর েিস্ত িন জুবি রইল, সেই
িবন আর অনয সকানও বিন্তা রইল না। িা সেিন বিকাবরর েন্ধান কবর, বতবনও বঠক সেইভাবি এর েিাধ্াবনর উোয়
অনু েন্ধান করবত লােবলন। সেই িুহূত্তথ সথবক েীন-েু ুঃেী িানু বযর জনয জীিন উৎেেথ করবলন। তাুঁর সেহ ও আিাবকও
উৎেেথ করবলন। বকন্তু বনুঃস্ব েন্নযােী বতবন, বকভাবি এবের োহােয করবত োবরন? ভািবলন েু -িার-েিজন সে েবরবিত
রাজা িহারাজা আবছন, তাুঁবের োন বেবয় এই েবয়াজন বিটবি না। তেন বতবন কনযা-কুিাবরকায়। তাকাবলন বিিাল
েিুবযর বেবক, তাকাবলন েিুযোবরর সেিগুবলর বেবক। বস্থর করবলন েিস্ত বিবশ্বর কাবছ বতবন আবিেন জানাবিন।
ভারতবক সে েিস্ত বিবশ্বরই িাই।
১৮৯২-এর সিয বেবক বিবিকানে শুনবলন সে আোিী িছর বিকাবোবত েিথ-ধ্িথ-েবম্মলন হবি। আেবিন োরা েৃ বথিীর
েিস্ত ধ্বিথর িানু য। শুবনই বতবন েৃ ঢ় বনশ্চয় করবলন সে সেভাবিই সহাক তাুঁবক সেোবন সেবতই হবি। বকন্তু োবিন বক
ভাবি? তাুঁর েবরবিত ধ্নী িযাবের িাবলক ও রাজা িহারাজারা টাকা বেবত িাইবলন, বকন্তু সে টাকা বতবন বনবলন না। বতবন
িলবলন, “আবি জনোধ্ারণ ও েীন-েু ুঃেীর েে সথবক োবি।” তাই বতবন তাুঁর বিযযবের (োরা অথথ েংগ্রহ করবছবলন)
বিবিযভাবি িধ্যবিবত্তর কাবছই আবিেন করবত িলবলন। অথথও েংগ্রহ সহাল।
এর ের ৩১সি সি বিবিকানে সিাম্বাই সথবক জাহাবজ িিবলন। এই োত্রার েিয় সথবকই বতবন তাুঁর লাল সরিবির
সোিাক ও সেরুয়া োেিী িযািহার করবত থাবকন। এই েিয়ই বতবন বিবিকানে নািবট গ্রহণ কবরন। নািবট তাুঁর িন্ধু
সেত্রীর িহারাজা সেন। ভারত ভ্রিণকাবল বতবন ইিািত বিবভন্ন নাি গ্রহণ করবতন, োবত সলাকিবে ধ্রা না েবিন।
১৮৯২ োবল েুনাবত িাল েোধ্র বতলবকর িাবিবত বতবন েিবেন বছবলন। বকন্তু বতলক তাুঁর নাি জানবত োবরন বন।
জুলাইবয়র সিবযর বেবক বিবিকানে বিকাবো সেৌঁবছ শুনবলন, সেবেম্ববরর ১১ তাবরবে ধ্িথ-েবম্মলন শুরু হবি। তা ছািা
েবতবনবধ্ বহোবি নাি সলোিার তাবরেও অবনক আবেই সিয হবয় সেবছ। আর শুধ্ু তাই নয়, েরকারী েবরিয়েত্র না
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থাকবল নাি সলোন িলবি না। বতবন সকাবনা অনু বিাবেত েবলর েু োবরি বনবয় আবেন বন। তাছািা টাকা-েয়োও োয়
সিয হবত িবলবছ। সে কটা ডলার তাুঁর েবে বছল, তা েরি কবর বতবন অবেোকৃত েস্তা িহর সিাস্টবন সেবলন।
বিবিকানবের িত সলাক কেনও সলাবকর নজবর না েবি োবরন না। সিাস্টবন োিার েিয় সেবন তাুঁর সিহারা আর
কথািাতথা এক ধ্নী িয়স্কা ভযিবহলাবক িুগ্ধ করল। বতবন বিবিকানেবক তাুঁর িািীবত বনবয় সেবলন এিং হাভথাডথ
ইউবনভারবেবটর অধ্যােক জন রাইবটর েবে তাুঁর েবরিয় কবরবয় বেবলন। অধ্যােক রাইট এই তরুণ েন্নযােীর জ্ঞান ও
েবতভা সেবে অিাক হবলন। বতবন েি রকিভাবি োহােয করবত েস্তুত হবলন। বতবন এই কেেথকিূ নয তরুণ েনযােীবক
বিকাবো োিার সরবলর বটবকট বকবন বেবলন ও থাকিার জায়ো বঠক কবর সেিার জনয কবিবটর সেবেবডবের (বেবন তাুঁর
িন্ধু বছবলন) কাবছ বিবঠ বলবে বেবলন। এছািা বনবজর তরি সথবকও কবয়বট েবরিয়েত্র বলবে বেবলন। তাবত বতবন
বলবেবছবলন “সতািাবের েবম্মলবলন েিস্ত েবতবনবধ্বের জ্ঞাবনর েিবষ্ট েবে একটা েেীবের আবলার েিান হয়, তবি এই
তরুণ েন্নযােীর জ্ঞান েূ বেথর েিান।” েবিের রাইবটর কথা বিবথয হয় বন।
অবনক রাবত্র বিবিকানে বিকাবো সস্টিবন সেৌঁছবলন। রাবত্র সকানভাবি সস্টিবন কাবটবয়, েকাবল ক্লান্ত হবয় বতবন েবথ
িবে েিবলন। েবথর ওোবরর এক ভযিবহলা তাুঁবক লেয করবলন এিং বজজ্ঞাো করবলন বতবন েবম্মলবনর সকান
েবতবনবধ্ বকনা। বিশ্রাবির ের বতবন তাুঁবক েবম্মলবনর অবিবে বনবয় সেবলন। েবতবনবধ্ বহোবি বিবিকানে োেবর েৃ হীত
হবলন। অনযানয েবতবনবধ্বের েবে তাুঁর থাকিার িযিস্থা হল।
১৮৯৩ খ্রীষ্ঠাবের ১১ই সেবেম্বর সোিিার বিকাবোবত েিথ-ধ্িথ-েবম্মলবনর েথি অবধ্বিিন আরি হল। েিস্ত
েবতবনবধ্বের বঠক িাবেোবন িবে আবছন কাবডথনাল বেিেন, বেবন এই ধ্িথ-েবম্মলবনর উবধাধ্ন কবরন। তাুঁর ডাইবন-িাুঁবয়
িবে আবছন বিবভন্ন সেি সথবক আো বিবভন্ন ধ্বিথর েবতবনবধ্রা। বিবিকানে বিবিয কারও েবতবনবধ্ত্ব করবতও আবেন
বন - আিার েকবলরই েবতবনবধ্ত্ব করবত এবেবছন। বতবন ভারবতর সকান বিবিয েম্প্রোবয়র নন। বতবন ভারবতর
েনাতন ধ্বিথর েবতবনবধ্। হাজার হাজার উেবস্থত েিথবকর েৃ বষ্ট এই েু েিথন, িবলষ্ঠ, তরুণ ভারতীয় েন্নযােীর উের েিল।
স্বািী বিবিকানবের সেবহর িবক্ত ও সেৌেেথ, কিনীয় িাধ্ু েথ ও িবহিা, তাুঁর েিান্ত োিীেথয িক্তৃতা আরি হওয়ার শুরুবতই
সশ্রাতাবের িুগ্ধ করল। তাুঁর েু ের িুে-িন্ডল, েিুন্নত সেহ, সোিাক – েিবকছু ই েকবলর েৃ বষ্ট আকযথণ করল।
এই ধ্রবনর েভায় বিবিকানে এই েথি িলবত এবেবছন। এবক এবক েি েবতবনবধ্রা বনবজবের েবরিয় বেবয় তাুঁবের
বলবেত িক্তৃতা েিবলন। বিবিকানে বলবেত সকান বকছু ই বনবয় োনবন। েি সিবয তাুঁর োলা আেবল বতবন উঠবলন। েু ই
হাত িুবকর োিবন সরবে (ো তাুঁর বিেযাত ছবিবত সেো োয়) েবম্বাধ্ন করবলন, ‘বেস্টারস্ এন্ড ব্রাোরস্ অি আবিবরকা’
িবল।
িক্তৃতার শুরুবত এই কথা উচ্চাবরত হওয়ার োবথ োবথ েিবিত োত হাজার সশ্রাতা সিয়ার সছবি উবঠ োুঁবিবয় হাততাবল
বেবত লােবলন। সেই হাততাবল িলল বিবনট েু ই। তার ের বিবিকানবের িক্তৃতা িলল সিি কবয়ক ো - েবন্ধয েেথন্ত।
তাুঁর সেই িক্তৃতা বছল সেন অবগ্ন-বিো। বতবন উোত্ত কবে স াযণা করবলন, “সে ধ্িথ িরাির েরিত েবহেুতা ও েিথবিধ্
িত োথথকয স্বীকার করার বিো বেবয় আেবছ, সেই ধ্িথভূক্ত িবল আবি সেৌরি সিাধ্ কবর। আিরা েি ধ্িথবকই স্বীকার
কবর। শুধ্ু তাই নয় েি ধ্িথই আিাবের সিাবে েিান েতয।...... ইংরাজী exclusion িেবটবক সে ধ্বিথর ভাযায় (িাবন
েংস্কৃবত) অনু িাে অিবধ্ করা োয় না, সেই ধ্বিথর অন্তভূ থক্ত িানু য িবল আবি েবিথত।” এর েবর েেবিথ স াযণা করবলন
সে “েৃ বথিীর েি ধ্বিথর, েি জাবতর েীবিত ও আশ্রয়োথথী িানু যবক বিরকাল অকাতবর িুবক সটবন বনবয়বছ, েহায় ও
িরণ বেবয়বছ ভারতিবযথর েনাতন বহেু ধ্িথ। ইহুবে ও োরেীরা তাুঁবের ধ্বিথ আক্রিণকারীর অতযািাবর অবতষ্ঠ হবয়
ভারতিবযথ আশ্রয় বনবয়বছ। আবি েিথ অনু ভি কবর এিন ধ্বিথর েবতবনবধ্ হবয়। ...... আিরা সজযাবতর তনয়, ভেিাবনর
তনয়। ভেিাবনর জয় সহাক। েভুর জয় সহাক।”
েবিের রাইট সে বিথযা িা ভুল িবলন বন, উেেু ক্ত কথাই বলবেবছবলন তার েিাণ স্বািীজী বেবলন। সরািাুঁ সরালাুঁর ভাযায়,
“অনযানয েবতবনবধ্বের বনষ্প্রাণ তোবলািনার ধ্ূ ের োন্তবর তাহা েিবিত িানু বযর অেবণত আিায় আগুন ধ্রাইয়া বেল।”
বিকাবোবত এই েিথ-ধ্িথ-েবম্মলবনর েভায় িাত্র বত্রি িছবরর বিবিকানেই বছবলন েিথ-কবনষ্ঠ েবতবনবধ্। েম্পূ ণথ
অেবরবিত, অজ্ঞাত-েবরিয় এই তরুণ েন্নযােীর আিেকাবি অনযানয েভযবের কথা িানু য ভুবল সেল। অনযানয িক্তারাও
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বকন্তু েিাই ভেিাবনর কথাই িবলবছবলন - বকন্তু সে ভেিান বছবলন তাুঁবের বনবজবের েম্প্রোবয়র ভেিান। স্বািী
বিবিকানেই সকিলিাত্র একা েকবলর ভেিাবনর কথা িলবলন, েকবলর ভেিানবক বিশ্ব-েোয় বিবলবয় বেবলন। এ বছল
ঠাকুর শ্রীরািকৃবের বনুঃশ্বাে। েিস্ত িাধ্া অবতক্রি কবর তা তাুঁর িহান বিবযযর িুে বেবয় বনেথত সহাল। বিবিকানে
িলবলন, “খ্রীষ্টানবক িা িুেলিানবক বহেু িা সিৌদ্ধ সহাবত হবি না, বহেু িা সিৌদ্ধবকও খ্রীষ্টান িা িুেলিান সহাবত হবি না।
েিাই অেবরর অধ্যাি আবলাক অবধ্েত করবিন, বকন্তু বনবজর স্বাতন্ত্রয হারাবিন না, বিকাবির িূ লনীবত অনু োবর েকবলই
বিকাি লাভ করবি। েবতবরাধ্ েবেও েবতযক ধ্বিথর েতাকায় সলো থাকবি “োহােয কবরা েংগ্রাি নয়, গ্রহণ কবরা ধ্ংে
নয়, বলবেত থাকবি - িতাদনকয নয় িদতকয ও িাবন্ত।” তাুঁর িক্তৃতা শুবন েবম্মলবন উেবস্থত এক ইহুেী ধ্াবিথক েবিত
িন্তিয কবরন, “স্বািীবজর িক্তৃতা সিানার ের জীিবন েথিিার আিার িবন হল আিার ইহুেী ধ্িথও েতয, এিং তারের
সথবকই আবি আিার ধ্িথবক েকৃত শ্রদ্ধা করবত বিবে।”
এর েরিতথী কবয়কবেবন বিবিকানে আরও েি-িাবরা িার িক্তৃতা বেবলন। বতবন িবে উঠবলই, িক্তৃতা শুরু হিার আবেই
সশ্রাতারা সিয়ার সছবি উবঠ োুঁবিবয় হাততাবল বেবয় উঠবতন। েবম্মলবনর অনযানয িক্তাবের িক্তৃতার েিয় সশ্রাতাবের
উৎোবহর ভাটা েিবত সেেবলই সশ্রাতাবের সিয েেথন্ত িবেবয় রাোর জনয িলা হত বিবিকানে সিবয িক্তৃতা সেবিন।
েবম্মলবন সে েি েবতবনবধ্ এবেবছবলন, বিবিকানবের কথাগুবল তাুঁবের বডবিবয় েিথোধ্ারবণর জনয উচ্চাবরত হল ো অনয
ধ্বিথর অবনক সলাবকবেরও আবিেন করল। বিবিকানবের েযাবত অবিবরই সেি-সেিান্তবর ছবিবয় েিল।
েিস্ত িাবকথন েংিােেত্র একিাবকয েবম্মলবন আেত েবতবনবধ্বের িবধ্য বিবিকানেবকই ‘েিথবশ্রষ্ঠ’ িবল স্বীকার ও স াযণা
করল। িলল, ‘তাুঁর িক্তৃতা শুনিার ের ভারবতর নযায় জ্ঞানিৃ দ্ধ সেবি ধ্িথেিারক সেরণ করা সে বকরূে বনিুথবদ্ধতার কাজ
তা আিরা অনু ভি করলাি।’
োয় অধ্থ িতােী ধ্বর েু ক্তরাবের বিন্তাধ্ারায় সে ভাবির কাজ িলবছল, তার িবল োশ্চাবতযর অনযনয সে সকাবনা সেি
অবেো েু ক্তরােই বিবিকানেবক গ্রহণ করার েবে েিবিবয় সিিী েস্তুত হবয় উবঠবছল। বতবন েিার শুরু করবত না
করবতই তাুঁর িাণী সিানার জনয তৃোতথ নরনারী তাুঁর িতুবেথবক ভীি কবর আেবলা। তারা িাবরবেক সথবক আেবত লােল।
এবলা বিশ্ববিেযালয় সথবক ছাত্র-বিেকরা, এবলা অকেট শুদ্ধবিতা খ্রীষ্টানরা, স্বাধ্ীনবিতা িনীযীরা, এিন বক
েংিয়িােীরাও।
সরািাুঁ সরালাুঁ িবলবছন, “বতবন বধতীয় স্থান অবধ্কার কবর আবছন তা কল্পনাও করা োয় না। বতবন সেোবনই সেবছন
সেোবনই েথি স্থান অবধ্কার কবরবছন। েকবলই েথি েিথবনই তাুঁর িবধ্য ভেিৎ-সেবরত এক সনতার োোৎ সেত।
তাুঁর িবধ্য বনবেথি সেিার, েবরিাবলত করিার সে িবক্ত বছল তা েকবলর সিাবেই ধ্রা েিত।”
এর েবরর টনা িা ইবতহাে আিরা জাবন। অথি, স্বািীজীবক কতটা েম্মানই িা আিরা বেবয়বছ। তাুঁর জীবিত অিস্থায়,
সে েবেবণশ্বর তাুঁর জীিবনর েি সিবয় িি তীথথস্থান, সেই েবেবণশ্বর-িবের তাুঁর েবিিাবধ্কার িন্ধ কবর বেবয়বছল।
কারণ বতবন েিুয োর হবয়বছবলন, োবহিবের োবথ এক েবে োওয়া-োওয়া কবরবছবলন। আর, বতবন বক কবরবছন
আিাবের জবনয? সোটা জাবতটাবক জাবেবয় তুবলবছবলন। শুধ্ু জাবেবয়ই সতাবলন বন, েৃ বথিীর িানবিবত্র ভারতিবযথর জবনয
একটা েম্মাবনর আেন দতবর কবর বেবয়বছবলন। তাই সতা রিী�নাথ ঠাকুর িবলবছবলন, “If you want to know about
India, study Vivekananda.” আর এ েি উবন কবরবছন সেই েু বে, েেন বিবেিীরা সতা িবটই, আিরা বনবজরাই
ভারতিযথবক সছাট সিাবে, ৃ ণার সিাবে সেেতাি। ধ্বিথর সিিা তাুঁবক বিবন্তত করবি এিন িানু য বতবন বছবলন না। তাই
বতবন এই িহান েতয স াযণা কবরবছবলন, “সকাবনা একবট ধ্বিথর িবধ্য জিাবনা ভাবলা, বকন্তু সকাবনা একবট ধ্বিথর িবধ্য
িরা - সে ভয়ংকর।”

14

Magazine 2015.indd 13

22/10/15 10:21 pm

Navaratri extols the power of women
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Mahishasura was tempted to possess the beautiful Goddess and ordered his army to
conquer her but soon lost his generals and soldiers.
He then faced the Goddess.
The dialogue between the Goddess and some of the demon’s generals and finally
Mahishasura form one of the most interesting portions of the Devi Bhagavata Purana,
shedding light on the essential nature of the Goddess, as no dry philosophical treatise can
manage to do.
Demon killed
The demon told the Goddess that as a woman, it was time she thought of marriage and
settling down in life.
The Goddess smiled at this naivety and said, “Did you think before addressing my
feminine nature? Am I not a ‘Purusha?’ Actually, I am the Purusha in women.”
The word Purusha is generally translated as male, but that meaning is incomplete.
The Upanishads say that Purusha is a city (Pura) where the Supreme Reality rests
(Shayan), meaning that the divine element is manifest in the world.
The Goddess said, “I am not an ordinary woman looking for a husband. My husband is
ever present. He is the One and only Nirguna Shiva, who is always near me. I do not ever
become anybody’s wife.”
She then vanquished him.

*
Photo Caption:
The Deity of Durga at the annual festival organised by the Probasee Bengali Association in Auckland
(File Photo).

Wishing you all a Happy Durgapuja & Dashera
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Kiwi-এর দেশ
স্বয়ম সরকার

আঃ! পুরন া স্মৃ তি একলা দেনল আসা সতিিই একটু কতি । িাও ওই সাহসটা আমায় করনিই হল bright future
এর জ ি।
রয়িাল দেঙ্গল টাইগার-এর দেশ দেনে এোর পাতর তেনি হনে kiwi-দের দেনশ। দেন ওিার আনগই পুরন া স্মৃ তি
তকেু টা দগনটর োইনর দরনে আসলাম ---- তিয়জ নের টা , জন্মভূ তমর িতি আনেগনক তপেন দেনল এতগনয় চললাম
িু জীেন র তেনক। ১৮ ঘণ্টার যাত্রা, আর এই যাত্রার সঙ্গী েলনি শুধু আতম আর আমার কাাঁনধর েিাগ। অন কোর
তেনর যাোর ভাে া দজনগতেল, দেনল আসা মা ু ষগুনলার জ ি ম দকাঁনে উনিতেল। তকন্তু, দসইসে েতমনয় দরনে এতগনয়
চললাম এক অজা া, অনচ া ভতেষিনির উনেনশি। পনরর তে সকানল উনি দেেলাম এক আশ্চযয দেশ। উপর দেনকই
এর দসৌন্দযয আমার মন েনস দগল। কান দেনজ উিল ইংতলশ গান র সু র, ত নজনক দভনে ত লাম দকান া এক গনের
hero। দস তেল এক োটাোতট েৃ শি। এি সু ন্দরও তকেু হনি পানর? ত শ্চয়ই উপনরর দলাকটার হানি অন ক সময়
তেল। অন ক েুরসি ত নয় োত নয়নে দেশটানক। পাহাে-এর দকানল আর সমুনের মানে এক দোট্ট দেশ, Kiwi-এর
রাজি, New Zealand।
োইনর উনে যাওয়া ম টানক শক্ত কনর োাঁচায় দেনধ দে দেনক ামলাম। দ নম মন করনি লাগলাম দোেতেভাই-এর
দেওয়া instruction গুনলা, যা আমায় দসাজা োইনর ত নয় এল। োইনর এনসই োতের সোর সানে দেো হল। Selfie
দিালার পালা দশষ কনর, এোর োইনর যাোর সময়, োাঁচার েরজা দোলার সময়। োইনর এনস দেতে দস এক আশ্চযয
জায়গা --- তেরাট আকাশ, তেরাট সূ যয আর িচণ্ড হাওয়া যা িায় আমায় াতেনয় তেল (আনগই েনল রাতে আতম দেশ
দরাগা)।
োইনর এনস দেতে আমার োো একটা দমতশন parking এর টাকা তেনয় এনলা। আতম দিা অোক! পাশ দেনক েম্মা
েলল এোন কাতয়ক শ্রনমর অন ক োম, িাই এই সে কানজ মা ু নষর দেনক যনের েিােহারই দেতশ। জা নি ইচ্ছা হল
এই দেশ সম্পনকয, তক আনে এোন যার জ ি হাজার হাজার দলাক এোন এনস দেনক যায়? দেনক যায় েলনল ভুল
হনে, এই দেশ দেনক দযনি োধি কনর িানের। োতে ঢুকনি ঢুকনি এই দেনশর দযটুকু দসৌন্দযয দেেলাম িা াতক
অন ক কম,অন ক অে। তক জাত , দকালকািার ভীে রাস্তা দেনক উনে এলাম এ দকা এক জ হী দেনশ! অে
কনয়কতে এর মনধিই দেশটানক জা লাম েুেলাম, আর এও জা নি পারলাম, দেশতট াতক োতেনয় আনে
অন কগুনলা আনেয়তগতরর উপর, অেশি িার িায় সে কতটই ঘুমন্ত।
এ কনয়কতেন পোশু ার োাঁনকোাঁনক North Island দক একটু তচন তে, দেনেতে আনশপানশর কনয়কতট সমুেিট,
আনেয়তগতরর crater, দেিশুভ্র skii-field, তেশাল lake, ের্যা। অ ু ভে কনরতে এক তেন চারনট ঋিু। দপনয়তে দেশ
তকেু দলানকর ভানলাোসা।
কনয়কতট তেন র আলানপই দেশতটনক ভানলা দলনগ দগনলা। আনরা অন ক েের আতে এোন । আশা কতর আনরা আনরা
অন ক তকেু দেেনো, জা নো, আনরা অন ক ভানলাভানে তচ নো এই দেশটানক, এর মা ু ষ-জ নক।
পাহানের দকানল েনস োকা এই দোট্ট দেশ, KIWI রাজি।
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Sri Chaitanya: His life and Mission in a Social and Historical
Perspective
Srikanta Chatterjee

Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Hare hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama, Rama Hare Hare

1.Introduction: 15th century Bengal, a brief social and historical backdrop
Sri Chaitanya (1486 – 1533), the founder of the Bengal School of Vaishnavism - a movement
based on bhakti or loving-devotion to the supreme Hindu God, Vishnu - was born in
Navadwip in what is now the district of Nadia in West Bengal. Different parts of the
geographical area of Bengal – the Ganga-Brahmaputra delta - have had different names in
history such as Pundra and Barendra in the north; Rarh and Tamralipti in the west; Samatat
and Harikal in the South, and Bangala in the eastern part of Bengal. The seats of political
power of the different ruling dynasties over the centuries have also been at different
locations.
Chaitanya’s multi-faceted life has remained a subject of wide historical interest. His roles as
a religious leader, social reformer, travelling and proselytising monk, theologian disputing
the great advaita tradition of the philosopher Shankara and reconciling it within his own
belief system, and a mystic have all been examined over the centuries in several languages.
The purpose of this short essay is to consider Chaitnaya in the historical context of his time
and to explore how his movement influenced India in general and Bengal and eastern India,
in particular. A brief sketch of his life is also part of the story here.
The Bengali society into which Chaitanya was born had long been in a state of political and
social turmoil for various reasons. For nearly three centuries immediately preceding
Chaitanya - from around 1200 to 1500 - Bengal had been under an alien Muslim rule which
was not favourably disposed toward the religious, social or communal customs and rituals
1
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of the Hindus even though the Hindu population far exceeded the Muslim in size. Earlier,
for over four centuries (750 -1161), the mighty Pala dynasty ruled over much of Bengal. The
Palas were Buddhist and, under their patronage, Buddhism not only flourished within
eastern India, but spread to Tibet and over a large part of maritime Asia as India’s imperial
legacy. When Muslim rule arrived in the 13th century, the Sena dynasty had been ruling in
Bengal for over a century (1097- 1225). Although Hindu, the Senas were from the south of
India and many of their religious rites and social practices were somewhat alien to Bengal.
Interestingly however, unlike traditional Hinduism, the monastic traditions and practices of
Buddhism did not rely heavily on priests or religious texts. The life-cycle rites and daily
practices of most people therefore continued to be dominated by Brahman priests and
Hindu religious texts. Even the later Pala kings themselves began accepting the cults of two
Hindu gods – Siva and Vishnu. So, when the Sena rule came, the traditional Brahmancentred Hindu social, religious and cultural values, which would have been functioning
somewhat uneasily under Buddhist rulers, received a fresh lease of life. Under the early
Sena kings, Siva was the royal patron overlord; it changed to Vishnu under Lakshmanasena,
who was effectively the last of the ruling Sena kings before the Muslim conquest.
Lakshmana sena’s capital was Lakshnavati or Lakshanauti in Nadia.
Mohammed Ghuri, the Turkish sultan of Ghazni, beat Prithviraj Chauhan’s opposing army at
the Second Battle of Tarain near Delhi in 1192 and established Muslim rule in Northern
India. Ten years after this, Muslim conquest extended to eastern India as Bakhtiyer Khalji, an
army officer of the sultan of Delhi, first conquered Bihar and then parts of Bengal, defeating
the Sena king Lakshmana Sena who fled from Nadia but continued to rule for a few more
years from eastern Bengal.
The first few centuries of Muslim rule, starting in the 13th century - often referred to as the
Middle Ages in Bengal’s history - were mostly unstable and marked by frequent change of
rulers, dynastic feuds, rebellious uprisings and mass murders. Ordinary people, whether
Buddhist, Hindu or Muslim, no doubt suffered the consequences of the prevailing political
instability and lack of social cohesion and peace, but had little say in the big political events.
However, even in this generally ‘dark era’, there were some rulers, who displayed a degree
of religious tolerance toward their non-Muslim subjects and extended their patronage to
scholarship and culture. Among them was Sultan Alauddin Hossain Shah who founded what
is known as the Hossain Shahi dynasty which ruled Bengal from 1494 to 1519. It was during
his rule that Sri Chaitanya’s Vaishnava movement started in Navadwip and spread to other
parts of India.
2. Islamic rule and Hindu-Muslim mutual social accommodation
One consequence of the Muslim conquest of eastern India was the arrival of many Muslim
migrants from not only northern India, but several western and central Asian countries too,
including Afghanistan, Turkey and Iran. These migrants included soldiers, skilled
2
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administrators, artisans, artists, priests, merchants, lawyers, religious teachers and
preachers and fortunes-seekers. To run their administration ably, the early Islamic rulers
needed these migrants who were familiar with their values and societal norms, and
understood their language and culture. The migrants therefore received royal support and
patronage which helped them to settle down and integrate functionally within the local
Bengali society. However, even though they shared the religion and social practices with
their rulers, in their own society these newcomers were not without class differences.
Depending on their occupations and backgrounds, they would be part of either the social
elite or the proletariat. For example, there were the qazis, or judges, and ulamas, or
religious officials, who would be part of the social elite or ashraf; while artisans, manual
workers and other semi-skilled people would belong to the industrial proletariat or atraf. In
this practice, the incoming Muslims could not escape from the social stratification that
marked the domiciled Hindu society.
The local, non-Muslim, population too had skills, scholarship and experience to offer to the
alien rulers and were employed in key positions by them. The Hindus were well represented
in the learned professions, revenue collection and general administration, for example. This
state-assisted professional accommodation helped both sections of the population to
willingly participate in the daily business of governance and to benefit from it. In their social
interactions, however, difficulties remained, both amongst themselves and in relation to the
followers of other religions.
The rules and practices by which a population conducts its daily life often act as an invisible
integrative force within society. Under the sultanate, there were two very distinct body of
rules, sanctioned by the respective religions of the two major population groups. Hindus
usually observed the rules as codified in the dharmashastra to guide them in their personal
lives and social interactions, while Muslims had their shariah. The dharmashastra is a
collection of scholarly commentaries on the secular and religious practices of the Hindus in
their daily lives. Ancient Hindu law-givers Manu and Yajnavalkya (circa 2nd century BC to 2nd
century AD) were among the earliest codifiers of these rules of ‘good conduct’ (sadachar).
The rules did change and adapt in line with changing social needs and attitudes over the
centuries, but the acceptance of social status based on one’s birth, which endows ritual
purity in a hierarchical manner, remained the corner stone of this system. In Bengal, the
social and religious practices prevailing at the time had derived largely from the works of
several Bengali scholars, the most eminent of whom probably was Raghunandan
Bhattacharyya, a contemporary of Chaitanya’s. Raghunandan had no fewer than 26 books
covering every aspect of the daily conduct of Hindus. These rules and prescriptions have
been used widely by Bengali Hindus over a long time, and are not totally extinct even now.
To keep the Hindu society together – and separate from the Muslim – a strict system of
caste came to be enforced. Marriage was permitted only within one’s own caste, and a
person’s place in the societal hierarchy determined at birth and in line with one’s
3
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occupation. To maintain one’s ritual purity, higher caste people would be required to keep
themselves separate from not just non-Hindus, but also from people from the lower castes
within their own religion. It is not surprising that societal practices came to be dominated by
the high caste Brahmans who became the guardians of all Hindus, prescribing the rules and
handing out penalties for departures from the traditions and practices considered ‘proper’.
Religious ceremonies and rites became the exclusive province of the Brahman priests and
upward social mobility for those in the lower caste order was ruled out.
Sharia, on the other hand, as a body on canonical law of conduct, is based on the Koran and
the life, utterances and examples of the Prophet Mohammed. It prescribes common ritual
actions and practices for all Muslims and requires largely uniform religious and social norms,
irrespective of social status or birth. However, among the Muslims were a group of mystics
called Sufis who followed a pantheistic, syncretic, religious or spiritual path which had the
power to draw people of different faiths together. The example of their simple life and
devotional music had an immediate appeal to many people regardless of religion.
One of the best known of these sufi saints was Kabir, the 15th century poet, Muslim by
birth, and a disciple of the eminent Vaishnava guru Ramananda of Varanasi. Kabir lived the
life of a mystic and preached through his devotional music the message of syncretic
monotheism.
Another significant aspect of the Islamic rule involved the steady process of conversion of
Hindus and Buddhists to Islam which helped increase the Muslim population noticeably in
Bengal - a process which was to have far-reaching social and political implications over time.
In explaining this phenomenon of religious conversion, it is often suggested that Islam
offered a kind of social liberation to the ostracised sections of the Hindu society, and a new
‘home’ to the followers of the declining and decaying Buddhist faith. While there is some
truth to this conjecture, there are other possible explanations such as the various forms of
religious persecution practised by the rulers, including the application of military force, and
direct and indirect social coercion and discriminatory behaviour of the officialdom and the
Muslim population in general. Likewise, incentive to convert to the religion of the rulers
could come from expectations of material reward. These could and did take the form of
royal patronage in non-religious matters such as relief from certain taxes, promotion within
the royal bureaucracy and eligibility for certain state-sponsored titles of honour. The arrival
of Chaitanya and the spread of the new cult of Vaishnavism must be understood in the
historical context of the ongoing process of religious conversion particularly in Bengal.
Before we take up these themes, a quick review of the history of Vaishnavism around India
as a whole would be instructive.
3. The Vaishnava movements in India and the advent of Chaitanya
Devotional movements centred on the cult of Vishnu or one of Vishnu’s incarnations, such
as Rama or Krishna, have a long history in India. Indeed, Vishnu is found in the Vedas. The
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great epics, the Ramayana and the Mahabharata, embody stories involving these divine
symbols in their human manifestations. Krishna is the principal divine character in the
Bhagavad-gita which, however, identifies Krishna not as an incarnation, but as God himself.
The Krishna of the Mahabharata is a different figure from the one loved and worshipped by
the Vaishnavas as the youthful cowherd, playfully engaged with the Gopis of Brindaban. The
popular legend of the Brindaban lila has arisen from the various Puranas. The Bhagavad
Purana, composed around 900 A.D., hints at an unnamed favourite Gopi with whom Krishna
has a special loving relationship. Some later writers created the figure of Radha as Krishna’s
favourite Gopi. This has led to the evolution of the Radha-Krishna cult, which is central to
the Vaishnava faith all over India. Probably originating in the Braj country – the birth place
and home of Krishna - in northern India, it spread to the other parts of India between the
11th and the 13th centuries. In the south, scholarly theologians such as Ramanuja (10171137), Madhavacharya (1238-1317) and Nimbarkacharya (12th- 13th century) helped develop
the philosophy and theology of the Vaishnava beliefs and practices. Likewise, in Varanasi
Ramanada (1400-1476) and in Bihar Vallabhacharya (1479-1531) popularised systems of
devotional worship based on the Vaishnava system of Krishna worship. It was under the
influence of Vallabhacharya that Vaishnavism established itself as a faith in Rajasthan and
Gujarat. There are differences amongst these theologians about the nature of the Supreme
Being (Krishna): whether Krishna is dwaita (dual) or adwaita (non-dual) or even both, but
the essential message of the sect viz. that bhakti, loving devotion to Krishna, is the only way
to salvation from the never-ending cycle of life, death and re-birth identifies them as part of
the same genre.
In eastern India, the arrival of the Chaitanya-inspired Vishnu (Krishna) worship was
preceded by the evolution of an entire devotional literature between the 13th and 15th
centuries. There was, on the one hand, the Bengali language translation by the 15th century
poet Kirtibas of the epic Ramayana, with Rama as the hero and god-head. The literary
creations based on the Krishna-Radha theme also arose in this period through the works of
poets and devotional figures like Vidyapati, Chandidas and, most notably, Jayadeva. The
story of Rama and Sita, and of Krishna and Radha were, thus, very much a part of the
popular Bengali culture around the time of Chaitanya. Chaitanya himself took great delight
in the lyrics and songs of these poets and saints.
Thus the emergence of Vaishnavism in Bengal in the 16th century was not a sudden
occurrence. It was in line with a process which Hinduism has experienced many times in its
long history. A polytheistic religion, yet one that acknowledges the Supreme as non-dual
and all-pervading, Hinduism has invited debates and divisions stemming as much from its
complex theology as from its varied practices. It also has demonstrated an inherent ability
to absorb dissents and accept other faiths as worthy of respect.
4. Chaitanya, birth, family and early life
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The tenth child of Jagannath Misra and his wife Sachi Devi, Visvambhar (‘the support of the
universe’) - the birth name of Chaitanya - was born in Nabadwip on 27 February 1486 during
an eclipse of a full moon, considered to be an omen of future greatness. The names by
which Visvambhar was also known were Gaur or Gauranga, indicating his fair complexion –
a valued and enviable attribute in any Bengali, boy or girl – and Nimai, because he was
apparently born under a Nim tree. His older brother, Vishvarup, was the only other surviving
child of his parents – all others having died before reaching maturity.
Nabadwip was a prosperous metropolis famous for its scholastic traditions and as a centre
of Brahmanical learning. His father had come to Nabadwip from a village in Sylhet in eastern
Bengal, and his grandfather had migrated from Orissa to Sylhet around 1451; so the family
was of Oriya origin. The mother, Sachi Devi, was the daughter of a scholarly Brahmin,
Nilambar Chankravarti, of Navadwip who was also from Sylhet. Jahgannath’s strictly
vegetarian Vaishnav family, with traditions of Sanskritic scholarship, helped Visvambhar to
grow up in a privileged and religious environment. By all accounts, the boy was handsome
and highly intelligent, but also full of juvenile pranks and mischiefs, to the delight of his
doting parents and neighbours alike. His formal education started in the pathsala – the
primary school, as was the custom. At the age of eight, Visvambhar entered ‘high school’ the traditional Sanskrit tol - of a Gangadas Pandit. He proved to be a quick learner with a
prodigious memory so much so that in only two years he became proficient in Sanskrit
grammar and rhetoric, both of which branches of Sanskritic learning are highly valued as
they are considered difficult to master. The other branch of learning which Visvambhar
mastered at a young age was nyaya or logic, a subject in which the Navadwip tols
particularly excelled. The highly intelligent young man was soon to become a formidable
debater who delighted in scholarly and theological disputations with all comers. Although,
as we shall note, he soon gave up being a ‘scholarly debater’ to become just a ‘humble
Krishna worshipper’, his debating skills, together with his deep knowledge of the Hindu
scriptural texts, were to stand him in good stead in several theological confrontations later
in his life. At the age of just 15, he set up his own tol, teaching students at his home. He also
married. His wife, Lakshmipriya, was the daughter of a Nadia Brahman.
When he was still a young boy, his elder brother, only sixteen years of age, had left the
parental home to become a sannyasi (a mendicant ascetic who has renounced all worldly
connections). Soon after this his father died, thus leaving Visvambar to be the sole hope and
refuge of his mother. As was customary for teachers and scholars, Visvambar took an
extensive scholastic tour - around eastern Bengal, taking part in debates involving
intellectual and theological issues. On this tour, he might also have visited his ancestral
village in Sylhet where his grandfather and uncles still lived. Meanwhile, back in Navadwip,
his wife died, believed to be from snakebite. On his return, Visvambhar remarried, at his
mother’s insistence, to Vishnupriya, the daughter of a renowned local scholar, Sanatan
Misra. The married life of this young woman was not destined to be one of familial bliss in
the company of a householder husband. As it turned out, Vishvambhar was also to become
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around India in his spiritual wanderings. He became closely attached to Vishvambhar over
two years immediately preceding the latter’s renunciation of the world. That the new
movement was not confined to any particular faith is demonstrated by the fact that the
kirtans and the nagarsankirtans attracted several Muslims; one of the better-known among
them was an ascetic named Haridas, who was born and raised a Muslim. He has come to be
known as ‘Jaban’ Haridas (Haridas the Muslim). He remained a close associate of
Vishambhar all his life.
A typical NagarSankirtan, led by Chaitanya
Despite this widespread appeal in and around Navadwip of the new creed, there were
sections of the traditional Brahman elite and others who were opposed to it. In their effort
to supress it, they employed various means including inciting two young men of high birth
but wild character, Jagai and Madhai, to physically attack Nityananda when he was out
singing and preaching in the streets of Navadwip. Bleeding from his wound, Nityananda
calmly urged the men to sing the name of Hari when Vishvambhar arrived on the scene. He
asked them why they had not attacked him instead of one of his followers. This lack of anger
and the loving and forgiving spirit of these two men of faith in the face of violence touched
Jagai and Madhai so much that they felt remorseful and joined the new faith as devout
disciples.
The nagarsankirtan, the very heart of Vishvambhar’s new-found method of social
engagement, was particularly disliked by his opponents. They appealed to the Muslim Kaji
to ban the ‘noisy practice’ as a public nuisance. The Kaji, in turn, issued some sort of order
prohibiting the noise the Vaishnavas were making in the streets. A defiant Vishvambhar
chose to ignore the ban and proceeded to stage a massive nagarsankirtan which paraded
through the streets before converging on the Kaji’s house. Perhaps out of fear for his own
safety, but perhaps also recognising the spiritual nature of the activity, the Kaji withdrew
the ban and, reportedly, even joined the chanting group. This is probably an early example
of non-violent mass resistance as a weapon of political protest, which Mahatma Gandhi so
effectively used in his struggles both in South Africa and India in more recent times.
The continuing opposition and scorn of the orthodox sections of Navadwip’s Brahmanical
society, must have influenced Vishvambhar’s decision to take the final step of his already
other-worldly existence and become a sannyasi, i.e. renounce the material world. The
customary formal rite of initiation was completed secretly at Katwa, a small village not far
from Navadwip. It was performed by Kesava Bharati, another ascetic of the Vaishnava sect,
who became Vishvambhar’s second guru. He took the name Sri Krishna Chaitanya, a
sannyasi with no other identity.
6. The sannyasi’s departure from Nadia and arrival at Puri, his next abode
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a sannyasi soon afterwards and depart from Navadwip. The loss and heartbreak of
Vishvambhar’s two closest female family members – his mother and his wife – has been the
subject of many movingly sad songs and anecdotal stories which, to this day, evoke deep
emotions in the Bengali heart, Vaishnava or not. And Vishnupriya holds a special position of
honour in the Vaishnava sect.
5. Chaitanya’s life: the next phase
A sudden and momentous change occurred in Visvambhar’s life on a visit to Gaya, the
sacred pilgrimage which is venerated by both Buddhists and Hindus, and which many Hindus
visit to perform certain rituals following the death of a parent. The year was probably 1508,
when Vishvambhar was around 22 years of age. In Gaya he met a scholarly ascetic by the
name of Isvar Puri, who was also from Navadwip, and whom Vishvambhar already knew
closely. Indeed, Isvar Puri, while still in Navadwip, tried to persuade Vishvambhar to opt for
a life of devotion, but was rebuffed. A jestful Vishvambhar merely picked flaws in the
grammar of the scriptural texts Puri was quoting to him! But now in this ancient pilgrim
city, in the presence of many worshippers offering obeisance to the various sacred symbols,
Isvar Puri found the young scholar more receptive to his persuasion. Vishvambhar accepted
him as his guru, renouncing his scholastic pursuits for the life of a simple bhakta, devoted to
the service of Krishna.
Vishvambhar returned to Navadwip, a transformed personality. He had no interest in
worldly matter, scholarly pursuits, teaching or theological disputations that used to keep
him happily occupied prior to the Gaya trip. He continued living at home with his mother
and wife, but was emotionally unattached to them both. His life revolved around Krishna
worship and singing and chanting the name of Krishna in the company of an increasing
number of followers who would gather in the evenings at the courtyard of a certain bhakta
named Srivasa. This particular form of devotional music, called kirtan, usually accompanied
by instruments like khole and kartal – drums and brass cymbals - came to define the Bengal
Vaishnava sect under the leadership of Vishvambhar. The kirtan at Srivasa’s home started
attracting many new members and soon developed into nagarsankirtan or procession of the
kirtan singers around town. The participating procession would observe with reverential
awe how Chaitanya himself would begin to dance vigorously, with his arms raised high
above his head, until he fell upon the ground in a trance as if in full spiritual communion
with Krishna, the object of his devotion.
The message of this new movement soon spread beyond Navadwip and it helped to make
the city a centre of Vaishnavism to which came new converts, including some highly
respected figures like the learned Advaitacharya of nearby Santipur. Some fifty years older
than Chaitanya, the scholarly Advaitacharya was so moved by Chaitanya’s expression of
bhakti that he would touch the latter’s feet, when he was in one of his trances, as a mark of
respect. There was another ascetic Vaishnava in Navadwip who was to play a crucial role on
the future development of the sect. His name was Nityananda who had travelled widely
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around India in his spiritual wanderings. He became closely attached to Vishvambhar over
two years immediately preceding the latter’s renunciation of the world. That the new
movement was not confined to any particular faith is demonstrated by the fact that the
kirtans and the nagarsankirtans attracted several Muslims; one of the better-known among
them was an ascetic named Haridas, who was born and raised a Muslim. He has come to be
known as ‘Jaban’ Haridas (Haridas the Muslim). He remained a close associate of
Vishambhar all his life.
A typical NagarSankirtan, led by Chaitanya
Despite this widespread appeal in and around Navadwip of the new creed, there were
sections of the traditional Brahman elite and others who were opposed to it. In their effort
to supress it, they employed various means including inciting two young men of high birth
but wild character, Jagai and Madhai, to physically attack Nityananda when he was out
singing and preaching in the streets of Navadwip. Bleeding from his wound, Nityananda
calmly urged the men to sing the name of Hari when Vishvambhar arrived on the scene. He
asked them why they had not attacked him instead of one of his followers. This lack of anger
and the loving and forgiving spirit of these two men of faith in the face of violence touched
Jagai and Madhai so much that they felt remorseful and joined the new faith as devout
disciples.
The nagarsankirtan, the very heart of Vishvambhar’s new-found method of social
engagement, was particularly disliked by his opponents. They appealed to the Muslim Kaji
to ban the ‘noisy practice’ as a public nuisance. The Kaji, in turn, issued some sort of order
prohibiting the noise the Vaishnavas were making in the streets. A defiant Vishvambhar
chose to ignore the ban and proceeded to stage a massive nagarsankirtan which paraded
through the streets before converging on the Kaji’s house. Perhaps out of fear for his own
safety, but perhaps also recognising the spiritual nature of the activity, the Kaji withdrew
the ban and, reportedly, even joined the chanting group. This is probably an early example
of non-violent mass resistance as a weapon of political protest, which Mahatma Gandhi so
effectively used in his struggles both in South Africa and India in more recent times.
The continuing opposition and scorn of the orthodox sections of Navadwip’s Brahmanical
society, must have influenced Vishvambhar’s decision to take the final step of his already
other-worldly existence and become a sannyasi, i.e. renounce the material world. The
customary formal rite of initiation was completed secretly at Katwa, a small village not far
from Navadwip. It was performed by Kesava Bharati, another ascetic of the Vaishnava sect,
who became Vishvambhar’s second guru. He took the name Sri Krishna Chaitanya, a
sannyasi with no other identity.
6. The sannyasi’s departure from Nadia and arrival at Puri, his next abode
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The shaven-headed, saffron-clad sannyasi was now ready to travel away from the familiar
surroundings of his home and take up residence in his longed-for Brindaban, the holy abode
sanctified by Krishna himself and his gopis. He was persuaded to spend a few days in
Santipur, the home of the saintly Advaitacharya, before leaving Nadia. His mother and wife
joined them and they all rejoiced in the devotional music, chanting and complete immersion
in the Krishna delights. Sachi cooked for the congregation and her joy was complete,
watching her son and his followers delighting in the feast.
While Sachi was now mentally prepared to let her son go his own chosen way, she made a
request that, instead of Brindaban, Chaitanya make Nilachal or Puri his next abode. Puri
being much nearer to Bengal, bhaktas could visit him more easily and she could get news of
her son from them. The sannyasi agreed to the eager entreaty of his mother, changed his
plan and proceeded to travel to Puri instead. Four close disciples had been chosen to
accompany him on this long journey.
Travelling south on foot along the river Bhagirathi, and stopping at various shrines to pay
respect to the deities, the group reached what is now Diamond Harbour. They then took a
boat to Prayag-ghata, almost on the border of Orissa, and finally walked again through
Balasore and Cuttack to Puri, visiting the famous temple of Bhubaneshwar on the way. His
first vision of the temple of Jagannath made him swoon in a fit of devotional ecstasy. A
famous Vedantic scholar, Vasudeva Sarvabhauma, happened to be there at the time. He
arranged for the unconscious Chaitanya to be taken to his home to help him to recover.
Chaitanya regained consciousness after a while and stayed at Sarvabhauma’s home as his
guest.
Sarvabhauma was also a Bengali from Nadia and the founder of the new school of logic
(navya nyaya) for which Navadwip was famous. Chaitanya, as noted earlier, had also been a
great logician who studied and taught this branch of logic in his pre-sannyas days. The
coming together of the two scholars had a remarkable and most unexpected theological
outcome. Older in age and an ardent follower of Shankaracharya’s Vedanta philosophy,
Sarvabhauma invited Chaitanya, the young Vaishnava, to listen to his interpretation of the
Vedanta-sutras in the hope perhaps that Chaitanya might convert to the Vedanta. The
discourse continued for seven days; Chaitanya listened attentively but never spoke. An
irritated Sarvabhauma felt slighted at this and expressed his doubt as to whether Chaitanya
had understood the Vedanta. Chaitany’a surprising response was that he did understand the
sutras perfectly well, but considered Shankar’s commentaries on them to be wrong-headed.
Intrigued by this seemingly arrogant comment of one who was so young and perhaps
unfamiliar with Shankar’s profound philosophical writings, Sarvabhauma asked Chaitanya to
give him the benefit of his own interpretation of the sutras. Chaitanya then proceeded to
explain the sutras in his own way without referring to Shankar’s monistic interpretation. He
explained that Brahma, the Absolute Truth, and the individual soul, with which every
created object is endowed, are both true. They are separate and united at the same time.
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It is therefore wrong to proclaim the whole universe as Maya, an illusion, and only Brahma
is True, as Shankaracharya had done. The imagery of Radha and Krishna, separate as
individuals, but united in the devotional communion of love, is based on this achintyabhedabhed (inconceivable, simultaneously-one-and-many) doctrine. This idea is at the very
heart of the theology of Chaitanya Vaishnavism. Sarvabhauma, the great Vedantist scholar,
was so impressed with Chaitanya’s simple but insightful interpretation of the Absolute Truth
and its relationship with individual objects that he converted to Vaishnavism and became an
active preacher of the faith. As news of this surprising event became widely known, it
attracted many new followers from all over Orissa.
7. Chaitanya the pilgrim: destinations, purposes and achievements
After a few months in Puri, offering obeisance to Lord Jagannath, delighting in the regular
nagarsankirtan with followers and partaking of the Lord’s mahaprasad, Chaitanya embarked
on his pilgrimage. Nityanananda arranged for a certain Krishnadas Vipra to accompany him
on the long journey which started in April 1510. Heading south, the pilgrim travelled in the
Telugu country visiting several shrines before reaching Rajamundry on the bank of the river
Godavari where he bathed at a spot associated with Buddha. It is here that he had a
memorable encounter with an erudite Vaishnava by the name of Ramananda Ray about
whom Sarvabhauma had informed Chaitanya. Ramananda was the Governor of Vidyanagara
under the Orissa king Prataparudra. The two bhaktas met here on the bank of the Godavari
and engaged in conversation on Krishnabhakti and the nature of the devotee’s love for the
Lord.
Chaitanya then proceeded into the Tamil country visiting holy shrines in Madura, the
Tirupati Hills and Conjeevaram, and reaching Rameswaram at the southern tip of India.
Going round Kanya Kumari, Chaitanya entered Travancore and Malabar in what is now the
state of Kerala, and then on to the Mysore State where he visited the famous Sringeri shrine
founded by Shankaracharya. He offered worship at all shrines he visited, including some Siva
shrines. Travelling through the Kanara country, he reached Udipi, the centre of the Madhava
sect of Vaishnavism. The Krishna image in the shrine here was brought in by Madhavacharya
himself. Chaitanya spent a few days here worshipping at the shrine and engaging in
discourses with the Madhava followers on the essential nature of the Vaishnava belief
system. Heading north along the west coast, he entered the Maratha country and parts of
Gujarat, arriving finally at Dwarka, the one-time abode of Krishna. He spent a few days here,
visiting the shrines and offering worship. On the return journey, Chaitanya travelled across
central India following the river Godavari and meeting up again with Ramananda Ray at a
place within his jurisdiction before returning to Puri after some 20 months of travel.
Considering the distances he covered, much of it on foot, it is astonishing that a saintly
figure would venture out with no ambition other than to offer personal respect to some of
the venerated religious and spiritual centres of India’s age-old culture. What might be the
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inspiration behind such practices which Indians down the millennia have followed? One
possible explanation is attempted below.
The idea of ‘Bharatvarsha’, (‘India’ is an alien term) as a single political or national entity is a
tenuous one, at best. India has never been a single nation. A single geographic land area
divided by many diverse customs and practices, and ruled over much of its history by
independent rulers controlling their local kingdoms, the strongest element in pluralist
India’s cultural identity is probably the traditional Hindu faith, warts and all. The faith too,
being pantheistic and non-congregational, does not draw its adherents together in any
organised manner. The practice of visiting the holy places – the pilgrimage sites – to pay
one’s personal respect to some age-old cultural icons is perhaps a way to identify oneself
culturally with the idea of Bharatvarsha, regardless of one’s particular religious belief. Long
before Chaitanya, great thinkers and religious leaders such as Shankaracharya (780-820) - a
Vedantist Hindu, and Ateesh Dipankar (980-1054), a Mahayana Buddhist - had also travelled
widely visiting the holy places and spreading their spiritual and religious messages through
discourses, conversations and personal practices and examples. What was perhaps unique
about Chaitanya was the principal method of his religious engagement with the masses, viz.
his kirtan and nagarsankirtan, which would draw people together in an act, a congregation,
which is at once joyful and devotional, and which, by its very nature, helps to unite people
of different castes, creeds and social status. Thus, on his long religious sojourns, Chaitanya
inspired many ordinary people to know and appreciate devotion or Krishnabhakti as part of
their daily lives – as a kind of inner conversion - whether or not they were formally
converted Vaishnavites.
The bhaktas in Puri rejoiced in the return of Chaitanya and the message was conveyed to his
mother, and to the Vaishnavas in Nadia and elsewhere in Bengal. A large party of pilgrims
from Bengal soon made its way to Puri, arriving there at the time of Jagannath’s annual car
festival (rathajatra) to share in its delights, and also to be with Chaitanya himself. This
pilgrimage later became an annual event. When the time came for the pilgrims to return
home, Chaitanya chose two of the most eminent bhaktas – Advaitacharya and Nityananda to engage in preaching bhakti to the masses in Bengal, regardless of their social status or
caste. Thus, Chaitanya himself started the practice of proselytising, to make his belief
system reach the ordinary people who had long felt socially excluded because of the
hierarchical arrangements in the Hindu society dominated by the higher caste Brahmins.
Two years after his return from the trip around southern and western India, Chaitanya
embarked on his only other long pilgrimage, this time to his cherished Vrindaban, stopping
en route to visit his mother at Santipur and, characteristically, seek her permission to make
this pilgrimage. While still in Bengal, two brothers, both high-ranking officials at the court of
the Muslim ruler in Gaur, came to see him. They had descended from a Maratha Brahmin
family of high social standing, but converted to Islam while in the service of the ruler. They
had remained spiritually unfulfilled, and sought Chaitanya’s blessing. Chaitanya told them to
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ignore their high social standing and consider themselves “very lowly” and Krishna will
release them. They became Vaishnavas, and Chaitanya named them Rupa and Sanatana.
On the way to Vrindaban, Chaitanya and his companions stopped in Varanasi, the greatest
of all Hindu holy places; but it is the abode of Viswanath or Siva, and steeped in the Vedanta
tradition. The Brahmins of Varanasi who had heard of Chaitanya’s reputation as a revered
Vaishnava leader showed little interest in his presence in the city. They ridiculed him as a
trader in emotionalism with nothing spiritual to offer. Chaitanya moved on and reached the
river Yamuna, associated with many legends of his beloved Krishna. Emotionally overcome,
he plunged headlong into the river ignoring the risk of injuring himself. His followers had to
rescue him frequently from such emotionally charged spontaneous acts. Reaching Mathura,
he visited all the holy sites associated with Krishna and his consorts. Travelling on to
Vrindaban, Chaitanya experienced the same overwhelming ecstasies, which often made him
swoon, to be revived by his worried followers. He danced with vigour on the streets, with
his arms raised, chanting the name of Krishna, and was joined by many Vrindaban locals. His
followers eventually took him away from Vrindaban to Prayag, near the present day
Allahabad, where they joined in the great bathing ritual, the Kumbha mela. Here Rupa
joined him, having already given up his high position at the royal court and all his material
possession.
The party paid another visit to Varanasi on the return journey, where Rupa’s brother Sanatana also
joined them. He too had relinquished his high office to lead the life of a Vaishnava. Chaitanya spent

time with them teaching the doctrine of bhakti. He then commanded them to settle in
Vrindaban and practice, teach and preach the doctrine.
On this visit, Chaitanya had come into contact with the Varanasi Brahmins, and another remarkable
conversion occurred as a consequence. He had a dialogue with a leading Vedantic scholar, by the
name of Prakasananda Saraswati, about the nature of Shankar’s doctrine of Vedanta and his own
Krishna-bhakti. He explained why he considered Krihnabhakti to be the richer of the two. This is the
Vedantist who had earlier ridiculed Chaitanya as a mere sentimentalist and condemned
Advaitacharya as misguided, for his conversion to Vaishnavism. The power of Chaitanya’s intellect,
his command over the scriptural texts and his debating abilities, aided no doubt by the example of
his simple life of a bhakta, seemingly influenced even the most talented of his theological
opponents. After his meeting with Chaitanya, Prakasananda converted to Vaishnavism.
Chaitanya returned to Puri, probably in 1515, and spent the remaining eighteen or nineteen years of
his life there. The circumstances of his death are not clear, but probably the account that he had
suffered an injury to his foot which caused an infection and a fever resulting in death is the most
accurate. The date was July 1534. The body was probably buried within the temple precinct, as is
customary with saintly figures.
For someone as scholarly as Chaitanya, it seems surprising that he left no written literature except
the eight verses in Sanskrit, “the Sikshashtaka”( the eightfold path of bhaktivad), which contained
the instructions on how Vaishnavas should conduct their lives. It may be that, as a sannyasi, he
chose to detach himself completely from activities that give rise to ego or self-consciousness. In a
12
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similar vein, he himself did not engage in the preaching of his creed -whether in Vrinadaban or
elsewhere in India. For that, he hand-picked six disciples - Rupa, Sanatana, Gopal Bhatta,
Raghunath Bhatta, Raghunath Das and Jeeba – collectively referred to as the ‘six-Goswamis’ – the
title Goswami being a title of honour, indicating the holder’s high spiritual status. He instructed that
they dedicate themselves to writing on and popularising his doctrine of Krishna- bhakti to ensure
that the message is preserved and passed on to the future generations. As noted earlier, he had also
commissioned Advaitacharya and Nityananda to be active in preaching Krishnabhakti , in Bengal.
8. The Chaitanya legacy
To assess the historical role of Chaitanya, who was primarily a religious leader, one must consider his
legacies in many other fields too. For example, both Bengali language and literature, benefitted so
much from the movement that Chaitanya led that historians divide the evolution of the language
and the literature as pre- and post-Chaitanya phases – the latter representing a more refined form of
both. Indeed, Bengali as a language worthy of respect and capable of expressing diverse literary
ideas came to be established as a result largely of the outpouring of Bengali-language writings on
Chaitanya’ life and his teachings. Thus, the uneasy but seemingly unavoidable link that Bengali
writings used to maintain with Sanskrit was loosened for the first time in the wake of the Vaishnava
movement, and Bengali charted its own path as a vehicle of written literature.
Music, lyrics, hymns and songs centred on the Radha-Krishna theme already existed in Chatianya’s
time, but they multiplied many-fold when new themes such the grief of Sachi Devi and Vishupriya
upon Vishambhor’s renunciation of the material world and some of the other notable events of
Chaitanya’s life as a sannyasi came to be composed. The scholar-linguist Dinesh Chandra Sen has
identified f no fewer than 159 poets composing some 4,600 songs around the subject of Chaiyanya
and his teachings. Chaitanya-related stories have been enacted as stage drama and their rural
equivalent – jatra - which remains popular to this day.
Distinctive Vaishnava influences are also in evidence in temple architecture, not only in places like
Bishnupur in Bengal but in Vrindaban and Matura too, where Rupa and Sanatana supervised the rebuilding of many old temples using new architectural ideas. Drawings and paintings based on
various Vaishnava stories and legends are legion and are to be found not only in art galleries and
museums but also in people’s homes all over India.
In the religious arena, Chaitanya preached the virtue of humility, non-violence and control of sensual
excesses – qualities that are useful in any society, but would have been especially so in sixteenth
century Bengal characterised by the many divisions and unjust social practices. His emphasis on
Krishna-bhakti as the only religious pathway in the supposedly degenerate age, the Kali Yuga,
marked a practical path to a non-hierarchical social order in which all Krishna-bhaktas could come
together in religious and social harmony. If it did not succeed in removing totally the deep-seated
divisions in the Bengali society, it certainly helped the so-called lower caste and poor masses attain a
degree of self-respect as being equal in the community of the fellow Vaishnavas. It is useful to
remember that Chaitanya did not set out to be a ‘social reformer’ as such, but his role as a religious
practitioner challenged, perhaps even shamed, the orthodox society and forced it to consider its
norm and practices afresh. Some observers believe that Chaitanya’s movement helped slow down
the process of conversion of Hindus to Islam, but it is not easy to establish that proposition without
13

clearer evidence. His movement attracted some Muslims too, as has been noted before, but the
numbers were not very large.
Some scholars however point out that Chaitanya’s own attitude to what he considered “propriety of
conduct” in societal relationships was somewhat conservative, in contrast to his own personal
beliefs and behaviour in matters of caste and religion. Thus, it was with Chaitanya’s knowledge and
approval, that Haridas, the Muslim disciple, kept away from the Puri temple so that his presence did
not compromise the “purity” of the servitors (sebaits) of the temple. Out of similar considerations,
Sanatana would not use the main road by the temple gate. The Chaitanya Charitamrita, the most
respected biography of Chaitanya, quotes him as expressing such views about the “propriety of
conduct”. There had also developed a certain cooling of relations between Nityananda and
Chaitanya towards the end of the latter’s life. It is believed that Nityananada’s acceptance of many
members of the subarna-banik (goldsmiths) community, who were wealthy but low in the social
caste order, was not looked upon with favour by Chaitanya. There thus seems to be a degree of
ambivalence in Chaitanya’s attitude to caste and to the established order in a wider societal context.
He probably felt hesitant to seek complete abolition these long-held practices.
It must surely be pertinent to observe in a wider all-India perspective that the period in which
Chaitanya preached his ideas as a spiritual/religious figure also saw the emergence of a moderately
large group of similar saintly figures with similar messages of simple living, devotion to the Supreme
and social harmony. Thus, between the 15th and the 17th centuries, personalities such as Goswami
Tulsidas, Kabir, Chandidas and Vidyapati, Meerabai, Tukaram, Samarth Guru Ramdas, and Guru
Nanak Dev, to mention just the best-known of them, arose in different prats of India. As invading
foreign rulers imposed many restrictions on the daily lives and practices of the people, it was as if
the age-old culture of the land responded with the message of love and harmony in the face of
organised coercion as a ‘coping mechanism’ and a means to seeking inner peace.
Concluding observations
In assessing Chaitanya’s manifold contributions to the Bengali society, some scholars have suggested
that he should be placed as the guiding spirit of Bengal’s “first renaissance” - the more widely
recognised renaissance of the 19th century being the second. However, two leading figures of the
19th century renaissance, Bankim Chandra Chatterjee and Swami Vivekananda, both expressed a
radically different opinion about the role of Chaitanya and his Bhativad in moulding the character,
particularly of the Bengali and the Oriya people. While not diminishing Chaitanya’s own personal
beliefs and practices, they both thought that devotion as preached by Chaitanya caused a “loss of
individuality” in the devotees and contributed to a “loss of action or purpose” in their social
relationships. Krishna in Bankim’s mind is a symbol of “manliness” and “courage”; a warriorstrategist in the battlefield. This is the Krishna of the Mahabharata. He considers the Chaitanyainflicted transformation of Krishna as a playful lover, seducer of gopis and householder- the
Bhagvata Purana version of Krishna - as “tragic”; it has made Bengal “lose all sense of manliness”,
observes Bankim. In Vivekananda’s judgement too, the effect of Chaitanya’s preaching of bhakti has
been to make the nation “effeminate”; “a race of cowards”.
The movement however lost much of its force not long after Chaitanya’s departure and, even with
several attempts at reviving it at different times over the last few centuries, it remains a relatively
minor sect, especially in eastern India.
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� � গুরুআরাধিতা শারদীয়া পূজা
� গুরুচারনাধিতা ধিনধত রায়
প্রধত বছররর িত ঁপূ জা আসন্ন - কার পূ জা, ধক পূ জা, সস কথা বলার প্ররয়াজনই হয় না। আবাল বৃ দ্ধ-বধনতা সবাই
বুরে সনয় - এ পূ জা ঁিা দূ র্গার, আর কারও নয়। এ ঁপূ জার কথা সকরলই জারনন। আজ ঁিারয়র এই পূ জা শুিু
সদরশই নয় অধপতু সু দুর ধবরের ধবধিন্ন প্রারে আনরদাৎসব রুরপ উৎযাধপত ও এর খ্যাধত ও বযাধি ক্রিবিগিান।
আজ আধি এই উৎসব আিারদর � গুরু আিরি - যা িাররতর োরখ্রের সদওঘররর করধনবারদ অবধিত, ধক িারব
উৎজাধপত হত তাই সংরেরপ উরেখ্ করার সচষ্টা করব। এই পুজার িুখ্য উরদযাক্তা ও প্রিান পুররাধহত ধছরলন আিারদর
পারািারািয গুরুিহারাজ � � সিাহনানাদ ব্রহ্মচারী িহারজ জী। আর, এই রাি ধনবাস করধনবাদ আিরির প্রধতষ্ঠাতা
হরলন যু র্পুরুষ িহাতাপস � � বালানদ ব্রহ্মচারী িহারজ জী।
� � বালানদ ব্রহ্মচারী িহারজ জীর সু রযার্য উত্তরসু রী, িানসপুত্র , আদশগ ধশরসযর পরাকাষ্ঠা,সিষ্ঠ আচাযগ ,সধিদয়্তায়
ধদন-দুুঃখ্ী-আতুররর স�ল আবার িনী-দধরদ্র-িুখ্-গ ধবদ্বান ধনধবগরশরষ সবার সু ধিত, সবদজ্ঞ, দাশগধনক, িনীষী এবং সলাক
ধশেক ধছরলন আিারদর পারািারািয গুরুিহারাজ � � সিাহনানাদ ব্রহ্মচারী িহারজ জী। � িহাপ্রিুর প্রধতিাস তার
� অরে ধবিাধসত। একই সরে ধশশুর সরলতা, বন্ধু-সখ্া হরয় ধতধন কারছ আসরতন আবার িযারন-িারব-িনরন ধতধন চরল
সযরতন সবার িরা সছাওয়ার বাইরর। সিগ্র সৃ ধষ্টর প্রধত সু সংরবদনশীল- শুিু িানু ষ ই নয় , উধিদ, জীব-জন্তু সবার জনযই
তার ধছল অপার করুনা। এিধন রাজার রাজা-আিারদর � গুরু িহারাজ জী যখ্ন আিরি শারদীয়া দূ র্গাপূ জা স্বয়ং সম্পূ র্গ
শাস্ত্রীয় ধনয়রি ধবধিন্ন সািু,ব্রহ্মচারী, ব্রতী, যধত, পধেত, িক্ত, ধশষয সিার্রি িহাসিাররারহ িারয়র পুরজা প্রথি সথরক সশষ
অবধি সু সম্পন্ন কররতন তখ্ন আিরির পধরিেরল এক আশযগ স্বর্গীয় িাবর্ম্বীর অন্নদজ্বল িধক্তর আনদ িারা সবগত্র
ধবরাজ করত।
আিরি শারদীয়া িারয়র পূ জা "নব রাধত্র পূ জা" রূরপ হয়।

� � গুরুিাহারাজ জী ষষ্ঠীর ধদন সন্ধযায় 'ধবল্ব বরর্'

কররতন, ধবল্ব বৃ রে (সবল র্াছ) িারয়র প্ররবািন (জার্রর্) করর। পররর ধদন, সসই সজাড়া সবল ই কলা বউ এর সারথ
এক সযারর্ প্রধতধষ্ঠত করর পুরজা হত। এর পর সিিী সথরক নবিী পযগে � িারয়র ধচন্ময়ী রুধপ প্রধতিার শাস্ত্রীয় ধনয়রি
প্রার্ প্রধতষ্ঠা সথরক সু রু করর সষাড়রশাপচারর পূ জা

আবার িৃন্ময়ী রূরপ কুিারী পুরজা , সধন্ধ পুরজা , বটুক পুরজা
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(িহারদরবর পুরজা) , চধেপাঠ, নবিীর সহাি / যজ্ঞ , ধনতয পুষ্পাঞ্জধল, আরধত ও তৎপশ্চাত সবদ িররাচ্চাররর্র সরে
িেপ পধরক্রিা - এক অপূ বগ িাব র্ম্বীর পধররবশ সৃ ধষ্ট করত। প্রধত ধদনই থাকত দু সবলা সবার জনয অবাধরত িাোরা।
অবরশরষ দশিীর অপরাধজতার পুরজা,দধিকিগা ইতযাধদর পর ধবসজগন। সসই িুহুরতগ � গুরুিহারারজর অশ্রীসজল িাব
ওখ্ারন উপধিত সবার প্রারনই সঞ্চাধরত হত।
এর পর গুরুরদব তার আসরন বরস আিধরত ব্রাহ্মন , উপধিত পধেত, যধত , ব্রতী প্রিৃধত সবাই সক যরথাপযু ক্ত দানদধের্া দান করার পরর আিরি আর্ত সকল িক্ত-ধশষযর প্রনাি গ্রহর্ কররতন ও ঁিারয়র বরপ্রিাব অপরাধজতা,
ধনিগালয ও শাধে কলরসর যব অঙ্কুর প্রধতক ও নানা রকি ফল - ধিধষ্ট সকলরক ধদরয় আধশবগাদ করর উৎসরবর সিাপন
কররতন। অবরশরষ � � গুরুরদরবর সলখ্া শারদীয়া পূ জা উপলরে ধনবগাধচত প্রবরন্ধর ধকছু অংশ ধদরয় আিার এই
সলখ্া সশষ করধছ –

" সদাধশরবর ধনকট প্রািবরর সদাদগে প্রতাপ রে কুলপধত লরঙ্কের রাবরনর ধবরুরদ্ধ সংগ্রাি যাত্রার পূ রবগ িগ্বানব্তার �
রািচন্দ্র সংহত্রীবরদাধয়ধনশধক্ত �দু র্গার অকাল সবািন কধরয়াধছরলন। � রািচন্দ্র জর্ন্মাতারক ধতন ধদন িতগযিারি রাধখ্য়া
অধতশয় ধনষ্ঠার সধহত এিনধক প্রধতশ্রীত অরষ্টাত্তরশত নীল্ কিলদল এক সংখ্ায় লঘু হওয়ায় ধনজ অধেকিল উৎপাটরন
তৎপর হইয়া জর্ন্মাতারক পধরতুষ্ট কধরয়াধছরলন। অতুঃপর চতুথগ ধদরন ধবেশধক্তর বরপুষ্ট হইয়া ধতধন ধনজ ধবজয় যাত্রা
সম্পন্ন কধরয়া ধছরলন। "এরপর শাধেজল -"অথগাৎ িাতৃরেরহ িাতৃবাৎসলয িাতৃঅনু কম্পার অিৃ তিয়ী শাধেকুম্বজরল পধরোত - পধরপুত হইয়া
আিরা সযন ধনর্ম্গল হইরত পাধর।" ধবেশধক্তর প্রধতিা ধনরঞ্জরনর সরে সরে আিারদর েুদ্র অহংকাররক দীনতায়
ধনর্ম্ধজগতকধরয়া এই কলু ষ বহুল সংসার পরথ ধনরঞ্জন থাধকরত পাধর। আিারদর সবািন ও আরািন সাথগক হউক।

অবরশরষ আজ আিরাও সবার সারথ জর্ৎজননী � িার � চররর্ সদরশর ও দরশর সারথ সারথ ধনরজর ও আধিক,
সাধবগক দু ুঃখ্ করষ্টর অবসান ঘটার প্রাথগনা জাধনরয় তার ধবে শধক্তরত বধলয়ান হরয় উঠরত পাধর
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WHY COME TO GROW
Vicky Roger
GROW New Zealand Community Mental Health Movement
We’re here to help, Shyness, Depression, Anxiety,
Loneliness, Panic Attacks, Inability to Cope or ‘Stuck
in a Rut’, You alone can do it, But you can’t do it alone.
“Helping people help themselves”
What is Grow?

Grow is weekly meetings of small groups of people
who have experienced depression, anxiety or other
mental or emotional distress, who come together to
help each other deal with the challenges of life.
Some people come to GROW while struggling with
a life crisis such as the loss of a job, a loved one or
a relationship.
It can be extraordinarily liberating and affirming to
share problems with others who are encouraging and
accepting, and facing similar issues.
One in five adults in New Zealand experience a mental
disorder at some time in their life. Changing thinking
and behavior patterns while sharing thoughts and
feelings with understanding people is considered a
very effective way to treat mental and emotional
distress. This is GROW’s approach based on 50
years experience.
What are GROW Meetings Like?

Grow groups vary in size from 3 to 15, and are run by
their own members. Meetings are held weekly and
last two hours. They combine personal testimonies,
reports on progress, group work on members’
problems, and adult education about rebuilding lives.
Between meetings members keep in touch through
friendly phone calls and outings..
Who Can be a Grower?

Anyone who is willing to help and be helped.
Participation in GROW is strictly voluntary and
anonymous, and there are no fees or dues. Members
know one another by first names only. Many members
come to GROW initially because they need help due
to some life crisis- a death in the family, divorce, or a
change in career.
The First Step is the Hardest. “We admitted we were
inadequate or maladjusted to life.” What this means
in different words is that we have definite problems in
living that we want to overcome.

Friendship The Key to Mental Health

A grower said recently. Before I came into Grow I
thought I had a lot of friends. Now I know I had a lot
of acquaintances. With acquaintances our link is
occasional, casual. With a friend it is intimate,
significant and lasting.
The Overall Key to Mental Health

Settle for disorder in lesser things for the sake of order
in greater things; and therefore be content to be
discontent in many things.
Some First Principles

Personal Value: No matter how bad my physical,
mental, social or spiritual condition, I am always a
human person, loved by God and connecting link
between persons, I am still valuable, my life has a
purpose, and I have my unique place and my
unique part in my Creator’s own saving, healing and
transforming work.
Ordinariness: I can do whatever ordinary good people
do, and avoid whatever ordinary good people avoid.
May special abilities will develop in harmony only if my
foremost aim is to a good ordinary human being.
Mutual Help: The more maladjusted I am, the more I
need help, yet to grow out of maladjustment I need to
become concerned for and to be helping others.
The Three Basic Convictions:
1. I am not acting alone, but co-operating with
the invincible power of a loving God and with
trustworthy and friendly helpers.
2. I can compel my muscles and limbs to act rightly in
spite of my feelings.
3. My feelings will get better as my habits of thinking
and acting get better.
GROW
Offers you its remedy
TRUTH
CHARACTER
and
FRIENDSHIP
Which is also its challenge
Are YOU capable of truth? Can YOU face life with
character? Are YOU prepared to be a friend?
Come Join Us and Live Life to the Full
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With Best
Compliments
from
Gulati Food and Spices
An Indian Grocery store
gulatifoodandspices@gmail.com

687 Sandringham Road, Mt. Roskill, Auckland Ph: 09 620 8685
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Best
Compliments and
Greeting for Dashera
from

Shubh Restaurant and Takeaway

Baljit Kaur (Restaurant Manager) 520 Sandringham Road,
Sandringham Auckland.
Ph: 09 845 4381, 0800 030 686, 022 3151 762
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দারা শিক াহ্
অশিত সেনগুপ্ত

উনশ িংি িতাব্দীর ন জাগরকে, তথা আধু শন ভারকতর গঠন ও শ ততকনর শিছকন রাজা রািকিাহকনর রাকের অ দান তখাশন
এ িং তাাঁর ভূ শি ার তাৎির্ত ী, এই আকলাচনার েকে জশিকে আকছ ািংলার ন জাগরকের চশরত্র, েীিা ও গুরুকের প্রশ্ন। এই
িতক র ািংলার ন জাগরে, র্া িকর োরা ভারত কষত ছশিকে িকিশছল, তাকত র্তই েিং ীেততা, দু তলতা এ িং স্বশ করাধ থা ু
না স ন, োিশি ভাক তা ািংলা তথা ভারত কষতর ইশতহাকের এ উ�ল র্ু গ। উনশ িংি িতাব্দীর ন জাগরকের িনীষী ও
শচন্তানাে কদর জী ন, শচন্তা ও িতধারা আধু শন ভারত কষতর জন্ম শদকেকছ।
উনশ িংি িতাব্দীর এই ন জাগরকের েু চনা হে রাজা রািকিাহন রাকের হাত ধকর। শিশিি প্রাধানয স্থািকনর িকর িাশ্চাতয ঞানশ ঞাকনর েিংস্পকিত ন জাগরকের উিাদানগুশল িশরষ্ফুি হকলও, তার েু ত্রিাত ভারত কষত িধযর্ু কগর জী নধারাকতও লক্ষ্য রা
র্াে। িধযর্ু কগর ধিততত্ত্ব ও েিাজ-েিংস্কার শনকে সর্ ে ভা না-শচন্তার ও আকদালকনর েু ত্রিাত হে, তা সর্ উনশ িংি িতাব্দীর
আকদালকনর োকথ অোশেভাক জশিত, সে থা িকন সরকখ উনশ িংি িতাব্দীর আকদালকনর শ কিষ ঐশতহাশে শ কেষে এখনও
র্থার্থভাক হকেকছ কল আিার িকন হে না। িধযর্ু কগর উদারননশত -িানশ -র্ু শিিীল ধারার োকথ উনশ িংি িতাব্দীর
ন জাগরকের তুলনািূ ল আকলাচনা ও িূ লযােন র্কথষ্ট জরুরী কল আশি যশিগতভাক িকন শর। র্শদও এই দু ই ির্তাকের
েিে াকলর, েিাজ ও রাজননশত জী কনর অকন িাথত য আকছ, তা েকত্ত্বও উভে য স্থাকতই অথতাৎ িধযর্ু কগ ও শিশিি িােন
প্রশতষ্ঠার িকর, এ শদক োিন্ততাশি শ শধ- য স্থা ও তার আনু ষশে শচন্তাধারা, অনয শদক ঔিশনক শি আশধিতয, ভারতীে
েিাকজর অিগশতর ও রূিান্তকরর িকথ াধা হকে দাাঁিাে। এই দু ই প্রশত ন্ধ তার অ োন না ঘশিকে খনই হু ভাষাভাষী,
ধিত, েত ও েিংস্কৃশত অধু যশষত ভারত ষতক এ উন্নত আধু শন গেতাশি সদকি িশরেত রা েম্ব শছল না।
আশি সচষ্টা র ধিত ও েিাজ-েিংস্কার আকদালকনর সর্ েিস্ত উিাদান, শ কিষ কর ধিততকত্ত্বর েকে র্ু ি শচন্তা-ভা না, িধযর্ু কগ
এ িং উনশ িংি িতাব্দীকত োিন্ততাশি
য স্থার শভশিক দু তল কর সদে, তারই এ িা রূিকরখা উিশস্থত রকত। আর এই
দু ই র্ু কগর শ শিষ্ট দু ই যাশি, র্াাঁরা ভারত কষতর আদিতগত েিংিাকির সক্ষ্কত্র ও ন কচতনার উকন্মকষ অোধারে ভূ শি া
শনকেশছকলন, তাাঁকদর িকধয এ জন শছকলন েপ্তদি িতাব্দীর ও অনযজন অষ্টাদি িতাব্দীর সিষ ভাগ এ িং উনশ িংি িতাব্দীর
প্রথি ভাকগর। সিকষর জন সর্ রাজা রািকিাহন রাে, তা িাঠ রা শনশ্চেই ু ঝকত িারকছন। শ ন্তু আিার আকলাচয শ ষে হল
প্রথি জন। অথতাৎ েপ্তদি িতাব্দীর েিাজেিংস্কার ও ন জাগরে আকদালকনর স্রষ্টা দারা শিক াহ্র অ দান ে�কন্ধ।
দারা শিক াহ্ ও রািকিাহন এই দু ইজকনর েিে াকলর য ধান প্রাে সদিি ছর। ধিততত্ত্ব আকলাচনাে দু জকনই নু তনভাক
শচন্তা-ভা না করন। তাাঁকদর আদিতগত েিংিাকির ফকল েিাকজ গভীর আকলািকনর েৃ শষ্ট হে। আদকিতর জনয দারা শিক াহ্ িহীদ
হন এ িং রাজা রািকিাহনও রক্ষ্েিীলকদর দ্বারা অকন ার আক্রান্ত হন। তাাঁকদর দু জকনর রচনার িকধয সর্ েিস্ত আদিতগত
উিাদকনর প্র াি ঘকি, তার ফকল ভারকতর ন জাগরকের েূ চনা হে।
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রািকিাহন দারা শিক াহ্র রচনা লীর োকথ তিা অথ া আকদৌ িশরশচত শছকলন শ না তা আশি জাশননা। শ ন্তু আরশ -ফারেী
ভাষাে ু ৎিশি থা াে রািকিাহন ইেলািধিত গভীরভাক অধযেন করশছকলন। সেই েূ কত্র েম্ব ত িধযর্ু কগর োধনার, ধিতিাকের
ও দিতন চচতার োকথও েপ্তদি িতাব্দীর েিাজেিংস্কার ও ন জাগরে আকদালকনর স্রষ্টা দারা শিক াহ্র রচনার োকথ তাাঁর
িশরচে ঘকি। েম্ব ত েু ফী িকতর ইেলািধিত চচতা রার েিে শতশন দারা শিক াহ্র িকতর েকে িশরশচত হন। েিংস্কৃত, আরশ ,
ফারেী ও ইিংরাজী ভাষা ভালভাক জানকতন কল শহদুিাে, উিশনষকদর এক শ্বর াদ, ইেলাি ধকিতর িাধযকি িী শচন্তা-ভা না
এ িং খৃষ্টধকিতর োকথও রািকিাহকনর িশরচে হে।
িধযর্ু কগ দারা শিক াহ্র শচন্তাধারা র্ার শভশি স্থািন কর, উনশ িংি িতাব্দীকত রািকিাহন তার িূ েত রূি দান করন। আশি
আকগই কলশছ সর্ েপ্তদি িতাব্দীর েিাজেিংস্কার ও ন জাগরে আকদালকনর স্রষ্টা দারা শিক াহ্। এই দারার থা ইশতহাকে
আিরা সতিনভাক িাইনা। িাঠযিুস্তক োধারেত িকি থাশ , “শতশন শছকলন খু ধাশিত , িাহজাহাকনর ি এ িং ে সচকে শপ্রে
িুত্র। এ িং তাাঁরই তৃতীে ভাইকের হাকত শতশন শনহত হন শেিংহােন অশধ াকরর লিাইকে।” এিা খু ই দু ুঃকখর শ ষে সর্
ইশতহাকের িাতাে তাাঁর থা শ কিষ ভাক আকলাশচত হেশন। তাাঁর সদি ােীর াকছ শতশন এখনও শ কিষ িশরশচত নন।
ইশতহাকের িাতাক চযাকলঞ্জ রার ক্ষ্িতা আিার সনই। শ ন্তু দারা শিক াহ্র হতযা শুধু শেিংহােন দখকলর লিাই-ই শছল না,
শছল দু ই আদকিতর লিাইও।
এই প্র কন্ধ সে

থাই আশি আকলাচনা

রার সচষ্টা

র ।

দারা শিক াহ্র জন্ম হে ১৬১৫ খৃস্টাকব্দর ২০ িাচত। অথতাৎ এই ছর তাাঁর ৪০০তি জন্ম াশষত ী। শতশন শছকলন োিংস্কৃশত
গুেেম্পন্ন িশিত, সেশন , সপ্রশি এ িং চারু লার দক্ষ্ শ চার । তাাঁর চশরকত্র শছল ু শিগত ও আধযাশি দৃ শষ্টভেীর স শচত্রিে
শিশ্রে। শতশন শছকলন এ জন প্র ৃ ত িুেলিান এ িং আরশ , ফারেী, েিংস্কৃত ও শহশদ ভাষা আেি কর োশহকতযর িহৎ ও
িূ লয ান উৎ কষতর স ািা। শ শভন্ন জাশতর ঞান আহরে কর শতশন শনকজক েিৃ ি করন। েিংস্কৃত ভাষা সথক
হু শ ষে
অনু াদ কর, েনাতন ভারতীে িননিীলতার োহাকর্য ইেলািী েিংস্কৃশতর উন্নশত োধন করন শতশন। িান জাশতর ঐক যর জনয,
েকতযর েন্ধাকন আিশনকোগ ও শনকজক উৎেগত করন। এইজনয শতশন অনযানয েিস্ত দিতন ও িতািত সখালা িকন অধযেন
করন। এ শি াশহনী প্রচশলত আকছ সর্ িুঘল েম্রাি িাহজাহান র্ু রাজ দারাক
কলন আরশ ও ফারেী ভাষার োহাকর্য িী ,
সরািান, আর ও ইরাশে জনেিশষ্টর ঞান এ িং েিংস্কৃত ও শহশদ ভাষার িাধযকি ভারতীে ঞান আহরকের ির তাাঁর উশচৎ এ
নতুন শদগ্শ জেী আকল জািার হওো। ারে েিস্ত িুেশলি িাে কদর এই আ াঙ্খা। শ ন্তু তরুে র্ু রাজ তখন শ নীতভাক
েম্রািক
কলশছকলন, তাাঁর আকল জািার হওোর স ান ইচ্চা সনই। রিং তাাঁর এ িাত্র ইচ্চা হল িী িশিত ও দািতশন
েকক্রশিে, সেকিা এ িং আযশরস্টিকলর েি ক্ষ্ হওো। ভারতীে দিতকনর েকে িী িশিতকদর শচন্তার শিল খুাঁকজ িাওোে দারার
িন তাাঁকদর শদক ঝুাঁক শছল। শ শভন্ন ধিতিত ও শ শ্বাে, তাকদর উকেিয ও আদিত, ধিতত� ও দািতশন আকলাচনাে তখন শতশন
শনিগ্ন। তাই শতশন শদগ্শ জেী আকল জািার হকত চানশন।
অল্প েকেই দারা েু ফী িকতর প্রশত আ ৃ ষ্ট হন এ িং েু ফীকদর রচনা গভীর িকনাকর্াগ শদকে অধযেন করন। আিরা জাশন সর্
ভারকত ইেলাি ধিত দু কিা রূকি প্র াি িাে। তার এ শি হল িশরেত অনু কিাশদত ইেলািী শ ধান, র্ার োকথ অনয ধিতিকতর
েহা স্থান েম্ব নে। আর অনযশি হল েহশজো েু ফী িত। এই েু ফী ভা নার োকথ অনয ভা নার েহকজই েম্প ত গকি সতালা
েম্ব । শ শভন্ন ধকিতর সদি ভারত কষতর োধারে িানু কষর িকধয ধিত র্াকত স ান শ কভকদর েৃ শষ্ট রকত না িাকর, ধিত র্াকত
িানু কষ-িানু কষ ভাল াো ও প্রীশতর েম্প ত গিকত েহাে হে, এই উকেকিযই দারা শিক াহ্ ধিতিকের চচতাে শিলকনর
উিাদানগুশল উিাকরর সচষ্টাে শনকজক উৎেগত করন। েু ফীিত চচতা রকত রকত শতশন এই শেিাকন্ত উিনীত হন সর্, “েতয
স ান এ শ কিষ জাশতর া ধকিতর েম্পশি নে, ে জাশত ও ে ধকিতর িকধযই েকতযর িশরচে িাওো র্াে।” র্ু শির িকথ
শতশন িশ ত্র স ারান ও িেগ�করর উিকদি সথক সর্ শেিাকন্ত সিৌঁছান, তা এ ান্তই তাাঁর শনজস্ব। প্রচশলত িথ ধকর শতশন চকলন
শন, অকর্ৌশি ভাক ভশি প্রদিতন কর স ান সগাাঁিাশির আশ্রেও শতশন সননশন। এইভাক এ িানা অধযেন ও োধনার ফকল তাাঁর
িনন োধারে স্তর সথক অকন উ�স্তকর উন্নীত হে। িনকনর এই উন্নত ক্রিশ াি তাাঁর রশচত িন্থগুশলর িকধযই িাওো র্াে।
শতশন ফারেী ভাষাে উিশনষদ ও ভগ ত গীতা অনু াদ করন এ িং িারেয শ কদর জী নী েঙ্কলন করন। শ শহোক ও দারা
শিক াহ্র র্কথষ্ট খযাশত শছল। শতশন চারু লারও শ কিষ অনু রাগী শছকলন। শতশন শছকলন েু িশরশচত হস্তশলশি শিল্পী। তাাঁর হাকতর
সলখা খু েু দর শছল কল সদি-শ কদকির অকন লাইকিরীকত এখনও তার শনদিতন েিংরশক্ষ্ত আকছ। শচত্রশিকল্পর সিলী ও
অন্তশনতশহত িূ কলযর শতশন শছকলন দক্ষ্ শ চার । শতশন তাাঁর শপ্রেতিা িত্নী নাশদরা ানু স গিক শনকজর হাকত াশনকে উিহার
সদন এ শ খযাত অযাল াি, র্া িুঘল শিল্প লার অিূ লয েম্পদ। িাশেত িাউন তাাঁর শ খযাত িন্থ ‘Indian Painting under the
Mughals’এ দারা শিক াহ্র এই অযাল াকির শিল্পকেৌদকর্তর উচ্ছ্বশেত প্রিিংো করকছন। শচন্তার যাশপ্ত ও শিল্পকেৌদর্তক াধ
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দারার চশরত্রক এ উজ্জ্বল সজযাশতষ্করূকি প্রশতশষ্ঠত কর। দারা শিক াহ্ই শছকলন এ িাত্র িুঘল েন্তান
এ ারই শ াহ করন এ িং তাাঁর েী নাশদরা ানু স গি ছািা আর ারও প্রশত শতশন আ ৃ ষ্ট হনশন।

দারািত্নী নাশদরা ানু স গি
( ৃ শিি লাইকিরী)

া

িংিধর শর্শন

দারা শিক াহ্র হস্তশলশি
(আগা খান শিউশজোি)

দারা শিক াহ্র প্রথি প্র াশিত িন্থ ‘োশফনৎ উল্ আউশলো’। এই িকন্থ শতশন ইেলাি ধকিতর োধ কদর থা, এিনশ
অশত�ীে াদী িুেলিান োশধ াকদর থাও উকেখ করকছন। শতশন হজরত িহম্মদ, খশলফা এ িং ইিািকদর ে�কন্ধও আকলাচনা
করকছন এই িকন্থ। দারা শিক াহ্ শছকলন ইিাি আ ু হাশনফার শিষয। তাই শনকজক শতশন ‘হাশনশফ াশদশর’ লকতন। তাাঁর
চতুথত িন্থ ‘হাোনৎ উল্ আরশফন’এ েু ফী োধ কদর ােী েঙ্কশলত করকছন, র্া তাাঁর াকছ খু গুরুেিূ েত িকন হকেকছ, র্শদও
তা ইেলাকির সগাাঁিা তত্ত্ব লঙ্ঘন করকছ। শতশন শনকজই াকর াকর শলকখকছন, প্রচশলত ধিততত্ত্ব ে�ন্ধীে িন্থেিূ হ তাাঁক খুশি
রকত িারকছ না। তখন শ ছু িি যাশি, র্াকদর ঞান অগভীর, তারা তাাঁক প্রচশলত ইেলাি ধকিতর শ রুি িতা ল�ী যাশি
শহোক শ দ্রূি ও শনদা করকছ, র্ার সনতৃকত্ত্ব শছকলন ঔরেকজ । অ িয তাকদর েিাকলাচনার সর্াগয উির শহোক শতশন শ খযাত
োধ কদর ােী েঙ্কশলত কর এ শি িন্থ রচনা করন। এই িন্থ সথক স াঝা র্াে শতশন আধযাশি জী কন তিা উন্নতস্তকর
সিৌকছশছকলন। আধযাশি শ শুিতা র্াাঁরা অজতন করকছন তাাঁকদর িকক্ষ্ই এই শ ষে ে�কন্ধ এিন সলখা েম্ব । এক শ্বর াদ
ে�কন্ধ শতশন সর্ থা কলকছন, তা গভীর অন্তদৃ তশষ্টরই িশরচাে । েিংস্কৃত ভাষাে র্কথষ্ট ঞান থা াে শতশন শহদু ধিততত্ত্ব ও
দিতকনর জগকত প্রক ি করন। শতশন স দ এ িং উিশনষদ অধযেন কর ু ঝকত িারকলন এর সভতর রকেকছ এক শ্বর াকদর
িহােিুদ্র। শহদু িশিত ও েন্নযােীকদর েকেও শতশন িশরশচত হকলন। শতশন শহদু োধ
া া লাল স রাগীক স্থান শদকতন
িুেলিান েু ফী োধ কদর িাকি। তাাঁর েকে এই শহদু োধক র ধিততত্ত্ব শনকে গভীর আকলাচনা হে। দারা শিক াহ্ া া লাল
স রাগীক শহদু ধিত ও তিস্বীর কঠার জী নর্ািন ে�কন্ধ অকন প্র� করন। া া লাল স রাগী তার উির সদন। সেই েিে
দারার যাশিগত েশচ চদরভান সেখাকন উিশস্থত শছকলন এ িং দারার শনকদতকি শতশন তাাঁকদর কথাি থন এ খাশন িকন্থ (দ্র
িু াশলিা-ই-দারা শিক াহ্ উো া া লাল) শলশি ি করন।
দারা শিক াহ্ শ শভন্ন ধকিতর েিংস্পকিত আকেন। শতশন শর্শু খৃকষ্টর উিকদিা লী এ িং াইক কলর অন্তগতত প্রাথতনা েিংগীকতর িন্থ,
ওল্ড ও শনউ সিস্টাকিট প িুঙ্খানু িুঙ্খভাক অধযেন করন। শ শভন্ন ধিত েিকন্ধও তাাঁর েশ্রি িতািত যি করন শতশন। ‘হাোনৎউল্-আরশফন্’ িকন্থ শতশন শহদু োধ
া া লাকলর ােী উিৃ ত করন এ িং এই ােীর েিথতকনই সলকখন “েতয স ান এ শি
শ কিষ ধকিতর এ কচশিো েম্পশি নে।” এর ির উশন সলকখন তাাঁর ে সচকে শ খযাত িন্থ ‘িাজ্িা উল্ াহারাইন্’ র্ার অথত ‘দু ই
েিুকদ্রর িহাশিলন’।
এই িকন্থ শতশন খু িশরস্কারভাক তাাঁর িতািত যি কর কলন সর্ “েতয উিলশির উ�স্তকর শহদু ধিত ও ইেলাি ধকিতর
স ান সিৌশল িাথত য সনই।” শহদু ও ইেলাি ধকিতর েিন্বে োধকনর উকেকিযই শতশন এই িন্থ রচনা করন। দু ই ধকিতর
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িাথতক যর শদ গুশল াদ শদকে শিলকনর শদ গুশল প্রশতশষ্ঠত করন। শতশন স দক প্রতযাকদিিূ ল িন্থ শহোক যি করন। শতশন
আরও কলন ‘স দ’এ স ারাকনর েকদহাতীত শনগূ ঢ় েিেযােিুকহর শ িদ যাখযা রকেকছ। এই ভাক তাাঁর রচনার ফকল াশহয
িাথত য েকত্ত্বও দু ই ধকিতর অন্তশনতশহত ঐক যর ভা শি স্পষ্ট হকে ওকঠ। শ ন্তু ঔরেকজক র সনতৃকত্ত্ব সগাাঁিা িুেলিান সনতৃ ৃ দ
দারার এই উদার িকতর শ করাশধতা কর। তারা দারাক ধিততযাগী াকফর কল। সগাাঁিািন্থীকদর প্রচাকর ও ঔরেকজক র েিথতকন
িরীেত ইেলাকির ধারাশির িশি ৃ শি িাে। দারার শ রুকি প্রচার তীিতর হে। শ ন্তু দারার শচন্তাধারা ও িতািত সথক
খনও লা র্াে না সর্ শতশন ইেলাি ধিত তযাগ করশছকলন এ িং শহদু ধিত িহে করশছকলন। উকেখয এই সর্ দারার অকন
িকর শ খযাত িুেশলি োধ িীরজা জান্জানান্ তাাঁর িকন্থ উকেখ করন সর্ “িানু কষর েৃ শষ্টর েূ চনাে ঈশ্বর ‘স দ’ নাি চার
খকির িন্থ সপ্ররে করন।” তাাঁর িতািত দারা শিক াহ্র িকতর অনু রূি হওো েকত্ত্বও স উই তাাঁর েিাকলাচনা া শনদা করন
শন। িশ ত্র স ারাকনও লা হকেকছ “এিন স ান জাশত সনই র্াকদর িকধয স ান েত ত ারীর আগিন হেশন।” এই িত র্শদ
ইেলািশ করাধী না হে, তা হকল এ ই র ি িত প্রচাকরর জনয শ ভাক দারা শিক াহ্স স্বধিতশ করাধী াকফর লা হকেশছল?
তাাঁর েিস্ত িন্থ অধযেন রকল িশরস্কার স াঝা র্াক সর্ দারা এ জন প্র ৃ ত িুেলিান শছকলন এ িং এ জন েু ফী শহোক শতশন
শনকজর িতািত যি করন। অকন শ খযাত েু ফী োধ কদর রচনাে এিন ােী আকছ র্া প্রচশলত িতশ করাধী এ িং দারার
িতািকতর সথক অকন স িী কঠার। িুেলিানকদর িকধয অকনক িকন করন দারা শিক াহ্ ইেলাকির অ িাননার জনয নে,
রঞ্চ তাাঁর ধূ তত ভাই ঔরেকজক র উ�া াঙ্খার স দীিূ কল িৃ তুয রে কর িহীদ হন। র্শদও িুেশলি েিাকজর ৃ হির অিংকির
াকছ আজও শতশন স্বধিততযাগী শহোক শনশদত।
দারা শিক াহ্র িাশিতয, সগাাঁিাশিিুি দৃ শষ্টভেী, ে ল ধিতশ শ্বাকের সিৌশল ঐ য ও েহজাত েিন্বে ে�কন্ধ তাাঁর গভীর অন্তদৃ তশষ্ট
এ িং শ শভন্ন ধিতিকথ িানু কষর ঞানলাকভর েশঠ ধারো তাাঁর শচন্তার অিেরতা প্রিাে কর। শতশন শছকলন অশত আধু শন ও তাাঁর
ভা না-শচন্তার িকধয ে তজনীনতা লক্ষ্য রা র্াে। দারা শিক াহ্র িাধযকিই ফারেী ভাষাে অনু শদত উিশনষকদর িিত ােী েু দূর
ইউকরাকি প্রচাশরত হে, উিশনষদ শ কদকি আদৃ ত হে।
আধু শন তার ও শচন্তা-ভা নার ে তজনীনতার সর্ শভশিশি েপ্তদি িতাব্দীকত দারা শিক াহ্ স্থািন
রািকিাহন তাক ই আরও েু স্পষ্ট কর সতাকলন।

কর র্ান ির িতী াকল

Best
Compliments and
Greeting for Dashera
from
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Shanti Niwas Charitable Trust
“Each wrinkle unfolds an experience, each shaking hand reveals a strength that is unbound”.
MISSION: To provide culturally appropriate aged care services along with social, emotional,
educational, physical and spiritual support for the wellbeing of older people of Indian and
South Asian origin.

At some point, as we get older we all need a little help dealing with life’s old age problems.
This is especially true for the older people of Indian origin migrating from all over the world.
The added barriers of different languages and cultural backgrounds can create feeling of
exclusion and isolation, which in turn can lead to depression and mental health problems.
Ageing can be a lovely and graceful process only if you believe in it and your rights are
safeguarded. Instead of struggling, it appears necessary to rechanalise the older people into
the main stream of life, especially while they are living far away from their home land.
Some of them have been living in Auckland for a long time and some were new immigrants.
It was noticed that while some settled adequately, others particularly the older adults faced
difficulties in adjusting to the New Zealand society due to barriers such as






Language / Communication Problem
Culture Shock
Limited access to financial assistance
Lack of knowledge of community links, health and welfare systems
Emotional / Financial abuse

In January 1994 with the co-operation and full support of Methodist Mission Northern Age
Cared services were established in order to provide culturally appropriate services for the
enhancement and wellbeing of the older people of Indian and South Asian origin living in
Auckland region. In November 1998 Shanti Niwas Charitable Trust Inc was legally
established.
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BENEFITS AND GAINS











Reduce social isolation and loneliness
Culturally appropriate environment
Opportunity to participate in social,
physical, cultural and recreational
activities
Raise self-esteem, self-awareness,
gain confidence.
Make friends and speak their own
language
Feel part of the community
Opportunity to share life experiences
and cultural values
Awareness of health and welfare issues through various educational talks/workshops
by professionals
Awareness of their rights and entitlements
Opportunity to have Indian vegetarian meal
OUR SERVICES

Positive Ageing Day Programs
 Central Auckland/South Auckland, 14 Spring Street, Onehunga, Auckland - Tue,
Wed and Thur 10.30am – 2pm
 Special Needs Group - Friday, 10.30am – 2pm
 North Shore: Glenfield community centre, Bentley Ave, Glenfield – 1st and 3rd
Thursday of the Month, 10.30am – 12pm
 Pakuranga: Anchorage Park Community House, 16 Swan Crescent, Pakuranga –
1st and 3rd Wednesday 10am – 1pm
Other services
 KHUSHI - Elder Abuse and Neglect Prevention Service
 Advocacy, Interpreting and Translation services
 Assessing and responding to referrals received from health providers and community
at large
 To assist clients access health related practical assistance, eg, home help, personnel
care, carer support etc
 Providing information on age related issues.
 Mobile Library visits
Projects
 Neighbourhood Auckland Community Safety Ambassadors Project
 Knitting Project for Middlemore foundation
 Dosti (Friendship) Culturally appropriate visiting service for the socially isolated
elderly
 Intergenerational Activities

2
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CONTACT DETAILS
Shanti Niwas Charitable Trust INC.
Street Address: 14 Spring Street, Onehunga (Next to the Dolphin Theatre), Auckland
Postal Address: PO BOX 24386 Royal Oak Auckland 1345
Phone: 00649 6221010 Fax: 00649 6221013
Email: shantiniwas@xtra.co.nz Web: www.shantiniwas.org.nz

Neighbourhood Auckland Community Safety Ambassadors Project
(An initiative of Shanti Niwas Charitable Trust)
In the course of our work with seniors, we have
identified some issues like Isolation, stress,
culture shock, lack of knowledge of community
links, elder abuse, unable to integrate into New
Zealand culture, lack of opportunity to
participate and contribute for the betterment of
the society, lack of empowerment etc.
These issues cause feeling of depression, low
self-esteem and loss of confidence which leads to
mental and physical health problems. Also as
most of the seniors do not have the information
and knowledge of what’s happening around the community tend to get victimised easily. Many
seniors who are educated and active expressed their interest to do more for the society and
contribute their time voluntarily. This project was initiated to address the needs of the socially
isolated seniors and to empower them and the communities through them.
The aim of the project is to engage the elderly Asian people to become Safety Ambassadors, to run
effective campaigns together with the Community Policing, Neighborhood support Teams etc. by
communicating to the public to take responsibility to keep themselves safe which includes safety
education, crime prevention etc.
This is a pilot project, kick started on 24th June 2014 to aid “Prevention First” strategy of NZ Police
and is being delivered in collaboration with NZ Police - Auckland Central District, Auckland City
Council and Onehunga Chinese senior group. The project is being run in the Onehunga area and has
covered topics such as shoplifting, car thefts, crime stoppers, etc.
The CSA volunteer’s network, is a source whom we can access for future safety/community projects.
This project will address both the needs of the seniors who wants to contribute and also target the
identified needs in the community through the Prevention First strategy. Our goal is to take this
group into a more strategic level and partner with Neighbourhood Support and other agencies to
bring out better outcomes for the communities. For e.g. we have extended this service in Civil
Defence Management area.
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FASTEST WAY TO SEND
MONEY TO INDIA
Baroda Rapid Funds2India

KEY BENEFITS ARE:

OUR SERVICES
WE PROVIDE
HOME LOANS

branches of other banks.

BUSINESS LOANS

Transfer.

INTERNET BANKING

home branch through SMS alert.

INTERNATIONAL DEBIT CUM
ATM CARD

account holders.

MANUKAU BRANCH

726 Great South Rd
PO Box 97726, manukau
Ph: 09 261 0018, fax: 09 261 0019
Email: manunz@bankofbaroda.com

AUCKLAND BRANCH

114 Dominion Rd
PO Box 56580, Mt Eden, Auckland
Ph: 09 632 1020, Fax: 09 632 5082
Email: aucknz@bankofbaroda.com

WELLINGTON BRANCH

55 Featherston Street
PO Box 5813, wellington 6011
Ph: 04 4471097, Fax: 04 499 4343
Email: wellnz@bankofbaroda.com

www.barodanzltd.co.nz
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Mortgage Brokers Insurance Brokers

Accountants

Property Managers

Professional Financial Solutions provides the best advice on all financial matters

SERVICES

Professional Financial Solutions Group

- Home Loans, Business Loans
- Property Management
- Business & Commercial Insurance
- Life/Trauma/Medical Insurance
- Redundancy/Mortgage
Protection Insurance
- Rental Property Returns/LTC setup
- Small Business Tax Returns
- Information on Wills and Trusts

Accredited with Leading Banks
& Insurance Companies

A disclosure statement as required under Securities Act 1988 is freely available on request

Follow us on

PROFESSIONAL

FINANCIAL

SOLUTIONS GROUP

www.professionalfinancial.co.nz | Email: info@pfsl.co.nz

Professional Financial Solutions Ltd.
Aim Associates Ltd.
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আমেরিকান অশিীিীি বাণী - সরযিকামিি ‘ভ ৌরযক’ কারিনী
রিলীপ কুোি িাস

নীলারি এবং জয়শ্রী রনউরজলিামেি ওময়রলংটন শিমি নযুন আগন্তুক। বছি সায-আমটমকি ভছমল অনু িাগমক রনময়
যামিি ভছাট আঁমটাসাঁমটা সংসাি, যাি ভপাষারক নাে ‘রনউরিয়াি ফ্িারেরল’। শিমিি ভকন্দ্রস্থমল এক বহুযল অট্টারলকাি
অিাপাটটমেন্ট যামিি বযটোন রিকানা। এখন িু রনয়াজুমে রবমশষয ইংিাজী াষী উন্নয ভিশগুরলময
ািযীয়
যথ্িপ্রযু রিরবমিিা ছরেময় আমছ। যথ্িপ্রযু রিই গয িু ’রযন িশক ধমি growth industry বা সূ মযটািয় রশল্প।
বঙ্গসন্তামনিাও এই রশমল্পি কারিগি। নীলারি এক বহুজারযক সংস্থায় কেটিয এইিকেই এক যথ্িপ্রযু রিরবি বঙ্গসন্তান।
জয়শ্রী ভিমশ এক স্কুমল ূ মগামলি রশরিকা, এখন বছি খামনমকি ছু রট রনময় স্বােীি সামথ্ রবমিমশ এমস পূ ণটসেময়ি
গৃ িবধূ । অনু িাগ স্থানীয় এক প্রাথ্রেক রবিিালময়ি ছাত্র। ওময়রলংটমন খুব ভবশী বাঙালী ভনই। যাই নযুন ভকউ এমল
অল্পরিমনি েমধিই বাঙালীসোমজ যািা পরিরিয িময় ওমি, যরি না ইমে কমি ভকউ রনমজমিি সরিময় িামখ। নীলারিিা
রেশুমক োনু ষ। যাই অল্পরিমনি েমধিই অমনমকি সামথ্ যামিি আলাপ-পরিিয় িময়মছ। ভসই পরিিময়ি সূ মত্র এক
শরনবামিি সন্ধ্িায় আমিা িু মটা বাঙালী পরিবামিি সামথ্ রনেরিয িময় ওমিি বাসায় এমসরছ। এই অিাপাটটমেন্ট
কেমেক্সটায় বছি িু ই আমগ একবাি এমসরছলাে। ভস কথ্ায় পমি আসরছ।
আোি কামছ এইিকে রনেিণগুরলি একরট বে আকষটণ িল আড্ডাি সু মযাগ। ভসখামন িাজা-উরজি বধ কিা সমেয
ভিন প্রসঙ্গ ভনই ভয আমলারিয িয় না। উপরস্থযমিি েমধি ভকউ ভকউ গান কিময পািমল অমনক সেয় গামনি আসিও
বমস। ভিখলাে নীলারিি ভবশ িসমবাধ এবং জরেময় গল্প কিাি এক সিজায িিযা আমছ। যাি একটা উিািিণ রিই।
নীলারি জলপাইগুরে ইরিরনয়ারিং কমলমজ পোমশানা কমিমছ। আড্ডায় ভস যাি ভিামেল লাইমফ্ি কথ্া বলরছল - ভসখামন
সু মিশ নামে ওি এক সিপািী রছল – যাি কথ্া। ভিামেমল অমনক ছামত্রি েমধি ওমিি িু জমনিই এক কেন ভেে রছল।
যাি নােটা আোি েমন ভনই। ধিা যাক নমিশ। এই নমিমশি ো রক কমি জানময ভপমিরছমলন ভয ভছমল ভিামেমল রগময়
রসগামিট খাওয়া ধমিমছ। যাই রনময় রযরন রসগামিট খাওয়াি কুফ্ল সম্পমকট ভছমলমক িীর্ট উপমিশ রিময়রছমলন এবং
একটু বকাবরকও কমিরছমলন। নমিশ োমক কথ্া রিময়রছল ভয ভস আি রসগামিট খামব না। যািপি গিমেি ছু রটি ভশমষ
নমিশ কলকাযা ভথ্মক জলপাইগুরে আসমব। যাি ভবশ কময়কজন সিপািীও যাি সামথ্ একই ভেমন আসমব। সু মিশও
আমছ ভসই িমল। নমিমশি ো এমসমছন ভেশমন ভছমলমক রস-অফ্ কিময। রযরন আোমল নমিশ সম্পমকট সু মিশমক
রজমযিস কিমলন – বাবা সু মিশ, নমিশ রক এখনও রসগামিট খায়?
সু মিশ – না োরসো, ও রসগামিট ভছাঁয়ই না। ও ভযা রবরে খায় ! ভিামেমল কািও কামছ রবরে না পাওয়া ভগমল, ওি কামছ
রিক পাওয়া যামব।
সু মিশ রিক রক ামব কথ্াগুমলা বমলরছল যা আরে শুরনরন। যমব নীলারিি বলাি
উপরস্থয আেিা সকমল রবেল আনন্দ উপম াগ কমিরছলাে।

ঙ্গীময এবং যাি প্রসািগুমণ আড্ডায়

নীলারি ভযেন কথ্া বমল আড্ডা জরেময় রিময পামি, ভযেরন এ পযটন্ত জয়শ্রীি িিযাি ভয পরিিয় ভপময়রছ যা িল অরয
সু ন্দি সাবলীল ামব গল্প বা প্রবন্ধ্ পাি কিময পািাি িেযা। ইরযেমধি িু মটা আড্ডায় আোি ভলখা ভিেখানা গল্পিেিিিনা পমে ভস ভরাযামিি অনারবল আনন্দ রিময়মছ।
সেয়টা জুন োমসি সমন্ধ্ি। সিকািী ামব জুন-জুলাই-আগে িল রনউরজলিামে শীযকাল। ভবশ িাণ্ডা পমেমছ, আবাি বৃ রেও
িমে – সেয় সেয় েুষলধামি। বাইমি িাণ্ডা এবং বৃ রেি জনি এবং র্মিি র যি জনা পমনি প্রাণীি রনশ্বাস-রনগটয
র্নী ূ য বামে জানালাি কাঁিগুমলা ঝাপসা িময় ভগমছ। বাইমিি ভকানরকছু াল কমি ভিখা যামে না - সবই আবছা
আবছা। র্মিি েমধি যমথ্ে আমলা থ্াকমলও ভকেন ভযন একটা ভ ৌরযক পরিমবশ তযিী িময়মছ। বাচ্চািা অনু িামগি র্মি
বমস করম্পউটামি ভগে ভখলমছ। বসাি জায়গাি লামগায়া ভখালামেলা িান্নার্ি ভথ্মক ভবগুনী াজাি সু গন্ধ্ নামক আসমছ।
আেিা আড্ডাি কুশীলমবিা উৎসু ক িময় অমপিায় আরছ কখন ভসগুরল ভেমট এবং ভপমট পেমব ! ইরযেমধি িানািুি,
বািাে াজা ইযিারি অনু পান সি এক িাউে নিে পানীয় ভসবন িময় ভগমছ।
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বছি িু ই আমগ আি এক যথ্িপ্রযু রিরবমিি আেিমণ এই কেমেমক্সি অনি এক অিাপাটটমেমন্ট একবাি এমসরছলাে। আি
যখনই আোি জীবমনি সবমিময় বে ীরযপ্রি র্টনাি অর যযা িময়রছল। ওময়রলংটন ূ রেকম্পপ্রবণ এলাকা। এখামন
আমগ বহুবািই ূ রেকমম্পি অল্পস্বল্প ঝাঁকুরন অনু ব কমিরছ। ভসগুমলা অমনকটা গা-সওয়া িময় রগময়রছল। রকন্তু িু ’বছি
আমগি ঐ রবমকমল খাওয়া-িাওয়াি পি যখন আড্ডা জমে ঊমিরছল যখন িিাৎ কমি একটা ঝাঁকুরন রিময় শুরু িল
‘ভিাল ভিাল িু লুরন’। েুিূমযট সবাই বুমঝ ভগলাে ূ রেকম্প িমে এবং ভসরট ভবশ ভজািামলা। এি আমগ কময়করিন ধমি
োমঝ োমঝই োরট সাোনি সাোনি কাঁপরছল। এখন আিেকা এই িােধাক্কারট এমস উপরস্থয। রনেরিয অরযরথ্মিি ভকউ
ভকউ িু গটানাে জপময লাগমলন, আবাি ভকউ ‘জয়গুরু’ ‘জয়গুরু’ বমল গুরুমিবমক স্মিণ কিময থ্াকমলন। আরে
ূ রেকমম্পি সেয় কিণীয় কযটবি স্মিণ কমি খাবাি ভটরবমলি যলায় ঢুমক ভটরবমলি একটা পা-ভক শি কমি ধমি
িইলাে। অনি অমনমকই ভটরবমলি যলায়, ভসাফ্াি পামশ আরয় রনমলন। অিাপাটটমেন্টটা রছল পাঁিযলায়, যাি উপমিও
অমনকগুমলা যলা রছল। োথ্ায় বােী ভ মঙ্গ পেমল যা িাপা পমে পিমলামক পারে ভিবাি সম্ভাবনা রছল ভষামলা আনাি
ওপি আিামিা আনা। আবাি পালামনািও পথ্ ভনই। ভকান জন্তু ফ্াঁমি পেমল যাি েমনি ভয অবস্থা িয় আোি োনরসক
অবস্থা যখন রিক ভসই িকে। সরযি বলময রক জীবমন ভসই প্রথ্ে েৃ যুি য় ভপময়রছলাে। যাইমিাক ভসৌ াগিক্রমে আি
ভবশী রকছু র্মটরন। িিাৎ কমি ভযেন শুরু িময়রছল ভযেরন িিাৎ কমিই রেরনটখামনক পি িু লুরন বন্ধ্ িময় ভগল।
আেিাও যাোযারে বাইমি এলাে এবং পরেেরে কমি রনমজি রনমজি বােীি রিমক িওনা রিলাে। ভসই ভথ্মক এই
অিাপাটটমেন্ট কেমেক্সটাি সামথ্ আোি একটা ময়ি অনু ূ রয জরেময় আমছ। পামক-িমক্র ভসই কেমেমক্সিই অনি একটা
অিাপাটটমেমন্ট এখন উপরস্থয িময়রছ।
এখন আবাি িালরফ্মলি আড্ডারটি কথ্ায় রফ্মি আরস। উপরস্থয রনেরিযমিি েমধি রযনজন রছমলন গায়ক-গারয়কা।
যাঁিা এবং গৃ িকত্রটী জয়শ্রী খারল গলায় কময়করট িবী�সঙ্গীয, নজরুলগীরয এবং আধু রনক বাংলা গান গাইমলন। এিপি
খাওয়া-িাওয়াি পালা। ভসটা িুকমল জয়শ্রী আোি ভলখা একটা গল্প পেল। যািপি সরযিকামিি এক ভ ৌরযক র্টনাি
কারিনী বলময শুরু কিল নীলারি। র্টনাি স্থান – কিারলমফ্ারনটয়া, আমেরিকা। কারিনীি নায়ক – নীলারিি এক প্রািন
সিকেটী বা সিপািী। যাঁি নােরট ু মল ভগরছ। ধমি ভনওয়া যাক তসকয ভসন। নায়মকি নাে তসকয না িময় সওকয
িমলও ভকান অসু রবধা রছল না।
যথ্িপ্রযু রিরবি তসকয একজন অন্তেুটখী োনু ষ – যামিি ‘র্িকুমনা’ বলা িয় যামিি একজন। ভস তি তি কমি না,
িুপিাপ একা থ্াকময ালবামস, পাত্র রিসামব বাজামি াল িারিিা থ্াকমলও যখনও অরববারিয। ভিমশি বাইমি ভযময
যাি প্রবল অনীিা। অনি যথ্িপ্রযু রিরবশািমিিা যখন বে বে ািযীয় বা বহুজারযক ভকাম্পানীময িাকিী কমি রিল্লীরিল্লী-রবমলয-আমেরিকা ঢুঁমে রবস্তি টাকা-পাউণ্ড-ডলাি কাোমে যখন তসকমযি অমল্পই সু খ, ভস কে উপাজটমনই সন্তুে।
আি কাোই যয কেই ভিাক, কলকাযা ছােময িায় না ভস। যাি ভকাম্পানী রবমিমশ অমনক কামজি কন্ট্রাক্ট পায় এবং
যাি জনি অমনক উিরয প্রযু রিরবিমিি ভসখামন পািায়। এবাি এিকে একটা কামজি জনি তসকমযি েিামনজাি
তসকযমক আমেরিকা পািামনা েনস্থ কমিমছ। প্রথ্েটায় ভস আপরি কমিরছল। রকন্তু ভস আপরি ভধামপ ভটমকরন। কািণ ঐ
কাজটাি জনি তসকযই নারক সবমিময় উপযু ি। সু যিাং অমনক টালবািানাি পি অন্তয োস রযমনমকি জনি যামক
কলকাযা ভছমে আমেরিকা ভযময িাজী িময িময়মছ।
যথ্াসেময় তসকয কিারলমফ্ারনটয়ায় এমস িারজি িল। যাি ভকাম্পানীি আমিা রযন-িািজন আমগ ভথ্মকই এখামন িাময়ন্ট
ভকাম্পানীি প্রমজমক্ট কাজ কিরছল। যামিি সিমযারগযায় রবমিমশ নযুন কেটমিমত্র তসকমযি রথ্যু িময ভকান অসু রবধা
িল না। ভস যাি অরফ্মসি কামছই একটা এক ভবডরুমেি অিাপাটটমেন্ট রযন োমসি ভেয়ামি াো রনল। রবমিমশ এই
নযুন কামজি জায়গায় যাি জীবনধািায় রকন্তু রবমশষ ভকান পরিবযটন িল না। সকামল অরফ্স রগময় রবমকল/সন্ধ্িায়
বাসায় ভফ্িা, িান্না-বান্না, খাওয়া-িাওয়া, একটু রটর ভিখা, যািপি র্ুে। এি বাইমি সাোরজক ভেলামেশায় যাি ভকান
উৎসাি ভনই। আমগই বমলরছ তসকয র্িকুমনা। এই ামব রযন-িাি সপ্তাি ভকমট ভগল। যরিও অরববারিয এবং ভকান
প্রণরয়ণীমক ভছমে আমসরন যবু ভস এখন ভের্িূ মযি রবিিী যমিি েয রিন ভগামন আি ক’সপ্তাি বারক আমছ কমল্লারলনী
কলকাযায় রফ্মি ভযময।
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একরিন সন্ধ্িামবলায় তসকয অরফ্স ভথ্মক রফ্মি রটর টা সমব িারলময়মছ এেন সেয় ভশাবাি র্ি ভথ্মক একটা নািীকণ্ঠ
কামন এল যাি। ভশাবাি র্মি রগময় কাউমক ভিখময ভপল না। ভগাটা অিপাটটমেন্টটা যন্নযন্ন কমি খুঁমজ ভকান
অস্বা ারবকযাও যাি নজমি পেল না। ভস াবল ঐ ভশানাটা িয়মযা যাি েমনি ু ল। রকন্তু যাি পিরিনও ভশাবাি র্ি
ভথ্মক আবাি ভসই একই কণ্ঠস্বি শুনময ভপল। েমন িল জোমনা গলায় ইংিারজময ভক ভযন বলমছ ... জীবন ভশষ িময়
আসমছ, ওটা বিমল ভফ্ল। সবটনাশ! খুব য় ভপময় ভগল ভস। রকন্তু এবািও ভগাটা বােী খুঁমজ ভকান অস্বা ারবকযা যাি
ভিামখ পেল না। কযরকছু োথ্ায় এল যাি। িয়মযা বা ভকান েরিলা অস্বা ারবক ামব োিা রগময়রছল এই অিাপাটটমেমন্ট
... িয়মযা বা ভস আত্মিযিা কমিরছল ... িয়মযা বা যাি অযৃপ্ত আত্মা এখনও র্ুমি ভবোমে এখামন ... জীবন বিমল
ভফ্লাি কথ্া বমল অনিমক আত্মিযিাি প্রমিািনা রিমে। এ িকে কয রকছু ।
তসকয রনমজমক ভবাঝাল ভস পুরুষ োনু ষ, ু যমপ্রময রবশ্বাস কমি না। েমন েমন ভস রনমজমক সািস রিল। যবু এিকে
কয উমটাপাটা রিন্তা এল যাি োথ্ায়। ভস রিক কিল যা িয় ভিাক িাযটা ভস এই বাসামযই থ্াকমব। আগােীকাল
সকামল যাি সিকেটী িাজীবমক র্টনাটা বলমব আি বাসাটা বিলাবাি ভিো কিমব, যরিও রলজ এরিমেন্ট ভেক কিমল
অমনকগুমলা ডলাি গচ্চা রিময িময পামি। পিরিন সকামল ভস র্টনাগুমলা আমিিাপান্ত িাজীবমক বলল। িু জমন রিক
কিল ভয ভসই িাময িাজীব তসকমযি বাসায় এমস থ্াকমব। িাজীব রববারিয – ভবৌ-বাচ্চা রনময় আমেরিকায় এমসমছ।
যাি ভবৌ শুমন প্রথ্মে এই বিবস্থায় িাজী িয়রন। ভক আি সাধ কমি স্বােীমক ূ মযি বাসায় িায কাটাময পািাময িায়?
রকন্তু িাজীব যামক ভবাঝাল ‘উৎসমব বিসমন তিব িু র টমি িা�রবেমব িাজদ্বামি শ্মশামন ি যঃ রযষ্ঠরয সঃ বান্ধ্বঃ’। যরিও
তসকয যাি বন্ধ্ু নয় সিকেটী োত্র এবং বন্ধ্ুি সংযা রনমিটশক সংস্কৃয ভলাকরটময ূ মযি ময় ীয োনু মষি সামথ্
িারত্রবাস কিময িমব এেন কথ্া ভলখা ভনই, যবু যাি েন বলল রবমিশ রব ূ ঁই-এ নযুন আসা সিকেটীি পামশ িাঁোমনা
অবশিই কযটবি। ভবৌমক এসব বুরঝময় একটা িায তসকমযি বাসায় থ্াকাি অনু েরয ভস আিায় কিল।
সমন্ধ্িমবলায় িান্নাবান্না ভসমি িু জমন ভখময বমসমছ আি রিক যখনই ভশাবাি র্ি ভথ্মক আবাি ভসই নািীকণ্ঠ। না ভকান
ু ল ভনই। িু জমনই একই নািীকণ্ঠ শুনল, িু জমনই প্রিণ্ড য় ভপময় ভগল। খাওয়া-িাওয়া োথ্ায় উিল। এি পি ঐ
বাসায় আি থ্াকা যায় না – িাজীব সমঙ্গ থ্াকমলও। রিক িল ভস িাযটা তসকয িাজীমবি বাসায় থ্াকমব এবং িাময
কলকাযায় যাি েিামনজামিি সামথ্ ভফ্ামন এই রনময় কথ্া বলমব। ভস আি এমিমশ থ্াকময িায় না। প্রথ্েয ভস ভযা
রবমিমশ আসমযই িায়রন। আি এমসই এ িকে একটা অর শপ্ত বােীময ু য-ভপ্রমযি উৎপামযি েমধি পমে ভগমছ।
ভফ্ামন বিাপািটা শুমন যাি েিামনজািও যিুরণ রিক বুমঝ উিময পািমলন না এেয অবস্থায় রক কিা উরিয – তসকয
ভযা ভিমশ রফ্মি আসময িায়। যাইমিাক রযরন তসকমযি কামছ সপ্তাি খামনমকি সেয় িাইমলন অবস্থাটা সাোল রিময।
রিক িল টাকা-পয়সা যা ভলাকসান িয় ভিাক – ভকাম্পানী পুরষময় ভিমব - তসকয এই বাসাটা বিল কিমব। এই িানা
বােীময আি থ্াকা যায়?
পিরিন কামজি ভশমষ িাজীবমক সমঙ্গ রনময় তসকয বাসায় ভগল রজরনষপত্র আনময। সঙ্গীছাো ভসখামন ভযময যাি সািস
িল না। একা োনু ষ বমল যাি রজরনষপত্রও ভবশী রছল না। ভস সব বাঁধাছাঁিা যখন িলরছল যখন আবাি ভসই নািীকণ্ঠ,
যমব এবাি ভশাবাি র্ি ভথ্মক নয়। বসাি র্মিি রসরলং-এ আটকামনা ভস্মাক অিালােট নািীকমণ্ঠ পরিস্কাি বলমছ –
battery life is near its end, change it ! আমগ ভশাবাি র্মিি বাণীময কথ্াগুমলা জোমনা জোমনা রছল,
েিা ািমযি অশ্বত্থাো বৃ িামন্তি ‘ইরয গজঃ’এি েয ‘বিাটািী’ কথ্াটা ভশানা বা ভবাঝা যায়রন।
নীলারি যখন এই র্টনাি কথ্া বলরছল যখন স্বীকাি কিময বাধা ভনই ভয আোি ভবশ য় য় কিরছল। েমন েমন
অস্বরস্ত িরেল ভয আত্মিযিাি েয ভকান িু র্টটনা না র্মট যায়। প্রথ্ে রিমক েমন িময়রছল তসকয রস্কৎমসামেরনয়াি রুগী
নয় ভযা? অনিমিি সামথ্ না রেমশ আলািা িময় থ্াকা, অন্তেুখ
ট ী বিরিত্ব, hearing voice – এসব ভযা ঐ ভিামগি
প্রাথ্রেক লিণও িময পামি। িয়মযা ভিমশ থ্াকময ভিাগটা িাপা রছল। এখন এই রবমিশ-রব ু ঁই-এ stressful
situation এ োথ্া িাো রিমে। রকন্তু পমি িাজীবও যখন ঐ একই কন্ঠস্বি শুনল যখন োনরসক ভিামগি সমন্দিটা িূ ি
িল। আমিা াবরছলাে ভয এই বােীটায় এমলই রক একটা ময়ি পরিমবশ-পরিরস্থরযি েুমখােুখী িময িমব আোমক।
সবমশমষ ভস্মাক অিালামেটি বিাটািী লাইফ্ ভশষ িময় আসমছ জানময ভপমি িাঁপ ভছমে বাঁিলাে।
২৮ জুন ২০১৫, ওময়রলংটন, রনউরজলিাে।
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GROW is a community mental health movement organised and led by people recovering or
recovered from mental illness and from other serious personal inadequacies or maladjustment
to life. GROW is understanding, friendship and practical help in a small-group setting.
GROW runs weekly meetings of small groups of people who have experienced depression,
anxiety or other mental or emotional distress, who come together to help each other deal with
the challenges of life. Some people come to GROW while struggling with a life crisis such as the
loss of a job, a loved one or a relationship.
Changing the thinking and behaviour patterns while sharing thoughts and feelings with
understanding people is considered a very effective way to treat mental and emotional distress.
It can be extraordinary, liberating and affirming to share problems with others who are
encouraging and accepting and facing similar issues. This is GROW’S approach based on 50
years’ experience.

The GROW Program
GROW’s program of personal growth is based on changing negative thinking and behaviour.
It offers strategies on how to: Deal with an emotional crisis
 Manage feelings
 Think by reason
 Realise personal worth
 Improve relationships
Participation in GROW is strictly voluntary and anonymous, and there are no fees or dues. Grow
groups vary in size from 5-10. Meetings are held weekly and last two hours. GROW meetings
can be found throughout Auckland, Thames and Dunedin. To locate your nearest group, please
contact:The GROW Centre.
Auckland
Dunedin
Ph: 09 846 6869
Ph: 03 477 2871
auckland@grow.org.nz
2growdunedin@gmail.com
So come along, GROW is open to all – confidential and free
www.grow.org.nz
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রবীন্দ্রনাথের রঙ্গরসিকতা
শ্রীকান্ত চথটাপাধ্যায়
অথনক বাঙ্গালীর মত আসমও িথের রবীন্দ্রচচচা কসর প্রধ্ানত সনথের আনথের েনয, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রায়-অন্তহীন
িাসহতযিৃ সিথত ছসিথয়-োকা স্বচ্চ,িংযত হািযরথি মুগ্ধ হই। আমার প্রেথের অথনথকর মত আসমও অথনকথক জেথনসছ
যারা রবীন্দ্রনােথক িামনািামসন জেথেথছন বা তাাঁর িথঙ্গ কাে কথরথছন। তাাঁথের িকথলই কসবর দেনসেন েীবথন এবং
কোবাতচায় তাাঁর এই স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার কো স্মরণ কথরথছন। আসম এই ধ্রথণর রসিকতার সকছু নমুনা আপনাথের
িথঙ্গ ভাগ কথর জনব।
অবশ্যই হািযরি সবসভন্ন ধ্রথণর হয় এবং তার প্রথয়াথগর উথেশ্যও সবসভন্ন হয়। বযঙ্গ, সবদ্রুপ, জেষ, উপহাি, জকৌতুক,
পসরহাি, েুনিু সি, প্রহিন ইতযাসে হািযরসিকতারই রকমথের। রবীন্দ্রনাথের রসিকতার মথধ্য এর িবগুসলই জয পাওয়া
যাথব তাথত আর আশ্চযচ সক।
সকছু নমুনা
িাসহসতযক শ্রৎচন্দ্র জপাশ্াক-পসরচ্চথের বযপাথর জবশ্ জিৌসেন মানু ষ সছথলন এবং তাাঁর োমী েুথতা যাথত জোওয়া না যায়
তাই জিগুথলা কাপথি মুথি িথঙ্গ সনথয় িভা িসমসতথত ঢুকথতন। রবীন্দ্রনাে এিা োনথতন। একবার একসি িভায়
রবীন্দ্রনাে িভাপসত এবং শ্রৎবাবু প্রধ্ান বক্তা। শ্রৎবাবু যোরীসত বগথল জমািা একসি বস্তু সনথয় িভায় এথলন।
রবীন্দ্রনাে সেথেষ করথলন “শ্রৎ, জতামার বগথল ওিা সক জহ?” শ্রৎবাবু বলথলন “ঐ সকছু বই-পত্তর আর সক”।
রবীন্দ্রনােঃ “সক বই, পােু কাপুরাণ?” শ্রৎবাবুও বাকপিুথে কম যান না। সতসন বলথলন, “না, গুরুথেব,পােু কা নু তন”!
আর এক িাসহসতযক বনেুল, যাাঁর আিল নাম বলাই চাাঁে মুথো পাধ্যায়, একবার রবীন্দ্রনাথের ঘথর সগথয় জেথেন বৃ দ্ধ কসব
কুাঁথো হথয় জিসবথলর ওপর ঝুাঁথক পথি সলেথছন। বনেুল বলথলন “গুরূথেব, আেকাল অথনথক জচয়ার জবসরথয়থছ যাথত
জিাো হথয়, এমন সক জেি সেথয় বথিও জলো যায়, আপসন একিা জযাগাি কথর সনন না”। রবীন্দ্রনাে বলথলন “ও িব
আমার আথছ, সকন্তু সক োন ত আমার কুাঁথো োসল হথয় এথিথছ তাই উপুি না করথল আর সকছু জবথরায় না”।
আবারও বনেুল। বনেুল একবার তাাঁর জছািভাইথক সনথয় জগথছন রবীন্দ্রনাথের িথঙ্গ জেো করথত। তাাঁথের বথল জেওয়া
হথয়থছ জয গুরুথেব কাথন একিু কম শুনথছন তাই েরকার হথল জযন একিু জোথর কো বথলন। তাাঁথের জেথেই গুরুথেব
বলথলন “সক বলাই, জতামার ভাই কানাই বুসঝ এথিথছ িথঙ্গ”? ভাই জবশ্ জোথর বথল উেথলন “আথে, আমার নাম
অরসবে”। গুরুথেব শ্ান্তস্বথর বলথলন, “না, তুসম কানাই হথত যাথব জকন, তুসম এথকবাথর শ্ানাই।“
রবীন্দ্রনাথের িথঙ্গ রথয়থছন আচাযচ সিসতথমাহন জিন। এক অপসরসচত িহযাত্রী সনথের পসরচয় সেথত সগথয় বলথলন
“আমরা হলাম কালনার উগ্রিসত্রয়, মহাশ্থয়র জগাত্র?’ সিসতথমাহন সকছু বলার আথগই রবীন্দ্রনাে বথল উেথলন “ উসন
ঢাকার নম্র দবেয”।
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রবীন্দ্রনাথের েযাসতর ঈষচা জেথকই জবাধ্ হয় অথনথক তাাঁথক সনো কথর, অপবাে সেথয় জলোথলসে করত। এর মথধ্য
এককসি েত্ত বথল একেন প্রায়ই অতযন্ত অভবয ভাষা বযবহার করত। রবীন্দ্র-অনু রাগী একেন রবীন্দ্রনােথক বথলন
“গুরুথেব, আপসন এক লাইন সলথে প্রসতবাে করথলই জলাকিা চুপ কথর যাথব।“ রবীন্দ্রনাে বলথলন “জেে, ওর বাবা-মা
েথের পথরই ওর পাসেচব মূ লয সেক কথর সেথয়থছন, আসম আর তার োম বািাই জকন”?
রবীন্দ্রনাথের সববাসহত েীবন সছল মাত্র সবশ্ বছথরর মত। �ী মৃ ণাসলণী যথশ্াথরর িাধ্ারণ ঘথরর জমথয়; তাাঁর ভাষায়
েুলনা-যথশ্াথরর িান। তাাঁর িথঙ্গ কসবর নানা তুচ্চ বযাপাথর েুনিু সি চলতই। একবার েসমোরীর কাথে কসব জগথছন
েূ থর জকাোও জযোথন ভাল সঘ পাওয়া যায়। কসব জিরোথনক সঘ কারুর হাথত �ীথক পাোথলন। সকছু সেন পথর �ীর সচসে
এল নানা অসভথযাগ/অনু থযাগ িথমত, সকন্তু সঘ-িার কো সকছু জনই। কসব উত্তথর সলেথলন। “ভাই জছাসি, জবশ্ ত জছািোি
অিু সবধ্াগুসল মথন কথর কথর ইসনথয়-সবসনথয় সলেথত জপথরছ। সকন্তু অতোসন সঘ জয পাোলাম তার নামগন্ধও জনই। জযন
সববাথহর পূ থবচ জতামার সপতার িসহত আমার এইরূপই চুসক্ত সছল জয জতামাথক ভাথলা ঘৃ ত জিরোথনক কসরয়া সনয়সমত
পাোইব” ।
মৃ ণাসলনী একসেন জবশ্ গেগে হথয় সেথেি করথলন “আচ্চা, িবাই বথল তুসম নাসক েুব িহথেই ভাথলা সেসনি সশ্থে
সনথত পার, তা আমার কাছ জেথক সকছু সক সশ্েথল?” স্বামীসি বলথলন “ িব িময়ই সশ্েসছ, সকন্তু তুসম ত আমার জকান
কোই মন সেথয় জশ্ান না জেেসছ। শুনথল জেেথত আসম সক জেথত ভালবাসি জকউ োনথত চাইথল িব

িময় বসল

‘জবৌথয়র হাথতর কুসলর িক আর মুসগর ডাল’। এ েু থিাই জতামার সমসি মুে জেথক জশ্ো, সবেযািাগরমশ্াথয়র বণচপসরচথয়
অনয রকম বানান ও উ�ারণ সশ্থেসছলাম।
জছািথের িঙ্গ কসব েুব পছে করথতন এবং তাথের মত হথয় সগথয় সমশ্থত পারথতন। একসেন িন্ধযার অন্ধকাথর বৃ সির
মথধ্য কসব লি করথলন েু সি অল্পবয়স্ক জমথয় তাাঁর ‘জেহসল’ বাসির জেওয়াথলর গাথয় আশ্রয় সনথয়থছ। সতসন বলথলন
“ওোথন জক জর, কাথছ আয়” । জছাথিাথমথয় েু সির মথধ্য একেন, যার ভাথলানাম রাথেশ্বরী, ভথয় ভথয় বথল উেল “আসম
রােী”। কসব বথলন “তা জবশ্ ত,আসমও গররাসে নই, একিথঙ্গ জতার মাথয়র কাথছ জগথলই ত হয়। তথব আমার বয়িিা
জবাধ্হয় েুব িু সবধ্ার নয়”।
জপশ্াগত েযাসতর সবিম্বনা অথনক সবেযাত মানু থষর মত রবীন্দ্রনােথকও িহয করথত হত। জযমন উেসত কসবরা তাথের
কসবতা পাসেথয়, কসবর ভাষায়, “অধ্ীর আগ্রথহ” তাাঁর মতামথতর েনয অথপিা করত। উঠ্সত গাইথয়রা গান জশ্ানাথত
চাইত। একবার রবীন্দ্রনাথের অসত পসরসচত এবং গায়ক এক ভদ্রথলাক তাাঁর সকথশ্ার পুত্র-িথমত জেো করথত এথিথছন।
জছথলসি িথব জছািোি মানসিক বযাসধ্র জেথক জিথর উঠ্থছ। রবীন্দ্রনাে িােথর জছথলসিথক কাথছ বসিথয় কো প্রিথঙ্গ
সেথেি করথলন জিও তার বাবার মত গান করথত পাথর সকনা। জছথলসি জিাৎিাথহ বলল “হযাাঁ, আপসন শুনথবন”?
জছথলসির বাবা অস্বসিভথর বথল উেথলন “না, না, আে না, আর একসেন না হয় আিা যাথব”। সকন্তু গায়ক জছথল
নাথছািবাো। কসব বলজলন “সেক আথছ, আসম আবার কাথন একিু কম শুসন আেকাল, তুসম জছাি জেথে জকান গাথনর
েু -এক কসল জগথয় জশ্ানাও”।
কসব পথর বনচনা সেথচ্চন “বাইথর ঝাাঁ ঝাাঁ করথছ জরাে, জছথল ধ্রল “চাাঁথের হাসির বাাঁধ্ জভথঙ্গথছ”। প্রসতসি পে জবিু থর
এবং তারস্বথর বার-েু থয়ক কথর জভাঁথে জছথল যেন োম্ল, িবাই অপ্রস্তুত। িামানয জমথঘ িু যচযও একিু ঢাকা পথিথছ
তেন। কসব তাাঁর চাকর বনমালীথক জডথক বলজলন “জছথলসিথক িথঙ্গ কথর জভতথর সনথয় সগথয় একিু োন্ডা িরবৎ
োওয়াও”।
জছথলসির বাবাও িথঙ্গ জগথলন। কসব বলজলন “জেেথল, চাাঁথের হাসির অমন প্রশ্ংিা শুথন িু যচ লজ্জায় মুে
2
জঢথকথছ, আর গান ত নয় এথকবাথর জমসশ্নগান।
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Are you an alcoholic?
Only you can decide whether you want to give A.A. a try- whether you think it can help you.
We who are in A.A. came because we finally gave up trying to control our drinking. We still hated to admit that
we could never drink safely. Then we heard from other A.A. members that we were sick. (We thought so for

years!) We found out that many people suffered from the same feelings of guilt and loneliness and hopelessness
that we did. We found out that we had these feelings because we had the disease of alcoholism.

We decided to try and face up to what alcohol had done to us. Here are some of the questions we tried to answer
honestly. If we answered YES to four or more questions, we were in deep trouble with our drinking. See how
you do. Remember, there is no disgrace in facing up to the fact that you have a problem.

Answer Yes or No to the Following Questions
1) Have you ever decided to stop drinking for a week or so, but only lasted for a couple of days? Most of us in
A.A. made all kinds of promises to ourselves and to our families. We could not keep them. Then we came to
A.A. A.A. said: "Just try not to drink today." (If you do not drink today, you cannot get drunk today.)

2) Do you wish people would mind their own business about your drinking-- stop telling you what to do? In

A.A. we do not tell anyone to do anything. We just talk about our own drinking, the trouble we got into, and
how we stopped. We will be glad to help you, if you want us to.

3) Have you ever switched from one kind of drink to another in the hope that this would keep you from getting

drunk? We tried all kinds of ways. We made our drinks weak. Or just drank beer. Or we did not drink cocktails.

Or only drank on weekends. You name it, we tried it. But if we drank anything with alcohol in it, we usually got
drunk eventually.

4) Have you had to have an eye-opener upon awakening during the past year? Do you need a drink to get

started, or to stop shaking? This is a pretty sure sign that you are not drinking "socially."

5) Do you envy people who can drink without getting into trouble? At one time or another, most of us have
wondered why we were not like most people, who really can take it or leave it.

6) Have you had problems connected with drinking during the past year? Be honest! Doctors say that if you

have a problem with alcohol and keep on drinking, it will get worse -- never better. Eventually, you will die, or
end up in an institution for the rest of your life. The only hope is to stop drinking.

7) Has your drinking caused trouble at home? Before we came into A.A., most of us said that it was the people
or problems at home that made us drink. We could not see that our drinking just made everything worse. It
never solved problems anywhere or anytime.

8) Do you ever try to get "extra" drinks at a party because you do not get enough? Most of us used to have a

"few" before we started out if we thought it was going to be that kind of party. And if drinks were not served
fast enough, we would go some place else to get more.

9) Do you tell yourself you can stop drinking any time you want to, even though you keep getting drunk when
you don't mean to? Many of us kidded ourselves into thinking that we drank because we wanted to. After we
came into A.A., we found out that once we started to drink, we couldn't stop.
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10) Have you missed days of work or school because of drinking? Many of us admit now that we "called in
sick" lots of times when the truth was that we were hung-over or on a drunk.

11) Do you have "blackouts"? A "blackout" is when we have been drinking hours or days which we cannot
remember. When we came to A.A., we found out that this is a pretty sure sign of alcoholic drinking.

12) Have you ever felt that your life would be better if you did not drink? Many of us started to drink because
drinking made life seem better, at least for a while. By the time we got into A.A., we felt trapped. We were
drinking to live and living to drink. We were sick and tired of being sick and tired.

Your Score:

0

What's Your Score?
Did you answer YES four or more times? If so, you are probably in trouble with alcohol. Why do we say this?

Because thousands of people in A.A. have said so for many years. They found out the truth about themselves the hard way. But again, only you can decide whether you think A.A. is for you. Try to keep an open mind on
the subject. If the answer is YES, we will be glad to show you how we stopped drinking ourselves. Just call.

A.A. does not promise to solve your life's problems. But we can show you how we are learning to live without

drinking "one day at a time." We stay away from that "first drink." If there is no first one, there cannot be a tenth
one. And when we got rid of alcohol, we found that life became much more manageable.
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নেতাজি প্রসঙ্গ
(জিজিন্ন পত্র পজত্রকা নেকক নেওয়া)
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About 15 years ago, I appeared before a committee in Vigyan Bhawan. This committee was looking into the
death of Netaji Subhas Chandra Bose for the tenth time. One of the members referred to my review in Frontline
in 2001 (I am not sure of the date) in which I had said that Subhas Bose had died on August 17, 1945 in an air
crash in Taiwan.
One of the members asked, “Were you present at Taipei airport on that day?” I normally do not get flustered but
this time I was. “No, I was not. I was only 14 years old then.” The next no ball was even more bizarre. The same
man frowned at me in disdain. “How are you so sure if you were not in Taipei?” I told him that news of Netaji’s
death was broadcast on the radio, and the newspapers in India had reported it.
Before me, Mr Pranab Mukherjee had appeared before the committee. He asked me to be careful and precise.
“They are a very strange lot.” So they were. +1
Jawaharlal Nehru (left) and Subhas Chandra Bose had much in common. Both had charisma, were secular, & had immense courage

Beginnings
Jawaharlal Nehru was his own Boswell. Subhas Chandra Bose was not. Bose’s writings were nowhere near
Nehru’s. However, Bose had a much rougher time in prison than Nehru. In 2005, when I was in Mandalay on an
official visit, I asked if I could see the jail in which Bal Gangadhar Tilak and Subhas Chandra Bose had been
incarcerated.
The guide told me that the jail had been pulled down some years back. He showed me the place where the jail
was and he knew all about Tilak and Bose. “The conditions were appalling. No electricity, no potable water, rats
and mosquitoes all over the cell. The food was inedible. Tilak’s and the Netaji’s health took a beating. The two
were constantly in poor health for the rest of their lives.”
Nehru and Bose had much in common. Both had charisma, good looks, were secular, and had immense stamina
and courage. Their popularity was next only to Gandhiji’s. Both were Cantabrigians. Bose qualified for the Indian
Civil Service (ICS), but it went against his grain to serve the British Empire. To the chagrin of his parents, their
23-year-old son resigned from the ICS, which was neither Indian, nor civil, nor service.
On his return to India, his first act was to meet Gandhi. The meeting was not a success. Bose became a C.R.
Das follower. Unfortunately, Das suddenly died in 1925, and in the 1930s, Nehru and Bose spent long years in
jail. Both travelled to Europe when out of prison, during the mid-1930s.
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In the summer of 1934, Subhas met Emilie Schenkl in Vienna and fell deeply in love with this woman, who was a
Roman Catholic. She was 13 years younger than her future husband.
Their marriage was a hush-hush affair, but Bose did not want his beloved to keep their relationship secret. A
daughter was born, whom Bose never met. In contrast, Nehru was released from prison in late 1935 and rushed
to Europe to be with his tubercular wife Kamala. She died on February 28, 1936 in Lausanne. Bose was present.
Differences
In the next three years, their political paths crossed: Nehru was elected Congress president twice. Bose
succeeded him in 1938. The Congress leadership—which meant Gandhiji—did not take kindly to Bose seeking a
second term. He, however, defied the Mahatma, whose candidate Dr Pattabhi Sitaramayya lost to Subhas.
Rabindranath Tagore supported Bose. Gandhiji took Pattabhi’s defeat as his own.
Commenting on the time, Indian historian and author Rudrangshu Mukherjee said: “Gandhi’s reaction to
Subhas’s victory was uncharacteristically devoid of grace. In a public statement he said that since he had
prevailed upon Sitaramayya not to withdraw from the contest, the latter’s defeat was ‘more mine than his’.
Eventually, Mahatmaji had his way and Subhas resigned, and launched his own party—the Forward Bloc.
Throughout the unseemly controversy Nehru’s behaviour was Hamlet-like. This did not rebound to his credit.”
The Nehru-Bose drift was soon to become a storm. The two exchanged heated letters in March 1939. Subhas’s
letter was 20 pages long, Nehru’s reply, 13 pages. The Bose letter was ill-tempered, Nehru’s, elegantly vague
and unusually defensive.
He wrote, “But, I am a dull subject to discuss at the tail end of an inordinately long letter. Let us leave it at this
that I am an unsatisfactory human being who is dissatisfied with himself and the world, and whom the petty world
he lives in does not particularly like.”
‘Passing friendship’
Their differences were deep on vital matters. Nehru despised Hitler and Mussolini. He had refused to meet the
Italian dictator in March 1936, while Subhas met him five times. His meeting with Hitler on May 29, 1943 in Berlin
was anything but reassuring.
Bose’s stay in Germany and his refusal to condemn Hitler’s horrific treatment of the Jews attracted huge criticism.
Nehru’s approach to the Jewish issue was entirely different. Bose left Germany ‘empty handed’.
On February 9, 1943, Netaji sailed in a German submarine for the east accompanied by Abid Hassan Saffrani,
who after 1947, became India’s ambassador to Denmark.
Between 1943 and 1945, Netaji Bose was in Japan and Singapore, Malaya and Myanmar, leading the Indian
National Army (INA), which he had established with the help of his Japanese hosts. It was a valiant effort but
destined to be a failure. In his broadcasts to India, Netaji called Gandhiji the ‘Father of the Nation.’ He also gave
us “Jai Hind”.

খুন করা হয়েছিল ননতাছিয়ক”, ছিয়ফারক দাছি প্রাক্তন নদহরক্ষীর"........
ছিমান দুর্ঘটনাে ননতাছির মৃতুু হেছন। তাাঁয়ক খুন করা হয়েছিল।” এমনই ছিয়ফারক দাছি করয়লন ননতাছিসুভাষচন্দ্র িসুর প্রাক্তন নদহরক্ষী ও
আিাদ ছহন্দ ন ৌয়ির প্রাক্তন নসনা িগরাম যাদি। শুধু তাই নে, ননতাছির মৃতুুর িনু পয়রায়ক্ষ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী িওহরলাল ননয়হরুয়ক
দাছে কয়রয়িন ছতছন। প্রসঙ্গত, গত সপ্তায়হই IB-এর ছকিু নছি নিয়ক ননতাছির পছরিায়রর উপর ননয়হরুর নিরদাছরর ছিষেটি প্রকায়যু আয়স।
যা ছনয়ে শুরু হে ছিতকঘ।
সংিাদসংস্থা IANS-নক নদওো এক সাক্ষাৎকায়র িগরাম যাদি দাছি কয়রন, “ননতাছিয়ক ছনয়ে সমসুাে ছিয়লন ননয়হরু।” এ প্রসয়ঙ্গ ১৯৪৫-এর
ছচটাগং নিয়ল িাকাকালীন এক অছভজ্ঞতার কিা নযানায়লন িগরাম, “ছচটাগং নিয়ল িাকাকালীন আমরা খির পাই, নয ছিমান দুর্ঘটনাে
ননতাছির মৃতুু হয়েয়ি। তয়ি আমরা ছনছিত ছিলাম নয ননতাছি নিাঁয়চ আয়িন। কারণ, ননতাছি একসময়ে আমায়দর িাছনয়েছিয়লন, নয ছিভ্রাছি
িডায়ত তাাঁর মৃতুু ছনয়ে গুিি রটায়না হয়ত পায়র।”
িগরাম যাদি িয়লন, আছম ময়ন কছর ননতাছির ভািমূছতঘ তাাঁর নিয়ক নিছয িয়ল ময়ন করয়তন ননয়হরু।
এরপরই ছিয়ফারক দাছি কয়রন ননতাছির প্রাক্তন নদহরক্ষী, “১৯৪৯ সায়ল ছচয়নর স্বাধীনতার পর ছচয়ন অিছস্থত ভারতীে দূতািায়স যান ১ দূত।
ছতছন িানান, ননতাছি রাছযোয়ত রয়েয়িন এিং নদয়য ছ রয়ত চান। রাষ্ট্রদূত নক এম পাছনকয়রর অনুপছস্থছতয়ত এই খির িানয়ত পায়রন
নসনািাছহনীর আইনিীিী ছিি ঠাক্কর। খির শুয়ন উৎ ু ল্ল ঠাক্কর প্রিয়মই প্রধানমন্ত্রী ননয়হরুয়ক তা িানান। ছচন নিয়ক ভারয়ত আসা পয়রর
ছিমায়নই ঠাক্করয়ক নদয়য ছ ছরয়ে আনা হে। কারণ ছহয়সয়ি িলা হে, ওই কায়ির িনু ছিি ঠাক্কর নযাগু নন।”
৯৩ িিয়রর িগরাম যাদয়ির ময়ত, তাাঁর ময়তা অয়নয়কই এ কিা ছিশ্বাস কয়রন নয ননতাছিয়ক খুন করা হয়েছিল। তয়ি ননতাছির পছরিায়রর
উপর ননয়হরুর নিরদাছর ইসুুয়ত নকানও মিিু করয়ত চানছন ছতছন। ১৯৪৩ নিয়ক ১৯৪৪ সাল পযঘি প্রাে ১৩ মাস ননতাছির নদহরক্ষী ছিয়লন
িগরাম যাদি।
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Netaji didn't die in plane crash, he was killed:
Former bodyguard
Gurgaon, April 15, 2015 (IANS):

A former bodyguard of Netaji Subhash Chandra Bose on Wednesday claimed that the
revolutionary leader did not die in a plane crash but was killed.
Indian National Army (INA) Sepoy Jagram Yadav, 93, said: "As a gunner, I often heard Netaji and top
officers discussing on the issue of freedom struggle. It was believed that (former prime minister
Jawaharlal) Nehru had a complex about Bose."
"We were in Chittagong jail in 1945 when the news came that Netaji died in a plane crash. None of us
believed the news because Netaji had told us that news regarding his death may be spread to
misguide INA fighters," he told IANS.
Yadav claimed that Bose, who is believed to have died in a plane crash in Taiwan in 1945, actually
escaped to Russia (Siberia) and was the victim of "India's biggest cover-up".
He said Nehru believed Bose's image was much more bigger and stronger than him in the India and
abroad.
"After China's independence in 1949, a Chinese messenger visited the Indian embassy in China and
was informed that Netaji was in Russia and wanted to return to India," said Yadav, who was Netaji's
bodyguard for nearly 13 months during 1943-44.
"The army attache, Brig Thakkar, attended to the messenger as then ambassador K.M. Panikar was
not present there. Excited and happy over hearing the news about Netaji, an emotional Thakkar
immediately informed Nehru, who recalled him by the very next flight saying he was not fit for the job,"
Yadav said.
"Not only me, many of my generation feel that Bose, who freed this country from the British, was
killed," he said, adding that he was saying facts based on his experience and ground realities.
After declassified documents revealing the snooping on Bose's family from 1948 to 1968 made it to
the headlines last week, Jadav said that he can't say anything on the issue but he was sure Netaji
was killed..

নেতাজি মারফত বামপম্হা ছড়ালে অভ্যম্তরীণ সঙ্কলে পড়লব ভ্ারত, নবাঝাে জিজেশ ন ালেন্দারা

রািীব চক্রবততী: জিজি, ১৩ এজিে– নেতাজির পজরবালরর ওপর েিরিাজর সম্পজকতত আরও বড় তথ্য িকালশয এে৷ নেতাজির হাত
ধলর ভ্ারলত বামপম্হী সামযবাি আলন্দােলের নিাোর আছলড় পড়লত পালর, স্বাধীেতার পর এলিলশর সরকালরর কততাবযজিলির মলে
এমে ভ্ে ঢুজকলে জিলেজছে জিজেশ ন ালেন্দা সংস্হা! নসই কারলণই নেতাজি ও তাাঁর ঘজেষ্ঠলির পুঙ্খােু পুঙ্খ খবর নপৌঁলছ নিওো হত
জবলিজশ ন ালেন্দালির কালছ৷ এমেই আশঙ্কা করলছে িািে ‘র’ সজচব জভ্ বােচন্দ্রে৷ িাো ন লছ, কেকাতাে নেতাজির আত্মীেলির
ওপর েির নরলখ ভ্ারতীে ন ালেন্দা সংস্হা সং ৃ হীত তথ্য জেেজমত জিজেশ অভ্যম্তরীণ ন াপে পজরলেবা সংস্হা ‘এম আই ৫’-এর
কালছ নপৌঁলছ জিত! নস সমে জতে িধােমন্ত্রী িওহরোে নেহরু, োেবাহািু র শা�ী এবং ইজন্দরা ান্ধী– সকলেই জছলেে কংলেজস৷
খবরো িাোিাজে হলতই জতি জবতকত মাথ্াচাড়া জিলেলছ৷ রহসয উলমাচলের আজিত জেলে বাজেতলে সফররত িধােমন্ত্রী েলরন্দ্র নমাজির
সলে

নিখা

করলবে

নেতাজির

িলপৌত্র

সূ র্ত

বসু ৷

বছরখালেক আল আই জব-র ন াপে েজথ্র একজে পাতা ‘ভ্ুে কলর’ িাতীে আকতাইলভ্ িকাশ কলর নফলে সরকার৷ পলর তা সজরলে
নেওো হলেও ততক্ষলণ নসজে একজে ইংলরজি সংবািপত্র ন াষ্ঠীর হালত চলে র্াে৷ তা নথ্লক িাো ন লছ, নেহরু সরকালরর
ন ালেন্দালির নেতাজির পজরবালরর ওপর েিরিাজর চাোলোর িেয জের্ু ি করা হলেজছে৷ জবলশেত নেতাজির ভ্াইলপালির জচজিপত্র,
নিশ-জবলিলশ র্াতাোত এবং তাাঁরা কালির সলে নমোলমশা করলছে, তার ওপর৷ ১৯৪৮ নথ্লক ৬৮ পর্তম্ত অতযম্ত ন াপলে এই
েিরিাজর

চাজেলেজছে

ভ্ারত

সরকার৷

এজিলক ওলেস্ট নবেে ইেলেজেলিন্স বু যলরার, পলর র্ার োম হে জক্রজমোে ইলেজেলিন্স জিপােতলমে (জসআইজি), কালছ থ্াকা নেতাজি
সু ভ্াে সম্পজকতত ন ালেন্দা ফাইে ২০১১-১২ সালেই েযাশোে আকতাইভ্ িপ্তরলক পাজিলে নিওো হলেজছে৷ ত বছলরর জিলসম্বলর
নসই েজথ্ লবেণার িেয সবতসাধারলণর কালছ সু েভ্ কলর নিওো হে৷ নেতাজির মৃ তুযরহসয জেলে ইউ জপ এ আমলে মুখাজিত কজমশে
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ও নখাসো কজমশলের জরলপােত িকাজশত হওোর পলরই রািয সরকার ন াপে ফাইেগুলো িকাশয কলর জিলেজছে৷ জিজির ন ালেন্দা
িপ্তরলক জবেেজে িাজেলেও জিলেজছে পজিমবে ন ালেন্দা িপ্তর৷ নেতাজির অেু ামীরা সমস্ত ন ালেন্দা ফাইেই িকাশ করার িাজব
নতালেে৷ নেতাজির মৃ তুয জেলে এবং তাাঁর আত্মীেলির কািকমত জেলে ভ্ারতীে ও জিজেশ ন ালেন্দালির মলধয নর্ সব জচজি চাোচাজে
হলেজছে, তাও িকালশর িাজব নতাো হে৷ র্জিও সমস্ত েজথ্ িকাশয হে জিলেলে৷ নসখােকার সালরর জকউলত িাতীে মহালফিখাোে
নসগুলো

সংরজক্ষত

রলেলছ৷

১৯৪৭-এর ৬ অলটাবর ভ্ারতীে ন ালেন্দা সংস্হা ‘আই জব’-র নিপুজে জিলরটর বােকৃষ্ণ নশজি জিজিলত জিজেশ ন ালেন্দা সংস্হা ‘এম
আই ৫’-এর আজধকাজরক নক এম বােতলক একজে জরলপােত পাজিলেজছলেে৷ তালত আর এক স্বাধীেতা সংোমী তথ্া নেতাজির সহকমতী
ও বন্ধু এ জস এে োজম্বোলরর সু ইৎিারেযান্ড নথ্লক কেকাতাে নেতাজির ভ্াইলপা অজমেোথ্ বসু লক নেখা জচজি

ালেব কলর তার

িজতজেজপ র্ু ি কলরজছলেে৷ বােকৃষ্ণ নিলশর িথ্ম আই জব িধাে সঞ্জীবী জপিাই এবং তার পর জব এে মজিলকর অধীলে কাি
করলতে৷ জরলপালেত জতজে োজম্বোলরর জচজি িসলে জেলখলছে, ‘ন াপে অেু সন্ধালে নিখা ন লছ’৷ োজম্বোর ১৯২৪-এ সাংবাজিক জহলসলব
বাজেতলে র্াে৷ নেতাজির সলে কাি করলতে৷ পলর নেহরুর সলেও কাি কলরলছে৷ সু ইৎিারেযালন্ড কূেেীজতক জহলসলব জের্ু ি থ্াকার
সমে কেকাতাে নেতাজির পজরবালরর সিসযলির উলেলশ তাাঁর নেখা জচজি মাঝপলথ্ই জেেজমত ‘হিম’ করা হত৷ কারণ, জিজেশ
ন ালেন্দা সংস্হা মলে করত, োজম্বোর নসাজবলেলতর গুপ্তচর জহলসলব কাি করলত পালরে৷ নেতাজির ভ্াইলপালক নেখা জচজি তুলে জিলে
এতোই আপ্লু ত হলেজছলেে ভ্ারতীে আই জব’র ওই কততা নর্, বােতলক জেলখজছলেে, োজম্বোলরর নেখা জচজি সম্পলকত তাাঁর মতামত
নপলে ধেয হলবে৷ নেতাজি রহসয জেলে নেখা ‘ইজিো’ি জবল স্ট কভ্ার-আপ’ বইলের নেখক অেু ি ধর িশ্ন তুলেলছে, নক নসই
িভ্ু র্াাঁর জেলিতলশ ভ্ারলতর ন ালেন্দা সংস্হা জবলিজশ একজে ন ালেন্দা সংস্হালক নিলশর স্বাধীেতা সংোমীলির তথ্য িাোলে?
‘র’-এর িািে সজচব জভ্ বাোচন্দ্রে এই তথ্যলক জহমশশলের চূ ড়ামাত্র মলে করলছে৷ একইসলে নক এম বালেতর েজথ্লক অতযম্ত
গুরুত্বপূ ণত িমাণ জহলসলব নিখলছে৷ বলেলছে, তৎকােীে িধােমন্ত্রী িওহরোে নেহরু একিে ‘এম আই ৫’-এর এলিেলক
‘জেরাপত্তা নর্া ালর্া কারী অজফসার’ জহলসলব জিজিলত থ্াকার অেু মজত জিলেজছলেে৷ ১৯৭০ পর্তম্ত এই পিজে রািধােীলত জছে৷ তাাঁর
মলত, এই েজথ্ অলেক জকছু অিাো েজথ্র একজে মাত্র৷ পজরষ্কার নবাঝা র্ালে, নিলশর মাজেলত বলস বসু পজরবালরর ওপর ন াপলে
েিরিাজর চাজেলে ন লছে জিজেশ ন ালেন্দারা৷ বাোচন্দ্রলের জবশ্বাস, আই জব-নক জিজেশ ন ালেন্দারা নবাঝালত সক্ষম হলেজছলেে নর্,
ভ্ারলতর অভ্যম্তরীণ সু রক্ষার নক্ষলত্র সামযবাি একো বড় জবপি হলত পালর৷ নেতাজির ভ্াইলপা অলধতন্দু বসু এজিে অজভ্লর্া কলরে,
নেহরু- ান্ধী পজরবার িাতীেতাবািী নেতার উত্তরাজধকার ধ্বংস করার নচষ্টা চাজেলেজছে৷ ৬০ বছর বেসী চমত ির্ু জিজবি এজিে
মুম্বইলে বলেলছে, ১৯৪৭ নথ্লক তারা (নেহরু) ান্ধী পজরবার- নেতাজির োম ও তাাঁর স্মৃজত ধ্বংস করলত আিাণ নচষ্টা চাজেলে ন লছ৷
নেতাজি এবং সিতার বিভ্ভ্াই পযালেে সরকালরর উলেল র কারণ জছলেে৷ ভ্ারলতর ইজতহাস বইলে নকাথ্াও নেতাজি বা ইজন্ডোে
েযাশোে আজমতর উলিখ নেই৷ পযালেলের অজত সামােয উলিখ পাওো র্াে৷ নিশ স্বাধীে হওোর পলর আই এে এ-র নকােও
সসজেকলক ভ্ারতীে নসোে অম্তভ্ুতি করা হেজে৷ এমেকী সরকার আই এে এ-র ২০-৩০ হািার িািে সসজেলকর নকােও নখাাঁি
রালখজে৷ অলধতন্দু জবখযাত একজে ব� জেমতাতা সংস্হার মলিে জছলেে৷ এখে জেলির বযবসা সামোে৷ তাাঁর বাবা সশলেশচন্দ্র জছলেে
নেতাজির ভ্াই৷ ১৯৮৪ সালে তাাঁর মৃ তুয হে৷ মৃ তুযর আল নছলেলক নসই সমেকার সরকাজর েিরিাজরর কথ্া িাজেলে র্াে
সশলেশবাবু ৷ অলধতন্দু আরও বলেে, বাবা বলেজছলেে, নকউ তাাঁলক নেজেলফালে আজড় পাতার কথ্া বলেজছে৷ নসসমে সলন্দহভ্ািে
বযজিরা আমালির পজরবালরর চাজরজিলক ঘুলর নবড়াত৷ র্খে তারা েিরিাজর চাোত এবং নেজেলফালে আজড় পাতত, তখে আমার
পজরবালরর

সিসযরা

সবই

বু ঝলত

পারলতে৷

অেয জিলক বাজেতলে নেতাজির িলপৌত্র সূ র্ত বসু র সলে নিখা করলত পালরে িধােমন্ত্রী৷ নসামবার জবলকলেই জতজে হযালোভ্ার নথ্লক
িামতাজের রািধােী বাজেতলে নপৌঁলছলছে৷ নেতাজি-িজতজষ্ঠত হামবু ল তর ইলন্দা-িামতাে অযালসাজসলেশলের নিজসলিে সূ র্ত৷ কংলেস িাজব
মালেজে৷ তাই এে জি এ সরকালরর িধােমন্ত্রীর সলে নিখা কলর সূ র্ত বসু নেতাজি-সংক্রাম্ত সব ন াপে ফাইে িকাশ করার িাজব
িাোলবে৷

Nehru was paranoid about Netaji even after his disappearance, shows IB memos & letters


Monday, 20 April 2015 - 6:59am IST | Place: New Delhi | Agency: dna | From the print edition
Sai Manish
 1kPrompt background checks were carried out on those in touch with Netaji family
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The Nehru administration had snooped on many a communication between the kin of Subhas
Chandra Bose. Intelligence Bureau memos and letters in dna's possession show that the snooping
was not just limited to mails between the Bose family. Letters written by women who had kept
Subhas Bose company in Europe were intercepted.
In addition, letters written to Bose's nephew Amiya Bose by his political associates and friends were
detained, copied and sent to the Home Ministry. dna had earlier pointed out how Intelligence Bureau
(IB) sleuths were stationed at the Elgin Road post office in Calcutta in a bid to open letters
addressed to Amiya who at the time was staying at Woodburn road in Bengal's capital city.
At times, the writers of these letters engendered so much suspicion in the Nehru establishment that
prompt background checks were carried out on these individuals. Handwritten notes were then
dispatched to the Home Ministry as sleuths waited for further instructions on how to proceed against
people in touch with the Bose family.
When Nehru Govt Sniffed Netaji in China
An IB memo (no:12586 TP. 605) dated July 30, 1949 shows that sleuths intercepted a letter
addressed to Bose's nephew Amiya Bose at the Elgin Road post office. A copy of the letter was
made and promptly sent to the Assistant Director of the IB at the Home Ministry in Delhi. The letter
was allowed to be delivered to Amiya.
The letter was written by a Chinese national Chou Hsiang Kuang. Kuang was a scholar at Delhi
University and a good friend of Amiya. Bose had helped one of Kuang's friends secure admission at
the Jaipur Medical College. Amiya in previous letters to Kuang had asked him to help find out if
Subhas Bose was somewhere in China.
The letter by Kuang to Bose dated July 22, 1949 reads: "I am so sorry I could not write to you
earlier… As regards Netaji, I am still remembering what that appeared in the Central Daily News. It
indicated that he was being kept at a camp somewhere in Manchuria."
This was not the first letter of the Chinese scholar to Amiya that was intercepted. An IB memo (no:
5010 CP. 893) shows another letter was intercepted on March 9, 1948, less than a year after India's
independence. It reads: "I regret I could not find out about the news on Netaji that was published in a
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Chinese newspaper in Nanking sometime ago. I still believe that he (Netaji) is alive."
It is quite ironical that the Nehru government was snooping on Kuang's letters to find clues about the
whereabouts of Subhas Bose. In May 1949, Kuang was appointed a lecturer in Chinese at the
School of Foreign Languages under India's Ministry of Defence.
The Mysterious 'Spy of Netaji' in First Kashmir War
Barely a month before India and Pakistan declared a formal ceasefire on January 2, 1949 to end the
First Kashmir War, IB sleuths at the Elgin Road post office intercepted a letter from a man whose
name was given but not address. The IB memo (no: 31942/CP. 893) shows that a letter from a man
named Morad Khan, addressed to Amiya, was intercepted on November 16, 1949 in Calcutta. A
copy was made and the letter was allowed to be delivered.
Interestingly, the interception was authorised by the Nehru administration through a government
order (no: 1735 P.S) on September 20, 1948. This interception was ordered barely a month after a
resolution containing terms of the ceasefire, including a plebiscite on Kashmir was laid out in the
United Nations. Nehru had supported a plebiscite to decide on the status of Kashmir many times
after the conflict began.
The letter (translated from Bengali by the IB) begins with 'Netaji Zindabad'. From the letter it
becomes apparent that Morad Khan was a man with deep knowledge of the discussions going on in
Pakistan after India gained a decisive edge over it in the conflict. He wrote the letter to Amiya while
he was in Calcutta.
The letter reads: "I am to come and go without a passport. It is risky and expensive. I had been to
Lahore and went to Quetta and Rawalpindi because Europeans are holding big meetings there
nowadays. They have discussed Nehru's talks with Atlee and Liaquat Ali. Now the British officers are
thinking of how to win the plebiscite in Kashmir.
"They will not agree to the judgment if they are defeated and a temporary war will break out again.
All these are tricks of the British. Ofcourse we will try till the end that the votes are not in favour of
Pakistan. We shall not allow Kashmir to go into their hands. Secret propaganda has already been
started. Correspondence is going on (between Pakistan) and America. I could not secure the copies
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of those correspondences only for my foolishness."
Morad Khan's letter goes on to talk about an American spy in India by the name of 'Mr Fredrick'.
Khan warns Amiya that the 'American spy' is trying to foment trouble in India, especially in Bengal.
The letter reads: "He (Fredrick) is surely behind the fire at the Calcutta Telephone Exchange. He has
the support of the British monkeys and the Indian Communist Party. Occasionally he used to visit the
Spencers restaurant in Calcutta opposite the Government House. He left for England on the same
day when Nehru left. All the bloody Europeans also pay money to their India operatives like
Ranaday, Bhattacharji, Chaudhri and others to create trouble. Amiya babu, be careful of these
bastards. I heard they will blow a railway line somewhere."

নেতাজি সু ভ্াে চ� বসু র মৃ তুযরহসয
২৫ নশ আ স্ট, ২০১১ সকাে ৯:৩৫
এই নপাস্টজে নশোর করলত চাইলে :
আরও ঘেীভ্ূ ত হে নেতাজি সু ভ্াে চ� বসু র মৃ তুযরহসয। জতজে জবমাে িু ঘতেোে জেহত হেজে বলে িাজেলেলছে এক
বযজি। নেতাজির

াজড়চােক িাজবিার ওই বযজি িাজেলেলছে, নর্ জবমাে িু ঘতেোে নেতাজি জেহত হলেলছে বলে

বযাপকভ্ালব িচজেত, নস ঘেোর চার মাস পর জতজে নেতাজিলক জমোেমার ও থ্াইেযান্ড সীমালের কালছ োজমলে জিলে
জ লেজছলেে।
১০৭ বছর বেসী এই বযজির োম জেিামুজেে। নপশাে

াজড়চােক। বাজড় আিম ড় নিোর জবোজড় ঞ্জ এোকার

ইসোমপুলর। জতজে জেলিলক নেতাজির আিাি জহন্দ নফৌলির একিে সিসয জহলসলব িাজব কলরলছে। জিজেশলির কাছ
নথ্লক স্বাধীেতা জছজেলে আেলত নেতাজি ১৯৪২ সালে এ বাজহেী

িে কলরে। একজে পজত্রকালক নিওো সাক্ষাৎকালর

জেিামুজেে বলেে, জতজে জেজিত নেতাজি নকালোভ্ালবই ১৯৪৫ সালের জবমাে িু ঘতেোে মারা র্ােজে। জতজে জবস্মে িকাশ
কলর বলেে, ওই জবমাে িু ঘতেোর জতে নথ্লক চার মাস পর জতজে নেতাজিলক জমোেমার ও থ্াইেযান্ড সীমালের কাছ
জিলে িবাজহত জসতাংপুর েিীর তীলর োজমলে জিলে ন লছে। নেতাজি নর্ াজড় নথ্লক নসখালে নেলমলছে নসোর চােক
জছলেে জতজে জেলি। তাহলে জতজে জবমাে িু ঘতেোে মারা ন লেে কীভ্ালব? েিীর তীলর নেলম র্াওোর পর নেতাজি
সু ভ্াে চ� বসু র ভ্াল য কী ঘলেজছে নস বযাপালর জতজে আর জকছু ই িালেে ো বলে িাোে। জেিামুজেে বলেে, জতজে
নেতাজির সাজিধয নপলে জেলিলক ভ্া যবাে মলে করলছে। অিাো েলবযর উলেলশ র্াওোর আল জতজে আবার স্বাধীে
ভ্ারলত

নফরার

অেীকার

কলরজছলেে।

জেিামুজেে িাজব কলরে, নেতাজির ঘজেষ্ঠ সহচর এস জভ্ স্বামীর সলেও তার সবিক হলেজছে। স্বামী জছলেে আিাি জহন্দ
নফৌলির ত্রাণ ও িতযাবাসে কাউজন্সলের নচোরমযাে। জেিামুজেে তার িাজবর সপলক্ষ নস সমে তালক নিওো িতযাবাসে
সেি নিখাে। আিাি জহন্দ নফৌলির সলে তার সম্পকত থ্াকার এজেই একমাত্র িমাণ। সু ত্র : জি জেউি
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Sugata Bose
5 hrs · Edited ·
WHEN THEY FELL APART
Netaji was arguably the greatest personality of India's struggle for freedom. He was far ahead of his times
despite the fact that he was immersed in the thick of battle. His early advocacy of Purna Swaraj or complete
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independence was later adopted by the Congress. In the 1938 Haripura Congress Session Subhas Chandra
Bose as Congress President aired his view that the Congress needed a disciplined army of workers that would
carry on the struggle along non-violent lines. His idea was that sporadic movements based on impulse and the
sudden need of the hour was unlikely to be effective against the disciplined might of the British empire. To
combat British imperialism the freedom struggle had to be well-organised, planned and activated along lines of
martial discipline even if it was a non-violent struggle. However, his views were rejected by Gandhiji who set up
Pattabhi Sitaramayya as his candidate for the Congress presidency the following year against Subhas Chandra
Bose. When Bose emerged a clear victor in the elections, the Mahatma admitted that Pattabhi's defeat was his
own defeat. However, this meant that Gandhiji could not get his way through democratic means and had now
the remaining option of ousting Subhas through unconstitutional means which he readily applied violating all
norms of political civility. Expediency was the criterion and not ethical propriety and the Mahatma, ever the nonmember dictatorial leader of the Congress, resorted to the vilest political maneuvering to see to it that Bose, the
duly elected Congress President, was left with a non-functional executive apparatus as the Mahatma's flattering
followers resigned from the Congress Working Committee to paralyse the machinery. Gandhi, surely, must have
mischievously justified his political pawn-play of perverting the members of the Congress Working Committee to
resign from it on the basis of his flawed spiritual philosophy of non-violence and truth in their applied mode. The
Congress President was now left with an empty house and had to resign. Thus, the leonine soul who could have
unified India and, perhaps, prevented Partition, was sidelined from mainstream Congress politics, a myopic
move of the Mahatma whose catastrophic consequence he lived to see in his twilight years. Subhas Chandra
Bose and his 'pernicious' radicalism had been got rid of, so the Mahatma must have mused.
But Bose had other ideas. He quickly organised a section of the radical wing of the Congress to build up a new
party, the Forward Bloc. He carried on his campaign for organised mass struggle against the British and was
imprisoned for sedition. What followed was one of the epic tales of real-life history, a single man taking on the
might of the British empire against all odds, worst of all, the political indifference, even animosity of the very
Congressman he admired and had worked with all his life, Gandhi, Nehru, Patel and a host of others who did
nothing to help his great mission of liberating India with the Indian National Army which he raised abroad and
marched on to India. The hero came to the very doors of India, liberating 150 miles of Indian soil in Imphal, and
was then driven back by the British Indian Army owing to the INA's lack of supplies when cooperation and
coordinated effort by the Indian leaders like Nehru could have turned the tide of the Indian Revolution. But
Netaji's men were driven back as Indians who had been rendered passive by the conjoined condition of antiBose British propaganda and weak Congress policy could not come to their aid at a time when they could have
liberated India and prevented Partition. Thus, Netaji withdrew and has remained untraced till date. Who can tell
what happened to India's greatest son? But more of that later. Jai Hind!
Written by Sugata Bose

Kolkata
The Times of India

News Home » City » Kolkata

Declassify Netaji Files’: Demand in Pujas
abroad
Prithvijit Mitra,TNN | Oct 5, 2015, 05.48 AM IST
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Declassification of Netaji files: CPI(M) questions Mamata govt

KOLKATA: The demand for declassification of Netaji files will travel abroad and feature
alongside cultural programs this Durga puja. More than half-a-dozen sessions on the
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issue have been planned by puja organizers across USA and UK in October and
November, with Netaji researcher and author Anuj Dhar delivering lectures. These will
be followed by interactive sessions in which more than 2000 non-resident Bengalis and
members of the Indian diaspora are expected to take part. A social network campaign is
expected to be kickstarted by the unique sessions that aim to put pressure on
governments to release files on Netaji.
Bengali associations in Delaware, North Virginia and New York will be hosting four
such sessions between October 17 and 24. While the Bengali Association of New York
organizes the oldest Durga puja in USA, Delaware has a thousand-plus Bengali
population who will be hosting two sessions coinciding with their puja. The Northern
Virginia Bengali Association puja will be hosting the fourth session. Bengalis across US
cities were eagerly looking forward to the sessions, according to Abhishek Bose of the
Bengali Association of Delaware Valley. The sessions, titled "Prince Among the
Patriots", will be rounded up with a rendition of "Kadam kadam badhaye ja" - the
regimental song of the INA.
"So far, puja events in USA would largely centre around cultural programs with artists
streaming in from Kolkata. But this time, we are looking ahead to the pujas to witness
something more serious, but which is perhaps even closer to our hearts than cultural
events. All Indian communities in USA have been following the declassification with
great interest. With Prime Minister Narendra Modi about to meet the Bose family and
researchers on the eve of the pujas, the interest has been heightened. It is time for the
final push and we, as members of the diaspora, believe we have a role to play," said
Bose.

Durga Puja was the natural and ideal choice to hold these events, according to Saurav
Das of Delaware, one of the puja organizers. "Pujas are the only time when Bengalis and
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other communities come together over weekends. With the declassification about to
happen, we are eager to know more about it and play a role in hastening the process.
Netaji is an icon and a symbol of our freedom struggle and hence the pujas will be the
right forum to discuss the declassification issue," said Das.
The four US sessions are likely to be followed by several more in UK around Diwali. It's
significant that NRIs will be taking up the declassification cause since Netaji had fought
the battle to free India largely with the support of the diaspora, felt Anuj Dhar. "It is
time to make the issue an international one due to two reasons. First, there are files in
USA and UK that need to be released along with the Indian files to solve the
disappearance mystery effectively. Secondly, the diaspora needs to be involved more to
sustain the pressure on governments. Also, NRIs would be enthused to carry on the
campaign through social networks if they are made to play a more direct role," said
Dhar.
He, however, added that the success of the sessions will hinge upon the outcome of the
meeting with the Prime Minister on October 14. "Let's hope that the meeting throws up
a definite roadmap for a quick release of the files, not only in India but in Russia, USA
and UK as well. The sessions would then be extremely invigorating. It will also be a
great victory for all those who took part in the declassification campaign, including
myself. Till recently, declassification was not considered achievable. We have turned
things around and managed to take it to the international platform," added Dhar.
দেশজ োড়ো হইচই । দেউ েুঃখিত, দেউ দষোখিত আবোর দেউ বো দরোখিত । তজব আখি খেন্তু খিরোসক্ত । েোরণ আখি এটো
োিতোি দে, দিতোখ

সংরোন্ত দ োপি ফোইল গুখল ইঁেজরর জিেই দ জে । দেউ বলজবি , দ যোখতষ েজব দেজে চচেো বো

খবশ্বোস েরজেি ! ! তো িয়, তব খেন্তু আখি

োিতোি, এজতো সস্বোে েো

পোজর িো । িিয তেয অখিেতেোর েোজে আখি ঐ দিজড় ইেরজের িোিও

পত্র দিজড় ইঁের েোড়ো আর েোরও জিে স্থোি দপজত
োিজত চোই িো, অিজরোি েরজবো তোজের পেবীগুখল

েখে এেট দেজিি ! ! েত ি োন্ধী বো দিহরু বো পযোজটল বো রোও পেখবিোরী আজেি ঐ দিজড় দের িজিয, এেট বলজবি
খি

! ! সজে খেে বস পেবীও দতো েোেোর েেো, েোরো " দলোজি পোপ " েজর দফজলজেি । আর েোরো দসখেি " সিোষ

বস"দে " েইসখলং " বো " দতোজ োর েের " বজল বযেখচত্র এঁজেখেজলি, তোজের পেবীগুখলও খিশ্চয়ই আজে ঐ দিজড়
ইঁেরজের িজিয, তোই িো ! ! এিোজি সিোষ বস বললোি এই েোরজণ দে, উজেি টো েোজের সম্পজেে, তোরো অন্তত েজয়ে বের
আজ ও ওিোজে দিতো ী আিযো খেজতো িো । এষখি খে বজলি তো এেট দিোঁ

খিজল

োিো েোজব । বন্ধবর Anuj Dhar,

খবিযোত সঞ্চোলে অণেব দ োস্বোিীর িোষোয় দিতো ী জবষণোর দষজত্র " one man army ", বজল উজেজেি - - খেে ফোইল
এিিও আজে । অি , এই এেটো বজড়ো িূ ল েজর দফলজল িোই, ওগুজলোজেও ইঁেজরর জিে পোেোজিোর সজেো েজর খেজল ।
দিজড় ইঁেজররো এিিও দে সংসজের আিোজচ েোিোজচ েখড়জয় আজে, তো দতোিোর বো Chandra Kumar Bose এর দেজে দবখশ
আর দে

োজিি ! !

এে ি িহোি দেশজেখিে, খেখি সবে িিে, সবে বজণের িোরতীয়জের খিজয় িোরতবষেজে স্বোিীি েরোর
েোখিশ হো োর আ োে খহন্দ দসিোর িৃ তযর খবখিিজয় দেজশর িোখটজত েদ্ধ
খিজেোবর দ্বীপপজে, দ্বীপ েখটর িোরতীে িোিেরণ েরজেি " শহীে ও স্বরো

জয়র

িয

ীবিপণ লড়জেি,

োতীয় পতোেো উজতোলি েরজেি আন্দোিোি,

দ্বীপপে " , - - দসই িোিষখট দেজশ তিি ডোি

বোি খিখবেজশজষ সেল রো নিখতে েজলর চষশূ ল । েোরণ, খতখি দে তিি বোস্তজবই অখবিক্ত িোরতবজষের "
অখিিোয়ে " । স্বিখহিোে খতখি খফজর এজল দেজশর

ি ণ িি

ি ণজে দবোেো বোখিজয় " েজর িোওয়ো " দিতোজের দতো েখট হজয় েোয়! !

তোই, ঐ দ োপি ফোইলজে দেজতই হজব খবখিন্ন পেখবিোরী দিজড় ইঁেজরর জিে ।
খিক্কোর আিোজের খিজ জের েখত । খিক্কোখরত িোরতবোসী আিরো । আন্দোিোি, খিজেোবর এেই িোজি রজয় দ জে আ ও, "
শহীে, স্বরো

" হয়খি । আিোর েোয় 70 বেজরর

ীবজি দতিি দেোজিো আজন্দোলিও েোিো বোঁিজত দেখিখি তো খিজয় । দিতো ী

71

Magazine 2015.indd 70

22/10/15 10:21 pm

রহসয উজমোচি েরোর েোখব রোিোরও অখিেোর আজে িোখে আিোজের, লজ্জোয় ডজব িরো উখচত দে

োখতর, তোজের ! ! আ

েিি দিতো ী ফোইল খিজয় সোরো িোরজতই সোিোিয আজলোড়ি উজেজে, তিি এই বোংলোয় ! ! ! দিতো ীর পখরবোজরর সোজে
দিহরুর েজতোটো এেোত্মতো খেল, তোই তজল িরোর দচষ্টো চলজে ঐ বস পখরবোজররই এেোংজশর তরজফ । এই পখরবোজরর উপর
খবশ বের িজর ি রেোখর চোখলজয়খেজলি দিহরু, দস েেো েেোজশয আসোর পজরও ।
দসই আজলোড়িই বো দেোেোয়, দিতোখ
আিরো দিতো ীজে

রহসয উজমোচজির েোখব খিজয় ।

মখেজি ফল খেজয়ই তোজে িূ জল েোেজত িোজলোবোখস । তোই, ঐ রহসয উজমোচজির েোখব দশোিো পোয় িো

আিোজের । সবই েোে দিজড় ইেরজের জিে । " বোতোবী দবখড়জয় আয় " বজল দেোজিো িখি দেি তোজের উের খবেীণে েজর
ফোইলগুখল দবর েজর খিজয় িো আজসি, েোরণ আিরো তো েখে বো সইজত পোখর, বইজত পোরজবো িো দসই উতরোখিেোর,
দেোজিোিোজবই ।।

অকল্যান্ডে অকাল্ ব াধন
বে ল্ীনা সু ব ৌধু রী
বেখন্ডে বেখন্ডে আ ার পূ ন্ড া এন্ডস বেন্ডল্া। এইন্ডো বসদেন্ডনর কথা – প্র াসী’র েু েগাপূ ন্ড া, প্রাঙ্গণ সদিদল্ে দিল্ন বিল্ায় ভন্ডর
উন্ডেদিল্ না , োন আর সাাংস্কৃদেক কিগসূ ীন্ডে। দনন্ড র কথা দেন্ডয় শুরু কদর। বস ান্ডরর পূ ন্ড ায় সেয িা হন্ডয়দি। একিান্ডসর
ন

ােক বকান্ডল্ পূ ন্ড া প্রাঙ্গন্ডণ সকন্ডল্র শুন্ডভচ্চা, আশী গাে বপন্ডয়দি। আর এ ান্ডরর পূ ন্ড ায় আিার পুত্রসন্তান ইদেিন্ডধয

এক ির অদেক্রি কন্ডরন্ডি।
শশশ বথন্ডক াাংল্া েথা কল্কাোর

াাঁক িকপূ ণগ আন্ডল্াক ঝল্িল্ রদঙ্গন পদরন্ড ন্ডশ ড় হন্ডয়দি ; বেন্ডখদি পূ ন্ড ার বরাশনাই

আর িন িাোন্ডনা শারে অর্ঘগয এ াং আেিনীর সু ন্ডর িুখদরে আকাশ, াোস। ন
দকন্ডশার সহ স

স্ত্র ও ন সান্ড

আকাল্ ৃ দ্ধ দনো দশশু,

য়সীন্ডের সিান উদ্দীপনা। আত্মীয়-স্ব ন, ন্ধু- ান্ধ দিন্ডল্ আনন্দর্ঘন পদরন্ড ন্ডশ

িাদি আড্ডা আর অফুরান

খাওয়া-োওয়া। ঢান্ডকর কাদের ব ান্ডল্, িােৃআ াহন সম্পণ্ণ কন্ডর দ স গন্ডনর করুণসু ন্ডর, “আসন্ডি ির আ ার এন্ডসা িা” ন্ডল্
কাের আদেগ।
দেন ির কল্কাোর এই

ােীয় উৎস বিন্ডড় অকল্যান্ডে এন্ডসদি। আিান্ডের প্র াসী’র েু েগাপূ ন্ড ায় স ই বপন্ডয়দি। স ন্ড ন্ডয়

ড় কথা প্র াসীর এই শারে উৎস সদেযকান্ডরর দিল্নন্ডিল্া হন্ডয় উন্ডেন্ডি। দনয়ি বিন্ডন িহাষষ্ঠী দেদথ বথন্ডক শুরু কন্ডর
িহাসপ্তিী, িহাঅষ্টিী, িহান িী দ দহে পূ ন্ড া, পাে, বহাি, যজ্ঞ ও অঞ্জদল্ প্রোন্ডনর িাধযন্ডি বে ী েশভূ া পূ দ ে হন।
এিদন কন্ডর িহােশিী দেদথন্ডে যথারীদে দ স গন্ডনর া নায় সকন্ডল্র িন ভারাক্রান্ত হন্ডয় ওন্ডে। এখান্ডনও করুণসু ন্ডর
দ ষাের্ঘন পদরন্ড ন্ডশ উ�াদরে হয় – আসন্ডি ির আ ার হন্ড । োরপর দসাঁেুর বখল্া সহ সিন্ড ে স াই শুভ দ
আদল্ঙ্গন্ডন দিদল্ে হন। অকল্যান্ডেও এই শারে উৎস উপল্ন্ডে দনেযদেন খাওয়া-োওয়া আনন্দন্ডভান্ড

য়ার

সকন্ডল্ বযাে বেন।

িন্ডন হয় স াই বযন এক পদর ারভুক্ত।
পদরন্ডশন্ডষ দল্, বেন্ডশর দ দভন্নপ্রান্ত বথন্ডক আিরা স াই এখান্ডন এন্ডস আত্মার আত্মীয়, ন্ধু-স্ব ন হন্ডয় উন্ডেদি। স াই সু ন্ডখ,
েু ুঃন্ডখ একসান্ডথ ন্ডল্দি িন্ডন্দ, োন্ডন,কল্োন্ডন। র্ঘরিাড়া স াই এক সু ন্ডর আপন ন হন্ডয় উন্ডেদি, নানা উৎসন্ড বিন্ডেদি।
সারা ির আন্ডয়াদ ে দ দভন্ন সাাংস্কৃদেক অনু ষ্ঠান্ডন স াই অাংশ বনন, নািক কন্ডরন। দ ন্ডেশীরাও এন্ডে অাংশগ্রহণ কন্ডরন।
এইভান্ড দ ন্ডেন্ডশ এন্ডস স াই দিন্ডল্ একাত্ম হন্ডয় আনন্ডন্দ বিন্ডে উন্ডেদি। স দিদল্ন্ডয় প্র াসী’র সকন্ডল্র সদক্রয় ভুদিকান্ডক
স্মরণ কদর ও সাধু াে

ানাই। স ন্ডশন্ডষ স াইন্ডক আিার শারে-শুন্ডভচ্চা ও শ্রদ্ধা দনন্ড েন কন্ডর আিার বল্খা বশষ করদি।
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�ববতার
উজ্জ্বল ঘ াষ
অল্প কয়েকদিন আয়েকার কথা I কানাডা প্রবাসী এক বন্ধুর সায়থ ঘেদলয় ায়ন আড্ডা দিদিলাম I কথাে কথাে পুরয়না
দিদি ছদবর োয়নর প্রসঙ্গ এয়স পড়ল I
বন্ধুদে জানায়লা ভারী অবাক িার মত এক েনা - েরয়টা'র এক ঝলময়ল ঘরাি মাখা মন ঘকমন করা উিাসী
িাওোর িু পুয়র - ঘরদডওয়ত 'আজ ঘমৌসম বড়া ঘবইমান িযাে' োনদে শুয়ন ওর ২১ বছয়রর ঘছয়ল প্রশ্ন কয়র - ' মা
এই অসাধরণ োনদে ঘক ঘেয়েয়ছ ? এমন

অসামIনয ক�স্বাদে কার ? এত সু য়রলা, এত পােল করা স্বরয়েপন

(maddeningly soul touching voice thow), এত ধারায়লা েলা - দক িু িদান্ত ঘরসনান্স - দিক ঘেন এই দিনোর
জনযই সৃ দি I
মা'এর কায়ছ ঘস জানয়ত পায়র ঘসই োেয়কর নাম নাম মিম্মি রদ

I এও জানয়ত পায়র আজ ৩৫ বছর

িল

দতদন েত িয়েয়ছন ।
সব শুয়ন ২১ বছয়রর নবয েু বক ‘ দস�ত’ ( ওর ডাক নাম) - এই েু য়ের কানাদডোন বাঙ্গালী – বয়ল that is really
cool ma – truly a gift of god to have a voice so melodius. Just fab …
আমার বন্ধু বলয়ত থায়ক - উজ্জ্বলিা কায়লাত্তীণদ িয়ে োওো ঘবাধিে এয়কই বয়ল I
এই েনার উয়েখ এই কারয়ণই করলাম ঘে পুরয়না দিয়নর োন - তার সু য়রর মাধু েদয, সু র আর বাণীর ভারসাময এবং
বতা েতেকী, েতাত ঘসই েতনগুদলয়ব বতয়িা ক� দিয়েয়ছন বতয়িা পতািদশদবত , িেবত প্রশ্নতবীবI
আর প্রদতভার কথা েদি বলা িে, আদম ময়ন কদর তারা সকয়লই অতীব দবরল প্রদতভার এবং েমতার অদধকারী I এরা
সকয়লই েণজন্মা , সকয়লই ঈশ্বয়রর কৃপা ধনয I তা না িয়ল ঘকন তায়ির সম মায়নর দশল্পী আজও এয়লা না I
একেু ঘভয়ব ঘিখুন - োন ঘতা অয়নয়কই োইয়ছন বা ঘেয়েয়ছন দকন্তু ঘস েু য়ের দশল্পী মিম্মি রদ , দকয়শার কুমার,
মান্না ঘি, ঘিমন্ত মুয়খাপাধযাে - এই মায়নর োেক দক আমরা আর ঘপয়েদছ?
দকছু দকছু দবয়শষ োয়নর জনয মুয়কশ,ময়ি� কাপুর বা পরবতদী সময়ে কুমার সানু এবং উদিত নারােন এবং
বতদমান সময়ে রািাত

য়তি আদল খান, অদরদজত দসংি, ঘমাদিত ঘ ৌিান, অতযন্ত প্রদতভাবান এবং গুদন দশল্পী I আদত

আসলাম, ঘবদন িোল , এরা খুবই জনদপ্রে, এরা সকায়লই ভায়লা োইয়ছন , এয়ির োন সমে দবয়শয়ষ েয়থি দিে
করয়ছ , জনদপ্রেতার মায়প -

ােদ দলদটং এ শীষদ স্থান িখল করয়ছ দকন্তু িু এক মাস পরই দবস্মৃ দতর অতয়ল তদলয়ে

োয়ি িু লাইন ময়ন কয়র গুন গুন করা োয়ি না বা ময়ন করয়ত কি িয়ি I অথ আয়ের েু য়ের দশল্পীরা সবাই েত
িয়লও তায়ির োও োন গুদল ময়নর ময়ধয কত অনাোয়স

য়ল আয়স – প্রাে পুয়রা োনোই ঘিদখ দনয়জর ময়ন ঘেয়ে

দিয়ত পাদর I
একমাত্র বযদতক্রম ঘবাধ িে ঘেো ঘ াষাল এবং দকছু ো সনু দনেম I দবয়শষ কয়র ঘেো সদতয অননযা – আোমী দিয়ন ,
দ ল্ম সঙ্গীত িু দনোে অনযতম ঘেষ্ঠ মদিলা োদেকা সন্মান পাবার মত প্রদতভার দবিুরন ঘেোর ময়ধয ঘিখা োয়ি I
আজও ঘস েু য়ের দশল্পীয়ির োন তায়ির পৃ দথবী ঘছয়ড় য়ল োর এত দিন পয়রও নতুন রয়ে ঘেয়ছ – এখয়না বার বার
শুয়নও নতুন লায়ে I সারাদিন ময়ন ময়ন দপ্রে সু রগুদল ু য়র দ য়র আসয়ত থায়ক I
73
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একমাত্র বযদতক্রম ঘবাধ িে ঘেো ঘ াষাল এবং দকছু ো সনু দনেম I দবয়শষ কয়র ঘেো সদতয অননযা – আোমী দিয়ন ,
দ ল্ম সঙ্গীত িু দনোে অনযতম ঘেষ্ঠ মদিলা োদেকা সন্মান পাবার মত প্রদতভার দবিুরন ঘেোর ময়ধয ঘিখা োয়ি I
আজও ঘস েু য়ের দশল্পীয়ির োন তায়ির পৃ দথবী ঘছয়ড় য়ল োর এত দিন পয়রও নতুন রয়ে ঘেয়ছ – এখয়না বার বার
শুয়নও নতুন লায়ে I সারাদিন ময়ন ময়ন দপ্রে সু রগুদল ু য়র দ য়র আসয়ত থায়ক I
ভারতবষদ এক সু দবশাল মিান ঘিশ I এত বড় ঘিয়শ োন ঘতা কত দশল্পীরাই োইয়ছন – দকন্তু ঘকন ঘসই ধরয়নর ক�
আজ অবদধ আর পাওো োে দন ? এই প্রসয়ঙ্গ ব্রাতয বসু রদ ত ও পদর াদলত একদে নােক ‘ রুদ্ধসঙ্গীত ‘ এর একদে
িৃ শয ও সংলাপ ময়ন ঘি পয়ড়I নােয়কর মূ ল েল্পাংশ প্রখযাত রবী� সঙ্গীত দশল্পী ঘিবব্রত দবশ্বাস এর জীবয়নর অপর
আধাদরত I েণ নােয আয়িায়লয়ন ঘিবব্রত র সিয়োেী কমদী বন্ধু দছয়লন সদলল ঘ ৌধু রী - biopic নােক িওোর
িরুন একদে দরয়ত্র সদলল আয়ছন- তার মুয়খ একদে সংলাপ আয়ছ- ভারতবয়ষদর ময়ধয িেত ৫ লে ঘলাক িারুন
ভায়লা োন কয়রন দকন্তু তার ময়ধয ঘকবল একজনই মিম্মি রদ

িে , একজনই লতা ময়ঙ্গশকার িে !

বযাপারো দিক তাই I
কম বয়েসী পািকয়ির অনুয়রাধ আমার ঘলখা পড়য়ত পড়য়ত ভুল বুঝয়বন না - এখনকার োেকয়ির প্রদত ( দমকা
দসংি , দিয়মশ ঘরশদমো – বা এয়ির মত কেজন ঘক বাি দিয়ে), প্রদত আমার ঘকায়না ববরী ঘনই – দকন্তু ঘকাথাে ঘেন
একো িু রত্ব বা

াাঁক আয়ছ ঘেো দিক বয়ল বা দলয়খ ঘবাঝায়না শক্ত – বযাপারো অনু ভয়বর I

সঙ্গীত দবষয়ে দলখয়ত ঘেয়ল কতক গুয়লা কদিন শব্দ প্রয়োে কয়র থায়কন দবদ্বজয়নরা – ঘেমন – শুদ্ধ স্বর, ঘকামল স্বর,
ষড়জ, ঘরখাব, োন্ধার, পঞ্চম, দনষাি বধবত, ইতযাদি, েমক, তান, তারানা, লেকারী, রাে, লয়পে, সপাে তান ইতযাদি ,
প্রভৃদত আর দক!
আদম এসয়বর ময়ধয ঘনই তার কারণ আদম োন শুদন ময়নর আরাম আর প্রায়নর শাদন্তর জনয I ঘকায়না োন শুয়ন বা
ঘশানার পর , ঘসই োন আমার ময়ন েদি বার বার দ য়র দ য়র আয়স, আনময়ন েদি আমার গুন গুন কয়র িিাৎ িিাৎ
ঘসই োনদে োইয়ত ইিা কয়র বা োন শুয়ন আদম েদি দনয়জর ময়ন বদল আিা বা বাি বাি – বা বহু বছর পর েদি ঘসই
োন ঘকান আবছা িয়ে োওো স্মৃ দতয়ক ময়নর ময়ধয সজীব কয়র ঘিে তািয়ল ঘসই োনয়ক আদম ভায়লা োন বয়ল ময়ন
কদর I
বস্তুত – বলু নয়তা ঘিমন্ত মুয়খাপাধ্োে এর স্বেদীে ক�স্বর , মান্না ঘি’র স্বপ্তসু য়রর প্রদতদে খাাঁয়জ দনখুত ভায়ব অনাোস
দব রণ, দকয়শার কুমায়রর অসামানয প্রানয়খালা বযাদরয়োন সমৃ দ্ধ মন মাতায়না ক�স্বর, দকছু দকছু োয়ন মুয়কয়শর িরি বা

106.2
humming the new tune

Humm FM wishes all its listeners
a happy Dashera!
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মরমী োেন বশলী বা মিম্মি রদ র অসম্বব সু য়রলা, ঘে ঘকায়না ঘেয়ল (উিারা, মুিারা, তারা) অনাোস দব রন এবং
োয়ক বয়ল effortlessly এক পিদা ঘথয়ক অনয পিদাে োওো আসা – অথ এত েুকু সু র বা স্বয়রর দব ু যদত ঘনই –
এয়ির দক ঘকায়না তুলনা য়ল?
এ দবষয়ে অদমত কুমারয়ক একবার tv ইটারদভউয়ত বলয়ত শুয়নদছলাম – ‘ আদম েখন দ য়ল্ম োন োইয়ত শুরু কদর
তখন অবস্থাো ঘকমন দছল আজকাল কার োাঁওয়েকরা ধারণা করয়ত পারয়ব না – একদিয়ক বাবা ( দকয়শারকুমার) এক
দিয়ক রদ

সায়িব , সাময়ন মান্নািা , দপছয়ন মুয়কশদজ তুদম োয়ব তা ঘকান দিয়ক ?’ বুঝুন দক রকম কদিন দছল

বযাপারো তখন আমার জনয I
দবয়শষ দবয়শষ োয়ন এক এক জন দছয়লন োয়ক বয়ল মিারাজা I ঘরামাদটক ভাব সম্পন্ন োয়ন ঘিমন্ত, রাোেেী োয়ন
মান্না, দবষায়ির োয়ন মুয়কশ, ঘরামাদটক বা েভীর জীবনয়বায়ধর অনু ভূদত সম্পন্ন িাশদদনক োন বা ঘকৌতুক রয়সর
োয়ন দকয়শার কুমার অতুলনীে I এর মায়ন এই নে ঘে ঘে এর অনয ধরয়নর োন োইয়ত পারয়তন না বা কখয়না
কয়রন দন I দকন্তু সব ধরয়নর োয়ন – রাোেেী ঘিাক, দবষাি এর োন ঘিাক, কাওোদল ঘিাক, েজল ঘিাক, ভজন ঘিাক,
ঘরামাদটক ঘিাক বা জীবন ঘবায়ধর ঘিাক বা ঘিশ ঘপ্রয়মর ঘিাক বা ঘকাতুক অথবা েুল োন , ঘলাক সু য়রর োন ঘিাক
বা ভাদেোলী লয়নর ঘিাক, দ্রুত লয়ের োন বা দিমা েয়তর, এমন দক আধু দনক কায়লর Rap লয়নর োন , পাশ্চাতয
সঙ্গীয়তর jaz প্রভাদবত োন , মাে Elvis Presley োয়নর অনু য়প্ররনাে রক এন্ঠ ঘরাল টাইল এর দিদি দ য়ল্মরর োন
- োই ধরুন না ঘকন মিম্মি রদ

সায়িব দছয়লন একয়মদদ্বতীেম !

বদলউড ছদবর ঘনপথয োয়নর সাম্রায়জয দতদন দছয়লন সম্রাে I
প্রদতদে োয়নর অসংখয উিািরণ ঘিওো োে – দকন্তু এই ঘলখার পদরসয়র তা সম্বব নে I ইউ দেউব বা ইটারয়নে এর
ঘিৌলয়ত আজকাল অয়নক দকছু ই খুব সিয়জ জানা োে তাই উিািরণ দিয়ে ঘলকাদে অনাবশযক িী দ করয়ত াই না I
তার োয়নর ঘরঞ্জ ঘেমন দবশাল ঘতমদন তার িেতার versatility – অথ তার জনয দতন ঘে অয়নক গুরর কায়ছ নাড়া
ঘবাঁয়ধ তাদলম দনয়েয়ছ তা দকন্তু নে – দকছু ো তাদলম দছল তার দনয়জর কথাে উস্তাি আব্দু ল ওোদিি খান সায়িব , পদন্ঠত
জীবন লাল নায়তা দছয়লন তার সঙ্গীত জীবয়নর ঘোড়ার দিয়কর গুরু – পয়র দকছু দিন দতদন উস্তাি বয়ড় গুলাম আলী
খান ঘসবার কায়ছও দকছু দিন তাদলম দনয়েদছয়লন I োন োইবার প্রথম ঘপ্ররনা দছয়লন রদ
মায়ঝ দভেI দনয়ত আস এক

সায়িবয়ির গ্রায়ম মায়ঝ

দকর I িী দ ৩৬ বছয়রর সঙ্গীত জীবয়ন ঘরদডও এবং অনু ষ্ঠায়ন োন োওো শুরু ১৪ বছর

বয়েস ঘথয়কই I সু তরাং খুব ঘবদশ দিন প্রথােত ভায়ব োন ঘশখা তার িয়ে িয়ি দন I
ঘে ঘকায়না সু র েলাে দনয়ে সু ে িরকত দতদন অদত অনাোয়স করয়ত পারয়তন - তার োয়ন দছল এক িু িদান্ত এক
ঘঝাাঁক ো দনখুত ভায়ব ঘকউ অনু করন করয়ত পায়রদন I তার পরবতদী কায়ল এত ঘে সব কদপ দসঙ্গার এয়সয়ছ এই
ঘঝাাঁক অনু করন করয়ত দেয়ে সমস্ত োনগুদল ঘ ৌদ্দো বাদজয়ে দিত I
োয়নর এই ঘঝাাঁক এবং সু য়রর ময়ধয - ঘে নােয়কর িয়ে দতদন ক� দিয়তন তার দ�ন presence এর জািু এবং
বযদক্তত্ব বা charisma এমন এক িু িদান্ত েমতাে অনাোয়স দমদলয়ে দিয়তন - ঘে োর িয়েই দতদন ঘেয়েয়ছন পিদাে
ময়ন িত ঘসদে ঘসই নােয়কর দনজ্জস্ব ক� I এর ওপর দছল তার অনবিযএক্সয়প্রশন কয়�র মাধযয়ম I
এই দবরল েমতাদে তার মত আর কারুর দছল না – োর জনয দতদন অয়শাক কুমার ঘথয়ক দমিু ন ক্রবতদী পেদন্তয োর
িয়ে ক� দিয়েয়ছন কখনই ঘবমানান লায়ে দন ! গুরু িত্ত , শাম্মী কাপুর, শশী কাপুর, সু নীল িত্ত, ধয়মদ�, রায়জ�
কুমার , দিলীপ কুমার, ঘিব আনি, দবশ্বদজত, জে মুখIজদী এই নােকয়ির িয়ে দতদন বহু সু পারদিে োন ঘেয়েয়ছন I
এ ছাড়াও রাজ কাপুর, ময়নাজ কুমার, দ য়রাজ খান, রায়জশ খান্না, অদমতাভ বচ্চন ,ঋদষ কাপুর, দমিু ন ক্রবতদী - কম
75
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সায়িয়বর োন শুনয়ল ময়ন িে ঘে

২৮

– ৩২ বছর বয়েয়সর ঘকায়না ঝক ঝয়ক তরুণ োনদে োইয়ছ পিদাে ! তার ক�স্বয়র এক অ�ু ত তIরুণয এবং ঝক
ঝয়ক স্মােদয়নস দছল ো ঘকায়না দিদি ছদবয়ত সু িশদন নােকয়ির ঘ িারা সয়ঙ্গ িারু ভায়ব খাপ ঘখয়ে ঘেত I
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োয়নর এই ঘঝাাঁক এবং সু য়রর ময়ধয - ঘে নােয়কর িয়ে দতদন ক� দিয়তন তার দ�ন presence এর জািু এবং
বযদক্তত্ব বা charisma এমন এক িু িদান্ত েমতাে অনাোয়স দমদলয়ে দিয়তন - ঘে োর িয়েই দতদন ঘেয়েয়ছন পিদাে
ময়ন িত ঘসদে ঘসই নােয়কর দনজ্জস্ব ক� I এর ওপর দছল তার অনবিযএক্সয়প্রশন কয়�র মাধযয়ম I
এই দবরল েমতাদে তার মত আর কারুর দছল না – োর জনয দতদন অয়শাক কুমার ঘথয়ক দমিু ন ক্রবতদী পেদন্তয োর
িয়ে ক� দিয়েয়ছন কখনই ঘবমানান লায়ে দন ! গুরু িত্ত , শাম্মী কাপুর, শশী কাপুর, সু নীল িত্ত, ধয়মদ�, রায়জ�
কুমার , দিলীপ কুমার, ঘিব আনি, দবশ্বদজত, জে মুখIজদী এই নােকয়ির িয়ে দতদন বহু সু পারদিে োন ঘেয়েয়ছন I
এ ছাড়াও রাজ কাপুর, ময়নাজ কুমার, দ য়রাজ খান, রায়জশ খান্না, অদমতাভ বচ্চন ,ঋদষ কাপুর, দমিু ন ক্রবতদী - কম
ঘবদশ সকয়লরই িয়েই দতদন একাদধক সু পার দিে োন কয়রয়ছন ৷ বস্তুত রদ

সায়িয়বর োন শুনয়ল ময়ন িে ঘে

২৮

– ৩২ বছর বয়েয়সর ঘকায়না ঝক ঝয়ক তরুণ োনদে োইয়ছ পিদাে ! তার ক�স্বয়র এক অ�ু ত তIরুণয এবং ঝক
ঝয়ক স্মােদয়নস দছল ো ঘকায়না দিদি ছদবয়ত সু িশদন নােকয়ির ঘ িারা সয়ঙ্গ িারু ভায়ব খাপ ঘখয়ে ঘেত I
এই স্মােদয়নস এর বযাপারো দকন্তু আদম তার োন ছাড়া কারুর ময়ধয পাই দন I ঘকায়না িৃ য়শযর পদরয়বশ, পদরদস্থদত এবং
সংদিি দশল্পীর অভনে বা বযদক্তত্ব দমদলয়ে োন করার এই ঘে অদভনব েমতা তার দছল এই জনয একই ছদবয়ত দতদন
নােক গুরু িত্ত আবার ঘসই ছদবর ঘকৌতুক অদভয়নতা জদন ওোকার িু জয়নর জনযই ক� দিয়েয়ছন ৷
প্রখযাত দশল্পী ঘজসু িাস একবার বয়লদছয়লন – ‘ঈশ্বয়রর এ এক অদব ার, আমরা সকয়লই োন োই – আমরা অয়নয়কই
অয়নক ঘমিনত কয়র োন দশয়খদছ – দকন্তু োয়নর ময়ধয এক পিদা ঘথয়ক অনয পিদাে দেয়ে সু র লাোয়ত দেয়ে আমায়ির
সকয়লরই কসরত করয়ত িে – িে সু র দব ু যত িে নইয়ল মুখভদঙ্গ দবকৃত িে I রদ

সায়িয়বর দকছু ই িে না - কত

অনাোয়স উদন এক পিদার সু র ঘথয়ক অনয পিদাে য়ল োন দনখুত ভায়ব অথ ওনার মুয়খ ঘসই িাদসদে ঘলয়েই থায়ক –
এো রদ
রদ

সায়িয়বর পয়েই সম্বব!’

সায়িয়বর এই সিা িাসযমে ঘ িারা দনয়ে একো েনা ময়ন পয়ড় ঘেল – একবার এক প্রয়োজক দিক কয়রদছয়লন

sad songs of Rafi

বয়ল একদে অযালবাম বতরী করয়বন তাই ওনার একদে দবষন্ন

এক্সয়প্রশন এর ছদব াই অযালবামএর কভার এর জনয – দকন্তু েত বারই কযায়মরা তাক কয়র রদ

সায়িব তার স্মাইল

আর লু য়কায়ত পায়রন না – ঘশষ ঘমষ sad ছদব আর ঘনওো িেদন অযালবামদের ওপয়র অননয ছদব দিয়ে বার করা িে
রদ

সায়িয়বর ছদব দছল দপছয়ন.

১৯৫০ – ১৯৬৯ পেদন্তয রদ

সায়িয়বর জনদপ্রেতা দছল অেুে এবং দতদন দছয়লন ঘনপথয োেকয়ির ময়ধয শীষদ স্থায়ন !

১৯৬৯ সায়ল আরাধনা ছদবর পর ঘথয়ক দকয়শার কুমার

ধীয়র ধীয়র িয়ে ওয়িন মু�ই দ ল্ম জেয়তর পুরুষয়ির

ময়ধয এক ন�র ঘনপথয োেক I
১৯৭২ পেদন্তয রদ

সায়িব দকন্তু দনয়জর সাম্রাজয িাদরয়ে দপছয়ন য়ল োন ! ১৯৭২ এর পর ধীয়র ধীয়র মু�ইয়ত তার

দদ্বতীে ইদনংস শুরু িে এবং ক্রমশ দনয়জর কাজ ও িারায়না জনদপ্রেতা দ য়র ঘপয়ত থায়কন I
বযদক্তেত জীবয়ন অতীব সািাদসয়ধ, সরল এবং স্বজ্জন মানু ষ দছয়লন I কমদ জীবয়ন ঘেমন বহু নােয়কর ছদবর সা লযর
দপছয়ন তার দবশাল অবিান আয়ছ , বহু পদর ালয়কর অনু য়রায়ধ অয়নক সমেই প্রাে দবনা পাদরেদময়ক কাজ কয়রয়ছন
দতদন I বযদক্তেত জীবয়নও ঘতমদন অনয়ক সাধারণ িদরদ্র মানু ষয়ক আড়াল ঘথয়ক অথদ সািােয কয়রয়ছন I
ঘরকদডদং এর পর তার োন শুয়ন ঘকউ েখনই বলত রদ

সায়িব িারুন ঘেয়েয়ছন – দতদন বলয়তন আদম নই – ‘ সব

উপরওোয়ল দক ঘিন িযাে ‘I ঘরকদডদং েদি কারুর মনঃপুত না িত দতদন বলয়তন ভায়লা লায়ে দন

- আিা আবার

ঘেয়ে ঘিব I
মৃ তুযর আয়ের দিন পেদযন্ত - জীবয়নর ঘশষ ঘরকদডদং এর পয়রও তার বযদতক্রম িেদন (তু দকতনা আস পাস িযাে ঘিাস্ত)
I এতোই দবনেী দছয়লন দতদন I
েনাদে এরকম – ইউ দেউব ঘথয়ক ঘিখা – একদে ইটারদভউ ঘত প্রয়োজক ঘজ ওমপ্রকাশ এর সাোৎকার - ঘরকদডদং
এর পর রদ
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ঘরকদডদং এর পর তার োন শুয়ন ঘকউ েখনই বলত রদ

সায়িব িারুন ঘেয়েয়ছন – দতদন বলয়তন আদম নই – ‘ সব

উপরওোয়ল দক ঘিন িযাে ‘I ঘরকদডদং েদি কারুর মনঃপুত না িত দতদন বলয়তন ভায়লা লায়ে দন

- আিা আবার

ঘেয়ে ঘিব I
মৃ তুযর আয়ের দিন পেদযন্ত - জীবয়নর ঘশষ ঘরকদডদং এর পয়রও তার বযদতক্রম িেদন (তু দকতনা আস পাস িযাে ঘিাস্ত)
I এতোই দবনেী দছয়লন দতদন I
েনাদে এরকম – ইউ দেউব ঘথয়ক ঘিখা – একদে ইটারদভউ ঘত প্রয়োজক ঘজ ওমপ্রকাশ এর সাোৎকার - ঘরকদডদং
এর পর রদ
রদ

সায়িব ওমপ্রকাশদজর অদ স য়র দেয়ে ঘিয়খন ঘে দতদন ঘকায়না কারয়ণ ঘবজার মুখ কয়র বয়স আয়ছন I

সায়িব তায়ক বয়লন – ‘কযা হুো সাব – আপয়কা ঘময়র োনা দিক নাদি লো? কই বাত নদি - কাল আয়ক দ রয়স

ঘরকডদ কর িু ঙ্গা – আজ তদবেত দিক নাদি লাে রিা িযাে – ঘতা দ র মযাে আজ লু ’ ?
ওমপ্রকাশদজ পয়র বয়লয়ছন – মুয়ঝ ঘথাড়াই পতা থা ঘক রদ

সািাব িায়মশা ঘক দলয়ে জায়ন দক ইজাজত মাঙ রায়ি

ঘথ মুঝয়স - অের মালু ম ঘিাতা ঘতা কদভ দভ উয়হি জায়ন নদি ঘিয়ত I
ধমদভীরু মুসদলম িয়লও তার মতন এত ঘবদশ সংখযাে এত হৃিে স্পশদী ভজন খু ঘবদশ আয়র ঘকউ োন দন I আসয়ল
দনয়জর আরাধয কয়মদ দনমগ্ন দশল্পীয়ির ঘকায়না জাত িে না দশল্পই ঘকবলমাত্র এয়ির ধমদI
ইন্ঠাদিয়ত তার ঘকায়না শত্রু দছল না – লতা ময়ঙ্গশকার এর সায়থ একদে দবষয়ে মন মাদলনয িওো ছাড়I আর কারুর
সায়থ তার ঘকায়না ঝায়মলা িয়েয়ছ বয়ল ঘশানা োেদন I
সাধারনত মু�ই িুদডও ঘত ধমদ ে িয়ল কাজ িে না – একবার রদ

সায়িব না ঘজয়ন ধমদ য়ের দিন িুদডও ঘপৌয়ছ

দেয়েদছয়লন – আয়ে ঘথয়ক ঘরকদডদং এর ঘডে দছল – উদন অবেত দছয়লন না ঘে ঘস দিন ধমদ ে ঘডয়কয়ছ ইউদনেন
ঘথয়ক I িুদডও ঘপৌছায়নার পর সব ঘেকদনদশোনরা ঘিয়খ রদ

সায়িব িাজীর – তখন সবাই একয়জাে িয়ে এদধধয়নর

জনয ধম ে প্রতযাির কয়র ঘনে এবং ঘরকদডদং সম্পন্ন িে I এমদন দছল ইন্ঠাদিয়ত তার ওপর কলকা কুশলীয়ির
ভালবাসা I
মান্না ঘি এক সাোৎকায়র বলয়ছন আমরা অয়নয়কই ভায়লা োইতাম – দকন্তু আমায়ির সবারই দসমাবদ্ধতI দছল – দ দল্ম
সঙ্গীত এর োেক দিয়সয়ব রদ র ঘকায়না সীমাবদ্ধতা দছল না – ও সব দকছু ই োইয়ত পারত োেক দিয়সয়ব দছল ঘেষ্ঠ I
প্রকারন্তয়র মান্না ঘির কথা বাস্তদবক ভায়ব এক দনিারুন সতয কথন I
েতদিন ছাোছদবয়ত ঘনপথয োেন থাকয়ব ততদিন থাকয়বন – ততদিন দতদন থাকয়বন তার অমদলন অসামানয োন
দনয়ে দনয়ে - তাই আজও তার মৃ তুযর ৩৫ বছর পয়রও সারা পৃ দথবীর প্রদতদে ভারতীে ঘরদডও ঘটশন এ দিয়ন অন্তন্ত
পাাঁ দে কয়র তার োন বায়জ, এখয়না তার বাদষদকী পাদলত িে, এখয়না নানা tv যায়নল এ দরোদলদে ঘশায়ত এখনকার
তরুণ বা েু ব সমায়জর উিীেমান দশল্পীরা রদ

সায়িয়বর োন োে I তায়কই ঘপ্ররণা দিয়সয়ব ময়ন কয়র I

নানান ঘলখাে, নানান আয়লা নাে , তয়কদ, দবতয়কদ এবং সবদপদর তার োয়ন দতদন আজও আমায়ির ময়ধয প্রবলভায়ব
অয়ছন Iঘনপথয োেন বযাপারো লদচ্চত্র মাধযয়ম দতদন এক অননয উচ্চতাে দনয়ে দেয়েয়ছন তায়ক বাি দিয়ে ভারতীে
লদচ্চয়ত্র সঙ্গীয়তর ইদতিাস র না করা োয়ব না I
ধ্রুব তারার মত তার উপদস্থদত – দ র উজ্জ্বল – দ র কালীন I
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With Best
Compliments
from
Smart Deal Bazaar
Fresh vegetables distributers, importers,
wholesalers & retailers
Indian & Srilankan spices & groceries

40 Stoddard Road, Mt. Roskill, Auckland Ph: 09 620 6821
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What is a Stroke, and what can you do to prevent it?
Dr Rita Krishnamurthi, Mr Rohit Bhattacharjee, Professor Valery Feigin

National Institute for Stroke and Applied Neurosciences, AUT University, Auckland, New
Zealand (http://www.nisan.aut.ac.nz/)

Stroke is one of the biggest causes of disability and death in the world. In New Zealand, there are
about 9000 strokes every year and about 50,000 people living with stroke. Strokes have enormous
economic, psychological and social burden for patients, families and caregivers. However, despite
the huge impact of stroke, very few people outside the health sector are aware of what a stroke is,
how to identify a stroke, what the risk factors of stroke are and how they can reduce their chances
of having a stroke. This article will aim to answer some of those questions, and give people the
information needed to prevent them from suffering a stroke.
What is a stroke?
A stroke is a medical emergency where blood circulation in the brain is disrupted, due to either a
blockage in the blood vessel (ischaemic stroke) or if the blood vessel ruptures or bursts
(haemorrhagic stroke). This results in a part of the brain not receiving adequate blood supply, which
leads to the death of brain cells in the affected part. The severity of symptoms is related to where in
the brain the disruption occurs, as this affects how much of the brain (and which area of the brain) is
affected.
Sometimes, the blockages can be temporary. If symptoms last for less than 24 hours, the event is
called a Transient Ischaemic Attack (also known as TIA or mini-stroke). These may be warnings for
more severe strokes in the future and one should always seek medical attention – even if the
symptoms go away quickly.
However, the impact of stroke can be greatly minimised if people act quickly and seek medical
attention as soon as possible.

How can you tell if someone is having a stroke?
The F.A.S.T. is an easy way to detect some sudden signs and symptoms of a stroke and prompt
immediate actions:
Face drooping: Does one side of the face droop? Ask the person to smile. Is the face symmetrical?
Arm weakness: Is one arm weak or numb? Ask the person to raise both arms. Does one arm drift
downward?
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Speech difficulty: Is speech slurred, are they unable to speak or understand? Ask the person to
repeat a simple sentence.
Time to call: Time to call an ambulance if the person shows any sign of these symptoms, even if the
symptoms go away very quickly

Although two thirds of strokes occur without any warning signs, approximately one third of strokes
do have warning signs, including transient ischaemic attack (TIA or mini stroke). An ambulance
should be called immediately if any of the following symptoms occur (especially symptoms with
sudden onset):









loss of strength (or sudden clumsiness – such as being unable to stand up, or dropping
items) in some part of the body, especially on one side, including the face, arm or leg;
numbness (sensory loss) or other unusual sensations in some part of the body, especially if
one-sided;
complete or partial loss of vision on one side;
inability to speak properly or to understand language;
loss of balance, unsteadiness or an unexplained fall;
any other kind of transient spells (vertigo, dizziness, swallowing difficulties, acute confusion,
or memory disturbances);
headache that is unusually severe, abrupt, or of unusual character (including unexplained
change in the pattern of headaches);
sudden alterations of consciousness or convulsions/seizures etc.

These warning signs may occur alone or in any combination. They may last a few seconds or up to 24
hours and then disappear (TIA), or as a single episode during a day or repeated. During the first 24
hours it is impossible to know for sure if symptoms are due to stroke or due to TIA. However,
symptoms can indicate a hidden problem with blood flow in the brain, which, if ignored, could result
in a severe stroke.

What are the risk factors of stroke?
While stroke is a serious health issue, current research suggests that up to 80% of strokes are
preventable.
The main risk factors for stroke are:


High blood pressure (hypertension): The lower your blood pressure, the lower your risk of
stroke. The usually recommended target for blood pressure reduction is blood pressure
below 140/90 mm Hg (or below 130/80 mm Hg in diabetics).



Heart disease: People with heart disease, atrial fibrillation and left ventricular hypertrophy
are at significantly higher risk of stroke. Regular medical advice on controlling these
conditions are essential in reducing stroke risk.



Diet and lifestyle: A healthy lifestyle and well balanced diet can significantly reduce your
chances of having a stroke. What you eat and how often you exercise should be balanced to
maintain a healthy body weight.
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Smoking and alcohol: Smoking tobacco makes you 4 times more likely to have a stroke.
Smoking constricts and hardens the arteries throughout the body, thus reducing the blood
flow, and makes the blood more likely to clot. Even second hand smoking (being in the same
room as someone smoking) can increase your risk of stroke significantly.

There are some risk factors for stroke that we cannot control. Your age, sex, ethnicity and genetics
can influence your risk of stroke, but the effects of these factors is greatly reduced if you the
controllable risk factors are well managed.

How high is your risk?
Unfortunately, even if someone is trying to manage the risk factors, it is very hard to determine what
their actual risk of stroke is. Until recently, the only way to determine if you were at risk of stroke
was if your doctor told you. However, the National Institute for Stroke and Applied Neurosciences
has recently developed an app that can calculate your risk of stroke. The Stroke Riskometer™ is
available for both Android and iPhone platforms, and assesses both absolute risk (i.e. how likely you
are to have a stroke in the next 5 or 10 years) as well as relative risk (i.e. how likely you are to have a
stroke compared to someone your age and sex with no risk factors). Relative risk is particularly
important in trying to determine whether you need to make any changes to your lifestyle, as the
absolute risk (particularly for young people) can often be quite low. In addition to your risk factor,
the app also lets you see what your risks are, and in the Pro version, gives you guidance on what you
can do to minimise these risks. More information is available at www.strokeriskometer.com

Having a stroke is a serious incident with potentially devastating consequences. However, you can
greatly lower your risk of having a stroke by being aware of what your risk factors are, and taking the
correct steps to maintain a healthy lifestyle.
Researchers at AUT’s National Institute for Stroke and Applied Neurosciences are striving to conduct
high quality research in the field of stroke, measuring it’s burden, investigating ways to prevent
strokes, as well as engaging with the community to disseminate information about stroke. For more
information please visit http://www.nisan.aut.ac.nz/. For further information and help with stroke
related inquiries, contact the Stroke Foundation of New Zealand at http://www.stroke.org.nz/.
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ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং সলিি চ ৌধুরী
কৃলিবাস দাসগুপ্ত
একলট্ লবচ্ছেচ্ছদর গল্প
শুধু একট্া চ াট্ট দু অক্ষচ্ছরর শব্দ – “ লবলধ” | তাচ্ছতই যত গন্ডচ্ছগাচ্ছির সূ ত্রপাত | ১৯৫৩ সাি | লবমি চঘাষ “চমৌমাল ”
র কথায় চিখা কলবতায় সু র লদচ্ছয় গান বাাঁধচ্ছিন সলিি চ ৌধু রী – “আয় বৃ লি চ াঁচ্ছপ, ধান চদব চমচ্ছপ “ | অসাধারণ
সু চ্ছরিা কচ্ছে পলরচ্ছবশনা করচ্ছিন সন্ধ্যা মুচ্ছখাপাধযায় | লকন্তু হচ্ছি লক হচ্ছব ? প্রথম অন্তরার শুরুচ্ছতই চহা ট্ চখচ্ছিন ৪৬
ধমমতিা লিট্ এর কট্টরপন্থী পালট্মর দাদারা |
“হায় লবলধ বড়ই দারুন ,
চপাড়| মালট্ চকাঁচ্ছদ মচ্ছর ফসি ফচ্ছি না
হায় লবলধ বড়ই দারুন ..”
লক সাংঘালতক ! বামপন্থী আচ্ছদািচ্ছনর গাচ্ছন “লবলধ”, “কপাি” এই সব শব্দ বযবহার করার স্পধমা লক কচ্ছর চহাচ্ছিা
সলিচ্ছির ? তত্কািীন সংস্কৃলত চনতারা গানট্াচ্ছক প্রলতলিয়াশীি আখযা লদচ্ছয় ban কচ্ছর লদচ্ছিন ! সলিচ্ছির ভাষায় – “
কলমউলনস্ট লশল্পী হচ্ছয় ভগবাচ্ছনর নাম চনওয়া চকন ? ‘হা ভগবান !’ বা ‘হায় আল্লা !’ চয বাংিা ভাষায় একলট্
exclamation বা উোচ্ছসর প্রচ্ছয়াগ – শালব্দক অচ্ছথম তার মাচ্ছন হয় না – একথা চবা াচ্ছনা চগচ্ছিা না | আলম তখন প্রশ্ন
তুিিাম – ‘ আপনারা “আল্লা চমঘ চদ পালন চদ” গানট্া লক কচ্ছর গান গণনাচ্ছট্যর মচ্ছে ? ওচ্ছদর যু লি চহাচ্ছিা এট্া
প্র লিত গান | কাচ্ছেই তাচ্ছত বাধা চনই |”
লকন্ত এই ট্ানাচ্ছপাচ্ছড়ন হঠাত একলদচ্ছন শুরু হয়লন | সলিচ্ছির লবরুচ্ছে গুে গুে ফুস ফুস িল ি চবশ লক ু লদন ধচ্ছরই,
কারণ চলাগানধমমী গাচ্ছনর গলন্ড চপলরচ্ছয় সম্পূ ণম চমৌলিক উ�ি কািেয়ী গান লিচ্ছখ যালেচ্ছিন এচ্ছকর পর এক | একট্ু
লপল চ্ছয় চদখা যাক লঠক লক পলরচ্ছপ্রলক্ষচ্ছত গণনাট্য আচ্ছদািন শুরু হয় , এবং তাচ্ছত লক পযমাচ্ছয়র প্রলতভাশািী মানু চ্ছষরা
প্রথম লদচ্ছক লদগদশমী হচ্ছয়ল চ্ছিন |
গণনাট্য সংচ্ছঘর বীে চবানা হয় ১৯৩৬ সাচ্ছি, িন্ডচ্ছন Progressive Writers Association এর প্রলতষ্ঠা চথচ্ছক |
মুিকরাে আনদ , সাজ্জাদ োলহর, আর সু চ্ছর�নাথ চগাস্বামী র প্রয়াচ্ছস হাত চমিান লহচ্ছরন মুচ্ছখাপাধযায় | PWA র
অনু চ্ছপ্ররণা চপচ্ছয় পর পর আচ্ছরা কচ্ছয়কলট্ প্রগলতশীি সংস্থা ততরী হয় – যার মচ্ছধয Youth Cultural Institute
(Y.C.I) এবং ফযালসলবচ্ছরাধী চিখক ও লশল্পী সংঘ সবচ্ছথচ্ছক উচ্ছল্লখচ্ছযাগয | লবেন ভট্টা ায, চগাপাি হািদার, চেযালত বসু ,
লবনয় চঘাষ, সু ধী প্রধান , সু চ্ছবাধ চঘাষ প্রমুখ লকম্বদন্তী চিাচ্ছকরা এই উবমর েলম চথচ্ছক লনচ্ছেচ্ছদর পথ িার রসদ খুাঁচ্ছে
চপচ্ছয়ল চ্ছিন |
১৯৪৩ সাচ্ছি বাংিায় ভয়াবহ দু লভমক্ষ হয় – চযট্া পোচ্ছশর মন্বন্তর নাচ্ছম চবলশ পলরল ত | লিতীয় লবশ্বযু ে তখন পুচ্ছরাদচ্ছম
দু লনয়া কাাঁপাচ্ছে, আর বাংিার মালট্চ্ছত কাচ্ছিাবাোরীরা তার সু চ্ছযাগ লনচ্ছত রাতারালত বাোর চথচ্ছক াি ডাি ময়দা
চিাপাট্ কচ্ছর লদচ্ছিা | চসানার বাংিা র আকাশ বাতাস তখন লবদীণম হচ্ছে “ফযান দাও” আতমনাচ্ছদ | মহানগরীর রাস্তায়
রাস্তায় কঙ্কািসার গ্রামবাসীচ্ছদর লমল ি | কুকুচ্ছর মানু চ্ছষ কাড়াকালড় ডাস্টলবচ্ছন চফিা েঞ্জাি লনচ্ছয় | এই পলরলস্থচ্ছত
লবচ্ছবকবান লশল্পীরা প্রলতবাদমুখর হচ্ছয় রাস্তায় না চনচ্ছম থাকচ্ছত পারচ্ছিন না | জ্বিন্ত সূ চ্ছযমর মত প্রকাশ চপচ্ছিন লবনয়
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রায়, চেযালতলরন্দ্র তমত্র, চদবব্রত লবশ্বাস, চহমাঙ্গ লবশ্বাস, খাচ্ছিদ চ ৌধু রী এবং সলিি চ ৌধু রী | গচ্ছড় উঠচ্ছিা “ভারতীয়
গণনাট্য সংঘ” – Indian People’s Theatre Association, সংচ্ছখচ্ছপ IPTA | বঙ্গচ্ছদচ্ছশ লিতীয় Renaissance বচ্ছি
যলদ চকাচ্ছনা সময়চ্ছক সূ ল ত করচ্ছত হয় , তচ্ছব চসট্া চ াখ বুচ্ছে IPTA র চগাড়ার ১০ ব র চক বিা চযচ্ছত পাচ্ছর |
এই দু লভমচ্ছক্ষর অলভঘাচ্ছত েন্ম লনচ্ছিা কািেয়ী চবশ লক ু সৃ লি | চেযালতলরন্দ্র তমচ্ছত্রর কিচ্ছম : “ আলম ল ত্কার কচ্ছর বচ্ছি
উঠিাম --- না, না , না |...সু র আর কথা মচ্ছনর চবদনা ও য�ণার রুে উত্সমুখ চথচ্ছক

রনার মচ্ছতা চবলরচ্ছয় এি | শুরু

চহাচ্ছিা ‘নবেীবচ্ছনর গান’:
না না না |
মানচ্ছবা না মানচ্ছবা না |
চকালট্ মৃ তুযচ্ছর লকচ্ছন চনব প্রানপচ্ছণ
ভচ্ছয়র রাচ্ছেয থাকচ্ছবা না |”
বাংিাচ্ছদচ্ছশ র রাস্তায় অনাহাচ্ছর লপপচ্ছড়র মত মরার লবরুচ্ছে েীবচ্ছনর িড়াই লনচ্ছয় এরকম মহত্ opera আর চিখা
হচ্ছয়চ্ছ লকনা সচ্ছদহ |
ওলদচ্ছক সলিি চদখচ্ছিন দু পুচ্ছরর কাঠফাট্া চরাচ্ছদ ভাচ্ছতর িাইচ্ছন দালড়চ্ছয় থাকা একলট্ কাচ্ছিা চমচ্ছয় চক, যাচ্ছক চদচ্ছখ
অদ্ভুতভাচ্ছব তাাঁর মচ্ছন পড়ি চসই ময়নাপাড়ার মাচ্ছঠর কৃষ্ণকলির কথা :
“হয়ত বা,চসই ময়নাপাড়ার মাচ্ছঠর কাচ্ছিা চমচ্ছয় হয়ত বা
চমঘিা লদচ্ছনর কলবর স্বচ্ছের লবর কাচ্ছিা চমচ্ছয় হয়চ্ছতা বা |”
লকন্ত সাদৃ চ্ছশযর চসখাচ্ছনই ইলত |
“দু লট্ শীণম বাহু তুচ্ছি
ও চস ক্ষুধায় জ্বচ্ছি জ্বচ্ছি –
অন্ন চমচ্ছগ চমচ্ছগ চফচ্ছর প্রাসাদ পাচ্ছন চ চ্ছয় |
চক োচ্ছন হায় চকাথায় বা ঘর লক নাম কাচ্ছিাচ্ছমচ্ছয়র |”
সু ল ত্রা লমত্র (তখন মুচ্ছখাপাধযায়) IPTA র সলিয় সদসয তখন , তাাঁচ্ছক লদচ্ছয়ই গানলট্ গাওয়াচ্ছিন সলিি | “চসই চমচ্ছয়”
গানলট্র র সলঠক মূ িযায়ন আমরা চবাধ হয় আে ও কচ্ছর উঠচ্ছত পালরলন |
পশ্চাত্পট্ ট্া যখন এই, তখন শুরু চহাচ্ছিা পালট্ম এবং লক ু চমৌলিক স্রিার মচ্ছধয াপা

াচ্ছমিা, যা রচ্ছম চপৌ ি “আয়

বৃ লি চ চ্ছপ “ গানট্ার সমচ্ছয় |
সলিি তকচ্ছশার চথচ্ছকই বাম আচ্ছদািচ্ছন সলিয়ভাচ্ছব েলড়ত | প্রধানত দলক্ষন লিশ পরগনায় প্রথচ্ছম লবদযাধরী নদী
dredging এর আচ্ছদািন চথচ্ছক শুরু কচ্ছর তারপর হলরনালভ, চকাদালিয়া, চসানারপুচ্ছর লনচ্ছের হাচ্ছত গণনাট্য সংচ্ছঘর
বুলনয়াদ গচ্ছড়চ্ছ ন | এবং activist ল চ্ছিন, পালট্ম HQ চত বচ্ছস থাকা রােননলতক strategist নয় | ১৯৪৬ সাচ্ছি
চনতােীর INA র উচ্ছদযািাচ্ছদর লব াচ্ছরর নাচ্ছম প্রহসন শুরু চহাচ্ছিা | প্রলতবাদ লমল চ্ছি সলিি অচ্ছল্পর েনয পুলিচ্ছশর গুলি
চথচ্ছক রক্ষা পান | লকন্তু সহচ্ছযাো রাচ্ছমশ্বর বচ্ছদযাপাধযাচ্ছয়র রিাি প্রাণহীন চদহ তাাঁর চকাচ্ছি িু লট্চ্ছয় পচ্ছড় | পরবতমী
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কাচ্ছি চবশ লক ু গাচ্ছন শহীদ রাচ্ছমশ্বাচ্ছরর উচ্ছল্লখ আচ্ছ | এরপর ১৯৪৮ সাচ্ছি CPI চক চবআইলন চঘাষণা করি ভারত
সরকার | রাতারালত ৪৬ ধমমতিা লিচ্ছট্র অলফস তলল্পতল্পা গুলট্চ্ছয় তািাবন্ধ্ কচ্ছর সব সদসযরা গা াাকা লদচ্ছিন | লবনয়
রায় চক প্রায় চ ারাই মাচ্ছির মত বাংিাচ্ছদশ (তখন পূ বম পালকস্তান) এর পচ্ছথ রালশয়ায় পালঠচ্ছয় চদওয়া চহাচ্ছিা | আর
তখন সলিচ্ছির নাচ্ছম লতনচ্ছট্ এচ্ছরস্ট ওয়াচ্ছরন্ট োলর চহাচ্ছিা | দু ব র প্রায় কুকুচ্ছরর মত পালিচ্ছয় চবড়াচ্ছিন সলিি লকন্তু
ধরা চদনলন |
এই আচ্ছদািন মুখী মানু ষ চক যখন পালট্মর কাচ্ছ েবাবলদলহ করচ্ছত চহাচ্ছিা, স্বভাবতই প্র ন্ড লবক্ষুব্ধ হচ্ছয়ল চ্ছিন |সলিচ্ছির
লনচ্ছের ভাষায় – “ তখন পালট্ম বিচ্ছত কতগুচ্ছিা মুখ চ াচ্ছখর সামচ্ছন চভচ্ছস উঠচ্ছত িাগচ্ছিা যাাঁরা সংস্কৃলতর ধারক বাহক
হচ্ছয় বচ্ছসচ্ছ ন | আমার আত্মতযাচ্ছগর এক শতাংশও যাাঁরা কচ্ছরনলন – শহচ্ছর বচ্ছস িালঠ ঘুলরচ্ছয় যাাঁরা ইচ্ছন্টচ্ছিক ু য়াি
হচ্ছয়চ্ছ ন | মৃ তুযর মুচ্ছখামুলখ েীবচ্ছন চকানলদন হনলন |”
সলিি চক কাঠগড়ায় ড়াচ্ছনা চহাচ্ছিা | শুধু “আয় বৃ লি চ াঁচ্ছপ “ নয়, “চকাচ্ছনা এক গাাঁচ্ছয়র বধু ” ও নালক প্রলতলিয়াশীি
গাচ্ছনর পযমাচ্ছয় পচ্ছড় | চকন ? না এচ্ছত গাাঁচ্ছয়র বধু র আশা ভচ্ছঙ্গর কথা বচ্ছি সলিি বাম আচ্ছদািন চক চ াট্ করচ্ছত
চ চ্ছয়চ্ছ ন | চক োচ্ছন , হয়চ্ছতা এই সব চকাথা স্মরণ কচ্ছরই সলিি পচ্ছর লিচ্ছখল চ্ছিন “ এই দু লনয়ায় ভাই সবই হয়, সব
সলতয, সব সলতয |”
দচ্ছির এই সলিলিত আিমচ্ছনর সামচ্ছন যখন সলিি পযু মদস্ত এবং বীতশ্রে , লঠক চসই সমচ্ছয় তাাঁর লপতৃলবচ্ছয়াগ ঘচ্ছট্ |
রুগ্না মা এবং অলববালহত চবান এর ভার এচ্ছস পড়ি তরুণ লবপ্লবী লশল্পীর কাাঁচ্ছধ | তখন লতলন চেযালত র সচ্ছঙ্গ
সদযলববালহত | লক ু ট্া অথমননলতক তালগচ্ছদ, অচ্ছনকট্া চমৌলিক লশল্পসৃ লির স্বাধীনতার চখাাঁচ্ছে সলিি বচ্ছম্ব পালড় লদচ্ছিন |
বচ্ছম্বর লবশাি লফল্ম েগচ্ছতর লশল্পী মহি সাদচ্ছর আপন কচ্ছর লনচ্ছিা এই যু গান্তকারী সু রস্রিাচ্ছক |
তার পর দীঘম লল্লশ ব র ঘর াড়া , বাম আচ্ছদািন, IPTA চথচ্ছক শত হাত দু চ্ছর | তা সচ্ছিও লনচ্ছের মনচ্ছক
সামযবাচ্ছদর চ তনা চথচ্ছক পুচ্ছরাপুলর সলরচ্ছয় রাখচ্ছত পাচ্ছরন লন | ১৯৭০ সাচ্ছিও সু কান্তর “লঠকানা” কলবতায় সু র লদচ্ছয়
চরকলডমং করাচ্ছনা তারই প্রমান |
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At Thirty Seven thousand feet in the sky.
By Shopan Dasgupta
“Flying with children on board”- your own or others. One of the worst mistakes to make is to
assume that the last time you flew everything went well and so it will all go well again. I
know it is said – lighting never strikes the same place twice.
September’ 2004 and we were flying as a family of three – my wife, my son Deep who was
11 months old and myself. We had got a special airfare on Qantas flights to Mumbai from
Sydney.
So early in the morning we were on board a Qantas flight QF 40 a Boeing 767- 300/ER to
Sydney from Auckland. Departure from Auckland at 07:05am and arrival at Sydney at
Australia time 07:35am. We got a seat where a baby bassinet could be fitted and rightfully so
it was fitted after the aircraft reached cruise altitude. The flight took off at 07:05am from
Auckland and off we were on our very long journey across half the globe to India.
In about three hours and a little over we were hovering the skies over Sydney getting ready to
land and procedure would have it – one has to buckle their child with the child belt that has to
be passed through the adult seat belt to hold the child in a sitting position. One of the toughest
‘ask’ thus far. Deep being barely a year old had a mind of his own and he simply wasn’t
prepared to sit quietly when the aircraft was landing and he was going on wailing due to pain
in his ears due attributed to the sudden change in air pressure due to gradual loss of altitude.
It was tough but finally we were on the ground. On deplaning and going through the
rigmarole of security process we head towards the departure gate for our next flight – QF 123
Sydney to Mumbai on board a Qantas 747- 300. Departure 09:00am and arrival in Mumbai at
IST 4:30pm. The aircraft being used on this route was clearly one of the older version of
Boeing 747 family - a relic. It was fitted with four Rolls Royce engines off the old.
Well! the flight took off on time and quickly climbed to cruise altitude of over 37,000 feet.
On this flight we were again seated in the middle of the aircraft against the galley wall where
the bassinet could be fitted facing us. Deep did look a lot unsettled at the start of the flight
and he was throwing a few tantrums but about 5 hours into the flight in the afternoon when
the outside sun was shining bright and it was actually quite hot inside the aircraft; Deep’s
condition worsened. It became so bad that he would not stop crying. He was crying
intermittently for almost an hour and a half and we began to panic. So did all passengers
around us who could hear his wailing.
My wife tried every which way a mother can to try and pacify her child to get him to feel
comfortable and calm. We took turns and paced down the aisle of the aircraft and stood near
the galley area near the toilets in the middle of the aircraft as well as at the rear near the
pantry. All passengers seated in an around us were becoming concerned hearing the constant
wailing by Deep.
When the crying did not stop we approached a senior steward on the board the aircraft who in
turn called for the Inflight customer services manager and they all became concerned for the
safety and personal well-being of Deep. They asked on the intercom for any doctor that was
present on board the aircraft and to our luck we had three doctors among the passengers who
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immediately made their presence known and they came down to the central galley to discuss
the next course of action to tackle this situation.
All of a sudden I look behind me and I look behind and find that the Captain of the aircraft
has left the cockpit and he too has become a part of the discussion with the doctors. The
Captain then says that he is going to dial for medical advice and that he will be making a few
calls to FAA in America. Not sure why he was taking advice from America but I guess that is
their protocol to deal with mid-air emergencies.
The captain re-joined us in about 20 minutes and asked me to move Deep up to the Business
Class deck which is above the economy class on a Boeing 747 and they found us spare seats
to try and make Deep feel more comfortable. The captain then went back to the cockpit to
seek advice whether they should inject and give Deep a sedative. After a while the pilot
came out again from the Cockpit and said that he had authority to ask any of the doctors on
board to administer the dose, only it was now up-to the parents to consent.
The Captain also said that the problem they faced in terms of taking the option for a medicalemergency landing was that they were basically just starting the stretch of flight over the
Indian ocean and there wasn’t any airport insight and neither any land for the next four hours
until they fly over the southern borders of India.
The three doctors and the Captain and the Inflight Customer Service Manager have a quick
discussion and they decide to administer a dosage of ‘Pamol’ and then they ask us to relieve
him of a few clothes to bear minimum so that he feels a more comfortable. They tell us that in
case he has breathing problems they can administer oxygen as well. Eventually he fell asleep
on my chest and he carries on sleeping for the next two and a half hours.
Intermittently the pilot and or the co-pilot would pop out of their cockpit and check on his
condition. I had passengers coming up from the lower deck to ‘Business Class’ to check on
how Deep was doing. The pilot took further control of the situation by reducing altitude and
flying at a lower air corridor. The pilot did state that doing this would lengthen the flying
time but it was in the interest of Deep and his oxygen intake. The Captain has already radioed
the air traffic controls informing them about the on board situation.
Eventually when we were close to Mumbai airspace, it was made known to the pilot of the
aircraft that there was an ongoing Air Show in Mumbai and due to the heavy air traffic all
aircraft had to spend nearly an hour extra in the air before they finally got their clearance to
descend and land at Chattrapati International Airport Mumbai.
But the Qantas Captain took control of the situation and he radioed in and said that QF 123
had a sick child on board who needed medical attention and so they need to give him priority
to land and make way for the Boeing 747-300 to touch down as soon as possible. At about
17:35hrs our flight began making its final decent – going in to land into Mumbai. We were
requested by the Inflight Customer Services Manager to return to our seats in the lower galley
with Deep and to fasten our seat belts and get ready for the landing. As we were coming in to
land Mumbai was barely visible – thanks to the fog, no not fog……SMOG.
It was a brilliant landing and all passengers in and around our area burst out applauding as the
passengers in our rear section of the aircraft were happy for Deep and possibly for all of us
and the ordeal that we had underwent for the last five or six hours was finally over. The
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crying and constant wailing in pain had stopped and it was after many agonising hours of
flying that Deep managed a ‘smile.’ What happens on touch down in Mumbai is now history.
It was one harrowing experience.
We as parents were held hostage to the relentless nerve jangling wailing of my inconsolable
infant and so were the other hundred passengers who were around us or the section of the
aircraft where we were seated. We’re talking about a gruelling flight to a time zone so far
away you lose a whole day of your life to get there. The constant whirring sound of the
aircraft engines giving you company every minute of the journey. By the time you have
reached your destination, crumpled children in tow, the trauma of the journey will have aged
you beyond recognition. I have sufficient grey hair to prove that.
Whew!! That was a really steep learning curve. That was a real mid-air drama, something
that put us through unimaginable amounts of mental and physical stress. What are the
chances of this repeating itself the next time we take to the skies as a family?
Year 2008. We have a new addition to our family - our daughter Diya. We visit India to be
with family over the Durga Puja festival and to share our joy of an addition to the family.
Everything has been clockwork until now; our return trip 15th October’08 from Mumbai
departure in the morning at 11:45am. Mumbai was hot and we were simply left sweating and
exhausted with the heat.
On the day we reach the airport on time, all processes go to clockwork and we board SQ 421
(Boeing 777 – 200 series aircraft which is a fabulous part of the 777 family) half an hour
prior to departure. As soon as we enter the aircraft my daughter Diya shows initial signs of
discomfort and by the time boarding is over and the aircraft has taxied out to the runway she
starts wailing incessantly and quite loud. It throws me into a bit of a panic. With doctor’s
advice and under prescription we were prescribed a ‘sedative’ and were told that we needed
to administer a dosage just prior to getting on board. We had followed every bit of
instruction but it did not change the situation one bit.
When the aircraft finally settled into a corridor at 37,000 feet the air hostesses bought some
warm milk and some goodies for Diya and it distracted her a bit. She was given a children’s
kit and she started fiddling with a few toys before finally falling off to sleep. I thought that
crisis has been evaded. Within a couple of hours as the flight begins its decent into
Singapore, Diya again starts wailing in pain…we go through one hell of a landing in terms of
her loud and shrill wailing. It is 7:30pm Singapore local time. I just thought to myself – ‘Not
Again’. This is Déjà vu.
Immediately on deplaning we had to board the longest sector of our journey to reach
Auckland and so we changed terminals by taking the SKY TRAIN. Our next flight was SQ
285 (Boeing 777-300 ER) departure was around 20:40hrs. We boarded the aircraft after
Security check and on putting foot inside the aircraft Diya started crying again. She kept on
crying and we knew that the alarm had been initiated. We deplaned and ground staff escorted
us to the medical clinic at Changi International Airport. Diya was visibly disturbed and
something about her was not right. The doctors at Changi airport check her out and put her
under observation for the next couple of hours. In the process the Customer Service Desk - at
Changi International take Diya’s passport in their custody and we are told that we could only
get it back when the Changi Airport doctors certify that Diya is airworthy to fly. That meant –
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WE were GROUNDED at CHANGI. Grounded at 22:50hrs. Thought to ourselves –
“Welcome to Singapore.”
Would you believe it! You must have seen the movie ‘THE TERMINAL – the story revolves
around a Russian migrant who is grounded at an American Airport for days. Our story felt
similar. The funny part is that we got our passport back within four hours of Diya being sent
into observation as the doctors – gave her the all clear. It was a case of ‘colic’. They
administered the proper medication and she was all ‘OK’.
But ALAS! we were grounded at Changi International Airport for over 72 hours. Changi
International Airport became our home our residence for the next couple of days, until the
ground staff at Changi Airport could find four seats for us on one of the two flights that leave
Changi International each day for Auckland. It was ‘peak season’ and all flights were full.
What happens next was a pure adventure of a life-time. I can actually write another story
simply on the 72 hours at Changi International Airport. But that is not the purpose of this
article. The true purpose of this article is – should parents with infants or children up-to the
age of 7 fly; not just fly but also undertake these long journeys across the half or three
quarters of the globe at an altitude of over 37000 feet.
Having had the real life experience of infants falling sick on board long haul flights I honestly
believe it is not worth putting the safety of the infant as well as the safety of the other 250
plus passengers at risk. I am aware that these days doctors prescribe mild sedatives. This
over-the-counter medicine contains promethazine, a sedating antihistamine. Usually
administered on the advice of a GP to treat motion sickness or discomfort from certain
allergies, it has become the secret weapon for many middle-class parents embarking on longhaul flights.
If you’re not capable of occupying your offspring on a plane then perhaps you should stay at
home.’ One outraged mother suggests taking a bagful of small toys to unwrap as distracting
‘surprises’ every 20 minutes for the duration of the journey. By the time you have reached
your destination, crumpled children in tow, the trauma of the journey will have certainly aged
you beyond recognition. This is surely very true with the experiences that we have had as a
family.
Should we wait to be reunited as a family until the children are old enough to sit still, without
noise or fidgeting, for hour after tortuous hour? I think not. So ever since that first overseas
flight with Deep and eventually with Diya, I have clutched my bottle of over-the-counter
antihistamine tighter than my passport. Indeed, it used to be the first item to go in my flight
bag, ahead of toothbrushes and Barbie dolls or teddy bears. But honestly, I don’t think it is a
proper thing to do –sedating your infant or child simply so that you and your fellow
passengers can have a stress free flight. The after-effects of those medicines is something that
I never thought off and we are not very aware off. A decent dosage will have significantly
increased effect – on the infant or the child and it could have problem or problems that could
damage a particular organ or organs for life. The ramifications are unknown. The
manifestations are unknown. We will never know.
Recipe for perfect disaster!!
________________________________
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মাছের মাথার নানা রকম
শ্রীমতী শীখা ভ ৌমমক
১) মাছের মাথা মিছে বাধা কম িঃ
সামগ্ীিঃ বড় বাধাকম -১টা, বড় রুই মাছের মাথা-১টা, মাঝারী সাইছের আলু - ৪ভট, মটর-১০০ গ্াম, েীরা- ৫০ গ্াম,
আিা- একমট বড় টুকছরা, শুকছনা লঙ্কা- ৫/৬টা, ভতে াতা- ৪/৫টা, লবন-হলু ি আন্দােমত, কাাঁচা লঙ্কা ২টা টুকছরাটুকছরা কছর রাখুন। ভতল ২৫০ গ্াম।
প্রণালীিঃ কম টা ভোট ভোট কছর ভকছট মনন, মাছের মাথাটাছক ভকছট নু ন-হলু ি মামখছে রাখুন, আলু গুছলা টুকছরা-টুকছরা
কছর ভকছট রাখুন। এর র কড়াইছত ভতল মিছে, নু ন-হলু ি মাখাছনা মাথাটাছক ভ ছে একটা াছে তুছল রাখুন। এর
র মেছর, ভতে াতা, শুকছনা লঙ্কা মিছে ভ াড়ন মিন। এর র আলু ভ ছে উমিছে মনন। কড়াইছত আরও ভতল মিছে
আিা, মেছর, শুকছনা লঙ্কা, হলু ি মিছে মশলাটা াল কছর াো হছল কম গুছলা মিন। টছমট, মটর, কাাঁচালাঙ্কা মিছে
মকেু ক্ষণ নাড়া-চাড়া কছর ভেছক রাখুন। যখন কম টা আধ ভসদ্ধ হছব তখন মাথার টুকছরা আর াো আলু র টুকছরা
গুছলাও মিছে মিন। যখন েল শুমকছে যাছব তখন কড়াইটা নামমছে মি আর গরম মশলা মিছে ৩/৪ মমমনট ভেছক রাখার
র মরছবশন করুন।

২) মাছের মাথার মুমরিন্টিঃ
সামগ্ীিঃ বড় মাছের মাথা ১মট, বড় আলু ২মট, বড় ম াঁোে ১মট, রসু ন ১মট, বড় এক টুকছরা আিা, টছমট ২মট, মেরা ২
চামুচ, ধছন ২ চামুচ, শুকছনা লঙ্কা ৬/৭ টা, িারমচমন, ভোট এলাচ ৫/৬ টা, ভগাল মমরচ, লবন, ভতে াতা ৩/৪টা, কাচা
লঙ্কা, ধছন াতা, ভতল ২০০ গ্াম।
প্রণালীিঃ প্রথছম মাছের মাথাটা ভোট ভোট কছর ভকছট নু ন হলু ি মামখছে রাখুন। আলু টা মমমিোম সাইে কছর ভকছট
মনন। ম োেটা ভোট ভোট কছর ভকছট মনন। কড়াইছত ভতল মিন। এবার ভতে াতা, শুকছনা লঙ্কা, মেরা ভিবার র
ভ োেটা কড়াইছত ভেছড় মিন। ভ াঁোে মকেু টা লাল লাল হছল সব মশলা ও আলু মিছে মিন। এসব গুমল াো হছল
মাছের মাথা মিছে লবন, হলু ি, কাচা লঙ্কা, টাছমট মিছে আচ কমমছে ভেছক মিন। মাছঝ মাছঝ োকনা খুছল নাড়াচাড়া
করুন। মাছের মাথাটা াো হছে ভগছল সামানয একটু েল মিছে ভেছক মিন। াোটা মাখা-মাখা হছল নামমছে ধছন াতা
ভোট ভোট কছর ভকছট মিছে মিন।

৩) মাছের মাথার েযাচড়ািঃ
সামগ্ীিঃ

ু াঁইশাক ৫০০ গ্াম, মুছলা ১মট, কুমছড়া ২৫০ গ্াম, ভবগুন ২মট, আলু ২মট, কাাঁচা লঙ্কা ৫/৬, মেম ১০০ গ্াম,

আিা এক টুকছরা, টছমট ২মট, ভতল ২০০ গ্াম, হলু ি লবন আন্দােমত। এবএ একটা বড় মাছের মাথা।
প্রণালীিঃ প্রথছম মাছের মাথাটা াছলা কছর ভ ছে মনন। তার র তমর-তরকারী গুমল ভকছট াছলা কছর ধু ছে মনন।
কড়াইছত ভতল মিছে ভতল গরম হছল াাঁচ ভ ারন ও একমট শুকছনা লঙ্কা মিছে ভ ারন মিন। াো হছল আিাটা মিন
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এবএ সছে তমর-তরকারী মিছে মিন। এর সছে টছমট, কাাঁচা লঙ্কা, হলু ি লবন মিছে াছলা কছর ােুন। তার র মাছের
মাথাটা ভ ছে তরকামরর ভ তর মিছে সামানয একটু েল ও চাছের চামুছচর িু ই চামুচ মচমন মিছে ভেছক মিন। ভসদ্ধ হবার
র ধছন াতা মিন। মাখা-মাখা হছল নামমছে মিন।

৪) মুগ িাছলর মুমড়িন্টিঃ
সামগ্ীিঃ মুছগর িাল ২৫০ গ্াম, মাছের মাথা ১মট, মেরা ২ চামুচ, শুকছনা লঙ্কা ৪/৫, ধছন ১ চামুচ, হলু ি লবন আন্দাে
অনু যামে, টছমট ২মট, কাাঁচা লঙ্কা ৩/৪, ভতে াতা, গরম মশলা, ভতল ২৫০ গ্াম।
প্রনালীিঃ প্রথছম িালটা বািামী রছের মত াছলা কছর ভ ছে মসদ্ধ কছর মনন। মাছের মাথাটা ভোট ভোট ভকাছর ভকছট নু ন
হলু ি মামখছে ভ ছে মনন। তার র মেরা ভতে াতা শুকছনা লঙ্কা ভ ারন মিন। ভ শা মশলা ভ ারছনর মছধয মিছে ভ ছে
মনন। তার র টছমট কাাঁচা লঙ্কা মিছে একটু নাড়াচাড়া কছর িাল ও মাছের মাথা মিছে মিন। আন্দাে অনু সাছর েল মিছে
লবন ও হলু ি মিছে ভবশ মকেু ক্ষন কম আাঁছচ রাখুন। িাল যখন গাঢ় হছে যাছব তখন মি আর গরম মশলা মিছে নামমছে
৪/৫ মমমনট ভেছক রাখুন।
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Growing up in the 21st century
We have entered the 21st
  century, a time of great change. The ways of life and frames of
thinking have evolved, leaving a large gap between what the world is now and what it
used to be. From the perspective of someone who has been brought up in this
generation within New Zealand I would like to express my thoughts based on my
experiences growing up.
We are often called the troublesome generation, the one that is hard to understand. We
can be mistaken as rebellious because of our views on the world. In fact one of the
teachers I had during primary, got frustrated one day and said, “your generation is
generation Y, you know why? Because no one has yet understood why you are the way
you are.” None of us truly understood what she meant at the time. But our perspectives
changed over time.
When our parents, grandparents, and great grandparents were growing up there were
various differences in their upbringing. For one, there was no concept of questioning
what was said to them. If you were told something by someone who was older than you,
then it was right and there was no explanation required. On the other hand, our minds
can’t always work this way. We tend to question everything instead of believing what we
are told, and unless we get explanations behind a point made to us we often challenge
it. We live by the thinking that just because people have believed something is right for
many years doesn’t mean it is true. For instance 30 years ago, if someone told a child
that 2+2 is 4 they would accept it straight away with no explanation required. If you ask
us the same thing today the child will probably ask why? Why is it 4 and not 5?
The same goes for many traditions. We are brought up in a multicultural environment
meaning that we are exposed to many cultures and rituals which we wouldn’t necessarily
be accustomed to in our homeland. This broadens our horizons and patterns of thinking
when we are at the stages of developing our values and identity. It means that though
we try our best to adopt the values taught by our parents, these are accompanied by
external influence. This may lead to us to question the reasons behind rituals of our
culture, and incorporate those of other cultures. An example of this is, in India a cultural
ritual for some religions is to avoid eating beef because cows are sacred. Over here
however most people eat beef and it is the only choice present in some places. People
here are encouraged to eat beef to develop strength, and a lot of our generation has
started asking why they should be any different. A lot of us have started eating beef, but
in saying this, we still respect our parent’s decisions in maintaining their traditions and
we understand where and when we should have beef and when we should avoid it.
Our parents and the generations before us aren’t used to these changes which is why we
are often faced with conflict. When we would ask for explanations when we were young
we would often be faced with consequences. This was followed by a telling off, about
how our parents always listened to what their elders said and they would never question
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anything because they knew what their elders will say is always right. As time progresses
though a lot of teachers, parents, and lecturers have started changing their view of
thinking to try and adapt for us.
One aspect which I think parents don’t always realise because of their love for their
children is when they are being over protective. We all know our parents care more
about us than themselves and they always want the best for us but at the same time
parents often need to let their children take risks, and try new things in order to learn. A
small example of this which I have seen a lot, is parents keeping kids away from dogs. It
is understandable that some dogs are aggressive and it is best to keep little children
away from particular dogs. However it is important that children are not constantly
under the influence that all dogs bite. I have seen many of my friends talk about their
immense fear for dogs because they have never actually been exposed to dogs. When I
introduce the same friends to my dog, they fall in love with him and they realise their
fears are irrational. This showed me that if we are always stopped from trying something
without even experiencing it, unnecessary fear can build up in our minds and this fear
can linger on and be hard to overcome.
As I grew up and became more aware of what was happening around me I noticed a
repetitive trend of students who were scared of their parents. It was not the kind of fear
that is inevitable if we do something wrong, but it was a strong fear of asking or telling
their parents simple things which were on their mind. This may seem normal to some,
but it came as something shocking and surprising to me. Though I wouldn't say my
parents aren't strict, they also made it a point to make sure that I was never afraid to tell
them things. They made sure they take their place in my life as friends as well as parents.
It's important for us to feel like we can tell our parents anything without being worried.
I've seen my friends and so many other people around me be forced into decisions, or
make wrong decisions just because they don't talk to their parents. I have a friend right
now who is doing pre medicine and she hates it. Her dad is forcing her to do it and she
doesn't have a strong enough relationship with her dad where she could express her
feelings. Her dad no doubt wants her to do well and be successful in her future but this
is most likely not the key to her happiness and she is unable to tell him that.
We may be different in many ways from the generations before us but we will take
everything you teach us and make this world a better place. Help us get answers and
help us see evidence because we find it hard to accept information without proof. Love
us ample but let us experience the world, take risks, and learn from mistakes.
- Svetlana Banerjee
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56 White Swan Road, MT. Roskill, Auckland 1041, NZ
T: 09 627 0009 M: 022 106 0913 E: sandhya_badakere@yahoo.com

Swar Sadhana Academy of Indian Music
This Institute was formed in January 2008 in Auckland.
It has an Affiliation with Sur Jhankaar Academy of Mumbai. .
A course has been designed to provide training ranging from:Voice culture and voice production technique,
A strong base in Hindustani Classical Raags and semi classical forms
Rendition of bhajan, ghazals and Bollywood songs.
Our main focus has been to offer a four year training course up to a certificate
level recognized be government of Maharashtra.
We maintain a good Guru Shishya Parampara at the Academy.
Group coaching for children of 5 years to 12 years
Individual training for children above 12 years and for adults.
For further details please contact
Sandhya Rao Badakere (director)
096270009
0221060913
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