
UTSO

Utsav 2019





 Utso 2019 

 

 

1 
 

Dear Reader, 
 
As the long bright summer days are waning down and nature’s bounty of colors is in full display with 
vibrant fall foliage in our part of the world, it’s time for our community to immerse in the festive fervor of 
Durga Puja. Ma Durga symbolizes the divine shakti against the negative forces of evil and wickedness. 
Jago Durga jago dasha praharana dharini/abhaya shakti bolo pradayini tumi jago. Durga Puja, 
commemorating Prince Rama’s invocation of the goddess before going to war with the demon king 
Ravana, is a time to reflect and renew our vows; time to revitalize our inner strength and embrace the 
promise of the unknown. Rama came out victorious destroying Ravana and reuniting with Sita; hence it is 
also a time for reunion and rejuvenation. However, beyond everything, Durga Puja is an occasion for 
celebration of our culture and traditions. 
 
Amidst all the geopolitical turmoil and negativity around us, there are still reasons to celebrate: celebrate 
our being together as a community, celebrate our achievements, small and big, and from a much bigger 
perspective celebrate the extraordinary feats of humankind. This year marks the 50th anniversary of the 
moon landing, which was unthinkable hundred years ago. In India, Vikram Sarabhai was born a century 
ago; the space program he started fifty years back with very modest means resulted in an ambitious lunar 

mission, Chandrayaan 2 this year. Though the mission failed at the fag end of a perfect journey, this is still 
a celebratory moment for all of us! As we rejoice in our past and present, it is encouraging to witness the 
momentum on part of our younger generation; their involvement in many societal causes and climate 
debate. They can bring the true change for the better - let’s celebrate their energy, their enthusiasm and 
their selfless efforts to make a better world! 
 
We, in our small community, celebrate these few days through worship and feast, and through art and 
music, and try to pass on our tradition and culture to our future generation. Utso, our little magazine is 
also an effort in that direction. It started as a small endeavor five years back and today we are pleased to 
present its fifth edition. As always, its pages are a display of the creative and artistic minds of our 
community. Our heartfelt gratitude to all of you for sharing your artwork, poems and articles with us. A 
very special thanks to the parents for encouraging their children to contribute. Thanks to Madhuja 
Mukhopadhyay for her help and Madhumita Goswami for proofreading the Hindi poem, written in 
Bengali. 

 
This edition contains a wide variety of articles ranging from childhood memories to pujo reminiscence, 
travelogue to a scientific piece, breathtaking shots of annual butterfly migration, a brain-teaser “Feluda” 
crossword and poems of all flavors. A highly informative piece on Srilankan kings Ravana and Vijay will 
shed light on lesser known stories behind Ramayana and Mahabharata. A tribute to Vidyasagar on his 
200th birthday commemorates his contribution to the Bengali language. The final pages celebrate the 
beauty and humor of our mothertongue with a collection of masterful poems.     
 
Finally, I wish you all a wonderful time ahead. My heartiest Sharodiya Obhinondon to each and every one 
of you. 
 
 
Soma De 
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Oh Earth! 

Mahima Mukherjee (Grade 6) 

 
 

 
 
 
 

Earth rotates around the sun, 
With people on top having fun. 

The different colors of water and land, 
Our precious earth so lovely and grand. 

This earth gave us a place to live, 
Now we must re-give the trust that Earth gave 

For this earth gave us the very best, 
To take care of the Earth we must do the rest. 

 

 

 

 

 

 

 

A Fun Day at NY Renaissance Fair – Shea Nimesh Preston (Grade 1) 
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Haiku – Divyansh Pramanick  

 

 

 

Mommy and Me – Ratnottama Bhattacharyya (Grade 3) 
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Two Mermaids 

Mihika Sengupta (Grade 3) 

 

 

 

One fine day, my friend and I turned into mermaids. We were splashing in the water, and then swam with 

dolphins into a small cave. In the cave, we played hide and seek. We decided to live there. The next 

morning, we chased a ship to the beach. We even collected seashells under water. We returned to the 

cave, and made jewelry using those shells! 

Our friend, the dolphin, showed us something secret. It was a little trap door. We opened it, and went 

inside. On the other side there were so many other mermaids! We made so many friends! Our dolphin, 

who had tagged along, made friends with them too! 

The end.  
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Durga Puja 

Anushka Senapati (Grade 4) 

 
I pray to Maa Parvati 
Watch the priest too, 

Eat the delicious khichuri 
Can’t wait to play with you. 

 
We have fun, 
Talk together, 

Take turns one by one 
Can’t play outside, look at the weather! 

 
I start to dress up 

Put a little extra, I might 
Give myself a thumbs-up 
And I’m in the spotlight! 

 
Eating tasty chicken 

I say good-bye, 
Wear my fuzzy mittens 

“Ebar jai.” 
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Self-Portrait – Oishee Kar (Grade 5) 
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Getting Together at the Puja 

Ratnottama Bhattacharyya (Grade 3) 

 
At Durga Puja, we get together 

We play talk and chat, wherever! 
Kids jump and dance 
Have fun and prance 

 
This tradition will go on forever, 

Spending time, celebrating 
TOGETHER !!!!!!!! 

 
All it’s true 

It’s what we do 
Looking for someone? 
That someone is YOU!! 

 
Writing in the magazine 
Isn’t just a fiction scene! 

It’s about the puja or Halloween!! 
 

When everyone in the puja dances 
Group of men and women happily watches 

Drawing, playing, doing gymnastics 
Going home already? 

WHAT TIME IS IT? 
 

Wanting to sneak, 
Just one little peek 

No, I’ll get in trouble 
At least I can speak!! 

 
Going and talking with all of your friends 

Time flies by but it never ends!! 
So many things planned, how to do it all? 

Painting, dance-school, or playing ball? 
 

This tradition is about getting together and thanking God! 
All of us, like 100 PEAS IN A POD!! 
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       New York City, My Busy Sanctuary        

 Romita Roy (Grade 6) 

 

40.7128° North and 74.0060° West. Chances are, you don't know what those  

coordinates mean. You probably, however, have heard of New York City (NYC). About  

3 hours from my hometown in upstate New York (NY). New York City is located in the  

North-East part of the U.S.  

 

 Every year, me and my family drive down to the crowded city, normally during  

Christmas or New Year’s, when the colorful lights spark up the night. Christmas trees  

and bound of holly leave a crisp scent in the air, and families bustle around in colorful  

winter coats. But occasionally we go during the summer, when fireworks light up the  

sky, tourist ships sail to Liberty Island with their horn blowing loudly, leaving a trail  

of smoke in the air, announcing their departure or arrival, and the scent of hotdogs  

filling the air. 

 

NYC is full of towering skyscrapers, large clover green parks, and huge stores and  

malls. But it also consists of food vendors, street artists, farmers markets, and of  

course, lots of people.  

 

 NYC may not be the capital, but it is still New York’s top city and main attraction.  

In the city, people have several methods of transport. Whether it be by foot, by  

train, by bus, by bike, or subways, people move quickly and efficiently through the  

busy streets of New York City.  

 

NYC used to be a wide-ranged forest, but due to human impact, it is now one of the  

world’s biggest cities, from skyscrapers, to celebrities, to colleges, to pollution. Yet,  

it still brings millions of tourists each year, offering them fashionable clothes, tasty  

meals, and breathtaking sights.  

 

Over time, the large city has become my second home. My dad can drive there  

without using a GPS. I've seen every famous monument from the Statue of Liberty,  

to Time Square. I know the city like the back of my hand. For me it’s almost like a  

getaway, a sanctuary. A loud, busy sanctuary.  
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Climate Change Can Be Catastrophic 

Neil Paul (Grade 8) 
 

As we burn fossil fuels and destroy forests to create more space and energy for the rising 
population at an exponential rate, we ruin the only place we can call home, Earth. 

We can see tangible results of the global industrialization and refusal of politicians to protect the 
planet in the form of hotter summers, colder winters, an increase in cyclones and hurricanes, higher 
temperatures, rising sea levels, destruction of natural habitats, ocean acidification, the extinction of 
hundreds of exotic species, the breakdown of the ozone layer, the melting of Earth's ice caps, and extreme 
air pollution in many cities. If we dream of a planet that we and our children can comfortably live and 
coexist in the future, then we must achieve many seemingly impossible tasks. A big one is phasing out the 
use of natural gas, oil, and coal for our electricity and instead start using newer and cleaner methods, such 
as solar power, hydropower, wind farms, bio fuel, and nuclear energy that disposes of its waste safely. 
We can all help by recycling more, using electricity and water only when we really need to, and by doing 
multiple tasks which require driving on a car at a time. Governments and politicians around the globe 
should also meet up and fund green energy and practices and research from ecologists, instead of fighting 
over each other about trade and war. If enough people try hard to reverse climate change, then we can 
be a better species in general, and life on Earth can be sustained for many generations to come. 

 

 

 

 

Fun in Space – Aahana Mukherjee (Grade 4) 
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Dark Blue 

Mihita Bose (Grade 8) 

Dark Blue, the color of the night sky, 
is swirly 
dark blue flows, 
it’s smooth and pearly 
 
Dark blue is intense and rich 
it is sombering, 
dark blue’s true grief 
It digs deep to bring up buried feeling 
 
Dark blue is that pet strolling by, 
that reminds you of yours, who’s gone. 
Dark blue tugs you into the tornado 
You’re consumed in you, all alone, like a pawn 
Sent  
To 
It’s  
Death. 
 
Dark blue, is disliked by most. 
to them, it’s unnecessary blackness, pain, 
they have yet to take in an experience  
where it leads to some gain 
 
but if dark blue had never shown you to 
uncomfortable heights, 
Afterwards, the sun would have never been  
So bright 
 
That’s why, 
 
the dark blue night sky is the background 
of stars, without it 
the stars would blend in - there’d be no stars 
stretched across the sky, beautifully lit 
 
Dark blue is hope and healing 
it is what you have gone through 
to get where you are. 
it is a new change at starting 
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Good Things 

Mihita Bose (Grade 8) 

 
Click. 
the picture’s taken 
the first picture, 
on my first phone 
it’s a walk down memory lane 
but this day, it could have just ended, 
the memory is fresh... 
it was a sunny summer Saturday 
but, there was a cool breeze 
like the waves of the sea. 
we had a barbecue that day, 
but before we went to it,  
we would stop at Verizon. 
I had gone to great lengths to convince my parents 
to buy me a phone. 
now, I had it, but it wasn’t right, there was 
uneasiness. 
was it right, 
or just? 
was it meant to be? 
was it too early, 
or too much on my parents? 
but we got it, 
and we moved on 
the drive to the barbecue was silent 
but once we got there, 
things lightened up for me 
I had fun with my friends 
my worries floated out the window 
after some time, we left, 
to check out a neighboring house, 
one of my friends at the barbecue had just moved in, 
she was going to show it to us. 
like a kid in a candy store eager to get as much candy as possible, 
I wanted to use my phone as much as possible, 
so I videod my friend’s tour, 
we saw the entire house, 
and… 
the house was a fire place 
without a fire 
the house was empty, 
it was lacking that warm, homely feeling 
the house may have felt to the family 
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as my phone felt to me earlier that day, 
they must have been wondering if it was 
the right decision 
 
now, sitting in my room, 
in my soft, comfy bed 
looking at pictures and videos from that day, 
I find myself laughing, 
for, now I know that my phone was a 
Good 
Thing 
because, it led to 
Good 
Things 
and that house? 
it led to 
Good  
Things 
too. 
 
There’s a Fire in All the Fireplaces. 
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Uprooted 
 

Pallavi Datta (Grade 9) 
 

I walk through my roots, 
the earthen path uneven beneath my feet, 

and the steamy air caressing my cheek. 
The streets of Kolkata pulse 

 with energy, ebbing and flowing 
with the syncopated rhythm of a city 

that runs on its own schedule. 
I am immersed in a cacophony of noises- 

the boisterous honking of cars, 
frenzied conversations and 

customers bartering in street-shops. 
 

The vibrant billboards, brilliant sarees, 
and intricately painted buses  

are a dazzling kaleidoscope of color 
juxtaposed against 

the stormy grey monsoon sky 
oblivious to it all. 
I am a spectator,  

lost in the hustle and bustle  
of this unfamiliar world, 

glimpsing a life I will never know. 
 

The scenes swirl around me, 
the Kolkata cityscape blurring, dissolving, 

replaced by cerulean sky, 
viridescent leafy boughs 

and rows of tidy, nearly identical houses. 
The tranquil silence of our sleepy,  
mundane town descends upon me. 
Those memories of a faraway land 

are set aside, pushed under  
the everyday thoughts and worries, 

buried deep. 
 

But they linger, echoing, 
woven through the shimmering silk kurtas, 
tucked in the loose Darjeeling tea leaves, 

embodied by the dancing melody of the raga  
on my dad’s favorite sitar track, 

in my grandmother’s chutneys we  
bring back home to slowly savor.  

And I recall those three weeks in August 
which now seem but a hazy reverie... 
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The Archer – Ryana Sarcar (Grade 10) 
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Meri Maruti 
(Long Lost Love Affair) 

 
Madhumita Goswami 

 
I tucked my t-shirt 
inside Levi's jeans 
and stood like that model 
in cosmopolitan magazine 
 
I had butterflies in my stomach 
my mind needs a fix  
a five-feet-six-inch girl 
in shoe-size six 
 
You stopped near the curb 
clean-shaved in an off-white shirt 
a plain 19-year-old boy 
but for me my entire world 
 
I sat by your side 
heart raced like the formula-1 car                                 
in Maruti 800 at 45 kilometers per hour 
I swear I felt like a star 
 
It was our first long drive 
up, close and intimate it was 
who would've thought of such chemistry 
between two students from English class 
 

The narrow roads leading to barge 
the clouds hovering so low 
somehow set the body temperature high 
with George Michael playing on car stereo 
 
We drove back 
reached home an hour past sundown 
two teenagers with vagabond feelings 
in their own hometown 
 
Love does that to us 
ordinary things gain a brand-new meaning 
Maruti 800, George Michael song, Levi's jeans 
an unending desire to drive uphill every evening 
 
Strange how all that evaporated 
the day we parted ways 
I don't know which car you drive now 
I barely recall your face 
 
I've grown out of many things 
I don't scratch those scars 
but as a girl who loved a boy once 
Maruti 800 is still my favorite car 

 
*ode to the first middle-class car of India 
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Yin and Yang 

Jaya Dasgupta 

 

 
 
You and I- we complement each other 
We make the existence whole 
 
You and I- we supplement each other 
You bring what I lack, and I do the same for you 
 
You and I- we are opposites 
You don’t get me, and I don’t get you 
 
I look at you and wonder- 
Oh! How easy it is to be a man! 
Wouldn’t it be nice if I were you? 
Oh! Do you even get my problems?  
My responsibilities and my pain? 
Oh! For one day, would you like to walk in my shoes? 
 
As I look at you, these thoughts run through my mind 
And as you stay silent, I guess the same thoughts 
Probably run through your mind too… 
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Where I’m From 

Jhimly Sarkar 

 
I am from the City of Joy 
From the Ganges with a cultural alloy 
I am from Marigold to night Jasmine 
I am from the Tuberose to stories of Aladdin 
 
I am from the candles of Diwali to  
Colors of Durga pujo  
I am from long train rides to my ancestral village 
I am from episodes of ‘Malgudi Days’ 
 
I am from the dewdrops of cold winter morning 
I am from the hot and humid summer storming 
I am from my grandmother’s gentle touch 
I am from my cousin’s heart 
 
I am a single child, still searching for a sibling 
I am from those lullabies my mom still sings 
I am from those story books my dad used to bring 
I am from skirts to dangling earrings 
 
I am from school’s dance concerts 
I am from random creative art 
I am from anxious to full of surprise  
I am from long black hair to hazel green eyes 
 
I am from the fish fry and mutton curry 
I am from mango to sweet tomato slurry 
I am from monsoon flooded streets   
Walking towards my home in wet feet 
 
In my bedroom is a photo of a sea shore 
With the burnt sienna beach and ultramarine sky 
Where time stands still and memories fly 

 
 

                                                                          (Inspired by George Ella Lyon) 
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Timeless Tales Weaved in Warp and Weft 

Madhumita Goswami 

 
Bengal has always made its mark in the history of textiles. From the legendary muslins to fine cottons and 
silks- the weavers of Bengal have spun their magic in textiles for thousands of years. 
 
A name that stands out for its intricate weaving technique and visual narration is the ‘Baluchari’ saree- a 
saree that has been granted the prestigious GI (geographical indication) status for its uniqueness. Let’s 
get familiar with these phenomenal text-styles and world-famous crafts from India. 
 
History: 
 
The history of Baluchari silk has close ties with the history of Bengal. The silks of Bengal were so coveted 
amongst the Europeans that a virtual ‘Silk Rush’ started from the early seventeenth century, when the 
Portuguese, the Dutch and the English focused on converting Murshidabad into a center for 
manufacturing silks, and started setting up factories. Moreover, as Murshidabad also emerged as the 
capital of Bengal, the weaving flourished under royal patronage. 
 
The emergence of Baluchari sarees can be traced back to 1704 CE, when Nawab Murshid Kuli Khan, the 
Mughal Governor of Bengal shifted his capital from Dacca to Murshidabad, also bringing with him a 
community of skilled weavers who were settled in the village of ‘Baluchar’. Over the years, these artisans 
developed their distinct weaving style with exquisite mythological designs, which gave birth to the 
legendary Baluchari sarees. 
 
The motifs: 
 
What makes Baluchari sarees such unique pieces of art are the ornate pictorial themes woven in the pallu 
depicting designs that draw inspirations from mythology, folk tales and social themes. 
 
It is very interesting to note how the changing social canvas also brought changes to Baluchari design. 
During the Nawabi era, the weaving pattern incorporated Persian motifs and architectural styles, while 
the rise of the British empire introduced designs like pictures of East India Company officials, and even 
motifs of steam engines! 
 
By the late nineteenth century, the Baluchari weaving technique had started to spread from the village of 
Baluchar. A series of devastating famine and other natural calamities forced the weavers to relocate to 
Bishnupur, around two hundred kilometers away. This shift also caused changes in the weaving patterns, 
as the artisans incorporated the motifs that adorned the terracotta temples of the Malla kings. 
 
This exquisite weaving tradition was revived by Subho Thakur, a noted artist and the erstwhile director of 
the Regional Design Center, Kolkata. He pioneered the technique of Jacquard weaving in looms to craft 
Baluchari sarees and gave this a new lease of life. 
 
Though the ancient village of Baluchar is now submerged under the natural weave of Bhagirathi and its 
tributaries and distributaries, the tradition of weaving on the looms is being carried forward by the young 
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generation of weavers in the town of Bishnupur. The old took away a dimension of stories with it but 
another one is being pulled back and embellished with new images and depictions. 
 
It’s a fanciful saree saga of history mirroring the social practices from a specific period. So, if you don’t 
own a Baluchari saree yet, there is no better time to invest in this piece of heritage. 
 
 

       

 

 

 

টুতেটাতে রান্না – পূতৰ্যমা ঠােুকরর ঠােুরবাতড়র রান্না থথকে সাংগ্রতহি 

মুতড়ঘন্ট 
আতপ  াল ববচে ধুচয় থালায় বেচল রাখচব। আলু বোট ডুচো কচর বকচট বেচজ রাখচব। ববশ বি েুচিা, রুই বা কাতলা োচের, খুব োল 
কচর বেচজ রাখচব।  াল ২৫০ গ্রাচের বকেু কে বদচব।  
বতল, বি বেবশচয়  িাচব। বববশ কচর থপেঁয়াজেুতচ লাল কচর োজচব। তাচতই  ালটা বদচয় োজা োজা করচব। এবার আদা, হলুদ ও 
লঙ্কাবাটা বদচয় োজচত থাকচব। োজা আলু, নুন ও কাাঁ ালঙ্কা বদচব। েুচিা োজা বেচে বেশাচব। খুব কষচব।  াল নরে হবার েত জল 
বদচয় ঢাকা বদচব। োচে োচে ঢাকা খুচল বনচি বদচব। কারণ, তলা ধচর বেচত পাচর। জল েচর বেচল ও  াল বসদ্ধ হচল নাবেচয়, োল বি 
ও েরেেশলা বাটা বদচব।  
থপেঁয়াজেুতচর বদকল থপেঁয়াজবাটা থদওয়া চকল। িাহকল থিল-তঘকয়র উপর প্রথকমই চালটা তদকয় নাড়াচাড়া েকর- হলুদ, লঙ্কা, আদা থপেঁয়াজবাটা 
তদকয় কষচব। 
দইচয়র োলচপায়া 
বেবি দই ৫০০ গ্রাে। েয়দা ১০০ গ্রাে রাখচব, প্রচয়াজন েত খর  হচব। বি বা বাদাে বতল ববশ খাবনকটা। বেৌবর লােচব। িন ব বনর রস 
লােচব।  
দই খুব োল কচর বেটাচব। েয়দায় খুব োল কচর েয়ান বদচব। এইবার েয়দা দইচয়র সচে অল্প কচর কচর বেশাচব। খুব োল কচর 
বেশাচত হচব। বোলাটা ববশ িন হচব। বেৌবর বদচব। টকদই বযবহার করা  চল। একটু ব বন বেশাচত হচব। 
বি  িাচব। বোল হাতায় কচর বোলাটা বিচয় বেলচব। বদখচব ববশ সুন্দর েুচল উঠবে। লাল কচর বেচজ রচস বেলচব। খাবনকপর তুচল 
রাখচব।       



Utso 2019 

 

22 
 

Destination Ravangla 

Amita Mukhopadhyay 

It was the middle of December, 2018. Winter was slowly settling in and I was in Kolkata for my 

vacation. After a few weeks my sister-in-law and I decided that we needed a break from the hustle and 

bustle of everyday life. It was time to let go! Time to escape and embrace the beauty of nature and find 

solace in the lap of the magnificent Himalayas.  

 We boarded a flight from the Kolkata NSC Bose Airport for a five-day trip to Ravangla, Sikkim. 

Landing at Bagdogra airport an hour later, we found a car waiting to take us to our destination. As we 

started the four-hour long journey through the lush green tea estates surrounding Bagdogra and Siliguri, 

we were filled with excitement. The temperature started to drop as we crossed the Teesta River and the 

cool air began to envelope us. Slowly we meandered our way through the hilly, winding roads towards 

Ravangla, stopping once at a roadside dhaba for a hot cup of tea and pakodas.  

 Ravangla is a small tourist town situated at an elevation of 8000 feet in south Sikkim. With the 

magnificent Kanchenjunga as the backdrop, Ravangla is the perfect place to laze around with a cup of 

coffee and enjoy the best of Sikkim. What makes Ravangla unique from other destinations in Sikkim is the 

Buddha Park, Bonn Monastery and Ralang Monastery. The Buddha Park also known as Tathagata Tsal, has 

a thirty feet high Statue of Buddha as its centerpiece in the midst of a beautifully laid out garden intricately 

designed with beds of flowers and fountains.  

 The nearest tourist destination from Ravangla is Namchi which is twenty-six kilometers away. The 

place is famous for ‘Chardham’ and the twelve lingams. The idea behind the place is to build miniatures 

of India’s four most famous temples devoted to Lord Shiva- Kedarnath, Badrinath, Jagannath and 

Rameswaram. It also has miniatures of many other temples, such as Somnath, Dwarka, Triambakeshwar 

and Sri Saidham. 

 Any trip to Sikkim would be incomplete without a visit to the State Capital of Gangtok. It is also 

mesmerizing in its natural beauty which makes it irresistible to keep one from exploring this beautiful 

place. The flavor of local shopping and cuisine is also to be enjoyed and appreciated here. 

 Sikkim is an organic state. They grow all their food products in an organic way and do not allow 

non-organic commodities to enter the state. Thus, they have preserved the clean air, clean water and 

clean food to enhance the quality of life in their state.  

 Fifteen kilometers from Ravangla is Temi Tea Garden, one of the most beautifully situated tea 

gardens of Sikkim. A day spent exploring the tea estate was indeed a very nice experience. The journey 

on the winding road via Dentham through the Tendon Sanctuary leads to a dormant volcano with views 

of the Kanchenjunga and the Singalila range. Mt. Kanchenjunga, Mt. Pandim, Mt. Kabru are just a few of 

the major peaks that are clearly visible from Ravangla. 
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 Ravangla attracts a lot of Himalayan birds and is a bird watcher’s paradise. It is also surrounded 

by many flowers including a variety of orchids and rhododendrons. 

  Finally, it is time to say good-bye. With memories tucked in our hearts we started our return 

journey down the winding, meandering roads of Sikkim. The love and simplicity of the Sikkimese people 

will always remain with us- a feeling which we will treasure for a very long time. 

 

 

 

 

 

টুতেটাতে রান্না – পূতৰ্যমা ঠােুকরর ঠােুরবাতড়র রান্না থথকে সাংগ্রতহি 

তেমার দই বড়া  
তেমার সকে থপেঁয়াজ, োেঁচা লঙ্কা েুতচ, আন্দাজমি আলু (আলু তসদ্ধ), নুন থদকব। সব তসদ্ধ হকল এেসকে বােঁটকব। বােঁটা হকল এেটা তিম ও 
গরম মশলা গুেঁকড়া/বােঁটা থমশাকব। র্তদ নরম থাকে ি পােঁউরুতটর তভিরটা এেটু থমকখ থনকব। থোপ্তা গকড় লাল েকর ভাজকব।  
দই অকনেটা (আন্দাজ ৫০০ গ্রাম) খুব ভাকলা েকর থেতটকয় থনকব অল্প নুন তদকয়। লঙ্কা ও তজকর গরম েকর ভাল েকর গুেঁকড়া েকর দই-এ 
থমশাকব। বড়াগুতল থদকব। তঘ থদকব। তেমার আন্দাকজ দই থনকব।  
েুমকড়া তচাংতড়  

েুমকড়া থমাটা েকর েুতচকয় রাখকব। েুকচা তচাংতড় থবকছ হলুদ ও নুন তদকয় রাখকব। থবতশ েকর থপেঁয়াজেুকচা েরকব ও রসুন থথেঁকিা েকর 
রাখকব। 
থিল চতড়কয় থপেঁয়াজ ও রসুন ভাজকব। থবশ ভাজা ভাজা হকল েুমকড়া ও তচাংতড় তদকয় থদকব। নুন ও সামানয হলুদ ও োেঁচালঙ্কা থদকব। জল 
তছকট তদকয় ভাজা ভাজা েকর র্খন থদখকব েুমকড়া ও তচাংতড় তসদ্ধ হকয় তগকয়কছ, নামাকব। 
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The Age of the Generic Drug Industry: Promises and Failures 

Soma De 

We all take medicines. Some of us on a regular basis for chronic illnesses, and others, occasionally. 

Have you ever wondered where these pills come from, what’s in them, or about their effectiveness and 

long-term effects? In the past few years, we have heard a lot about the generic drug boom. It is considered 

to be one of the most important public health developments of the twenty-first century. Today, 90% of 

our pharmaceutical market is comprised of generics, the majority of which are manufactured overseas. 

Our doctors, pharmacists and regulators have repeatedly assured us that generic drugs are identical to 

their brand-name counterparts, just more affordable. But is that always true? On and off we hear about 

drug recall, sometimes due to contaminants or carcinogens being found in the pills. In other cases, this is 

due to their adverse effects or simply ineffectiveness: they just don’t do what they are supposed to do.  

Having dedicated a few years of my life in the area of drug development for rare diseases, I learned 

a few things that I would like to share. Learning about how a drug functions, the differences between 

brand-name and generic drugs and how generic drugs get quick approval (hence flooding the market) is 

important so that we are vigilant about what we or our loved ones are taking. There is no dispute about 

the benefit of well-made but less expensive generic drugs. Lives of millions of people are saved in 

developing countries as well as in the USA due to the ability of India and other countries to produce 

generic medicine at a fraction of the cost of the patented drugs.  

Before 1984, under the Food and Drug Administration (FDA) directives, even if a drug’s patent 

had expired, generic drug companies were required to perform costly clinical trials, though the safety and 

efficacy studies had already been done by the brand-name companies (new potential drugs are generally 

tested on thousands of patients before they get approval). However, after the Hatch-Waxman Act was 

passed, that criteria changed. Limited testing to prove that the generic drugs are bioequivalent (i.e. the 

generic is absorbed into the bloodstream at the same rate and to the same extent as the original drug) 

and perform similarly in the body as the brand-name drug became sufficient to win FDA approval. It is 

assumed that as patents expire, the brand-name companies turn over their recipes to generic companies 

who then start making the same drugs at a fraction of the cost, no longer needing to invest in research or 

marketing. But the truth of the matter is that to delay generic competition, the brand-name companies 

erect a fortress of patents around their drugs, sometimes patenting each and every manufacturing step, 

even the time-release mechanism, if there is one. So, generic drug companies often have to start with 

small amounts of brand-name products and reverse-engineer to decipher the active ingredients 

responsible for their therapeutic action. This alone can take a few years of trial and error. Once successful, 

additional components (excipients) are added to the final formulation so that the finished generic has the 

same form as the brand, whether that is pill, capsule, tablet or injection.  

Unlike brand-name drugs, generic drugs are tested on a few dozen healthy volunteers and the 

concentration of the drug in their blood is measured over time. Concentration is then plotted against time 

to obtain the bioequivalence curve. In the plot, the horizontal line reflects the time to maximum 

concentration (tmax) of drug in the blood. The vertical line reflects the peak concentration (Cmax) of drug in 

the blood. Between these two axes lies the area under the curve (AUC). Each and every brand-name drug 

has a characteristic bioequivalence curve. The corresponding generic drug should have a curve with similar 
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AUC to be deemed bioequivalent.* After the clinical tests are done, the formula moves to the 

manufacturing floor to be made on a commercial scale. Current good manufacturing practices (cGMP) 

must be followed in order to clear FDA inspections and be qualified to manufacture proposed drugs. In 

case of aseptic manufacturing plants, sterile environments must be maintained.   

Once the generic market opened 

up, drug companies from around the world 

joined the race. Brand-name companies 

started shifting part of their operations 

overseas to lower manufacturing costs and 

maximize profit too. The FDA observed an 

explosion in generic drug applications. 

While FDA routinely conducts 

unannounced visits to plants in the USA, 

that is almost impossible overseas. They are 

planned weeks, or even months in advance, arranged and hosted by the respective plants to avoid 

diplomatic confrontation. That gives them ample time to move, hide evidence or alter data if they want 

to. Even then, FDA investigators sometimes discover dire conditions of plants, such as the use of lower-

quality ingredients to mitigate cost, lack of proper documentation and training and use of fraudulent 

methods to evade detection. Plant executives purposely promote fraudulent data and manipulate results 

in order to clear FDA inspections. Shelf-life of a drug and impurities over time are not monitored properly 

and FDA occasionally finds the drug degraded before its expiration date and therefore has a lower than 

expected potency. Sadly, under enormous pressure to approve more generics, FDA sometimes succumbs 

and downgrades the investigators’ negative findings, allowing the plants to remain functional and keep 

producing drugs. Patient and doctor complaints such as, discolored drugs and ineffectiveness are ignored. 

Another disturbing fact is that companies adjust their manufacturing quality depending on the 

country buying their drugs. They send their highest-quality drugs to markets with the most vigilant 

regulators and their worst drugs to countries with the weakest review. One of the effects of this is drug 

resistance, a global catastrophe. Substandard generics are systematically underdosing wide populations 

in the developing world. Over time, bacterial infections evolve to become resistant against the very 

medicine designed to treat them. Pathogens know no borders. Even though it’s affecting the poorest of 

the countries right now, very soon other countries will experience this too.   

In conclusion, the FDA should be more vigilant before approving generic drugs. Drug products 

intended for use must meet standards of safety and quality. In today’s expensive health care system, 

good-quality generic drugs are essential. The FDA should be protecting consumers, not the drug industry. 

Patient safety should not and cannot be endangered. 

*To eliminate batch-to-batch variations, in 1992, FDA defined bioequivalence as a range- a generic drug’s concentration in the 

blood could not fall below 80% or rise above 125% of the brand-name’s concentration, using a 90% confidence interval.  

Disclaimer: The author is not affiliated with any pharmaceutical company currently. 

References: A wide range of journal articles, magazine reports and news have been consulted for this article. They are too many 

to list here. A good read on this topic is ‘Bottle of Lies: The Inside Story of Generic Drug Boom’ by Katharine Eban. 
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চকু্ষদান   
শুভতজৎ থসন 
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মহালয়ার সৃ্মতি 
মধুজা মুকখাপাধযায় 

 

ঘুম মাখা তবছানায় শুকয় থখালা জানলা তদকয় এেোতল আোকশর তদকে িাতেকয় গাঢ় নীল রকের পতরবিযন থদখকি থদখকি থরতিওকি 

মতহষাসুরমতদযনী থশানা, থছাট থথকে এই তছল তচরপতরতচি মহালয়ার থভাকরর ছতব। আকশপাকশ সব বাতড় থথকে থরতিওর প্রতিধ্বতন 

থভকস আসি "র্া: থদবী সবযভূকিষু শতক্ত রূকপৰ্ সাংতিিা। নমস্তস্সয নমস্তস্সয নমস্তস্সয নকমা নমঃ" আর আতম থবাঝার থচষ্টা েরিাম 

আমাকদর থরতিওর আওয়াজ অনয সব বাতড়র থরতিওর আওয়াকজর থথকে এেটু হকলও তে এতগকয় এতগকয় বাজকছ? মতহষাসুরমতদযনী
র একেেটা গাকনর সাকথ আোকশ একেে রেম রকের থখলা। আোশ েসযা হবার অকপক্ষা মাকন থরতিওকি মহালয়ার থপ্রাগ্রাম 
থশানা প্রায় থশষ এবাং িিক্ষকৰ্ থদবীপকক্ষর শুরু! এসব ভাবকি ভাবকি মাথায় আরও নানান তচন্তা। এবাকর পাড়ার ঠােুকরর 
শাতড়র রে লাল না লাল থপকড় গরদ? থবহালার ঠােুর থদখকি েকব থবড়কবা? উত্তর েলোিা ষষ্ঠীকি না নবমীকি? অষ্টমীর অঞ্জতলর 

সময় চুল থখালা থােকব না থখােঁপা? 

ভাবনার মাকঝ মনটাকে আবার মহালয়ার তদকে তনকয় থর্কিই েল্পনার জগকি পা রাখিাম, মা দুগগা এই বুতঝ মতহষাসুকরর বুকের  
মকধয তিশূলখাতন থগেঁকথ তদকলন। ইতিমকধয থরতিওর মহালয়ার িাকল িাকল আোশ জুকড় গাঢ় নীল রাং পতরবিযন হকি হকি থবগুনী, 
লাল, েমলা, থগালাতপর প্রদশযনী েকর থেকলকছ। এবার আোকশর থোকল আকলা থোেঁটার পালা। সাকথ সাকথ মনটাও থেমন 
বদকল থর্ি, সব তেছু মকন হকিা েি থবতশ রতেন, ঝলমকল, “full of positive energy”। মকন হকিা এেটা অদৃশয লালকপকড় 
সাদা শাতড় পরা তনতিন্ত আশ্রয় দশ  তদন আমাকদর সাকথ থথকে সাহস তদকি একসকছ সাড়া বছকরর জনয। থোমল িােঁর অদৃশয স্পশয, 
তনঃশ্বাকস তে তমতষ্ট এেটা গন্ধ, মায়াময় হাি দুখাতন মাথায় থরকখ জানান তদকে থস আকশপাকশই রকয়কছ । সাহস থজাগাকনার সাকথ 

সাকথ এেটু উদ্ধি হকি, এেটু তনকজকে জাতহর েরকি, এেটু আনন্দ েরকি, সবাইকে ভাকলা রাখকি চাওয়ার প্রতিশ্রুতি তনকি 
থশখাকি েি তেছু িােঁর আেঁচকলর পুটুতলকি বাধা। মাতেযন মুলুকে বকস থদকশর থরতিওর মতহষাসুরমতদযনী সম্প্রচাকরর সমকয়র       
সাকথ িাল তমতলকয় ইউটুকব তবকরন্দ্রেৃষ্ণ ভকের উদাত্ত েকে চন্ডীপাকঠ মন বসালাম, সামকন মাকয়র মুখখাতন থভকস উঠল আর  
িার সাকথ থছকলকবলার মহালয়ার থসই মন ভাল েরা সোল! একেই থবাধ হয় বাোতলর থসতন্টকমন্ট বকল।  

শুভ শারদীয়া !  
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মনকেমকনর ইতিেথা  
শিরূপা রায়কচৌধুরী 

 
ধকরা থোকনা এে মনখারাতপ দুপুকর দূর থদকশ থাো থমকয়টা মকনর জানলা খুকল পাতলকয় থগকলা  
িুতম জানকল না আতম জানলাম না শুধু থস জানকলা আর িার পাখনাওলা মনটা জানকলা  
িার শহকরর রাস্তা িাকে থদখকি থপকয়, গতড়য়াহাকটর েুটপাকথর গয়নার থদাোনকে বলকলা  
গয়নার থদাোনটা তবকবোনন্দ পাকেযর দই েুচো থে জানাকলা থসই একলা থমকলা মকনর থমকয়টার েথা  
থদাোনটা রবীন্দ্র সকরাবকরর থসই লুকোকনা োমানওলা, সবুজ ঢাো থবতদটাকে জানান তদকলা  
প্রথম থর্ৌবকনর ভাকলালাগা আর প্রিযাখাকনর োন্না জকম থাো জায়গাটা তচনতচন েকর উঠকলা  
ধীকম পাকয় হােঁটকি হােঁটকি থমকয়টার থচাকখ পড়কলা থসই আোশরো পছকন্দর বাতড়টা 
িার পােঁতচল থবকয় ছতড়কয় র্াওয়া োগজেুকলর গাতলচা, পুকজায় পড়া প্রথম শাতড়টা  
থস িাে তদকলা থসই অসমকয়র থমৌসুমী বায়ুর প্রকোকপ বৃতষ্ট, আর োে থভজা অষ্টমীর দুপুকরর অনুভূতিকে  
থদৌকড় রাস্তা পাড় েকর গাতড়বারান্দার নেশা েরা থাকমর গাকয় আশ্রয় থনওয়া এে রাশ ভাকলাভাসাকে 
িারপর হঠাৎ থমকয়র মকন পকর শহকরর আকরে প্রাকন্ত থাো ওই লাল থমকঝর দুগযাদালানটার েথা  
থবলিলায় ষষ্ঠীর সকন্ধয, মাকয়র থবাধন, োেঁসর ঘন্টা আর থগালাতপ পদযা থদওয়া থেকল আসা ঘরটা,  
ওই ঘর থথকে পুকজার তদন পাড়ায় থেমন তভড় আকছ, বাতেরা থে থেমন সাজকলা সব থদখা থর্ি.  
ঢাকের শকব্দ ঘুম থভকে উকঠ িতড়ঘতড় েকর হােঁে তদকয় থশষ অঞ্জতলটা েখন হকব, মন িার খবর থপকিা  
মন থখােঁকজ থসই তবরাট েদম গাছ আর িার তশেড় বােকর জতরকয় থাো শশশকবর থখলায় থমাড়া তবকেল  
েি লুতেকয় আচার, থদৌকড় আছাড় খাওয়ায় থমকয়কবলার অেুরন্ত ভুকল র্াওয়া ঘটনার তমতছল  
থস আকরেটু খাতন সময় ধকর শেকশার হািকড় থদখকব থদখকব েরতছকলা, 
পুকরাকনা বাক্স থঘেঁকট আকরেটু শশশবসৃ্মতি আেঁেকড় থাোর থচষ্টায় োনায় োনায় মন ভতিয..  
আকরা ভাকলা, আকরা থবতশ পাওয়ার আশার ভাকর নুকয় পড়া পুকরাকনা জীবকনর সৃ্মতি 
থে থর্ন হঠাৎ তপছু িাকে, থস থদকখ থেকল আসা জীবকন থদখা স্বপ্ন বাস্তবাতয়ি েরার দ্বাতয়ত্ব  
এেটা তদন থজাড়া তবমানর্ািা, অকচনা থদশ, আর তেছু অতস্তত্ব প্রমাকৰ্র দরোতর নতথ  
এেুশ বছকরর সবটুেু থবেঁকচ থাো ভতিয শুধু দুকটা সুটকেস,  
মন জাকন এই দুঃখ িার এোর না, তভকট মাতট থছকড় “আকরা ভাকলার” থখােঁকজ আসা অকনে মানুকষর  
মন জাকন মন খারাপ েরকি থনই, এতগকয় র্াওয়াই জীবন  
িবু মকনর এেটা থোকৰ্ এেটা জমাট বােঁধা ইকে আর েিযকবযর তহকসকবর খািা থাকে  
মাতটর টান আর অনযি মাতনকয় গুতছকয় থাোর অহরহ দ্বকন্ধর গল্প গুকলা থলকখ  
মন জাকন আকরেটু থচষ্টা আর শধকর্যযর থশকষই হয়কিা থসই "আকরা ভাকলা" থাোটার নাগাল পাকব থস   
মকনর শহকর আকলার থরাশনাই, আর দতক্ষৰ্ থোলোিার এে জীৰ্য গতলকি তশউতল পুকজার তচতঠ আনকব 
এখাকন েুমকড়াকি আকলা ভকর শরৎ, থহমকন্তর হাি ধকর তনঃশকব্দ আসকব 
পদ্ম েুকলর আভা অধরা থােকলও, প্রেৃতি নিুন রকের প্রকলপ থদকব লাল হলুদ মযাপকল 
মন এখাকন তিনকট ঠােুর থদখকব, িার শহর ভকর র্াকব প্রতিমা, সাকবতে পুকজা আর তথকমর পযাকন্ডকল  
মন নিুন শরৎ, অনয পুকজায় মন ভুতলকয় থনকব, গহীন অন্তকর অিীকির পুকজার হাতস গুকলা গুতছকয় রাখকব  
মন জাকন এেতদন তঠে পুকজার সময় থচনা পাড়ায় আকলার চােঁকদায়া থঘরা পকথ পাতলকয় থস থর্কি পারকব  
মন আবার তেকর আকস, িার োকজর টাকন, িার দ্বাতয়কত্বর টাকন  
িবু তনিয থস মকন মকন তদন গুনকব  
হয়ি আবার এে মনখারাতপ দুপুকর দূর থদকশ থাো থমকয়টা মকনর জানলা খুকল পাতলকয় র্াকব  
িুতম জানকব না আতম জানব না শুধু থস জানকব আর িার পাখনাওলা মনটা জানকব..  
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দম্ তেৎনা বােী ? 
তশখা দত্ত,  ১০/২/১৯ 

 
 
আকর ও সাহাব, জযারা ইধার আইকিা থিা আপ্, 
       েহীকয় থিা, তেৎনা দম্ বােী হযায় আব্ ? 
       আব্ থিা, তিন বাজকনকো পাাঁ  বােী  - 
  বািাইকয় থিা সহী, কাহাাঁ র্ানা হযায়, জনাব ? 
কবহাঁ থনহী র্াকনো সাহাব, তেৎবন সাকর োম বােী হায় আব্, 
রািভর বসা থনহী সােিা তদনভর তিপ্থি হযায় খাব্ !  
    খযায়র থছাড়ীকয়জী, তের েভী তমলুো সাহাব। 

 
আরকর ও বরখূরদার, থাম্ থে জযারা শুন্ বহা থমকর সরোর  

বািাকদনা, তেৎনা দম্ বােী হযায় মাইবাপ্ ! 
আকর বুঢ্থঢ, আেঁকখ োড়ের থদখ্ না জযারা উপ্পর - 

ঘতড়কম পাাঁ  বাজকনকো আঠ ! 
অওর জানবুঝের পূছ রহীওেী, তেৎনা দম্ হায় আব্ ! 
বাস্ ইয় াঁহী তে, থিকর সাথ থথাড়ীকদর তক্ জী সােঁেু  - 

েুুংেলী ো গম্ থিাড় সােঁেু  - 
তপেচার থদখকনকো ইরাদা হযায় আজ ! 

আব্ থব শ্বশুকর, ঘর র্াকে খা, বোচল-োটুকর - 
ের্ৰ্া, থদখা ইকয় লকে হাথ ? তসধা শুলা দুো েুটপাথ ! 

ইিনাভী মাত্ বাকনা মাকিায়ারী - 
িুঝ্ থস ভী পকহকল, আকয় অর গকয়, েয়ী গরম তখলাড়ী ! 

ধমেী থদকে বকনগী থনহী োতময়াব্, 
নাহী বািা মুকঝ, দম্ তেৎনা বােী হযায় আব্ ! 

 
      আকর ও থঠলাওয়াকল, বািাকদনা মুকঝ, তেৎনা দম্ বােী হযায় আব্ ! 

বাস্ হামরাহী, উৎনাতহ দম্ বােী 
থদাকনা থবটীতে শাদী েরাকনতে 

বযান্ড বাকজো সাথ আকয়কে বারাৎ ! 
 দুল্হাকো থঘাকড়কস উিারের, হাকথাকম রাখুো এে গুলাব। 

বরশ্মী োপকড়াকস সাকজগী তবতটয়ারানী 
 থলাগ্ থদখকি রকহ র্াকয়কে দুলহান, সর্ থপ েুকলা তে িাজ ! 

তের ইধার উধার থদা চার থেরী লাগাকনকা োম, 
েুরসৎ তমকলকিা তবড়ী পীকনকো র্াউো বীরজু ো মোন। 

অওর তেসী মেসদ থলের আর্াকয়গী ইকত্তোক্,  
উসেী চীোরীকম জ্বলের্ খাক্ থহা র্াকয়গী বােী মূরাকদােী ঝােঁে !  

বােী রকহ, দম্ তেৎনা বােী ো সওয়ালাৎ; 
জীৎনাহী থিাকড়া; বাঢ়্থি র্াকয়কে, দম্ কী ইনায়াৎ।  
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শ্রীলঙ্কার দুই রাজা – রাবণ ও ববজয় 
তবিৎ বসু 

 
১ 

রাবণ ও ববজয় লঙ্কার দুজন পরে শবিশালী রাজা বেল। েবদও রাবচণর েল্প বপৌরাবণক, ববজচয়র েল্প ঐবতহাবসক।  

রাবণ প্রা ীন লঙ্কার রাজা এবুং অচোদ্ধার বনববাবসত রাজকুোর রাচের প্রধান প্রবতদ্বন্দী বেল। আনুোবনক ১৮০০ বথচক ১৬০০ 
খৃিপ চবব, অথবাৎ োরচত বুচদ্ধর সেচয়র হাজার বের আচে সববকাচলর রাোয়ণ েহাকাচবয তার বববরণ আচে।  

রাবণ বেচলন বশবেি ধাবেবক পবিত, একজন দক্ষ রাজা এবুং দক্ষ বীণাবাদক (রাবচণর ধ্বজাচত বীণার েবব বেল)। দবক্ষণ 
োরচতর তাবেলনাডুচত রাবণায়ন আচে, বসখাচন রাবণ বহচরা এবুং রাে বেচলন। রাবণ সীতাহরণ করার পচরও সীতাচক স্পশব 
কচর বন, অনযবদচক রাে অন্ততঃ বতনচট অধাবেবক কাজ কচরবেল – এক, আিাল বথচক বালীবধ করা, দুই, সীতাচক ববনা বদাচষ 
বনবাচস পাঠাচনা, এবুং বতন, শু ক নাচে একজন শ দ্রচক ধাবেবক অনুষ্ঠান করার অপরাচধ হতযা করা। 

রাবচণর দশ োথা – বকম্বদবন্ত অনুোয়ী এটা  ার ববদ ও েয় উপবনষচদ পাতিিয অজবচনর নবজর, বে কারচণ রাবণচক দশজন 
পতিকির েত শবিশালী েচন করা হয়।  

রাবণ “রাবণ-শাস্ত্র”-র বলখক, ো বহনু্দ বজযাবতষশাচস্ত্র একবট বজারাল আচলখয। রাবচণর আয়ুচববদ এবুং রাজনীবত শাচস্ত্রর ববষয় 
োল জ্ঞান বেল। রাবণ ব্রাহ্মণ ও দদতযর সুংবেশ্রণ, োর েচল সোচজ দদতয-ব্রাহ্মচণর েেবাদা বেল। 

রাবচণর জন্মদাতা বেল নােকরা ঋবষ ববশবে (অথবাৎ ববশােুবন), এবুং ো দদতয রাজকনযা দকচকশী। বহনু্দ বপৌরাবণক েল্প অনুোয়ী 
ববশবে বেল পুলস্তর বেচল এবুং ব্রহ্মার নাবত। অসাধারণ পাবিতযর জচনয অনযানয ঋবষচদর েচধয তাাঁর খযাবত বেল।  রাজা েরদ্বাজ 
ঋবষ ববশবচের দ্বারা এত েেীর োচব প্রোববত হচয়বেল বে, বনচজর বেচয় ইলাবেদার সচে ববশবচের ববচয় বদচয়বেল। ইলাবেদা 
আর ববশবচের এক বেচল, কুচবর, ধনচদৌলচতর বদবতা ও লঙ্কার বেৌবলক রাজা। কুচবচরর জনয বদবতাচদর স্থপবতবশল্পী ববশ্বকেবা 
লঙ্কা দতরী কচরবেল।  

ববশবচের অচনক বেৌবেক শবির খযাবত অসুরচদর রাজা সুেবল এবুং তার রাণী থাটকা পেবন্ত বপৌঁচেবেল। তারা েচন কচর তাচদর 
বেচয় দকচকশী ববশবচের বোেয স্ত্রী হচত পারচব এবুং বসই জনয ববশবচের সচে অপ্রতযাবশত বদখা হওয়ার বযাবস্থা কচর। ববশবে 
অপ বব সুন্দরী দকচকশীর বপ্রচে পচি বেল, এবুং দকচকশীর সচে  ার সন্তান – বেচল রাবণ, ববেীষণ ও ক ম্ভকণব, এবুং বেচয় 
স পবনখার জন্ম বদল। েহাোরচত অবশয অনয একবট েল্প পাওয়া োয়, বে কুচবর দকচকশী এবুং তার সৎচবান রাক্ষসী, োবলনী 
এবুং রাকার সচে ববশবচের আলাপ কবরচয় বদয়। দকচকশী জন্ম বদল রাবণ ও ক ম্ভকণবচক, োবলনীর বহাল ববেীষণ এবুং রাকার 
বহাল দুই অপ্রীবতকর সন্তান – বেচল খরা (অবহরাবণ বা পাতাচলর রাজা, বে রাে ও লক্ষ্ণণচক অপহরণ কচরবেল এবুং হনুোন 
তাচক হতযা কচরবেল) এবুং বেচয় স পবনখা। সবচ চয় থজযষ্ঠ রাবণ, বশষ পেবন্ত বনচজর সৎোই লঙ্কার রাজা কুচবরচক সবরচয় 
তার রাজকীয় শবি জবরদখল কচর বনয়। ববশবে কুচবচরর প্রবত অসম্মান বদখচনার জনয বনচজর রাক্ষস পবরবাচরর অুংশচক 
বজবন কচর আচের পত্নী ইলাবেদার কাচে বেচর োয়। 

অতএব রাবণ বকেুটা ব্রাহ্মণ এবুং বকেুটা দদতয। রাে রাবণচক েহাব্রাহ্মণ বচল প্রশুংসা কচরবেল, এবুং একজন ব্রাহ্মণচক হতযা 
করার জনয অশ্বচেধ েজ্ঞ পালন কচর প্রায়ঃবিত্ত কচরবেল। বপতা ববশবচের েচত রাবণ একবদচক অতযন্ত অহুংকারী ও উগ্র, 
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অনযবদচক অসাধারণ ববদ্বান। ববশবচের বশক্ষায় রাবণ সবকবট ববদ আয়ত্ত করার সচে সচে ক্ষবিয় বোদ্ধাচদর বযাপার সযাপারও 
বশচখ বেচলবেল।  

রাোয়চণর েচল্প আচে বে রাবচণর সচে েহাোরচতর েদুচদর রাচজযর বনকট সুংচোে বেল। েদু সাম্রাজয বেটা আজচকর গুজরাট 
ও মহারাকের অুংশ এবুং রাজস্থান ও বদল্লীর দবক্ষচণ েথুরা পেবন্ত।  

েদু অঞ্চচলর েচধয নেবদার তীচর রাবণ বশববলের পুচজা করার পচর েদুচদর রাজা কতববীর অজুবন (োচক পচর পরশুরাে হতযা 
কচরবেল) বন্দী কচর বনচয়বেল। বকাণঠাসা হচয় রাবণ কচয়ক বের ব্রহ্মার উকেকশয েেীর তপসযা করল। এই সেয় েল্প অনুোয়ী 
ব্রহ্মাচক খুশী করচত রাবণ দশবার বনচজর োথা বকচট বনয়। সন্তুি হচয় ব্রহ্মা রাবণচক বর বদচত  াইল। রাবণ অের হওয়ার 
জনয অেৃত  াইল। ব্রহ্মা তাচত রাজী না হওয়ায় রাবণ  াইল বে তাচক বেন বকান বদবতা, দদতয, বা পশু পরাস্ত না করচত 
পাচর, োনুচষর কথা আর বস োচববন। ব্রহ্মা বর বদওয়ার পর রাবণচক তার সব কাটা োথা বেবরচয় বদল, এবুং অচনক দদব 
অস্ত্রশস্ত্র ও বেল্ বকবাবজ করার শবি প্রদান করল। বর বপচয় রাবণ তার দাদু অসুরচদর রাজা সুেবলর সচে বদখা করচত বেল, 
এবুং তার দসনযবাবহনীর বনতৃত্ব বনল। তারপর রাবণ লঙ্কাদ্বীচপর রাজত্ব কুচবচরর কাে বথচক বজার কচর বেবনচয় বনচত বেল। 
বাবা ববশেব কুচবরচক পরােশব বদল রাবণচক রাজয বেচি বদচত, কারণ রাবণ ব্রহ্মার বচর প্রায় অপরাবজত বেল। 

রাজয অবধকার করার পচর, রাবণ অতযন্ত েবববত হচয় দকলাস পববচত বশচবর সচে বদখা করচত বেল। প্রথচেই বদখা বহাল 
বশচবর বাহন ষাাঁি নন্দীর সচে, বকন্তু বস রাবণচক বশচবর সচে অববলচম্ব বদখা করচত বদচত অস্বীকার করল। রাবচণর অহুংকার 
বদচখ নন্দী রাবণচক শাপ বদল বে রাবচণর েৃতুয এক বাাঁদচরর হাচত হচব। রাবণ বনচজর অহুংকাচর সেস্ত দকলাস পববতচক 
উবঠচয় সরাচত ব িা করল। ববরি হচয় বশব ঠাকুর তার কচি আেুল বদচয় দকলাস পববচতর ওপর  াপ বদচয় রাবণচক বোঁচথ 
বেলল। বশবচক ববরি কচরচে বজচন রাবচণর খুব অনুতাপ বহাল, এবুং বনচজর একটা স্নায়ু তুচল বাজনা বাবনচয় বশব িািব 
বস্তাি র না কচর োন করল। 

বশবঠাকুর খুশী হচয় রাবণচক একটা তচলায়ার  ন্দ্রহাাঁস প্রদান করল, বকন্তু একটা সচতব বে, বকান কারচণ তচলায়াচরর অপবযাবহার 
হচল তচলায়ারবট রাবণ হারাচব, এবুং রাবণ আর ববশী বদন বাাঁ চব না। রাবণ তচলায়ারবট হারায় সীতাচক অপহারণ করার সেয় 
জটায়ুর ববরুচদ্ধ বসবট বযাবহার কচর। 

রাবণচক লঙ্কার প্রজাবপ্রয় এবুং কােবকর শাষক বচল ধরা হয় এবুং তখন লঙ্কায় কু্ষধাতব বচল বকউ বেল না। রাবণ কচয়কজন 
স্ত্রীচকই বজার কচর জয় কচর এচন বেল, তার েচধয প্রধান বেল েচন্দাদরী – ঋবষ কাশযপ ও অপ্সরা বহোর বেচয়। েচন্দাদরী 
খুব সুন্দরী ও ধেবেীরু বেল এবুং রাবচণর অচনক বদাষ থাকা সকেও খুব োচলাবাসত। েচন্দাদরীর প্রোচবই রাবণ সীতাচক 
স্পশব কচর বন।  

কবথত আচে বে, রাবণ রাজেনযা েচন্দাদরীচক আজচকর রাজস্থাচনর বোধপুচরর ববিশ বকচলাবেটার দ চর এক জায়োয় ববচয় 
কচরবেল, োর এখনকার নাে েচন্দার। বসখাচন একবট বববাহ েঞ্চ আচে, স্থানীয় োষায় োচক বলা হয় “রাবণ বক  ানওয়ারী”। 
অতএব েচন্দাদরী একজন রাজস্থানী রাজেনযা। রাবচণর েৃতুযর পর ববেীষণ লঙ্কার রাজা হওয়ার পচর আর এক পত্নী থাকা 
সকেও রাচের পরােচশব েচন্দাদরীচক ববচয় করল। েচন্দাদরীও বনচজর বদওরচক ববচয় করচত রাজী বহাল, কারণ তাচত সহেরচণ 
োওয়ার দরকার হল না, এবুং রাচের বনু্ধ ববেীষচণর পাচশ বথচক লঙ্কার রাজয কােবকারীোচব রাজত্ব করচত পারল। এখনকার 
োরতবচষবও অচনক সম্প্রদাচয় স্বােীর েৃতুযর পচর বদওরচক ববচয় করার প্রথা আচে। 

োরতবচষবর কচয়কবট জায়োয় এখচনা রাবচণর পুচজা করা হয়। অন্ধ্রপ্রচদচশর কাবকনািাচত একটা েস্ত বি বশববলে আচে, 
বেটা জনশ্রুবত অনুোয়ী রাবণ বনচজ বনচজর ে বতব বদচয় প্রবতষ্ঠা কচরবেল। বসখাচন েৎসজীবীবদর এক সম্প্রদায় বনয়বেত বশববলে 
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ও রাবচণর পুচজা কচর। েধযপ্রচদচশর বববদশা বজলার বনতারচন কাণযকুব্জ বুংচশর হাজার হাজার ব্রাহ্মণ বরাজ রাবচণর পুচজা 
কচর এবুং বোে বদয়। অচনক শতাব্দী আচে রাজা বশবশুংকর উত্তরপ্রচদচশর কানপুচর একটা পুচরান রাবণ েবন্দর দতরী 
কচরবেল, বেখাচন বেচর একবদন দশহরার সেয় দরজা বখালা হয়, এবুং রাবচণর কলযাচণ পুচজা বদওয়া হয়। বোধপুর-েচন্দাচরর 
েুদ্গল বোচির বদব ব্রাহ্মণরা, োরা প্রথচে গুজরাট বথচক এচসবেল, বনচজচদর রাবচণর বুংশধর বচল দাবী কচর এবুং বহু েুে 
ধচর তারা প্রবত বের দশহরার বদচন রাবচণর শ্রাদ্ধ কচর। তারা তপিদান কচর এবুং ধেবীয় আ ার অনুষ্ঠাচনর পচর স্নান কচর। 
তারা বোধপুচর একটা রাবণ েবন্দর প্রবতষ্ঠা কচরচে, বেখাচন বরাজ পুচজা বদওয়া হয়। বলখক ববজচয়ন্দ্র বোহাবন্ত এবুং বশল্পী 
ববকাশ বোচয়ল একটা দশ োচের কবেক বসবরজ, রাোয়ণ দতরী কচরবেল, বেখাচন রাবণচক সম্মানীয় “লডব” বচল সচম্বাধন 
করা হয়।  

লঙ্কার দদতযরাজ বশষ হওয়ার পচর বসখানকার বলাচকরা বেদ্দা বচল আতদবাসী হচয় োয়, োচদর অদৃশয বলা হয়, কারণ তারা 
িন জেচলর বেতর বদচয় বনঃশচব্দ প্রায় অদৃশযোচব  লাচেরা করচত পাচর। োরী  রাক্ষস ও রাবণ বেেন বনচজ বনচজচদর 
বোল পাচে বেলচত পারত, এরা বসরকে োয়াবী বেল । 

 

২ 

রাবচণর প্রায় এক হাজার বের পচর বেৌতে বুচদ্ধর সেয়, ববজয়, আজচকর লঙ্কার আধুবনক ইবতহাচসর (খৃিপ বব ৫৪৩ বথচক 
৫০৫ সাচল), প্রথে রাজা হয়। ববজয় েুাঁবিচশ্রষ্ঠ রাচজযর বসুংহপুর বা বসেুচরর (হুেলী বজলার একবট বোট শহর, ইদাবনুং টাটা 
বকাম্পানীর সচে ববতচকবর জচনয ববশ্ব েচনাচোে বপচয়বেল) রাজা বসুংহ-বাহু ও রানী বসুংহবশোলীর বজযষ্ঠ পুি। তাচদর অনয 
পুচির নাে বেল সুবেত্তা। ববজয় রাজবুংশ ৬৬ খৃিাব্দ পেবন্ত বেল।  

েুাঁবিচশ্রষ্ঠ বা েুাঁিশুট রাজয এখনকার পবিেবচের হাওিা ও হুেলী বজলার রাি অঞ্চচলর একবট প্রা ীন এবুং েধযেুেীয় রাজয। 
এখাচন েুাঁবিচশ্রষ্ঠী বচল এক বযবসায়ী সম্প্রদায় থাকত। েুাঁিশুট রাচজযর বতনচট দ েব বা েি বেল েবানীপুচর, পানু্ডয়া অথবা 
বপচডা বসন্তপুচর এবুং রাজবালহাচট। বসই েিগুচলার এখন আর বকান ব হ্ন বনই, েবদও রাজবালহাচট দাচোদর নদীর ওপাচর 
বদবহ েুাঁিশুট বচল একটা জায়ো আচে। রাজবালহাট হুেলী বজলার শ্রীরােপুচর জােীপািা কেুযবনবট ব্লচক একবট গ্রাে, এবুং 
এক সেয় েুাঁিশুট রাজাচদর রাজধানী বেল। 

েুাঁিশুট রাচজয কচয়কবট রাজবুংশ রাজত্ব কচরবেল, বেেন শ র, ধীী্বর এবুং ব্রাহ্মণ রাজারা। পবরবাচর “রায়বাবিনী” বচল একজন 
অসাধারণ সাহসী েবহলার উচল্লখ আচে, োচক সনাি করা একটু েুবিল, বকন্তু সম্ভবত েবাণীশুংকরী। ববখযাত অিাদশ শতাব্দীর 
কবব “রায়গুণাকর” োরত ন্দ্র রায়, বপচডা-েুাঁিশুচটর অবধবাসী বেচলন, এবুং খুব সম্ভবত রাজপবরবাচরর বলাক বেচলন। েুাঁিশুচটর 
বশষ রাজাচক ১৭১৯ সাচল বধবোচনর রাজা কীবতব াাঁদ রায় পরাবজত কচর। 

ববজয় অতযন্ত বদ রাজকুোর বেল এবুং বাবা বসুংহ-বাহু বনববাসচন পাবঠচয় বেল। বস প্রায় সাতশ সাহসী অনু র বনচয় বেচে 
পিার েত একটা কাচঠর জাহাচজ  চি ববচতার বন্দর বথচক বাুংলা বেচিবেল। ববচতার এখনকার হাওিা বজলার বশবপুচরর 
কাচে হুেলী নদীর ধাচর বোববন্দপুচরর ববপরীচত বেল, বেটা পচর কলকাতার সচে বেচশ োয়। 

বাুংলা বথচক ববজচয়র লঙ্কায় আসার পচর বসুংহচলর আধুবনক ইবতহাস আরম্ভ হয়। ওখানকার োষা এখনকার বাুংলা োষার 
সেতুল্ল। ববজচয়র লঙ্কার োবটচত অবতরণ হচয়বেল খুব সম্ভব তাোর রচের োন্নার দ্বীচপর আচশপাচশ তাম্রপানীর সেুদ্রসসকচত 
অচোধযার রাচের বাাঁদরচসনা বদচয় দতরী ববখযাত রােচসতুর কাচে। 
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ববজচয়র লঙ্কায় আসা বেৌতে বুচদ্ধর প্রয়াচণর সেসােবয়ক। বকম্বদন্তী অনুোয়ী ববজচয়র প্রথে “োনুষ” েেবান ববষু্ণর সচে 
বদখা হচয়বেল, োচক অসুস্থ বুদ্ধ ববজয় ও তার বুংশধরচদর রক্ষণাচবক্ষচণর দাবয়ত্ব বদচয়বেল। 

ববজচয়র বদ্বতীয় সাক্ষাৎ েবক্ষণী বা রাক্ষসী – োরা োয়াবী এবুং ইচেেত বোল্  পােীচয় বেলচত পারচতা – খুব শুে হয়বন। 
ববজচয়র বলাকজন প্রথচে কুকুচরর আকাচর এক েবক্ষণীচক অনুসরণ কচরবেল বেচব বে কাচেই োনুচষর বসতী থাকচব। বকন্তু 
রাক্ষসীচদর রানী কুচেনীর সচে বদখা হয়। ববষু্ণর সুংরক্ষচণ থাকায় তাচদর কুচেনী বখচয় বেলচত পারচলা না, বকন্তু তাচদর 
োয়া বদচয় অদৃশয কচর বরচখ বদল। েখন ববজয় তার বলাকজচনর সন্ধাচন এচস কুচেনীর বদখা বপল, তখন ববজয় তাচক 
অববলচম্ব বলাকচদর বেচি না বদচল েৃতুযর েয় বদখাচলা। কুচেনী এই বলাকজনচদর খাবার ও বপাষাক বদল, এবুং বসই সচে 
একবট বষাল বের বয়ি বেচয়র রূপ ধচর ববজয়চক েুবলচয় বেলল, এবুং লঙ্কার রাজবসুংহাসন ববজয়চক দান কচর বনচজ তার 
রাণী হচয় থাকচলা। বকন্তু বস ববজয়চক সব েক্ষীচদর বেচর বেলচত আচদশ বদল। বেচহতু কুচেনী েক্ষীচদর সচে ববশ্বাসিাতকতা 
কচরবেল তারা কুচেনীচক বেচর বেলচত পারত। বসই অনুোয়ী ববজয় দ্বীচপর প্রায় সব েক্ষীচদর বেচর বেচল কুচেনীচক পাচশ 
বরচখ লঙ্কার রাজত্ব করচত আরম্ভ করল। 

েবদও কুচেনী ববজয়চক দুই সন্তান উপহার বদচয়বেল, বকেু বদন পচর ববজয় একজন অপ্রাকৃবতক োনুচষর সচে বথচক ক্লান্ত 
হচয় পচিবেল, এবুং কুচেনীচক দুই সন্তানচক বেচি  চল বেচত বচল। কুচেনী বকন্তু দুই সন্তানচক বনচয়ই বকান এক েক্ষচকর 
শহর োয়, বেখাচন তাচক ববশ্বাসিাতকতার জনয খুন করা হয়। োোচদর একজন দয়াপরচবশ হচয় তাচদর সাহােয করল 
রাজারাটা বচল একটা জায়োয় পাবলচয় বেচত, বেখাচন তাচদরও খুন করা হল। বকন্তু কুচেনী োরা োওয়ার আচে েক্ষচদর 
বদবতার কাচে ববজচয়র বনষু্ঠরতার জনয ববজয়চক শাপ বদওয়ার প্রাথবনা কচরবেল, োচত ববজচয়র বকান বেচল রাজরাটার 
বসুংহাসচন বকানবদন বসচত না পাচর। আজচকর বদচনও এটা একটা বকৌতুহচলর বযাপার বে বলা হয় এখনকার লঙ্কার 
রাজনীবতচতও এই শাপ কােবকরী। 

বয়চসর সচে সচে ববজয় শান্ত হচয়বেল এবুং তার বদ স্বোবগুচলা বেচি বস লঙ্কাচত ববচব ক এবুং প্রজাচপাকারী রাজা হচয় 
রাজত্ব কচরবেল। ইবতেচধয ববজচয়র েন্ত্রীরা ববজচয়র জনয এক রাজকনযার বখাাঁজ করচত শুরু করল, এবুং োদুরার পানু্ডরাজার 
বেচয়চক খুেঁকজ বপল। রাজাও আচয়াজন করল, োচত ববজচয়র প্রচতযক দসনয একজন কচর ববৌ বপচত পাচর। বকম্বদন্তী অনুোয়ী 
সেুদ্রোিার সেয় তারা আলাদা হচয় পচর, এবুং তাচদর োলদ্বীচপ পাবঠচয় বদওয়া হচয়বেল। ববজচয়র েন্ত্রীরাও খুব উদযেী বেল, 
ববজচয়র রাজধানী তাম্রপানীর কাচে বনচজচদর জনয অনুরাধাোো (আজচকর অনুরাধাপুরা) শহর দতরী কচরবেল। জায়োবট 
আজচকর শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলচম্বা বথচক দুচশা পাাঁ  বকচলাবেটার দ চর শ্রীলঙ্কার উত্তর-েধয প্রচদচশ। বসখাচন হাজার বের 
ধচর রাজরাটার রাজধানী বেল এবুং প্রা ীন লঙ্কা সেযতার ধ্বুংসাবচশষ োচলাোচব সুংরবক্ষত আচে।  

ববজচয়র পানু্ড রানীর নাে ইবতহাচস পাওয়া োয় না, বকন্তু তাচদর ববচয় খুব ধুেধাচের সচে সোচরাহ কচর হচয়বেল। তারা 
বনঃসন্তান বেল। েখন ববজয় োরা োয়, তখন প্রধানেন্ত্রী রাজপ্রবতবনবধ হচয় এক বের রাজত্ব করল, এবুং ববজচয়র ইোনুসাচর 
ববজচয়র োই সুবেত্তাচক বসুংহপুর বথচক বডচক পাঠাচলা। সুবেত্তা আচসবন, বকন্ত তার বেচল পানু্ডবাসুচদব এচসবেল ববজচয়র 
সাম্রাজয বনবিত করচত, বেটা ৬৬ খৃিাব্দ পেবন্ত  চলবেল।   
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দু’শিকে তবদযাসাগর 
রাজীব দত্ত 

 
 

 
 
 
 

দুকশায় পা তদকলন তবদযাসাগর। সত্তর বছকরর জীবেশায় রু্গকে এতগকয় তদকয়তছকলন অকনেটা। সামাতজে জাগরকৰ্র সাকথ সাকথ 
েকরতছকলন বাাংলা ভাষার আধুতনতেেরৰ্। তবদযাসাগর প্রবতিযি বৰ্যমালা ও বাাংলা হরে আজও বাাংলা ভাষায় অপতরবতিযি। 
‘বৰ্যপতরচয়’-এর থগালাপী মলাট ধকর, বহু প্রজকের বাাংলা ভাষায় হাকি-খতড়। থসই বৰ্যমালারই মালা থগেঁকথ প্রৰ্াম এই দুকশায় 
পা-থেলা তোংবদতন্তকে।   
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বাাংলা, এখনও 
থেৌতশে ের 

 
এই বাাংলায় েুকটতছল খই, আকধা আকধা দুই বুতল   
এই বাাংলায় ঠােুমার োকছ আবদাকর তপকঠপুতল 
এই বাাংলার েতবিারা আজও েথা বকল োকন োকন  
বাাংলা এখকনা িুতম আকছা িুতম আমার মতধযখাকন । 
 
এই বাাংলায় হােঁদা থভােঁদা আর আকবাল িাকবাল ছড়া  
এই বাাংলায় প্রাৰ্ তদকয় গান থবেঁকধতছল বাউকলরা  
এই বাাংলায় হকয়কছ দুপুর হােঁে তদল থেতরওয়ালা  
এই বাাংলায় মার োকছ মার তমকথয প্রথম বলা  
 
এই বাাংলাকি গা ছমছম ভূকির গল্প রাকি  
এই বাাংলাকিা থবযামকেশ আর টান টান থেলুদাকি  
এই বাাংলাকি মাইকে থলাগান বন্ধ হকে পড়া  
এই বাাংলাকি তচরেুট ক্লাকস মাঝপকথ থগকছ ধরা  
 
এই বাাংলাই র্াকে হাতরকয় আলোকবকটর তভকড়  
এই বাাংলাকি গানটা বাজকছ তহতন্দ গাকনর সুকর  
এই বাাংলারই অতভধান খুতল র্খন বুতঝনা মাকন  
বাাংলা এখকনা িুতম আকছা িুতম আমার মতধযখাকন । 
 
এই বাাংলায় চাকয়র োকপকি জমকছ আড্ডা মারা  
এই বাাংলায় তেসতেস ঘকর, হইচই হল পাড়া  
এই বাাংলায় থগকয়ছ প্রথম, আজও থলকগ আকছ োকন  
এই বাাংলায় হাতরকয়তছ েথা িখন মাতনতন মাকন  
 
এই বাাংলাকি আমার েথাকি মুখ হকয়তছল োকলা  
এই বাাংলাকি আমাকি থিামাকি, রাি থজকগতছল আকলা  
এই বাাংলাকি থের থভাররাকি হকয়তছল থবাঝাপড়া  
এই বাাংলাকি থিকেতছ আবার, আবার তদকয়ছ সাড়া  
 
এই বাাংলায় থিকেতছ থিামায় তিতরশ বছর ধকর  
এই বাাংলাই শুধুই থপকয়তছ প্রকে আর উত্তকর  
এই বাাংলাই আকস শ্বাস তনকল, বাাংলাই আকস গাকন  
বাাংলা এখকনা িুতম শুধু িুতম আমার মতধযখাকন ।।  
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শব্দজাকল মগজাস্ত্র 
ভাস্কর থসনগুপ্ত 

 

            

 
1     2     3   4   5 

     6                 

                 7     

           8       9   

 10                     

                 11     

 12 13           14     15 

                       

 16   17     18   19   20   

               21       

 22   23           24   25 

                       

 26       27   28         

         29       30     

 31             32       

 
পাশাপাতশ  
1 প্রথমতদকের গকল্প এই তছল থেলুদার থনাটবুকের মলাকটর রাং   
4 এই থখলায় জটায়ু থগাটা উত্তর েলোিার চযাতিয়ন তছকলন  
6 এই শহকরই জটায়ু এেতট থখলনা তরভলভার সৃ্মতিতচহ্ন তহকসকব 
থজাগাড় েকরন  
7 রিন তিকটর দীননাথ লাতহড়ীর োকছ এই থদকশর এেতট গাড়ী তছল 
9 জয়েৃষ্ণ তমি থেলুদার থে তছকলন  
10 উট সিতেযি এেতট ভুল িথয জটায়ুর এই বইকি ধরা পকড় 
12 এই শহকর র্াবার পকথ থেলুদার শত্রু তনধকনর অস্ত্র তছল 
দশাংসাংস্কারচূৰ্য থলখা এেতট থেৌকটার মকধযর তেকসর এেটা গুেঁকড়া 

 
উপর-তনচ  
1 েলোিার এই আটয োকলক্টর ভেকলাকের োকছ আনুতবস এর 
এেতট মূতিয আকছ  
2 জাহােীর স্বৰ্যমুো গকল্প থেলুদা থর্ নাকম ছদ্মকবশ থনয় এই তছল িার 
পদতব  
3 এই ভেকলাকের বাক্স বদল হকয়তছল  
5 পুরন্দর রাউি এই নাকমই তবখযাি (বা েুখযাি) 
6 েলোিায় পুকজা পযাকন্ডল থথকে এই তহতন্দ তসকনমার গান থভকস 
একসকছ 
8 তহতন্দ ছতবর তিকরক্টকরর নাম (3) 
9 রাধারমৰ্ সমাোর এই শহকর বাস েরকিন (5) 
11 জটায়ুর গাড়ীর পদ-হীন ড্রাইভার  
13 িকপশরঞ্জন তমির সাকথ প্রবীর তসনহার থেমন সিেয  
15 এই শহকরর তরকজন্ট পযাকলস থহাকটকল থেলুদা এন্ড থোাং থথকেতছল  
17 এই ভেকলাকের থছকল তছল সােযাকসর এেজন নামেরা তরাং মাস্টার  
18 থরতিওকি এনার গজল শুনকি তগকয়ই থবচারা ভুল েকর থেকলতছকলা 
(4) 
20 তহকর চুতরর রহসয এই শহকরই সমাধান হয় 
21 শেলাকশ এই তহতন্দ ছতবতটর শুতটাং হতেকলা  
22 জটায়ুর সু্কল 
25 এই শহর জটায়ুর থলখা প্রথম থভৌতিে গকল্পর বইকয়র নাকমর অাংশ  
27 েকচৌতর গতলর শুধু এই তজতনসতটর জনয থেলুদা োশী থর্কি পাকর  
30 জটায়ুর অতি ঘতনষ্ঠ থেমন আত্মীয় ধানবাদ শহকর থাকেন  

14 ইাংলযাকন্ডর এই োতরগকরর বানাকনা ঘতড় লুতেকয় আকছ পােয তিকটর এে েবকরর তনকচ  
16 তমি পতরবাকরর আতদবাড়ী বাাংলাকদকশর এই গ্রাকম  
19 থেলুদা এই নাতপি ছাড়া আর োউকে তদকয় চুল োটায় না  
23 শেলাকশর পকনকরা নের গুহা (5) 
24 মগনলাকলর থথকে এই রকের এেতট মুকক্তা থেলুদা চুতর েকরতছল  
26 থসাকমশ্বর বমযন-এর এই থছকলর তমজযা গাতলব তিকট এেতট অেশন হাউস আকছ  
28 তি সু্কল তিকটর এে থরসু্টকরকন্টর মাতলে, তমঃ অতধোরীর, নীল অযাোকসির গাড়ীর নেকরর আদযাক্ষর 
29 থেলুদার এে ক্লাকয়ন্ট-এর পদতব র্ার সাকথ থসানাহাতট গ্রাকম থদখা হকয়তছল  
31 থেলুদার এে নের পছকন্দর চা এখাকন শিরী হয়  
32 েযাকেন স্পােয-এর অযাতসস্টযান্ট এর নাম 
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বতি তবল্ডার 
থশৌর্য সরোর 

 
তজমখানা র্াব, শরবি খাব, গকড়র মাকঠ আতম থরাজ থদৌড়াব 
আসকছ থর্ পুকজা, তপঠ থেন েুেঁকজা, তমস্টার ইউতনভাসয এইবাকর হকবা  
 
থমাকদর পাড়ায় থঘাকর থবপাড়ার তপলু 
প্রচুর থপশী আকছ, থনই থবতশ তঘলু 
হাকির গঠন সুঠাম েতড়োঠ 
থবতশদূর র্ায়তন থলখাপড়ার পাট 
বাইকে আওয়াজ িুকল প্রতিতদন র্ায়  
পড়শী-রা উেঁতে তদকয় র্ান জানালায়       
মামা নয়, োো নয়, বুঝকিই পারকছন 
প্রতিকবশীরা োরা, র্াকদর নজর থস োড়কছন 
থচাকখ দাতম সানগ্লাস, থরামাকে থঘরা  
বাজাকর গুজব আকছ আসকল ও টযারা 
 
তজমখানা র্াব, শরবি খাব, গকড়র মাকঠ আতম থরাজ থদৌড়াব 
আসকছ থর্ পুকজা, তপঠ থেন েুেঁকজা, তবশ্বশ্রী আতম এইবাকর হকবা  
 
নানা মুতন, নানা মি, সব গুৰ্ধর 
জ্ঞাকনর থোয়ারা ঝকর সদা তনঝযর  
তনকজ বযাটা পযাাংলা  
অনাতবল হযাাংলা 
থরাজ খাতব দুধ-ছােঁচ, বকল হলধর 
 
গুরুজন থােকি তচন্তা তেকসর  
মহাকদকশ অভাব থনই উপকদকশর 
প্রতি রাকি তভতজকয় থরকখা োেঁচা থছালা  
থভারকবলা উকঠ - দুতট তিম্, দুতট েলা 
লাল শাে থবতশ খাকব, েচু শাে েম 
দুইকবলা ছািু হকল অতি উত্তম  
হতরৰ্ঘাটা নয়, থমাকষর দুধ-ই থশ্রয়  
হপ্তায় এেটা পােঁঠার মাথা থখকয়া  
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তনচু গলায় বকলন ভট্চার্ থমতিোল 
এইতদকে থশান, তেছু েথা আকছ থটেতনোল 
আমার থদাোকন তবতদতশ গুতল আকছ 
থপশী েুকল পতরৰ্ি হকব েলাগাকছ  
খাবার পকর, তদকন থেে দুইবার 
হাল্ক থহাগাকনর মকিা েুকল র্াকব ঘাড় 
বুকের ছাতি হকব থর্ন ইমারি  
সাি তদকন েল পাতব, নাহকল থেরি 
োল আতনস তেছু টাো তটউশতনর খাকম 
বনু্ধর থছকল িুই, থদকবা েম দাকম 
 
তজমখানা র্াব, শরবি খাব, গকড়র মাকঠ আতম থরাজ থদৌড়াব 
আসকছ থর্ পুকজা, তপঠ থেন েুেঁকজা, পাড়ার বীরপুরুষ এইবাকর হকবা  
 
থিকস্ক থখালা পকর রুল-টানা খািা 
তশকেয় উকঠকছ পড়া, থভােঁকভােঁ েকর মাথা 
দুকশা গজ থদৌতড়কয় ঘাকম থগতছ তভকজ 
েি গকজ এে মাইল গুকন নাও তনকজ  
তিনকট হকলা থিা, আর েি িন থদব ? 
এস না েযালেুলাকস, থশাধ আতম থনকবা 
তিতরশ টা শবঠে! িুতম তে পাগল ? 
থখাো থপকয় বেকছা আকবাল-িাকবাল  
বীরু থিাকল বাকরা মৰ্, ও থিাকল িুলুে 
তজমখানা নাতে এটা মকগর মুলুে ? 
 
মহালয়া চকল একলা, থরতিও থি শুনতছ 
হাকির গুতল তেন্তু বাকড়তন এে ইতে 
তবতদতশ ঔষকধর টাো সব ধ্বাংস   
লাকগতন হাকড় থমার এে থোেঁটা মাাংস 
থরাগা তছলাম আতম, থরাগাই আতছ 
র্িই সােঁটাই না ক্ষীকরর চােঁতছ 
মিকপ থদবীরা হাসকব সবাই  
ওই র্ায় দযাখ - িালপািার থসপাই  
দুতনয়ায় রাজ েকর র্াকব থসই তপলু 
পাকয় র্ার থপশী আকছ, ঘকট থনই তঘলু  

 
তসকনমাঘর র্াব, আলুর চপ খাব | 
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ছড়া থথরাপী 
প্রীিম বসু 

 

েিা পি সুর কচর                বটনশন দ র কচর 
রাবত্তচর িুে হচব োঢ় 

োচয় জল  ানিচর                েিা বল প্রাণ েচর 
েন হচব তরতাজা আচরা 

সচব বেবল পি সাচথ             েেেচে বরষাচত 
বাদচলর েিা বরেবেে 

কাাঁথা েুচি শীতরাচত             োথা জুচি বনদ্রাচত 
বহে েরা েিা বদ্রে বদ্রে 

োন জচট রাজপচথ              েঞ্ঝাচট োেপচথ 
খাবব বখচয় োথা োয় বিচে ? 

ত্বরাচত পি েিা                 ধরাচক কর সরা 
োনবসক  াপ োচব বথচে 

কাজ বক বর  বশাক খুাঁচজ     েিা বল ব াখ বুাঁচজ 
শুরু কর প্রাণ খুচল হাসচত 

বহুংসা, বনন্দা, বদ্বষ              হাবসর েিায় বশষ 
েিা বে বশখায় োলবাসচত ।। 
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Yearly Migration of Monarch Butterflies 

Mukti Sarma 

 
Amazing migration of millions and millions of butterflies occurs every year in Mexico’s Central Highlands. 
These delicate creatures travel thousands of miles to winter in the groves of fir trees in remote 
mountaintops. From a distance, the branches and trunk of the trees appear to be covered with colorful 
Fall foliage, but a closer look reveals they are pulsating.  What a view! Then, the picture becomes more 
astounding as the Sun appears from behind a cloud and warms the air …. tens of thousands of monarch 
take to the sky …. they are all over!! They are landing on your head, tickling your nose …. a great 
experience! 
 

- El Rosario sanctuary, Angangueo, Mexico City 

 
 
 
 

 
 
 

শব্দজাকল মগজাস্ত্র - উত্তর 
ভাস্কর থসনগুপ্ত 
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