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The team at NCBT 
Wishes everyone a 
Happy Durga Pooja 

l 

সম্পা দকীয় 
আমাদদর ঘদর ঘদর বাদরা মাদস তেদরা 
পার্ব্বণ প্রচলিে। অবশ্য “তেদরা পার্ব্বণ” 
বাকযটা তিাক প্রবাদ মাত্র। আসদি 
আমাদদর ব্রে-পার্ব্বণ অসংখ্য। সমগ্র 
ভারেবদষবর লবলভন্ন প্রাদে লবলচত্র আচার-
লবচারসম্পন্ন, কে লবলচত্র ধরদণর ব্রে-
পার্ব্বণালদর প্রচিন তে রদয়দে োর 
লিসাব তক রাদখ্? তেদরার লপদে একটা 
বা দুদটা এমনলক লেনদট শূ্নয বলসদয় 
লদদিও সলেক সংখ্যা লনণবয় করা োয় 
লকনা ো সদেদির লবষয়। সমগ্র 
ভারেবদষব প্রচলিে ও আচলরে ব্রে-পূজা 
ও পািা-পার্ব্বণালদর সামলগ্রক সংগ্রি 
এক লবশ্াি দালয়ত্ব। এই কাজ এখ্নও 
পেবে তকউ কদরদেন লকনা জালননা।  
আমরাও অবশ্য এই কাদজ িাে লদইলন 
এবং অে বড় লবষয় লনদয় আদিাচনায় 
ব্রেী িই লন। আমরা জালন এবং মালন তে 
বাঙ্গািীর  বাদরা মাদস তেদরা পাববদনর 
মদধয োবেীয় েে ব্রে-উৎসব আদে 
োর মদধয দূর্বাপূদজা  দচদয়সব  বড় এবং 

প্রধান উৎসব। শ্াদরাদীয় দূদর্বাৎসব বহুি প্রচলিে এবং বাঙ্গািী মানদষ এই দূর্বাপূদজার স্থান োবেীয় পাি-পার্ব্বণালদর মদধয, 
সবার উপদর।  

তদবী দূর্বা িদিন শ্লির রূপ। ধমবশ্া� অনুসাদর মা দূর্বা িদিন “দূর্বলেনালশ্নী” অর্বাৎ সকি দুুঃক্ষ-দুদবশ্ার লবনাশ্কালরনী। 
পুরাকাদি মলিষাসুদরর অেযচাদর তদবোরা স্বর্ব তর্দক লবোলরে িদয়লেদিন। সমস্ত লবশ্ব ব্রহ্মাণ্ড (মলিষাসুদরর) অেযাচার 
অশ্ালেদে পলরপূণব িদয় উদেলেি। তসই সময় ব্রম্মা-লবষু্ণ-মদিশ্বদরর শ্রীর তর্দক তেজরলি একলত্রে িদয় এক লবশ্াি 
আদিাক পূদের আকার ধারণ কদর। তসই আদিাক পূদো তর্দক আলবভূবো িদিন লদবয অদ� সলিে আদযাশ্লি মিামায়া মা 
দূর্বা। লেলন অসুর কুিদক লবনাশ্ কদর লবশ্ব-ব্রহ্মাদণ্ড শ্ালে স্থাপন করদিন।  

ব্রহ্মবববেব পুরাণ অনুোয়ী দুর্বা পূদজার (বসে কাদি) প্রর্ম প্রবেবক লেদিন শ্রীকৃষ্ণ, লদেীয় বার দুর্বা পূদজা কদরন লপোমি 
ব্রহ্মা আর েৃেীয়বার দুর্বা পূদজার  আদয়াজন কদরন স্বয়ং মিাদদব।  সৃলির প্রর্দম শ্রীকৃষ্ণ ববকুদে প্রর্ম দুর্বা পূদজা কদরন। 
এর পর লপোমি ব্রহ্মা মধু ও বকটভ নাদম দুই অসুর বদধর জনয লিেীয় দুর্বা পূদজা কদরলেদিন। পদর লশ্ব োকুর লত্রপুর 
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Probasee Souvenir 2016.indd   3 2/10/16   6:03 PM



4

নাদম এক অসুরদক বধ করবার জদনয েৃেীয় দুর্বা পূদজার আদয়াজন কদরন।  দুববাশ্া মুলনর অলভশ্াদপ িক্ষীদক িালরদয়, 
শ্াপমুি িওয়ার অলভিাদশ্ তদবরাজ ইন্দ্র চেুর্ববার দুর্বা পূদজা কদরন। 
 
এর পর তর্দকই পৃলর্বীদে মুলনঋলষ, লসদ্ধপুরুষ ও মানুদষরা নানা তদদশ্ নানা ভাদব  দুর্বাপূদজা কদর আসদে। পৃলর্বীদে সবব 
প্রর্ম ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু, ক্ষীরসার্দরর েীদর মা দুর্বার মালটর মুলেব র্দড় পূদজা কদরন।  
 
দুর্বাপূদজা বেদর দুবার িয়।  একবার আলশ্বনমাদস অর্বাৎ শ্রৎকাদি এবং একবার বসেকাদি। শ্রৎকাদির দুর্বাপূদজা 
“শ্াদরাদীয় দুর্বাপূদজা” বা ”শ্ারদদাৎসব” এবং বসেকাদির দুর্বাপূদজা “বাসেীপূদজা” নাদম খ্যাে। শ্াদরাদীয় দুর্বাপূদজার 
আদর্ তকবিমাত্র বসেকাদিই দুর্বাপূদজা  অনুলিে তিাে। বসেকাদির এই পূদজাদকই দূর্বাপূদজা বিা তিাে। 
 
আলদ দুর্বাপূদজা বসে কাদি অনুলিে িদিও, তত্রোেুদর্ শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বদধর জদনয শ্রৎকাদি অর্বাৎ অকাদি মা দূর্বার 
পুদজা কদরলেদিন। োই এই শ্রৎকাদির পুদজাদক অকাি তবাধনও বিা িয়। বালিকী রলচে “রামায়ন” বা েুিসীদাদসর 
“রামচলরে মানদস”, রাবণ বদধর জদনয শ্রীরামচদন্দ্রর এই শ্রৎকাদির  দূর্বা পুদজার তকান উদেখ্ তনই।  বাংিার ভিকলব 
কৃলিবাস ওঝা (বালিকী “রামায়ন” বা েুিসীদাদসর “রামচলরে মানদসর” বাইদর) বাংিার েৎকািীন রীলেনীলে ও তিৌলকক 
জীবদনর নানা অনুষঙ্গ, অদনক লমর্, র্ল্প বাংিা রামায়দণ ইচ্ছাকৃেভাদব ঢুলকদয় বাংিা রামায়ণ আদরা সমৃদ্ধ করার তচিা 
কদরন।  কৃলিবাসী রামায়ণ অনুোয়ী, রামচন্দ্র েখ্ন রাবন বদধর জনয লচলেে, েখ্ন ব্রহ্মা রাদমর কাদে উপলস্থে িদয়,  
ষিীকদল্প তবাধদনর লবধান  লদদিন। লপোমি ব্রহ্মার পরামদশ্ব শ্রীরামচন্দ্র ষিীদে তবাধন ও সপ্তমী-অিমীদে ভলিভদর মাদয়র 
পুদজা করদিন। অিমী-নবমীর সন্ধীক্ষদণ (অিমীর তশ্ষ ২৪ লমলনট এবং নবমীর প্রর্ম ২৪ লমলনট) রাবণ বধ করদিন।  
অিমী-নবমীর সন্ধীক্ষদণর এই পুদজাদক সন্ধীপূদজা বিা  িয়। অবদশ্দষ নবমীদে লবশ্াি পুদজার আয়জন তিাি এবং দশ্মীদে 
লবজয় উৎসব বা লবজয়া পালিে তিাি।   
 
শ্াদরাদীয় দূর্বাপূদজায় ‘তবাধন’ নাদম একলট অঙ্গপূদজার পর পূদজার সূচনা িয়। ‘তবাধন’ শ্দের অর্ব ‘জার্রন’। বাসেী পূদজায় 
(বসে কাদির দূর্বা পূদজায়), এই তবাধন অনুিান িয় না। শ্রাবণ তর্দক তপৌষ মাস পেবে দলক্ষনায়ন কাি, অর্বাৎ তদবোদদর 
রালত্র কাি এবং মাঘ তর্দক আষাঢ় মাস পেবে উিরায়ণ কাি অর্বাৎ তদবোদদর লদবাকাি। লদবাকাদি অর্বাৎ জাগ্রেকাদি 
পুনরায় জার্রদনর প্রদয়াজন িয় না। লকন্তু দলক্ষনায়ন অর্বাৎ তদবোদদর রালত্রকাদি শ্াদরাদীয় দূর্বাপূদজায় ‘তবাধদন’র প্রদয়াজন 
িয়।  
 
দূর্বাপূদজা বহুকাি তর্দক প্রচলিে িদিও, ঘটা কদর দূর্বা পূদজার ইলেিাস খু্ব পূদরাদনা নয়। ইলেিাস তর্দক মধযেুদর্ বাংিা 
সালিদেয দূর্বাপূদজার অলস্ত� পাওয়া োয়। বমলর্িী কলব লবদযাপলের “দূর্বাভলিেরলঙ্গনী”-দে মা দূর্বার বেনার উদেখ্ আদে। 
১৫১০ সাদি কুু্চলবিাদরর রাজা লবশ্ব লসংি দূর্বাপূদজার আদয়াজন কদরলেদিন। ১৬১০ সাদি তকািকাোয় (বলরশ্া/দবিািা) 
সাবণব রায়দচৌধূরীর পলরবার, মা দূর্বার তেদি-দমদয় পলরবার সি প্রর্ম দূর্বা পূদজার আদয়াজন কদরলেি বদি তশ্ানা োয়। 
সাবণব রায়দচৌধূরী পলরবাদরর দূর্বা পূদজা আজও িদয় আসদে। তসই পলরবাদরর একজন (অরুনাভুঃ রায়দচৌধুরী) বেবমাদন 
আমাদদর অকিযাদের সাববজজীন দুর্বাপূদজার সদসয। ১৭৯০ সাদি এই পূদজায় আকৃি িদয় হুর্িী তজিার ুপলপ্তপাড়ায় 
বাদরাজন বনু্ধ লমদি চাাঁদা েুদি প্রর্ম সার্ব্বজনীন দুর্বা পূদজার আদয়াজন কদরন। ো বাদরাইয়ার/বাদরাইয়ারী বা ‘বাদরায়ারী’ বা 
‘সার্ব্বজনীন’ দুর্বাপূদজা নাদম বযাপক পলরলচলে পায়।  

আমাদদর অকিযাদের সার্ব্বজনীন দুর্বাপূদজাও বাদরায়ারী দুর্বাপূদজা। েদব আমাদদর এই পূদজা বাদরাজন নয়, বাইশজন বনু্ধ 
লমদি শুরু কদরলেদিন। ো স্বদ�ও আমাদদর এই পূদজা “বাইশয়ারী” না িদয় “বাদরায়ারী” পূদজা। আজ তর্দক ২৫ বের 
আদর্ অকিযাদের নয়টা এবং Palmerston North-এর দুদটা পলরবার এক ঘদরায়া ববেদক/আড্ডায় অকিযাদে দুর্বা পূদজার 
সম্ভবনা লনদয় আদিাচনা কদরন এবং অকিযাদে দুর্বা পূদজা করার লসদ্ধাে তনন। (এই লবষয় লনদয় লবস্তালরে জানার জদনয 
লভেদরর পৃিায় তদখু্ন)। 
 
প্রলে বেদরর মে এই বেরও আমরা শ্াদরাদীয় দুদর্বাৎসব উপিদক্ষ মাদয়র আরাধনায় লমলিে িদয়লে। েদব আমাদদর এই 
বেদরর পূদজা একটা লবদশ্ষ কারদন উদেখ্দোর্য। এই বের  আমাদদর অকিযাদের সাববজনীন  দূদর্বাৎসদবর রজেজয়েী 
বের অর্বাৎ  ২৫ বেদর পদাপবন।  আপনাদদর এই পূজয় তোর্দান করার জদনয সবাইদক জানাই আমন্ত্রন। 
 
এই পলত্রকাদক সাফিযমলণ্ডে করার জদনয তে সমস্ত তিলখ্কা, তিখ্ক, কলব ও লশ্ল্পীরা সিদোলর্ো কদরদেন োাঁদদর  জানাই 
আেলরক ধনযবাদ ও কৃেজ্ঞো। লবজ্ঞাপনদাোদদর সিদোলর্ো োড়া এই পলত্রকা প্রকাশ্ করা সম্ভব তিাে না। োাঁদদরও 
জানাই লবদশ্ষ ধনযবাদ ও কৃেজ্ঞো। লবজ্ঞাপন সংগ্রদির বযাপাদর অেনু তভৌলমক এবং তদবানে তদদবর ভূলমকা লবদশ্ষ 
প্রশ্ংসার তোর্য। িলরশ্ কািা (Harish Kala), তশ্ালভক নলে (Shovik Nandy) এবং কলপি ভর্দের (Kapil Bhagat) 
সিদোলর্ো োড়াও এই পলত্রকা প্রকাশ্ সম্ভব তিাে না। এই পলত্রকার কাজ করদে করদে মাঝপদর্ আমার Computer 
খ্ারাপ িদয় োয়। িলরশ্ (Harish Kala) োর লনদজর Computer লকেুলদদনর জদনয আমাদক বযাবিার করদে লদদয় লবদশ্ষ 
সািােয কদর।  
 
লনউলজিযাে সাদববাজনীন দুদর্বাৎসব কলমলটর পদক্ষ শুদভচ্ছাসি। 
 
অলমে তসনুপপ্ত (সম্পাদক) 
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নাদম এক অসুরদক বধ করবার জদনয েৃেীয় দুর্বা পূদজার আদয়াজন কদরন।  দুববাশ্া মুলনর অলভশ্াদপ িক্ষীদক িালরদয়, 
শ্াপমুি িওয়ার অলভিাদশ্ তদবরাজ ইন্দ্র চেুর্ববার দুর্বা পূদজা কদরন। 
 
এর পর তর্দকই পৃলর্বীদে মুলনঋলষ, লসদ্ধপুরুষ ও মানুদষরা নানা তদদশ্ নানা ভাদব  দুর্বাপূদজা কদর আসদে। পৃলর্বীদে সবব 
প্রর্ম ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু, ক্ষীরসার্দরর েীদর মা দুর্বার মালটর মুলেব র্দড় পূদজা কদরন।  
 
দুর্বাপূদজা বেদর দুবার িয়।  একবার আলশ্বনমাদস অর্বাৎ শ্রৎকাদি এবং একবার বসেকাদি। শ্রৎকাদির দুর্বাপূদজা 
“শ্াদরাদীয় দুর্বাপূদজা” বা ”শ্ারদদাৎসব” এবং বসেকাদির দুর্বাপূদজা “বাসেীপূদজা” নাদম খ্যাে। শ্াদরাদীয় দুর্বাপূদজার 
আদর্ তকবিমাত্র বসেকাদিই দুর্বাপূদজা  অনুলিে তিাে। বসেকাদির এই পূদজাদকই দূর্বাপূদজা বিা তিাে। 
 
আলদ দুর্বাপূদজা বসে কাদি অনুলিে িদিও, তত্রোেুদর্ শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বদধর জদনয শ্রৎকাদি অর্বাৎ অকাদি মা দূর্বার 
পুদজা কদরলেদিন। োই এই শ্রৎকাদির পুদজাদক অকাি তবাধনও বিা িয়। বালিকী রলচে “রামায়ন” বা েুিসীদাদসর 
“রামচলরে মানদস”, রাবণ বদধর জদনয শ্রীরামচদন্দ্রর এই শ্রৎকাদির  দূর্বা পুদজার তকান উদেখ্ তনই।  বাংিার ভিকলব 
কৃলিবাস ওঝা (বালিকী “রামায়ন” বা েুিসীদাদসর “রামচলরে মানদসর” বাইদর) বাংিার েৎকািীন রীলেনীলে ও তিৌলকক 
জীবদনর নানা অনুষঙ্গ, অদনক লমর্, র্ল্প বাংিা রামায়দণ ইচ্ছাকৃেভাদব ঢুলকদয় বাংিা রামায়ণ আদরা সমৃদ্ধ করার তচিা 
কদরন।  কৃলিবাসী রামায়ণ অনুোয়ী, রামচন্দ্র েখ্ন রাবন বদধর জনয লচলেে, েখ্ন ব্রহ্মা রাদমর কাদে উপলস্থে িদয়,  
ষিীকদল্প তবাধদনর লবধান  লদদিন। লপোমি ব্রহ্মার পরামদশ্ব শ্রীরামচন্দ্র ষিীদে তবাধন ও সপ্তমী-অিমীদে ভলিভদর মাদয়র 
পুদজা করদিন। অিমী-নবমীর সন্ধীক্ষদণ (অিমীর তশ্ষ ২৪ লমলনট এবং নবমীর প্রর্ম ২৪ লমলনট) রাবণ বধ করদিন।  
অিমী-নবমীর সন্ধীক্ষদণর এই পুদজাদক সন্ধীপূদজা বিা  িয়। অবদশ্দষ নবমীদে লবশ্াি পুদজার আয়জন তিাি এবং দশ্মীদে 
লবজয় উৎসব বা লবজয়া পালিে তিাি।   
 
শ্াদরাদীয় দূর্বাপূদজায় ‘তবাধন’ নাদম একলট অঙ্গপূদজার পর পূদজার সূচনা িয়। ‘তবাধন’ শ্দের অর্ব ‘জার্রন’। বাসেী পূদজায় 
(বসে কাদির দূর্বা পূদজায়), এই তবাধন অনুিান িয় না। শ্রাবণ তর্দক তপৌষ মাস পেবে দলক্ষনায়ন কাি, অর্বাৎ তদবোদদর 
রালত্র কাি এবং মাঘ তর্দক আষাঢ় মাস পেবে উিরায়ণ কাি অর্বাৎ তদবোদদর লদবাকাি। লদবাকাদি অর্বাৎ জাগ্রেকাদি 
পুনরায় জার্রদনর প্রদয়াজন িয় না। লকন্তু দলক্ষনায়ন অর্বাৎ তদবোদদর রালত্রকাদি শ্াদরাদীয় দূর্বাপূদজায় ‘তবাধদন’র প্রদয়াজন 
িয়।  
 
দূর্বাপূদজা বহুকাি তর্দক প্রচলিে িদিও, ঘটা কদর দূর্বা পূদজার ইলেিাস খু্ব পূদরাদনা নয়। ইলেিাস তর্দক মধযেুদর্ বাংিা 
সালিদেয দূর্বাপূদজার অলস্ত� পাওয়া োয়। বমলর্িী কলব লবদযাপলের “দূর্বাভলিেরলঙ্গনী”-দে মা দূর্বার বেনার উদেখ্ আদে। 
১৫১০ সাদি কুু্চলবিাদরর রাজা লবশ্ব লসংি দূর্বাপূদজার আদয়াজন কদরলেদিন। ১৬১০ সাদি তকািকাোয় (বলরশ্া/দবিািা) 
সাবণব রায়দচৌধূরীর পলরবার, মা দূর্বার তেদি-দমদয় পলরবার সি প্রর্ম দূর্বা পূদজার আদয়াজন কদরলেি বদি তশ্ানা োয়। 
সাবণব রায়দচৌধূরী পলরবাদরর দূর্বা পূদজা আজও িদয় আসদে। তসই পলরবাদরর একজন (অরুনাভুঃ রায়দচৌধুরী) বেবমাদন 
আমাদদর অকিযাদের সাববজজীন দুর্বাপূদজার সদসয। ১৭৯০ সাদি এই পূদজায় আকৃি িদয় হুর্িী তজিার ুপলপ্তপাড়ায় 
বাদরাজন বনু্ধ লমদি চাাঁদা েুদি প্রর্ম সার্ব্বজনীন দুর্বা পূদজার আদয়াজন কদরন। ো বাদরাইয়ার/বাদরাইয়ারী বা ‘বাদরায়ারী’ বা 
‘সার্ব্বজনীন’ দুর্বাপূদজা নাদম বযাপক পলরলচলে পায়।  

আমাদদর অকিযাদের সার্ব্বজনীন দুর্বাপূদজাও বাদরায়ারী দুর্বাপূদজা। েদব আমাদদর এই পূদজা বাদরাজন নয়, বাইশজন বনু্ধ 
লমদি শুরু কদরলেদিন। ো স্বদ�ও আমাদদর এই পূদজা “বাইশয়ারী” না িদয় “বাদরায়ারী” পূদজা। আজ তর্দক ২৫ বের 
আদর্ অকিযাদের নয়টা এবং Palmerston North-এর দুদটা পলরবার এক ঘদরায়া ববেদক/আড্ডায় অকিযাদে দুর্বা পূদজার 
সম্ভবনা লনদয় আদিাচনা কদরন এবং অকিযাদে দুর্বা পূদজা করার লসদ্ধাে তনন। (এই লবষয় লনদয় লবস্তালরে জানার জদনয 
লভেদরর পৃিায় তদখু্ন)। 
 
প্রলে বেদরর মে এই বেরও আমরা শ্াদরাদীয় দুদর্বাৎসব উপিদক্ষ মাদয়র আরাধনায় লমলিে িদয়লে। েদব আমাদদর এই 
বেদরর পূদজা একটা লবদশ্ষ কারদন উদেখ্দোর্য। এই বের  আমাদদর অকিযাদের সাববজনীন  দূদর্বাৎসদবর রজেজয়েী 
বের অর্বাৎ  ২৫ বেদর পদাপবন।  আপনাদদর এই পূজয় তোর্দান করার জদনয সবাইদক জানাই আমন্ত্রন। 
 
এই পলত্রকাদক সাফিযমলণ্ডে করার জদনয তে সমস্ত তিলখ্কা, তিখ্ক, কলব ও লশ্ল্পীরা সিদোলর্ো কদরদেন োাঁদদর  জানাই 
আেলরক ধনযবাদ ও কৃেজ্ঞো। লবজ্ঞাপনদাোদদর সিদোলর্ো োড়া এই পলত্রকা প্রকাশ্ করা সম্ভব তিাে না। োাঁদদরও 
জানাই লবদশ্ষ ধনযবাদ ও কৃেজ্ঞো। লবজ্ঞাপন সংগ্রদির বযাপাদর অেনু তভৌলমক এবং তদবানে তদদবর ভূলমকা লবদশ্ষ 
প্রশ্ংসার তোর্য। িলরশ্ কািা (Harish Kala), তশ্ালভক নলে (Shovik Nandy) এবং কলপি ভর্দের (Kapil Bhagat) 
সিদোলর্ো োড়াও এই পলত্রকা প্রকাশ্ সম্ভব তিাে না। এই পলত্রকার কাজ করদে করদে মাঝপদর্ আমার Computer 
খ্ারাপ িদয় োয়। িলরশ্ (Harish Kala) োর লনদজর Computer লকেুলদদনর জদনয আমাদক বযাবিার করদে লদদয় লবদশ্ষ 
সািােয কদর।  
 
লনউলজিযাে সাদববাজনীন দুদর্বাৎসব কলমলটর পদক্ষ শুদভচ্ছাসি। 
 
অলমে তসনুপপ্ত (সম্পাদক) 
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Message for the New Zealand Sarbojanin Durgotsav Committee 

 

I wish you all the very best on this auspicious occasion of Durga Puja, as we 
celebrate the victory of good over evil. 

 It is a privilege to acknowledge the work of the New Zealand Sarbojanin Durgotsav 
Committee, which has been organising Durga Puja festivities since 1992. Thank you 
for  
25 years of service to the Bengalee community. Along with the Probasee Bengalee 
Association, the Sarbojanin Durgotsav Committee has been responsible for promoting 
the rich cultural and literary traditions of Bengal here in New Zealand. 

While Durga Puja is a religious and spiritual celebration of the triumph of good over 
evil, it is also a particularly special time for families to come together and partake of 
the festivities together. 

It is also an opportunity for Bengalees in New Zealand to celebrate their heritage, 
traditions and to showcase the beauty of Bengalee food, music, dance and attire to 
the rest of New Zealand. 

Best wishes for a blessed Durgotsav!  

 

 

Hon Phil Goff 
MP for Mt Roskill 
Labour Spokesperson for Ethnic Communities 
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With Best Compliments  

From 
 

 

 

 

 

 

 

 

632 DOMINION ROAD, BALMORAL, AUCKLAND. 

PHONE: 0508 411 111, EMAIL: INFO@RELIANZTRAVELS.COM 
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With Best Compliments  

From 
 

 

 

 

 

UNIT O, 8 BISHOP LENIHAN PLACE, BOTANY, AUCKLAND 2013. 

PHONE:09 272 3522 , 09 272 3544 

SHEIL:021 915 346, TONY:021 915 329, EVANGELINE:021 915 340 

E-MAIL:        INFO@TRAVELSHOPNZ.CO.NZ  

 

AFTER HOURS – PLEASE TEXT US AND WE WILL CALL YOU BACK. 
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Probasee Bengalee Association of New Zealand Inc. 

P O Box 27388, Mt Roskill, Auckland, New Zealand 

62 Puhinui Rd, Papatoetoe, Auckland 2104 
 

                                                                                                    

 

 

FROM THE PRESIDENT’S DESK 
September 2015 – September 2016 

 

Dear member 

Nearly a year has passed since the 
Executive Committee was given the 
responsibility of running the events of 
Probasee Bengalee Association for 2015-
16 and I am pleased to say that, together 
with your continuous encouragement, 
support and cooperation, we have been 
able to hold the following events 
successfully during this time: 

 Sarbojanin Durgotsav was held 
from 23 – 25 October 2015 at Ram 
Mandir, Henderson. This was the 
first time our Puja was held at that 
venue. Apart from our own 
members, their families and our 
usual guests, we had the privilege 
of having people, who visited Ram 
Mandir regularly, come and view 
our Puja, our cultural programmes 
and sample our dishes. Our 
cultural programmes featured 
several talented youngsters and 
adults and were successful. Our 
usual competitions, Sit and Draw, 
Go As You Like and Talent Quest 
attracted lots of participants. 
 

 Our Lakshmi Puja was conducted 
at the same venue on Monday 26 
October and was attended by 
about 100 people. 

 
 Bijoya Sommelon was held at 

Balmoral Church on 1 November 
2015. We felicitated our Puja Food 
Committee members on that 
occasion and it was well attended. 
 

 Probasee was given the 
responsibility of organising the 
Spirit of Cricket tournament from 
November 2015 to February 2016 
which our boys did in a befitting 
manner. Our players rose up to the 
challenge and emerged finalists 
through convincing wins against 
the other Indian teams. 
Unfortunately, in the finals, they 
missed winning the Champions 
Cup and came home with the 
runner-up trophy. 
 

 Our annual picnic was held at 
Cornwallis Regional Park on Sun 7 
February 2016. Although the picnic 
was well attended, we could not 
conduct our annual sports due to 
unforeseen circumstances. 
 

 Saraswati Puja was held on 
Saturday 13 February at the NZ 
Athia Trust Community Hall. 
People offered Pushpanjali, little 
children had their “Haathe Khori” 
and our Food Committee cooking 
excellent food for everyone. 
 

 Our annual badminton 
tournament was held at the YMCA 
Lynfield Sports Centre on Sat 9 
April and was attended by about 
30 participants and their families.  
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Probasee Bengalee Association of New Zealand Inc. 

P O Box 27388, Mt Roskill, Auckland, New Zealand 

62 Puhinui Rd, Papatoetoe, Auckland 2104 
 

 The very next day, Sunday 10 April, 
our Poila Boishakh programme 
was held at Papatoetoe High 
School. Our participants put up a 
good show which featured popular 
songs and recitations. We had a 
few new singers who added value 
to the programme. 
 

 Noboroshe Rabindranath and Hey 
More Bidrohi comprised our 
Rabindra Nazrul Sandhya which 
was staged on 19 June at Avondale 
College and was a fantastic effort 
by all - script writers, organisers, 
choreographers, narrators and 
recitors, singers, actors, dancers- 
in short, participants and their 
families and of course, the 
numerous helpers including 
backstage crew and 
administrators. We had the 
privilege of having assistance and 
participation from our fellow 
associations - Bhabna, BNZFS, 
Nandan, BANZI and Puja Sangha 
NZ in making this event a success. 
 

 Next our annual table tennis 
tournament was held on 2 July at 
Manurewa Table Tennis Club. 
Unfortunately, we only had 7 
participants this year and we 
sincerely hope that we can 
encourage higher participation in 
future. 
 

 Anondo Mela, which featured 
some traditional Bengali food and 
light music, was held at St 
Barnabas Church on 17 
September. Although it was a wet 

and dark evening, we had the 
privilege of having quite a few 
attendees who left with smiles of 
pleasure after sampling the Egg 
Devils, Ghugnee, Chhanar Payesh, 
Aaloor Dom, Sev Puri, Papri Chaat, 
Dahi Papri Chaat, etc and after 
listening to some lilting music and 
songs rendered by our local artists. 
 
On behalf of the Probasee 
Executive Committee, I would like 
to reiterate that we would not 
have been able to make any event 
successful without your 
continuous support, 
encouragement and cooperation. 
We thank you from the bottom of 
our hearts for the trust and 
confidence you have bestowed on 
us at all times and we sincerely 
hope to receive your benevolence 
in the years to come. 
 

 
NOMOSKAR O AANTORIK 

SHARODIYA SHUBHECHHA 
 

Malabika Bhaduri 
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With Best Compliments  

From 

 

 

 

 

 
 

 

 

With Best Compliments  

From 

SS Super Mart & Chennai Express  

578 Sandringham Road 

Phone: 0211 0953 36, 09 8494234 

sureshdeva@hotmail.com, www.rrkfood.co.nz 
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                              শুরুর গল্প 
                                                          উপাসনা চ ৌধুরী

২ রা  অক্টাবর ১৯৯২, শুক্রবার।  সাল তাররক্ের 
রিক্সব রিক্েই ললো শুরু করলাম কারণ এইবাক্রর 
পুক্ াটা রিক এইোক্েই আলািা। ৭ই অক্টাবর ২০১৬-
এর িুর্গা পুক্ াে  প্ররত বছক্রর মত এই বছরও মা  
সপররবাক্র রেউর লযান্ড এক্সক্ছে রিকই রকন্তু এইটা  

তাাঁর ২৫ তম আর্মে। এই পুক্ া অেয বছক্রর 
পুক্ া গুক্লার লেক্ক আলািা, লসটা বছক্রর সংেযা 
টা ২৫ বক্ল িেত েে, কারণ এই বাক্রর পুক্ া 
একটা পে চলা আর লপৌছক্োর র্ল্প বক্লক্ছ।        

১৯৯২।  রেউর লযাক্ন্ডর  অপুবগ সুন্দর লছাট্ট বন্দর 
শিক্রর  ে সংেযা তেে লক্যযর সংেযাে লর্াো 
িে ... যা আক্ া আমাক্ির লর্াটা লিশ বাি রিক্ে 
যরি শুধু রা যক্ক ধরা িে বা লসটাও ো িক্ে যরি 
আমাক্ির শির কলকাতা-লক  ে সংেযার 
তুক্লাোে তুক্লাো করা িে তািক্ল লিাক্টর লকাক্ে 
তারিক্লযর িাাঁরস ছাড়া আর রকছুই আসক্ব ো।    
এত রকছু বলক্তই িল এটা লবাঝাক্োর  েয লয 
লসই ২৫ বছর আক্র্ কলকাতা লেক্ক এত িূক্র, 
এত রে গে একটা শিক্র লযোক্ে ভারতীের 
সংেযাই রছল ের্েয, বাঙ্গালী পররবার লতা গুরটকে 
লসোক্ে, িুর্গা পুক্ া করাটা েুব সি  রছল ো। 
তবু িক্েরছল। মা লক ভাক্লাক্বক্স ।  

লসই ২৫ বছর আক্র্ মক্তগ পারি ো লিালাে রকক্স 
মাক্ের আর্মে িক্েরছল মক্ে োকা বা বলা 
মুশরকল রকন্তু এই রেউর লযাক্ন্ড মা এক্সরছক্লে 
িযান্ড বযাক্র্। এোর ইরন্ডোর ফ্লাইক্ট লচক্প, লকরবে 
বযাক্র্ক্  মা এক্স লপৌক্ছরছক্লে এই অকলযাক্ন্ড। 
এইটুকু শুক্েই অবাক িক্ল বলব অবাক িওোর 
বারক অক্েক রকছু আক্ছ। লসই সমে এোর 
ইরন্ডোর রবক্শষ পিারধকারী Mrs Manju Sarkar  

অকলযাক্ন্ডর প্রেম িুর্গা প্ররতমা এক্েরছক্লে হ্যান্ড 
বযাক্র্ক্ । িুর্গা প্ররতমা বঙ্গ তেোর সাক্ে প্রেম 
লসরিে পা লরক্েরছক্লে এই অকলযাক্ন্ড।  

কলকাতার িুর্গা পুক্ া লিক্ে আমরা যারা পুক্ া 
রচক্েরছ, লিক্েরছ তারা িুর্গা পুক্ াক্ক োক্ম রচেক্ত 
রশক্েরছ লছাট লবলা লেক্কই। মুরিোলীর পুক্ া বা  
মিম্মি আরলর, লশাভাবা ার রা বারড়র পুক্ া বা  
ললকটাউে �ভূরম সারা কলকাতা িুর্গা পুক্ াক্ক 
রচরে তার োক্ম আর ভীক্ড় । 14 Whitworth 
Road, Auckland। ২৫ বছর আক্র্  এই 
রেউর লযান্ড লিক্শ এটাই  রছল িুর্গা পুক্ ার 
রিকাো আর উদ্যাক্তা রছল মাত্র  ১১ রট পররবার। 
পুক্ ার ল ল্লা বা আক্ো ক্ের রকন্তু লকাক্ো োমরত  
িেরে। তাক্ত, রীরতমত সমস্ত রবরধ লমক্ে মাক্ের 
পুক্ া লযমে িক্েরছল, তার সাক্ে পুক্ ার রবক্োিে 
লেক্ক শুরু কক্র, পুক্ ার লভা , লকাক্োটাক্তই  
রপরছক্ে রছল ো, মাওরর শিক্রর প্রেম এই পুক্ া। 

Mrs & Mr Indrajit Sarkar, Dr & Mrs 
Debesh Bhattacharyya.,  Mr & Mrs Sunil 
Mukherjee.,  Mr & Mrs Amit Sengupta,  
Mr & Mrs Dipen Mukherjee,  Dr & Mrs 
Jonardhan Nanda  Mr & Mrs Sudeep 
Mitra, Mr & Mrs Dhruvo Chakroborty,  
Mr & Mrs Saikat Chatterjee, Dr & Mrs 
Srikanta Chatterjrr and Dr & Mrs Samir 
Dasgupta - এাঁরাই রছক্লে পূক্ ার উক্দাক্তা।  
অকলযান্ড শিক্র প্রেম পুক্ ার রুপকো সরতয 
িওোর লেপক্েয রছক্লে এোরাই। এই বাইশজদের 
মদযয ্ুটি পটরবার (Dr & Mrs Srikanto 
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Chatterjee, Mr & Mrs Sameer Dasgupta.) 
এক্সরছক্লে   Palmerston North লেক্ক।     

প্রক্তযক পররবার রপছু  ১০০ ডলার চাাঁিা রিক্ে লসই 
১৯৯২ সাক্ল লযই পুক্ া শুরু িক্েরছল। মাক্ক 
কাক্ছ  পাওোর আন্তররকতাে লসই  পুক্ া রকন্তু 
লকাক্ো োম ািা পুক্ ার লেক্ক লকাক্ো অংক্স কম 
েে। লসরকমই লশাো লর্ক্লা  রমক্সস লসেগুপ্তর 
কোে “ বাক্রাোরর পুক্ া লছক্ড় প্রেমবার মক্ে 
িক্েরছল রেক্ ক্ির পুক্ া ”। আমাক্ির সকক্লর  
রপ্রে কারকমা (Mrs Nupur Sengupta) ২৫ 
বছর আক্র্র লসই পুক্ ার রিক্ের কো বলক্ত 
রর্ক্ে প্রেম এই কোটাই বলক্লে আমাক্ির। 
সরতযই এই আন্তররকতাক্তই  southern 
hemisphere এর লছাট্ট লিক্শ, শরক্তর (এদ্দশ 
বসন্ত) লমঘ আকাক্শ ওড়াক্ো যাে, কাশ ফুল 
লফাটাক্ো যাে রভেক্িশী ললক্কর ধাক্র। আর 
ওোক্ির লিোক্ো পে ধক্র আ ও শরক্তর লমঘ 
প্ররত বছর পে রচক্ে লিো রিক্ে যাে অকলযান্ড 
শিক্র, লসই পুক্ ার লরশ ধক্রই ২৫ বছর পক্র 
লসই পুক্ া রেক্েই কলম ধরক্ত িে কাউক্ক ।  

 এত কোর মক্ধয র্ল্প বলাটা লেক্ম রর্ক্েরছল 
এবার আবার রফক্র আরস শুরুর কোে, িুর্গা-িাকুর 
লতা এক্স লর্ক্ছ। এইবার পালা আক্ো ক্ের। 
লসটাও  েুব সি  রছল ো। এোক্ে লতা  পা 
বাড়াক্লই বড় বা ার লেই, মরল্লক বা াক্রর ফুল 
আর ভীম োর্, লক রস িাস-এর মত পাাঁচ তারা 
রমরির কো লতা উিক্ছই ো, সামােয পাড়ার  
লিাকাক্ের বাঙ্গালী রমরিই বা পাওো যাক্ি 
লকাোে। তবু পুক্ া করক্ত চাই লতা সবই । 
রলেক্ত লবশ ভাল লার্ক্ছ ২/১০/৯২ র পুক্ াক্ত 
রকন্তু  রছল সবই। তেেকার রিক্ে একমাত্র 
ইরন্ডোে লটার “মিাক্িব” রছল একমাত্র ভরসা। 
লসোে লেক্ক এক্সরছল পুক্ ার যাবতীে সামগ্রী।  

এইবার পালা ফুক্লর। ১০৮ রট পদ্ম ফুল, তার 
মক্ধয একটা িাররক্ে লফক্ল � রামচন্দ্র রেক্ র  
লচােরটই লোোক্ত বক্সরছক্লে, এক কোে লযই 
ফুল ছাড়া মাক্ের পুক্ া সম্ভব ো। রকন্তু এই 
লপঙু্গইে এর লিক্শ পদ্ম-ফুল পাওো যাক্ব লকাোে? 
রকন্তু তাই বক্ল লতা পুক্ া লেক্ম োকক্ত পাক্র ো। 
“রত্র পত্র লবল পাতাক্ক আর কযাক্মরলো পদ্মক্ক 
ররক্েস করত”   াোক্লে � লিক্বশ ভট্টাচাযগ। 
লসই শুরুর রি্ে লেক্ক  আ ও উরেই কক্র 
আসক্ছে মাক্ের পুক্ া।  ইক্ি আর আন্তররকতাই 
লয লকাক্ো শুভ কাক্ র সবক্চক্ে বড় উপাচার, তা 
বার বার প্রমাে কক্রক্ছে ওোরা। এবার মাক্ক 
সা াক্োর কোক্ত আরস, পুক্ ার  সা , এোক্ে 
লতা োক্মগাকক্লর  কারুকা  করা সা  বা লশালার 
সা  পাওোর কো ভাবাও যাে ো। রকন্তু মাক্ক 
লতা সা াক্ত িক্ব। তাই লসই সমে “লিাক্লাক্ের 
সাক্ে বারকরা সবাই” রমক্ল মাক্ক সার ক্েরছক্লে 
মক্ের মত কক্র, আমাক্ির  াোক্লে Mrs 
Shyamali Bhattachariyya। লসই সা  রকন্তু 
লিেবার মত রছল। শুধু সা াক্ো েে প্রেম পুক্ াে 
িািাক্ির সাক্ে কাাঁক্ধ কাাঁধ রমরলক্ে  পুক্ ার 
আক্ো ে কক্ররছক্লে লবৌরিরাও, তাই বারক আক্রা 
অক্েক রকছুর মত চমক রছল মাক্ের পুক্ ার 
লভাক্র্র োলাে ও রমরির রলক্ট।  রছল ো ো 
রকম সক্ন্দশ, গুলাব  ামুে আর ো া। সবই 
বাড়ীক্ত বাোক্ো। লকাক্ো রকছুই বাি পক্ররে 
পুক্ ার রলট লেক্ক। আর পুক্ ার োওো িাওো 
… লসটা বাি পড়ক্ল লতা আমার ললোই অসমু্পেগ 
লেক্ক যাক্ব।     

িুজ্ঞা পুক্ া বক্ল কো। লসই পুক্ াক্ত ললাক 
আসক্ব ো তা লতা িে ো। লবশ রকছু মােুষ লসই 
পুক্ া লিেক্ত এক্সরছক্লে। তাক্ির  েয রছল 
োবাক্রর আক্ো ে, সবটাই রেক্ রা বাড়ীক্ত 

Probasee Souvenir 2016.indd   21 2/10/16   6:03 PM



22

কক্ররছক্লে এই ১১রট  পররবার। পুক্ ার োবার 
রান্না শুরু িত একমাস আক্র্ লেক্ক। িযাাঁ একিম 
রিক পক্ড়ক্ছে-এক মাস। প্রক্তযক week-end-এ 
ইন্দ্রার ত সরকার মিাশক্ের বাড়ীর র্যাক্র  এসস 
 ক্ড়া িক্তে সবাই। িাক্ত িাক্ত ততরী িক্ে   
লযক্তা পক্রাটা, োরু ,আলুর িম, লছালার ডাল 
আক্রা কত রক। যারাই পুক্ া লিেক্ত আসক্তে, 
বাঙ্গালী আরতক্েেতা লপক্েই বাড়ী রফরক্তে, আর 
লসটাক্তা সুস্বািু োবার ছাড়া লতা িে ো, লসই 
লরওো  চলক্ছ আ ও। প্রেম পুক্ ার োবাক্রর 
তারলকা রছল এই রকমঃ   

শুক্রবার- ষটী, সপ্তমীঃ   পক্রাটা [৩০০ টা , 
সবটাই বাড়ীক্ত ততরী ] আলুর িম, লছালার ডাল  

শরেবার- অিমী েবমীঃ রেচুরড়,  চাটেীী্ ,িু রকম 
রমরি [গুলাব  ামুে ,সবু  সক্ন্দস]  

ররববার- িশমী রবস গেঃ  বাঙ্গালীর সবগকালীে রপ্রে  
ভাত মাছ আর মাংস [রবস গক্ের পক্র]  

এইবার বলুে লতা, ২৫ বছর আক্র্ প্রশান্ত 
মিাসার্ক্রর পাক্ড়র লছাট্ট লিক্শর ততরধক লছাট্ট 
শিক্রর িুর্গা পুক্ াটা লকাে রিক রিক্ে রপরছক্ে 
রছল।  রক ভাবক্ছে , পুক্ ার আক্মাি? লসটাও রছল 
োচ, র্ান্, আবৃরি  আর লযটা ো বলক্লই েে লসটা 
িল  রচত্রাঙ্গিা। লসই ২৫ বছর আক্র্র যুক্িরা  
লবশ ভাল ভাক্ব পররক্বশে কক্ররছল েৃতযোটযরট। 
লযরট লবাধিে একমাত্র উপস্থাপো। লযোক্ে প্রেম 
বার চশমা পরা মিে লিবক্ক লিো রর্ক্েরছল। র্াে 
র্ল্প ম া োওো িাওো সব রমরলক্ে  ম মাট রছল 
প্রেম পুক্ া ।   

লসরিক্ের লসই অক্েক রকছু এেে আর লেই। এর 
মক্ধয লসই িুর্গা পুক্ ার রুপকোটা এই সুিূর 
অকলযাক্ন্ড ওোরা সরতয করক্ত লপক্ররছক্লে বক্লই 
আ ও মা প্ররতবছর আমাক্ির কাক্ছ আক্সে 

আমাক্ির সাক্ে োক্কে রতেক্ট রিে। ১১রট পররবার 
লেক্ক সংেযারট এেে ৯০০। তাই স্বভাবতই 
পূক্ ার বাক্ ট লেক্ক শুরু কক্র োবাক্রর 
তারলকাে, পূক্ ার অেুিাক্ের সংোে রসরঙ্গল 
রডর ক্টর পাক্শ শুেযও লবক্ড়ক্ছ এই ২৫ বছক্র। 
রকন্তু এই সবই লসই শুরুর উৎসাক্ির ফলশ্রীরত। 
অকলযাক্ন্ডর পুক্ া আক্রা অক্েক বছর পার 
করুক। আক্রা লকউ, আক্রা অক্েক বছর পর এই 
র্ল্প আবার রলেুক লসই আশা রেক্ে শুরুর র্ল্প 
এোক্েই লশষ করলাম। আমার র্ল্প ফুরক্লা রকন্তু 
রেউর লযক্ন্ডর িুর্গা পুক্ ার র্ক্ল্পর েক্ট র্াছরট  
আরও বড় লিাক, আক্রা আেক্ন্দর লিাক, লসই শুভ 
কামো রইল।   
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With Best Compliments from 

INDER TAK: Mobile: 0277 88 77 44 
Email: indertak@yahoo.com 

www.indertak.harcourts.co.nz 
Experience has its REWARDS 

 

   YOUR PROPERTY-MY PRIORITY 
A proven track record of successfully achieving 

premium prices for Home Owners through strategic 
marketing and smartly planned campaigns. 

Your housing needs deserve the care of a specialist. 
Call INDER anytime on FREEPHONE

 

  FOR NO OBLIGATION FREE MARKET APPRAISAL 
ON YOUR PRIME ASSET….YOUR HOME. 

You will be moving in the right direction with INDER… 
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জ্যান্ত দূর্গা 
মিমি সেনগুপ্ত ও প্রবীর কুিার সেনগুপ্ত 
 

 

        

                 

 
গ্রামির নাি মিহর। মিবিমিমরর পামিই যাত্রার্ামনর 
আের বমেমে। জ্য়রািবামি আর আমিপামির অনযানয 
গ্রামির অমনক িমহিা-পুরুষ এমে ভীড় কমরমে।  
এইরকি এক িমহিার সকামির দুই বেমরর মিশু কনযা 
সেিঙ্করীও র্ান শুনমে। র্ামনর সিমষ িমহিা সকৌতুক 
কমর সকামির বাচ্চামিমক মজ্মেে কমর - এই এত 
সিামকর িমযয কামক সতার মবময় করমত ইমে হয়? 

সোট্ট সিময় মবময়র বযাপামর মকেুই সবামে না। মকন্তু দুহাত 
তুমি োিমনই বমে থাকা যাত্রার্ামনর র্ায়ক ২০ বেমরর  

 

এক যুবকমক সদমিময় মদি। িমহিামদর হামেঠাট্টার িমযয 
সেমদমনর সকৌতুক সিষ হি বমি, মকন্তু এর চার বের 
পমর সেই যুবকমি রাণী রােিমনর দমেমনশ্বমরর িমিমরর 
নবীন পুমরামহত মহোমব  ভবতামরনী িাময়র পূমজ্ার 
দাময়মে রময়মেন। পূমজ্া করমত করমত িামে িামেই 
োন হামরময় অস্বাভামবক আচরণ করমতন। অমনমকই 
বিাবমি করমতা – ও বুমে পার্ি হময় মর্ময়মে। 
কময়কমদমনর িমযয কািারপুকুমর িাময়র কামে সে িবর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সপৌেি। মতমন তাড়াতামড় সেমিমক মনমজ্র কামে এমন 
মবময়র সচষ্টা করমত িার্মিন। আর পাাঁচিা িাময়র িত 
ভাবমিন – মবময় কমর েংোমর িন মদমি বুমে পার্িামি 
সিষ হমব। মকন্তু সযার্য পাত্রী আর পাওয়া যায় না। িা 
আর দাদার পাত্রী সিাজ্ার বযথগ সচষ্টার িবর যিন সেমির 
কামে সপৌেি, সেমি মনমজ্ই সহমে বিমিন – 
জ্য়রািবামির রািচন্দ্র িুিুমজ্যর বাড়ীমত সদি সর্, কমন 
সেিামন কুমিাবাযা আমে।   

পাত্রী সিাজ্ার পবগ সিষ হি। পাত্রী আর সকউ নয়; সেই 
যাত্রার আেমরর সেই মিশুমি। বাবার না রািচন্দ্র 
িুমিাপাযযায় এবং িাময়র নাি িযািােুিরী সদবী। 
ততমদমন সেিঙ্করীর নাি হময়মে োরদা। তার িামের 
সিময়র নাি মেি োরদা। সেই সিময় িারা যাওয়ার পর 
সেিঙ্করীর জ্ন্ম। িামে এমে িামক বিমিন – মদমদ, সতার 
সিময়র নািমি বদমি োরদা রাি; তা হমি আমি িমন 
করমবা আিার োরদাই সতার কামে এমেমে এবং ওমক 
সদমি আমি ভুমি থাকমবা।  

বাংিার ১২৬৬ োমির ববিাি িামে সেই সোট্ট সিময়র 
েয়�মরর পূণগতা িাভ করমিা। োরদার বয়ে তিন েয় 
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আর যুবক র্দাযমরর বয়ে ২৪। 

কািারপুকুমরর র্রীব ব্রাহ্মমণর ঘমর র্দাযর বামিকাবযুমক 
মনময় এমিন। িা চন্দ্রিমন োদমর তাাঁমদর বরন করমিন।  
ফুিিযযার রামত জ্মিদার বামড় সথমক এক রামত্রর জ্মনয 
মকেু র্য়না যার কমর এমন নতুন সবৌমক োজ্ামিন। 
র্য়নার োমজ্ নতুন সবৌ িুব িুিী। অনুষ্ঠান আনমি 
কািমিা। মকন্তু মবপদ হি তার পমর। িাময়র িমন মচন্তা – 
ঐ সোট্ট মিশুর র্া সথমক র্য়না গুমিা িুমি জ্মিদার 
মর্মিমক সফরত সদমবন মক কমর?  

র্দাযর িাময়র মবপদ বুমে রামত্র নতুন বউ-এর ঘুমির 
িমযয চুমপ চুমপ র্য়নাগুমিা িুমি মনময় িাময়র হামত 
মদমিন। পরমদন েকামি নতুন সবৌ ভাবি তার েব র্য়না 
বুমে হামরময় সর্মে বা চুমর হময় সর্মে। ভময় দুুঃমি 
কািাকামি শুরু কমর মদি। চন্দ্রিমন সবৌমক সকামি তুমি 
বিমিন – দুুঃি সকারনা। আিার র্দাই সতািামক এর 
সচময় অমনক ভামিা র্য়না এমন সদমব। সবৌ িান্ত হি 
বমি। মকন্তু োরদার কাকা সিময়র কািা সদমি রার্ কমর 
োরদামক মনময় জ্য়রািবামি মফমর সর্ি।  

আবার শুরু হি জ্য়রািবামির জ্ীবন। ১৮৬৪ োমি 
বাংিায় দুমভগে সদিা সদয়। সদিজু্মড় িাবামরর জ্মনয 
হাহাকার। রািচন্দ্র িুমিাপাযযায় দমরদ্র মেমিন। মকন্তু তবু 
মতমন শুযু মনমজ্র েংোমরর কথা না সভমব, েঞ্চময়র 
িরাইভমতগ যান মদময় অিেত্র িুমি মদময়মেমিন। হাাঁমড় 
হাাঁমড় মিচুমর রাাঁমযময় রািমতন। কত সিাক রািচমন্দ্রর 
বামড়মত আেত। েুযাতগ  িানুমষরা র্রি মিচুমর ঠাণ্ডা 
হওয়া পযগন্ত অমপো করমত পারমতা না। সোট্ট োরদা 
তামদর পামি দাাঁমড়ময় পািার হাওয়া করমতন।  

িাময়র মনতয োংোমরক কামজ্ েব রকি ভামব োহাযয 
করমতন। সেমত কিগরত িুমনষমদর জ্নয িাবার সপৌঁমে 
মদময় আেমতন। িাময়র োমথ র্াে সথমক তুমিা তুিমতন। 
িা আর সিময় সেই তুমিায় বপতা বতমর করমতন। আবার 
মদমনর সিমষ েন্ধ্যা নািার আমর্ বাড়ীর র্রুমদর জ্িঘাে 
আনবার জ্মনয গ্রামির সিষপ্রামন্তর জ্িািময়র যামর তাাঁমক 

সযমত হত। এ োড়া সোি ভাইমদর সদিাশুনা করমতন। 
এইভামব জ্য়রািবামির জ্ীবন সকমি যামেি।   

মতমন মনমজ্ মেমিন পল্লীর বামিকা, স্বয়ং সৃ্মমতচারণা 
কমরমেনুঃ 

“আিামদর নদই মেি আিামদর র্ঙ্গা। র্ঙ্গা স্নান কমর 
সেিামন বমে িুমড় সিময় আবার ভাইমদর মনময় বামড় 
আেতুি। সেমিমবিায় র্ঙ্গা-েিান জ্মি সনমি র্রুর জ্িয 
জ্িঘাে সকমিমে। সেমত িুমনষমদর জ্মনয িুমড় মনময় 
সযতুি। একবার (১২৭১ বঙ্গামে) সেিামন মক দুমভগেই 
িার্ি – কত সিাক সয না সিমত সপময় আিামদর বামড় 
আেত! আিামদর আমর্র বেমরর যান িরাইবাাঁযা মেি। 
বাবা সেই েব যামন চাি কমরময় কিাময়র ডাি মদময় 
হামড়াঁ হাাঁমড় মিচুমড় রাাঁমযময় রািমতন। ... ... সেই েব র্রি 
মিচুমড় সযই সেমি মদত, মির্মর্র জু্ড়মব বমি আমি 
দুহামত বাতাে করতুি! আহা! মেমদর জ্বািায় েকমি 
িাবার জ্নয বমে আমে। … … এিন ভীষণ দুমভগে।  সেই 
বের দুুঃি সপময় তমব সিামক যান িরাইময় রািমত আরম্ব 
করি।“  

এমদমক র্দাযর তিন �রািকৃষ্ণ। দমেমনশ্বমরর রাণী 
রােিমনর িমিমরর ভবতামরনীর পূজ্ারী। মকন্তু পূজ্ার 
যরন যারন প্রচমিত মনয়ি মকেুই িামনন না। যিন তিন 
পূমজ্া করমত করমত োন হামরময় িামিমত িুমিময় পমড়ন। 
আরও নানা রকি িবর জ্য়রািবামিমত এমে সপৌেমত 
িার্মিা।  

১২৭৮ োমি বচত্রিামে স্বািীর েম্পমকগ না না অপবাদ 
শুমন কুমিতা ১৯ বেমরর োরদা মপতা রািচমন্দ্রর োমথ 
চিমিন স্বািীর কামে, দমেমনশ্বমর। 

হািাপমথ প্রবি জ্বমর োরদা সবহুে। রািচন্দ্র মক 
করমবনবুেমত পারমেন না। হঠাৎ সকাথা সথমক 
কামিারমের েুিরী একমি  সিময় এমে সেবা শুশ্রীো মদময় 
োরদামক েুস্থ কমর তুিমিন। তারপর আর সেই 
সিময়মির সিাজ্ পাওয়া সর্ি না। রািচন্দ্র বুেমিন –  
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কামিা সিময়মি আর সকউ নয়। স্বয়ং িা ভবতামরনী েি 
কমর মিমিত হমিন তাাঁরই বৈত েত্ত্বা িা োরদার েমঙ্গ। 

দমেমনশ্বমরর নহবমত োরদার স্থান হি। ঠাকুর 
�রািকৃষ্ণ িমিমরর ভবতামরনীর পূমজ্ায় আর সেবায় 
োরামদন বযাস্ত, আর নহবমত আর এক ভবতামরনী 
ঠাকুমরর সেবায় বযাস্ত। ঠাকুর একমদন িামক প্রশ্ন কমরন 
– “হযা র্া, তুমি মক আিামক েংোরপমথ সিমন মনময় 
সযমত এমেে?” িা োরদা স্বভাবেুিভ িান্ত অথচ দৃঢ় 
কমি উত্তর মদমিন – “আমি সতািায় েংোরপমথ িানমত 
যামবা সকন? সতািার ইষ্টপমথই সতািামক োহাযয করমত 
এমেমে।” 

আর একমদন িা োরদা ঠাকুমরর পদমেবা করমত করমত 
ঠাকুরমক মজ্মেে করমিন – “আিামক সতািার মক িমন 
হয়?” 

�রািকৃষ্ণ বিমিন – “সয িা িমিমর আমেন মতমনই এই 
িরীমর জ্ন্ম মনময়মেন, আর মতমন নহবমত বাে করমেন, 
আর মতমনই এিন আিার পদমেবা করমেন।” 

অনযমদর ঠাকুর বিমতন – “ওাঁ োরদা, েরস্বতী – োন 
মদমত এমেমে। ওাঁ মক সয সে? ওাঁ আিার িমি।” 

ভাম� হৃদয় �� রািকৃমষ্ণর সদিাশুনার দাময়মে থাকবার 
েিয় অহংকামর িত্ত হময় উমঠমেমিন। িাময়র োমথও 
িারাপ বযাবহার করমত তাাঁর বাাঁযমতা না। ঠাকুমরর 
নজ্মরও একমদন তা যরা পমর। মতমন হৃদয়মক মনমজ্মক 
সদমিময় বিমিন – “ওমর, হৃমদ, আিামক তুই 
তুেতামেিয কমর কথা বমিে বমি, ওাঁমক আর কিনও 
এিন কথা বমিে না। আিার সভতমর সয আমে, সে সফাাঁে 
করমি হয়মতা রো সপমিও সপমত পামরে, মকন্তু ওাঁর 
সভতমর সয আমে, সে সফাাঁে করমি ব্রহ্মা, মবষু্ণ, িমহশ্বরও 
সতামক রো করমত পারমব না।” 

সষাড়িী পূমজ্ার েিয় �রািকৃষ্ণ মনমজ্র েিস্ত োযনার 
ফি, জ্পিািা তাাঁর চরমন েিপগন করমিন। �িা-ও 
মেমিন সেই পূমজ্া গ্রহমনর সযার্য অমযকারী। তাই 

�রািকৃষ্ণ পূমজ্তা হময় �িা হময় উঠমিন তাাঁরই েুমযার্য 
উত্তরেুরী। তাই পমর মনমজ্র আরেকামজ্র ভার িামক 
মদময় ঠাকুর বমিমেমিন – “কিকাতার সিাকগুমিা সযন 
অন্ধ্কামর সপাকার িত মকিমবি করমে। তুমি তামদর 
সদমিা। ঠাকুর মনমজ্মক সদমিময় বিমিন – এ আর মক 
করমে? সতািামক আরও সবিী করমত হমব। শুযু মক 
আিার দায়? সতািারও দায়।” 

িা একমদমক সযিন আদিগ রৃ্মহনী ও জ্ননী, অনযমদমক 

মতমন আদিগ েনযামেনী। িত অভাব অনিমনর িমযযও 
মতমন েদাপ্রফুল্ল ও অচঞ্চি। দমেমনশ্বমর আোর পর 
সথমকই তাাঁর োযন জ্ীবন সবমড় চমি। দমেমনশ্বমর তিন 
িা িে জ্প না কমর জ্িগ্রহন করমতন না।  

দুর্গি জ্নহীন সতমিামভমিা প্রান্তমর মবকিদিগন ডাকাতমক 
মপতৃ ে�যন কমর তার পাপ পমঙ্কি জ্ীবমনর পমরবতগন 
ঘমিময়মেমিন। কিনও কিনও িাতৃমস্নমহ মবর্মিত হময় 
স্বহমস্ত িাবার িাইময়মেন তুাঁমত িুেিিান আিজ্াদমক। 
মহিু, িুেল্মান, সবৌদ্ধ, িৃষ্টান ও পারমেক সকউ তাাঁর 
িাতৃমস্নহ যারা সথমক বমঞ্চত হয়মন। জ্ামত, যিগমনমবগমিমষ 
েকমির জ্নয তাাঁর হৃদময়র ৈার মেি উনু্মি। স্বামি 
মবমবকানমির মিষযা ভমর্মন মনমবমদতা যিন িাময়র কামে 
আমেন, তিন তাাঁমক কনযারূমপ গ্রহন কমরমেমিন। 
মনমবমদতা যিন নারীমিোর জ্নয সু্কি স্থাপনার কথা 
বমিন িা তাাঁমক উৎোহ সদন এবং েবরকি োহামযযর 
প্রমতশ্রীমত সদন। তিন মতমন বমিমেমিন – “ সিময়মদর 
বুমেময় মদও, তারা সকবি সথাড়বমড় িাড়া, আর িাড়াবমড় 
সথাড় করমত (এ জ্র্মত) আমেমন।” মিো োড়া িমনর 
উদারতা েম্বব নয়। সেিাই সবাোমত সচময়মেমিন। 
মনমবমদতা েিস্ত বযাপামর  িাময়র পরািিগ মনমতন। িামক 
আিরা আযুমনক নারীেিামজ্র পূবগেুমর বিমত পামর। �িা 
বিমতন – “ আমি কিন কাউমক বন্ধ্মন সফিবার জ্নয 
বিমত পারমবা না। সব মদমত পারনা, এত ভাবনা কমর মক 
হমব? মনমবমদতার সু্কমি সরমি মদও সিিাপড়া মিিমব, 
সবি থাকমব।”  মতমন বিমতন “আমি েমতরও িা আবার 
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অেমতরও িা।” জ্য়রািবামি, কািারপুকুর, দমেমনশ্বর, 
কািীপুমর, উমৈাযমন মতমন িুিহমস্ত কৃপা দান কমরমেন। 

রানকৃষ্ণ েমের মবমভি সকমন্দ্র কিগী ও ভিবৃিমক 
েবেিয় উৎোহ ও উপমদি দান করমতন। এইভামব 
েুদুর রামিশ্বর পযগন্ত ভ্রিন কমর মতমন মবমভি ভাষাভাষীর 
নরনারীমদর আযামিক মপপাো মিমিময়মেন।  

��ঠাকুমরর মতমরাযামনর পর রািকৃষ্ণ েংঘ িাময়র 
সস্নহোয়ায় এবং পরািমিগ সকিন সবমড় উমঠমে তা আিরা 
েবাই জ্ামন। বস্তুত তাাঁরই �হস্ত �রািকৃষ্ণ েংঘমক 
অদৃিযভামব পমরচািনা কমরমে।। িাময়র আন্তমরক ইোই 
পরিকিযানী িমিরূমপ �রািকৃষ্ণ েংমঘর মভমত্তভূমিমক 
িি কমরমে। িামক িে কমর  ঠাকুর একমদন 
বমিমেমিন – “সতািার ভাবনা মকমের? সতািায় এিন েব 
রত্ন সেমি মদময় যাব, িাথা সকমি তপেযা করমিও যা 
িানুষ পায়না। পমর সদিমব কত সেমি সতািায় িা বমি 
ডাকমব।”  

ফুিিযযার পমরর েকামি িা চন্দ্রিমন মিশুবযুমক সকামি 
তুমি মনময় স্বান্তনা মদময় বমিমেমিন - তাাঁর র্দাই তাাঁমক 
অমনক র্য়না এমন সদমব। ঠাকুর রািকৃষ্ণ েমতযই িামক 
অমনক র্য়না এমন মদময়মেমিন। র্য়নাগুমিার সকানমির 
নাি নমরন, সকানমি বা রািাি, মর্মরি, সকানমি আবার 
িািু, এিন আরও কত। সকউই িাময়র র্মভগর েন্তান নয়, 
মকন্তু তাাঁরা োরা সদমির র্মবগর েন্তান। েমতযই িা এিন 
োরা মবমশ্বর িা। 

��ঠাকুমরর িহাপ্রয়ামনর পূমবগ সয দায় মতমন িাময়র 
উপর অপগন কমর মর্ময়মেমিন, ১৯২০ োমির ২০সি 
জু্িাই, িানবিীিা ে�রন করার সিষমদন পযগন্ত সে কামজ্ 
মতমন আিমনময়ার্ কমর সর্মেন।  

িাময়র মকেু উপমদিবানী আিামদর জ্ীবমনর োমথ 
অঙ্গাঙ্গীভামব জ্মড়ময় সর্মে। - “েংোমর থাকমত সর্মি 
সকিন কমর থাকমত হয় জ্ামনা? সযিামন সযিন, সেিামন 
সতিন। যামক সযিন, তামক সতিন। যিন সযিন, তিন 

সতিন।” “যমদ িামন্ত চাও িা, কামরা সদাষ সদিনা – সদাষ 
সদমিা মনমজ্র। জ্র্ৎমক আপনার কমর মনমত সিমিা। 
সকউ পর নয় িা, জ্র্ৎ সতািার”। 

িাময়র জ্ীবন মবমেষন করমি আিরা সদিমত পাই ইমন 
কনযারূমপ জ্নক-জ্ননীর প্রর্ার সস্নমহর অমযকামরনী, 
পমত্নরূমপ স্বািীর মচরানুবমত্তগনী, েনযােীমন রূমপ তযার্ ও 
সেবার প্রতুিুমতগ এবং জ্ননীরূমপ জ্ামত যিগ মনমবগমিমষ 
িানুমষর সেিিয় হৃদময় পরি িামন্তদায়ী। 

এক েিয়, গ্রামির মকেু িমহিা র্ঙ্গাস্নামনর জ্নয পাময় 
সহমি সকািকাতা যামে শুমন িা োরদা তামদর োমথ 
দমেমনশ্বর পযগন্ত যামবন মঠক করমিন।  িরীর দুবগি, 
তবুও িমনর সজ্ামর সহমি চমিমেন। মকন্তু বামর বামরই 
দি সথমক মপমেময় পরমেন। োিমন সতমিামভামিার িাঠ। 
সিামক বমি সেই জ্ঙ্গমির মভতর ভয়ঙ্কর ডাকামতর ভীষন 
কািীিূমতগ আমে। ডাকাতরা িুি করবার আমর্ সেই 
ডাকামত-কািীমক পুমজ্া মদত। তাই েবাই মদমন মদমনই 
এই সতমিামভমিার িাঠ পারাপার করমতা। মকন্তু োরদা 
বার বার মপমেময় পড়মে সদমি দমির েবাই তাাঁমক একা 
সফমিই এমর্ময় সর্ি। েূযগয সডাবার োমথ োমথই জ্ঙ্গমি 
অন্ধ্কার সনমি এি। িা একা মক করমবন ভাবমত 
ভাবমতই হঠাৎ োিমন সদমিন যিদূমতর িত এক িূমতগ 
োিমন দামড়ময়। র্াময়র রং কামিা, িাথার কুচকামনা চুি 
কাাঁয পযগন্ত সনমি এমেমে, হামত রূমপার বািা, িািমকাচা 
কমর বাাঁযা যুমত হািু পযগন্ত সনমি এমেমে, কাাঁমযর উপর 
মবিাি এক বাাঁমির িামঠ। োরদা বুেমত পারমিন কার 
িুমিািুমি হময়মেন। মতমন মকেু বিবার আমর্ই ডাকাত 
তাাঁমক মজ্মেে করি মতমন সকাথায় যামবন। োরদা 
বিমিন দমেমনশ্বমরর মদমক যামবন। মবকিদিগন ডাকাত 
ককগি র্িায় বিমিা দমেমনশ্বমরর রাস্তা এিা নয়। অনয 
মদমক সযমত হমব। ততেমন ডাকাত অমনক কামে এমে 
পমরমে। মকন্তু ভময় োরদা না পারমেন এক পা এমর্ামত 
না পারমেন সপমোমত। হঠাৎ োরদার িুমির ওপর নজ্র 
পরমতই ডাকামতর মক হি সক জ্ামন। নরি েুমর বিমিা 
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– ভয় সনই। আিার োমথ এে। আিার োমথ আিার সবৌ 
রময়মে। 

োরদা সদিমিন েমতযই তাই। এতেমন মতমন োহে 
সপময় বিমিন – “বাবা, আিার েঙ্গীরা আিামক সফমি 
মর্ময়মে। সতািার জ্ািাই দমেমনশ্বমরর কািীবামড়মত 
থামকন, আমি তাাঁর কামে যামে। তুমি যমদ আিামক 
দমেমনশ্বমর সপৌঁমে দাও তাহমি সতািার জ্ািাই সতািামক 
িুব আদর যত্ন করমবন।” 

ততেমন ডাকামতর স্ত্রী কামে এমে পমরমে। োরদা তার 
হাত যমর বিমিন – “িা, আমি সতািার সিময় োরদা। 
একা ভীষন মবপমদ পমরমেিাি। ভামর্য বাবা আর তুমি 
এমে পড়মি, নইমি মক করতাি সক জ্ামন।” 

বাবা আর িা ডামকর মক িমহিা। ডাকামতর প্রান 
এমকবামর র্মি সর্ি। তারা োরদামক মনমজ্র সিময়র িত 
যত্ন কমর তারমকশ্বর পযগন্ত এমে িাময়র েঙ্গীমদর োমথ 
মিমিময় মদি। 

পমর নামক সেই ডাকাত স্বীকার কমরমেি – িা োরদার 
িুমির মদমক তামকময় সে জ্ঙ্গমি প্রমতমষ্ঠত তামদর আরাযয 
সদবীর িুি সদিমত সপময়মেি। 

�রািাকৃষ্ণ মনমজ্ িা োরদার পমরচয় মদমত মর্ময়, কিনও 
বমিমেন – “ওাঁ িা েরস্বতী, োন মদমত এমেমেন। 
কিনও বমিমেন – “আিার অেমু্পনগ কামজ্র ভার মনমত 
এমেমেন।” কিনও বমিমেন – “সকািকাতায় সপাকার 
িত মকিমবি কমর সবাঁমচ থাকা িানুমষর িাময়র দাময়ে 
পািন করমত এমেমেন।” আবার কিনও বমিমেন – “ওাঁ 
দমেমনশ্বমরর নহবমতর ভবতামরনী।” তবুও আিরা িাময়র 
পমরচময়র কুি মকনারা পাইনা।  

স্বামি মবমবকানামির একমি িাত্র কথায় িাময়র েবমচময় 

যুমর্াপমযার্ী পমরচয় পাওয়া যায়। মতমন িামক বিমতন - 
জ্যান্ত দূর্গা। আমিমরকা যাওয়ার আমর্ িাময়র অনুিমত 
আর আিীবগাদ মনময়মেমিন। মিকামর্ায় সেই ঐমতহামেক 

বিৃতা সদবার আমর্ িমন িমন েরস্বতীরূপী িাময়র পূমজ্া 
কমর মনময়মেমিন। 

১৮৯৪ োমি আমিমরকা সথমক স্বািী মিবানি িহারাজ্মক 
মচমঠমত জ্ামনময়মেমিন, - “আমি জ্ীবন্ত দূর্গার পূমজ্া 
করমবা এবং একমি জ্মিমত িমির কমর জ্ীবন্ত দূর্গামক 
প্রমতষ্ঠা করব।” ১৯০১ োমি সবিুড় িমঠ িাময়র যথামযার্য 
উপমস্থমতমত জ্ীবন্ত দূর্গার পূজ্া োর�মর অনুমষ্ঠত 
হময়মেি। 

১৯০১ োমি সবিুড় িমঠ প্রথি িুব যূিযাি কমর 
দূর্গাপূমজ্া অনুমষ্ঠত হয়। এর আমর্ �রািকৃমষ্ণর মিষযরা 
সোি কমর বরানর্মর দূর্গাপূমজ্া করমতন। মহিু যমিগর 
মনয়ি অনুযায়ী েনযােীরা িাস্ত্রীয় ভজ্নপূজ্মনর পদ্ধমতমত 
পূমজ্াআো করমত পারমতা না।  

তা হমি স্বািী মবমবকানি সকন নুতন যারা প্রবতগন 
করমিন? 

প্রথি কারন মহোমব বিা যায়, স্বািীমজ্ এবং তাাঁর 
োযুভাময়রা জ্ীবনযাত্রামক নতুন যারায় প্রবতগন করমত 
সচময়মেমিন। তিনকার মহিুেিাজ্ স্বািী মবমবকানমির 
আমিমরকা যাত্রা সিমন মনমত পামরমন। দুর্গাপূমজ্ার িাযযামি 
স্থানীয় িানুমষর ভূি সবাোবুমের অবোন ঘিামত 
সচময়মেমিন।  

আর একিা কারন, তিনকার মদমন পাশ্চাতয সদমির 
তুিনায় আিামদর সদমি সিময়মদর যথামযার্য েম্মান 
সদওয়া হত না। তাই দুর্গাপূমজ্া ও কুিারীপূমজ্ার িাযযামি 
সিময়মদর েম্মান ও িযগাদা প্রমতষ্ঠা করমত সচময়মেমিন। 

তৃতীয় কারন অমত প্রামকমতক। ১৯০১  োমির 
দূর্গাপুমজ্ার মকেুমদন আমর্ স্বািী ব্রহ্মানি স্বমে 
সদমিমেমিন িা দূর্গা দমেমনশ্বর সথমক র্ঙ্গা পার হময় 
সবিুমড় আেমেন। যিন স্বািীজ্ী মঠক করমিন দূর্গাপূমজ্া 
করমবন, তিন তাাঁর প্রথি কাজ্ হি িা োরদার  অনুিমত 
সনওয়া। িা তিন বার্বাজ্ামর থাকমতন। স্বািী 
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সপ্রিানিমক িাময়র কামে পাঠামিন অনুিমত সনওয়ার 
জ্মনয।  

স্বািীজ্ী, সয-মকান গুরুেপূণগ মেদ্ধান্ত সনওয়ার আমর্ 
�িাময়র উপমদি এবং অমভিত প্রাথগনা করমতন এবং 
�িাময়র মনমদগি ও ইোই স্বািীজ্ী েবেিয় মিমরাযাযগ 
করমতন। এ বযাপামর তাাঁর সকান মৈযা, েমিহ বা েংিয় 
মেি না—এবং সকান প্রশ্নও সকানমদন স্বািীজ্ীর িমন 
ওমঠমন। (স্বািীজ্ীর অনযানয গুরুভাইময়রাও এ-বযাপামর 
এই পদাঙ্ক অনুেরণ কমরমেমিন) এ েম্পমকগ স্বািী 
োরদানি বমিমেনুঃ “িমঠ প্রথি প্রথি কাযগযারা মনময় 
অমনক েিয় স্বািীজ্ীর েমঙ্গ িমতর পাথগকয হমি স্বািীজ্ী 
িাময়র কামেই তার  েিাযান সচময়মেন। স্বািীজ্ী সবিুড় 
িমঠ প্রথি দূর্গাপূমজ্ার ইো প্রকাি করমি,  িাময়র কামে 
স্বািী সপ্রিানিমক পাঠামিন তাাঁর অনুিমত মনমত। ��িা 
তৎেণাৎ উত্তর সদন, - “হযা বাবা, িমঠ দূর্গাপূজ্া কমর 
িমির আরাযনা করমব বইমক। িমির আরাযনা না 
করমি জ্র্মত সকান কাজ্ মক মেদ্ধ হয়? তমব বাবা, 
পশুবমি মদও না, প্রাণী হতযা সকামরা না। সতািরা হমি 
েনযােী, েবগভুমত অভয়দানই সতািামদর ব্রত।” যমদও 
স্বািীজ্ীর ইো মেি নবিীর মদন বমিদান হয়,  মকন্তু �� 
িাময়র আমদমি মতমন সেই েঙ্কল্প তযার্ করমিন এবং 
মচরতমর রািকৃষ্ণ মিিমনর েব সকমন্দ্র পশুবমির েঙ্কল্প 
রমহত হি। এই আমদি যমদ ঠাকুর মদমতন তমব স্বািীজ্ী 
হয়মতা প্রশ্ন তুিমতন, িাস্ত্রমবচার কমর বমিদামনর েপমে 
নানা যুমি সদিামতন। মকন্তু িাময়র আমদি তাাঁর কামে 
মেি েিস্ত যুমি-তকগ-মবচামরর অতীত। িমঠর প্রথি 
দূর্গাপূমজ্ায় স্বািীজ্ীর মনমদগমি �িাময়র নামিই েঙ্কল্প করা 
হয় এবং �িাময়র হাত মদময় পূজ্কমক ২৫ িাকা দমেণা 
সদওয়ান স্বািীজ্ী।” 

স্বািীজ্ী িুব-আমবর্ প্রবন বযামি মেমিন। �িা, স্বািীজ্ীর 
কামজ্র উদ্দাি আমবর্ সযন অমনক েিয় রাি সিমন যমর 
মনয়মিত করমতন। সকািকাতায় সের্-িহািারীর েিয় 
স্বািীজ্ী মনমবমদতা প্রমভমতমক মনময় সেবাকাযগ আরম্ব 

করমিন, মকন্তু কামজ্র বযাপকতা মদন মদন বাড়মত থাকায় 
এবং সে পমরিান অমথগর েংস্থান না থাকায় স্বািীজ্ী 
মবচমিত হময় পড়মিন, এবং সিষ পযগন্ত সেবা কাযগ অেুণ্ণ 
রািবার জ্নয সবিুড় িঠ মবমি করবার ইো প্রকাি 
করমিন। এ কথা �িাময়র কামে উ�াপন করায় মতমন 
তৎেণাৎ বিমিন, “সে মক বাবা, সবিুড় িঠ মবমি করমব 
মক? িঠ স্থাপনায় আিার নামি েঙ্কল্প কমরে এবং 
ঠাকুমরর নামি উৎের্গ কমরে, সতািার ও-েব মবমি 
করবার অমযকারই বা সকাথায়? ... সবিুড় িঠ মক একিা 
সেবাকামজ্ই মন:সিষ হময় যামব? তার কত কাজ্। 
ঠাকুমরর অনন্ত বাণী োরা পৃমথবীমত েমড়ময় পড়মব। যুর্  
যুর্ যমর এইভামব চিমব।” তিন স্বািীজ্ী একিু 
েিজ্জভামব বিমিন, “তাইমতা, আমবর্ভমর আমি মক 
করমত যামেিাি, েমতয সতা িঠ মবমি আমি করমত 
পামরনা, সে অমযকার আিার সনই। রাজ্ামক (স্বািী 
ব্রম্মানি) িমঠর অযযাে এবং িরতমক (স্বািী োরদানি) 
িমঠর সেমিিামর করা হময়মে। এাঁমদরই েব অমযকার। 
আিার অমযকার সকাথায়? সে কথা আিার সিয়ািই মেি 
না!” 

প্রথি দূর্গাপূমজ্া িুব বড় পযামেি কমর জ্াকজ্িক 
েহকামর পামিত হয় িমিমরর উত্তর মদমক। শুেপমের 
ষমষ্টর মদমন (১৯০১ ১৮ই অমটাবর) পূমজ্া শুরু হয়। 
পূজ্ক মেমিন ব্রম্মচারী কৃষ্ণিাি এবং িিী িহারামজ্র 
মপতা তিযারক ইশ্বরচন্দ্র চিবতগী। স্বািীজ্ী আর্িনী র্ান 
সর্ময়মেমিন। ঠাকুমরর রৃ্হীভি ও স্থানীয় ব্রাহ্মণমদর 
মবমিষভামব সনিন্তি করা হময়মেি। নবিীর রামত স্বািীজ্ী 
ঠাকুমরর র্াওয়া অমনক র্ান সর্ময়মেমিন। ষমষ্টর মদন 
�িা তাাঁর সিময় ভিমদর মনময় সবিুড় িমঠ আমেন। মতমন 
উমৈাযনী অনুষ্ঠান এবং পূমজ্ার মতনমদন ওিামন উপমস্থত 
মেমিন। 

েনযােীরা সযমহতু এইেব যিগীয় পূমজ্া করমত পামরন না, 
তাই স্বািীজ্ী মঠক কমিন এই পূমজ্া িাময়র নামি উৎের্গ 
করা হমব। এই প্রথা এিনও চমি আেমে। স্বািীজ্ী 
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�িামক ঠাকুমরর প্রমতমনময ভাবমতন, মযমন আযূমনক 
পৃমথবীমত অনুিত নারী জ্ামতমক জ্াগ্রত করার জ্নয 
এমেমেন। 

�িা ১৯১২ োমি এবং ১৯১৬ োমিএবং অনযানয কময়ক 
বের সবিুড় িমঠর পূমজ্ায় উপমস্থত মেমিন এবং েনযােী 
ও মিশুমদর আিীবগাদ কমরমেমিন। 
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A Grihastha’s Answer 
to Spiritual Liberation  

Rishika Mukherjee

 

Introduction: 
 

As spiritual aspirants, we might sometimes 
find ourselves questioning which of the two 
traditional paths of life is inherently superior 
in leading us to our goal – the life of a 
householder, or that of a renunciate 
(Sannyasin)? The answer to this puzzle can 
be found in the following story: 

A certain king had an inquisitive 
temperament. He would often question the 
scholarly and wise men in his kingdom and 
demand proofs of their convictions. On one 
such occasion, he posed the question – who 
is greater, a sannyasin or a householder? 
Many in the kingdom attempted to answer the 
question, however upon failing to 
substantiate their assertions with proof, were 
ordered to marry and become householders. 
Finally, a young sannyasin appeared before 
the king, and was presented with the same 
question.  

He answered, “Each, O king, is equally great 
in his place.” 

“Prove this to me,” asked the king. 

The sannyasin offered to prove his theory if 
the king was willing to travel and stay with 
him for the next few days. To this the king 
agreed, and the pair soon set off on their 
journey.  

They eventually arrived at the capital city of 
a different kingdom, where a Swayamvara 
had been arranged by its monarch, for his 
daughter, the princess. As dictated by cultural 

norm, the event required the princess to 
choose a husband from amongst the 
assembled suitors. The princess was believed 
to be unparalleled in beauty. Furthermore, 
her father had proclaimed that her husband 
would become ruler of the entire kingdom 
upon his death. The prospect of acquiring the 
most beautiful princess as a bride, as well as 
acquisition of the entire kingdom, had drawn 
a large number of princes, adorned in their 
best attire, from far and near to attend the 
event with the hope of becoming the chosen 
one.  

Amongst the crowd of spectators, watching 
from a corner was a young sannyasin with a 
radiant face and a handsome physique. 
Mesmerised by his beauty, the princess 
rejected the assembled princes and threw the 
ceremonial garland on the sannyasin! 
Shocked, he threw the garland away and sped 
off into the forest exclaiming that being a 
sannyasin, he had renounced the material 
world and that marriage was not for him. 
Infatuation drove the princess to the forest in 
pursuit of the sannyasin, however, as 
nightfall approached, she found herself lost 
and alone in the woods. Soon enough, the 
king and the sannyasin who had travelled this 
far in search of proof, caught up with her and 
offered to assist her find a way out of the 
woods after nightfall.  

The trio decided to rest under a tree that night, 
where a family of birds – a father, a mother 
and their three children, had taken up 
residence. Observing the three shivering in 
the cold, the father bird pondered his duties 
as a householder. He realised that being a 
resident of that tree, it was his duty to serve 
people taking shelter under it, to the best of 
his ability. Consequently, he flew and 
acquired some burning firewood in his beak, 
and dropped it in front of the guests so that 
they could make a fire with it and keep 
themselves warm for the night. He then 
realised that they had not had dinner and that 
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consciousness of ego, if this ego is gone, how 
then can a man work? But when one works 
with concentration, losing all consciousness 
of oneself the work that is done will be 
infinitely better… If the painter, losing the 
consciousness of his ego, becomes 
completely immersed in his painting, he will 
be able to produce masterpieces. The good 
cook concentrates his whole self on the food-
material he handles; he loses all other 
consciousness for the time being. But they are 
only able to do perfectly a single work in this 
way, to which they are habituated. The Gita 
teaches that all works should be done thus. 
He who is one with the Lord through Yoga 
performs all his works by becoming 
immersed in concentration, and does not seek 
any personal benefit. Such a performance of 
work brings only good to the world, no evil 
can come out of it. Those who work thus 
never do anything for themselves… To work 
without motive, to work unattached, brings 
the highest bliss and freedom.” [6] 

Non-attachment to one’s duty and work can 
be thought of as a rain-coat – it shields him 
from the outcomes of his actions, directing 
them elsewhere [9]. In the example of the 
student becoming a victim to his performance 
in the examination, as provided earlier, if he 
were to continue with his perseverance, 
studying with concentration and sincerity, 
but simply tweaked his outlook in life to not 
be attached to the results he achieved, 
positive or negative as they may be, his non-
attachment would have shielded him like a 
raincoat from the misery that would have 
befallen him had he failed his test.  

Attaining this non-attachment, however, is no 
walk in the park! To help explain how to 
practice it, Swami Vivekananda uses a 
beautiful analogy, one that all householders 

can relate to. A parent performs his duty of 
raising his child to the best of his capability, 
tending to his every need and nursing the 
child as and when required. Does he however 
ask anything in return for his services? It is 
his duty as a parent to look after the child and 
that’s where the matter ends for him. When 
we undertake any work, be it for a person, or 
as an employee of a company serving his 
client, or in service to the nation, we should 
remember this analogy of a parent’s selfless 
duty towards his child, and carry out all our 
duties with the same mindset. Renounce your 
expectation of obtaining anything in return, 
i.e. assume only the position of a giver, not a 
receiver. Attachment only stems from the 
expectation of something in return. With the 
abolition of such an expectation, your work 
will be performed selflessly and with no 
attachment [10]. 

Sri Ramakrishna Paramahansa, one of the 
greatest spiritual masters of all time and a 
Grihastha, inculcated the sentiment of 
selfless service to the world to his disciple 
Swami Vivekananda (known by his pre-
monastic name Narendranath Dutta at that 
time). Narendranath had told his master that 
he wanted to experience and be completely 
immersed in Nirvikalpa Samadhi – one of the 
most elevated forms of Samadhi, wherein 
there is a complete identification of the soul 
with God [11]. Now, any guru would have 
been elated at this request from his disciple, 
seeing it as a longing from the disciple to 
reach his own liberation. Sri Ramakrishna, 
however, was shocked at this request! 
“Shame on you! I thought you would be like 
a huge banyan tree and under your shade 
people would take rest. And like a selfish 
person you want your own liberation?” [12]  
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সঙ্গীত 
অমিত সসনগুপ্ত 

“গীতং বাদ্যং তথা নৃতযং, ত্রয়ং সঙ্গীত সিুচ্চতত” 

(সঙ্গীত বলতত গীত, বাদ্য ও নৃতয এই মতনমি স্বতন্ত্র 
কলার সিাতবশতক সবাঝায়।) 

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সদ্বমষি নারদ্তক বলতেন, “নারদ্, আমি ববকুতে 
বাস কমর না, স াগীতদ্র হৃদ্তয়ও বাস কমর না। আিার ভক্ত 
স খাতন গান গায় আমি সসখাতনই বাস কমর”।) 

“নাহং মতষ্ঠামি ববকুতে, স াগীনাং হৃদ্তয় ন চ। 

িদ্ভক্তা  ত্র গায়মি, তত্র মতষ্ঠামি নারদ্ঃ।“ 

শাতে উতেখ আতে ঃঃ  

“জপ সকামি গুনং ধ্যানং, ধ্যান সকামি গুনং লয়ঃ। 

লয় সকামি গুনং গানং, গানাৎ পরতর নমহ।।“ 

এিন উচ্চতর প্রশংশা  আর সকান মবষতয়র সনই। 

মহনু্দশাতে কমথতিাতে ব্রক্ষা সঙ্গীতমবদ্যা সৃমি কতর মশবতক 
দ্ান কতরন। মশব তাাঁর কনযা সরস্বতীতক সসই মবদ্যা দ্ান 
কতরন। ক্রতি সরস্বতীর কাে সথতক সদ্বমষি নারদ্ ও 
স্বতগির অপ্সরা-মকন্নরীরা সঙ্গীতমবদ্যা লাভ কতরন। 
পবতিীকাতল পৃমথবীর ভরত, রাবণ এবং হনুিান প্রভৃমতরা 
কত ার সাধ্ানায় সস মবদ্যা লাভ কতরন। 

আরতব প্রচমলত আতে হজরত িুসা বদ্ববানী শুতন তাাঁর 
আতদ্শ িত তাাঁর অে মদ্তয় পাথতর আঘাৎ করতল - তা 
সাত খতে খমেত হতয়  ায় এবং সসগুতলা সথতক সাতিা 
জলধ্ারা প্রবামহত হতত থাতক। সসই সাতিা জলধ্ারা 
সথতকই নামক সাতিা সুতরর উতপমি।  

সজিস্ লং বতলতেন মশশুর হামসকান্না সথতকই সঙ্গীততর 
উতপমি। ডারউইন বতলতেন পশুপামখর ধ্বমন সথতকই 

সঙ্গীততর উৎপমি। আইন্সিাইনও সসই িত সিথিন 
কতরতেন। 

ফ্রতয়ড বতলতেন িানুষ হৃদ্য়াতবগ অনুসাতর কতথাপকথতন 
মনতজর অজ্ঞাততই মকেু মকেু সুর প্রতয়াগ কতর থাতক,  ার 
উৎকষি সাধ্তন সঙ্গীততর উতপমি।  

স্বািী প্রজ্ঞানন্দ বতলতেন আমদ্ি  ুতগ সঙ্গীত মেল িানুতষর 
অিতর লুকাতনা। মবমভন্ন পশু-পামখতদ্র ধ্বমনতক তারা 
িঙ্গলা-িঙ্গতলর প্রতীক িতন করত।  অনুকরন মপ্রয় িানুষ 
সসই ধ্বমনর  সাহাত য অথিহীন ভাষায় মবশ্বতদ্বতার বন্দনা 
করতত করতত সঙ্গীততর সৃমি কতরতে।  

প্রমকতপতক্ষ জগৎ সঙ্গীতিয়।  নদ্ীর কতোতল, বতনর 
িিিতর, পশুপামখর কলকাকমলতত সঙ্গীত মনরির প্রবামহত। 
মবশ্বব্রহ্মাতের সব মকেুর িতধ্যই সঙ্গীত অনামদ্কাল ধ্তর 
ঝংকামরত হতয় চতলতে। সঙ্গীত সৃমি হতয়মেল তখনই, 
 খন এই জগৎ, এই  মবশ্বব্রহ্মাতের সৃমি হতয়মেল। (৭৪ 
পৃষ্ঠায় চন্দর প্রকাশ সমতজা- মলমখত - ‘What is 
Shabd’ পড়ুন) িানব জামত তার শমক্তর প্রভাতব - ভাব, 
ভাষা, মচিা, কল্পনা ও সাধ্তনর দ্বারা সঙ্গীততর আমবস্কার 
ও মবকাশ সাধ্ন কতরতে। সঙ্গীততর ক্রিমবকাশ 
প িযাতলাচনা করতল সদ্খা  াতব স  আমদ্ িানব সথতক শুরু 
কতর, ধ্নী, দ্মরদ্র, গৃহী, সনযাসী, সামহমতযক, কমব, 
ববজ্ঞামনক, গমণতজ্ঞ সকতলই সঙ্গীততর মবকাশ ও উন্নমত 
সাধ্তন স াগদ্ান কতরতেন। 

সঙ্গীত স  সবিকাতলর, সবিতদ্তশর সপ্রিভমক্ত ও সম্মাতনর 
সবিতেষ্ঠ মবদ্যা, সিস্ত সদ্তশর িমনষীরা তা স্বীকার 
কতরতেন। পৃমথবীর প্রায় সব সদ্তশই সঙ্গীত ধ্িিীয় 
অনুষ্ঠাতনর সাতথ জমড়ত মেল। ক্রতি সিাজ, সলাকরুমচ, 
জলবায়ু, ভাষা প্রভৃমত অনুসাতর এর নানা রকি রূপাির 
ঘতি। ততব ভারতবতষির সঙ্গীততর প্রধ্ান উপাদ্ান ও 
আমধ্পতয অতনকমদ্ন প িি, ধ্িিভাবাপনয মেল। জয়তদ্ব, 
শ্রীচচতনয, তুলসীদ্াস, কবীর দ্াস, পুরন্দর দ্াস, সুরদ্াস, 
িীরা বাঈ, রািপ্রসাদ্, তযাগরাজ প্রমভমত বযামক্তরা এই 
প্রসতঙ্গ মচর স্মরণীয়। ভারতবতষি শুধু্ সঙ্গীতই নয়, স  



সকানও কাজই ধ্তিির সাতথ  ুক্ত থাকার রীমত মেল। 
পানাহার, মনদ্রা, মববাহামদ্ সথতক শুরু কতর, এিনমক 
দ্সুযবৃমি প িি, ভারতীয়রা  া মকেু করত, ধ্িিভাতব 
করত। ভারতবতষি ডাকাততর মদ্ল গড়তত সগতলও, 
সদ্িারতক সকাতনা না সকান ধ্িি প্রচার করতত হত। খামনক 
অসার দ্াশিমনক কথা খাড়া কতর বলতত হত-“এিাই 
ভগবানতক পাওয়ার সবতচতয় সহজ রাস্তা”। তা না হতল 
সদ্িার দ্ল গড়তত পারত না। এ সথতক সবাঝা  ায় ধ্িি বা  
ভগবাতনর প্রমত মবশ্বাস ও েদ্ধাই মেল এতদ্তশর প্রাণ। 
এতহন সদ্তশ সঙ্গীত স  ধ্তিির মভমিততই গতড় উ তব ও 
মবকাশ লাভ করতব তাতত আর আশ্চ িয মক? 

আিাতদ্র সদ্তশ সাধ্ারণ সলাকমশক্ষা সথতক উচ্চতর 
জ্ঞাতনর বানী প িি সব মকেুই সঙ্গীততর সুতর প্রচামরত 
হতয়তে। আিাতদ্র সদ্তশর চাষী, িজুর, িামঝ প্রমভমত 
সকতলই গান রচনা কতর এবং গান গায়। মভখারীর প্রধ্ান 
অবলম্বন - গান। পৃমথবীর আর সকাতনা সদ্তশ এিনমি 
সদ্খা  ায় না। ভারতীয় সিাজ জীবতনর প্রাতণর লক্ষ্মণই 
সহাল গান গাওয়া। আধূ্মনক ববজ্ঞামনতকরা শসযামদ্র 
উৎকষি সাধ্তন সঙ্গীততর উপত ামগতা প্রিাণ কতরতেন। 
পশুপামখরাও স  সঙ্গীতত িুগ্ধ হতয় থাতক তারও অতনক 
প্রিাণ আতে। সুতরাং সঙ্গীত প্রাণীিাতত্ররই জীবতনর অিৃত 
ধ্ারা।  

অতনতকর ধ্ারনা সঙ্গীত িমস্তক মবকাতশর অিরায়। এ 
ধ্ারনা স  সমূ্পণি ভুল তার অতনক উদ্াহরণ সদ্ওয়া  ায়। 
সসনবংশীয় রাজা লক্ষন সসন ভাতলা বীণা বাজাতত 
পারততন। এযালবািি আইনস্টাইন খুব ভাল সবহালা বাদ্ক 
মেতলন। িযাক্সিূলার ও সরািাতরালা খুব ভাতলা মপয়াতনা 
বাদ্ক মেতলন। স্বািী মবতবকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, 
দ্ীতজন্দ্রলাল, রজনীকাি, অতুপ্রসাতদ্র নাি এই প্রসতঙ্গ 
উতেখ স াগয। বরঞ্চ, িমস্তষ্ক সততজ ও সমক্রয় রাখার 
জতনয সঙ্গীত ও লমলতকলার মবরাি অবদ্ান আতে বতল 
স্বীকৃত। িতনর একাগ্রতা বৃমদ্ধর জতনয সঙ্গীত এক উৎকৃি 

উপায় বা িাধ্যাি। িতনর একাগ্রতা স  সবিকাতজ 
অপমরহা িয সস কথা বলাই বাহুলয। 

সঙ্গীত স  সবিকাতলর সবিতেষ্ঠ মবদ্যা তা মবমভন্ন িমনষীতদ্র 
উমক্ত এবং পূরান কথা সথতক জানতত পারা  ায়।  

স্বািী মবতবকানন্দ বতলতেনঃ  “সঙ্গীত সবিতেষ্ঠ” লমলতকলা 
এবং  ারাাঁ তা সবাতঝন, তাাঁতদ্র মনকি উহা সবিতেি 
উপাসনা।” মবশ্বকমব রবীন্দ্রনাথ বতলতেনঃ “সঙ্গীত ও 
লমলতকলা স  জাতীয় আত্মমবকাতশর প্রকৃি উপায় 
একথার পুনরুতেখ করাই বাহুলয। স  জামত এই দু্ইমি 
মবদ্যা সথতক বমঞ্চত তারা মচরতিৌন সথতক  ায়।” প্রাশ্চাতয 
কমব ও নািযকার William Congrave বতলতেনঃ 
“Music hath charms to soothe Savage’s beast. 
To soften rocks, or bend a knotted oak---।” 
সসস্কমপয়ার বতলতেনঃ “The man that has no 
music in himself, Nor is not mov’d with 
concord of sweet sounds, is fit for treasons, 
stratagems, and spoils; The notions of his 
spirit are dull with night, And his effections 
dark as Erebus. Let no such man be trusted, 
Mark the music।” গ্রীসীয় পূরাতন আতে, সুকেী গায়ক 
অমফিয়ুস তার সপ্রয়শী ইউমরডাসতক সঙ্গীততর প্রভাতবই 
নামক িৃতুয রাতজর কাে সথতক উদ্ধার কতর এতনমেতলন। 

সবতদ্র  ুতগ  াগ জ্ঞ প্রধ্ান আিাতদ্র সদ্তশ  জ্ঞকাতল 
সস্তাত্র উচ্চারণকাতল সঙ্গীততর বযাবহারিাই মেল মনয়ি। সস 
 ুতগ সঙ্গীত মেল খুবই অজমিল। স  সহতু সসই সস্তাত্রগুমল 
সিতবতভাতব গাওয়া সহাত, সসতহতু সসগুতলা সহজ চাতল 
গাওয়া োড়া উপায় মেল না। সািতবতদ্র এই সস্তাত্রগুমল 
গাওয়া হত িাত্র মতনতি স্বতরর সাহাত য। এর সবশী স্বর 
তখনও আমবসৃ্কত হয় মন। এিন মক বুতদ্ধর  ুতগ,  খন 
মতন স্বতর সবশী স্বর আমবসৃ্কত হতয় সগতে তখনও বুতদ্ধর 
িন্ত্র “বুদ্ধং-স্মরনং-গচ্ছামি”-তত লক্ষ করতল সদ্খা  ায় স  
তাতত িাত্র (সা, িা ও পা) মতনমি (স ি --, স ি --, 
পপ--, ি--) স্বতররই বযাবহার হতয়তে। 



এরপর সিাতজর রুপ  তই জমিল সথতক জমিলতরর 
হতত লাগল, সঙ্গীততর রূপও তদ্নু ায়ী পমরবমিিত হতয় 
ক্রিশ আড়ম্বর পূণি ও অলঙ্কার বহুল হতয় উ ল। ববমদ্ক 
 ুতগর মতন স্বর ক্রতি চার স্বর সথতক পাাঁচ স্বতর এবং 
সশতষ সাত স্বতর পমরনমত লাভ করল। এই সপ্তস্বতরর 
প্রমক্রয়া সমূ্পণি হতত প্রায় এক হাজার বেতররও সবশী 
সিয় সলতগমেল। ইমতহাসমবদ্ সযার উমলয়ি হান্টাতরর 
িতত পামনমনর (350 BC) অদু্ভদ্যতয়র আতগই ভারতত 
সপ্তস্বতরর প্রকৃমত ও পদ্ধমত মিমরকৃত হতয়মেল। এই 
প্রমক্রয়ার সাতথ সাতথ  াি, রাগ, রামগনী এবং রাগমভমিক 
ধ্রুপতদ্র তথা রাগ সঙ্গীততর আমবস্কার তথা মবকাশ লাভ 
কতর। রাগ সঙ্গীত ভারততর মনজস্ব মজমনষ। পৃমথবীর আর 
সকাথাও এর প্রচলন সনই। ভারতীয় সন্সকৃমতর সবিতেি 
রত্ন হল সঙ্গীত। পৃমথবীর অনয সকানও সদ্শ  খন সাধ্ারন 
সলাকসঙ্গীততর স্ততর সপৌেতত পাতরমন, তখন সথতকই 
ভারতত সঙ্গীত-কলার মবকাশ সাধ্ন হতয়মেল। ভারতীয় 
সঙ্গীততর চচিা শুধু্িাত্র কলামবদ্যার চচিা নয়, - একিা 
জামতর িমনষা সম্পতকি জ্ঞান লাভ করা। এই জামতই 
পৃমথবীতক তাল সুর সিমিত এিন একমি মবদ্যা দ্ান 
কতরতে।  স্বরক্ষর (Natation) পদ্ধমত প্রথি আমবস্কার 
ভারতবতষিই হয়। ১ি শতাব্দীতত নারদ্ীয় মশক্ষা গ্রতে স  
মশক্ষা পাওয়া  ায়, প্রাশ্চাতয সঙ্গীতত তার মবকাশ হয় ১০ি 
শতাব্দীতত। 

ভারতীয় সঙ্গীততর আমদ্  ুতগ ‘িাগি সঙ্গীত’’ ও ‘সদ্শী 
সঙ্গীত’ – এই দু্মি ধ্ারার পাশাপামশ সিািরাল মবকাশ 
হয়। একমি স িন অপরমির পমরপূরক মেল, সতিমন 
একমি অপরমিতক প্রভামবতও কতরমেল। ঈশ্বতরর 
আশীবিাদ্ প্রামপ্তর বা ঈশ্বতরর কাোকামে সপৌেতনার সহজ 
রাস্তা বা িাগি মহসাতবই সঙ্গীততক ভাবা সহাত-তসই 
কারতনই এর নািকরন হয় িাগি সঙ্গীত।  সকউ সকউ 
আবার ভারতীয় িাগি সঙ্গীত বা শােীয় সঙ্গীততক ‘গান্ধবি-
সঙ্গীত’ও বতলন। গান্ধবি সঙ্গীততর েিা মেতলন – গান্ধবি 
জাতীয় সঙ্গীত গুণীরা। গন্ধবিতদ্র কথা ঋক, সাি,  জু ও 
অথবি সবতদ্ এবং পূরাণামদ্তত সলখা আতে। গন্ধবিতদ্র গান 

শুতন সদ্বতারা খুমশ হততন বতল অতনতকর মবশ্বাস। 
অতনতক আবার ‘গান্ধবি-সঙ্গীত’ ও ‘িাগিীয়-সঙ্গীত’ বা 
শােীয় সঙ্গীত একই অতথি বযাবহার কতরন।  গান্ধবিরা 
গান্ধার প্রতদ্তশর বামসন্দা মেতলন অথবা সসখান সথতকই 
(আ িরা এতদ্তশ আসার সিয় অথবা তার পতর)  এরা 
ভারততর মবমভন্ন িাতন েমড়তয় পতড়ন। গন্ধবিরাই প্রথি 
সঘাড়াতক বতশ আনতত সপতড়মেতলন। গন্ধবিরা মবজ্ঞান-
মবশারদ্ ও গমণত শাতে পারদ্শিী মেতলন। গীত, বাদ্য 
এবং পাশা সখলাততও এরা পারদ্শিী মেতলন। দু্ত িযাধ্তনর 
িা গান্ধারী ও িািা শকুমন গান্ধার প্রতদ্তশর মেতলন। 
অতনতকর িতত গান্ধবিরাই পৃমথবীর প্রাচীনতি সঙ্গীত 
মবজ্ঞানী। গান্ধার প্রতদ্তশর বতিিান নাি কান্দাহার,  া 
আজ আফগামনিাতন অবমিত। আফগামনিান বা গান্ধার 
প্রতদ্শ রািায়ণ-িহাভারততর সিয়, ভারততরই অঙ্গ মেল। 
আতগই বলা হতয়তে স  গন্ধবিরা মবজ্ঞান মবশারদ্ ও গমণত 
শাতে পারদ্শিী মেতলন। মবজ্ঞান সিতন্ধ জ্ঞান না থাকতল 
সঙ্গীততর প্রাণ ‘নাদ্’ মনতয় গতবষণা করা সম্ভব নয় এবং 
গমণততর জ্ঞান না তাল-েন্দ ইতযামদ্ মনতয় সিৌমলক 
গতবষণা করা সম্ভব নয়।  

মহনু্দ  ুতগর স  িাগি সঙ্গীততর রূতপর সাতথ আিরা 
পমরমচত, তার নাি প্রথতি মেল ‘প্রবন্ধ-গীত’, তারপর 
ক্রতি ধ্রুপদ্ সঙ্গীত’। ধ্রুপদ্ সঙ্গীততর প্রকৃমত মেল িূলতঃ 
ভমক্ত ভাবাপন্ন ও ঈশ্বরীয় ধ্যাতন পমরপুণি। মহনু্দরা সঙ্গীত 
সাধ্নাতক ঈশ্বর-সাধ্না িতন করত এবং ভাসিান নাদ্ 
তরঙ্গ সথতকই এর উৎপমি হতয়তে বতল িতন করত। তাই 
সঙ্গীত মবদ্যাতক নাদ্ মবদ্যাও বলা হয়। ধ্তিির সাতথ 
সঙ্গীততর সম্পকি মেল মনগূঢ় ও ভগবত আরাধ্না োড়া 
শােীয় সঙ্গীততর বযাবহার প্রায় মনমষদ্ধ মেল। সঙ্গীত-চচিা 
বলতত সবাঝাত ধ্রুপদ্ সঙ্গীততর চচিা, এবং শােীয় 
অনুশাসতনর বাধ্য-বাধ্কতা মদ্তয় এই সঙ্গীততর 
আপাদ্িস্তক সিাড়া মেল। সঙ্গীতজ্ঞরা প্রায় সকতলই শাে 
সিতন চলততন। সসই কারতণ সঙ্গীতানুশীলতনর িতধ্য মেল 
এক ধ্রতনর রক্ষনশীলতা। (বতিিাতন এই রক্ষণশীলতা 
উির ভারতীয় সচতয় দ্মক্ষণ ভারতীয় সঙ্গীততই সবশী সদ্খা 



 ায়।), ফতল িাগি সঙ্গীততর এই প িাতয় স্বর ও তাতলর 
মবশুদ্ধতা স ই পমরিাতন রক্ষা সপত, সুতরর স্বাধ্ীন মবকাশ 
সসই পমরিাতন হত না। তা োড়া ধ্তিির সাতথ সঙ্গীততর 
অতচ্ছদ্য বন্ধন থাকায় ভমক্ত সঙ্গীততর মবকাশ হতলও, সপ্রি 
সঙ্গীত বা অনয ধ্রতনর সঙ্গীত সকানও পৃষ্ঠ সপাষকতা লাভ 
কতরমন। ধ্রূপদ্ সঙ্গীত বলতত সবাঝাত সাধ্ন সঙ্গীত। পতর 
ধ্ািাতরর আমবভিাব হয় -  া প্রধ্ানত ধ্রূপদ্াঙ্গ –  ার 
কথা-বস্তুতত রাধ্া কৃতষ্ণর লীলা বণিনা, প্রাধ্ানয পায়। 
ধ্ািার ধ্রূপতদ্র অতনক পতর সংত ামজত হয় এবং ধ্ািার 
তাতলই তা গাওয়া হয়। মহনু্দ  ুতগর প্রাধ্ানয খবি হতয় 
 খন এতদ্তশ িুসমলি শাসতনর প্রাধ্ানয প্রমতমষ্ঠত হয় – 
প্রথতি পা ান শাসন এবং পতর িুঘল শাসন – তখন 
সঙ্গীততর এই মচত্রপতি আিূল পমরবতিন হয়। ভারতীয় 
সঙ্গীত তখন ধ্রূপতদ্ই সীিাবদ্ধ থাকতলা না। সখয়াল,  ুংরী, 
িপ্পা, সহামর, কাজমর প্রমভমত মবমভন্ন গীতরীমতর উদ্ভব 
সহাল। এই মবকাতশর সিয় কাল ১৩শ শতাব্দী সথতক 
১৮শ শতাব্দী প িযি চতল। এই সিয়কাতলর প্রথিমদ্তক 
মদ্তক অথিাৎ পা ান সুলতাতনর সিয় এবং মকেুিা িূঘল 
আিতলও ধ্রূপদ্ সঙ্গীততর বযাপক প্রচলন ও বযাপকতা 
মেল। মকন্তু কালক্রতি সদ্খা সগল ধ্রূপদ্ ক্রিশঃ মপেু সহতি 
 াতচ্ছ এবং তার জায়গায় জুতড় বতসতে - সখয়াল,  ুংমর, 
িপ্পা, কাজমর প্রমভমত অনযানয ধ্ারার গান। তখন সথতক 
শাত্রীয় অনুশাসতনর বাধ্া মনতষধ্  ধ্ীর গমততত কিতত 
থাতক এবং সুতরর স্বাধ্ীন মবকাশ হতত হতত এিন প িযাতয় 
সপৌঁেতলা স  ভারতীয় উচ্চাঙ্গ/িাগিীয় সঙ্গীতত সুর বা 
সিতলামডই প্রধ্ান হতয় দ্াড়াল, কথা বা বানীর প্রাধ্ানয 
ক্রিশঃ কতি সগল অথিাৎ কথা বা বানী সগৌণ হতয় 
দ্াড়াল। ভারতীয়  ন্ত্র সঙ্গীততর মবকাশ একথাই প্রিাণ 
কতর।  ভারতীয়  ন্ত্র সঙ্গীত আতদ্ৌ কথার উপর 
মনমভিরশীল নয়। সুষ্ঠ, সুন্দর ও িধু্রতি মবকাতশর জতনয 
একািভাতব সুতরর উপর মনভির কতর। শুধু্ তাই নয় সকান 
সকান সঙ্গীত শােীর িতত কণ্ঠও একপ্রকার  ন্ত্র মহসাতব 
পমরগমণত হওয়ার স াগয। তাাঁতদ্র িতত কে সঙ্গীতত  
সবসিয় বাণীর প্রতয়াজন সতিন আবশযক নয়। তার 

প্রকৃি উদ্াহরণ ‘তরানা’ কে সঙ্গীত। মদ্রি-তততর-নানা-
তুি-তা- ইতযামদ্ অথিহীন বানীর সাহাত যই এই সঙ্গীততর 
অবয়ব গতড় ওত   া খুবই শ্রুমত িধু্র।  মদ্ও অতনতক 
িতন কতরন স  মহনু্দতদ্র িতন্ত্রাচারন “ওাঁ হমর ওাঁ তৎ সৎ” 
 া মহনু্দরা সুতরর িাধ্যাতি িন্ত্র- উচ্চারন করততন, তরানা 
সঙ্গীতত তার প্রভাব আতে। মহনু্দতদ্র এই িন্ত্র- উচ্চারতনর 
শ্রুমতিধু্র সুতর আকৃি হতয় িুসমলি সঙ্গীতজ্ঞরা তরানার 
সৃমি কতরন। মহনু্দ প্রাধ্ানয খুন্ন হতয় িুসমলি আমধ্পতয 
প্রমতষ্ঠা হয়ার পর সথতকই শােীয় অনুশাসতনর বাধ্য-
বাধ্কতা কিতত থাতক এবং সুর মবকাতশর স্বাধ্ীন সু্ফমতির 
সঞ্চার কতর।  

১৪শ শতাব্দীর পা ান শাসক আলাউমিন মখলমজ, ১৫শ 
শতাব্দীর সজৌনপুতরর সুলতান হুতশনশাহ শকিী, 
সগায়ামলয়তরর রাজা িান মসং সতািাতরর শাসনকাতল িাগি-
সঙ্গীত ধ্ারার মবতশষ উন্নমত হয়। তখন প িি ধ্রূপতদ্র 
প্রাধ্ানয থাকতলও, সখয়াতলর ক্রমিক প্রচলন ও উন্নমত 
হতত থাতক। আলাউমিন মখলমজর সভাগায়ক আমির খুসরু 
মেতলন অসািানয প্রমতভাবান সঙ্গীত মশল্পী। মতমন প্রধ্ানত 
ধ্রূপদ্ মশল্পী হতলও কমথত আতে স , সখয়াল ও তরানা 
তাাঁরই উদ্ভাবন। সখয়াল একমি পাশিী শব্দ। এর িাতন 
কল্পনা বা মবচার (তখয়াল খুমশ)।  িধ্য ুতগর শুরুতত 
ধ্রূপতদ্র মনয়িাবলী লঙ্ঘন কতর নানা রকি অলংকারামদ্ 
সহত াতগ ধ্রূপদ্ গাওয়ার প্রচলন হয়। সসই 
 তথাচ্ছাচামরতার জতনযই এর নাি করন হয় সখয়াল। 
আিীর খুসরু সুফী িতবাতদ্ মবশ্বাসী মেতলন। ইমন মহনু্দ 
সভযতার সিাঝদ্ার মেতলন এবং মহনু্দ িুসমলি ঐতকযর 
পক্ষপাতী মেতলন।  ইমন তখনকার মহমন্দ, উদু্ি, ফাসিী কমব 
ও সামহমতযকতদ্র িতধ্য সেি বতল স্বীকৃত। প্রচমলত 
ব্রজভাষাতক ইমন সামহতয ভাষায় রূপািমরত কতরমেতলন, 
 া আজও অনুসৃত হতয় আসতে। পারতসযর সঙ্গীততর 
সংমিেতণ ইমন  ভারতীয় সঙ্গীততর নানারকি নবীনতার 
সৃমি কতরমেতলন। তখন সথতকই উির ভারতীয় বা 
মহনু্দিানী সঙ্গীত এবং কনিািী সঙ্গীত – এই আলাদ্া দু্মি 



নািকরন হয়। এোড়া ইমন মবমভন্ন রকি গীতরীমত, রাগ, 
তাল ও বাদ্য  তন্ত্রর উদ্ভাবন কতরমেতলন। স িন— 

গীতরীমত = সখয়াল, তরানা, গজল, কাওয়ালী ইতযামদ্।  

রাগ = ইিন, পূরবী, সাহানা, পুমরয়া, জীলয়, সজগীর, 
বররী, সুনি, মনগার ইতযামদ্। 

তাল = সয়ারী, ফরতদ্াস্ত, পাস্তা,  ৎ, আড়াত কা, ঝুিরা 
ইতযামদ্। 

বাদ্য ন্ত্র = সসতার, তবলা, স াল ইতযামদ্। 

অবশয এগুমল খুসরু আমবষৃ্কত মকনা সস মবষতয় িততভদ্ 
আতে।  প্রথি মদ্তক সখয়াল ও  তরানা গানতক চিুলবতগির 
গান বতল িতন করা সহাত, শহতরর পতথ পতথ গাওয়া 
কাওয়ালী, গীত-গজতলর সচতয় সবশী ি িযাদ্া সপত না। 
মকন্তু সঙ্গীত সপ্রিী, সজৌনপুতরর সুলতান হুতশন শাহ শকিী 
সখয়াল গানতক রাজদ্রবাতর প্রতবমশকার মদ্তয় তাতক 
সকৌৌ্মলতনয প্রমতমষ্ঠত কতরন। তা সতেও ধ্রূপদ্ গান সম্রাি  
আকবতরর শাসন আিল প িি দ্াপতি জামকতয় মেল। 
আকবতরর সিয়কাতলর পর সথতকই ধ্রূপতদ্র 
প্রসার/দ্াপি কিতত থাতক এবং সখয়াতলর জনমপ্রয়তা 
বাড়তত থাতক। 

ঔরঙ্গতজব তাাঁর ধ্িিীয় সগাড়ামির জতনয সঙ্গীততর প্রমত 
সঘারতর বীতসৃ্পহ মেতলন, তা সতেও তাাঁর আিতল উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীততর  তথি চচিা মেল। তাাঁর সসনা নায়ক ফকীরুো 
একজন সঙ্গীতজ্ঞানী বযামক্ত মেতলন। মতমন িান মসং 
সতািাতরর ‘িান কুতুহল’ গ্রতের আদ্তল ‘রাগদ্শিন’ নাতি 
একখামন সঙ্গীত গ্রে রচনা কতরন। তাতত ‘চুিকলা’ নাতি 
একধ্রতনর গীতরূতপর উতেখ পাওয়া  ায়,  া ধ্রূপদ্-
ধ্ািারও নয়, আবার সখয়ালও নয়, তাতদ্র িধ্যবিিী স্ততরর 
গীতরূপ। এর পর িহম্মদ্ শাতহর শাসন কাতলই (ইং-
১৭১৯ সাল সথতক ইং-১৭৪০-সাল) সখয়াতলর জনমপ্রয়তা 
বাড়তত থাতক।  তাাঁরই দ্রবাতর নযািত খাাঁ (সদ্ারঙ্গ) এবং 
তাাঁর সেতল অদ্ারঙ্গতকই আধু্মনক সখয়াতলর জনক বলা 
হয়। তাাঁরাই প্রথি ধ্রূপতদ্র সুর রূতপর আাঁতিাসাতিা 

বাাঁধ্াবাাঁমধ্র সবড়া সভতঙ্গ, তার সভতর সুর মবকাতশর স্বাধ্ীন 
সূ্ফমতির সঞ্চার কতরন এবং এতকাতলর প্রচমলত 
রক্ষণশীলতার সবড়া সভতঙ্গ সদ্ন। ‘সখয়াল’-এই নািিাই 
এতসতে সুতরর স্বাধ্ীন সতঃসূ্ফতিতার ধ্ারনা সথতক – িূল 
রাতগর স্বর, সুর, ও চলনতক বজায় সরতখ সখয়াল-খুমশ িত 
গাওয়া। এর পর িপ্পা,  ুংরী, সহামর, কাজমরর আমবভিাব 
হয়। িপ্পার প্রচলন কতরন পাঞ্জাতবর িরুভূমির উিচালক 
সশারী মিঞা। িপ্পা ও  ুংরী এই দু্ইমিই প্রধ্ানত সপ্রি-
সঙ্গীত। ততব িপ্পা প্রধ্ানত এক রাগমভমিক এবং  ুংরী 
একামধ্ক রাতগর মিেতন হতত পাতর।  

মহনু্দ ুতগর সঙ্গীত ও িুসমলি  ুতগর সঙ্গীততর তাতপ িযপূণি 
পাথিকয এই স  মহনু্দ ুতগর সঙ্গীত, শাোনুগততযর পথ 
সবতয়, রক্ষণশীল ধ্যানধ্ারণাতক আেয় কতর অগ্রসর 
হতয়তে ( া আজও কনিািী সঙ্গীতত বজায় রাখা হয়), 
পক্ষািতর িুসমলি  ুতগর সঙ্গীত রক্ষণশীলতার সবড়া 
সভতে, তাতত স্বাধ্ীন সুরমবকাতশর অবাধ্ হাওয়া চলাচতলর 
পথ উনু্মক্ত কতর মদ্তয়তে। সঙ্গীত চচিার সক্ষতত্র িুসমলি 
সঙ্গীতজ্ঞরা শাোনুগতয বা ধ্িিানুগতয অতপক্ষা সুতরর 
স্বাধ্ীন মবকাতশর পক্ষপাতী মেতলন এবং ধ্রুপতদ্র মবশুদ্ধতা 
অতপক্ষা রং-রস-চবমচত্র-ই সবশী পেন্দ করততন।  

ততব ভারতীয় সঙ্গীততর বযাবহামরক ও তামেক মবকাশ, 
মহনু্দ অথবা িুমিি, সকানও  ুতগই বাধ্াপ্রাপ্ত হয়মন।  লক্ষ 
করতল সদ্খা  াতব, ভরততর ‘নাট্টশাে’, িততঙ্গর 
‘বৃহতিশী’, পাশ্বিতদ্তবর ‘সঙ্গীত-সিয়-সার’ এবং নারতদ্র 
‘সঙ্গীত-িকরন্দ, প্রমভমত মহনু্দ আিতল রমচত হতলও, 
সবশীর ভাগ সঙ্গীত গ্রেই িুসমলি শাসন আিতল রমচত 
হতয়মেল। এগুমলর িতধ্য শারঙ্গতদ্তবর ‘সঙ্গীত রত্নাকর’ 
(১৩শ শতামব্দ), সলাচতনর ‘রাগ তরমঙ্গনী’ (১৪শ), িাধ্ব 
মবদ্যারতত্নর ‘সঙ্গীত সার’ (১৪শ + ১৫শ), আতহাবতলর 
‘সঙ্গীত পামরজাত’ (১৫শ),  িান মসংহ সতািাতরর ‘িান 
কুতুহল’ (১৫শ + ১৬শ), সসািনাতথর ‘রাগ মবতরাধ্’ 
(১৭শ), সভঙ্কি িুখীর ‘চতুডিন্দী, (১৭শ), দ্াতিাদ্র মিতের 
‘সঙ্গীত দ্পিন’, শ্রীমনবাতসর ‘রাগ তত্ত্ব মবতরাধ্’ (১৮শ), 



ইতযামদ্ - এই সবগুমলরই রচনা হতয়মেল িুসমলি আিতল। 
সন্সকৃত ভাষায় এগুমল রমচত হওয়ায় সারা ভারতবতষি 
সসগুমলর প্রচার হতয়মেল।  

এরপর এতলা বৃমিশ শাসন- িধ্য ুতগর অবসান ও 
আধু্মনক  ুতগর সুচনা। এই সিয় কতয়কমি পমরবতিন 
লমক্ষত হয় – ঘরানা সঙ্গীততর প্রভাব ও প্রমতপমির হ্রাস, 
সঙ্গীতত গণতামন্ত্রক িূলযতবাতধ্র মবকাশ, আঞ্চমলক সঙ্গীত 
ও সলাকসঙ্গীততর প্রসার এবং সঙ্গীতত িধ্যতেনীর িানুতষর 
ক্রিবধ্িিান ভূমিকা। 

িধ্য ুতগর সগািাকালিা জুতড় সঙ্গীত মেল রাজা-রাজরা-
নবাব-বাদ্শা প্রভৃমত সেনীর পৃিতপাষকতায় এক জাতীয় 
উচ্চতকামির সঙ্গীত। ওস্তাতদ্রা রাজকীয় আনুকূতলয লামলত 
হতয় জনমবমচ্ছন্ন জীবন াপন করততন। তাাঁতদ্র সঙ্গীততর 
সাতথ জনগতনর সকানও স াগাত াগ মেল না। পরবতিী 
আধু্মনক কাতল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীততর সাতথ জনগতনর 
মবমচ্ছন্নতার অবসান হল।  শহতর, বন্দতর, গ্রাতি, গতঞ্জ, 
প্রকাতশয অনুমষ্ঠত মিউমজক কনফাতরতন্স, গাতনর জলসা, 
সঙ্গীত প্রমতত াগীতা ইতযামদ্র িাধ্যাতি সঙ্গীত ক্রিশঃ 
সাধ্ারন িানুতষর কােকামে এতস সগল। এগুতলার সাতথ 
সরমডও, সিমলমভসন প্রভৃমত প্রচার িাধ্যািগুতলার ভূমিকাও 
সং ূক্ত সহাল।  আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব সঙ্গীতই 
জনসাধ্ারতণর ধ্রা সোাঁওয়ার িতধ্য এতস সগতে। সাধ্ারন 
িানুতষর দ্বারা আমবসৃ্কত এবং মবকামশত জনসাধ্ারতনর 
সম্পমি, এখন সাধ্ারন জনসাধ্ারতনর িামলকানায় এতস 
সগতে। আঞ্চমলক সঙ্গীততরও মবকাশ হতয়তে। বাংলার 
কথাই ধ্রা  াক। ১৯শ শতামব্দতত সকালকাতায় 
উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বহু ধ্নীজন ও গুণীজতনর পৃষ্ঠতপাষকতা লাভ 
কতরতে। মবষু্ণপুর, কৃষ্ণনগর, িনতহমসংতহর সগৌরীপুর, 
কুমিো প্রভৃমত িফঃস্বল অঞ্চতলও সঙ্গীতানুশীলতনর 
উপ ুক্ত সক্ষত্র  মহসাতব মবকাশ লাভ কতরতে। এককাতল 
মবষু্ণপুর মেল ধ্রূপতদ্র প্রমসদৃ্ধ সকন্দ্র –  ার প্রভাতব 
প্রভামবত হতয়মেল সকালকাতার সজাড়াসাাঁতকা, পাথুমরঘািা 
প্রভৃমত জমিদ্ার পমরবারগুতলা। কমবগুরু রবীন্দ্রনাথ 

 াকুতরর সঙ্গীতজীবন মবষু্ণপুতরর সাংগীমতক ঐমততহযই 
পুি। আঞ্চমলক গাতন  ুগািকারী ভূমিকা মনতয়তেন 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বীতজন্দ্রলাল, রজনীকাি, অতুলপ্রসাদ্ ও 
নজরুল প্রভৃমতরা। রবীন্দ্রনাতথর গান ধ্রূপদ্ মভমিক হতলও 
তাাঁর স্বতদ্শী গাতন মতমন ধ্রূপতদ্র আদ্শি সেতড় বাংলার 
সলৌমকক সুতরর সংত াজনা কতরতেন। মদ্বতজন্দ্র গীমত ধ্রূপদ্ 
ও সখয়াল উভয় অতঙ্গই রমচত হতলও তাাঁর স্বতদ্শী গান 
িূলত চাচি সঙ্গীততর সুতরর ও ইিন, ভূপামল, সকদ্ার 
প্রভৃমত রাগ গুমল সরল ভাতব বযাবহার কতরতেন। 
রজনীকাতির গাতন এক রাগমভমিক প্রাচীন বাংলা গাতনর 
আতিজ। অতুলপ্রসাতদ্র গাতন  ুংমরর আতিজ আর 
নজরুল গীমতর সুর উির ভারতীয় গজল-গীত, কাওয়ালী-
কাজমর- ুংমর প্রভৃমত গাতনর রতস ভরপূর হতলও তাাঁর 
িাচিসঙ্গীত বৃমিতশর মবরুতদ্ধ জাতীয়তাবাদ্ী উিীপনা সৃমি 
করতত মবতশষভাতব উতেখত াগয এবং স্মরণীয়। 

এবার আসা  াক সঙ্গীততর উৎপমির বা িানুতষর দ্বারা তা 
আমবস্কাতরর কথায়।  

আমদ্ি সিাতজ আনন্দ উপতভাগ করবার জতনয নয়, 
বাাঁচবার বা আত্মরক্ষার তামগতদ্ই সঙ্গীত আমবসৃ্কত 
হতয়মেল। আমদ্ি সিাতজ  আত্মরক্ষার তামগতদ্ মহংস্র জন্তু-
জাতনায়ারতদ্র ভয় সদ্খাবার উতিতশয আমদ্ি িানুষ, 
পাথতরর খতের উপর গাতের গুমড়র ডাো মদ্তয়  ুতক  ুতক 
মবকি শতব্দর সৃমি করততা। এই গাতের গুমড় ও পাথতরর 
খেই মেল (আমবসৃ্কত সহাল) প্রথি তাল-বাদ্য  ন্ত্র। 
এরপর আতরা সজার শব্দ সৃমি করার উতিতশয জন্তু-
জাতনায়াতরর চািড়া সকাতনা বস্তুতত শক্ত কতর সবাঁতধ্ গাতের 
গুমড়র  ডাো মদ্তয়  ুতক  ুতক বাজাবার (Rhythm 
Instrument) প্রথা চালু হয়। এরও অতনক অতনক পতর, 
মহন্স্স্র জন্তু-জাতনায়ারতদ্র ভয় সদ্খাবার উতিতশযই জন্তু-
জাতনায়াতরর কঙ্কাল গাতে ঝুমলতয় রাখার প্রথা চালু হয়। 
সস সিস্ত কঙ্কাতলর হাতড়র সভতর মদ্তয় হাওয়া  াতায়াতত 
বাাঁমশর িত স  সুতরর সৃমি সহাত, তা সথতক িানুষ তার 
কল্পনা শমক্ত মদ্তয় আমবস্কার কতর বাাঁশীজাতীয় (Wind 



Instrument) বাদ্য ন্ত্র। এরপর মশকার প্রবৃমি ও 
 ুদ্ধজতয়র উোস সথতক জন্ম হয় আমদ্ি নাতচর। প্রাগ-
ঐমতহামসক আমদ্ি িানুষ সকাতনা মশকার বা  ুদ্ধ জতয়র 
ঘিনাতক অনুকরন কতর আনন্দ লাভ করত। এইভাতব 
জন্ম সনয় আমদ্ি অমভনয় বা নািতকর। এর আতরা অতনক 
অতনক বের পতর তীর-ধ্নুতকর উদ্ভাবতনর পর, ধ্নুতকর 
িংকাতরর শব্দ সথতকই কল্পনা কতর আমবকৃৌ্ত হয় তাতরর 
 তন্ত্রর (String Instrument)। ইতলকট্রমনক  তন্ত্রর কথা 
বাদ্ মদ্তল, আজ প িি এই মতন ধ্রতনর  ন্ত্রই সঙ্গীতত 
বযাবহার হয়,  া আমদ্ি  ুতগ আনন্দ উপতভাগ করার 
উতিতশয নয়, বাাঁচবার তামগতদ্ই আমবসৃ্কত হতয়মেল। 
আমদ্ি সঙ্গীত, নাচ ও নািক, ভাষা আমবস্কাতরর আতগই 
আমবসৃ্কত হতয়মেল। ভাষা আমবস্কাতরর পর ধ্ীতর ধ্ীতর 
গাতনর উদ্ভাবন ও মবকাশ শুরু হয়। আমদ্ি সিাজ, আমদ্ 
সিাজ পার হতয় িানুষ  খন সভয সিাতজ পদ্াপিন কতর 
তখনও বহুকাল প িি গীত-বাদ্য-নৃতয এক সাতথ অনুষ্ঠীত 
সহাত। “গীতং বাদ্যং তথা নৃতযং, ত্রয়ং সঙ্গীত সিুচ্চতত” – 
সঙ্গীত বলতত গীত, বাদ্য ও নৃতয এই মতনমি স্বতন্ত্র কলার 
সিাতবশতক সবাঝাৌ্ ।  

আমদ্ি নাচ-গান-বাজনার ক্রিমবকাশ বা ক্রিবমতিত রূপই 
সহাল সঙ্গীত। আমদ্ি ও আমদ্ শতব্দর অথি এক নয়। 
আমদ্ি িানবতগামষ্ঠ বলতত সসই সব িানুষতক সবাঝায়  ারা 
আগুন জ্বালাতত বা সংখা গুনতত জানততা না, কৃমষকাজ 
জানততা না, কাাঁচািাল সখত,  া াবর বৃমি অবলম্বন 
করততা এবং মবতয়-পমরবার সম্পতকি সকানও ধ্ারনা মেল 
না।   এিা মেল িানুতষর পাশমবক অবিা। স মদ্ন সথতক 
িানুষ আগুন জ্বালাতত মশখল, চাকার ধ্ারনা করতত মশখল, 
সসমদ্ন সথতক িানুষ আমদ্ি অবিা পার হতয় সভযতার 
আমদ্ অবিায় উন্নত সহাল।  অনযানয জীবজন্তুর তুলনায় 
িানুতষর কল্পনা শমক্ত মেল অতনক সবশী। এই 
কল্পনাশমক্তর সাহাত যই িানুষ মবমভন্ন মজমনষ ও সঙ্গীত 
আমবস্কার ও মবকাশ করতত সক্ষি হতয়মেল।  

ভারতবষি সহ পৃমথবীর সিস্ত সদ্তশর সঙ্গীত সসই সব 
আমদ্ি নাচ-গান-বাজনার ক্রিমবকাশ বা ক্রিমববতিত 
রূপ। 
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আমার  দাদু – পঙ্কজ কুমার মল্লিক  
রাজীব গুপ্ত 

ল্লবল্লিন্ন কারণ বশতঃ জন্ম থেককই আমার শশশকবর 
থবল্লশটা কাকট আমার মামার বাল্লিকত। মামা বলকত থে 
অকেে থকউ ল্লিকলন না বকট, কারণ আমার মা আমার দাদু-
ল্লদদার একমাত্র েন্তান। ল্লকন্তু মামার বাল্লির েব আদর 
যত্নই আমার দাদু-ল্লদদা পূরণ ককর ল্লদকতন। ফকল আমার 
কক ান থকানও আকেপ হয় ল্লন। তকব এ এটাও জাল্লনকয় 
রাল্ল  থয, থেই আদকরর েকে আল্লম থপকয়ল্লিলাম কমেল্লনষ্ঠা 
ও শৃঙ্খলার বীজমন্ত্র – যা আমার আজ পযেন্ত মকন আকি।  
আজ িাবকল মকন পকি থয ল্লদদার কাকি মাকে মকযে 
আদর ও স্পশে থপকলও, দাদুর কাকি অকারকন আদর বা 
স্পশে আল্লম  থকানল্লদনই পাইল্লন। 

আমার দুিোগ্ে এই থয, দাদুকক আল্লম পাই মাত্র িয় বির। 
আমার য ন িয় বির বয়ে, ত নই আমার দাদু তাাঁর েব 
অনুরাগ্ীকদর দুঃক র প্লাবকন বইকয় ল্লদকয়, েকল েংোকরর 
মায়া তোগ্ ককর, পরকলাক গ্মন ককরন। 

আশ্চকযের কো হল, থেই েময় পযেন্ত আমার থকানও 
যারনাই ল্লিল না থয আমার দাদু ল্লিকলন পঙ্কজ কুমার 
মল্লিক – একজন ল্লব োত এবং অতোন্ত জনল্লিয় ও 
বরকনয় েেীত-ল্লশল্পী। থেই ি’ বির ব্যাপী আমাকদর 
েম্পককে, আল্লম ল্লিলাম তাাঁর দাদুিাই আর উল্লন ল্লিকলন 
আমার দাদু। 

আল্লম তাাঁর  োল্লতর িেম িমান পাই তাাঁর মৃতুের ল্লদকনই, 
য ন হাজার হাজার থশাকাতর মানুষ আমাকদর বাল্লিকত 
এথে উপল্লিত হয় ওাঁনাকক থশষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করকত।  
কাতাকর কাতাকর মানুষ আমাকদর বাল্লির োমকন দাাঁল্লিকয় 
োককত থদক  আল্লম একই েকে িীত ও উচ্চল্লেত হকয় 
পকিল্লিলাম। থেই ল্লদকনর অনুিুল্লতগুল্লল মকন পিকল আজও 
আল্লম ল্লশহরণ থবায কল্লর। 

এর পকর ক্রমশ আমার বয়ে বািার োকে োকে, আল্লম 
দাদুর গ্াকনর একান্ত অনুরাগ্ী হকয় পল্লি। তকব এটাও 
ঘকট থবশ অনেরকম িাকব – থকালকাতার ি োত একল্লট 
English Medium সু্ককল পিার ফকল আল্লম অল্প বয়কে 
Western Music-এর দ্বারা েমু্পণে বশীিুত হকয় 
পিকলও দাদুর েুরাকরাল্লপত গ্াকনর েুর মাযুযে ও অননে 
ল্লবনোকের বকল থেই  Western Music-এর মায়াজাল 
কাল্লটকয় উল্লি। আর আজ আল্লম গ্কবের েকে বলকত পাল্লর 
থয, একত আমার োন্সকৃল্লতক থেতনার বৃল্লদ্ধই ঘকটকি। 

পকরর কোয় যাওয়ার আকগ্, আল্লম দাদুর বণেময় েেীত 
জীবকনর এব্ং মরণ াত্তর ওনাণক প্রদত্ত কণেকটা সম্মান 
সম্পণকে ককছু উজ্জ্বল তথ্য এই ললখাে তুণল ধরকছ। 

 পঙ্কজ মকিক কছণলন প্রথ্ম ব্যাকি কিকন 
রব্ীন্দ্রসঙ্গীতণক জনসাধারণ র মণধয ছকিণে 
কদণেকছণলন। 

 ভারতীে চলকচত্ত জগণতর কতকনই কছণলন 
একমাত্র সঙ্গীত পকরচালক কিকন ককব্ গুরুর 
অনুমকত সহকাণর একাকধক (৮-কট) রব্ীন্দ্র 
কাণব্য সুরাণরাপ কণরকছণলন। সকণলর পকরকচত 
“কদণনর লেণে, ঘুণমর লদণে” গানকট এই ধারার 
এককট উজ্জ্বল উদাহর । 

 সারা জীব্ন কতকন প্রাে ৫০০০ গাণন সুরাণরাপ 
কণরন। লসই সণঙ্গ ব্হু গণব্ে া মুলক ললখা ও 
গীকত নাটয ও নৃতয-নাটয রচনা কণরন। 

 আকাে ব্ানী কলকাতার লকন্দ্র লথ্ণক দীঘে ৪৭ 
ব্ছর “েেীত ল্লশোর আের” নাকম একল্লট  ুব 
জনল্লিয় অনুষ্ঠান পল্লরকবশন ককরন। ল্লবশ্ব 
থবতাকর এই ঘটনার জুল্লি পাওয়া িার। 

 েুদীঘে ৮৫ বির যকর আজও ওনার েুকর 
মহালয়ার পুনে িিাকত কালজয়ী থবতার অনুষ্ঠান 
“মল্লহষােুর-মল্লদেনী” থবকজ আেকি। বাোলীকদর 
শাকরাদীয় দুকগ্োৎেকবর েকে এই অনুষ্ঠানল্লট 
ওতিত িাকব জল্লিকয় থগ্কি। িারতীয় 
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For Cheapest Air Fares Call
0508 15 16 17
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Happy
Durga Puja

Probasee Souvenir 2016.indd   59 2/10/16   6:03 PM



60

গঙ্গা-যমুনা 
দিলীপ কুমার িাস 

 
িু’িশক আগগ দনউদিলযাগে এগস প্রথম বছর দিগেক 
আমরা অকলযাগে হাউদসিং দনউদিলযাগের একটা ফ্ল্যাগট 
দছলাম। দসখাগন যখন উঠলাম তখন দিখলাম ফ্ল্যাগটর 
দ ানিযাকদটগত আমাগির দকনা দ ানদটগক লাগাগনা 
যাগে না। িযাকদট পুরগনা মগেগলর – নতুন খািয দতদন 
দখগলন না! িুএকিনগক দিজ্ঞাসা করগত তাাঁরা উপগিশ 
দিগলন দ ান দকাম্পাদনগক দ ান করগত। তাহগল 
তাগির দলাক এগস দ াগনর সিংগযাগ কগর দিগে যাগব। 
তাই করলাম। একটা দ ান বুথ দথগক দ ান করগত 
পগরর দিন দটদলকগমর দলাক এগস িুরালাপ-সিংগযাগ 
কগর দিগে দগল। এর পর মাস দপাহাগল দয দবল এল 
তাগত আমার আগেল গুেুম! এই সিংগযাগদট কগর 
দিবার িনয চািজ কগরগছ মাত্র সাগে সাতচদিশ েলার 
! নতুন িযাগকর িনয িশ েলার, আর দমদনট িুগেগকর 
কাগির মিুরী সাগে সাাঁইদত্রশ! অবশয এর মগযয 
দকাম্পাদনর দটকদনদশোগনর যাতাোগতর বযাপারটাও 
দছল। যাইগহাক, এর দথগক এই দশক্ষা হল দয দয 
কািগুগলা দনগি করা সম্বব দসগুগলা দনগিগকই করগত 
হগব। আর তা না করগত পারগল বাগর বাগর এইরকম 
গচ্চা দিগত হগব। এই দনগির কাি দনগি করাগক বগল 
‘েু ইট ইগোরগসল ’ বা সিংগক্ষগপ ‘দে আই ওোই’। 
পগর দিখলাম এগিগশ এই বযবস্থাদটর বাদিদিযদককরিও 
হগেগছ। দবশ দকছু হােজওেযাগরর দিাকান দে আই 
ওোই-এ উৎসাহ দিে। তাগির কাগছ প্রগোিনীে সাি-
সরঞ্জাম এবিং যন্ত্রপাদত দকনগত পাওো যাে। তাছাো 
দকমন কগর সদঠকভাগব ঘরবাদের দছাটখাট কাি দযমন 
দবো ততরী করা, বাগাগনর মগযয পাগে চলার পথ 
বানাগনা, দছাটখাট দমরামদত করা ইতযাদির দবনাপেসাে 
প্রদশক্ষিও দিে। এগিগশর পাবদলক লাইগেরীগতও 
দিগখদছ এরকম দবদভন্ন কাি দনগি করার িনয সহগি 
দবাযগময অগনক বইপত্র এবিং দভদেও পাওো যাে। 
দনগির বােী হগল এরকম দছাটবে অগনক কািই 
দনগিগক করগত হে। দকউদেগির এ বযাপাগর যগথষ্ট 
মুদিোনা আগছ। সুতরািং আদমও এই দে আই ওোই 
কালচাগর আগে আগে রপ্ত হগত শুরু করলাম। তগব 
এগত ভুলভ্রাদিও হে। এবিং তার  গল নতুন দয সমসযা 
ততরী হে তা সামাল দিগত অগনক দবদশ খরচ কগর িক্ষ 
দমস্ত্রীিাতীে দলাগকর সাহাযয দনগত হে। অিত আমার 
তাই হগেদছল। তার একদটর কথা এখাগন বলদছ।  

টযাাঁগক ভারীরকম দরে না থাকগলও এগিগশ বােী দকনা 
এমন দকছু কদঠন বযাপার নে। চাকদর দহাক, বযবসা 
দহাক - একটা চলনসই উপািজগনর উপাে থাকগলই 
হল। বযাঙ্ক এবিং দকছু দকছু আদথজক প্রদতষ্ঠান েলার দনগে 
বগস আগছ বােীদট বন্ধক দরগখ যার দিবার িনয। ওদট 
ওগির বযবসা। অবশয দিগশও এখন এরকম ‘ঋিিং 
কৃত্বা’ কালচার দবশ চালু হগেগছ। এখাগন দবশীর ভাগ 
দলাকই দিগখদছ দরািগাগরর পাকাপাদক একটা দহগি 
হগে দগগল বযাঙ্ক-দেগপাদিট দিবার েলার িদমগে বােী 
দকনগত দচষ্টা কগর। তারপর অগনক বছর যগর দকদেগত 
দকদেগত সুি সগমত যারটা দশায কগর। এগিগশ প্রাে 
সব বসদত এলাকাগতই িশ-দবশটা বা আগরা দবশী 
সিংখযক বােী সব সমে দবক্রীর িনয থাগক। বােী সো 
না হগলও সহিলভয। সুতরািং ওগেদলিংটগন আসার 
দকছুদিন পর এই ‘মহািন-পন্থা’ অনুসরি কগর অথজাৎ 
বযাঙ্ক-মহািগনর কাগছ বােী বন্ধক দরগখ, েলার যার 
দনগে এখন দয পাোে আদছ দিগখশুগন তার প্রাইমারী 
সু্কগলর কাগছ আদমও একটা বােী দকগন দ ললাম। 
সু্কগলর কাগছ দকনলাম যাগত দমগেরা দহাঁগটই সু্কগল 
যাওো-আসা করগত পাগর। বােীটা নতুন নে, আবার 
খুব পুরগনাও নে।  
 
এখানকার দবশীরভাগ বােীগতই িামাকাপে কাচা, 
শুগকাগনা, ইদস্ত্র করা ইতযাদির িনয একটা দনদিজষ্ট িােগা 
বা ঘর থাগক। আমার বাদেগতও এরকম একটা দছাট 
লন্ড্রীরুম আগছ দযখাগন ওোশগবদসন, ওোদশিং দমদশন, 
ইদস্ত্র করার বযবস্থা ইতযাদি আগছ। যাইগহাক, বােী 
দকনার দবশ কগেক মাস পগর আদবস্কার করলাম দয 
ওোশগবদসন কযাদবগনগটর নীগচ দমগের দছাট একটা 
অিংশ িল দলক কগর নষ্ট হগে দগগছ। প্রথম যখন নিগর 
এল তখন িল পেদছল না। অথজাৎ বােীর আগগর 
মাদলক দলকটা বন্ধ কগরগছ, দকন্তু নষ্ট হগে যাওো 
দমগেটা দমরামদতর প্রগোিন দবায কগরদন। দসই 
অিংশটা দবশ দছাট, তকু্ষদি দয দমরামত করগত হত 
এমন নে। কযাদবগনটটার িনয দসটা সহগি নিগর 
পগেদন। তগব ওোশগবদসন এবিং কযাদবগনটটা দবশ 
পুরগনা হগে দগগেদছল। ইদতমগযয দে আই ওোই 
কালচাগর আদম খাদনকটা রপ্ত হগে উগঠদছ। দসই নবলব্ধ 
দবিযা প্রগোগগর একটা সুগযাগ দপলাম। তাই দঠক 
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করলাম দমগেটা দমরামত কগর ওখাগন পুরগনাটা বিগল 
একট নতুন কযাদবগনট সহ ওোশগবদসন বসাগবা। 
লন্ড্রীরুম মাে দগাটা বােীর দমগেই পাদটজকলগবােজ দিগে 
ততরী। নষ্ট হগে যাওো অিংশটুকু করাত দিগে দকগট 
বাি দিগে দসখাগন একই সাইগির নতুন দবােজ লাদগগে 
দিগলই হল। দসটা এমন দকছু কদঠন কাি দছল না। 
দনগিই করগত পারব বগল দবশ্বাস আমার প্রথম দথগকই 
দছল।   
 
কগেকদিন দখাাঁিখবর কগর, এ দিাকান ও দিাকান ঘুগর 
নতুন ওোশগবদসন দকনা হল এবিং মযাদচিং দবােজও সিংগ্রহ 
হল। তারপর রদববাগরর এক দবগকগল দলগগ দগলাম 
দমগে দমরামত করগত। সব দকছুই দঠকঠাক চলদছল। 
নষ্ট হগে যাওো অিংশটা কাটা যখন প্রাে দশষ কগর 
এগনদছ তখন বাাঁযল গণ্ডগগাল। হঠাৎ কগর দমগের নীগচ 
দথগক দিার দ াোরা দিগে িল দবগরাগত শুরু করল। 
মুহূগতজ বুগে দগলাম দমগে কাটগত দগগে তার নীগচর 
িগলর পাইপও দকগট দ গলদছ। এগকবাগর সাগে 
সবজনাশ ! ছুগট বাইগর এগস প্রথগমই বােীর িগলর 
লাইগনর ভালভদটগক বন্ধ করলাম। তাগত িল দবগরাগনা 
বন্ধ হল বগট, দকন্তু দয কাে কগর দ গলদছ তা এখন 
সামাল দিব দক কগর? দনগির দবগিযগত দতা কুগলাগব 
না! 
 
এই ঘটনার দকছুদিন আগগ আমার প্রদতগবশীর মাযযগম 
দিভ বগল এক �া�াগরর (কলদমস্ত্রীর) সাগথ পদরচে 
হগেদছল। তাগক দ ান করলাম এবিং আমার 
কীদতজকাদহনী কীতজন কগর অনুগরায করলাম তখনই 
এগস আমাগক উদ্ধার করগত। দস পরামশজ দিল হট 
ওোটার দসগিগম দয গরম িল আগছ তাই দিগে দস 
দিনটা আর পরদিন সকালটা চাদলগে দনগত, িুপুগর এগস 
পাইপ সারাই কগর দিগব দস। পগরর দিন দসামবার, 
কাগির দিন – আমাগির সমে হগব না। আর হট 
ওোটার দসদলণ্ডাগর যা গরম িল আগছ তা দিগে 
একগবলা চলগত পাগর। সুতরািং দসামবাগরর সকাগলর 
আগগই এই দনর�ু অবস্থার অবসান হওো িরকার। 
তাই দিভ তখনই এগল ভাল হে। সব শুগন দিভ 
িানাগলা দয যদিও দস এই দবগকলটাে দি আগছ তবু 
আসগত পারগব না। কারি দিপ্রাহদরক আহাগরর সাগথ 
দস ভালরকম মিযপান কগরগছ। দসই অবস্থাে গােী 
চালাগত দগগে পুদলগশর হাগত যরা পেগল দকগলঙ্কারী 
হগব। হক্ কথা। দ াগন তার কথা শুগন মগন হল মি 

দখগলও দস তাগল দঠক আগছ, মাতাল হগে যােদন। 
দিজ্ঞাসা করলাম যদি তাগক আনার বযবস্থা করা হে 
তগব কাটা পাইপটা দস দিাো দিগত পারার অবস্থাে 
আগছ দকনা। দস িানাল পাইপ দিাো দিগত দস পারগব। 
তখন তাগক বললাম, ‘দতামার বউগক বল না কাগির 
ভযানটা চাদলগে দতামাগক আমার বােীগত দনগে আসগত। 
তাাঁর আসাটাও আদম পুদষগে দিব।’ দিভ িানাল, 
‘দতদনও পান কগরগছন’!   
 
হাঁ, এই না হগল ‘দিবা’র উপযুক্ত ‘দিবী’!   
 
তখন আদম ছুটলাম আমার দনগির গােী কগর তাাঁগক 
আনগত। প্রগোিনীে যন্ত্রপাদত, সািসরঞ্জাম দনগে দতদন 
এগলন এবিং পগনর-দবশ দমদনগটর মগযযই আমার 
কুকীদতজ দমরামত কগর দিগলন। দিেগশা েলার িদক্ষিা 
দিগে আর এক কাপ চা খাইগে তাাঁগক আবার বােী 
দপৌঁগছ দিগে এলাম। কগেকদিন পগর আমার পদরদচত 
একিনগক এই ঘটনার কথা বলদছলাম। সব শুগন দতদন 
বলগলন – ‘এ ক্লাদসকযাল দে আই ওোই দেিািার’! 
শুগন আশ্বে হলাম এই িগনয দয দেিািার কথাটা 
যখন দে আই ওোই-এর সাগথ চালু আগছ তখন অতীগত 
আগরা অগনক কীদতজমানই এইরকম কীদতজ কগরগছন, 
আদম একগমবাদিতীেম্ নই ! যাইগহাক, আমার দে আই 
ওোই-এর েুদলগত এই অদভজ্ঞতাদটও গদেত হল।  
 
এবার আর একদট ঘটনার কথা বগল দলখাদট দশষ কদর। 
এদট অবশয আগগরদটর মত অত োগমলার নে। গত 
গ্রীগে আমার িুই প্রদতগবশী তাাঁগির এবিং আমার বােীর 
সীমানাে দয কাগঠর দবো আগছ তা রঙ করগলন। 
এগিগশ িুগটা পাশাপাদশ বােীর সীমানাে দয দবো থাগক 
তা ততরীর খরচ সাযারিত িুই বােীর মাদলকই বহন 
কগর। পরবতজীকাগল দছাটখাট দমরামদত, রঙ করা 
ইতযাদির িরকার হগল দয যার দিকটা কগর দনে। 
আমার িুই পেশী যখন তাাঁগির দিকগুগলা রঙ করগলন 
তখন আমরাও আমাগির দিকগুগলা করার তাদগি 
অনুভব করলাম। আমার দছাটগমগে এবিং দমগের মা রঙ 
পছন্দ করগলন এবিং িশ দলটার বালদতর এক বালদত 
রঙ দকনা হল। আদম ওোটার ব্লাদষ্টিং কগর অথজাৎ 
উচ্চচাগপ িল দিগে দবো পদরস্কার কগর রঙ করার 
কাগি দলগগ দগলাম। রঙ যখন দকগনদছলাম রঙওোলী 
দিাকানী তখন দসদটগক প্রথগম ভাল কগর দঘাঁগট দনবার 
কথা বগলদছল। দযগহতু িশ দলটাগরর বালদতটা দবশ 
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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 warrior-
strategist in the battlefield. This is the Krishna of the Mahabharata.  He considers the Chaitanya-
inflicted 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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Our Grandfather 
Sachi Roy (D/O Mr. Sudeep Roy)  
Zubin Roy (S/O Mr. Sudeep Roy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kul Bhushan Malhotra  

DOB-15.05.1941  

DOD-7.08.2015  
Our grandfather was a highly educated and 
learned person. He was known as the 
“walking, talking 
dictionary”/encyclopaedia/Wikipedia…w 
henever we had school assignments and did 
not understand the meaning of the word, 
we just asked Nanaji and then you can get 
the answers in depth from the origin of the 
word, correct pronunciation…when it came 
to education matters, he would always 

encourage and speak of inspiration and 
wisdom to anyone he came across. Nanaji 
could just talk on any topic like religion, 
economic issues, philosophical beliefs but 
our Nanaji’s favourite topic was of course 
“politics”, i.e. Indian politics and Myanmar 
politics.  

Our Nanaji’s favourite food was dosa, idli, 
Vada and yes- biryani”. He was very lucky to 
have Nanima cook all delicious food for him.  
In his leisure time he loved going to the 
Buddhist monastery in new Lynn and 
helping the monks in their university 
assignments, drafting letters for Burmese 
refugee groups and visiting hospitals to do 
interpreter work. He was a highly valued 
member of the community because of his 
dedication and willingness to always reach 
out to those in need.  

On Friday, the 7th of August, Nanaji passed 
away peacefully in his sleep around 11:30am 
after having his breakfast. We love you 
Nanaji and you’ll always be remembered in 
our conversations.  

Thank you for all the memories that you’ve 
filled our hearts with which we can pass 
down to the next generation.  
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My Dadi                                          

          Svetlana Banerjee 

She has left a place in the 
heart of every single person 
that got the chance to know 
her. Her happiness would lie 
in being around people, 
laughing, talking, and telling 
stories of her past. Up until 
her last day she would be 
most concerned about 
whether everyone around her 
was seated and comfortable 
regardless of the fact that she 
was going through the most 
discomfort. If the hospital gave 
her fruits, she would leave the 
fruits for me because she knew 
her “lana ma” loved fruits. 

Those who knew my dadi well 
would know she was a 
perfectionist who wanted, and 
needed everything to be “tip 
top”. She would carry herself 
beautifully with her hair tied in a 
perfect bun with no hair sticking 
out, and her sari pleated and 
adorned on her neatly. She loved 
sewing, knitting, and creating. 

From the day I was born up till 
the day I got too big to wear hand 
knitted sweaters, I mostly wore 
sweaters, scarves, and beanies 
made by my dadi. I wasn’t the 
only one to wear her knitting, 
each of her grandchildren, and 
her friends’ kids wore clothes 
made by her too. Even my dolls 
wore beanies, socks, and 
sweaters made by her. 

 

She will always be remembered  

and missed,  

and she will always remain in all 
our hearts. 
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Manjuri Mittra, beloved mother of 
Prabir, loving mother in law of Kaberi 
and the most adored grandmother of 
Ritu and Tat, passed away in Kolkata 
on 6th August 2016. She was a 
beautiful, genuine, and gracious 
person who made the most of life 
under any circumstances. Living alone 
in Kolkata, she was a voracious reader 
and a passionate traveller. She loved 
visiting New Zealand and made 
several trips till 2012. She would write 
beautiful descriptive entries in her 
diary each trip and on numerous 
occasions wrote passionately about 
the country's natural beauty and the 

warmth and love she received from many Probasee families. She always held New Zealand close to 
her heart and even after her health started failing since 2013, she sincerely wanted to visit one more 
time but unfortunately her wish remained unfulfilled. May her soul rest in peace. 
 
 
 

 
 Nirmal Karmokar  
 
 

Bhakta of Swamynarayan and Iskcon 
 
 
 

Our Grandfather 
Sachi Roy (D/O Mr. Sudeep Roy)  
Zubin Roy (S/O Mr. Sudeep Roy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kul Bhushan Malhotra  

DOB-15.05.1941  

DOD-7.08.2015  
Our grandfather was a highly educated and 
learned person. He was known as the 
“walking, talking 
dictionary”/encyclopaedia/Wikipedia…w 
henever we had school assignments and did 
not understand the meaning of the word, 
we just asked Nanaji and then you can get 
the answers in depth from the origin of the 
word, correct pronunciation…when it came 
to education matters, he would always 

encourage and speak of inspiration and 
wisdom to anyone he came across. Nanaji 
could just talk on any topic like religion, 
economic issues, philosophical beliefs but 
our Nanaji’s favourite topic was of course 
“politics”, i.e. Indian politics and Myanmar 
politics.  

Our Nanaji’s favourite food was dosa, idli, 
Vada and yes- biryani”. He was very lucky to 
have Nanima cook all delicious food for him.  
In his leisure time he loved going to the 
Buddhist monastery in new Lynn and 
helping the monks in their university 
assignments, drafting letters for Burmese 
refugee groups and visiting hospitals to do 
interpreter work. He was a highly valued 
member of the community because of his 
dedication and willingness to always reach 
out to those in need.  

On Friday, the 7th of August, Nanaji passed 
away peacefully in his sleep around 11:30am 
after having his breakfast. We love you 
Nanaji and you’ll always be remembered in 
our conversations.  

Thank you for all the memories that you’ve 
filled our hearts with which we can pass 
down to the next generation.  

 

 

Probasee Souvenir 2016.indd   68 2/10/16   6:03 PM

Dhaval
Typewritten Text

Dhaval
Typewritten Text
13th September '2016

Dhaval
Typewritten Text

Dhaval
Typewritten Text

Dhaval
Typewritten Text



69

Probasee Souvenir 2016.indd   69 2/10/16   6:03 PM









73

  

Ramakrishna Vedanta Centres of 
New Zealand Inc 

 
 

  

  

 
                Our Aims and Objectives  

 To promote the study, practice and 
teachings of the Vedanta Philosophy as 
expoounded by Sri Ramakrishna, Sri 
Sarada Devi and Swami Vivekananda 

 To promote harmony between Eastern 
and Western thoughts 

 To provide spiritual, philosophical and 
recreational youth activities 

 To establish and maintain schools, 
colleges, libraries, orphanages, 
workshops and other institutions of 
learning to study the vedanta 
Philosophy and spiritual readings 

 To organise and conduct meetings, 
seminars, religious conferences, 
discourses, letcutres and discussions on 
religion, philosophy and other spiritual 
subjects 

 

Opening hours: 19:00 to 20:00 hours 

  
                                       
Sat Sang:  Alternative  Sunday  11:00  to  14;00 
 
 
 
 
©Copyright RKVC New Zealand 
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What is the Shabd,Nam,word or 
sound Current 

Chander Prakash Satija 

The Shabd Nam or Name, Word or Holy 
Spirit or Naad, Akashwani, or 
Kalma/Bange –Asmani or Logos are the 
different names given to divine melody 
or Sound current by various religions/ 
cultures followers. It is not a subject 
matter for speech or writing. In order to 
make it understand, we can only say this 
much, namely that it is the quintessence 
of the Lord and that it sustains millions of 
universes and regions. it is the soul 
current of consciousness. It is the 
Celestial Melody. It is the life current 
which originates from the Lord and 
pervades everything. The Lord creates 
and sustains the entire universe through 
this great current of power. It gives life to 
the whole of the creation and can take 
back every living being to his Original 
Home or the Lord. 

The Lord Himself has been described as 
the Shabd in form; 

“Your Shabd pervades everywhere. 

Whatever You wish, comes to pass.” 
(Sikh Guru Ramdas ji) 

The founders of all religions regard the 
Lord as Shabd-incarnate. The oldest 
accepted religion of the world- the Vedic 
religion- also sings its praises. It is said in 
the Sam Veda: 

The Primal Sound (Silence) is Brahm. 

Gosain Tulsi Das the famous poet author 
Saint of’ RamChrit Manas’ says that Nam 

is greater than both, Ram and Brahm. 

Muslim Saints also consider the Shabd to 
be the Creator of the universe. Shames-i- 
Tabrez says that all the universe was 
created out of Shabd and that light came 
out of it. In Buddhist scriptures it is 
referred to as sonorous light. 

The ancient Greek philosophers also 
mention this Shabd. Socrates states that 
he heard within a sound which took him 
to indescribable spiritual regions. Plato 
also mentions it. Pythagoras called it the 
“ Music of the Spheres.” It is called Logos 
(the word) in Greek. 

The Sound which emanates from the 
Silence is called the Word. The Christian 
Bible calls it the Word. It says: 

“ In the beginning was the Word and the 
Word was with God. The same was in the 
beginning with God. All things were 
made by Him; and with-out Him was not 
anything made that was made.      St.John                                                                                                                 

“The grass withers, the flower fades; but 
the Word of our God shall stand for 
ever.”Luke 

In the Chinese scriptures, it is called “ 
Tao”, meaning  the Way or the Word.                                                                                                                                                           

The Prophet Zarasthursta of ancient 
Persia while mentioning the six spiritual 
powers referred to one another power 
called Sharosha. This word comes from 
the Sanskrit root”Sh” which means the 
power of the Lord which can be heard. It 
is like the word ‘ Shabd” which is used by 
the Saints of India. 

In the Zend Avesta, the book of 
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Zarasthustra, there is a prayer which says  
“O Mazda( Lord) Send Sharosha to him 
whom you love.” 

In the Hathyog Pradeepka the Anhat 
Shabd or Unstruck Music is highly praised 
in a large number of verses. 

In the Vedas, the divine sound is called 
Nad( Inner music) or Akashvani( sound 
from the sky). 

Kabir ,all the ten Gurus from GuruNanak 
onwards,Dadu Sahib,Jagjiwan Sahib,Tulsi 
sahibDarya Sahib, BabaLal Das, Paltu 
sahib and many other Indian Saints have 
taught the practice of listening to the 
Shabd. 

The inner Shabd is super-conscious and 
infinite. It can neither be heard by the 
outer ears nor spoken, nor it can be 
written. It is the unwritten law and the 
unspoken language .It is beyond speech 
or writing and is an un-manifest 
language. It is independent but every 
thing is sustained by it .It pervades 
everything. It can be experienced only by 
the soul. The consciousness or soul 
merges into the super-consciousness, 
Shabd. The Sikh Gurus describe It as the 
true Word or Shabd  which is 
imperishable. 

The Gurbani says that one should give all 
cleverness, and should devote oneself to 
the True Word and merge in It. 

The Rishis (sages) in the Upnishads, have 
described It as Pranav- that which can be 
heard by the soul..In other words, it is 
One that does not need the tongue or the  

lips or the palate to sing it. It is the 

singing by itself. 

It is said of Prophet Mohammed that he 
heard the Eternal sound( Awaz-i-
Mustaqim or Anhad shabd for fifteen 
years. The Prophet said about the Voice 
of the God. 

“ It comes to me my ears as do the 
ordinary sounds. 

But God has placed a seal on your ears, 

You hear not the Voice of the God.” 

It is mentioned in the Holy Quran that 
God said,” Be , and it was.”In other 
words the Shabd appeared and the 
whole of the Universe came into being. 
The Persian Sufis have called it Wadan, 
the Divine Sound.                                                                                                                                                                    

Shabd is of two kinds: (1) Manifest, and 
(2) inner. The manifest Shabd is called 
Varnatmik and the inner Shabd is called 
as Dhunatmik. Knowing the varnatmik 
Shabd it is possible to know to a certain 
extent the Dhunatmik Shabd. 

On hearing words of love every pore of 
our being is thrilled with delight. On 
hearing  words that speak of detachment 
and self effacement, we begin to 
entertain feelings of detachment and 
surrender .On hearing harsh words, we 
become angry . Sweet words produce 
happiness and bitter words, pain. Words 
of sympathy give hope and 
unsympathetic words depress. All these 
powers are inherent in Shabd. 

Names of God such as Ram, 
Krishan,Keshav,Vishnu, Narayan,Mahesh, 
Shiv, Hari,Om,various names of divine 
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Mother like Durga,MahaKali,Sarswati 
Lakshmi etc,Allah 
,Khuda,Rahim,Kareem,VaheGuru, 
Sahib,Jehovah,Christ,Parmatma etc. 
many thousand names  by which God is 
described or remembered by Its 
devotees. But these names are ahad 
,dhunatmak and have certain time limit 
but the Anhad Shabd/Dhunatmak or  
Name is infinite ,limitless. In fact it is 
called anaami or without name. 

People throughout the whole world 
make use of Varnatak nam which differ 
with different people races and 
countries. Religious books and scriptures 
are full of them. 

Varnatmak names however cannot 
liberate the soul from the bondage of 
physical bodies. 

The Principle of the Divine Sound: What 
is the sound or melody? What is its 
nature ? 

Some say that when the two things strike 
/ collide against each other, sound is 
created. Others say that where there is a 
motion, there is sound. . Of course, 
sound is generated by the collision, 
friction and by motion. All music 
instruments play on these principles ,but 
the divine melody or Word described by 
the Saints is far Superior. This melody 
sustains the universe and is the 
distinguishing mark of spirit6uality. 

The Sikh Gurus have described as Truth. 
Because it never perishes. It is true from  
the beginning and has been through the 
ages. It is true in the present and shall be 
true thereafter. 

All the Saints agree on one point that 
“The Shabd Practice can be learned only 
from a Perfect Master.”To get initiated 
into the Mysteries of Nam and the 
subsequent inner experience, we have to 
seek,” One who knows.” 

Through the grace of Lord, He alone 
realizes the sound on whom He showers 
His grace. 

The Shabd then manifest within him. 
Thorough Satsang ( association with a 
Saint) and the Satguru. When the Lord is 
kind, we meet a Master who connects 
our soul with the Sound . 

The Master is Himself the Shabd or the 
Word made flesh. He alone can manifest 
the Shabd. The Shabd is a boon from the 
Master. The Master makes It dwell in our 
hearts. It is impossible for anyone else to 
manifest It. 

By listening to the Sound all worldly 
bonds and external attractions are 
removed. The mind gives up its base 
desires and one conquers the five 
enemies- lust, anger, attachment, greed 
and pride. When the soul gains release 
from these passions, it soars upward to 
the spiritual regions. 

The melody of Anhad resounds all the 
time without a break. 

“Guru Nanak says: Kalyug has come; sow 
the seed of Nam. 

This is not the season for other 
practices.”  

Only Nam or Shabd practice would grant 
you salvation. 
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ঠাম্মার আইপ্যাড 

মিনমি  রায়

আজ এক ঠাম্মার কথা বলব – ঠাম্মা িাননই ি হয় 

পুরননা মিননর কথা, গনপা বা পুরননা সব ধ্যান ধ্ারনা। 

এই ঠাম্মাও যখন ছছাট, ছসই সিনয়র প্রায় সব মকছুই 

আজনকর সানথ মঠক ছিনল না। সব মিনকই এক মবরাট 

িফাৎ ছযন সব সিয়ই ছবাঝা যায়। মকন্তু ধ্ীনর-ধ্ীনর সব 

ছিখনি-ছিখনি, শুননি-শুননি - এই ঠাম্মাও আর 

সকনলর িনিাই, মননজর ও অননযর প্রনয়াজনন সিনয়র 

সানথ চলার ছচষ্টার জনয  মননজনক প্রস্তুি করা শুরু কনর 

। আজনকর মিননর মনিয নিুন  আমবষ্কার আর 

পমরবিতননর আবহাওয়ায় এই ঠাম্মাও মননজনক অল্প অল্প 

কনর যুগপনয়ামগ করার ছচষ্টা শুরু করল। ছসটা অবশ্যই 

সিনয়র চামহিা বা প্রনয়াজন অনুয়ায়ী কিটা মননজনক রপ্ত 

করা যায় িার উপর মনর্তরশ্ীল মছল। 

ঐ সিয় গান ছশ্ানা বলনি কনলর গানই (গ্রািানফানন 

ছরকর্ত বাজান) ছশ্ানা হনিা , এর পর এল ছরমর্ও – 

এক অবাক করা যন্ত্র । শুধু্ নব ছ ারাও আর নানা 

রকনির অনুষ্ঠান ছশ্ান। গান, সংবাি, নাটক, ইিযামি- ছস 

এক অবাক করা আনন্দ।  ছরমর্ওর িাপট ছশ্ষ হল 

ট্রানজীস্টানরর আমবর্তানব। এ এক আনরক মবস্ময়, এনার 

আবার নানান রুপ - ল�া, চযপটা ,সরু্ু়  ,নিাটা   / বড়, 

ছছাট, ছিজ / লাল, নীল, কানলা, মক ছনই। আর িজা হল,  

এনঁক বগলিাবা বা পনকটস্থ কনর অথবা গলায় ঝুমলনয় 

ছযখানন যা খুশ্ী অনুষ্ঠান ছশ্ানার আনন্দ ও স্বিন্ত্রিা 

।সিনয়র সানথ সানথ এই ছছাট্ট ঠাম্মাও বড় হল, 

পড়ানশ্ানা ছশ্ষ করবার পর িার মবনয়ও হল। ধ্ীনর-ধ্ীনর 

সংসানরর নানান িায়-িাময়ত্ব ঠাম্মানক আরও বযাস্ত কনর 

িুলল। ছসই বযাস্তিার ফানঁকই সিনয়র মনয়ি ছিনন 

পমরবিতন মকন্তু ছথনি যায়মন। িাই, এবানরর অবাক করা 

চিক – সািা/কাল মট মর্ (নটমলমর্সান)। র্ীষন অবাক 

করা বযপার-সযাপার। িখননা সবার পমরবানর মট মর্ 

আনসমন িনব যানঁির কানছ মছল, মবনকনল িাঁনির বাড়ীনি 

মট মর্ ছিখার র্ীড় হি। আনশ্ পানশ্র পাড়া পড়মসনির 

বামড় ছহাক বা আমিয়সজননর,  সনের সিয় ছস এক 

মবরাট আনন্দ। ঐ সিয় মসননিাহনল মসননিা ছিখার িিই 

বাড়ীনি-বাড়ীনি সািা কানলা মটমর্র পিতায় নানা রকি 

অনুষ্ঠান ছিখার উৎসাহ। ছস এক িজার বযাপার। ক্রিশ্ঃ 

মট মর্র রুপ পমরবিতননর সানথ স্বরুপ ও বিলাল। এবার 

এল রঙীন মট মর্। এরঁ িাপট আরও ছবশ্ী। মট মর্ ক্রিশ্ঃ 

ছমড়নয় পড়ল- শ্হর ছথনক গ্রানি, বাড়ী ছথনক ছিাকানন, 

বাস ছথনক ছস্টশ্ানন-সবতত্র। যুনগর এই অবশ্যম্বামব 

পমরবিতননর  সানথ সানথ ঠাম্মাও ক্রিশ্ঃ অর্যস্ত হনি 

লাগল। সিনয়র মনয়ি ছিনন ঠাম্মার ছছনলরাও বড় হল। 

সু্কল-কনলজ-ইউমনর্ামসতমটর পড়া ছশ্ষ কনর চাকরী, িার 

পর বিলী ও মবনয় এবং মবনিনশ্ পামড়। সিনয়র এই 

পমরবিতননর ফানঁকই আনরক যুগান্তকামর রূপান্তর হমিল 

ছটমলনফাননর। ছফনল আসা মিন গুনলানি ছটমলনফান 

আিরা ছিখনি ছপিাি অমফনস, ছপাষ্ট িাষ্টার বা ছরনলর 

ছস্টশ্ান িাষ্টানরর কানছ। ক্রিশ্ঃ ছটমলনফানও এ গন্ডী 

ছামড়নয় ঢুনক পরল প্রমি বাড়ীনিই, সবতত্র, এবং  নানা 

রূনপ ।  

এই সব যুগান্তকামর পমরবিতননর ফানঁকই এক মবরাট 

পমরবিতন হল আিানির অর্যানস। ঠাম্মানির সিয় মচমঠ 

ছলখাটা মছল এক মশ্ল্প সামহিয পযতানয়, পরবমিত কানল িা 

হনয় িাডঁ়ায় আমবমশ্যক। সিনয়র সানথ ছসই মচমঠ ছলখা 

মশ্ল্প এখন মবলুপ্তপ্রায়। ছসই জায়গাটা এখন পাকাপামক 

র্ানব ছফানই িখল কনর মননয়নছ ও সকলনক হানির 
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নাগানল মননয় এনসনছ। ছফানই এখন ঠাম্মার ছছনল-

ছিনয়নির, নামি-নািমন, পমরবার ও পমরমচিনির সানথ 

ছযাগানযাগ করা বা রাখার িুল িাধ্যি। ক্রিশ্ঃ এও ছযন 

অর্যাস ও প্রনয়াজনীয় বযাপার হনয় িাডঁ়াল।  

এই ঠাম্মাও সিনয়র মনয়ি ছিনন ধ্ীনর-ধ্ীনর ছিনয়, ছবৌ, 

িার পর ঠাম্মা হল। এবং ছছনলনির কানছ মবনিনশ্ এনলা। 

এখানন ঠাম্মার জনয আনরক মবস্ময় অনপক্ষা কনর মছল। 

বস্তুমট হল কম্পয়ুটার। প্রথিবার  ছিশ্ ছাড়ার সিয় ঠাম্মা 

কম্পয়ুটানরর বযাবহার বযাংনক ও এয়ারনপানটত ছিনখমছল, 

িনব মবনিনশ্ সবতত্রই কম্পয়ুটার। বাড়ী ছহাক বা ছিাকান, 

গাড়ী ছহাক বা গান – কম্পয়ুটার ছাড়া “নট নড়ন নট 

চরন” ।ছস এক অবাক ও িজার বযাপার। সব কাজ নামক 

কম্পয়ুটার মিনয় করা যায়। ঠাম্মার নামি-নািমনরা 

পড়াশুননা কনর, সবই নামক কম্পয়ুটানর। এখাননও রুপ 

পমরবর্ত্তন বা কম্পয়ুটানরর মববর্ত্তন। ছটমবনল বনস কাজ 

করা ছথনক ছকানল মননয় কাজ- সবই নামক সম্বব। ঠাম্মা 

এই সব আজগুমব বযাপার সযাপার ছিখি ও ছিখা পযতন্তই 

মননজনক সীিাবদ্ধ ছরনখ মছল। ছবাঝা বা বযাবহার করার 

কথাও র্াবি না। িরকার ই বা মক? ছছনল-ছবৌ-নামি-

নািমনরা ি আনছ, মচন্তা মকনসর ? এখানন ছফান আবার  

চঞ্চল, এক জায়গায় থাকনি চান না। মিমন  নড়-বাইনর, 

পনকনট-বযানগ সবতত্রই  ুনড় ছবড়ান। ঠাম্মার আবার ওই 

র্ব ুনর ছফান অথতাৎ ছিাবাইল এনকবানরই পছন্দ নয় 

যমিও ঠাম্মা পনর অনুর্ব কনর এও যুনগর সানথ িাল 

মিমলনয় চলার এক অমি প্রনয়াজমনয় িাধ্যি।এই ঠাম্মার 

আবার আনছ এক অর্যস ই বল বা ছনশ্াই বল – বাংলা 

খবনরর কাগজ ও বই পড়া। মবনশ্ষ কনর আধ্ামিক। 

মবনিশ্ মবরু্ইঁনয় হানির কানছ িা পাওয়া শ্ক্ত, িাই সংনগ 

থাকা বই বা পমরমচিনির মনজস্ব সংগ্রহ বা বাংলা 

লাইনেমরর ছিৌলনি মকছুটা হনলও বই পড়া হমিল। িনব 

ছরাজকার সংবািপত্র নয়। এর িনধ্য ঠাম্মার ছছনল 

একমিন এক লযাপটপ মননয় এনস হামজর, ছরাজকার 

বাংলা খবনরর কাগজ পড়ার জনয। ছস একবার ঝমটকা 

ছকানসতর িাধ্যনি িার িানক কম্পয়ুটার মশ্ক্ষা মিনয় 

মনমিন্ত, িনব ঠাম্মা মক িা পানর ? িাই নামির 

মশ্ক্ষানমবনশ্ কনয়ক মিন ছথনক ছকান িনি লযাপটনপ 

মননজ মননজ ছরাজকার বাংলা খবনরর কাগজ পড়া শুরু 

হল। অবশ্যই হামঁট হামঁট পা পা কনর। িা ছবশ্ চলমছল 

কনয়কটা বাংলা খবনরর কাগজ পড়া ও িানঝ িনধ্য 

ইউমটউনব রািায়ন-িহার্ারি ছিখা। এই সিয় ঠাম্মার 

আর এক ছছনল আইপযার্ মননয় এনস হামজর, ঠাম্মার ছবৌ 

িানক এই উপহারটী মিনয়নছ। মক আর করা যায়, ঠাম্মা 

আবার নামির শ্রনাপন্ন। মকছুটা রপ্ত হনিই ঠাম্মা বুঝনি 

পারল-এ এক আরও িজার মজমনষ। ছছাটখাট, হাল্কা, 

বগলিাবা কনর ছবশ্ ছ ারা যায়, চাযত করা ছাড়া সব 

মকছুই শুধু্ “ টাচ” (স্পষত) করনলই হয়। এনি ছরাজকার 

বাংলা খবনরর কাগজ পড়া ছার্াও ছলানকর সানথ কথা 

বলা যায়, ছিখাও যায়, ছমব ছিালা যায়, গান মকর্ত্তন ছশ্ানা 

যায়, মসননিা ছিখা যায়, মচমঠ ছলখা যায়, রান্না ছশ্খা যায় 

- সব ওই “ টাচ”  কনর। নিুন পাওনা, িুনরর িানুনষর 
সানথ কথা বলা ও ছিখা । এই ঠাম্মা স্বর্াব অনুয়াময় 

যিটা না ছশ্নখ, িনিামধ্ক ছর্ানল। িাই আবার 

নামির্ায়ার মশ্ক্ষানমবমশ্ হনয় এই ঠাম্মা আইপযার্ বযাবহার 

রপ্ত করার ছচষ্টা শুরু করল। এর িনধ্যই হটাৎ ঠাম্মার 

ছছনল মবনিশ্ ছথনক ইনিনল এক ছমব পামঠনয় মজনেস 

করল, এই ছমব মচননি পানর মক না? ঠাম্মা ছবশ্ মকছুক্ষণ 

ছমবটী ছিখার পনর সৃ্মমি হািনড় যানক মচননি পারল, ছস 

িার সু্কনলর বােবী। ঠাম্মার ি িারুন আনন্দ। এবার ছসই 

সু্কনলর বােবীর সানথ কথা বলার বযাবস্থা হনলা- ছস 

বােবী  অমি উৎসানহ সু্কনলর আর এক বােবীর হমিস 

মিল, ছসই বােবীও ঠাম্মানক খুনঁজ বার করল। মিন 

বােবীর এবার অমিনি মফনর যাবার পালা- সু্কল জীবননর 

সৃ্মমিচারন ও ছফনল আসা ককনশ্ানরর ছসই মিনগুমলর 

সৃ্মমিনরািন্থন। মিন বােবী মিন িহানিনশ্ ছথনকও, ছযন  
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Game, Set and Match. 
 
“Quiet Please. Players are ready 
to play…Roger Federer to 
serve…” 
 
Shopan Dasgupta. 

 

I am certain the world is familiar with this 
name and this person. One off the icons of the 
game of Tennis a great legend and true 
sportsman. If not then surely upon reading this 
article you should be. Must remind you what 
has been written about this man in one line – 
First there was Tennis, now there is Roger 
Federer. 

A name that will be etched in the history 
books of Sport. A name that will resonate well 
after Roger has had his last serve and volley, 
strung his last Wilson Pro racquet, changed his 
last Nike sweat band or worn his last Nike T- 
Shirt. The sheer magnitude of a performance 
given by a man in the sporting world of men’s 
TENNIS. 

It's hard to describe this man. He is a religious 
experience every time I watch him play. The 
effortlessness, the poise and the elegance is 
just too unreal for a physically demanding 
game that tennis is. The wins and losses are 
insignificant for his fans; for we know that 
there will be no one like him ever again, so 
enjoy while it lasts.  

The year was 2003 and I was watching tennis 
again, thanks to having taken a Sky TV 
connection in the small room that my wife and 
myself rented at that time. It was 2003 that a 
player with this name won Wimbledon. He 

defeated Mark Philippoussis – the score line 7-
6, 6-2, 7-6. The then 21year old had failed to 
get past the quarter-finals at any previous 
Grand Slam, but he held his nerve until 
breaking down in tears after he had clinched 
victory.  

Year 2003 Wimbledon semi-finals – who does 
Roger play as his opponent. None other than 
the flamboyant Andy Roddick. Andy’s record 
eventually spoke for the player that he was 
having reached 4 grand slam finals including 
three at Wimbledon and won one grand slam 
title at the US open in 2003. The headline in 
the newspapers read – Federer destroys 
Roddick, the score line 7-6, 6-3, 6-3. 

Year 2003 – was the start off a journey that 
made a man Roger Federer what it means to be 
‘Roger Federer’ today. He narrowly finished 
the year ranked world No 2 behind American 
Andy Roddick. Year 2004 Roger Federer won 
3 grand slam titles – the Australian Open, 
Wimbledon and the last grand slam of the year 
the US open. It wasn’t until 2009 that Roger 
won his first French Open. 

Slowly but surely the world began to take 
notice – that here was a man from Switzerland 
who had taken over the mantle off the tennis 
world. A man who at that point in his career 
modelled himself after yet another great of the 
tennis world Bjorn Borg and played like a man 
he idolized from Sweden – Stefan Edberg. A 
man who waltz his way on the tennis courts. 
Watching Roger and his style of tennis – pure 
delight. It is just like unwarping a Magnum Ice 
Cream. Roger Federer is all CLASSY. 

There can be another Rafael Nadal; - a 
determined fighter with physical prowess, 
there can also be another Novak Djokovic – a 
smart player with great agility and cracker of a 
back hand, as sure fighter, a sure scraper but 
there surely can never be another Roger 
Federer. 

I got hooked onto Tennis once again after a 
gap of many years. By many years I must say 
that the last time I really did like a tennis 
player and followed him and his play and went 
to great lengths to watch was none other than 
Ivan Lendl. 1988, 89 and 90 Wimbledon Semi 
Finals…three years in a row and Ivan doesn’t 
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make it to the finals nor does he end his career 
with a Wimbledon title. Got me completely 
heart broken. By the time Ivan Lendl had 
retired from Tennis in 1994 I had given up 
watching. 

The resurgence was to take place some day 
and it did. Year 2003 – thanks to Roger. Yet 
till this date I am glued to Tennis. Despite the 
fact that the year 2013 wasn’t a good one at all 
and this year 2016 post Wimbledon semi final 
loss to Milos Raonic, Roger hasn’t played due 
to a knee injury he had suffered earlier this 
year post the Australian Open semi final match 
between him and Novak Djokovic. 

Over all the years that Roger has played as a 
professional tennis player -he has re-written 
the history books. New records have been set, 
records that may never be broken, records that 
may take several generation of players to come 
and go before anything changes. As you all are 
aware that Roger has won 17 grand slam titles, 
the 18th title eluding him since Wimbledon 
2012.  

Federer has won the ATP World Tour Fans 
Favorite award a record 13 times 
consecutively (2003–2015) and the Stefan 
Edberg Sportsmanship Award (voted for by 
the players) a record 11 times (2004–2009, 
2011–2015) both being awards indicative of 
respect and popularity. He also won the Arthur 
Ashe Humanitarian of the Year Award twice 
in 2006 and 2013. He was named the Laureus 
World Sportsman of the Year for a record four 
consecutive years (2005–2008).   

Roger is also ‘human’ as every player is. That 
is also evident from the matches he has lost. 
He is graceful even in ‘defeat’. One of his 
most memorable losses and one match that 
could easily be ‘argued’ as one of the best 
‘grand slam finals’ off all times was the 
Wimbledon 2008 final against his arch rival 
and truly another great tennis player of our 
times Rafael Nadal. The score line read – 4-6, 
4-6, 7-6 (7-5), 7-6(10-8) and the fifth and final 
set 7-9. I seriously do suggest that if you have 
not watched this particular match before please 
watch it on You Tube as soon as possible. It is 
a collector’s item.  

The other memorable loss – yet again to 

Rafael Nadal was the 2009 Australian Open. 
This was yet again another five set thriller and 
Roger came out losing at the end. A match 
which Roger for all intensive purpose should 
have WON. Roger was inconsolable at the 
post match ceremony and also post-match 
interview and to this day – this is one match 
about which Roger has regrets.  

Yet two other very infamous losses suffered 
by Roger at the hands of then rising star 
Novak Djokovic – 2010 and 2011 semifinals 
at the US Open Grand Slam tournament. The 
loss that still hurts Roger and his still feels 
being robbed of a possible Grand Slam title 
was the 2011 loss where he had a couple of 
‘match points’ against his opponent to move 
into the finals. Simply failed to convert. There 
is one ‘return shot’ from Novak which is still 
talked about in tennis circles and described as 
‘a one off’. 

 Another very memorable loss – this time to a 
player ranked 116h in the world ATP rankings 
and someone who Roger should have brushed 
aside with ease. Year 2013 and just the second 
round at Wimbledon a surprise package in 
Sergey Stakhovsky (Russian player) beats 
Roger Federer 6-7 (5), 7-6 (5), 7-5, 7-6 (5) 
capping a wild day at Wimbledon. 

Roger Federer – An end of an era 

I hated that feeling then, I hate that feeling 
now. Credit should be given to Sergey 
Stakhovsky who played the match of his life, 
but history has proven that more often than not 
these are one-off miracles. What history also 
proves is that more and more players are now 
having these moments against Roger Federer 
and that is why it is so much more important to 
not lose faith and most importantly, 
perspective. Roger has ‘aged’ in the true sense 
as well as in the sporting sense of the term. 
Many great players in the past called it a day 
and hung their racquets by the age of 30. 
Roger is 35 and still eager to carry on playing. 

Though Federer is finding himself at the losing 
end of matches more frequently than he would 
have liked, it is not because of a lack of effort; 
it is because the player on the other side of the 
net was better, at least on that given day. But 
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all of Federer’s experience, skill and natural 
talent is not coming to his rescue as often as he 
would like and the one question everyone 
seems to be thinking, if not asking, is “Should 
Federer hang up his boots now?”. Those 
beautiful customized boots that have won him 
17 Grand Slam singles titles (more than any 
other man in the history of the game) and 
enabled him to be World No.1 in the rankings 
for a record 302 weeks. 

I am not sure. No one can be. After all, who 
are we but mere mortals in front of Roger 
Federer’s almost God-like capabilities and 
inhuman talent. Tommy Haas aged 35, playing 
and competing so well. Haas is not winning 
Grand Slams, but he is giving people a fight 
and isn’t that what sport is all about? But 
simply playing well is not enough for Roger. It 
never has been and I doubt that people will 
come to terms with that fact. 

Federer loves the sport. It has given him 
everything – fame, money and success. It has 
also given him joy and happiness and that is 
why despite all the heartbreaking losses and 
sometimes irrelevant comparisons, he has 
continued to play on. Sometimes you play to 
win, sometimes you play because you like 
playing. In no way am I suggesting that 
Federer is not as competitive now as he was 
say a year ago, but, perhaps competition is not 
what drives him any-more. 

He has conquered every challenge possible on 
the tennis court and beyond. His astonishing 
collection of trophies apart, his consistency on 
the tour; reaching the finals of all the Grand 
Slams at least five times, winning 307 Grand 
Slam matches – more than anyone else ever, 
ten consecutive Australian Open semifinals, 
six ATP world tour final wins and an 
exhaustive list of other accomplishments prove 
that his love for the game supersedes 
everything else. This train of thought is 
important to understand why Federer is 
important to the game even when he is not 
lifting those trophies. 

Recently 2016 Wimbledon semifinals – Roger 
Federer lost to Milos Raonic. The score line 6-
3, 6-7 (3), 4-6, 7-5, 6-3 Normally, such an 
event would lead to a bout of depression 
accompanied with indulgence in the incredibly 

productive practice of reading every damned 
article that has the sole virtue of using the 
word ‘Federer’ in its title. Overtime, the pain 
would ease and hope would once again fill the 
void. 

But this time around, I felt no pain. Was it 
because I had unconsciously given up on the 
idea of Federer winning an 18th Slam? 
Possibly. Maybe. But why then, did I follow 
every game like my life depended on it. So, I 
mulled over it a little more. When you think 
about Federer, it doesn’t take much time for 
the word “Role Model” to spring into your 
mind. Federer has achieved almost everything 
that involves striking a tennis ball.  

But it is only in the last few years that he has 
truly shown us the man that he is. 
And no amount of Djokovic’s dominance can 
touch this aspect of ‘The Legend of Roger 
Federer’. 

It is this very realization, that I believe shields 
me from despair. 

In my mind, ‘Roger the Man’ has overcome 
‘Federer the Tennis Player’ in a tight five 
setter. While my admiration for his ability to 
defy geometry remains intact, it is his 
determination and love for playing tennis that 
draws me ever so close to him. I rewind back 
to the Australian Open Victory ceremony for 
Rafael Nadal.  

Just prior to uncontrollably sobbing, Roger 
seemed to momentarily contemplate 
retirement. 
His words were: “Maybe I’ll try again. I don’t 
know. God, it’s killing me…” That was the 
moment that revealed his mortality, but what 
was to follow would establish that he is one 
heck of a mortal. After taking a few moments 
to recompose, he came back onto the podium 
and delivered the following lines: 

“I’ll try again” 

Go Roger!! Simply the GOAT….Greatest Of 
All Time. 
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known as Sri Sarada Devi or the Holy 
Mother, or simply as Maa). His family was 
getting worried by his intense spiritual 
practices and thought that marriage 
would be a steadying influence on him. 
Sri Ramakrishna emphasised God-

realisation as the supreme goal of all 

living beings. He explored each of the 

world’s major religions and attained the 

highest realization through Hinduism, 

Islam and Christianity in a short span of 

time. He considered Jesus Christ and 

Buddha as incarnations of God, and 

venerated the ten Sikh Gurus. He 

expressed the quintessence of his twelve-

year-long spiritual realizations in a simple 

dictum: Jato Mat, Tato Path, which 

translates to ‘as many faiths, so many 

paths.’ 

Swami Vivekananda, known in his pre-
monastic life as Narendra Nath Datta 
(Naren), was born in an affluent family in 
Kolkata on 12th January 1863. At a young 
age, Naren experienced a spiritual crisis, 
which led him to question the existence 
of God. At this time, he heard about and 
went to meet Sri Ramakrishna at the Kali 
temple. Naren asked him whether he had 
seen God. Without hesitation, Sri 
Ramakrishna replied: “Yes, I have. I see 
Him as clearly as I see you, only much 
more intensely.” 
Naren became one of the first disciples 
of Sri Ramakrishna and it was under his 
leadership, after Sri Ramakrishna gave up 
his mortal body, that the monastic order 
of the Ramakrishna Mission was formed. 
Naren became Swami Vivekananda – the 
travelling monk - and travelled the 
length and breadth of India. He was 
shocked by the poverty and human 
suffering he saw and emphasized the 
need for both spiritual knowledge to give 
people a higher sense of purpose, but 

also secular knowledge to lift them out of 
poverty. Swami Vivekananda was a key 
figure in the introduction of Vedanta 
philosophy to the Western world. He 
travelled to the United States of America, 
London and gave historic speeches at the 
1893 Parliament of Religions in Chicago. 
 
Swami Vivekananda was also vocal about 
addressing the oppression of women. He 
often spoke about the equality of men 
and women as espoused by the Vedas – 
the same divine consciousness that exists 
in men also exists in women. He has also 
spoken about the Vedic age when 
women were not held back from spiritual 
knowledge. Scholars like Maitreyi and 
Gargi were known to have openly 
challenged rishis in debates. Swamiji 
highlighted the need to return to a time 
when women were not discriminated 
against for India to progress as a nation. 
It is a message that is as relevant today 
as it was when Swamiji delivered it. 
 
Sri Ramakrishna promoted gender 
equality and respect towards women in 
the way he lived his life. Sri Ramakrishna 
looked upon Sri Sarada Devi as the 
manifestation of the Divine Mother. In 
1872, on the night of the Phala-Harini-
Kali-puja, he worshipped Sri Sarada Devi 
as Goddess Shodashi, a representation of 
the Divine Mother.  
Durga Puja was first celebrated at Belur 
Math (the headquarters of the 
Ramakrishna movement) in 1901, and has 
been celebrated each year since. During 
the early years of Ramakrishna Math at 
Baranagar Durga Puja was conducted on 
a small scale, without the image, by the 
disciples of Sri Ramakrishna. However, it 
was Swami Vivekananda himself who 
started the first Durga Puja with the 
image at Belur Math. 
 
Although it was not traditional at the 
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time for sannyasis to conduct ritualistic 
worship, Swamiji started this tradition at 
Belur Math for a few different reasons, 
one of which was to institutionalize 
respect for the divinity of womanhood. 
 
The empowerment of women is also a 
message that is contained within the 
Devi Mahatmyam, or Chandi. The other 
two messages are God as the Mother – a 
representation of unconditional love; and 
the intrinsic power of the Divine Mother 
to destroy injustice, ignorance and 
suffering – both within us and without - 
such that the light of knowledge 
triumphs over the darkness of ignorance; 
good triumphs over evil. 
 
As we celebrate Durga Puja, let’s 
celebrate the various attributes of Shakti 
that are within all of us – the propensity 
for unconditional love; the power to 
destroy injustices external to us and the 
Avidya or ignorance that threatens us 
from within. Let’s also reflect on the 
many barriers that prevent women from 
advancing and achieving their full 
potential. We live in a country where 
violence against women is endemic; 
where women are paid less than men for 
similar work and where barriers still exist 
to prevent women’s full participation in 
leadership positions. As we celebrate and 
worship the primordial Goddess this 
Durga Puja, let’s also reflect on what 
we’re doing as individuals to change 
attitudes and behaviors that continue to 
oppress women and stand in the way of 
the advancement of all women. 
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With Best Compliments  

From 

Skywards Investments Ltd 

 
GILLETTA ROAD, MT ROSKILL, AUCKLAND. PH: 09 627 1669 

Satkar Indian Takeaway
689 Sandringham Road, 

Ph: (09) 620 9786

সুকুমার রায়ের

আব োল তোব োল
SPONSORED BY  

MONEESH MITTAL 
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সুকুমার রায়ের

আব োল তোব োল
SPONSORED BY  

MONEESH MITTAL 
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Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

SAVE $$$      SAVE $$$      SAVE $$$     SAVE $$$

Terms & Conditions:  •  Only one coupon per visit •  Not to be used in conjunction with any other offer. •  Valid until 31/01/2017. •  Bookings Essential. •  Coupons valid for 
dine-in only. •  1 Free dish per table per coupon.  • Valid ID required for the person using “Eat Free” voucher. Must be  accompanied with 3 other full paying customers. 
Birthday person can order 1 main meal for free. 

572 Sandringham Road Sandringham, Auckland 

09 845 55 00
www.eggsandmore.co.nz

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

$    OFF
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(Min. Order Value $20)

with any Veg  
Main Dish ordered

Paneer 
Lollipop

* Terms & Conditions apply

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

with any 2 Indo  
Chinese Dishes

Paneer or  
Egg Chilli

* Terms & Conditions apply

with Family or Friends of 4on your Birthday

* Terms & Conditions apply

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

Egg Entree
with Egg Cheese Roll
* Terms & Conditions apply

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re Tava 
Bhaji

Bun Extra

Unlimited for  
2 People

* Terms & Conditions apply

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

 

 

Importers and Distributors of well known 
brands and quality FMCG products

MTR
Ready To
Eat Meals,
Pre-mixes &
Almond 
Drinks  

 

Shan
Pre-mixes, 
Pink Salt, 
Pastes &
RelishesBikano

Snacks, Sweets
& Frozen
Foods

Ahmed 
Pre-mixes, 
Chutneys &                          
Veg. Jellies

India 
Gate
Basmati Rice 

“ Bringing Together a World of Goodness”AB INTERNATIONAL LTD
T (09) 256 1400   F (09) 256 1402  E orders@abinternational.co.nz

Urja
Edible Oils, Rice, 
Flour, Mango Pulp,
Spices, Rusks,
Biscuits & Tea

Drinks

Frooti &
Appy  

Midas
Papads, 
Chutneys, 
Pickles &
Pastes

 

Tea4U
Pure Ceylon, 
Flavoured & 
GreenTeas

Jabsons
Flavoured 
Peanuts & 
Snacks

Priya Gold
Biscuits & 
Cookies
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Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

SAVE $$$      SAVE $$$      SAVE $$$     SAVE $$$

Terms & Conditions:  •  Only one coupon per visit •  Not to be used in conjunction with any other offer. •  Valid until 31/01/2017. •  Bookings Essential. •  Coupons valid for 
dine-in only. •  1 Free dish per table per coupon.  • Valid ID required for the person using “Eat Free” voucher. Must be  accompanied with 3 other full paying customers. 
Birthday person can order 1 main meal for free. 

572 Sandringham Road Sandringham, Auckland 

09 845 55 00
www.eggsandmore.co.nz

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

$    OFF

* T
er

m
s 

& 
C

on
di

tio
ns

 a
pp

ly

(Min. Order Value $20)

with any Veg  
Main Dish ordered

Paneer 
Lollipop

* Terms & Conditions apply

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

with any 2 Indo  
Chinese Dishes

Paneer or  
Egg Chilli

* Terms & Conditions apply

with Family or Friends of 4on your Birthday

* Terms & Conditions apply

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

Egg Entree
with Egg Cheese Roll
* Terms & Conditions apply

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re Tava 
Bhaji

Bun Extra

Unlimited for  
2 People

* Terms & Conditions apply

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Om    re

Om    re

Om    re

 

 

Importers and Distributors of well known 
brands and quality FMCG products

MTR
Ready To
Eat Meals,
Pre-mixes &
Almond 
Drinks  

 

Shan
Pre-mixes, 
Pink Salt, 
Pastes &
RelishesBikano

Snacks, Sweets
& Frozen
Foods

Ahmed 
Pre-mixes, 
Chutneys &                          
Veg. Jellies

India 
Gate
Basmati Rice 

“ Bringing Together a World of Goodness”AB INTERNATIONAL LTD
T (09) 256 1400   F (09) 256 1402  E orders@abinternational.co.nz

Urja
Edible Oils, Rice, 
Flour, Mango Pulp,
Spices, Rusks,
Biscuits & Tea

Drinks

Frooti &
Appy  

Midas
Papads, 
Chutneys, 
Pickles &
Pastes

 

Tea4U
Pure Ceylon, 
Flavoured & 
GreenTeas

Jabsons
Flavoured 
Peanuts & 
Snacks

Priya Gold
Biscuits & 
Cookies
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