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দুগ�াপূজা  ২০১৯  

"ওঁ সব�ম�লম�েল�! িশেব! সব�াথ�সািধেক! 
শরেণ�! ���েক! �গৗির! নারায়িণ নেমাহ�ুেত।। 
সৃি�ি�িতিবনাশানাং শি�ভূেত! সনাতিন। 
�ণা�েয়! �ণমেয়! নারায়িণ নেমাহ�ুেত।। 

শরণাগতদীনাত� -পির�াণপরায়েণ! 
সব�স�ািত� হের! �দিব! নারায়িণ নেমাহ�ুেত।। 
জয়�ী ম�লা কালী ভ�কালী কপািলনী। 

দগূ�া িশবা �মা ধা�ী �াহা �ধা নেমাহ�ুেত।।"

Image: Chandreyee Chakraborty
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শা�া িবট 

আটােশর ত�ী - দগু�াপেুজার ��ম 

�কালেনর দগূ�াপেুজার জ� �দখলাম৷ তার �শশবেক সযে� লালন পালন করলাম৷ 
আর আজ �স এক ঝলমেল ত�ী৷ খ�ািত তার সুদরূ�সািরত৷ �িত বছেরর মেতা 
এবারও মা তাঁর চার �ছেলেমেয় আর পিুষ�েদর িনেয়, নতুন সােজ তাঁর এই বােপর 
বািড়, �সাজা �কাথায় আমােদর কােছ, �কালেন পেুরা পাঁচ পাঁচটা িদন থাকেছন৷

পি�কা মেত, িতিথ িমিলেয় ৪ঠা অে�াবর স��ায় মােক আবাহন কের আমােদর দেুগ�াৎসব আর�৷ আমােদর সদান� 
পেুরািহত মশাই সকাল স��া অ�িল ম� পেড়ন৷ অনেুরােধর অেপ�া মা�৷ অ�িল �দওয়ার অিভলাষ �থেক �কউ �যন 
বি�ত না হন৷ �রাজ স��ায় সাং�ৃিতক অন�ুান৷ কিবতা পাঠ, নাটক, নাচ গােন পেুজাম�েপ আনে�র মেহাৎসব৷ সব 
িমিলেয় অনবদ� পাঁচটা িদন৷ �ধু মা� িবেদেশ থাকা ভারতীয়েদর নয়, িবেদেশ জ�ােনা ভারতীয় �ছেলেমেয়েদর �দেশর 
সং�ৃিতর �িত �য এত অনরুাগ, তারই পিরচয় পােয় এই পেুজার িদন�েলােত৷ �দিশ ভাইেদর শািড় পিরিহতা ি�তা 
িবেদিশনী �বিদরাও আ�েহ এিগেয় আেসন পেুজার িবিভ� কােজ এবং �দিশ �বােনেদর িবেদশী জামাইরাও হাত �িটেয় 
কােজ �লেগ যান৷ 
 
�বলিজয়াম, �নদারল�া�স, লুে�মবুগ� এবং আশপােশর িবিভ� �দশ �থেক ভ�রা দল �বঁেধ আেসন পেুজায় অংশ িনেত৷ 
নানান রকম রিঙন �পাশাক, সু�র শািড়-গহনায় িবরাট একটা হেলর মেধ� এইভােব �দেশর মানেুষর স�ুখীন হওয়া 
িবেদেশর মািটেত অবশ�ই অন�তম িবরল এক অিভ�তা৷ আমরা �বাসীরা �দেশ �বড়ােত �গেলই িকছু না িকছু শািড় 
গহনা িকেন থািক৷ �সটার �দশ�নীও এই ফাঁেক হেয় যায়৷ মােয়র দশ�ন, িনেজর �দশ�ন! এক িঢেল দইু, কখেনা বা িতন 
চারেট পািখ মারার �সই িচরপরুাতন গে�া আর িক! ি�জ, আমার কথা িক�ু িনছক মজা �ভেব উিড়েয় �দেবন না! এর 
পিজিটভ িদকটাও �ভেব �দখুন – ঘন ঘন �দেশ না িগেয়ও, িবেদেশ �থেকও �সখােন িনত�নতুন ���স স�েক�  
ওয়ািকবহাল হি�, আপ-টু-�ডট �থেক যাি�, �দিশ আর িবেদশী প�াশনেক িমিলেয় িদি� এক �ম�েত! �কাভালাম আর 
ন�� �কেড় িনে� �বামকাই আর নবরে�র �ান! 
 
িফের আিস পেুজার কথায়৷ �িতমা স�া, পেুজা, �সাদ িবতরণ, ঢােকর বািদ�, দপুেুর রাি�ের পাত �পেড় খাওয়া, 
ব�ু�পণূ�-ব�বহার – �কালেনর দগু�াপেুজােক অন�ন� কের তুেলেছ৷ এই পাঁচিদন আমােদর �ার সকেলর জেন�ই অবািরত৷ 
খাবার কথাই যখন উঠেলা, এই �সে� �ছা� কের বেল রািখ – অ�মী, নবমীেত দশ�েকর সমােবশ হয় �ায় হাজার ছঁুই ছঁুই৷ 
আর খাওয়া, �স �তা এলািহ ব�াপার! িখচুিড়, আলুর দম, �ছালার ডাল, পাঁপড়ভাজা, সুগ�ী ভাজা মুেগর ডাল... এ �তা 
�গল দপুেুরর খাওয়ার কথা৷ সে�র �মনটুাও বেল রািখ৷ সাদাভাত, �পালাও, ডালমাখািন, মটরপািনর, ফুলকিপর ডালনা, 
নবর� �কাম�া! কী �নই তােত? �শষপােত আেছ চাটিন আর নানান রকেমর িমি�র আেয়াজন৷ এই ধ�ন, রসেগা�া, 
কাঁচােগা�া, �বাঁেদ, িজেবগজা আর ও কত িক! 
 
িক, িজেভ জল আসেছ �তা? 
 
দগূ�া মােক �কালেন এত কােছ �পেয় পেুজার কটা িদন সবার মন আনে� ভের থােক৷  সকাল �থেক পেুজার �যাগাড় চেল৷ 
ফল কাটা, �নিবদ� সাজােনা, মালা গাঁথা, �ভাগ রা�া.... 
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ছিবটা অেনকটা এইরকম – ধ�ন, মূলমে� বেস মােয়রা যখন মালা গাঁথেছন, বা�ারা তখন �বাঁটা �থেক িছঁেড় িছঁেড় 
ফুল এিগেয় িদে�৷ �ছেলর দল সাজাে� �টিবল, �চয়ার, ঝাঁট পড়েছ �মেঝয়৷ বাতােস �ভেস আেস মশলা চােয়র 
সু�াণ৷ ওিদেক, রা�াঘের ব�� আেরকদল! সবাই কাজ করেছ গভীর আন� িনেয়ই৷ কারণ তািগদটা �ধুই আ�িরক! 
গলা উঁচু কের বলেত পাির, আ�িরক অেথ�ই আ�িরক৷ আসেল স�েল িমেল �য পিরবারটা একটাই! আর �সই 
পিরবারটার নাম হেলা বাঙািলেক �ক� �রেখ, আ�জ�ািতক পিরবার৷ �কালেনর দগু�াপেুজায় �য পিরবারটা বছের 
একবার কের মা দগূ�ার টােন এক জায়গায় হয়৷ সবাই িমেল এক সং�ৃিত, এক ন�ালিজয়া, এক ভােলাবাসায়, স�াত 
হয় এক সাবলীল �বােধর অনভুেব৷ এই অনভূুিতটা �কবল মা� �কালেনর দগু�াপেুজােতই স�ব৷ আর �কাথাও নয়৷ 
  
 
আসেল, বছের একবার, পাঁচটা িনভ� ার িদন জেুড় ওই �পসী ত�ণীর জেন� আমােদর অি�রতা, আেবগ আর 
ভােলাবাসা এত �বিশ �কন জােনন? ওর ��েম আমরা সকেল সমানভােব পাগল বেল৷ পাগলািম যিদ ��মেক িঘের হয়, 
�স িক �কান বয়স মােন? �কালেনর দগু�ার এবার ২৮এ পা! এখন �তা �সই ��ম আরও জমাট, আরও রিঙন৷ তাই 
আমােদর অনভূুিতও আরও �গাঢ়, আরও ঘন, আরও �জারদার৷ 
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"প�ুজা মােন আন� পেুজা মােন ঢােকর ছ� 
পেুজা মেন আেলার �খলা আর খুিশর �মলা 
পেুজা মােনই �ঘারাঘুির নানা রকম খাওয়া দাওয়া 

পেুজা মােনই হই �ে�াড় নতুন নতুন চাওয়া পাওয়া"

Kavin Kar

13



�ছাটেদর উপকথা: এক �য িছল রাজা!
অিন�� �সন�� 

এক িছল রাজা! না না �কােনা আসল রাজা �স নয়, তার নাম িছল রাজা। �স 
দা�ণ সব মুেখাশ বানােতা, রা�স, �খা�স, ভূত, �প�ী, �দত�, দানব, রাজা, 
উিজর, আমলা, সামলা....কী িছল না তার স�াের! আর মুেখাশ�েলা বানােতা 
�স অস�ব সু�র – একদম িনখুতঁ। পরেল পের তুিম বুঝেতও পারেব না, 
আসল না নকল। রাজা সারা স�াহ মুেখাশ বানােতা আর শিনবােরর হােট 
িবি� করেতা। �য িদন ভােলা িবি� হেতা, 

হাট �ফরত �বৗেয়র জেন� নানান িজিনস িকেন আনেতা। তা �বৗেয়র �ভাব �মােটর ওপর ম� নয় – �বিশ কথা কয় 
না, চুপচাপ খািল সবার কথা �শােন। �ােমর �লােক তােক �বাকা বলেতা বেট, তেব আসেল তা নয়। �স মন িদেয় 
সবার কথা �শােন আর সুেযাগ �খাঁেজ। কীেসর সুেযাগ? আের বাবা �সই কথাটাই �তা বলিছ। 
 
রাজা �তা খািল মুেখাশ বানােতই পাের আর �কােনা কাজ �স পাের না। তেব হ�াঁ �স আর একিট িজিনস খুব 
ভােলা পাের - িক�ু �সটা িঠক কােজর পয�ােয় পেড় না। �স দা�ণ বািনেয় বািনেয় গ� বলেত পাের – �স এমন সব 
গ� না �নেল �তামরা িব�াসই করেব না! তেব এই ব�াপাের তার �বৗ িছল তার জিুড়দার। বািনেয় বািনেয় গ� 
বলায় �ামী-�ী হেলা িগেয় রাজেযাটক। িক�ু মুেখাশ �বেচ �তা আর িদন চেল না! তাই অন� উপােয়ও করেত হয়। 
�য সমেয়র গ� বলিছ, তখন ব��পীেদর রমরমা। তখন �তা আর িটিভ িছল না, তাই �লােকরা িবেনাদেনর জন� 
ব��পীেদর �খলা �দখেতা। তেব �সখােনও িছল িবশাল �িতেযািগতা। অন�রা �তা খািল রং �মেখ �খলা 
�দখােতা, রাজার কােছ িছল তার মুেখাশ। �স মুেখাশ পের রাজা িনত�নতুন সােজ �লােকেদর মজার মজার গ� 
বেল মেনার�ন করেতা। আর তােত তার যা �রাজগার হেতা, ক�া-িগি�র �বশ কাটেতা িদন। িক�ু এই ব��পীর 
কাজ �স করেতা একদম লুিকেয়, কাকপি�ও জানেত পারেতা না – �কবলমা� তার �বৗ জানেতা। এবং �বৗ �ধ ু
জানেতাই না, তােক নানা ভােব সাহায�ও করেতা।  কীভােব? এবার �স কথােতই আিস। 
 
বলিছলাম না �বৗ তার চুপচাপ সকেলর কথা �নেতা। আসেল �স �নেতা কার বািড়েত কী হে�! কার বািড় �ছেল 
হেলা, কার কুটুম এেলা, কার �খাকা রােত ঘুমায় না – এই সব আর িক। আর �স�েলা �েন �স তার বরেক িগেয় 
বেল। বেরর �তা খুব বুি�, �স �সইসব গ� �েন িঠক করেতা কার বািড়েত ব��পী �সেজ �গেল ভাল আমদািন 
হেব। তা এমিন কের ভালই কাটিছেলা িদন, িক�ু হঠাৎ একিদন রাজা আর তার �বৗেয়র মাথায় চাপেলা ভূত। তারা 
বড়েলাক হেত চায় – এত �য �ন রাজার �স িকনা সামান� ব��পী �সেজ আর মুেখাশ �বেচ িদন কাটােব? দজুনায় 
িমেল তাই ফি� করেলা। কী ফি�? তারা িঠক করেলা �ােমর �লােকেদর �বাকা বািনেয় টাকা লুটেব। রাজার �বৗ 
সবার হাঁিড়র খবর এেন িদেতা – কার বািড়েত �মেয়র িবেয়, কার কুটুম-বািড়র ত�� এেসেছ, কার �ছেল বড় চাকির 
�পেয়েছ আর আমােদর ব��পী রাজা তার মুেখােশর স�ার �থেক উিজরমশােয়র মুেখাশ পের �সই সব বািড়েত 
িগেয় করেতা ল�ঝ�, হি�তি�। বািড়র ক�ারা �স ল�ঝ� �দেখ ভেয় ঠকঠক কের কাঁপেতা আর �মেয়রা �তা 
মূছ�াই �যত। অেনক কে� চাল, ডাল, আনাজপািত, শাড়ী, গয়না, টাকা-পয়সা িদেয় তেব রে� পাওয়া �যত 
উিজরমশােয়র �রাষ �থেক। 
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সাধেলা কপাল! সব খবর একিদন উিজেরর কােন �গল। উিজরমশাই আমােদর এমিন ভাল মানষু, িক�ু অিতশয় 
কড়া। তার রােজ� এমন কাজ! না না এেতা �মেন �নয়া যায়না। �যমিন ভাবা �তমিন কাজ। ছ�েবেশ �গেলন িতিন 
�ােম আর বুঝেলন এই �ােম তাঁেক �কউ �চেন না যার ফেল �কউ একজন সবাইেক তাঁর নাম িনেয় �বাকা বানাে�। 
উিজর �তা �রেগ আ�ন, এর �শষ িতিন �দখেবনই। 
 
উিজরমশােয়র �তা দা�ন বুি� - িতিন একিনিমেষই বুঝেত পারেলন �য এই কাজ করেছ �স তাঁর ছ�েবশ িনেয়ই 
একাজ করেছ। তাই িতিন �খাঁজ করেত লাগেলন �সই �ােমর এবং আেশপােশর �ােমর ব��পী আর 
মুেখাশ�য়ালােদর। এিদক ওিদক খবর িনেয় িতিন অবেশেষ জানেত পারেলন রাজা আর তার আ�য�� সব মুেখােশর 
কথা। ব�াস, �েনই বুেঝ �গেলন এইসব কীি� কার। 
 
পরিদন সকােল জল আনেত িগেয় রাজার �বৗ �নেলা অমুকবািড়েত কুটুম এেসেছ, খুব বেড়ােলাক তাই ম� 
অন�ুান। �স �তা �েনই চলেলা তার বরেক খবর িদেত। আজ আবার বড় দাও! সে��েবলা �যই না রাজা 
উিজরমশােয়র মুেখাশ পের অমুেকর বািড়েত িগেয় �পৗঁছােল, আসল উিজেরর �পয়াদারা খপাৎ কের তােক ধের 
�ফলেলা। আসেল এটাই �তা িছল উিজরমশােয়র ফি�। �ােমর �লাক যখন মুেখাশ খুেল �দেখ �স �য তােদরই 
�ােমর �ছেল রাজা, এই মাের িক �সই মাের। এইসেবর মেধ� �পয়াদারা  রাজার �বৗিটেকও ধের িনেয় এেসেছ, �সও 
�তা িছল এই দ�ুেম�র ভািগদার। তােদর সম�� দ�ুেম�র কথা �েন উিজরমশাই রায় িদেলন দজুেনর নাকেকেট, মুেখ 
কািল লািগেয় �াম �থেক দরূ কের িদেত। আর হ�াঁ তােদর সব মুেখাশ ও �ািলেয় �দয়ার �কুম িদেলন যােত তারা 
আর কাউেক �যন �বাকা না বানােত পাের। তারপর? 
 
তারপেররটা ইিতহাস। আমার গ�িট ফুেরােলা, �নােট গাছিট মুেড়ােলা। 
জয় মা!!!!

সমা� 
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�মাহর  �দ  সরকার   

অন� পেুজা   

িনউ মােক� ট �থেক �বিরেয়ই মনটা ভােলা হেয় �গল �মঘলার। পেুজার 
�কনাকািট �মাটামুিট �শষ। খুব �বিশিদন আর পেুজার �নই, চািরিদেক 
সাজসাজ রব।  দিুদন ধের আকােশর মুখ যিদও ভারী, সূয��েদেবর �দখা 
�নই।  নীল আকাশ, �পঁজা তুেলার �মেঘর �ভলা �কাথায় �যন সব 
হািরেয়েছ। আপাতত বৃি�র �ঠলায়, �কাথাও 

�কাথাও সিত� �ভলা ভাসার উপ�ম! রা�ায় ভীষণ ভীড়, �শষ মুহূেত� র �কনাকাটার ব��তা সারা শহর জেুড়। আজ যিদও 
এইসব �কােনা িকছুই �মঘলােক িবর� করেছ না! 
 
অেনকিদন পর আজ �স যাে� মা-বাবার কােছ। বাবার পা�াবী, মােয়র শাড়ী, �বােনর জন� একটা সু�র সােলায়ার 
কািমজ ভােলা কের �িছেয় িনেয়েছ।  বািড়র কােছ � কৃ�'র  �দাকান �থেক �নেব ছানার পােয়স, তােদর পিরবােরর 
সবার ি�য়। �স আেগ �পৗঁেছ যােব, আর অিফস �সের অিনব�াণ আসেব।  সে�েবলার  আ�া আর খাওয়াদাওয়ার কথা 
�ভেবই আর এক �� ভােলা লাগায় মন  ভের উঠেলা তার। 
 
ভীেড়র �ঠলায় �থম �মে�াটা �ছেড় িদেত হেলা।  পেরর �মে�ায় উেঠ িকছু দরূ িগেয় বরাত �জাের �মঘলা বসেত 
�পেলা। চািরিদেক সবাই পেুজার আেলাচনায় ম�। টুকেরা টুকেরা িবিভ� আেলাচনা কােন আসেছ। আেরা কী কী বািক 
�কনা, �কাথায় �কাথায় খাওয়া �যেত পাের... 
 
পেুজার এই �া�াল, শহর কলকাতােক  �যন আেরা সু�র কের �তােল। �মঘলার িঠক পােশ বসা দিুট �মেয়  ভীষণ ম� 
পেুজার '�ট ��ান ' করেত। সিত�, এইটাই সব �থেক ���পণূ��।  �কান পেুজার কী িথম, �কাথায় কত বড় ঠাকুর হে� 
�সই সব �জেন আেগ থাকেতই একটা ভােলা ��ান কের রাখেত হয়।  �কান িদন, �কান  িদেক �গেল সব িবখ�াত পেুজা 
প�াে�ল দশ�ন করা যােব, তার জন� এক সুিচি�ত পিরক�নার দরকার হয় �বিক!  �মঘলা ভােলা কের কান �পেত রইেলা, 
যিদ �কােনা নতুন তথ� পাওয়া যায়! �ধু এই কারেণই পেুজার সময় �সই �ছাট �থেক �মঘলার কলকাতা �ছেড় �কাথাও 
�যেত ভােলা লােগ না।  অিনব�াণ ভীষণ ভােব পেুজা পির�মার ভীেড়র �জায়াের গা ভাসােত নারাজ হেলও , �মঘলার 
উৎসােহ �কােনা ভাঁটা পেড় না তােত! িঠক সব ঠাকুর �দেখই ছােড়! 
 
নানা কথা ভাবেত ভাবেত কখন �য দমদম এেস �গেছ বুঝেতই পােরিন। তােদর বািড়র কােছও খুব বড় একটা পেুজা হয়।  
�মঘলা জােন এই সময়টায় বাঁশ, প�াে�েলর সর�াম সব ছিড়েয় িছিটেয় থাকায়, িরকশা পেুরা বািড় পয�� �যেত পারেব 
না,  বািড়র িকছু আেগই �স িরকশা �থেক �নেম পের। িমি�ও �তা িকনেত হেব! 
 
িমি� িকেন বািড়র িদেক এেগােত �স অবাক! আর িকছু িদনই বািক পেুজার, তােদর পাড়ার নাম করা বড় পেুজার �তা 
িকছুই �তাড়েজাড় হয়িন এখেনা! সব �কমন �যন ফাঁকা ফাঁকা! হঠাৎ �দেখ পাড়ার বাবাইদা এিগেয় আসেছ। �দেখই 
�মঘলা এিড়েয় �যেত চাইল, বাবাইদা �দখেলই এখিন চাঁদা চাইেব! �সই দরাদির করেত যােব িকছু সময় ! িক� িকছুেত 
এিড়েয় �যেত পারেলা না, এে�বাের মুেখামুিখ! 
 
�াথিমক স�াষণ �সের �মঘলা ভাবেলা এখনই চাঁদার কথা তুলেব বাবাইদা, তার আেগ বরং �সই অন�  �� কের  
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�ফলুক ! তাড়াতািড় িজে�স করেলা, পেুজার �তা �কােনা �জাগাড়ই হয়িন এখেনা! কী িথম এবার পেুজার ? 
 
বাবাইদা বলেলা ''এইবার একটা অন� পেুজা করেবা আর মা দগু�ার কৃপা থাকেল �সটাই হেব �িতবােরর পেুজার িথম। ''  
 
�মঘলার ভারী উৎসাহ হেলা, ''�সটা �কমন িহট িথম বাবাইদা?'' 
 
বাবাইদার এমন উ�র �স সিত� আশা কেরিন!  
 
বাবাই দা বলেলা ''�তােদর আর আমােদর  বািড়র প�িপিস আজ �ায় কুিড় বছেরর ওপর কাজ করেছ। আেগর মােস 
ঝুপিড় পেুড় িগেয় আমােদর �ছেড় চেল �গল, িচরতের।  �ছাট �থেক তােক �ধু মুখ বুেজ কাজ করেত �দেখিছ৷ এই 
একটা ঘটনা �যন আমার মেনর জীণ�তােক মুি� িদেলা।  �রষােরিষ কের পেুজা অেনক করলাম, বুঝিল ! �িত বছর �ধ ু
খরচ কির আেলাকস�া, বড়  ঠাকুেরর মূিত� , প�াে�ল কের।  এ বছর একটু অন� ভােব পেুজা করেবা।  ঝুপিড় পেুড় 
যাওয়ায় অেনক পিরবার ঘরছাড়া, তােদর যােত একটা মাথা �গাঁজার ব�ব�া হয়, তাই �দখিছ।  আেশপােশর যত খুেদ 
পড়ুয়ারা টাকার অভােব �ুেল �যেত পারেছ না, ভাবিছ তােদর কথাও।  এত বড় �দেশ সমস�া িক আর এক, দেুটা �র 
�বান ! এতকাল যা ভুল কেরিছ, �দিরেত হেলও তা �শাধরােনা �তা যায়! �িত বছর একটু কের সাহায� করেবা আমরা 
পেুজা উপলে��, আর মূিত�  পেুজাটা একটু �ছাট কের করেবা। মা দগূ�া �তা আেছন আমােদর সবার মােঝ, তােক 
উপল�� কের মানেুষর উপকার হেলই মেন হয় িতিন সব �থেক খুিশ হেবন।  ‘’ 
 
�মঘলার �কন �যন দ ু�চাখ �ভাের জল এল, ''কত চাঁদা �দব বাবাই দা'', �স িজে�স কের।   
 
''চাঁদার দরকার �নই �র, পােশ থািকস আমােদর পেুজার কটা িদন, পারিব? '' 
 
''থাকেবা বাবাইদা, �তামােদর এই মহৎ উে�শ� সফল �হাক, এই কামনাই কির'' , আর িকছু বলেত পারেলা না �মঘলা, 
তার গলা ধের আসেছ।  '' 
 
বািড়র পেথ পা বািড়েয় আকােশর িদেক তািকেয় �স �দখেলা, �মঘ �কেট কখন �যন �রাদ উেঠেছ, শরেতর আকাশ 
ঝলমল করেছ , দেূর �কাথায় �যন ঢাক বাজেছ, মা আসেছন!  

সমা� 
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"A Child's  Interpretation and 
extension of Henri Matisse' still-life 
with Asphodele."
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লাইভ �ম পজূা প�াে�ল
            অজয় িম� 

পঁিচশ বছর মােনই রজত জয়�ী! �য �স কথা নয় ! ঘট ঘটা না হেল চলেব �কন! অে�াবেরর �থেম পেুজা ! 
অন�ান� বছর�েলােত মাস দেুয়ক আেগ একটা িমিটং মেতা হয় ! কিমিট ফিমিট �তির হয় ! �তির মােন ওই আর 
িক!  �থাড় বিড় খাড়া আর খাড়া বিড় �থাড়! িক�ু এবােরর ব�াপার-স�াপার আলাদা ! �সই জলুাই মাস �থেকই 
সাজসাজ রব! বেড়াসেড়া কিমিট! ��িসেড� �েত�ক বােরই থােক নেরন উিকল! এবাের িক�ু অন�রকম! 
এলাকার উদীয়মান বড় ব�াবসায়ী, িযিন িকনা আবার বড় সমাজেসবী িহসােব খ�াত, িব� ভঁুেয় অথ�াৎ িব�নাথ 
ভঁূইয়ােক আেয়র স�াব� বৃহৎ উৎস িচি�ত কের, তার �ীকৃিত িহসােব �য়ং িব� ভঁুেয়েক ��িসেড� করা হেয়েছ 
! এগােরা জন ভাইস ��িসেড�! এলাকার তাবড় তাবড় �লােকরা! অ�াডভাইেসির কিমিটেত �ক �নই! সে� 
আবার সাব কিমিট �বশ কেয়কটা! বােজটও অেনক �বিশ! িমিটংেয়র পর িমিটং ! �নসরও �জাগাড় হেয়েছ! মূল 
�নসর হেলা �লাটাস ��ুপ িচট ফা� !  
 
�গটই হে� এক ডজন! প�াে�ল করেছ িতনেট �ডকেরটস�! মূল প�াে�েলর নকশা করেছ মৃদলু! মৃদলু আিট��! 
লাইিটং আসেছ চ�ননগর �থেক! জমেপশ লাইিটং! বাজনা নানান রকম, সােবিক ঢাকেঢাল �তা আেছই৷ তার 
সে� কুড়কুিড় বাজনা আর মাদল-িসঙা সহ সাঁওতািল বাজনা! সব িকছুেতই অিভনব�! উে�াধেন আনা হেব 
জনি�য় িটিভ িসিরয়াল "�েন�র পের দশিমক " এর িহট জিুট নায়ক আ�ামান আর নািয়কা কন�াকুমারীেক!   
 
তেব সব �থেক চমক িদে� কালচারাল কিমিট! অেনক িচ�াভাবনা কের িঠক কেরেছ এবার হেব লাইভ �িতমা! 
 
দগূ�া, মিহষাসুর, ল�ী সর�তী, গেনশ, কািত�ক সব জ�া�! িতন দফা অিডশন এর পর আঠােরা জনেক �বেছ 
�নওয়া হেয়েছ! অবশ� চার জনেক সুপািরেশও �ঢাকােত হেয়েছ! যারা িসেলে�ড হেয়েছ তােদর �দব-�দবী �বেশ 
ষ�ী �থেক দশমী ম�েপ থাকেত হেব! সকাল নটা �থেক �� রাি� নটা পয��! এক একটা �েপর পাঁচ ঘ�ার �ট! 
�গাটা ব�াপারটার িচফ কে�ালার শা�ন!ু নাটক-ফাটক কের বেল �স ওই পেদ িনব�ািচত ! �ক কখন �কান �পােজ 
দাঁড়ােব, দাঁড়ােল খাড়া না আট�  িনেয় – সব শা�ন ুিশিখেয় পিড়েয় িদেয়েছ ! এক মাস ধের �ম করা হেয়েছ বাছাই 
আঠােরা জনেক! জীব� �িতমারা জ�ির �েয়াজন ছাড়া কথা বলেত পারেব না! িফসিফসািনও বাদ! �কানরকম 
নড়াচড়া চলেব না! তেব �চাখ িপটিপট চলেব! �মাবাইল ব�বহার িনিষ� ! জ�ির �েয়াজেন �মেসেজ আদান 
�দান চলেত পাের তেব অনমুিতসােপ�! তেব িক, আমােদর সমােজ কত িনয়মকাননু আেছ ! সবিকছু িনয়ম 
�মেন পালন আিমও কির না, আপিনও কেরন না, �ধানম�ীও না, িবচারকও না আর পিুলশও না! তাই সবিকছু 
�য ভীষণ ��� িদেয় পািলত হি�ল তা নয়, তেব যতটা বা�েব করা যায় আর িক! শা�ন ু�ক নানা সমস�ার 
সমাধান করেত হি�ল বার বার!  

�জ �জ িট িট - র দগূ�া পেুজার পঁিচশ বছর এবার! কিমিটর নাম এত বছর একই 
িছল িমেলিমেশ সংঘ িক�ু এই বছর নাম পাে� হেলা �জ �জ িট িট অথ�াৎ ফুল 
ফেম� যখন �যমন তখন �তমন!
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 ষ�ীেত গেনশ�পী পাড়ার ইেলকি�ক িমি� িবদ�ুৎ কমে�ন করল – ব� মশা ! মশার ধুপ এেলা ! স�মীেত 
সর�তী�পী অচ�না কমে�ন করল, পােশ দাঁড়ােনা কািত�ক অথ�াৎ ভজাদার �ছেল কদেমর গােয় �বাঁটকা গ�! 
িডওেডাের� এেন কদেমর দ ুবগেল �� করা হেলা! সি�পেুজার একটু আেগ দগু�া�পী, শিন মি�েরর উে�া িদেকর 
িজম ি�ম পেয়ে�র পাব�তী কমে�ন করল ধুেনার �ধাঁয়া �স সহ� করেত পাের না, অ�ালািজ� আেছ! �ধাঁয়া অন� পথ 
িদেয় বার করার ব�ব�া হল! নবমীেত অসুর�পী িবরাট জানােলা তার এিসেত থাকার অভ�াস, এখােন বে�া গরম 
হে�! িনয়েম বলা িছল এ�েলা সব সহ� করেত হেব িক�ু িবরােটর বাবা ছটুিজ ভােলা �ডানার তাই একটা বড় ফ�ান 
লািগেয় অসুেরর �পছেন হাওয়া �দওয়ার িবেশষ ব�ব�া করেত হল!  
িচফ ক�ািশয়ার নাড়ু খুব কড়া ! খরচ যত কমই �হাক না �কন �সে�টািরর অনেুমাদন চাই! �সে�টাির মহােদব ভ� 
অবশ� উদার হ�! �কান িকছুেতই না �নই! ষ�ী �থেক ম�েপ দশ�নাথ�ীর ঢল! ভেলি�য়ার সাব কিমিটর িচফ কমা�ার 
�ঘাঁতন আর তার বািহনী দা�ণভােব সামলাে� সব িকছু! 
 
আজ দশমী! দশটায় �িতমা বরণ, এগােরাটায় িবসজ�ন! িবসজ�েন িকছু অিভনব� আেছ িক�ু িবসজ�ন কীভােব হেব 
মূল কিমিটর �ক�িব�ুরা ছাড়া �কউ জােন না! একটা সাসেপ� �তির করা হেয়েছ! 
জ�া� মানষুেক বরণ করা িনেয় বরণ কিমিটর আরাধনা �বৗিদ তী� আপি� তুেলিছেলন িক�ু পেুরািহেতর হ�ে�েপ 
বাধা দরূ হেয়েছ ! িতিন িবধান িদেয়েছন, চ - �ল - গা! 
 
ম�েপ দশমীর স��ার �শষ �েটর কি�েনশন হল – ননীবালা �মেমািরয়ােলর িহি�র ম�াম বনানী দগূ�া, মিহষাসুর 
অেটা�াইভার বনমালী ওরেফ বুেনা, �াউজ কন�ােরর ঝুমা ল�ী, �মােড়র �দাকােনর ময়রা গণশা গেনশ, মডান� 
��কড�াে�র  �কািরও�াফার ক�ন কািত�ক আর পাড়ার দ�ু-িমি� িমিনর �বান িচিন সর�তী! সাতটা নাগাদ 
ল�ী�পী ঝুমা কমে�ন করল, মিহষাসুর�পী বুেনা তােক �চাখ মারেছ! বনানী িফস িফস কের ঝুমােক �বাঝাল – 
�ছেলরা একটু আধটু অমন কের এটা িনেয় অত মাথা ঘামাস না ! আসেল বুেনার �গাঁেফ একটা মািছ বেসিছল ! 
মািছটা নকল �গাঁফ এর িনেচ �লেগ থাকা আঠা চাটিছল! মািছটােক তাড়ােনার জন� ঝুমােক বার বার �চাখ �মের 
ইশারা করিছল বুেনা! িক�ু ওই বুেনাটার চাউিন ঝুমার একদম পছ� নয়! শা�নেুক হ�ে�প করেত হেলা! �গাঁফ �থেক 
মািছ তািড়েয় মিহষাসুেরর �পািজশন পাে� �দওয়া হেলা ! এখন আর ল�ীর সােথ আই ক�া� হবার চা� কম! 
�কেনা শ�া�ু আর নতুন শািড়র গে�র আেবেশ মাখামািখ িচিন হাতেছাঁয়া দরুে� ক�েনর! িবেভার হেয় ক�ন 
িচিনেক কখেনা দীিপকা পাড়ুেকান, কখেনা �সানা�ী িসনহা, কখেনা ি�য়া�া �চাপড়া ভাবেছ! গণশাটা �দাকান আর 
প�াে�েলর ডাবল িডউিটর ধকেল ঢুলেছ দাঁিড়েয় দাঁিড়েয়! ঢুলুিন কমেলই �দেখ িনে� শা�ন ু�দখেছ িকনা! 
 
�মােটর ওপর সব িঠক ঠাক! বরণ, িসদঁরু �খলা, নাচানািচ, তারপর �সই রহেস� �মাড়া িবসজ�ন! এই হেলা িসিডউল! 
সােড় দশটা নাগাদ শা�নরু কে�াল �থাড়াসা িঢেলঢালা! এমন সময় আিবভ� াব বনানী ম�ােমর কুক কাম �াইেভট 
�সে�টাির অিনমার! অিনমা ম�ােমর িসআইিড, ম� ভরসা! পষুেত গ�া যায় ভােলাই! িক�ু খুব িরলােয়বল! চুিপচুিপ 
বনানী ম�ােমর কােন কােন খবর �পৗেছ িদল – দাদাবাবু সে�� �থেকই সুতপা িদিদমিনেক �মাটর সাইেকেলর �পছেন 
চািপেয় �কাথায় �বিরেয়িছল! একটু আেগ অ�পণূ�া �র�ুেরে� ঢুেকেছ! িহতািহত �ান�ন� হেয় " তেব �র " বেল 
ছুটল পিড়মিড় বনানী ম�াম! অ�পণূ�া �র�ুেরে� বামাল ধরেত হেব!      
�হ �হ কা�! দগূ�া ছুটেছ! শা�ন ুছুটেছ! কিমিট ছুটেছ! সাব - কিমিট ছুটেছ!  
মা দগু�া�পী বনানী ম�ােমর �কান িদেক �ঁশ �নই! অ�পণূ�া �র�ুেরে� বামাল ধরেত হেব! 

[ এই িনব�িট �কানও ধম�, স�দায় বা ব�ি�র িব�াস বা অনভূুিতেত আঘাত �দওয়ার উে�েশ� �লখা  নয়। সব চির� কা�িনক ! ]

সমা� 
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„Die Feste sind wie eine 
Landkarte, die unseren 
spirituellen Fortschritt in 
Gott aufzeichnet." - 
Anonym

Rian Patra
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The Tree Bride 
Ree Ma  

The sacred festival of Durga Puja, which we Bengalis observe, sees a 
plethora of unique rituals performed over a course of five days. It 
starts with Bodhon on the sixth day of the pujo to the colorful  
vermillion exchange called ‘Sindoor Khela’ on the last day and of 
course the intriguing Kola Bou Snan which revolves around 

a young banana tree being dressed up as a bride of the Lord Ganesha&amp;nbsp; on the seventh 
day—each ritual is laden with history and meaning. 
 
The Kola Bou was a very interesting deity for me as a young child as it used to be decked up in near 
bridal finery and gained immense significance on the seventh day of Puja. The banana tree came into 
sudden human like life with the decoration and its appearance signified the drooped veil of the bright 
red saree weight it would be carrying signifying the first day of the bride in her new home. Shy, 
struggling with the unknown.  
The beauty of the Hindu religion also lies in incorporating in general all life forms into the fold and 
present them with importance in our folk lore and religious customs.  The myriads of Hindu beliefs 
and made more of Hindu theologies which area associated makes it even more interesting. Here are 
few that we know are persisting still in our practice of our beliefs. 
• The earth can be seen as a manifestation of the goddess, and must be treated with respect and 
gratitude. 
• The five elements are deemed foundation of an interconnected web of life.  
• Dharma translated as “duty” — can be reinterpreted to include our responsibility to care for the 
earth.  
• Simple living is a model for the development of sustainable economies.  
• Our treatment of nature directly affects our karma. 
 
In the present world where we debate on environment conservation and leave the beautiful earth a 
livable place for the next generation. Let us invoke the deep inbuilt faith in the environment and keep 
worshipping all the foliage and fauna as a religion. There is a hardly much time left for feasibility 
analysis, it is now our time to act. 
 
Save Earth, save our planet! 
 
Wishing everyone a very Durga Puja to you and your family. 

The End
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Ronan Patra

 
„Meisterschaften werden im Training 
gewonnen." - Unbekannt
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  এণা�ী �সন��
   দগূ�ার পেুজা

আজ মহাষি�, মােয়র �বাধন পেুজা। অিফস ছুিট তাই �বশ �বলা কের ঘুম ভাঙেলা, 
তাও আবার ম�প �থেক �ভেস আসা বীের�কৃ� ভে�র মিহষাসুরমিদ�নীর 
আওয়ােজ। সিত�, আজ এত বছর পেরও উিন অি�তীয়। বলাইবা�ল� মনটা �বশ 
খুিশ খুিশ, চািরিদেক পেুজার সাজ সাজ রব – শরেতর নীল আকােশ উেড় �বড়ােনা 
�পঁজা তুেলার মেতা �মঘ, িশিশের �ভজা ছিড়েয় থাকা কাশ ফুল, মন আকুল করা 
িশউিল ফুেলর গ�, শালুক প� আর তার মেধ� 

বীের�কৃ� ভে�র ��া� পাঠ – বাঙািল �মেত উঠেত চেলেছ শারদীয়া উৎসেব। 
 
চােয়র কাপটা হােত িনেয় বারা�ায় আসেতই �থম ল�� কির ব�াপারটা। নীেচ পচার �দাকােনর সামেন একটা 
জটলা! িঠক কী হেয়েছ বুঝেত না পারেলও এটা বুঝেত পারিছলাম �বশ বড়সড় িকছু একটা হেয়েছ। পাড়ার �ােবর 
অেনেকই �দখলাম �সখােন আেছ আর �বশ উে�িজত ভােব কথা বলেছ। কী মেন হেত চােয়র কাপটা �রেখ আিমও 
পচার �দাকােনর উে�েশ� �বিরেয় পড়লাম। 
 
িভড় �ঠেল �দাকােনর সামেন িগেয় �দিখ একটা �মেয় আলুথালু ভােব বেস আেছ একটা কাপেড়র দলা বুেক �চেপ 
ধের। �মেয়িটেক আিম খুব ভােলা কেরই িচিন, যিদওবা গত চার-পাঁচ বছর ওেক �দিখিন, িক�ু দগূ�ােক িচনেত আমার 
এক মুহূত�ও সময় লােগিন। �বশ অেনক বছর আেগ দগূ�ার মা পতুুলিদ আমােদর বািড়েত কাজ করেতা। তখন আমরা 
সদ� িবেয় কের এ পাড়ায় এেসিছ। পতুুলিদ আমােদর পাড়ায় অেনেকর বািড়েতই কাজ করেতা৷ �ামী মারা �গেছন 
অেনকিদন – দইু �মেয়েক িনেয় তার সংসার। বড় �মেয় িবজয়ার িবেয় হেয় �গেছ বিসরহাট �পিরেয় �কান এক �ােম । 
আমার বািড়েত যখন পতুুলিদ �থম কাজ করেত আেস �ছাট �মেয় দগূ�া তখন খুব �বিশ হেল এগােরা-বােরা বছেরর। 
�বশ ফুটফুেট �চহারা আর ওর মােয়র মেতাই শা� আর িমি� �ভােবর। 
 
এলাকার অৈবতিনক �ুেল �যত �েন বেলিছলাম, �িতিদন িবেকেল আমার কােছ পড়েত আসিব। আসতও �রাজ 
ওর মােয়র সােথ। খুবই ল�ী �মেয় িছল দগূ�া। বছর িতন-চার এমিন কেরই �কেট �গল, একিদন �নলাম পতুুলিদ 
দগূ�ার িবেয় িঠক কেরেছ। যিদওবা ওর আেঠেরা তখন হয়িন িক�ু �সকথা পতুুলিদেক বেল �কােনা লাভ হেলা না। �স 
মনি�র কেরই �ফেলেছ িবেয়র ব�াপাের আর তাছাড়া বাপ-মরা �মেয় – যিদ মােয়রও িকছু হেয় যায়, তেব িক �সও 
মােয়র মেতা িঝ-িগির কেরই িদন কাটােব! এরপর আর িকছু বলাও যায় না, তাই চুপ কের �থেক আমরাও িকছু সাহায� 
কের ওর িবেয়টা �দওয়ালাম। দগূ�ার িবেয়র িকছুিদন পর পতুুলিদও কাজ �ছেড় বড় �মেয়র বািড় চেল �গল পাকাপািক 
ভােব। সমেয়র িনয়েম আমরাও আে� আে� ভুেল �গলাম ওেদর কথা। �সই দগূ�ােক আজ এত বছর পর এইভােব 
�দেখ ভূত �দখার মেতাই চমেক উেঠিছলাম। 
 
িক�ু একী �চহারা হেয়েছ ওর! সিত� বলেত ওেক িচনেতও �যন ক� হে�। পচার কােছ �নলাম ওরাও জােন না 
কখন �থেক বেস আেছ এখােন। �ক জােন হয়েতা গতকাল রাত �থেকই! িকছু বলেছও না, �ধুমা� ওই কাপেড়র 
�ঢলাটা বুেকর মেধ� জিড়েয় বেস আেছ। ওর মােয়র বত�মান িঠকানাও �কউই জােন না তাই পিুলশেক খবর �দয়ার 
কথা ভাবেছ �ােবর �লােকরা। পচােক বললাম, আিম একবার �চ�া কির? 
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ওর কােছ িগেয় ওর নাম ধের ডাকেতই �কমন একটা অ�ুত, অনভূুিতহীন, মরা মােছর মেতা দ'ু�চােখর ভয়াবহ দিৃ� িনেয় 
তাকােলা। বড় বীভৎস �সই দিৃ� – বুেকর িভতরটা �কমন �যন �� কের উঠেলা। এবার ওর মাথায় হাত িদেয় বললাম–- 
"কী হেয়েছ দগূ�া? এখােন এভােব �কন বেস আিছস মা?" আমােক িচনেত পারেলা িক না জািন না িক�ু দগূ�া হঠাৎ বুক 
ফািটেয় িচৎকার কের �কঁেদ উঠেলা আর সােথ সােথ সং�াহীন হেয় মািটেত লুিটেয় পড়েলা। �বশ িকছু�ন পর মুেখ 
জেলর ঝাপটা িদেত �ান �ফের। 
 
আমায় �দেখ আমার বুেক মুখ লুিকেয় কাঁদেত থােক, িক�ু এত িকছুর মেধ�ও �স িক�ু বুেকর কােছ রাখা �সই কাপেড়র 
�ঢলাটা একমুহূেত� র জেন�ও �কালছাড়া কেরনা। দগূ�ার কা�া থামার পর ওেক িজে�স করা হেলা কী আেছ ওই কাপেড়র 
�ঢলােত। দগূ�া সযে� �সিট মািটেত �রেখ কাপেড়র �মাড়কিট সিরেয় িদেত যা �দখলাম  তার জেন� আমরা �কউই �তরী 
িছলাম না। একটা �ছা� িশ�, িদন-দেশক বয়স হেব বড়েজার। �স বলেলা, আমার �মেয়! ওেক �তামরা বাঁচাও! এইটুকু 
বেলই দগূ�া আবার অ�ান হেয় যায়। অব�া ভােলা �ঠকেছ না৷ তাই সবাই িমেল িঠক কের পিুলেশ খবর িদেয় ওেক 
হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হেলা। আিমও �গলাম সে�, সব িকছু �কমন �যন লাগিছেলা – পেুরােনা �ৃিত�েলা মেনর 
দরজায় কড়া নাড়েছ , পেুজার সব আন�ই �যন হঠাৎ িফেক হেয় �গল। 
 
হাসপাতােলর অেনক ডা�ােরর সােথ আমােদর �ােবর ��িসেড� অমলবাবুর �বশ ভােলা পিরচয়, �সই সূে�ই দগূ�ােক 
ভিত�  করেত খুব একটা অসুিবধা হেলা না, তাছাড়া পিুলশেকও খবর �দওয়া হেয়েছ। দগূ�ােক আর ওর �মেয়েক পরী�া 
কের ডা�ারবাবুর �াথিমক িরেপাট�  িছল িসিভয়ার িডহাইে�শন এবং তার সােথ ম�ালিনউি�শন �তা আেছই। এছাড়া 
দগূ�ার শরীের �চুর কালিশেট আর আঘােতর িচ�। ডা�ারবাবু ই�ারনাল �হমােরজ আশংকা করেছন, িক�ু �সটা িকছু 
�টে�র পেরই জানা যােব। দগূ�ার �ান িফরেলা পেরর িদন, িক�ু ও এখেনা ভয় �পেয় আেছ, িবেশষত পিুলশ �দখেলই। 
তাছাড়া ওর �মিডেকল িরেপাট�ও খুবই খারাপ। ডা�ারবাবু আশংকাই িঠক, ই�ারনাল ি�িডং ব� না হেল দগূ�ােক বাঁচােনা 
মুশিকল। 
 
দশমীর িদন খুব �ভাের পচা এেস বলেলা একবার হাসপাতােল �যেত হেব। দগূ�ার অব�া খুবই খারাপ, আমার সােথ কথা 
বলেত চায়। িগেয় �দখলাম িবছানার সােথ পেুরা িমেশ �গেছ �মেয়টা তেব, ওর বা�াটা ভােলা আেছ। আর �নলাম ওর 
গ�। দগূ�ার িবেয় হেয়িছল ওর িদিদর পােশর �ােমর �ছেল বাবু �পা�ােরর সােথ। �রাজগারপািত ভােলাই কের িক�ু মেদর 
�নশায় মশ�ল। তাছাড়া পরকীয়ার �নশাও িছল �বিক। দগূ�া িকছু বলেত �গেল �চ� মারধর করেতা, তাই এক�কার ও 
�মেনই িনেয়িছল সব। না �মেন উপায়ও িছল না। বােপর বািড় বলেত �তা িবধবা মা আর িদিদ জামাইবাবু – ওেদর বলেত 
�গেলই বাবু �মিক িদেতা দা ছুির িনেয় �য �স িনেজও মরেব আর দগূ�া এবং ওর পিরবােরর সবাইেকও �শষ কের �দেব। 
ভেয় দগূ�া মুখ খুলেতা না। িক�ু সব িকছুর সীমা  ছািড়েয় �গল যখন দগূ�া �থমবার মা হেলা – িবেয়র একবছেরর মেধ�ই 
এক ফুটফুেট �মেয়র জ� িদেলা �স। �মেয় হওয়ায় বাবুর রাগ �যন আরও �বেড় �গল। 
 
�সই �মেয়র যখন �দড় বছর বয়স বাবু একিদন তােক �কান এক আ�ীেয়র বািড়র নাম কের িনেয় যায়, দগূ�া এরপর তার 
�মেয়েক আর �কােনািদন �দেখিন। মাসখােনক পর দগূ�া আবার অ�ঃস��া, ভগবানেক নািক �স অেনক �ডেকিছল, 
এবার �যন একটা �ছেল হয়। িক�ু এবারও  ঘের আসেলা এক ফুটফুেট �মেয়। �সবার আর লুেকাচুির কের নয়, দগূ�ার 
সামেনই তার দইু মােসর স�ানেক িবি� কের িদেলা বাবু �পা�ার। তারপর �থেক দগূ�ার �িত অত�াচারও বাড়েতই থােক। 
তৃতীয়বার অ�ঃস��া হওয়ার পর তার �ামী তােক পির�ার �মিক িদেয়িছেলা এবার �ছেল না হেল দগূ�া আর ওর 
বা�ােক একসােথই িবি� কের �দেব। মহালয়ার িদন ওর �মেয় হয়, সাধ কের দগূ�া নাম �রেখিছেলা উমা। �মেয়র মুখ না 
�দেখই বাবু �বিরেয় যায় আর �ফের প�মীর রােত। ঘের িফেরই �স দগূ�ােক �চ� মারধর কের আর �মেয়েক তার কাছ 
�থেক িনেয় যাওয়ার �চ�া করেল, দগূ�া এবার আর ি�র থাকেত পাের না। পােশ পেড় থাকা দা িদেয়ই �কাপ মাের বাবু 
�পা�ােরর মাথায়, �সই দা �যটা িদেয় এতিদন বাবু তােক ভয় �দখােতা। 
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এরপর �স �মেয়েক িনেয় পালায়, িদিদর বািড় যাওয়ার �� আেস না কারণ �সখােন খবর �পৗঁছােত সময় লাগেব না। তাই 
�স �কােনামেত পািলেয় আেস এখােন, �যখােন তার �ছাটেবলার অেনকটা সময় �স কািটেয়িছেলা। সব �শেষ দগূ�া 
বলেলা, "কািকমা আমার িকছু হেয় �গেল উমােক �দেখা। ওর �যন আমার মেতা গিত না হয়!" 
 
�সিদন সে��েবলায়ই চেল �গল দগূ�া। যাওয়ার আেগ �স তার জীবেনর অসুরিটেকও �শষ কের িদেয় �গল। তেব হয়েতা 
এখােনই �শষ নয়...আরও অেনক অসুররা �য আমােদর মােঝ ঘুের �বড়াে�! তাই আরও অেনক দগু�ােক হােত তুেল িনেত 
হেব অ�। আজ �য আমােদর অি�� বড় সংকেট! 
 
দেূর ম�প �থেক তখন �ভেস আসেছ ঢাক-কাঁসর-ঘ�া-উলু�িন-শে�র আওয়াজ আর তার সােথ ��গ�ীর 
গলায়..."ইয়া �দবী সব�ভূেতষু...মাতৃ �েপন সংি�তা...নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ....ইয়া �দবী সব�ভূেতষু শি� 
�েপন সংি�তা...নম�ৈস� নম�ৈস� নম�ৈস� নেমা নমঃ..." 

সমা� 
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ইদঁরু �দৗড়
িচ�া চ�ব��ী

�কলােস আজ মহা �তাড়েজাড় চলেছ৷ মা দগূ�া প�ুকন�ােদর িনেয় মে�� বােপর 
বািড় চেলেছন৷আর মা� কটা িদন বািক৷ মহােদব ি�য়মান৷ কিদন তাঁর 
খাওয়াদাওয়ায় খুব অিনয়ম চলেব৷ মা দগু�ার হােত �তরী সু�াদ ুখাবার কিদন পােবন 
না৷ ন�ী-ভৃ�ীর �তরী করা খাবাের �সই �গ�ীয় �াদ থােক না৷ এিদেক 

ন�ী-ভৃ�ী িক�ু মেন মেন খুব খুশী, কারণ কেয়কিদন মােয়র শাসন থাকেব না৷ বাবা যখন গাঁজায় টান িদেয় বঁুদ হেয় 
থাকেবন, তখন তারাও আড়ােল বাবার গাঁজা চুির কের এেকবাের মহাশূেন� ভাসেত থাকেব৷ 
 
মিহষাসুর �তা �ভেবই চেলেছন কী ভােব এবছর মৃতু�র হাত �থেক �রহাই পাওয়া  যায়৷ ল�ী, সর�তী, কািত�ক সবাই 
তােদর বাহনেদর খুব ভােলা ভােব বুিঝেয় চেলেছন, পাঁচিদন খুব শা�ভােব তােদর পােয়র কােছ বেস থাকেত৷ একটুও 
�যেনা অশা� না হয়৷ অেনক িকছু খাবার থাকেব �সখােন �কউ �যন মা দগূ�া বা তােদর আেগ িকছু না �খেয় �ফেল৷ িক�ু 
এত সব কাে�র মেধ� �দখা �গেলা গেনশ দাদা বড় অশা� িচি�ত মুেখ িকছু �যন খুেঁজ চেলেছন৷ আসল ঘটনা, গেনশ 
দাদার ইদঁরু িনেখাঁজ৷ 
 
সবাই খুব িচি�ত৷ সিত� �তা! আর ক’িদন বােদ মে�� গমন, ইদঁরু ছাড়া গেনশ যােব কী কের? মা দগূ�া িজ�াসা করেলন, 
গেনশ চতুথ�ীর পেুজা �সের মত� � �থেক �ফরার পেথ ইদঁরুেক সে� িনেয় িফেরিছেলা িকনা? গেনশ �তা িচ�ায় পড়ল৷ 
এত লা�ু �খেয় �ফেলিছেলা �য মত� � �থেক �ফরার পেথ তার �কােনািদেক �খয়াল িছল না৷ �ধু কখন �কলােস িফের 
একটু শাি�মেতা ঘুেমােব �সটাই �ভেবিছেলা৷ 
 
ডাক পড়েলা মুশিকল আসান নারেদর৷ িতিন ছুটেলন �গ�-মত� �-পাতােল ইদঁরু খুজঁেত৷ �গ�, নরক, পাতাল – �কাথাও 
ইদঁেুরর �দখা না �পেয় অবেশেষ এেলন মে��৷ �সখােন িঠক খুেঁজ বার করেলন ভীতস��, শীণ� এক �কােন বেস থাকা 
ইদঁরুেক৷ নারদেক �দেখ �তা ইদঁরু �যন �াণ িফের �পেলা৷ নানা �� করার পর �স জানােলা, গেনশ চতুথ�ীর পেুজার সময় 
�স �লাকমুেখ �েনিছেলা, আজকাল মে�� খুব ইদঁরু �দৗড় �িতেযািগতা চলেছ৷ �স িঠক কেরিছেলা �কলােস �ফরার 
পেথ সুেযাগ বুেঝ পািলেয় িগেয় এই �িতেযািগতায় নাম �দেব৷ 
 
নানা জায়গায় অেনক িবপেদর মেধ� পেড়ও িঠক ইদঁরু সমােজর কােছ �পৗেছ িগেয়িছেলা৷ ওেদর কােছ জানেত 
�চেয়িছেলা �য, এই �িতেযািগতা �কাথায় চলেছ? িক�ু তােদর কাছ �থেক এর আসল অথ� জানেত �পের ইদঁেুরর �তা 
মাথায় বাজ৷  
 
�জাতীয়েদর �থেক এই ইদঁরু �দৗড় কথাটার যা মােন �স �জেনিছেলা তা ইদঁরু সমােজর নােম কল�৷ মানষু আজ 
�মতার লড়াইেয় �জতার জন� ইদঁরু সমােজর ওপের এই বদনাম িদেয়েছ৷ সমােজর সব� ��ে� মানেুষর মেধ� চেলেছ 
এই ইদঁরু �দৗড়, �কারা�ের যা �মতার লড়াই৷ িনেজেদর হােত সব �মতা �নবার জন� নানা ছলচাতুরী, নানা �কৗশল৷ 
সমােজর �ছাটবড় সব ��ে� সামািজক, পািরবািরক, রাজৈনিতক, সভা, সিমিত, িশ�া�িত�ান, সব�� এই ইদঁরু �দৗড়৷  
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ইদঁরু �দৗেড়র এই মম�াি�ক অথ� �জেন আমােদর গেনশ দাদার িনরীহ ইদঁরু এতই মম�াহত হেয়িছল �য ল�ায় এক 
�কােন লুিকেয় িছল৷ আর কী ভােব �ভুর কােছ িফের যােব এই �ভেব িচ�ায় শীণ� হেয় যাি�েলা৷ অবেশেষ 
নারদেক �দেখ হাত �জাড় কের �মা�াথ�ী হেয় �কলােস িনেয় যাবার অনেুরাধ জানােলা৷ তার  পেরর ঘটনােতা 
আমরা সবাই জািন৷ সপিরবাের মা দগূ�া আর কিদন পেরই আসেছন আর যথারীিত গেনশ দাদার পােয়র কােছ 
বেস থাকেব মানব সমােজর ওপের বীত�� হওয়া আমােদর গেনশ দাদার ইদঁরু৷
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পেুজার �হঁেসল

  

দগূ�াপেুজা মােনই কি� ডুিবেয় জিমেয় খাওয়া-দাওয়া। 
িনরািমষ-আিমেষর বাছিবচার �নই �পটুক বাঙািলর। 
িখচুিড়-লুিচ আলুরদম �থেক িবিরয়ািন-�পালাউ-
কািলয়া-�কাফতা সবই চাই আমােদর এই কটািদন। 
আমােদর নতুন সংেযাজন পেুজার �হঁেসেল এবার 
রইেলা অসাধারণ দেুটা মােছর �রিসিপ।  কথােতই �তা 
আেছ "মােছ ভােত বাঙািল"!!  
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সেষ� ইিলশ 
 �মাহর �দ সরকার 

পেুজা মােনই আ�া, হইচই, নতুন জামা আর জিমেয় খাওয়া। পেুজার কথা মাথায় �রেখ  আমার িনেজর খুব ি�য় 
একিট র�ন �ণালী আজ সবার সােথ ভাগ কের িনলাম। রা�ািট িট আমার বাবা তাঁর ঠাকুমার �থেক িশেখিছেলন 
আর আিম বাবার �থেক। - �মাহর �দ

উপকরণ : 
ইিলশ মাছ : ৬০০ �াম (৪ খ� – গাদা-�পিট �মশােনা) 
সেষ�র �তল : হাফ কাপ + ২ চা চামচ  
লবণ : �াদ অনযুায়ী 
হলুদ �ঁেড়া : ২ চা চামচ  
�কেনা ল�ার �ঁেড়া : ১ চা চামচ  
জল : হাফ কাপ (িম�ণ ও সেষ� - জল িমিলেয়) 
কােলা িজের : ১/২ চা চামচ  
কাঁচা ল�া : �গাটা  ৮ 
গাঢ় ট� দই : ২ চা চামচ 
সেষ� বাটা : হাফ কাপ (৫ চা চামচ সাদা সেষ� আর ২ চা  চামচ কােলা সেষ�, ননু, ২ িট কাঁচা ল�া , পিরমাণ মেতা 
জল িনেয় একিট মসৃণ িম�ণ �তরী করেত হেব।) 
ধেন পাতা : সাজােনার জন� (ঐি�ক) 
  
�ণালী : 
মাছ ভােলা কের ধুেয় ১ চা চামচ হলুদ ও পিরমাণ মেতা ননু িদেয় মািখেয় রাখেত হেব কমপে� আধ ঘ�া। 
িম�ণ : আেগ �থেক একটা বািটেত হলুদ �ঁেড়া (১ চা চামচ), ল�া �ঁেড়া (১ চা চামচ), খুব সামান� জল (যােত 
মশলা �েল �নওয়া যায়), ট� দই (২ চা চামচ) ভােলা কের িমিশেয় রাখেত হেব ।   
কড়াই গরেম বিসেয় ২ িমিনট পের সেষ�র �তল ঢালেত হেব । কড়াই িকছুটা গরম হওয়ার পের �তল িদেল সেষ�র 
�তল এর কাঁচা গ�টা চেল যায় িক�ু ঝাঁঝ থােক ভােলা। �তল গরম হেল তােত �গাটা কাঁচা ল�া (২) আর 
কােলািজের �ফাড়ন িদেত হেব। কােলািজের ফুটেল তখন মশলার িম�ণিট �ঢেল িদেত হেব। এর পর িনভু আঁেচ 
২ িমিনট নাড়েত হেব, যােত সেষ�র �তল আর মশলা ভােলা কের িমেশ যায়।   
এর পের মাছ �েলা �ছেড় িদেত হেব কড়াইেত। মাঝাির আঁেচ ২ িমিনট �নেড় িনেত হেব।  এর পের িদেত হেব 
সেষ� বাটার সােথ আ�াজ মেতা জল। িনভু আঁেচ �ায় ১০ �থেক ১৫ িমিনট রা�া করেত হেব। 
আ�াজ মেতা ননু ও ৩ �থেক ৪ �ত �গাটা কাঁচা ল�া িদেয় আেরা ৫ িমিনট িনভু আঁেচ রা�া করেত হেব. ওপর 
�থেক ২/৩ চামচ কাঁচা সেষ�র �তল ছিড়েয় িদেত হেব ও আেরা ২ িমিনট ঢাকা িদেয় রা�া করেত হেব। 
 
�তরী হেয় �গল সব বাঙািলর অত�� ি�য় সেষ� ইিলশ। ওপের অ� টাটকা ধেন পাতা িদেয় ইে� মেতা সাজােনা 
যায়। গরম ভােতর সােথ এই পেদর জিুড় �মলা ভার। 
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Durga Puja brings laughter, happiness, new dresses, togetherness and it is the 
very time to enjoy  different cuisines! My father learnt this recipe from his 
grandma and I inherited it from him. This is my favourite dish to have during 
Durga Puja.  ------ Mohar De

Hilsa in Mustard Sauce

Ingredients: 
Hilsa fish: 600 grams in total (4 pieces) 
Mustard oil: Half cup + 2 teaspoons 
Salt: To taste 
Turmeric powder: 2 tbsp 
Red chilli powder: 1 teaspoon 
Water: Half Cup (for the spice mix and mustard - water combined) 
Black cumin seeds/ Nigella seeds : 1/2 teaspoon 
Green Chilli : 4 
Thick Yogurt: 2 tsp 
White mustard seed paste : Half cup (In a strainer add 5 tbsp of yellow and 2 tbsp black 
mustard seeds, wash under running water. Grind with salt and green chillies to a smooth 
paste by using your food processor.) 
Fresh Coriander leaves: For garnishing (optional)  
 
Preparation: 
Fish should be washed thoroughly. All the pieces need to be marinated with 1 tbsp of 
turmeric and salt (as per taste) for half an hour (minimum).  
Spice Mixture : In a bowl, mix turmeric powder (1 teaspoon), red chili powder (1 teaspoon), 
very little water (so that the spices can be mixed well), thick yogurt (2 teaspoons). 
Heat a deep cooking pan (non-stick preferably) for 2 minutes and then pour mastered oil. In 
this way the raw smell of the oil will be gone, keeping the intensity intact. When the oil is hot, 
put Black cumin seeds/ Nigella seeds (1/2 teaspoon), when they splatter, pour the spice 
mixture. Let it stir in a low flame, for 2 minutes, so that the mustard oil and spices are mixed 
well. 
Release the fish pieces and stir well for 2 minutes in medium heat. It is now time to pour the 
mustard seed paste. In a low flame cook it for about 15 minutes. It needs to be cooked for 
another 5 minutes with salt (to taste) and 3 to 4 green chillies in a lower flame. Drizzle some 
mustard oil (2 tbsp) on top. Cover and cook over low heat for another 2 minutes. 
Remove from the heat. You can garnish it with fresh coriander leaves. Serve hot with 
steamed rice. 
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িফশ িফ�ার
�লাপামু�া কর  

উপকরণ: 
 
পা�াস, বাসার মেতা �কানও সাদা মােছর  িফেল 
৮-১০ সূ�ভােব কাটা রসুন 
১ িডম 
১ চা চামচ িডজন সিরষা 
২ �টিবল চামচ পিরেশািধত ময়দা 
১ �টিবল চামচ �লবু রস 
কােলা �পপারকন� �ঁেড়া 
লবণ 
�কাট করার জন� ��ড �া�স/িব�ুেটর �ঁেড়া 
ভাজার জন� �তল 
 
�ণালী: 
 
২ ইি� ফালা �কাের মাছ কাটুন। �লবু রস, �পপারকন� �ঁেড়া এবং লবণ িদেয় �মিরেনট ক�ন। এিট ৩০ িমিনেটর 
জন� একপােশ রাখুন 
একিট বািটেত িডজন সিরষা, ময়দা, িডম, লবণ এবং �পপারকন� �ঁেড়া িমি�ত ক�ণ  
উপেরর িম�েণ �মিরেনেটড মাছ �যাগ ক�ন এবং ভালভােব �মশান 
একিট ��াট ��েট পয�া� ��ড �া�স রাখুন। তারপের এক এক কের িফশ ি�প �রেখ �রাল কের িনন 
উ� আঁেচ �তল গরম ক�ন এবং তারপের মাঝাির কের �ালুন। �েলপয�ু িফশ ি�প�িল এেক এেক �তেল 
ছাড়ুন৷ 
�সানািল হওয়া পয�� ভাজনু 
এিট কাসুি�র সােথ (সিরষা বাটার বাংলা সং�রণ) বা আপনার পছ�সই �কচাপ সহ গরম পিরেবশন ক�ন 
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Fish Finger

 
Ingredients: 
 
Any white fish fillet, such as Pangas, Basa 
8-10 finely chopped garlic cloves 
1 Egg  
1 teaspoon Dijon mustard 
2 table spoon refined flour 
1 table spoon lime juice  
Crushed black paper 
Salt to test 
Bread crumbs for coating 
Oil for deep fry 
 
 Process: 
 
Cut the fish into a 2-inch strip. Marinate with lime juice, paper powder, and salt. 
Keep it aside for 30 mins 
In a bowl mix Dijon mustard, refine flour, egg, a little bit of salt and crushed 
paper 
In the above mixture add the marinated fish and mix it well 
In a flat plate keep sufficient bread crumbs. Then put the fish strip one by one 
and roll it 
Heat the oil in high flame and then put the flame in medium. Put the coated fish 
strips one by one in the oil and fry till golden brown 
Serve it hot with Kasundi (Bengali version of mustered pest) or with your 
favourite ketchup 
 

Lopamudra Kar
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Zum Durgapuja 2019 wünscht Ihnen viel Freude
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Für Ihren Terminkalender: 
Zeit und Ort für unser 

DURGAPUJA-FESTIVAL 2020 
stehen jetzt schon fest: Wir friern 
wieder vom Do., 22. Okt. bis Mo., 
26. Okt. 2020 im Bürgerzentrum 
Köln-Chorweiler, Pariser Platz 1 

Wir feiern Laxmipuja: 
Am Samstag, den 19. 

Oktober 2019, im Quäker-
Nachbarschaftsheim, 

Kreutzer Straße 5-9, 50672 
Köln 

 

www.durgapuja.de 
Bankverbindung: Commerzbank Köln, IBAN DE26 3704 0044 0763 4249 00, BIC: COBADEFFXXX 

Indischer Kulturverein (Bharat Samiti) e.V. 
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***Alle Autoren sind 
selbst verantwortlich 
für Ihre individuellen 

Beiträge. Bharat 
Samiti e.V. übernimmt 
keine Verantwortung




