A Letter from Grandpa…
“Since the making of my first video, I have produced nearly 250 video stories and they are all available on https://
www.agiivideo.com/

These stories have a broad base – stories of human value, religious, mythological, ancestral, social, folktale and many more.
These were taken from numerous sources and the target audience had always been Indian families. My grandchildren have
made these videos available to you on Youtube. I am grateful to my wife, Bibha Mukherjee, who encouraged me at every
step and to my grandchildren who have made this possible. I feel so very thankful to each member of my family and to my
numerous friends – both Indian and American who have inspired me in every phase of my success.”

Grandpa/Dadu

A Very Happy Durga Puja to All of You
From All of Us

Ashish, Anuradha, Rohini, Monisha, Ritwik & Samsaara
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প্রচ্ছ - িশ্বিতা পাল ও দ ালন ভক্তা
পশ্বিকা পশ্বিকল্পনা, রূপায়ণ ও অলংকিণ - দ ালন ভক্তা ও অশ্বমতাভ চক্রবর্ত্তী

Wikimedia দেকক দনওয়া ছশ্বব ও তাি সূিঃ
Kansh Flower: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/K5601-19.jpg
Dhak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dhak_2010_Arnab_Dutta.JPG
Some more links for contents used:
https://www.eachquotes.com/2020/09/durga-puja.html
https://www.postermywall.com/index.php/g/event-flyers
https://www.123rf.com/
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Message From The Chairperson
This year – 2021 is significant for all of us in many ways. When the world is gradually
moving between ‘getting recovered’ versus ‘recovered’ state like a pendulum, we as
human beings are fighting hard to overcome this challenge.
The last one and a half years have been very challenging in our life including balancing
our work, home, family and still expected them to be served at its best. We were thrown
to this unique challenge, however, as history proves, we are doing an incredible job to
manage it with our best ability.
The last eighteen months may not be a lot in terms of duration keeping our lifespan in
mind, however, it has taught many things in short time including reminding us again
about those ‘universal truth’ of life:
Health is wealth and this needs to be nurtured consistently throughout our life.
Life and death are two most ultimate truths of humankind, so it’s important and
relevant for us to live in harmony, have great relation among our neighbors,
community members, colleagues, and society at large.
The significance of Durga Puja is extremely important for the entire humanity. It serves
a great message: A message about celebration of victory of good over evil, the victory of
truth and justice.

Keeping this objective in mind, this year, we have arranged for in-person event to renew
our social connection and bonding that we enjoy always. I am sure we will get through
this challenging time soon, with the blessings of Science, global and community
leadership, we are just a few steps away to reach that destination.
Finally, as our most beloved personality and India’s first Nobel Laureate - Rabindra Nath
Tagore said,
"Shubhokormopothe,
Dhoro nirbhoyo gaan
Shob durbol shongshoy hok oboshaan."
"In your auspicious path of action, move forward fearlessly, may all weaknesses and
doubts be eliminated".
On behalf of BAGN CC family, I request you all to join this celebration, however,
please apply your judgement; in either case, we respect your decision.
Thank you.
Subhankar Sarkar

1

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

Editorial
It often makes us nostalgic when we see the BAGN tagline "Home Away
From Home". Childhood memories surrounded with Durga Puja is
always special for us. We, the BAGN family come together to celebrate
this most awaited and colorful religious festivals every year. However,
this year is definitely a special one because of unexpected break of the
celebration tradition in last year due to new ASUR that pushed us into
living a socially distanced life. May the Goddess Maa Durga protect the
world from such evil and bless all with good health, prosperity and joy.
I hope this Durga Puja be full of fun and beautiful moments ( don't forget
to capture and post in social media ) would be new memories forever.
I am delighted to be part of BAGN Co-ordination Committee. I am also
thankful to my Publication sub-committee and esteem members of BAGN
family who supported me directly and indirectly to raise significant
amount of fund through this publication and helping me to prepare the
magazine.
Big thanks to Amitabha Chakrabarti for the significant amount of sincere
efforts in reviewing contents and formatting the pages for the
printing. I am thankful to Arup Bandyopadhyay for reviewing the
content. Special thanks to Dr. Ashok Saha, Sreemant Roy and Riddhi
Chakraborty for being proactively involved in raising funds for this
souvenir from local businesses. Last but not the least, my heartfelt
thanks to Rashmita Paul, creative member of BAGN family to come up
with the drawing of "Maa Durga" for the front page.

May the colorful festival bring joy, happiness, peace and prosperity to
everyone's life.
Thank You
Dolon Bhakta
Publication Coordinator,
Bengali Association of Greater Nashville
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ু াগ পূজা-২০১২
দর্

Shaankh and Ulu-Dhwani Competition
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এল ো এল ো পূল ো এল ো
Friday October 15, 2021
স্বোগত ভোষণ:

Arati Saha, Cultural Coordinator

ধ্েযবোদ জ্ঞোপে:
মুমশদ্ ঘখল

Subhankar Sarkar, Chairperson, BAGN

ঘহোম :

By Upasana Performing Arts. Participants-Reeta Bandyopadhyay,
Ishani Ganguly, Prerna Gupta, Kanak Gupta, and Mohera Narimetla.
Choreography: Sonia Chaudhury

েতু ে প্রভোত:

Participants- Sinjan Sarkar, Shaurya Biswas, Ruhi Chaudhuri, Ayush
Chaudhuri, Sreyash Maitra, Hritika Roy, Anushree Mukherjee, Shreyan Ghoshkundu,
Sudaxiana Ghoshkundu, Saswati Maitra, Debajyoti Maitra
Emcee - Sanhita Das

আ লকর দূগো:্

Presented by Music City Choir.
Participants- Sukti Maldas, Arnab Kar, Sabyasachi Paul, Tanima Chaudhuri, Rashmita
Paul, Dolon Bhakta, Riya Bhattacharya, Diya Bhattacharya, and Ashok Saha
Choreography: Shyamali Bhattacharya
Direction: Ashok Saha

তবু মলে ঘরলখো:

Participants- Kids Group: Aayat Ali, Abir Patowary, Aishani Das, Anvesha
Tiwari, Ayrah Zeeshan, Inaaya Ali, Priyana Singha Roy, Rayansh Mukherjee, Rigvedita
Kar, Sachi Paul, Shreya Salgotra, Soham Sen
Adult Group: Ananya Chaudhury, Debaleena Debnath Mukherjee, Debalina Ghosh,
Lajuli Das, Pooja Sonar, Sandhani Chowdhury, Shabana Parween, Abhishek
Mukherjee, Niloy Datta, Rajib Ali, and Subhajit Biswas
Choreographed by Debalina Ghosh.

অমৃতসয পুত্রো:

Participants: Parama Chanda, Chayan Chanda, Pallavi Kadu, Pratyush
Singha Roy, Biswajit DasGupta and Jayasri DasGupta
Writing, Compilation and Direction: Jayasri DasGupta

স্বোমী স্ত্রীর ঘপ্রম র্যুদ্ধ:

Participants: Subhajit Ghosh, Nabanita Ghosh, Srestha Ghosh,
Abhinaba Ghosh
অেুষ্ঠোে সঞ্চো েো:

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
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এল ো এল ো পূল ো এল ো
Saturday October 16, 2021
স্বোগত ভোষণ:

Arati Saha, Cultural Coordinator

ফযোশে ঘশো:

Participants- Srish Das, Priyanka Banerjee, Sreemant and Barnali Roy, Sujit
and Dolly Das, Anindita Roy, Aaron Plunkett and Anwesa Chakrabarti, Arup and
Nandita Bandyopadhyay, Abhirup and Diya Patra, Debesh Maldas, Sujoy
Bhattacharya

উলভোধ্েী সঙ্গীত:
অমতমি মশল্পী:

Deya Maldas, Shuvajit Das

Suchismita Das

Suchismita is an astounding, genre-defying artist within the Classical, Ghazal, Contemporary, Film and World music. Suchismita is a serious exponent of Indian Classical Music. As she is proficient in presenting Indian Ragas & Thumris, she is equally at
ease presenting the other forms like Ghazal, Film & Fusion. She is one of the finest
Indian classical vocalists of India. She got the opportunity to learn Hindustani
Classical Music for two decades.
She has worked with some of the eminent personalities in India and Hollywood like
A R Rahman, Javed Akhtar, Pritam Chakraborty, Shankar Ehsaan Loy, Gulzar, Thomas Newman among many others.
Musicians: Atesh Amrish Indarjit, Vasanth Vaseegaran, Madana Venkatanageswara
Rao, Gurinder Singh Negi
ধ্েযবোদ জ্ঞোপে:

Arati Saha, Cultural Coordinator

অেুষ্ঠোে সঞ্চো েো:

Amitabha Chakrabarti
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Feature Article

God Bless America
Arup Bandyopadhyay
My Home, Sweet Home…

personally dwell on such issues
anyway.

It has been more than thirty
years since my wife, Nandita and I
moved to USA. We moved here as
students.
Then
started
our
professional career here. Then our
daughter, Reeta was born. And
eventually, we completely settled
down in Nashville, Tennessee.

I always claim that I have two
mothers, two motherlands, that is.
One is my biological motherland.
India, that is. And the other is my
adopted motherland. USA, that is. I
love both dearly and I need both in
my life.

We moved to USA with
student visa. Then temporary work
visa, also called H1B. Then we took
up permanent residency, which is
called Green Card. Then ultimately,
we became citizens of USA,
forfeiting our Indian citizenship.

Citizenship comes with certain
duties, certain responsibilities. When
I lived in India, there were
expectations on my part about what
India would give me. Similarly, I owed
certain things to India as well. That
was then.

Has it been a roller-coaster
ride for us? Not really. At one point,
we did go through some financial
crisis. I personally was hit by a major
illness. Those were setbacks, no
doubt. However, I am aware of a lot
of more serious setbacks in many
other peoples’ lives. So, I won’t

Then of course we moved. And
we chose to move to USA. All of the
above happened because of our own
choices. We were certainly helped
and aided by others. However, it was
all our own choices. From student
visa to H1B to Green Card to
Citizenship. It was all our choice. No

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
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the responsibility to
“things” in this country.

one forced us to do any of that. No
family-member, no friend forced us
in such decision-making. And yes,
American government didn’t force
us either! Neither the Republican
Party nor the Democratic Party brain
-washed us or forced us to accept
citizenship in USA.

improve

Is USA a perfect country?
Absolutely not! We have so many
things to work on. So many aspects
to improve upon. Who is
responsible to work on such issues?
Our government? Sure! However, I
am also responsible to help improve
my own country. If I am just bashing
my own country and doing nothing
to improve our issues, then I am not
performing my duties as a good
citizen.

As soon as we accepted
citizenship in this country through a
ceremonial process, as soon as we
took the oath of allegiance, certain
responsibilities automatically were
transferred on us. Nothing forceful,
but obvious. Citizenship of USA
came with certain anticipated
duties.

Weren’t higher education and
an American degree, earning dollars,
making more money, living a better
lifestyle, etc., the key for our move
to USA? May be. Perhaps yes. But
that was then. Now it is different. I
am a citizen of this country. I need
to participate whole-heartedly for
the betterment of this country.

Officially and formally, USA
became
my
own,
adopted
motherland. It became my duty to
care for this country, to love this
country. And yes, if needed, fight for
this country, even go and fight in a
war.

My country is like my family. I
look at it that way. My parents, my
siblings, my spouse, my children, my
uncles and aunts, my friends, etc.
None of them may be perfect. Still I
love them, and I care for them. And I

Do I have any right to criticize
this country? You bet! Absolutely
yes! This is MY country! I have full
right to criticize this country. At the
same time, as a citizen, I also have

7
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going on, I always have the right to
voice my opinion. Ours is a rocksolid democracy. It has been tested
for a few centuries already.

help them improve as well. And I am
not perfect either! They help me
improve as well. My country is
exactly that. It is my duty to help
improve my country.

President John F. Kennedy
said in his inaugural address as the
president and I quote, “Ask not
what your country can do for you –
ask what you can do for your
country.” This is the key to
constantly think about. Anytime
anything goes wrong in USA, I need
to think within myself, what can I
do to improve upon that? And yes,
take actions myself to help improve
that. Then only someday USA
indeed will become a perfect
country. As a citizen, my
contribution is so critical in helping
improve my own country.

So what do I do if something
happens here in USA that is totally
against my principles? I need to
realize that this is a democracy. Just
like I have a voice to show my
opinion, the “other person” too can
do that, who may have a totally
opposite view from mine. There are
two ways to look at it. If something is
happening which I hate, I need to
understand that things change. In any
democracy, things change. This is
USA. Politically, things change here.
Socially, things change here. And
secondly, if I hate anything that is

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
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Feature Article

Dream to Devotion
Ratna De
The other day it was rainingceaselessly.
Thisworld seemedto be coming to its
end. I was working in the kitchen.When I started going towards my
bedroom a little later, I saw
myself floating in the pool of water.
With every step forward, the dining table, chairs, oven range, all furniture also started floating ostructing me. I had

to make my way through it. Somehow,
I reached the closed door of my bedroom. I knocked on the door, and it
would not open. From the other side,
a somber voice said, “You can’t come
in here. Yes, you are doing all the puja,
worship,
bhajan,
meditation,
self-study; but where is your Bhakti?
Don’t you know …”

“When Bhakti enters Food, Food becomes Prasad…!

When Bhakti enters Water, Water becomes Amrit…!
When Bhakti enters Travel, Travel becomes Teertha…!
When Bhakti enters Music, Music becomes Kirtan….!
When Bhakti enters House, House becomes Temple…!
When Bhakti enters Actions, Actions become Sewa…!
When Bhakti enters in Work, Work becomes Karma…!
When Bhakti enters a Man, Man becomes Human…!” **
It turns out I was dreaming and I
learned my lesson. In fact, Bhagavad
Gita teaches this…

how to receive the salvation step by
step, from the temporary, sorrowful
deep dark abyss of mundane world
to the lofty height of Self Realization.
Although the paths to achieve this

In the twelfth chapter, Bhagavad
Gita teaches the spiritual seekers
** From the Internet
9
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goal seem to be many, they are all in
harmony with one another. Performing
action without attachment towards the
result (Nishkama Karma), combined
with the devotion or love for God
(Bhakti), the practice of Yoga and
meditation (like Kriya Yoga) on God,
and the systematic study of the
scriptures can give us God Realization.

Formless Absolute and sometimes
worshipping God with forms and
attributes has been emphasized. In
the beginning of 12th chapter, Arjuna not being able to decide who the
superior devotee is, asks Lord Krishna who is better: the devotee worshipping a personal God or the wise
person who is keen on the Absolute.

Different chapters of the Bhagavad Gita
highlight different aspects, and underlying sub-stratum of Bhakti is required
in every aspect. Bhakti Yoga shows how
love for God along with other
disciplined practices can lead a spiritual
seeker towards God Realization. The
Sanskrit word Bhakti means devotion
and Bhakti Yoga is the Union with God
through devotion. Bhakti yoga is not a
separate practice but it is the essential
ingredient required to practice all other
sadhanas, like Karma Yoga or Selfless
action, Dhyana Yoga or Meditation, and
Jnana Yoga or absorbing scriptural
knowledge in order to attain liberation.

Shri Krishna’s answer is that the
devotee who worships God with
forms and attributes is superior to
the wise ones concentrating on the
Formless Absolute. Although both
paths may lead to God Realization,
for an embodied soul it is difficult to
concentrate on the Formless.
Surrendering
completely
with
absolute faith, offering all his work
to God, and meditating constantly
on God a devotee can be God Realized as well. Then He asks Arjuna to
focus his mind and intellect on Him
leaving behind all doubts and
uncertainties.

In the previous chapters of Bhagavad
Gita sometimes meditation on the

Compassionate Lord shows other
ways to achieve Him. If focusing the
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mind and intellect is not possible,
practice concentration of mind by
meditation. He says, if meditation is

A devotee who is free from hatred,
friendly and compassionate, evenminded in pleasure and pain, devoid
of ego, free from worldly expectations, pure in body and mind, always
peaceful and content, does not hate
anyone, surrenders all actions and
results to God, free from attachment, and full of devotion. In other
words, he is a perfect devotee.

difficult then perform actions for Me,
and offer results of all actions to Me
as you do it. Then, in verse 12 He
mentions that out of all methods of
worship - namely, repeated practice,
knowledge, meditation, and renunciation of fruits of actions, renunciation of fruits of actions results in
lasting peace.

In the last verse Lord Krishna declares that a devotee who is endowed with all these qualities, and
is in permanent union with Him is
His most favorite.

Then He describes the qualities of a
perfect devotee who is dear to Him.
Om Tat Sat

11

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কবিতা
জীিয়ের রূপয়রো
েীতা িযাোজী
দফরার আর উপায় দেই।

আলতা দেওয়া, ঝু মুর পায়য়
চলয়লম বপয়ে বপয়ে
বেিঁবির কায়ে এয়ে,
থময়ক দেয়লম দেয়ে
এবেয়য় এয়ে হাতটি ধয়র
ভরো বেয়ল দমায়র
োিয়ল হাত দেে পর্যন্ত, দেয়ে িোর পয়র

বক কবর কায়র িবল,
কািঁয়ো কািঁয়ো দচায়ে
পায়ের দথয়ক হাত িাবিয়য় বেয়ল
ধয়ে্ বেয়ল শুধু দোপয়ে।
মা িািা জায়েে েবতয,
ভয়য়র প্রয়য়াজে বক?
এিার দথয়ক বপেু বপেু েয়

ময়ে কত বচন্তার দেলা
ওলট পালট কয়র
েূর দেয়েয়ত বেয়লম পাবি

কথা বেয়লম, র্ায়িা শুধু পায়ে পায়ে।
এতবেে পয়র দেয়াটি আমার
দভয়ে দেল, দভয়ে দেল জয়ল
োিঁিাল ো, তাকাল ো বপয়ে,

অজাো মােুয়ের োয়থ।
" মােুেটি োবক দিজায় ভায়লা "
দিােটি কায়ে কায়ে িয়ল
দে শুয়েয়ে, িািা মার

এক মুহূয়তয র তয়র ।

ঝি এল, ভাবেয়য় বেল েূয়র,
েূয়রর প্রেীপ বেবিয়য় বেল

েরজার ফািঁক দথয়ক।
তাই র্বে হয় ভয় বক আমার?
থাকি হাতটি ধয়র !

দর্োয়ে র্াবি দকউ দেই দেথা
দেই দকাে িন্ধু িান্ধিী
দেই দতা আমার িািা ও মা

তার আয়লা, একটু একটু কয়র।
আবম শুধু একা োিঁবিয়য় একলা ময়ে
ভাোয়লম দচায়ের জয়ল ।

আজ আর আবম অয়পক্ষায় দেই
মা িািা, দকাে িান্ধিীর
শুধু িয়ে থাকি দতামারই আোয়

দোট দিাে ময়ের োরবথ।
আকাে পাতাল বচন্তা কবর
র্ার দকাে দেে দেই
অয়েক উিঁচুয়ত, ভয় পাবি
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র্য়ি আেয়ি, দেয়ি হাতোবে িাবিয়য়।।
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Health at Every Size
Reeta Bandyopadhyay, MS, RDN, LDN
Health at Every Size
(HAES) is a philosophy of health
promotion with a premise that not
only any person of any size can have
good health, but that they also
deserve care, respect, and genuine
medical attention from healthcare
professionals. HAES shifts the
conversation of health from talking
about weight to overall wellness and
health promotion. This includes an
emphasis on eating in a flexible
manner using body cues for hunger
and satiety, valuing finding pleasure
in food, finding appreciation for
one’s body, encouraging joyful
movement, and respecting body
diversity of all sizes and shapes not
only in yourself, but also in the
people around you.
It is very common in our
society today to be bombarded by
messages on how each person is
“supposed” to look. It is very
common to hear messages that if we
all eat a certain way that is
considered “clean” or “healthy” that

our bodies will respond and become
smaller. The reality is that even if
every person ate the exact same
diet, bodies would still have diversity
in shape and size; bodies would still
have diversity in physical health.
Rather than focusing on a small part
of an equation by using a number on
a scale, it is more advantageous to
look at health holistically. Focusing
solely on numbers on a scale not
only is disrespectful to your whole
being as a person, but also can be
dangerous.
Most people in their lifetime
have experienced some form of
negative body image. While for most
this can simply mean having some
days when you feel bad about
yourself and how you look, for
others this can lead to dangerous
eating disorders. Eating disorders,
while dangerous on their own, are
also comorbid with many other
conditions, such as, depression,
anxiety, substance use disorder, self-
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harm, cardiac irregularities, low
blood sugar, electrolyte imbalance,
and many others. It is not only a
responsibility for healthcare
providers to give people, regardless
of what they look like, genuine
medical care, but our job as a whole
society to treat people with respect
so that we can work to prevent
harming one another. The Health at
Every Size philosophy aims at doing
exactly that. People who are
equipped with self-compassion and
self-acceptance are more likely to
adopt positive health behaviors.
These do not guarantee weight loss

because weight is not a
determinant of health. Rather
adopting positive health behaviors
leads to long term, sustainable,
health in both the physical body
and in mental health.
If you or a loved one is or
has ever struggled with negative
body image or disordered eating
patterns feel free to reach out to
me so I can connect you with the
resources that you deserve to give
yourself care. Remember that
everyone deserves to be cared for.
Some great resources to check out
are below.

Resources
Bacon, L., &Aphramor, L. (2011). Weight Science: Evaluating the Evidence for a
Paradigm Shift. Nutrition Journal, 10(1), 9.
https://doi.org/10.1186/1475-2891-10-9
https://www.nationaleatingdisorders.org/
https://haescommunity.com/
https://www.nashvillenutritionpartners.com/
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োে

মা এয়লায়র । তাল ঝু মুর

এয়লা এয়লা মা আমার এয়লা এয়লা দর

মােুে ময়র, তিু মােুে জেম লয় িয়ট

আয়র েহর জুয়ি, োিঁ জুয়ি, পািা জুয়ি

জেল ময়র তিু মােুে োে লাোয় িয়ট

দর….

ভেিায়ের বেতযলীলা এইভায়িই ঘয়ট

আয়র েরীয়ির, িিয়লায়কর, েিার এয়লায়র…

তাই িাতাে দোয়ল, কাে ফু য়ল

এয়লা এয়লা মা আমার এয়লা এয়লা দর

ঝু ময়কা দোয়ল, দকামর দোয়ল
িয়লা িয়লা েয়ি বময়ল মা এয়লায়র

দকাবভড কত জেত জুয়ি প্রাে বেয়লায়র

এয়লা এয়লা মা আমার এয়লা এয়লা দর।।

কত বেশু জেম বলয়য় মা হারায়লা দর,
কত শ্রবমক কাজহারা ঘয়র িয়ে দর
তিু মে মায়ে ো পুয়জার িাবেয ো শুবে দর
তাই

দোয়েে দোয়েে জেতিােী
দোয়েে বেয়া মে
আমার তু বম দতামার আবম

োয়চর তায়ল দেয়য় উঠি মা িয়ল দর

এই দতা জীিে

এয়লা এয়লা মা েিার এয়লা এয়লা দর
15
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কবিতা

পূয়জার েন্ধ

এই পূয়জায়ত বমবল েিাই
বেয়য় গুেীজে

পূয়জার েন্ধ, পূয়জার েন্ধ

মায়ক বঘয়র েিাই বময়ল

িয়লা পািার োোরা

জয় মা িয়লা দর ।

পূয়জার েন্ধ, বেউবলর ঘ্রাে,

িয়লা িয়লা েয়ি বময়ল

কােফু ল আর েতু ে ধাে

জয় মা িয়লা দর।

মে মায়েো দকাবভয়ডর িাণ

এয়লা এয়লা মা আমার এয়লা এয়লা দর।।।

দেয়য় উয়েয়ে আেমেীর োে
পূয়জার েন্ধ,

পুয়জার োে

বরহােযায়লর দজারায়লা টাে
োটক কবিতা দলাকোে
তারই ফািঁয়ক মেযপাে

েুবমতা চক্রিতী দঘাে

েিই দতা আয়ে

ফ্র্যান্কবলে দটয়েেী

শুধু দেই বকেু প্রাণ

আয়মবরকা

বকন্তু পুয়জা দতা এয়েয়ে
তাই চািঁোটা িািাে

৯/২৭/২০২১

িলয়ে মহাে োোরা

The picture courtesy
Tanusree Paul,

পূয়জার েন্ধ, েতু ে ধাে

Soumen’s niece from London

ভায়তর েন্ধ, জুয়িায়লা প্রাণ
জীিে দেই, মােুে দেই
দকাবভড বেয়লা কতজেয়কই
িািঁচার আো র্ায়ি কই
ভায়তর েন্ধ, পূয়জার েন্ধ,
বেয়ি আো, িািয়ে োে
চলয়ে োিী, িাজয়ে োে
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পূয়জায় চাই েতু ে জামা

আমরা েিাই োিঁবিয়য় আবে

িলয়ে েিাই, চাইয়ে প্রাণ

দকাবভড দপবরয়য়, জীিয়ের েয়ে

জােয়ে আো, োইয়ে োে

বেতয েতু ে েংগ্রাম বেয়য়

পুয়জার েন্ধ, ভায়তর েন্ধ

আিার েতু ে আো বেয়য়

চলয়ে জীিে, িািয়ে ধাে

বিয়য়র মরশুম, পুয়জার মরশুম

েু টয়ে েিাই, েুিঁ িয়ে িাে

েতু ে কয়ে, েতু ে জামা

োইয়ো তু বম, োইয়ে েিাই

েতু ে ধাে, ভায়তর েন্ধ

োচয়ে বেশুরা, োচয়ে িুয়িারা

জােয়ে আো, িািঁচয়ে প্রাে
িাজয়ে আিার পুয়জার োে

শুধু

পুয়জার েন্ধ, ভায়তর েন্ধ

দেই দোিঁহায়রর প্রােয়োলা োে

চলয়ে োিী, চলয়ে জীিে

কযাবরওবকর চায়প উধাও েুরজ্ঞাে

মা আেয়েে স্বপবরিায়র

দেই জেতা, প্রায়ের টাে

ঢযাং কুরাকুর িাবেয িায়জ

দেই পেরা, দেই েরোম

ঢায়কর তায়ল োচয়ে েিাই

ভাচুয য়াল দপ্রাগ্রাম

আেয়েয়ত মায়তায়ারা।।

অেলাইে স্কু ল
দেলার মায়ে েি েূেোে

েয়ে েুবমতা…….

তিুও দতা আয়ে পুয়জার েন্ধ
েরয়তর রয়ে, েতু ে ধাে

২৩ দে দেয়েম্বর, ২০২১

তিুও দতা জায়ে

ফ্র্যান্কবলে, দটয়েেী

দভায়রর েকাল
“জায়ো েূেযা” মায়য়র োে

আয়মবরকা

আোর আেয়ে েুলয়ে েিাই

েুবমতা চক্রিতী দঘাে

দতামরা এিং আমরা।।
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েল্প
আত্মাহুবত
ফবজলাতু ে দেো, েক্সবভল, দটয়েেী
েময় একটি রবের মত র্া আমায়ের

থাকয়ত হয়ি। অত মেমরা থাকয়ল দতা

েক্ত কয়র দিিঁয়ধ দরয়েয়ে। োরা জীিে

ভাল করয়ত পারয়ি ো। তাপেী েয়জায়র

তার ময়ধযই আমায়ের ঘুয়র ঘুয়র আোয়ত
হয়।

েময়

েয়তযর

আমায়ের

মুয়োমুবে

অয়েক

োিঁি

একটা শ্বাে দফলল, থাবকয়য় িুঝলাম

কঠিে

কবরয়য়

তার বভতর একটা ঝি িইয়ে। দচাে

দেয়।

েুয়টা

েলেল,

ময়ে

হয়ি

এেেই

আিারেময়য়র দ্বায়র োিঁবিয়য়ই আমরা
েুিঁবজ বেয়জর দোোলী অতীত িা বপ্রয়
েুয়ের
অেুভূবতর
অেুভিগুবল
র্া
আমায়ের েময়য়র আিঁধায়রই বিলীে হয়য়

জয়লাচ্ছ্বাে শুরু হয়ি। তার মাথায় হাত

র্ায়।

তাপেী। ময়ে ময়ে দর্ে আমায়ক বিশ্বাে

িুবলয়য় িললাম বক হয়য়য়ে? দতামার
ময়ে বক েুি কষ্ট? এতক্ষয়ণ দর্ে কথা
িলার কাউয়ক দপয়য় হািঁপ দেয়ি িািঁচল
করার মত একজে ভািল। তাই িলল

চট্টগ্রাম দথয়ক ঢাকায় আেি িয়ল দেয়ে

আমার মা দেই। কতবেে মায়য়র আের

উেলাম। প্রথম দশ্রেীর কামরায় আমার
বেয়ট িেয়ত বেয়য় দেবে িাইে দতইে
িেয়রর একটি দময়য় পায়ের বেয়ট িো।
আেময়ে কত

বক

করলাম

দকাথায়

হয়লও

তার

আভাে

মায়ঝ

একটু

দপয়য়বে। কথাটি

দেয়ম আেল। তাহয়ল আমায়ক মা ময়ে

দভয়ি

কয়র দতামার কষ্টগুয়লা দেয়ার করয়ত

র্ায়ি তা মুে দেয়ে অেুয়ময়। এক েময়
বজজ্ঞাে

িবিত। আপোর

িয়লই তার দচাে দথয়ক শ্রািয়ণর ধারা

বকেু ক্ষণ দকউ কায়রা োয়থ কথা হয়
ো। দময়য়টি

দথয়ক

পার।

র্াি? এত

কম িয়ে দেয়ে তু বম েয়ম্বাধে করলাম।

ইন্টারবভউ বেয়ত র্াবি। আবম িললাম,

তাপেী এতক্ষণ িয়ে িয়ে দর্ কথাগুবল
ভািবেল তা হল - অয়েক েময়
দপবরয়য় দেয়ে, বকন্তু দরয়ে দেয়ে বপ্রয়
বকেু স্মৃবত িা েুবিযেহ বকেু ঘটোর
দরে র্া তার জীিেয়ক পয়ে পয়ে

ইন্টারবভউয়ত

থাবময়য়

দময়য়টি মৃেু হাবের দচষ্টা কয়র িললঢাকা র্াি। োম জােয়ত চাইয়ল িললতাপেী।

ঢাকায়

একটা

দতামায়কস্মাট
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বেয়ত

চায়। তাই

িয়ল

বক

জীিে

দথয়ম

দেয়ে?

েময়য়র

েবত

বিয়য়র জেয দর্ টাকা দরয়েয়ে দেই

কেয়ো দথয়ম র্ায় ো। দে আমার কায়ে

টাকায় েংোর চালায়ি। একবেে েকায়ল

আয়ে আয়ে তার জীিয়ের চরম কয়ষ্টর

িািার জমায়ো টাকা বেয়য় দে জয়য়র
হাত ধয়র দিবিয়য় দেল েুয়ের েংোর

কথাগুয়লা িলয়ত থায়ক।

করার আোয়। কথা বেল তারা ঢাকায়
বেয়য় বিয়য় কয়র েতু ে জীিে শুরু

H.S.C. পরীক্ষার পর বিশ্ববিেযালয়য়
ভবতয হয়ত বেয়য় দর্ দেয়লটি আমায়ক
েহয়র্াবেতার হাত িাবিয়য় বেয়য়বেল তার
োম

জয়ন্ত

আয়ে

চয়ট্টাপধযায়

তায়ের

োয়থ

করয়ি। দর্

োত

িের

িয়ে

দথয়ক দময়য়য়ক একা িুয়ক আেয়ল দরয়ে
মােুে কয়রয়ে তাপেী একিারও তার

-জয়। আয়ে

েম্পকয টা

িািা

কথা ভািল ো।

েভীর

দথয়ক েভীরতর হয়। এক েময় তারা
বিয়য়

করার

“োে”,

বেদ্ধান্ত

কায়স্থ

দরল দেেয়ে এয়ে তাপেীয়ক িবেয়য়
দরয়ে জয় বকেু োিার বকয়ে োয়থ

দেয়। তাপেীরা

দশ্রেীর। তাই

জয়য়র

দেয়ি

িািা মা বকেু য়তই এ বিয়য়য়ত রাবজ হল
ো।

তাপেীর

তাপেীর িািা চাকবর দেয়ে মাত্র

বতবে

জােয়তে

ো

দথয়ক

টাকাগুবল

েময়
বেয়য়

ময়ধয বফয়র আেি িয়ল দেই দর্ দেল

েন্তায়ের

আর বফরল ো। েকাল েবিয়য় বিকাল

বিয়য়র জেয তার েিযেয েরচ করয়ত
রাবজ। বকন্তু

কাে

র্ায়। র্ািার

কায়ে থাকা বেরাপে েয়। বকেু ক্ষয়ণর

েে লক্ষ টাকা তু য়ল এয়ে িাোয় এয়ে
একমাত্র

চয়ল

র্ায়। তাপেীয়ক িুঝাল টাকাগুবল তার

অিেয়র এয়েয়েে। অিের ভাতা দথয়ক
দরয়েয়েে। মাতৃ হারা

িয়ল

হয়য় দেল। তাপেী এেে বক করয়ি?

দে

দকাে মূয়ে িািার কায়ে বফয়র র্ায়ি?

দময়য় তায়ক ফািঁবক বেয়য় চয়ল র্ায়ি। জয়

তাইয়ে তার এক িান্ধিীর কায়ে র্ায়।

Masters দেে কয়রয়ে। এেেও দিকার।

বকেু বেে

তায়ের িাবি েুলো। দেোয়ে চয়ল দেয়ল

ওরা

বতেজয়েএকয়ত্র

িাো

ভািা কয়র থায়ক। মাে েবিয়য় দেল।

আর দেো োক্ষাৎ োও হয়ত পায়র। তাই

তাপেীর িািা একমাত্র েন্তাে হাবরয়য়

তারা বস্থর করল পাবলয়য় বিয়য় করয়ি।

পােল প্রায়। দলাকলজ্জ্বার ভয়য় মুে েুয়ল

বকন্তু েুজয়েই দিকার। তাপেী জাোল,

কাউয়ক বকেু িলয়ত পায়রে ো। এোয়ে

জয় চাকবর ো পাওয়া পর্যন্ত িািা ওর
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দথয়ক বক হয়ি? কার আোয় থাকয়ি?
তাপেী তায়ক ভু য়ল দেয়ে, তাই একবেে

চলয়ত মােুয়ের িড্ড কষ্ট হয়। দেই

বতবে অজাোর উয়েয়েয পাবি জমায়লে।

কঠিে হয়য় র্ায়। জীিয়ের বকেু ভু ল

রাো ধয়র কায়ের েন্তয়িয দপ িঁোও েুি

অয়েক বেে পর তাপেী িািার কায়ে
ক্ষমা চাইয়ত দেয়ল জােল-িািা আর

ঝয়ির

িলয়ত

পায়র

ো। ভগ্নময়োরথ

িন্ধ। িাধয হয়য় একটা চাকুরী েুিঁজয়ে।

হোৎ তাপেী উয়ে োিঁিাল। এই োণ্ডায়ও
দে

কয়র

র্ায়। এটাই

িয়ল

বজজ্ঞাো

েুই

িবের

মায়ঝর

েরজা

েুয়ল

মাঝামাবঝয়ত বেয়য় োিঁিাল। হোৎ ধুম

ঝি

কয়র েব্দ হল। দেেটা কযাচ কযাচ েব্দ

আর িৃবষ্টর পাথযকয। মায়ঝ মায়ঝ িৃবষ্টর

কয়র

োয়থ ঝি ও আয়ে, দেটা আয়ে দথয়ক

েবত

মন্থর

হয়য়

আিার

বেজ

েবতয়ত চলয়ত থাকল। তাবকয়য় দেবে-

অয়েয়ক িুঝয়ত পায়র ো। ঝি আেয়ল

তাপেী দর্ জায়োয় োিঁবিয়য় বেল দে

োজায়ো গুোয়ো অবেত্বয়ক দভয়ে মুচয়ি

জায়োয় দেই।

দেে কয়র দেয়। দেই এয়লায়ময়লা রাোয়
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র্াি

দোলাকায়ে প্রাণটা জুবিয়য় আবে। এই

ঝি? ঝি এয়ল েিবকেু
বেয়য়

ঘাময়ে। দকাথায়

করয়ল দে জাোল- িড্ড েরম, একটু

িৃবষ্ট আেময়ে ময়ের েি কথা দর্ে েুিঁ য়য়
তেেে

ভু য়লর

উয়েয়েএিং তা ঘূবণযঝি রূপ বেয়য়য়ে।

বস্থর কয়র বেলামেুুঃেী, তায়ক আমার

িাোয় দরয়ে দিিঁয়চ থাকার পথ দেোি।

র্ায়। আর

দে

আমার োয়থ কথা িলয়ত িলয়ত ময়ে
হয় তাপেীর মোকায়ে বিরাট ঝি

তাপেী বফয়র আয়ে, তার দলোপিাও
আবম এতক্ষয়ণ
দর্য়হতু দময়য়টা

হয়। আর

মাশুল োরাটি জীিে গুেয়ত হয়।

এোয়ে থায়কে ো। দকাথায় দেয়ে তাও
দকউ

মতই
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প্রিন্ধ
পূজা ও উপচার
েুবজত োে
পূজা

তন্ত্রোয়ের

এক

অবভেি

দেয়হরও মন্ত্র উচ্চারণপূিযক উপচার েমপযণ

োে।

পুষ্পচেোবে কবতপয় বিবেষ্ট উপচার লইয়া
মন্ত্র েয়মত দেিতার েয়ে এক অবভেি

হল অে, অন্তয়র অেুরাে হল অেী।

প্রকায়রর িযিহারই পূজা। পূজায় েু’টি িস্তুর

েকল

প্রাধােয - মন্ত্র ও উপচার। ময়ন্ত্রর প্রবত

একপ্রকার। পূজায় র্বে মহাস্নাে থায়ক, িবল

োধারণ

-দহাম থায়ক তয়ি দেই পূজায়ক মহাপূজা

ভয়ক্তর

আকেযণ

কম

থাকয়লও

দেিতার

েুেযা

অেই

মূলতুঃ

পূজার উপচার েকয়লর দচায়ে পয়ি। বিয়েে

িয়ল।

কয়র এয়েয়ে
দজাোি ও

মহাপূজা। পূজার উপচার োমথযয অেুোয়র

োরী ভয়ক্তর ময়ধয পূয়জার
উপচায়রর আয়য়াজে অয়েক

োরেীয়া

পূজার

উৎেি

একটি

পিবিধ, েেবিধ ও দোিেবিধ হয়ত পায়র।

দিেী েৃেযমাে। িতয মাে বেিন্ধ উপচায়রর

মহাপূজায় দোিয়োপচারই বিবধ। মহাবেিযাণ

উপর।

তয়ন্ত্র দোিে উপচায়রর োম বেম্নরূপ “আেেং
স্বােতং
পােযম
অঘযযম

দেিীভােিয়ত উয়লে আয়ে, পূজা বদ্ববিধ-

আচমেীয়কম।

িাহয ও আভযন্তর। িাহযপূজার আিার েুই

মধুপকয ং তথাচমযং স্নােীয়ং িেভূ েণণুঃ।।

ভাে-

েন্ধপুয়ষ্প ধূপেীয়প বেয়িেযং চেেং তথা।

বিবেক

ও

তাবন্ত্রক।

ভারতীয়

অধযাবত্মক বচন্তারায়জয েুইটি ধারাই বিেযমাে
ও

েমােভায়ি

পূণযতা

চরম
প্রচবলত

-

বিবেক

ধারার

ভেিতেীতায়। তাবন্ত্রক

ধারার

পবরণবত
েুেযা

প্রবেদ্ধ।

দেিাচযো বেবেয ষ্টা উপচারশ্চ দোিে।।”
আেে, স্বােত, পােযয, অঘযয,য আচমেীয়,

েপ্তেতী-চন্ডীয়ত। িাোবলর
পূজায়

আমরা

বিবেক

মধুপকয ,

ও

িাবহর

েুই

বমবলয়াই

েমগ্র

স্নােীয়জল,

িে,

ভূ েণ, েন্ধ, পুষ্প, ধূপ, েীপ, বেয়িেয ও

তাবন্ত্রক পূজার েমন্বয় দেেয়ত পাই। িস্তুতুঃ
অন্তর

পুেরাচমেীয়,

চেে এই দোলটি পূজার উপচার। প্রবতটি

পূজা।

উপচায়রর অপযয়ণর জেয বভন্ন বভন্ন মন্ত্র

মােিয়েয়হর দর্মে হে-পোবে অে, আর

রয়য়য়ে।

প্রাণেবক্ত অেী। দেরূপ পূজারূবপণী দেিী-
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েিযায়গ্র

আেে

কবরয়লই

মা

প্রোে। আেে
িবেয়িে

ো।

প্রোে

দ্বারা োত্র মাজযে করেীয়। োধারণত

স্বােত

দতবত্রে প্রকার জল দ্বারা মায়ক স্নাে
করায়ত

জাোইয়ত হইয়ি। “ইহােি ইহ বতষ্ঠ”

হয়। েিয

দেয়ে

অষ্ট

কলেী

ইতযাবে মন্ত্র মুদ্রােহকায়র জেজ্জেেীয়ক

জয়ল স্নাে করায়ো হয়। এই মহাস্নাে

র্থাস্থায়ে উপয়িেে করায়োই স্বােতম।

কায়ল অষ্টবিধ িােয িাবজয়য়, অষ্টবিধ

মাতা আেে প্রবতগ্রহ কবরয়া উপয়িেে
কবরয়ল তািঁহার শ্রীচরণ প্রক্ষালয়ের জেয

রাবেণী েীত হইয়ি। অষ্ট কলেী জয়লর

দর্ জল বেয়য় হয় তাই পােয। পায়েযর

প্রাণস্পেী

পর অঘযয। জল েবধ েুগ্ধ কুোগ্র অক্ষত

েকয়ল

স্নায়ের আটটি মন্ত্র পৃথক ও বিয়েে
ময়ে

হয়।

বমবলয়া

অেন্তর

বিয়শ্বর

জেম্মাতার

মহা

বতল জি ও দশ্বতেেযপ েহকায়র অঘযয

অবভয়েক

রচো

শ্রীমুে

জেেীয়ক পবরয়ধয় িে অপযণ কবরয়ত

মা

হয়। জেেী িেে গ্রহণ কবরয়ল ভূ েণ

করা

হয়।

অতুঃপর

প্রক্ষালয়ের

জেয

আচমেীয়।

আবেয়তয়েে

অয়েক

েূর

দথয়ক

বেয়া

তািঁর

কবরয়তয়েে।

তািঁহায়ক

স্নায়ের

োজাইয়ত

পর

হয়। মায়য়র

েন্তােয়ের দেোর জেয। তািঁর পথশ্রাবন্ত

েয়টি অয়ে আভরণ বেয়য় হয়। চরণ

অপয়োেয়ের জেয একটি েীতল, েুস্বােু

কটি িক্ষ হে কন্ঠ োবেকা কণয েীমন্ত

পুবষ্টকর পােীয় অপযণ কবরয়ত হইয়ি।

ও মেক। স্নাোয়ন্ত জেেীয়ক অেয়লপয়ের

এইটির োেীয় োম মধুপকয । েবধ ঘৃত

জেয

অগুরুচেোবে

েন্ধদ্রিয

জল মধু ও বচবের পবরমাণমত বমশ্রয়ণ

কবরয়ত

এটি বতরী করয়ত হয়। মধুপকয প্রোয়ের

মায়য়র পােপয়ে বেয়ত হয়। ইহাই পূজার

পর পুেরাচমেীয় দেওয়া বিবধ।

প্রধাে অে।

মায়য়র

ক্লাবন্ত

দ্বারা

মায়ক

হয়।
তায়ক

আয়রক োম অয়েে দোে ধূত, অথযাৎ
ধূপ অয়েে দোে বিোে কয়র

হবরদ্রা

এিং

পরমােে

প্রভৃ বত দ্রিয দ্বারা অভযে ও পিেেযচূ ণয

জেয

েীপটি

স্নাে
মায়য়র

করায়ত
দর্

িয়ল। প্রথয়ম
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স্নােীয়

পুস্প

তারপর

মহাস্নাে

হয়ল

চেের্ুক্ত

জল

মহাঅষ্টমীয়ত

েূর

হয়। তারপর

অপযণ

স্নাে
বতল
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ধূপ

ও

েীপ। ধূপ

েয়ব্দর

প্রোে

কয়র। মায়য়র

হয়ত

হয়ি

দেয়ত্রর

আেেোয়ক।

পূজার

দভায়ের

বেয়িেয। মা

এেে

আহার

ভয়ক্তর

বকেু

বপ্রয়

র্া

দেয়িে।

“মেুঃবপ্রয়ি

মায়ভােগ্রহণ

িেো

কবরয়ল

কয়রে। এই

অথয

োম

িেোটি

চতু ষ্পে প্রাণী। র্াহারা োবিক তাহািঁরাও

অবত

িবলর জেয একটি চতু ষ্পে প্রাণী আয়েে
- এই প্রাণীর চার পা হল- মে, িুবদ্ধ,
বচত্ত ও অহংকার।

বেয়য়ও র্বে প্রণবতটি ভবক্ত পূণয ো হয়
তয়ি েকলই বিফল হয়। রিীন্দ্রোয়থর

েবন্ধ

ভাোয়দেহ

লুটিয়য়

একটি

ও েিমীর প্রথম চবিে বমবেট দমাট
এই আটচবলে বমবেয়টর ময়ধয এই পূজা
েমাপে

মা শুধু ভবক্তর কাোল। তাই হয়ত

করয়ত

হয়। পুরায়ণ

আয়ে-

অষ্টমী েিমীর েবন্ধকায়লর পূজা এক

চন্ডীর প্রবতটি ময়ন্ত্রর দেয়ে আমরা
শুেয়ত পাই “েমেণেয েমেণেয েমেণেয েয়মা

িেয়রর তু লয। অথযাৎ দেিীর িেযিযাপী
পূজায় দর্ ফল হয়, েবন্ধর অষ্টমীভায়ে
একিার পূজা করয়ল দে ফয়লর তু লয

েমুঃ।

প্রণবত

আর

েবন্ধ পূজা। অষ্টমীর দেে চবিে বমবেট

মায়য়র জেয়তয়তা বকেু র অভাি দেই,

েত-েহস্র

েুেযাপূজার

েবন্ধয়ত দর্ বিয়েে পূজা হয় দেই পূজাই

পিুক

দতামার চরণ পয়র।।”

মায়ক

পূজা

বিয়েে অে। অষ্টমী ও েিমী বতবথর

“একটি েমস্কায়র প্রভু একটি েমস্কায়র।
েকল

বকেু

শ্রীচরণ

মূলযিাে। আচায়র্যরা িয়লে, েকল দ্রিয

আমার

শ্রীকয়র

তামবেক পূজা কয়রে, তািঁয়ের িবলর
দ্রিয িবলয়ত িুঝায় একটি বেরীহ

মায়ক

বেয়িেযম”।
ভক্ত

মায়য়র

উপহার বেয়ত হয়ি। র্াহারা রাজবেক ও

কবরয়িে।
তাই

উপহার।

ফল হয়। েবন্ধপূজায় দেিীর আবিভয াি

জাোই।

হয় চামুণ্ডারূয়প। এেময় চামুণ্ডার ধযাে

িেোই দোিয়োপচায়রর দেে উপচার।

বিয়েে হৃেয়গ্রাহীযরর। েবন্ধপূজায় দেিীয়ক
একেত

েুেযাপূজার দোিে উপচায়রর পয়র র্া

আটটি

েীপমালা

প্রোে

এ

পূজার অেযতম বিবেষ্টয।

গুরুত্বপূণয তা হল িবল ও দহাম। এজেয
েুেযাপূজা একটি মহাপূজা। িবল েয়ব্দর
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প্রস্তুবতর কথা উয়লে করা হলআচমে, স্ববেিাচে, েঙ্কল্প, ঘটস্থাপে,
প্রাণপ্রবতষ্ঠা, দ্বারয়েিতা পূজা, শুবদ্ধ,
পিশুবদ্ধ, ভূ তাপোরণ িা বিঘ্নাপোরণ,
আেেশুবদ্ধ,
করশুবদ্ধ
ও
বেিযবিঘ্ন

এেে িাকী রইল দহাম। অবগ্নমুয়ে েকল
দেিতার উয়েয়ে আহার্য অপযণ করাই
দহাম।

দহায়মর

েকল

মাতৃ ময়।

মায়য়র

োধয়কর

জীিোহুবত

অেপ্রতযে

দস্নয়হর

অেয়ল

হইয়লই

দহামাে

বেিারণ ইতযাবে। পূজা েমাপয়ের পয়রও

পূণয হয়। দহাম একটি বিবেক বিবধ।

এই

মহাপূজায়

বিবধর

বিবেক

একাত্মতা

ও

প্রকাে

পূজারীয়ক কয়য়কটি বেজস্ব বেয়ম পালে
করয়ত হয় দর্মে ধযাে, ঘট বিেজযে

তাবন্ত্রক

পায়। চার

ইতযাবে। প্রবতটি

বেয়ের পূজার দেয়ে েেমী বতবথয়ত
বিেজযে এর মাধযয়ম আমায়ের মায়য়র

কয়মযর

জেয

পৃথক

পৃথক মন্ত্র প্রয়র্াজয।

পূজার েমাপে ঘয়ট।
পুজার

পূয়িয

দর্

বিেয়টি

এেি আয়লাচোর পরও দর্ বিেয়টি
আমার ও েকয়লর কায়ে বিয়েেভায়ি

প্রথম

গুরুত্বপূণয তা হল পূজার পূিয প্রস্তুবত।

উয়লেয়র্ােয

মায়য়র

ভক্ত ও আয়য়াজয়কর প্রায়ণর অেুরােই

দোিয়োপচায়রর

পূজার

বর্বে

তা

ভবক্ত। পূজারী,

প্রধাে কাণ্ডাবর বতবে পুয়রাবহত। মায়য়র

মায়য়র

ভয়ক্তরা পুয়রাবহয়তর মাধযয়ম জেজ্জেেীর
কায়ে তািঁয়ের বপ্রয় িস্তু, ফু ল, উপহার,

ভবক্তই পূজার মূল উপাোে। েীতা োয়ে

প্রণাম ও বেয়িেে কয়রে। শুধু উপচার

পত্রং পুষ্পং ফলং দতায়ং দর্া দম ভক্তযা

েয়মত

মন্ত্র

উচ্চারণ

একমাত্র

কাজ

েয়। পূজারয়ের

পুয়রাবহয়তর

অয়েক

প্রস্তুবত

কায়ে

হল

বিয়েেভায়ি

গ্রহণীয়।

বিবভন্নভায়ি ভবক্ত প্রেে উয়ে এয়েয়ে।

পুয়রাবহয়তর

প্রর্িবত।

পূয়িয

তেহং ভক্তুপহ্রতমশ্নাবম প্রর্তাস্নেুঃ।।
৯/২৬

আিযেক।

স্নাে ও আবিকাবে বেতযকময দেয়র
পূজক পূজামণ্ডয়প প্রয়িে কয়র উত্তর িা
জেয পুয়রাবহয়তর দিে কয়য়কটি প্রস্তুবত

শ্রী ভেিাে িয়লয়েে- দর্ শুদ্ধবচত্ত
বেষ্কাম ভক্ত আমায়ক ভবক্ত পূিযক পত্র
পুষ্প ফল ও জল োে কয়রে, আবম

প্রয়য়াজে। এোয়ে বিয়েে বিয়েে বকেু

তািঁর দেই ভবক্তপুত উপহার গ্রহণ কবর।

পূিযমে
ু ী হয়য় িেয়িে। পরিতীয়ত পূজার
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শ্রীশ্রীচণ্ডীয়তও ভবক্তর প্রেে িহুিার আয়লাবচত হয়য়য়ে র্া দেিী েিযভূয়তেু ভবক্তরূয়পে েংহবস্থতা।
েমেণেয েমেণেয েমেণেয েয়মা েমুঃ।।
মহায়েিী ভবক্তোত্রী, এ কথা আেযেয়িও উয়লে আয়ে –

েুেোয়মাক্ষো দেিী বিষ্ণুভবক্ত প্রোবয়েী।
জণেক বিষ্ণি োধয়কর োয়ে এই ভবক্তর কথাটি এক বিয়েে
গুরুত্ব িহে কয়রমে-তু লেী ভবক্ত-চেে দর্ জে তািঁয়র বেয়ত পায়র,
বেলার পৃয়ষ্ঠ কায়ের চেে ঘেয়ত হয় ো িায়র িায়র।
োবজ ভরা িেফু য়ল পূজা হয় ো দকাে কায়ল,
ফু য়লর পূজা েিাই কয়র মধু লুয়ট দেয় মধুকয়র।।

ইষ্টয়েিতার চরয়ণ

‘মে-তু লেী’ ‘ভবক্ত-চেে’ অপযয়ণই পূজার োথযকতা।

জেজ্জেেীর আেীিযায়ে আমায়ের এই মহাপূজার আয়য়াজে োথযক ও জীিন্ত হয়য়
উেু ক।
--------------------------------------------------

তথয েংগ্রয়হ েহায়ক পুেক-

১. েপ্তেতী-েমবন্বত চণ্ডীবচন্তা, ডক্টর মহাোমব্রত ব্রহ্মচারী ।
২. পূজা-বিজ্ঞাে, স্বামী প্রয়ময়ােে
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Feature Article
Forest Bathing
Biplab Bhattacharjee
accessible, sustainable and mindful
way.

The Japanese practice "Shinrin Yoku"
which means forest bathing. We
encounter another term "sunbathing"
for exposure of skin to sun which helps
vitamin D production but preferably
done early in the morning or late in the
afternoon to avoid skin damage
including cancer. Forest bathing is the
practice of going to woodlands or
forests which is good for physical,
mental and emotional health. It is a
part of nature therapy. It helps us
overcome stress especially when we
are
depressed,
hard-pressed,
oppressed, repressed and suppressed.

Forest bathing also involves various
senses in meaningful ways. We can
hear soothing bird songs, flowing
streams, wind whistling etc. We can
also see various flowers, butterflies,
different plants, wild life and many
other things. We can smell various
aromas emanating from flowers,
plants etc. We experience the taste
(e.g. edible berries and fruits, if
allowed) and touch like breeze to
some extent. Walking and talking
with a buddy or in a group helps calm
our minds from the hustle and bustle
of city life. It brings joy and a sense of
camaraderie. It also lowers blood
pressure and brings forth spiritual
upliftment. Many spiritual or yoga
retreats are held in a woodland
setting. Many sages in India practiced
meditation under a tree in a forested
area. It helped to bring many insights
and
higher
consciousness.
Lord Buddha got insight of "Middle
Path" through meditation under a
peepal tree (aka bodhi tree or ashwattha tree ).

Forest bathing also enhances immunity
and fights off various types of illnesses.
Some trees like conifers emit oils and
compounds to fight against the
harmful effects of some microbes. The
compounds released are known as
phytoncides which
boost the
immunity.
Shinrin Yoku allows us to spend time
in forested areas for the purpose of
bathing in the atmosphere of those areas. Forest bathing or more aptly
forest therapy reconnects us with
nature for our overall health in an
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It is good to take a walk in
woodland area at daytime as plants
release oxygen at that time during
the process of photosynthesis. At
night the process of respiration
takes place and carbon dioxide is
released by plants. However there
are some plants that release oxygen
at nighttime like aloe vera, areca
palm, neem tree, peepal tree, snake
plant, weeping fig etc.

In Nashville, Tennessee we are lucky
to have so many wooded areas and
greenways nearby. The greenways
are mostly located along a river or
creek with trees and shrubs along the
banks of flowing water. Most of them
are free and accessible to the public.
So let us make a habit of visiting
those areas whenever time permits.

The names of some wooded areas and greenways near Nashville are as follows:
Edwin Warner Park
Percy Warner Park
Beaman Park
Harpeth River State Park
Mound Bottom State Park
Montgomery Bell State Park
Long Hunter State Park
Radnor Lake State Park (You may spot deer, turtles, various waterfowls etc.)
Harpeth River Greenway
Cumberland River Greenway
Shelby Bottoms Greenway
Riverwalk Greenway
Stones River Greenway etc.
Please enjoy the nature at its best especially during this autumn/fall season when
colored leaves of deciduous trees really start to " fall ".
References:
1. Forest Bathing: National Geographic
2. Shinrin Yoku: The Art of Forest Bathing ( You Tube )
3. Introduction to Shinrin Yoku (You Tube )
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েল্প
হাবত ও বেংহ
প্রতু যে পাল, িয়ে ৭, ঢাকা, িাংলায়েে

এক িয়ে িাে করত এক বেংহ। দে িয়ের মাঝোয়ে িাে করত।
এক বেয়ের কথা। বেংহটি হাবতয়ক িলল, ‘এেে মধযরাত, মায়ে

রাত িায়রাটা। তাই, ঘুবময়য় পয়িা।’ হাবত িলল, ‘আমার ঘুম
আেয়ে ো। বকভায়ি ঘুমাি?’ বেংহ িলল, ‘দচাে িন্ধ কয়রা,
আর ভায়লা কথা ভায়িা।’ হাবত বেংয়হর কথা ময়তা তাই করল।
বকন্তু হাবতটি েুি দিেী ভায়ি। তাই িুবদ্ধ কাজ করল ো। হাবত
অয়পক্ষা করল। অয়পক্ষা করয়ত করয়ত েকাল হয়য় দেল। বেংহ

দেেল হাবত িয়ে আয়ে। বেংহ িয়ল, ‘হাবত তু বম িয়ে আে
দকে?’ হাবত িয়ল, ‘আমার ঘুম আয়েবে দকে?’ বেংহ িয়ল,
‘আজ মহালয়া তাই।’ েে িের িায়ে হাবতটির মৃতুয হল। িয়ে
েিাই েুুঃে দপল। ভালুক িয়ল, ‘িয়ের রাযজার মৃতুয হল।
আমায়ের দক আয়েে বেয়ি? দক আমায়ের রক্ষা করয়ি?’ হাবত
িলল, ‘িন্ধুরা োহে হারায়ি ো। বিপে দর্মে হয়ি, মে ততটা

েক্ত হয়ত হয়ি। ভােয়ল চলয়ি ো। দর্ ভােয়ি, দে হারয়ি।’ েণ্ডার
িয়ল, ‘আমায়ের কায়ে অে দেই।’ হাবত িয়ল, ‘লিাই করয়ত অে
েরকার দেই, িুবদ্ধ েরকার। েিাই বতরী হও।’
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কবিতা
ইয়ি
শুভ্রা ভট্টাচার্যয
একটা বেল দোটয়িলা অয়েক িের আয়ে
দে বেে গুয়লা বফয়র দপয়ত িিই োধ জায়ে
আলতা, বেেুিঁ র, পাে, েুপাবর বেয়য় োজয়তা িরণ ডালা
েু'বেে পয়রই পািায় পািায় বিজয়া করার পালা
বেল অয়েক োেু বেো দজো কাকা বপবে
দোট্ট হায়ত তু য়ল বেত বমবষ্ট রাবে রাবে
কতিার দর্ দহাতাম েীচু র্ায় ো হায়ত দোো
মােুে হওয়ার আেীিযচে র্ায় ো আজ আর দোো

দকউ িা দেয়েে পরপায়র, দকউ িা িেী ঘয়র
অেক্ত দকউ দরাে িযাবধয়ত, দকউ িা িয়ে ভায়র
িুঝয়ত পাবর িািয়ে িয়ে, মেটা োরাপ লায়ে
ঘবির কািঁটা উয়ে বেয়ত িিই ইয়ি জায়ে।
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কবিতা
প্রণত
অবচন্তয রায়
পথ ভু ল কয়র একিার র্াি

এে ধয়রা হাত আেমেী দভার

কায়ের দেয়ের মায়ে

েঙ্খ বেোয়ে জায়ে

িািঁয়ের িািঁবেটি ময়ে েুয়িঁ জ বফবর

েুয়র স্নাে কয়রা ময়ের েভীয়র

রূপোরায়ণ ঘায়ট

আহীর বভরি রায়ে

দেোয়ে আমার ময়ের দেয়াল

উিযারুয়কর লতা কাট আজ

িেযার ভরা দস্রায়ত

অন্তয়র ধযায়ে মবত

দভয়ে দেয়ে ওই কােজ দে কা

দেয়ময়েে আজ পয়থর ধুলায়

পবলল ধায়ের দক্ষয়ত

েকল জ্ঞায়ের র্বত

মে দেয়চ র্ায় দপিঁজা তু য়লা ভরা

প্রণবম দহ কাল লুটিয়য় আয়িয়ে

েীল আকায়ের ঢয়ল

কপাল ধূলায় দময়ে

ঢায়কর তায়ল আর দকালাহয়ল

আেীয়ের িীজ অিাবরত আজ

স্বয়েরা দেয়য় চয়ল

দচতো দর্ে তা দেয়ে

েযােবভল, দটয়েেী, আয়মবরকা
অয়ক্টাির ০৫, ২০২১
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কবিতা
কাকডহয়রর মাে
েিযোচী পাল
মহ

কে ো ও মে ঘতেঁ তু

মখমরশ গোলছর ভীলে;

তোয় পোতোয় গ্রোমটি বোেঁধ্ো ঘছোট্ট েদীর তীলর।
ঘদলখো ও দূলর আকোশ

লু ে মেশোে দুই তো গোছ;

ওরো ও প্রোলন্ত্র সীমো মদগলন্ত্র কোকডহলরর মোঠ।
কোকডহলরর মোঠ। কোকডহলরর মোঠ।
গ্রীস্ম দুপুলর ধ্ু ধ্ু প্রোন্ত্লর ঘরোলদর ঝ কোমে,
ঘর্যে বলির ছোয়োয় বলস ভ্রমম ির মরুভূ মম।
আবোর বষোকোল
্

অথি

বোেঁলধ্র 'পলর ঘদখমছ
শরৎ এল

ল

থি পোলবেো ঘকউ,

ুলর দী োর মলতোই ঘেউ।

আকোশ েীল

ঘপেঁ ো তু ল ো ছেোয়,

মশমশর ঘভ ো ঘভোলরর হোওয়ো মোতো

কলর আমোয়।

কোকডহলরর মোঠ। কোকডহলরর মোঠ।
ভ্রমণ মপয়োস ঘমিোয় আমোর, কোকডহলরর মোঠ।
হ ুদ হ

গোলছর পোতো ঘহমলন্ত্রই ঘছোেঁয়োয়;

মোলঠ শো ুক ফুল র ঘম োয় ভোমস ক োগোলছর ঘভ োয়।
শীতকোল লত চোলষর মরশুম বী

বপলের পো ো,

মোলঠ সবু

োল র েো ো।

গোম চো পোতো েক্সো

ঘসোেো ী ধ্োে ঘদয়
বছর

লু ে সো

োেোে বসলন্ত্র ডোক।

বদ োয় কোকডহলরর মোঠ।

কোকডহলরর মোঠ। কোকডহলরর মোঠ। ..
ঘ োিোয় গ্রোলমর বোেঁচোর রসদদ, কোকডহলরর মোঠ।
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েল্প
এেেও হাওয়াই েযায়ন্ডল
শুভঙ্কর মুয়োপাধযায়
েুি ঝিিৃবষ্ট হয়ি ওপায়র। আবম দফায়েই শুেয়ত পাবি।

আর

বিেুযৎ চমকায়োর েব্দও শুেয়ত পাবি। শুধু দেই রুয়পাবল

হােপাতায়ল

আয়লাটা

শ্মোয়ে দর্য়ত হয়ি, কার দময়য়র বিয়য় টাকার অভায়ি

দেেয়ত

পাবি

ো। কারণ,

দফায়ের

ওপায়রর

ঘয়রর

দেয়য়
বেয়য়

িয়ের
দর্য়ত

দমাে

হয়ি,

তািায়। কাউয়ক

কাউয়ক

োহ

করয়ত

আটয়ক দেয়ে, দকায়ো েবরি োত্রোত্রীর পিায়োোর

িাবিটায় এেে থময়ক আয়ে েন্তায়পর েীতল অন্ধকার।

েরচ লােয়ি, োম্ব ঠিক হাবজর। এরপয়রও দকে দলায়ক
োম্বর মা মারা দেয়ে, হোৎ হৃেয়রায়ে। আবম কাবকমা

‘োম্ব বকেু কয়র ো’ িয়ল, আবম দেটা দভয়ি পাই ো!

িয়ল ডাকতাম। েুি লিাকু মবহলা বেল কাবকমা। োম্বর
িািা র্েে অকায়ল মারা দেল, আমরা তেে ক্লাে

আমায়ের

দেয়ভে বক এইট। দেই শুরু হয়য়বেল কাবকমার একক

োম্বর কথা িবল, তারা প্রথয়ম দিে আয়য়ে কয়র মাথা

েংগ্রাম। েকায়ল

দথয়ক

চু লয়কায়। তারপর িয়ল, দক িলত, ঠিক ময়ে করয়ত

বিয়কল িাবিয়ত োত্রোত্রী পিায়ো, আর রায়ত েংোয়রর

পারবে ো, দেেয়ল হয়ত বচেয়ত পারি। আিা, দেই

র্ািতীয় কাজ। েন্ধযাটা বেল কাবকমার বেয়জর েময়।

দরাোময়তা দেয়লটা বক দর্, ক্ষয়য় ক্ষয়য় োয়ের পাতার

হারয়মাবেয়ম

দকায়োবেে

ময়তা পাতলা হয়য় র্াওয়া হাওয়াই েযায়ন্ডল পয়র স্কু য়ল

দকায়ো কারয়ণ মে োরাপ হয়ল, আবম েন্ধযায়িলা চয়ল

আেত? আবম ওই িন্ধুয়ের কেেও িবলো দর্, োম্ব

দর্তাম

প্রাইমাবর

বেয়য়

োম্বয়ের

স্কু য়ল

িেত

পিায়ো,

কাবকমা। কেেও

িাবি। মে

বেয়য়

েুপুর

কাবকমার

োওয়া

দকায়ো ‘বকেু

করা’

িন্ধুয়ের

র্েে

আবম

দর, োম্ব, র্ার কায়ে দতারা অঙ্ক বেেবত! আবম ওয়ের

‘েীতবিতাে’ শুেতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ‘তু ফাে দেয়ে

এটাও িবল ো দর্, োম্ব এেেও ওই রকম হাওয়াই

ঝয়ির রায়ত / দেয়িবে হাল দতামার হায়ত’!

েযায়ন্ডলই

পয়র!

িবলবে

কারণ,

োম্ব

এই

ধরয়ের

‘প্রচার’ পেে কয়র ো। োম্বর এই বিরল স্বভািটায়ক
োম্বটা

বেল

িরািরই

স্বভায়ি

আেমো,

দকায়ো

ো

েম্মাে জাোয়ত পারয়ল আমার ভাল লায়ে।

দকায়ো িইয়য় মুে গুিঁয়জ েময় কাটত তার। পােযিই
কবচৎ কোবচত, দিবেরভােই ‘অকায়জর িই’ পিত দে।

ময়ে

আমায়ের িন্ধুিান্ধিয়ের অয়েয়কই ওয়ক ‘িইয়পাকা’ িয়ল

হয়য়বেলাম কয়লয়জ। পিায়োো করয়ি বক, োম্ব তেে

দেপাত, দর্ে িইপিাটা িিাইয়য়র িযাপার েয়, বিদ্রূয়পর

হোৎ োত্র রাজেীবত করয়ি িয়ল ঠিক করল। তেেই

বিেয়। তয়ি োম্ব অয়ঙ্ক বেল তু য়োি। আমায়ের কারও

ওর অয়ঙ্কর োত্রী েুেতার োয়থ আলাপ হয়য়বেল। হয়ত

দকায়ো অঙ্ক আটয়ক দেয়লই আমরা োম্বর েরণ বেতাম।

রাজেীবত আর অয়ঙ্কর প্রবত েুিযলতার কারয়ণ েুেতা-

আমায়ের দেই িন্ধুরা এেে ডাক্তার িা ইবিবেয়ার িা

োম্বর দপ্রমও শুরু হল। র্বেও রাজেীবতয়ত দিবেবেে

অধযাপক িা আমলা। তারা এেে আর োম্বর োয়থ

টিকয়ত পারল ো োম্ব। ওই দর্ বলেলাম, োম্ব িরািরই

দর্াোয়র্াে রায়ে ো। কারণ, োম্ব ‘বকেু কয়র ো’! আবম

ওর বেয়জর ময়তা। রাজেীবতর িেয়ল তেেই োম্বর

বেয়জও ‘বকেু করয়ত পাবরবে’ িয়ল, োম্বর োয়থ আমার

মাথায় েমাজয়েিার ভূ ত চাপল। েুেতার োয়থ পবরচয়

িন্ধুত্ব আয়ে এেেও। আবম জাবে, োম্ব এেেও িই পয়ি

হওয়ার পর কাবকমা ওয়ক িয়লবেল, ‘োম্বটায়ক একটু
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আয়ে,

আবম

আর

োম্ব

বফবজক্স

বেয়য়

ভবতয

দেবেে দতা মা’! েুেতা কাবকমায়ক ঠিকই িুয়ঝবেল, তাই

দপলাম’! এর অয়েকবেে পয়র আবম দটর দপয়য়বেলাম,

দে োম্বর ‘অণিতবেক’ েমাজয়েিার পায়ে োিঁবিয়য় দেল।

কাবকমা

পাোপাবে

অিস্থায়তই

কাবকমার

েীরি

প্রশ্রয়য়

োম্বর

দেই

‘বকেু

রূপকথা

োম্বর িযাপায়র েিাই হাল দেয়ি বেল। বেক্ষক বেবক্ষকারা

োম্বর

দময়য়টাও

পালায়

পয়ি

‘রূপকথার

একরবত্ত

ময়তা’

হয়য়

িযে

করল,

‘তু ই

দমধা

তাবলকার

বতে

েম্বয়র। িাবি

ভবতয

োংিাবেক, টিবভ কযায়মরার কয়য়কে’ ওয়ায়টর আয়লা।

িলল, ‘দোকরার মাথা আয়ে, বকন্তু এত অলে হয়ল দতা

ো’। িন্ধুিান্ধিীরা

ওই

আর

বেয়য়বেল। ময়ে আয়ে, মাধযবময়কর দরজাে দিবরয়য়য়ে।

করার’ ইয়িটা একেম চয়ল দেল।

বকিু হয়ি

েুেতা

েিাই বজয়জ্ঞে

বক

করল,

‘দতামার

িািা কী

কয়রে’?

রূপকথা িুক ফু বলয়য় জিাি বেল, ‘আমার িািা একজে

মযােয়েয়ে পাবি োবক’! রাজেীবতর দলাকরা ব্ল্ল, ‘এ দতা

েমাজয়েিী’। োংিাবেকরা

দেেবে ফাোর দটবরজা’! োম্বর দকায়ো দহলয়োল দেই। দে

েি

হতিাক

হয়য়

এয়ক

অপয়রর মুে চাওয়াচাওবয় শুরু কয়র বেল। আর ঘয়রর

িই, িয়ের দমাে, আর ‘বিক্ষত’ হাওয়াই েযায়ন্ডল বেয়য়ই

েি আয়লায়ক ম্লাে কয়র বেয়য়, রূপকথার মুেটা তেে

রয়য় দেল। এরময়ধয শুধু একটা ‘কায়জর কাজ’ কয়রবেল

আকায়ের উজ্জ্বল তারার ময়তা বঝকবমক কয়র উেল।

দে। কয়লয়জ চাকবর পাওয়ার পর েুেতা র্েে িলল
‘বিয়য় করি’, োম্ব একটু ও ো-দভয়ি জাবেয়য় বেল, ‘ঠিক

ঝিিৃবষ্ট চলয়েই। িাজ পিয়ে ঘে ঘে। েীরি দফােটা

আয়ে’। েুেতার েীবঘর ময়তা দচাে েু’দটা বিয়য়িাবির

কায়ে ধয়র আবম এতক্ষণ দকমে দর্ে আেমো হয়য়

দরােোইয়য়র

দেবেলাম। অিয়েয়ে ওপার দথয়ক ‘হযায়লা’ িলল েুেতা।

ময়তা

ঝলমল

কয়র

উেল। কাবকমার
েলায়

োধারণত, দফাে করয়লই োম্ব দেটা েয়ে েয়ে ধয়র।

কাবকমা োইল, ‘আবম আমার িুয়কর আিঁচল দঘবরয়া

ওর িেয়ল েুেতার েলা শুয়ে আবম একটু হকচবকয়য়

দতামায়র পরােু িাে’! আবম োম্বয়ক িললাম, ‘তু ই দতা

দেলাম। আমার ময়ের কথা িুঝয়ত দপয়র েুেতাই িলল,

তাও বকেু করবল একটা, আমার দতা একটা েুেতাও

‘আেয়ল দতামার িন্ধু দেয়ে েবিয়া, একজে মরণাপন্ন

জুটল ো’। োম্ব কয়ে দেো আয়লার ময়তা একটা হাবে

কয়রাো দপয়েয়ন্টর অবক্সয়জে েরকার। দে দেয়ে দেোয়ে

বেয়য় আমায়ক িলল, ‘হয়ি, হয়ি, হাল োবিে ো’!

বেবলন্ডার দপ িঁয়ে বেয়ত’! আবম অিাক হয়য় জােয়ত

আিঁবেয়কায়ে

িৃবষ্ট

োমল

কয়য়ক

পেলা। োবল

চাইলাম, ‘এই ঝিজয়লর ময়ধয! িাবির এই অিস্থায়’!
আবম হাল োবিবে। োম্বও হাল োয়িবে। র্বেও আমার

েুেতা স্বাভাবিক েুয়র িলল, ‘োম্ব িয়ল দেল, মায়য়র

ময়ে ময়ে একটা ধারো বেল দর্, োম্ব েবতযই ‘বকেু

েিরটা েিাইয়ক জাোও, আবম বফয়র এয়ে শ্মোয়ে

কয়র ো’! বকন্তু এরপয়র োম্ব দর্ কায়জর কাজটা করল,

র্াওয়ার িযিস্থা করি। দরবড কয়রা েি বকেু ’!

তায়ত আমার ওই অেুমােটা ভু ল প্রমাবণত হল। েুেতাোম্বর একটা ফু টফু য়ট দময়য় হল। ওরা তার োম রােল

কাবকমা িলত, দোয়করও একটা রং থায়ক। দফায়ের

রূপকথা। আবম

লাভ

ওপায়র আবম দেই রংয়য়র মাধুরী ‘শুেয়ত’ দপলাম।

োয়ায়েল, কাবকমা েুেতা আর রূপকথা’। ভু িে দভালায়ো

কাবকমা থাকয়ল ঠিক োইত, ‘আজ বেবেয়েয়ে দেে

একটা হাবে বেয়য় োম্ব িলল, ‘এতবেয়ে একটা চাকবর

কয়র বেই দচায়ের জয়লর পালা’!

োম্বয়ক

িললাম,

‘দতার

এেে
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Priyana Singha Roy

Abir Patowary
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Artwork

Srijan Banerjee, Age - 8

Reyansh
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Artwork

Abhinaba (Bibo)

Abhinaba (Bibo)
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Artwork

Rigvedita Kar
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Artwork

Ariket Chanda

Shaurya Biswas, Age - 10
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Artwork

Shreya, Age - 4

Srish Das
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Artwork

Inaaya Ali, Age - 7

Ayat Ali, Age 4
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Artwork

Anvesha Tiwari
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Artwork

Dew Ghosh
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Artwork

Pooja Sonar
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BAGN
Thanks

Our

Sponsors

Durga Puja Greetings from our

Patron

Arup & Nandita Bandyopadhyay,
Reeta

Durga Puja Greetings from our

Platinum Sponsor

Bhaben & Shipra Putatunda,
Meena & Vic,
Vijay

Durga Puja Greetings from our

Silver Sponsor

From
Anonymous

পৃষ্ঠা ৫০

2021 Ma Durga Sandhi Puja Sponsorship

From
Anindya & Deeparati Mukhopadhyay

পৃষ্ঠা ৫০

2021 Ma Durga Sandhi Puja Sponsorship

From
Swastik Brahma & Susmita Biswas
পৃষ্ঠা ৫০

2021 Ma Durga Sandhi Puja Sponsorship

From
Lajuli Das & Anvesha Tiwari,
Mohit, Montu
পৃষ্ঠা ৫০

2021 Ma Durga Sashthi Puja Sponsorship

From
Shankha & Ipsita Mukherjee,
Ishan, Anusri

2021 Ma Durga Sashthi Puja Sponsorship

From
Soumen Ghosh & Sumita Chakraborti Ghosh,
Soumit, Samraat

2021 Ma Durga Sashthi Puja Sponsorship

From
Gopal & Indrani Ojha,
Vikram & Niharika,
Ekarshi Neel & Mahashweta (Mahi),
Tiasa

পৃষ্ঠা ৫০

2021 Ma Durga Sashthi Puja Sponsorship

From
Suman Kundu & Sudaxina Ghoshkundu,
Shreyan Ghoshkundu

পৃষ্ঠা ৫০

2021 Ma Durga Saptami Puja Sponsorship

From
Subham Chakraborty & Sumita Banerjee,
Saurav, Shruti
পৃষ্ঠা ৫০

2021 Ma Durga Saptami Puja Sponsorship

From
Sreemant & Barnali Roy,
Hritika, Hriday

2021 Ma Durga Saptami Puja Sponsorship

From
Kusum Sharma and Kranti Paul Singh

2021 Ma Durga Ashtami Puja Sponsorship

From
Bhaben & Shipra Putatunda,
Meena & Vic,
Vijay
পৃষ্ঠা ৫০

2021 Ma Durga Ashtami Puja Sponsorship

From
Siddhartha Kalasikam & Nandita
Chakraborty Kalasikam,
Mrinmoyee, Minushri

2021 Ma Durga Nabami Puja Sponsorship

From
Sandeep Mukherjee & Keka Majumdar,
Raka, Koena

2021 Ma Durga Nabami Puja Sponsorship

From
Liliya & Prodyot Basu,
Devraj

2021 Ma Durga Nabami Puja Sponsorship

SHARODIYA SHUBHECHCHHA
-The Patra Family

2021 Ma Durga Nabami Puja Sponsorship

From
Anirban & Priyanka Bhattacharjee,
Annika

2021 Ma Durga Sweet Sponsorship

From
Sujoy & Shyamali Bhattacharya,
Hannah, Siona

2021 Ma Durga Flower Sponsorship

From
Manisha Paul, Apu, Anu, Andrea, Shati, Ravi,
Danen, Neel, Nilima (mother) and
all family members!

Best Greetings From

Dr. C. K. Hiranya
And
Saraswati Devi
Gowda
Nashville, TN

Puja Greetings from

Dr. Buntwal
&
Sumedha

Somayaji

Best Wishes from

V. G. Dev Ph. D.
LABORATORY
DIRECTOR

1916 Patterson Street # 400
Nashville, TN 37203-2182
615-327-4532 DIGITAL PAGER 923-8317

Greetings

From
Pampa & Amitabha Chakrabarti
Anwesa Chakrabarti & Aaron Plunkett

Durga Puja Greetings
Whatever is beautiful. Whatever is meaningful. Whatever brings
you happiness. May it be yours this festive season and throughout
the coming year. Wish you all a very enjoyable Durga puja!

From
Siddhartha Kalasikam & Nandita
Chakraborty Kalasikam,
Mrinmoyee, Minushri

Durga Puja Greetings

From
Ashok and Arati Saha;
Aniket, Ritu, Maya, Aryana;
Anupam, Arati, Asha, Anya

Durga Puja Greetings

From
Chandan Chaudhuri, Prachi Chaudhuri,
Ruhi, Ayush

Durga Puja Greetings

From
Subhankar Sarkar, Sanhita Sarkar &
Sinjan

Wish you all
Happy, Safe and Enjoyable Durga Puja
Gopal, Indrani, Vikram, Niharika, Neel, Mahi
and Tiasa

Durga Puja Greetings

From
Gita Banerjee and Family

Durga Puja Greetings

From
Timir & Lata Paul,
Trishita & Teebro

Durga Puja Greetings

From
Debesh & Sukti Maldas,
Deya

Durga Puja Greetings

From
Chayan & Parama Chanda, Alisha & Aishik

Durga Puja Greetings

From
Dipendra & Pranjali Chattopadhyay, Eva

Durga Puja Greetings

From
Sujoy & Shyamali Bhattacharya, Ria & Diya

Durga Puja Greetings

From
Manik & Minu Paul, Apu, Andrea, Ravi,
Anu & Swati Paul

Durga Puja Greetings

From
Dolly & Sujit Das, Avi, Antu, Arpita, Aroshi

Durga Puja Greetings

From
Debajyoti & Saswati Maitra, Sreeja & Sreyash

Durga Puja Greetings

From
Tanima & Souvik Chaudhury, Jinia

Durga Puja Greetings

From
Rajib Ali & Debalina Ghosh, Inaaya, Aayat,

Durga Puja Greetings

From
Sumita & Subham Chakraborty, Saurav, Shruti

Durga Puja Greetings

From
Riddhi & Monika Chakravorty, Reyansh

Durga Puja Greetings

From
Deeparati & Anindya Mukhopadhyay,

Durga Puja Greetings

From
Ananya Bandyopadhaya, Srish Das, Aishani Das

Durga Puja Greetings

From
Santanu & Rachna Bandyopadhyay, Srijan

Durga Puja Greetings

From
Subhajit & Moumita Biswas, Shaurya

োরে শুয়ভিা
লগ্নবজতা, েুতপা ও শুভঙ্কর মুয়োপাধযায়

Our Heartfelt Thanks to
All Our Sponsors

Bengali Association of
Greater Nashville

Photography

A REQUEST
All Patrons, Donors, Greeters, Members and
Well-wishers of
Bengali Association of greater Nashville,
may please send your financial contribution to
BAGN
P.O. Box 128455
Nashville, TN 37212
Or pay through our website at
https://www.bagnnoline

Please make check payable to
Bengali Association of Greater Nashville (BAGN).
May Ma Durga bless you all & bring peace to the World

Thank You
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Financial Statement 2020—2021

Bengali Association of
Greater Nashville
Is Thankful to and
Appreciates
The Support of
Tennessee Arts Commission

Greetings from Bawarchi
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Patron
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Path Realty
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615chuTNey
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