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Acknowledgments

Pashchimi is excited to present Durga Puja 2021 and its annual publication, Anjali 2021. We would like to

thank everyone who contributed to Anjali with poetry, prose, and art. We hope you enjoy reading the

contributions as much as we did.

We would like to thank all members this year who supported us monetarily to ensure we can arrange

Durga Pojo at this scale. Thank you for joining the five day long Pujo and supporting us.

Our sincere thanks to our sponsors whose monetary and moral support inspires us and keeps us going.

Please visit them during and after Pujo, you can find their details in this souvenir.

We would also like to thank our purohits. The five day long Pujo would be impossible without their

dedication and support. Not only do they perform the Pujo with all the required rituals, they also take

time and effort to explain the meanings of these rituals to our devotees. Please join us in thanking our

pujaris, Debashish Bandyopadhyay, Sudip Majumdar, and Debojit Ray.

Thanks to the participants of the cultural programs who will enthrall the audience this year through a

virtual stage.

Last, but not the least, our volunteers are our lifeline. Please accept our sincere appreciation and

recognition. You are selflessly devoting your time and effort to make this event a success. Your

dedication and effort cannot be appreciated enough.

Regards,

Pashchimi Team
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Editorial
This has been a very unique year. It has become clear that we are all in a new normal post Covid, where

before saying hello we ask “vaccinated?” Every aspect of our daily life - be it grocery shopping, attending

school or getting our prescription filled - has changed considerably. When we started planning for Durga

Pujo this year, we wanted it to be in person, but were unclear as to how to make it happen. We knew we

had to balance all aspects of our celebration - ensure health and safety, involve everyone, remain honest

to our traditions, as well as provide entertainment. Our planning process had to be very agile to

accommodate all these requirements.

So, here we are, trying to keep all traditions of Pashchimi as close to our mission as possible. This is also

our effort to make the puja safe, following the health guidelines in this uncertain environment. We hope

to share our love for the Goddess and the few days she will spend with us, with all of you.

Stay safe, stay blessed, and wish you the best of this festive season.

Anjali Team

Editorial Team: Srabasti Mukherjee, Tinny Bhowmik

Cover Image: Gouri sneho, Blissful Nari Shakti, by Sanchita Mukherjee
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In Memory of Swagato Basumallick

“Corona - Tumi Jao Shahzadi…” were some of the final words heard from you at Pashchimi’s virtual

stage. Pashchimi will miss your gentle, smiling presence.

You will always live among us - in the countless photographs you left behind and in the memories of the

recitals and stage performances you enthralled us with.

Farewell, Swagato. You will be missed.
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বাইসাইেকল

ববুান থােক মাঝারী নদী তীরবত� অ�েল। কেয়ক পু�েষর বাস। বাবা �ানীয় �ুেলর িশ�ক। ববুান একমা� বািড়র
আদেরর �ছেল। ববুানেক একটা লাল �ছােটা সাইেকল বাবা িকেন িদেয়েছ। �াস �সেভেন �ানীয় �ুেল পেড়। অন�
�ছেলেদরও সাইেকল আেছ, তেব ববুােনর মেতা টুকটুেক লাল দামী নয়। �ছা� ববুান সাইেকেল চেড় িবকােল �খলেত যায়।
মােঠর পােশই সাইেকল রাখা থােক। ব�ুরা বেল �হঁেট আসেত পািরস না? �কানিদন চুির হেয় যােব। ববুান গরেবর সােথ
বেল িকছু হেব না। তালা িদেয় রািখ।
একিদন ববুান মােঠ এেসেছ �ক �সই সমেয় �দেখ মােঠ �চঁচািমিচ, �খলেত িগেয় কাবলু আহত হেয়েছ। তাড়া�েড়া �ত ভুল
কের তালা না িদেয় ব�ু কাবেুলর কােছ ছুেট চেল যায়। সবাই কাবলুেক িঘের পা’টা �মেসজ করেছ আর কাবলু য�ণায়
কাঁদেছ। উি�� �চােখ কাবলুেক �দখেত থােক। খািনক বােদ �পছন িফের �দেখ সাইেকল �নই। �ছা� ববুােনর বকুটা উেড়
যায়। �কাথায় �গল সাইেকল? মােঠর ধাের আসেতই একজন বলেলা, একটা �ছেল সাইেকলটা চািলেয় নদীর ঘােটর িদেক
চেল �গেলা। ববুান ছুেটেছ নদীর ঘােটর িদেক। ঘােট আসেতই �দখেত থােক �নৗকা �ছেড় িদেয়েছ, �বশ খািনকটা দেুর চেল
�গেছ িক� ববুােনর লাল সাইেকলটা �দখেত পাওয়া যাে�। ববুান বা�া �ছেল, আত� নাদ কের কাঁদেত থােক। আমার
সাইেকল িনেয় চেল �গল। পিরি�িত তখন হােতর বাইের, �নৗেকা তখন মাঝদিরয়ায়…….

---- সমা�---

রাজিষ� চে�াপাধ�ায়--িচ�িশ�ী

I would like to introduce myself, Rajarshi Chattopadhyay, as a contemporary fine artist, writer, sculptor,

storyteller and poet in print as well as the web
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শারেদাৎসব

অবেশেষ ��ারা আজ এেস দাঁিড়েয়েছ িসংহরায় পিরবােরর আিদবািড় িসংহসদেনর সামেন।এত িদেনর অপূণ�
সাধ আজ পূণ� হেলা। কতশত গ� , িকংবদি�, জিড়েয় আেছ এই �াচীন �াসােদাপম বািড়খানা িঘের। �য়ং
মা দগু�া নািক পাহারা �দন এই �াসাদ, রােতর �বলা টহল িদেয় �বড়ান, �লাকমেুখ �চিলত এই গ� নািক
অেনেকই িব�াস কের আজও।এমনধারা আরও অেনক ই�ােরি�ং গ� �নেত �নেত এই বািড়খানা �চে�
�দখেত উদ�ীব হেয় িছল �স।

ইংল�াে�ই িব�েমর সে� তার পিরচয় ,দজুেন এক ই হাসপাতােলর ডা�ার হবার সুবােদ �থেম তারা
�কবলই  সহকম� িছল , পরবত� সমেয় আলাপ পিরচয় �েম ভােলাবাসায় পিরণত হেত �দরী হয় িন।
অবেশেষ পিরণয়।

ইে� থাকেলও এই মহামারীকােল উভয়পে�র আ�ীয়-�জেনর উপি�িতেত িবেয়টা করা স�ব হয় িন।
নেমা নেমা কের অ� কেয়কজন আ�ীয়-ব�ুেক সা�ী �রেখ বছর �দেড়ক আেগ �রিজি�টা ওেদেশই সারা
হেয়িছল। এখন পিরি�িতর িকছুটা উ�িত ঘটায় িব�ম ��ারােক সে� িনেয় �দেশ এেসেছ , এই পিরবােরর
সবার সে� ��ারার সামনাসামিন পিরচয় করােত। ��ারাও উদ�ীব হেয় িছল িব�েমর পিরবােরর সকেলর
সে� মেুখামিুখ হেত। কাঁহাতক আর ঐ িভিডও কেলর মাধ�েম দেুধর �াদ �ঘােল �মটােত ভােলা লােগ!

�দখেত  �দখেত স�াহ খােনক পার হেয় �গল। �হ �চ কের কেয়কটা িদন পালেকর মেতা �ভেস �গেছ।
সামেনই দগু�াপুেজা। এইবছর ও পিরি�িত স�ূণ� �াভািবক নয়। ঠা�ার আফেশাষ , এবােরও মােয়র অ�িলটা
�কঠাক মেতা �দওয়া যােব িকনা সে�হ!

��ারার ও খুব ইে� িছেলা কলকাতায় পুেজা �দখা, রাত �জেগ সবার সে� �ঘারা িক� এবাের �য �সটা
স�ব হেব না ,তা �তা �বাঝাই যাে�। িক� যেতাই িবিধ িনেষধ থা�ক এঁেদর পূব�পু�েষর বািড়টা তােক
একবার চা�ুষ করেতই হেব। িবেয়র পর ��ারার এই �থমবার এেদেশ আসা , ি�য় পিরজনরা তােক
সবসময়ই কােছ �পেত চায় ,  িকছুেতই আর সময় �বর করা যাি�েলা না। আজ ই একটু ফুরসত িমেলেছ।

সকালেবলায় িব�ম তার পুরেনা ব�ুেদর সে� �দখা করেত �গেল , ��ারা একাই একখানা গািড় ভাড়া কের
চেল এেসেছ কলকাতা শহর �থেক �ায় ঘ�া দেুয়েকর দরূে� একা� িনিরিবিল এই প�ী�ােম।
এই বািড়খানা এবাের িবি� কের �দওয়ার �তাড়েজাড় �� হেয়েছ। �দশ �দশা�ের ছিড়েয় িছ�েয় থাকা
বত� মান �জে�র শিরকেদর তাই মত। অতীত তােদর কােছ �বাঝা ব ই আর িকছু নয় ।আ�য� ! ��ারা
িনেজও �তা এই �জে�রই ,তবু �কন �য অতীেতর �চারাটান তার িশরায় িশরায় বেয় যায় �ক জাে়ন !
তাই অতীত এেকবাের ধূিলসাৎ হেয় যাবার আেগ , একবার অ�ত তার মেুখামিুখ দাঁড়ােত চাইিছল �স।
আসেল িশকেড়র সে� স�ক� হীন হেয় থাকাটা �য  কেতাটা �বদনার �সটা �স �ছেলেবলােতই অনভুব কেরিছল
তার িদিদমােক �দেখ। �বলিজয়াম �থেক উৎখাত হেয় ইংল�াে� আসা তাঁর পূব�পু�ষরা আজীবন বেয়
চেলিছেলন �বদনার �ৃিতভার। �সই �দশ �ছেড় চেল আসার সময় ,সে� কের আনা একমেুঠা মা� ,
�েত�েকর বািড়েত কােচর বয়ােম পরম যে� তুেল রাখা থাকেত �দেখেছ �স।

��ারার িশকড় অবশ� এেদেশর মা�েত নয়, তবু ভিবষ�ৎ �জে�র জন� একটুকেরা অতীেতর িনদশ�ন �তা
সং�হ কের �নওয়াই যায়! ফটেকর দপুােশ দেুটা িবশাল থােম লাগােনা মােব�েলর উপের �খাদাই করা
�নমে�ট আর এই পিরবােরর পিরচয়�াপক �লােগা �স িনজ� সং�েহ রাখেব । এখােন আসার আেগ তাই 
�মল কের �েত�েকর কাছ �থেক অনমুিত িনেয়ই এেসেছ �স। ভাঙা বািড়র ঐ শ�াওলা ধরা মােব�েলর
�নমে�ট,যার �কােনা িরেসল ভ�ালইু �নই �সটা িনেয় কার কী মাথাব�থা ! কােজই ঢালাও অনমুিত �পেত
�কানও অসুিবেধই হয়িন তার।
��ারা চুপচাপ তািকেয় িছল জরাজীণ� বািড়টার িদেক। একসমেয়র িবলাস �বভেব ভরপুর পিরবার পিরজেন
পিরপূণ� , বােরা মােস �তেরা পাব�েণ জমজমাট বািড়খানা আজ িনঝুম,জরাজীণ� ,পিরত��। কত �ােণা�ল
�যৗবেনর উ�াস নববধূর নপুূর িন�ণ,িশ�র কলহাস�,সব িমিলেয় �গেছ অতীেতর গেভ� । অ�� গােছর িশকড়
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নাগপােশর মেতা পােক পােক জিড়েয় ধেরেছ জরাজীণ� বািড়টােক। রিঙন কাচ আঁটা জানালা�েলা খেস খেস
পড়েছ । নাটমি�র ভ��ায় ,গভ� গৃহ িব�হহীন। একসমেয় একটা কথা চাউর িছল , এই বািড়েত নািক
িসংহবািহনী �দবী দগু�ার �সানার মিূত� আেছ , িযিন আজও দশহােত এই বািড় আগলান। একসমেয় িব�র
�খাঁজাখুিঁজ হেয়িছল িক� �সই মিূত� র হিদশ আজও �কউ পায়িন। এটা �য ��ফ একখানা গ� কথা সবাই
�সকথা বেুঝ �ফেল এখন  ই�াের� হািরেয় �ফেলেছ।

 এই �কা� বািড়টার সামেনর একসমেয়র নজরকাড়া ফুলবাগান এখন কাঁটা �ঝাপ আর ল�া ল�া ঘােস
ঢাকা। আকােশ নরম �রাদ, শরেতর িফনিফেন বাতােস কেয়ক� ফিড়ং ইত�ত উেড় �বড়াি�ল। একটু
দেূরর বটগাছটার ঘন প�া�রাল �থেক �ভেস আসেছ ঘুঘুর ডােকর মনেকমন করা উদাস সুর। ��ারা
চুপচাপ দাঁিড়েয় সম� শ� গ� বণ�সেমত এই ছিবখানা মেনর মেধ� �গেঁথ িনেত চাইিছেলা। �চেয় থাকেত
থাকেত তার

মেন পেড় যাি�ল কিব টমাস �েডর �লখা কেয়ক� লাইন--
"I Remember
I Remember
The House I Was born,
The Little Window
Where The Sun
Came  Peeping  In At Morn..."

খুব দঃুখ হি�ল, �মতা থাকেল এইসব �স হািরেয় �যেত িদেতা না িকছুেতই ... আসেল কােলর কােছ আ�সমপ�ণ না কের
অসহায় মানেুষর �বাধহয় �কানও উপায় �নই।

" �মমসােহব"--
�কয়ার �টকার এর ডােক  সি�ত িফরল ��ারার।
"িমি� এেস �গেছ"।
"হ�াঁ চেলা।"ভাঙা বাংলায় বলেলা �স।
একটু দেূর শাবল আর িকছু য�পািত িনেয় একটা  মাঝবয়সী �লাক  দাঁিড়েয় আেছ।  ��ারা তার িদেক এিগেয় �গল।

কাজ বেুঝ িনেয় িমি�� চটপট কােজ �লেগ পেড়েছ ,অিত স�প�েণ িসেম�গাঁথা ফলকদ�ু �বর কের আনার �চ�া চালাি�ল
�স , তদারিক করিছল ��ারা। পাথর�েলােত �যন িচড় না ধের।
বাঁ িদেকর থাম �থেক �লােগা স�িলত পাথর� খুেল আনা �গেছ। পাথরটার িপছেন খুেদ খুেদ অ�ের �রামান িনউম�ািরক�
এ কেয়ক� সংখ�া
�খাদাই করা ,সে� বাংলায় �লখা
�ছা� একটা ছড়া---
'সংখ�া বসাও খােপ খােপ
�লপু খুলেব মােপ মােপ'। �কয়ারেটকােরর মাধ�েম ছড়াটার মেম�া�ার করা �গল।
মােন? ��ারা অবাক।
--- "বেুড়া কত� া িচরকালই একটু �খয়ািল িছেলন , �শষ বয়েস মাথায় একটু িছট ও �দখা িদেয়িছল, সারািদন �কবল ছড়া �লখা
আর কলক�া িনেয় খুটখাট করেতন। পের আবার সােহব িমি� এেন কী সব তালা চািবর নতুন �খলা িনেয় �মেত উেঠিছেলন

"---জানােলা ব�ৃ �কয়ারেটকার�।
িক� এটােক পাগেলর ল�ণ বেল মানেত মন চায় না ��ারার।
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িমি� কােজ মন িদেয়েছ, এবাের ি�তীয় থাম �থেক �নমে�টটা �বর কের আনার �চ�া চলেছ ,পাথরটার উপরিদকটা
অেনকটা আলগা হেয় এেসেছ , আর একটু ফাঁক কের িনেত শাবলটা একটু �ঢাকােতই একটা ধাতব শে� চমেক �গল সবাই।
িভতের �লাহার বা� জাতীয় িকছু আেছ। একটু �জাের চাপ িদেতই �নমে�টখানা আলগা হেয় �বর হেয় এেলা।আ�য� ! চ ওড়া

থামখানার অভ��ের �ছাট একখানা ��ােকা� । তার মেধ� রাখা আেছ �ছা� একখানা �লাহার িস�কু জাতীয় বা�।
এইরকম গে� �শানা ��ধন জাতীয় ব�াপােরর হিদশ �পেতই ��ৗঢ় িমি�� মেহাৎসােহ আবার কােজ হাত লাগােলা।

কেয়কটা বা�াও মজা �দখেত এেস জেুটেছ।আে�আে� ভীড় বাড়েছ।
অবেশেষ িমি� , ��ারা এবং �কয়ারেটকার, এই িতনজেনর িমিলত �েচ�ায় �বর কের আনা �গল �ছা� িস�েুকর মেতা
কা�কায� করা বা��, িক� অেনক �চ�া চির� কেরও �খালা �গল না। �কান ও চািবর ফুেটাও নজের পড়েলা না । বা�টা
নাড়াচাড়া করেত িগেয় হঠাৎ ��ারার নজের এেলা বা�টার িপছেন �ছা� একখানা �লাহার চাকিত জাতীয় িকছু।---"সােধ িক
আর �লােক বেুড়া কত� ােক পাগল বলেতা ! �দেখা িগেয় একখানা আধলা ইেটর টুকেরা �রেখ �লাক নাচাে� ,ন ইেল কী আর
ঢকঢক কের আওয়াজ কের!�সানাদানা, �মাহর হেল  ঝনঝন শ� হেতা ---িবড়িবড় করেত লাগেলা ব�ৃ �কয়ার �টকার।
হঠাৎ ��ারার মাথায় িঝিলক িদেয় উঠেলা , কি�েনশন ল�! ইেয়স িন�য়ই তাই । ইে� কেরই  বাে�র িপছেন রাখা হেয়েছ

লকটা।আরঅন� পাথরটায় কি�েনশন নং।
আে�আে� জটলা বাড়েছ, এখােন আর �বিশ�ণ থাকা �ক নয়।

��ারা দরাজ হােত ওেদর িকছু টাকাকিড় িদেয় �নমে�টদেুটা আর বা�খানা িনেয় গািড়েত উেঠ পড়েলা।
বািড়েত এেস �সাজা িনেজর ঘের চেল �গল ��ারা। কি�েনশন লেকর ন�র িনেয় বসেত হেব। অ��েণর �চ�ায় ��ারা খুেল
�ফলেলা তালা। িভতের একখানা অপূব� সু�র �সানার িসংহবািহনী �দবী দগু�ার �িতমা।আর �ছা� একটা তামার পােত িকছু

ছড়ার আকাের িকছু একটা �লখা।সব�� বা�টা �স তুেল িদল ঠা�ার হােত। স��ােবলায় সম� আ�ীয়-�জন হলঘের

জমােয়ত হেয়েছ। গলাটা পির�ার কের িনেয় ঠা�া পুেরা ঘটনাটার িববরণ িদেয় বলেলন

---"বেুড়া কত� ার উইেলর কিপ �তামােদর �েত�েকর কােছই আেছ , এই বাে�র মেধ�ও �দবী দগু�ার মিূত� র সে� তামার পােত
�খাদাই করা রেয়েছ �সই এক ই কিবতার �িতিলিপ।

"খুিঁজ খুিঁজ নাির
�য পায় তার ই
িলেখ িদলাম ই�াপে�,

মানেত হেব ছে� ছে�।"

�সই িহেসেব এই মিূত� এখন ��ারার।
��াতারা সবাই নীরব। ��ারা উেঠ এেস ঠা�ার পােশ বেস তাঁর হাত ধের বলেলা ,

--"পেরর কথা পের হেব আপাতত মাতা িসংহবািহনী �তামার িজ�ায় র ইেলন। চেলা এবার পুেজার অ�িলটা সবাই িমেল

এখােনই �দওয়া যাক।"

অ�মীর িদন সকােল সবাই একসে� হাতেজাড় কের ম� পেড় অ�িল িদি�েলা।
টুবান হােত ফুল �বলপাতা িনেয় �চাখটা একটু ফাঁক কের ঠুমিরেক বলেলা --

"�দখ ঠু�, মা দু্�ার মখুটা �কমন হািসহািস �দখাে�।"
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--"হেবই �তা কতকাল পের মা িনেজর বািড়েত িফের এেসেছন �য। িফক কের একটু �হেস বলেলা ঠু� ওরেফ ঠুমির।

সুিমতা দাশ��
আিম একজন সাধারণ গৃহবধূ। ব ই পড়েত ভালবািস। একটু আধটু �লখােলিখর শখ আেছ, যা আমার �দনি�ন

জীবন যাপেন একটা �খালা জানালার মেতা, বা�বতার গ�ািলকা �বােহ জমেত থাকা ��দ ধুেয় মেুছ সাফ কের

টাটকা বাতােস �াণভের �াস িনেত সাহায� কের।
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ি�য় কলকাতা

ি�য় কলকাতা,

অিতমাির জরাব�ািধেত িন�য় �া� তুিম, �া� এ পৃিথবী- থমেক �গেছ জীবন- বাক �� ধিরি� | তবু
�যিদন পি�িম �দেশর ফ�াকােশ িবেকেল বািড়র পােশর ওয়ালনাট গাছটার অনিতদেুর দীরঘঘ�কায় কাশ��
�চােখ পড়ল,মন �নেচ উঠল �তামার জন�,কােন বােজ ঢাক- �ান বেল, "এেসেছ শরত,িহেমর পরশ"..

আমার �স �পাড়া �দেশ এখন িন�য় িহেমল হাওয়া,�রােদর লেুকাচুির,আকােশ �পজঁা তুেলার মত �মঘ,জেল
ভাসেছ প�,�রল লাইেনর ধাের কােশর �ঝােপ �দৗেড় �বড়া� অপু দগুগা।

িরিনিঝিন �বেজ ওেঠ আমার �ফান,ওপাের �সই গলা-"িক �র আসিব না এবার ও?"মােক বিল, পৃিথবীর �য
বড় অসুখ মা,ব�ািধসুর দািপেয় �বড়া� কলকাতা �থেক ক�ািলফিন�য়া..পৃিথবী সু�� �হাক ,�দৗেড় যােবা
�তামার কােছ|

�যিদন কলকাতা �ছেড় �থম উেড়িছলাম উেড়াজাহােজ, �সিদন নতুন নাম হেয়িছেলা আমার `�বাসী'। �স
পরবাসী জীবন বড় দীঘ�,�সথা শরত আকাশখানাও বড় িন��|

তেব আমার মত কত �বাসী এখােন| সকেল একেযােগ এক মেুঠা কের কলকাতা জেুড় জেুড় �তির কেরিছ
�বাসী শারদ চালিচ�| কলকাতার পটুয়া পাড়া �থেক এেনিছ ম�ৃয়ী মা দগুগা| আগমনীর খুিশেত কত সাজ
সাজ রব---ধুপ,ধূেনা,�ভাগ,অ�লী,গান বাজনা-কত হািস|

আমােদর �ছেলেমেয়রা বেল fall উৎসব,আসেল ওেদর কথা �েন বিুঝ!! �হথা শরত ও �বাসী| িক� এবার
বাধ �সেজেছ ব�ািধসুর| িব�বাসীনী �দবীর আরাধনা তাই এবার মনেন| িনেষধ জাির িবিধিনয়েম| �তামার
রােজ�ও �দবীর �বাধেন পেড়েছ িনেষধ,উৎসব �সখােনও ি�িমত| 

ঊমা �তামার ঘেরর �মেয় - এবার �হাক না আদর আটেপৗের,নাই বা থা�ক �জৗলষু চাকিচক�,�হাক না
এবার �ােনর বরণ| সরল �ােনর িব�ােস অ� �হাক ব�ািধসুেরর,বিল �হাক সকল দঃুসমেয়র | 

 সামেল �রেখা �তামার এ বােরর পুেজাবািষ�িক,সামেল �রেখা আমার উেঠােনর িশউিল গাছ- সকল জরােক
পরা� কের আবার িফরেব ঊমা �তামার অিলগিল �ত- কলষুহীন নতুন শারদ�ােত বািড় আসব
আমরাও-বািড় �থেক বােরায়াির প�া�াল �থেক রাজবািড় �ত �� হেব অ�লী,এক সুের এক �ােণ ডািকব,
বিলব" শরণাগত দীনাত� ত,পরী�াণ পরায়েণ,সব��াত�হের �দিব নারায়ণী নমা্�েত".....ভােলা �থেকা কলকাতা...

সামেল �রেখা সকলেক
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ইিত- �বাসী, পাঠশালা। �পিনিসলেভিনয়া।

Soumi Basu

I am Soumi Basu, mother of two, and I live in Cedar Rapids, IA. I love to write, recite, and paint in my

spare time. I wish you all the best on Durga Puja.
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িচ�ক িশ�ক

রবী�সদেনর কােছ বাস থামেতই �ড়মিুডেয় একদ�ল মানষু উঠেত উদ�ত �ােয় চলিত বাস�েত । ক�া�র
িনপুণভােব যা�ীেদরেটেন তুলেছন বােসর পা-দািন �থেক এবং �ঠেলঠুেল তােদর �ভতের ঢুিকেয় িদে�ন।
কাজ�র জন� যেথ� দ�তার �েয়াজন, �মােটও সহজ নয়। কাজ� এমনভােব করেত হেব যােত বােসর
অভ��ের অেনক যা�ী থাকা �ে�ও বাইের �থেক িভড় �তমন �বাঝা না যায় ।এবং আরও �বশী
যা�ীেদর আকষ�ণ করা যায় । আবার �বিশ �জাের যা�ীেদর �ঠলােঠিল করেল, আেছ জনেরােষর মেুখ
পড়ারিবপদ। এমত অব�ায় বােসর িভড় যখন বাড়েছ এক যা�ীর িবরি� সূচক ম�ব� �শানা �গল।
"এত �লাক সব িফ� �ার �দরেদখেত এেসেছ"। বােস িভড় হওয়া �ে�ও একটা নীরবতা িছল। �লাকজন
িকছুটা �শাকাত� ও বেট। িক� িফ� �ার �দখেত আসার উি�� �শানার পর কয়লা গাদায় অি�সংেযাগ
করার মত সবাই �ায় একসে� �েল উঠল। রীিতমত গেজ� উঠেলন সকেল। "�কবলেল কথাটা ?
িন�য় �বটা এ রােজ�র �লাক নয়। বাইের �থেক এেসেছ। বা�ািলর কালচার সং�ৃিত িশ�া এসব িকছুই
জােন নাহতভাগা? এর সে� একসােথ যা�া করাও পাপ।" �লাক�েক এখুিন বাস �থেক নািমেয় �দওয়া
�হাক, রায় �দন সকেল।

এমন ঘটনা কলকাতা শহের �ায়ই ঘেট থােক। িক� এই িদন�র একটা িবেশষ� আেছ। ১৯৯২
সােলর এি�ল মাস, তখনকেলেজ পিড়। ওই বাস�েত ওঠার িমিনট ২০ আেগ আিম সত�িজত রায় �ক
�দিখ। �সটাই �থম ও �শষবােরর মেতা �দখা। তার দীঘ�েদহ� শািয়ত কােচর বাে� ন�ন �া�েণ।
মানেুষর িভড় উপেচ পড়েছ তােক �শষ বােরর মত িবদায় জানাবার জন� । িচ�তারকারা অেনেক উপি�ত
�সখােন । মাইেক �সৗিম� চে�াপাধ�ােয়র কথা �নিছ , বলেছন " আজ ি�তীয় বার িপতৃহারা হলাম"।
ন�ন চ�র �থেক বাইের এেস বাস��াে�র িদেক এিগেয় যাই। �সখােনও কাতাের কাতাের �লাক ।
িযিন �কানিদন হয়ত গান কেরনিন তার গলায় সুর ".... বেলা দঃুখ িকেস হয়"। একসে� হাজার
হাজার মানষু �ক  দঃুেখ এতটা  �শাকাত�    হেত আিম আরেকানিদন �দিখিন।

সত�িজৎ রােয়র ওপর �দেশ িবেদেশ আজ অবিধ যা যা �লখা হেয়েছ তা এতই সুিবশাল ও সুসম�ৃ �য
আমার মত �লােকর পে�আর িকছু িলখেত যাওয়া মােন �সটা বাতুলতা , বা বাচালতা হেয় দাঁড়ােত পাের।
তবু িকছু �লখার �চ�া করিছ, িবেশষ কেরসত�িজৎ রায় িক ভােব আমায় ব�াি�গত ভােব �ভািবত
কেরেছন। খুব �ছাটেবলায় মা এর সে� �িপ গােয়ন বাঘা বােয়ন ছিবেদেখই সত�িজৎ রােয়র সে� পিরিচত
হওয়ার সূ�পাত। তখন এতই �ছােটা িছলাম �য গ�টা �য �ক িক িনেয় �সটাই বঝুেত পািরিন। মা
আমােক আেগ �থেক গ�টা �িনেয়িছেলন তাই ছিব �দেখ খািনকটা অনমুান করা যাি�ল। ভুেতর নাচ ও
আকাশ �থেক ম�ািমঠাই পড়ার দশৃ�টাই সবেচেয় উপেভাগ কেরিছলাম। তারপর আেরককটু বড় হেয় একিদন
জ�িদেন উপহার �পলাম তাঁর �লখাৈকলােস �কেলংকারী। পি�মব� সরকােরর জন -িশ�া স�সারণ
িবভােগর সুবােদ পাড়ায় পাড়ায় অেনক সরকারী লাইে�ির �তরী হেয়িছল। আমােদর পাড়ােত িছল
এমিন এক� লাইে�ির - শহীদ �ৃিত পাঠাগার, আজ ও হয়ত আেছ। এই লাইে�ির�রকল�ােন খুব
�ছাটেবলােতই বই পড়ার �নশা �তরী হেয়িছল। এেক এেক �ফলদুা, �েফসর শ�ু ও সত�িজেতর অন�ান� নানান
গ� �শষ করিছ। আবার �ুেল িগেয় এই সব গ� িনেয় ব�ুেদর সে� খুব আেলাচনা হত। একিদন এক
মাত�র ও িকি�ত ��ানী িহেসেবপিরিচত এক ছা� এেস বলল �য সত�িজেতর �লখা তার ভাল লােগনা
কারন িতিন তাঁর �লখার মেধ� "�বশী পি�িত �দখান"। তারমেত উিন অেনক �দশ ঘুেরেছন, অেনক
অিভ�তা স�য় কেরেছন �কই িক� তাই বেল গে� �স�েলা িলেখ আমােদর �শানাবার �কান যুি�
�নই। এই যুি� আমার কােছ খুবই �াি�কর মেন হেয়েছ । এখন বিুঝ �সই সময় সত�িজৎ রায় না
থাকেল আিম অেনকিকছুই জানেত পারতাম না। ��ািনশ ও ইতালীয় ভাষায় "ধন�বাদ" �য যথা�েম
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"�ািসয়াস" ও “�াতিসএ" এবং এেদর উ�ারেণেয সূ� �েভদ আেছ (যা �েদাষ িম�র কান এড়ায়
না), অথবা লািতন আেমিরকার এল �দারােডার কথা , ভারেতর �াচীন ভা�য�� , আলতািমরা �হার
�ভতর আঁকা বাইসেনর ছিব, মায়া সভ�তা, হাজ� এর �ন�ন এসবই সত�িজেতর কাছ �থেক আমার জানা
ওেশখা। ই�ারেনট , �বদিুত�ন মাধ�ম, ইউ-�উেবর �গাড়া প�েনর অেনক অেনক আেগ সত�িজৎ তাঁর
একা� �মৗিলক �লখার মেধ�িদেয় আমােদর এ�িল িশিখেয়িছেলন । এজন� আিম ও আমােদর �জে�র অেনক
মানষু তার কােছ ঋণী ।

সত�িজৎ রায় মারা যাবার িদন ২৫ আেগ আকােদিম পুর�ার পান। িতিন তখন অসু� এবং হাসপাতাল
�থেক িভিডও িল� এরমাধ�েম আউে� হাপবান� তােক পুর�ার� �দান কেরন । তার পুর�ার �হণ কালীন
ব�ৃতা আমরা সকেলই �েনিছ। �ছাটেবলায়মার কােছ �েনিছ সত�িজৎ রায় ইংেরিজ বলেতন সােহব �দর মত
, যা আমার মা �কান এক অন�ুােন িগেয় �েনিছেলন। তারউ�ারণ ি��শ ইংেরিজ ধাঁেচর । আমার এক
ব�ু এই পিরে�ি�েত বেলিছল �য পুর�ার �হণ করার সময় সত�িজৎ নািক তাঁর ইংেরিজ উ�ারণ বদেল
�নন - িতিন ইওক� -সায়েরর উ�ারেন ব�ৃতা� �দন যােত তার অসু�তা �বাঝা না যায় । কলকাতায়
�থেকতখন বাংলা ছাড়া সব ভাষাই িবেদশী মেন হয় । ি��শ বা ইওক� -সায়েরর উ�ারেণর ফারাক টা িক
ও �কাথায় এিবষেয় আমারিব�ু মা� ধারনা �নই । তাই ব�ু�র ব�ব� �মেন িনেয়িছলাম - হেবও
বা �ভেব।

মেন আেছ �িভেত আগ�ক �দখার পেরর িদন কেলেজ িগেয় Radio Wave Propagation পড়ােত ঢুেক
স�ার আমােদর ��করেলন - "আ�া বলেতা, �তামরা জীবেন �কানটা �কানিদন হেব না?"। তারপর
িনেজই উ�র িদেলন - "�পম�ূক"। এরপর ছিব�আিম ব�বার �দেখিছ, �যমন �দেখিছ পেথর পাঁচালী,
অপরািজত ও অন�ান� ছিব�িল। তেব আগ�ক ছিব�র এক� িবেশষ�হল এর কািহনী তার িনেজর
�লখা - �যমন অবশ� িপ�র ডাইির, হীরক রাজার �দেশ, জয়বাবা �ফলনুাথ ও �সানার �ক�া। আগ�ক
ছিব� �দেখ মেন হয় এ� সত�িজেতর িনেজর জীবন দশ�েনর �িত�িব। "চাকিত �ত চাকিত �ত ",
িসিক-আধুিল ও চ�-সূয� িমেলযাবার মতই তার িনজ� ভাবনা, সমাজ-িচ�া , ধম� ও ঈ�র �চতনা �িল
িতিন মনেমাহন িমে�র (উৎপল দ�) মেধ� �যনিমিলেয়েছন। আবার িকছু িকছু ��ে� িতিন �েফসর সুিধ�
�বাসও (িদপ�র �দ) বেট । �য মানষু�র পড়া�না আেছ , মলু�েবাধ-িবহীন নন িক� সামািজক
বা�বতার িশকার হেয় তােক সি�� হেত হয়। গে�র ��েত এই দইু চরীে�র মেধ� িভ�তা থাকেলও,
মধ�বিত� পয�ায় �বঠকখানায় তক� চলাকালীন মনেমাহন িম� ও সুিধ� �বােসর মেধ� িচ�ার অিভ�তা �চােখ
পেড়। িব�াস টা দঢ়ৃ হয় সত�িজেতর মনন ই �যন মনেমাহন-সুিধে�র মেধ� �িতফিলত হেয়েছ ।
সত�িজৎ তার সা�াৎকাের অেনকবার Twelve Angry Men ছিব�র কথা বেলেছন। িতিন পিরচালক িসডনী
লেুমেটর কািরগির দ�তার �শংসা কেরন �যভােব দীঘ� সময় এক� কে�রমেধ� ঘেট যাওয়া বাক িবিনময়
�ক �খর মনুিশয়ানার সে� সািজেয়েছন পিরচালক। অথচ দশ�ক এক মহূুত� েয়র জন� �াি� অনভুবকেরন না।
আগ�ক ছিব� �কও আমার অন�ুপ মেন হেয়েছ - িবেশষ কের �বঠকখানায় চলা আেলাচনার সময়�েত।
১৯৯১-১৯৯২�ত ঘেট যাওয়া এই আেলাচনা বা তক� যাই বিল না �কন - আজেকর �দশ ও পৃিথবীেতও
১০০ ভাগ �েযাজ�।

আজকাল িব� জেুড় সব িকছুর ওপর একটা রাজৈনিতক তকমা �দােনর �চ�া চলেছ। এই �ি�য়ার মাধ�েম
�য �কােনা মানষু - িবেশষ কের িবখ�াত মানষুেদর, �কান না �কান মতাদেশ� ক�াগত করা হয়।
অমকু মানষু� ডান বা বামপ�ী , সমাজতাি�ক বা ম�ুবাজার প�ী ইত�ািদ। বলাই বা�ল� সত�িজৎ এই
আেলাচনা �থেক বাইের থােকন না । �িত��ী ছিবেত ই�ারিভউ িদেত এেস িস�াথ� (ধৃিতমান) যখন
বেলন িভেয়তনােম মািক� ন পরাজয় সবেচেয় ���পূণ� তার কােছ এবং তখনই তােক �� করা হয়
"আপিন িক ক�ুিন�?"। �ভাবতই অেনেক ভােবন সত�িজৎ পা�� র �ম�ার না হেলও কম�ুিন�
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িচ�াধারার পে� িছেলন। মেন রাখেত হেব সুনীল গা�িুলর কািহনীেত এই সংলাপ িছল না আিম
যতদরূ জািন। কম�ুিন� শ�� ১৯৭০-৭২ সােল �তির এই ছিবেত একশভাগ �াসাি�ক। আবার
তার �লখা "হীরক রাজার �দেশ" ছিবেতও তার �িমক, িশ�ক ও চাষীেদর পে� এবং অত�াচারী
রাজশি�র িব�ে� িবে�াহ ও সং�াম পাই । আবার অপরিদেক তারই সৃি� করা চির� "�ফলদুার �ােয়�"
রা �বিশরভাগই জিমদার বা বেনদীপিরবােরর মানষু । তােদর �কা� বািড়, িবিলতী গািড় ও "বাড়ীর
সংল� জমাদার ওঠা নামা করার �ঘারােনা িসিঁড়"। তািরণীখুেড়াতার সৃি� আেরক� চিরে�র ��ে� এিক
রকম ব�াপার �দিখ । মেন হেত পাের তার মােন িক িতিন সাম�ত� এর পে�? ৬০এরদশেক উৎপল
দ�েক যখন নকশাল আে�ালেনর জন� �জেল বি� করা হয় তখন সত�িজৎ রায় ইি�রা গা�ী �ক িলেখ বা
দরুাভােষজানান তার ��ােভর কথা, বেলন "its a disgrace” । �শানা যায় �নেহ�র সমাজতাি�ক
কাজ� কালােপর উপর তথ�িচ� িনম�ানকরেত অনেুরাধও কেরন ইি�রা গা�ী, যা সত�িজৎ �ত�াখ�ান কেরন।
এসব �থেক আমার মেন হেয়েছ ব�ি� সত�িজেতররাজৈনিতক মতাদশ� যাই থাক না �কন, ছিব করার সময়
িতিন �াধান� িদেয়েছন মানষু এবং সমাজ ব�ব�া ও তােদর সংকট �িলেক।�কান রাজৈনিতক দেলর �িত
প�পািত� �দখান িন িতিন।

মািক� ন �দেশ বাংলা �ুল চালাবার সময় আিম সত�িজৎ রােয়র একটা পঙি� খুব ব�াবহার কির। মেন
হয় এটা ওনারও �বশ ি�য়, কারন দেুটা ছিবেত উিন ওই লাইন � ব�বহার কেরেছন। লাইন�র ব�ব�
িছল "বাংলা ভাষা ভুলেত �গেল িবেদেশ যাবার দরকারহয় না, �দেশ িতন মােসর মেধ� �ভালা যায়।
উি�� �সানার �ক�ার ম�ার �বাস ও আ��ক ছিবেত মনেমাহন িম�র মেুখ �শানাযায়। আশাপূন�া
�দবীর এক� �লখােতও এই ব�ব�� �চােখ পেড়।

২০২০ এক� িবেশষ সাল বেট। একিদেক �কািভড অিতমািরর �েকােপ পৃিথবী �ায় �থেম িগেয়েছ ও অেনক
কামকােজর �িত অন�িদেক �কৃিতর একািধক তা�বলীলা �মশ চলেছ িব�জেুড়। আবার এ� িবদ�াসাগর
মশাইেয়র ি�তীয় জ�শত বাষ�িক। এবংসত�িজৎ রােয়র জে�র ১০০ বছর। সত�িজৎ রােয়র পেথর পাঁচালী
ছিব �যমন পৃিথবীর কােছ �সরা ১০০� ছিবর মেধ� গণ� আমারকােছ িতিন এক পরম িশ�ক ও িচ�ক
যার কাজ আমােক �িতিনয়ত �ভািবত কের।

~ জয়দীপ দাশ সান�াি�েকা �ব-এিরয়ার বািস�া, �াঊড ও তথ� �যুি�র �পশায় চা�িররত। িদশারী ফাউে�ষন
বাংলা �ুেলর সহ-�িত�তা। মািক� ন যু�রাে� বাংলা বইএর িবপনন সং�া "বইপাগল (Bookmanic) " এর
�িত�াতা।
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Tips for Getting the Perfect Pujo Pic

Hey! Hey you - yes you.. Psst! Listen - I have some good advice for you.

What do you mean... how do I know it's good advice? Of course it is… it’s come from a Bengali

intellectual middle-aged man. It is the absolute pinnacle of brilliance! Anyway - it’s not about me: it’s

about you. Just hear me out. Before we begin, though, I must warn you that there are always two ways

you can interpret this advice. If one of them offends you, I mean the other one.

Let’s just start by admitting that you are fat. Yep, you heard me: I called you more overweight than usual.

Now, now… drop that angry frown. Just admit to yourself: it is not the fault of the camera you look like

this. The sooner you accept this reality for yourself, the faster you will find happiness. It is not the

camera, it is not the dress, it is not the photographer - it is you. Your crash diet hasn’t worked (as the

bathroom scales probably scream every day. And no: paleo diets only work for white women who are

already size one - it doesn’t work for the ব�ললনা-s who have been stuffing themselves with লিুচ আর
আলরু দম. So instead of fixing things yourself, how can you fix the pic instead? Listen on.

First of all, the best way to look pretty in your peer group is to change your peer group. It’s ok to PNPC

with your regular folks. But when you are lining up for the picture, find the ugly crowd. Get front and

center of the grotesque crowd, and you will be the belle of the ball. Even if you cannot change the whole

group, find the ugly duckling in your friends’ circle and hug her like there’s no tomorrow. People see you,

people see the beast. It’s the beauty, and the beast. You can thank me later.

Next, you can always change the photographer. See, your husband might be carrying the thickest and

longest camera lens around, but we all know it’s not the size that matters. Find the handsome new guy

walking around. He might be married, but you can always ask him to take a picture - touching the phone

is totally cool with his wife. Go for the photo with the slick & shiny Google Pixel phone, or maybe the

Samsung if you’re feeling adventurous. What about your trusted iPhone? Well, honey, if it was that good,

would you be reading this advice?

Here’s one more: make a list of a few compliments to give to other women. Ideally, keep it handy on a

note on your phone. As soon as you get home from the Puja right after all the pictures have been taken,

start commenting on other women’s photos on Facebook (even if they look vaguely familiar). I’ll get you

started on the list: সু�রী, কী িমি� লাগেছ, gorgeous, etc. Bonus points for using words like “gurl”, “hottz”,

or “xoxo”. When you have spread the joy around, it is inevitable that they would also come back and

leave pretty much the same comment on your photo. See - it’s simple, right?!

Ok, real talk? It is also about the angle and the lighting. As in, how to angle and elbow your way into a

group of women who’ve already lined up for a pic. You have to be lightning quick! Find the exact spot

where you can be out of the shadows but not in too much of a harsh light. The trick is to find the poor
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soul who you might consider dispensable, and just eliminate the competition. Get in front of them, step

on their toes, make sure their eyes are closed when it’s clicked. And you don’t have to hold in your

tummy for the whole thing: just that split second before the photographer says “Ready… set… <click>”,

you tuck it in and poke the woman next to you. Like I said above, you get the thin waistline in the pic,

and she gets whatever she deserved anyway.

What should you avoid, you ask? Why that’s simple - avoid your kids! They demand too much time and

attention, and they will inevitably be the reason why you miss the perfect moment. Listen: it’s very

simple. Getting the perfect picture means being at the right place at the right time. But since you don’t

know when the right time is: you should just hang around at the right place and wait for the right time to

come by. I guarantee you, the right place is not near those tiny human beings.

Who should you get photographed with? Find the “in” crowd! Yeah, yeah… I know that the so-called

celebrities here wouldn’t even get a second look in Kolkata; because as we all know that’s where all the

geniuses live. But unfortunately for you, because you have US citizenship, you must enjoy the puja here

in the SF bay area. So as unpalatable as it might seem, you have to go up and say nice things to the

young upstarts running cultural shows, the self-important nobody who seems to know the whole crowd

personally, and then get into their photo albums or at least the same pics as them. If that picture gets

250 likes on Facebook, it is your credit, of course! That is the perfect pujo pic: you’re surrounded by all

the beautiful “কালচারাল” people of the Bay Area, and you have the perfect angle, the perfect saree, and

the perfect smile. All because you listened to my advice.

You’re welcome.

~ Sudipta Chatterjee
Sudipta has lived in the SF Bay Area for the past 13 years. When he is not slaying dragons or giving
unwanted advice, he is generally found enjoying the company of his wife and their dog, Moni. A software
company in the Silicon Valley helps pay his bills.

20



Kids’ Corner

India Through My Eyes

My most recent trip to India was in the summer of 2015 when I was going to second grade. I had gone to

India before, but I didn’t remember anything. My trip to India was sort of like a wake-up call from the

closed reality I was living in America. I first arrived in New Delhi where my dad’s sister (Pishi) lived. I

didn’t suffer from a lot of jet lag. The only thing that bothered me was the cold water from the showers.

I didn’t have much of a culture shock until my Pishe-moshai had asked if I wanted to take a walk with

him. While on the walk I noticed that not all the streets were paved, stray dogs and cats were

everywhere, and there was so much trash on the streets. I had asked him a lot

of questions about the stray animals, the trash, and the unpaved streets. He

didn’t seem to have an exact answer. I later realized throughout the time I

spent there that India was a very populated country. There were not enough

trash collecting companies. There weren’t many pet shelters there either.

India just wasn't as developed as America. As was the rest of the world.

A few days later a building was being built right beside my aunt's apartment

building. The people building the building weren’t construction workers. They

were normal people. The people working had brought their families along. They had set their tents up in

a row. All the adults of the families took the individual pieces of brick and cemented them together to

start making the building. They would work from early in the morning to 8 o'clock in the evening. Most

probably they didn’t have the correct building equipment. After they were done with their work, they

made a fire and fried rotis with their one and only pan. They did that every day for as long as I was there.

The kids played all day until it was time for dinner. I noticed that they didn’t have any toys to play with

but only themselves and the rocks and sticks around them, yet they looked like they were having so

much fun. I wanted to go and talk to them so badly, but I didn't speak Hindi fluently. I also noticed that

they wore the same clothes almost every day and didn’t take showers. I knew that these people were

poor, but I didn't feel bad for them. It wasn’t after a few years later that I realized these people were in

poverty, and that wasn’t the worst of it.

Most of the time I had fun. I particularly enjoyed the food I ate there. Finally, I could eat something that

wasn’t from my mom's hand. It’s not that I don’t like my mom’s food. I love it, but I was just so used to it.

It wasn’t until I went to Tripura to visit my mom's family that I had learned to not take my mom’s food for

granted. When I arrived at their house the first thing they asked me after they

greeted me was if I was hungry. I said "no", but they told me to eat lunch anyway.

They gave me a "Chingri Macher Torkari". They filled my plate with rice. When I

told them it was way too much for me, they told me to eat it anyway, and that I

would gain some weight. Wait, isn't gaining weight a bad thing? I was so

confused. The first thing that came to my mind when I tried the dish was SPICY. I

thought my spice tolerance was good enough, but they had proved me wrong.
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My cousin was still at school since India's school year is different from America’s. When he came home,

they had served him twice the amount of rice that they had served me and he had no trouble eating the

food. In fact, he had finished what had taken me 30 minutes to eat in 5 minutes. I had never seen this

intensity, passion, and love towards food in my whole life.

Another time, I had asked if we could stop and eat Phuchka. I live for Phuchka, and since I live in

America, I only have Phuchka once in a while which makes me love it even more. But it turns out my love

for Phuchka isn’t as big as my cousin's appetite. He had challenged me to a contest to see who could eat

the most Phuchkas in a limited amount of time. I was being dumb when I accepted the challenge. Of

course, he would win! But that isn’t the thing that surprised me. What surprised me was that he ate one

Phuchka in a whole bite. We were only 6 years old. It was almost like he was inhaling the food. I’m 13

years old now and I still can’t eat one Phuchka in a whole bite. Another thing that I enjoyed about India

was the colorful culture and traditions there.

I’m not a dedicated believer of God, but a lot of my family in India is. Especially my mom’s side of the

family. In Tripura, my family has a dedicated room for the gods. It is really beautiful. Every day after they

finished praying the whole house would smell of incense. In the summertime, there aren’t many poojas,

but there was one festival we went to. It was called Roth Jatra. We went to Jagannath Temple. The

whole place was decorated with lights and colorful flowers. It was a completely different experience.

Near the temple were stalls. My cousin had bought a flute and I bought a set of drums. Unlike me, my

cousin pursued the flute and still plays it very well today.

I had also visited Kolkata. Sometimes my grandma from my dad's side of the family would take me on

walks. I loved going on those walks, I could experience so many sights, sounds, and smells. I could hear

people bargaining about the price of their vegetables. I could smell the food frying from the food stalls. I

could see the colorful displays of flower necklaces. One time my grandma bought me Daab (tender

coconut). People drink the water out of these coconuts and then use the pulp for cooking food. I was

hesitant to try it. So after a bunch of persuading and guilt-tripping, I finally tried it. It tasted so delicious; I

can't wait to try it again. I also visited Durgapur, the place where I was born. There wasn't anything

extremely special about that place, but I felt really welcomed there. My Grandparents knew a lot of

people and the people all knew me. They hadn’t even seen me before, but I guess the only thing my

grandparents ever talk about is me. Maybe it’s the consoling fact that I was born there that made me like

it so much.

Now that I think about it, I miss India a lot. For a lot of people that have not been to India all they see is a

half-developed, densely populated, and polluted country. But It’s so much more than that. It's full of

culture, tradition, food, and family. But to fully understand all that you’ll have to actually go there.

~ Rajnandini Biswas , Pathshala Bangla School in Pennsylvania

Rajnandini is 13 year old, popularly known as June by her friends. She loves music and art.
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A Small Tribute to My Birth Place
I ran as fast as my feet could take me. I wanted to see her, even just get a glimpse. I could hear bells and

music ringing and echoing all around. The lights lit up the whole city, you couldn’t even guess that it was

night. The crowds started to get thicker, everything was barricaded with a wall of people as eager as I

was just to see her. Even if it was for a moment, a second of time, it would be worth it. Everyone was

huddled together, shuffled into one big squashed up group. I tried my best to push up to the front,

squeezing my way through the gaps of people. The light kept getting brighter, the sounds getting louder,

voices and drums telling me I'm almost there. Her saree was gorgeous, red, yellow and gold draped

across, glittered with hundreds of jewels. At first you couldn’t even tell she was wearing one with all the

jewelry draped across her. Everything at her feet was ablaze, her crown glittering and her weapons held

tight in her hands. There she was, Maa Durga.

~ Saimantika Dey, Pathshala Bangla School in Pennsylvania

Saimantika is 12 years old. She is a California born girl who is eager to see her birth place “… thru her

eyes”. She loves to sing, play piano and mingle with friends.
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Rather Mela

~ Shrimayi Dasgupta, Pathshala Bangla School

Shrimayi is 8 years Old and is in 3rd grade in Oak
Grove School Libertyville IL. Shrimayi wrote about
her experience of Rather Mela In India.
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Durga Puja

~ Sanchari Dasgupta, Pathshala Bangla School

Sanchari is 11 years old studying in 7th grade at
Oak Grove School, Libertyville, IL. Sanchari wrote
an essay on her experience of Durga Puja in India
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Artists’ Corner

My name is Shantanu - not an artist by any means. My day job is playing with data. I love to go around

places, find my fun in DIY projects, never get bored with spending lots of time with my family and love to

be beaten badly by my teenager son in Table Tennis (even after starting with at 8-0 :-) ) COVID-19

suddenly gave me time to pick up pencil for this sketch on a leisurely weekend morning.
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I am Arpita Sinha from Santa Clara. Basically a housewife. Sketching and drawing are my passions. I am

also fond of Kathak dance.

27



Krishnokoli by Sanjukta. I am Sanjukta and I live In Singapore. I love to paint and play the piano.

28



Eyes are the window to the soul by Aishani Sil. Aishani is a UC Berkeley - Major Computer Science , Senior

year.
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Anjal� Samapt�
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