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েৃিাবী হূব মানবোর 42 
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স�াদধীয় 
 

��া-�রো েরমা েজযািে-রো সনােনী। 

সবরিবদযািাূদবী যা েৈসয বাূপয নূমা নমঃ।। 
 
 

েদবী সর�েীর ব�না ধূর আমাূদর শারিদয়া েি�ধা "গ�বিপধ বাপী...voice of Gandhabanik 

Samaj" এর েৃেীয় সং�রপ �ধািশে ধরিছ।  
 

�িেবছূরর মে এই বছূরও শারিদয়া েি�ধা "গ�বিপধ বাপী"র েৃেীয় সং�রূপর জনয যখন 
িব�ােন েদওয়া হয়, েখন আমাূদর মন এধটষ  েদাদষ�যমান অি�র অব�ায় াাূধ।  িধরধম োয সং�হ হূব, 
েধমন হূব োর রচনাৈশ�ী, েধমন হূব োর ্াতাৈবিচ�য , এসব িনূয় আমাূদর অূনধ অজানা ঔৃসষধয বা 
েধৗেভ হ� োূধই যায়। েধননা সম� েি�ধাির মান বা েযাগযো যাই ব�ষন না েধন, সবটাই আমাূদর 

অংশ�হপধারীূদর উের িন র্ র ধূর াাূধ।  
 

আর েসই�সূমই আমরা অেয্ েসৗ্াগযশা�ী েয, িবিশ� খযািেনামা ে�খধ এবং িদি� িব�িবদযা�ূয় 
ইংূরিজ সািহূেযর অাযােধ ডঃ েমা� দাশগ, এই েি�ধািূে অংশ�হপ ধূর আমাূদর ানয ধূরূছন। 

অসংখয ানযবাদ জানাই আেনাূধ। িেিন োর অমভ�য সময় বযয় ধূর িবি্� জায়গা োূধ গ�বিপধ জািের 
ইিেহাস স্ূ�  িবিবা োয সং�হ ধূর "বাঙাি� গ�বিপধ জািের �াচীন ইিেহাস অনষস�াূনর ধূয়ধি 
সভ�"-র রচনা ধূরূছন, এবং আমাূদর ধাূছ অূনধ অজানা োয উূ�াচন ধূর িদূয়ূছন । োর জনয 

আেনার ধাূছ আমরা িচরধৃে�  হূয় াাধব । 
 

গ� শনূে েো আমরা সবাই ্াূ�াবািস। েসই গূ�র মাাযূম িধছষ  অজানা োয আমাূদর সামূন 

উেি�ে ধূরূছন সাংবািদধ িবাান সাাষ। ওনার ে�খা "েজযািেি�রূমর েখাঁূজ: ধামনা ি�ম ধাি��র াাম 

�ােনা" এই েছা� �িেূবদনি এধধাায় অনবদয। এরজনয আেনাূধও অসংখয ানযবাদ জানাই । 
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েি�ধাির ধ্ার ্ূটা িনূয় আমরা েবশ িচি্ে াািধ। এবাূর আমাূদর েি�ধাির জনয চাইিছ�াম 

হাূে অ�ন ধরা মা দষগরার িচ�। অূনূধই ্াূ�া -্াূ�া িচ� োিূয়ূছন, সবগূ�াই অূনধ সষ�র। োর 

মূায োূধ আমরা িমস. ৈশ�ী েদ এর অংিধে মা দষগরার িচ�ি েবঁূ চ িন�াম। ছিবি খষবই সষ�র হূয়ূছ। 
 

আর ানযবাদ জানাই সম� অংশ�হপধারীূদর যাূদর ে�খা, অ�ন িচ� সম� িধছষর েযাগদাূন 
আমাূদর এই েি�ধাি ্াতাৈবিচ�য, রচনাৈশ�ী, োযসং�হ এবং উে�ােনা সব িদধ িদূয়ই আশাধির 
অূনধ উ�েমাূনর হূয়ূছ। গেবছূরর সংখযা োূধ এই বছূরর িবতয়সভচীূে িধছষ  েিরবের ন আনার েচ�া 

ধরা হূয়ূছ, আশাধির আেনাূদর সবার ্াূ�া �াগূব।  
 

আর সবার েশূত যাূদর ধাা না ব�ূ�ই নয় োরা হূ�ন; �মেযা আরিে চ�, �মান েশা্ন সাাষ, 
�মান স�ীে েদ এবং ডঃ মািহূোত দত।  
�মেয আরিে চূ�র �িেি�ে ে্ইসবষধ �ে "Gandha Banik Samaj"( 

https://www.facebook.com/groups/gandhabanik)  আজূধ এধ বৃহদ গ�বিপূধর সমভহ, যার মূায  
আূছ সম� িব� োূধ ১৭ হাজাূরর উের সদসয । ওনার অনষূ�রপায় এবং আশীবরাূদ আজ ে্ইসবষধ �ূের্ 

সীমা োূধ এিগূয় আমরা ওূয়বসাইট এবং েি�ধা আেনাূদর সামূন রাখূে েেূরিছ।  �মান স�ীে েদ 
এবং ডঃ মািহূোত দত সারা বছর াূর ে্ইসবষধ �েির েিরচা�না ধরার োশা-োিশ িনূজূদর ধমরবয� 
জীবন োূধ এধটষ  সময় বযয় ধূর েি�ধািূেও খষব ্াূ�া্াূব অংশ�হপ ধূরূছন। এনারা ে�াূধূদর সাূা 
েযাগাূযাগ ধূর োূদরূধ উৃসাহ িদূয়ূছন ও িনূজরা ধূঠার েিরাম ধূর এই েি�ধার জনয োয সং�হ 
ধরূে সাহাযয ধূরূছন। �মান েশা্ন সাাষ ো�-ো�ী িব্াগি সংূযাজন ধরার জনয �ায় �ূেযধি 
িব�ােনধের াূদর সূম েযাগাূযাগ ধূরূছন, যার ্ূ� আমরা ৫০ এর উের ো� -ো�ী িব�ােন আেনাূদর 
ধাূছ উেি�ে ধরূে েেূরিছ ।  
 

আেনাূদর েি�ধাি েধমন �াগূ�া জানাূবন, িধছষ  ষ্ � �ি যা াাধূব ো িনজগূপ �মা ধরূবন। 

েষূজার আ্িরধ শূ্�া জানাই আেনাূদর সধ�ূধ। সবাই ্াূ�া াাধূবন।  
 

ওঁ সূবর ্ব� সষিখনঃ 
সূবর স� িনরাময়াঃ।  
সূবর ্�ািন েশয�  

মা ধি�দ-দষঃখ্াগ্ূবৃ।   

ওঁ শাি্ঃ শাি্ঃ শাি্ঃ। । 
িহয়া চ� 

Editor, Gandhabanik Bani 
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বাঙাি� গ�বিপধ জািের �াচীন ইিেহাস 
অনষস�াূনর ধূয়ধি সভ� 

-ডঃ েমা� দাশগ 
(ডঃ েমা� দাশগ, িদি� িব�িবদযা�ূয় ইংূ রিজ সািহূ েযর অাযােধ) 

 

বাং�ায় গ�বিপধ জািের এধিও ইিেহাস সহজ�্য নয়। ইিেউিে েশানা যায় নূগ�নাা বসষ 

�াচযিবদযামহাপরূবর ে�খা বূমর জােীয় ইিেহাস (বিপধখ�) বইির ধাা, িধ� েসি বহিদন াূর আউট অ্ 
ি��। বসষ মহাশূয়র বূমর জােীয় ইিেহাূসর রাজনযখ� বা �া�পখ� েদ'জ োূধই ছাো হয়, িধ� েদ'েজর 
মাি�ধরা িনূজরা বিপধ হূয় আজ েযর্ বিপধখ� �ধাশ ধরূ�ন না, এ বড়ই আ�ূযরর। যাই েহাধ, বাঙাি� 
গ�বিপধ চাঁদ সদাগর স�বে বাঙাি� িধংবদ্ী চির�ূদর মূায সবূাূধ েবিশ িবখযাে। িেিন ঐিেহািসধ 
চির� িছূ�ন। আজূধ বাং�াূদূশর বগড়ায় মহা�ানগূড়র ধাূছ চাঁদ েবূনর বািড় িছ�, আমরা জািন। এই 
অ��িই িছ� েষ�বারন নগরী, এবং মহা্ারূের সমূয়ই এই েষ� এধ সমৃি�শা�ী রাজয। েষূ�র েসই বিপধ 
চাঁূদর �ৃিেই মনসামম� ধাবয াূর েরূখূছ। আাষিনধ যষূগ বাঙাি� ধিব ধাি�দাস রায় চাঁদ সদাগরূধ িনূয় 
েয ধিবো ি�ূখূছন, েসি আমরা অূনূধই �ষ ূ� েূড়িছ। ধাি�দাস েসখাূন চাঁদ েবূন স�ূধর  েয বপরনা 
িদূ�ন, ো আমাূদর অূনূধরই �ৃিেূে গাঁাা হূয় আূছ। “এ বূমর সমেূ� েৃপ�োগদূ� ব�জয়ী েষ িম 
বন�িে/ �ানায়ষা সেয্ৃৃ সের্পা দেরিজৃ শা��াংশ মহা ষ্ জ রাী।” অাবা, “েব িশূর যমদ� ে্ূঙ হ� 
সােখ� েপ েব �াূপরও অিাধ”, িধংবা, “অ�িব�ষ নািহ েচাূখ দষিবরতহ মহাূশাূধ েন� েব উগাূর 
অন�/শাষ েব জগদীশ ধূ� াূরূছন িবত সবর অূম েোমার গর�” িধংবা, “সনধার আের নাূদ চ�ধনগর 

ধাঁূদ ডষ ূব যায় েচা� মাষধর/েধৗেীন েিরয়া সার েোমার েষরতধার েূা েূা ে্ূর িদগ্র”। এই েংি�গি� 

এমন এধ বাঙাি� চির� স�ূধর  জানাূ�, যাঁর স�ূধর  stuff that legends are made of এই ধাাি িনি�রাায় ব�া 
যায়। চাঁূদর মে চির�ই এধি জািের জীবূন িধংবদ্ী হন। (অূনধিদন েূর ধাি�দাস রাূয়র ে�খা এই 
েংি�গূ�া আবার মূন ধরাূনার জনয আমার সহূযা�া শ্দীে বাগচীূধ ানযবাদ) 
 
চাঁদ সদাগর েয বাঙাি� গ�বিপধ জািের বীজেষরত, েসই গ�বিপধ জািের ইিেহাস অনষস�ান 
বাঙাি�মাূ�রই জােীয় ধের বয, ধারপ ো আমাূদর এধ গিবরে ঐিেহয। আমাূদর এই সংি� আূ�াচনায় 
আিম েসই অনষস�াূনর ধূয়ধি সভ�িনূদরশ ধরার েচ�া ধরব।  
 
�াচীনেম যষূগর বাঙাি�রা বািপূজয িবূশত্াূব ি� িছূ�ন, েস ইিেহাস এখাূন ওখাূন ছিড়ূয় িছিূয় আূছ 
(মাযযষূগ িবজােীয় আ�মূপ আমাূদর িব�িবদযা�য়গূ�া েষূড় যাওয়ার ্ূ� এধটানা ইিেহাস োওয়া স�ব 

নয়)। এই খ� খ� ইিেহাূসর োযসমভূহর মূায গ��বয এবং অনযানয ধৃিতজাে েূপযর বযবসার ইিেহাূসর 

িদূধই বের মান অনষস�াূন আমাূদর মভ� দিৃ� াাধূব।  
 
বাঙাি�র বািপজয ��ী সমষ�স�ভো িছূ�ন, ইিেহাসিবদরা �ায় সবাই এধমে। বারমাূনর ো�ষ  রাজার িঢিব 
চার হাজার বছূরর েষূরাূনা �ত��। েসখাূন েিরধি�ে নগরায়প হূয়িছ�, �ীট �ীূের সূম ৈবূদিশধ 
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বািপূজযর �মাপ োওয়া েগূছ। খনন চাি�ূয় েয �তোিাধ �মাপ িমূ�ূছ, োূে ধূর মশ�া বা 

�াইস েয এধি �াান েপয িছ�, েসটা িনি�ে ধূর ব�া যায়১(োযসভ�) । 
 
�� হ� �ী�েভবর যষূগ বাঙাি�র সমষ�বািপজয েয অেষ য্ �াূন েৌঁূছ িগূয়িছ�, চাঁদ েবূন িধ েসই 
সষদভর অেীূের েধানও �িে�িন? আমার মূে, হযা।ঁ চাঁদ অেয্ �াচীন এধ চির�, বাং�ার 
গ�বিপধূদর �াচীনা চাঁদ েবূন �মাপ ধূরন। এর �েূ� আিম ধূয়ধটা যষি� েদব। 

 

 
(Painting of Chand Sadagar, Shiva & 
Manasa Mangal,  Courtesy Kalighat 

Paintings) 

চাঁদ সদাগর বাং�ার গ�বিপধূদর েভবরসভরী িহূসূব েভিজে 
হন। গ�বিপধরা েয শাষ সষগ�ীর বযবসা ধরূেন, ো নয়, 
মশ�ার বযবসাও এঁূদর এধূচিয়া িছ�, এবং �াচীনধাূ� 
সবূাূধ গরােভপর আ্জর ািেধ েপয িছ� ্ারেীয় মশ�া। 
েসই �াচীন যষূগর েরামান ে�খধ আূ�ে ধূরূছন, েরাূমর 
সম� েসানা বাং�ায় চূ� যাূ�, বাং�ার িবি্� েপয িধনূে 
িগূয়। িে��ী/Pippali (বের মাূন আমরা বাং�ায় িেেষ� বি�, 
এধরধূমর দীঘর েগা�মিরচ) এর মূায এধি �াান েপয 

িছ�। �ী�েভবর ে�ম শেূধ �ীধ িচিধৃসািব�ানী 
িহূোূ�িস এই িে��ীর ওতিাগূপর ধাা ি�ূখ েগিছূ�ন। 
িে��ী মভ�ে বাং�া োূধই ি�ূস েযে। এই হ� গ�বিপধ 
চাঁূদর �াচীনূার এধি �াান যষি�।  

 
(Photograph of িে��ী/Pippali) 
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(Photograph of idol of Manasa Mangal, 
courtesy Mr. Debjyoti Dey) 

আমরা জািন, চাঁদ এবং মনসার যষ� হ� চাঁূদর িধংবদ্ীর 
�াান উেজীবয। এ �ায় েষরত এবং �ধৃিের যষ�। িশব আর 
শি�র মূায েয িসনূািসস হূব, োর আূগর 
অযাি�িািসসটাও েো দরধার। আজ গ�বিপধূদর �াান 
উোসয গূ��রী, ইিন অূনধ জায়গায় গূ��রী চ�ী 
িহূসূবও েভিজে। শি�র উোসনা েয এই গ�বিপধ জািের 
েেি�য়াধর রা �াচীনধাূ� �হপ ধূরিছূ�ন, োূে সূ�হ 
েনই। িধ্াূব ধরূ�ন, োর এধটা আবছা আদ� িন�য়ই 
মনসামমূ�র আিধর টাইে োূধ োওয়া যায়। মনসা অেয্ 
�াচীন েদবী, সূ�হ েনই, �ী�েভবর যষূগই সেরূদবী িহূসূব 
েভিজে হূেন। িধ� োর োূধও গরােভপর িবতয় হ�, 
মনসাূধ যিদ �ধৃিে বা শি� ্ািব, েসূ�ূ� ৈশব বনাম শি� 
(মনসামমূ�র ধািহনীূে চ�ীর ভ্ িমধা �ায় না াাধার মে, 
োর ইিমে আমাূদর বষঝূে হূব। এ ধািহনীূে শি� হূ�ন 
মনসা) যষ� হ� মনসামমূ�র �াান ধািহনী। এ যষূ�র 
মীমাংসা বহ �াচীনধাূ�ই হূয় েগূছ, েসজনয এ ধািহনী 
অবশযই �াচীনধাূ�র।  

 

এিদূধ �িেিহংসােরায়প এধ 
েদবীর সূম মানষূতর অসম যষ�, এ 
িজিনস �ীধ ও েরামান েষরাূপ এে 
েবিশ আূছ, েয আমার �ায়ই মূন 
হয়, গ�বিপধ চাঁদ সদাগর স�বে 
�াচীন ে�ড রট াূর ভ্ মাযসাগূর 
িে��ী িবি� ধরূে েযূেন, এবং 
ওই ইউূরােীয় ধািহনীর েটমূ�ট 
আমাূদর চাঁদূবূনর ধািহনীূধ 

�্ািবে ধূর াাধূে োূর।  

 

(Photograph of idol of 
Gandheswari Devi, 

Diety of Gandhabanik 
Samaj, courtesy Mr. 

Debjyoti Dey) 
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ব�া বাহ�য, বাঙাি�র সমষ�বািপূজযর সষবপরযষগ শশাূ�র আূগই েশত হূয় েগূছ। ো�ি� ব�র 

মাৃসযনযাূয়র ের োূধ আর েস্াূব ঘষূর দাঁড়াূে োূরিন। শরিদ�ষর ্াতায় েগৗূড়র 

সমষ�স�ভো ��ী সমষূ�ই িবসজর ন েগিছূ�ন।  
বষূ�র সমূয়ও ো�ি� িছ�, বাং�ার িসংহেষূরর যষবরাজ িবজয়িসংহ এই ো�ি� োূধই সমষূ� 

ে্ূস েূড়িছূ�ন। েসযষূগর াম�য় সাানার উেূদূশ ো�ি�ূর উূ�খ রেধ িহূসূব রূয়ূছঃ 

বিপধ গরর গািড়ূে ধূর ো�ি� েযর্ েযূে োূর, োধা রা�ায়। িধ� োরেূর সমষ�গামী 

েে চাই। সাানমাগর েেমন এধটা িনিদর� সমূয়র েূর অনয ে�িের দািব ধূর।  

 

 
A drawing of Saptadinga Madhukar (সিডঙা 
মাষধর), a hypothetical picturization of ship of 
Chand Sadagar. 

 

অেষ � সষর ব�ূছন, ো�া� যষূগর 
(চযা�ূধাি�িাধ) স্যোয় সারা েৃিাবীর 
বািপিজযধ যাোয়াূে বারমান োূধ ো�ি� 
অ�� জষূ ড় �াচীন বাঙাি�র েয বসবাস, েসি 
এধ অনযেম গরােভপর ্রূধ�। বাঙাি�র 
আিদেষরত অি�ধরা েনৗসাাূনাদযে জািে 
িছূ�ন, িডঙা এধি অি�ধ শ�। অযা�োইন 
আযররা ভ্ িমব� অবশয। �াচীন বাং�ায় �ধৃিে-
েষরত ৈ�েবাূদর আদশর, সাংখয, খষব স�বে 
অযা�োইন অৈবিদধ আযরূদর িচ্ানায়ধ 
আিদিব�ান ধিেূ�র সৃি�।  

 

আিম খষব দষঃসাহিসধ হূয় এখাূন চাঁদ সদাগূরর টাইম�াইন স�ূধর  ব�ূে চাই িধছষ। ধিে� 

েবদেভবর বা অ্ে ঋগূবূদর সমসামিয়ধ, আমরা জািন। �ধৃিেেষরূতর ৈ�েবাদ এধি েবদেভবর 
দশরন। ধিে� েসযষূগর ্ারূে সবূাূধ গরােভপর দাশরিনধ। ্ারূের িহ�ষামর, েবৗ�ামর, 
ৈজনামর -এ সবই বাঙাি� ধিেূ�র সাংখয িদূয় গড়া। আমার মূে আিদ�ূরর সাংখয 
�ধৃিেিন র্ র িছ�, েষরত েূর এধি সাি�ূম� িহূসূব এূসূছ। এই �ধৃিেেষরত ৈ�েবাদ এধি 
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িসনূািসস, শি� ও িশূবর মূায। (িব�ািরে জানার জনয আমার �ব�, “সাংখয, দ�রমে দশরন 

ধর�াম” েড়ূে োূরন আ�হী োঠধ)।  
 
িসনূািসূসর আূগ েয অযাি�িািসস িছ�, চাঁূদর গূ� েসই �াচীন �ূ�র ছায়া োই। চাঁদ শাষ 
�াচীন নন, শাষ �ী�েভবর নন। এমন িধ হূে োূর, েয বাঙাি�র েয সমষ�বািপূজযর ছায়া অূনধ 
অূনধ শো�ী েূর মনসামমূ� উি�িখে, েস সমষ�বািপজয আসূ� ধিেূ�র �ধৃিেেষরত 
সম�ূয়রও আূগ? হূেই োূর িধ�। সর�েী স্যো (যাূধ আমরা �ষ ূ� িস�ষ  স্যো বা হর�া 
স্যো নাূমই িচিন)-র েমাহনার ধাূছ �চষ র মােৃধামভিের  িমূ�ূছ। সর�েী স্যোর ে�াূধরা 
ৈবূদিশধ বািপজয ধরূেন আজ োূধ োঁচ হাজার বছর আূগই। এিদূধ সর�েী শিধূয় 
যাওয়ার ্ূ� (রাজ�াূনর মর ভ্ িমর মূায নদীি হািরূয় েগিছ�) েসখানধার ে�াধজন গমার 
িদূধ চূ� এূসূছন, আজ েবিশর্াগ ঐিেহািসধই এধমে।  
 
সর�েী োূধ গমার িদূধ সূর আসার এধটা �বপো রূয়ূছ, �াচীনেম ্ারে োূধ �াচীন 

্ারূে উ�ের ূনর ইিেহাস সা�য িদূ�। িহরপযধিশেষর রাজাানী ব�া হয় িছ� রাজ�াূন, েয 

অ��টার ধাা ব�া হয়, েসটা শিধূয় যাওয়ার আূগধার সর�েীর েবিসনই বূট। এরেূর 
��াদ, েধাাায় রাজাানী জানা েনই, িধ� এই ��াূদরই েছূ� ধিে� (যিদও ধদরম এবং 

েদবহিের স্ান িেিন, এই মেটাও �ব�), িসংহাসূন যিদও অের েষ� িবূরাচন। যাই েহাধ, 

ধিে� িধ� গমা ও সাগূরর েমাহনায় আাম ৈেির ধূর বাস ধূরূছন। িবূরাচূনর েষ� বি�, 
দি�প ্ারূের েধরা�া এবং োিম�নাড়ষর সমষ�েীরবে� অ�ূ�র সূম যিদও োঁর নাম যষ�, 
িধ� েসই বি�র োঁচ েষ�ূধ েদখষন, েভবর ্ারূের গাূময় অববািহধায় োচঁি রাজয (আসূ� এই 

অ�ূ�র োঁচি শি�শা�ী �াইূবর �ারা �ািেে োচঁি জনেদ), অম বম ধি�ম েষ� সষ�। এর 

মূায িেনিই বের মাূনর বাঙাি� জািের েভবরসভরী। 
 
ওই েয নৃিসংহ অবোূরর গ�, ওটা খষব স�বে ে�াহার অ� আিব�াূরর ধািহনী। ো�া� যষূগর 
স্যো িছ� সর�েী স্যো। ো�ষ  রাজার িঢিবও েসই ো�া�যষগ। হর�সাদ ব�ূছন, বাঙাি� 
ো�া�যষূগ েয্াূব সারা েৃিাবীর সূম বািপজয ধূরূছ, েস অ্াবনীয় (ে�াহার বযবহার ছাড়াই 

আমাূদর ধূয়ধি �াচীন েনৗূধা ৈেির হে, েস িদূধ ইিমে ধূরূছন)। 
 
সর�েী স্যোর উতরসভরী িহূসূব েয েভবর ্ারেীয় মাগাী স্যো মাাা েষ ��, বাঙাি�র 
েসখাূন িবিশ� �ান িছ�। 
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খষ�নায় জূ�িছূ�ন, গমা ও সাগূরর েমাহনায় আাম বািনূয় াাধূেন েয ধিে�, ঋগূবূদরও 
আূগ সাংখযদশরূনর রচনা ধূরিছূ�ন েয ধিে�, েসই ধিেূ�র টাইম�াইন অ্ে �ী�েভবর েদড় 

হাজার বছর হূেই হূব। বাঙাি� ো�া� যষূগর স্যো,�ী�েভবর দষহাজার বছূর যা বারমাূনর 
ো�ষ  রাজার িঢিবূে েদিখ, েয স্যো ভ্ মাযসাগূর �ীট �ীূের সূম বািপজয ধরে বূ� 
�তোিাধ �মাপ িমূ�ূছ, গ�বিপধ চাঁদ সদাগর িধ েসই স্যোর েেি�য়াধর ? চাঁূদর বািড় 
অবশয িছ� েষ�নগূর, ো েস েষ� েো মহা্ারূের যষূ�র সমূয়ও িছ� বূ� েট�চষ য়া� �মাপ 
আূছ। 
 
েষ� শূ�র এধটা মাূন আখ, িবূশত �জািের আখ, েষ�-ই�ষ । অবশয এই আূখর নাম োূধ 
রাূজযর নাম হূয়ূছ, নািধ রাজয োূধ আূখর নাম হূয়ূছ, েসটা ব�া ধিন। আখ োূধ েযমন 
গড়, েেমনই েষ�রাজয োূধ েগৗড় রাূজযর উদয় ঘূটিছ�। েগৗড় িছ� েষ�রাূজযরই ে্ৗগি�ধ 
সীমার মূায। এই েগৗড় ধাাটা গড় োূধ এূসূছ বূ�ই সবাই মূন ধূরন। আূখর এবং োূ�র 
রস �া� িদূয়ই গড় হে। এই েপযগি�র বািপূজয েধ িছূ�ন, গ�বিপধ জািে ছাড়া? 
েধৗিূ�যর অারশা� ব�ূছ েয েগৗিড়ধ নাূম এধরধূমর রাসায়িনধ েদাার ৈেির হে েগৗূড়, 
আধিরধ েসানার (যাূে সীসার িমাপ খষব েবিশ) েশাান ধরার ধাূজ এই েগৗিড়ূধর বযবহার 
হে। রাসায়িনধ বযবসাও গ�বিপূধর এধূচিয়া সাাারপে। শাষ োই নয়, আয়ষূবরূদ ধাূজ 
�াূগ, এমন অূনধ রাসায়িনধ �বযও গ�বিপধূদর েূপযর োি�ধায় িছ�। আজ বাং�ার 

ৈবদযূদর মূায অূনধগি� েদবীই ৈবশযজােীয় (গ, দত, েসন)। িধছষ  গ�বিপধ েয খষব 
�াচীনধাূ� আয়ষূবরদ �ূবযর বযবসা (্ামরািসস আর িধ) ধরূে ধরূে ৈবদয জািের অ্ ষ্র � 
হন িন, েজার িদূয় ব�া যায় না। 
 
�সূম ি্ির। ো�ষ  রাজার িঢিবূে েয স্যো েদখা যাূ�, েস হ� ো�া� যষূগর স্যো।  
এখাূন হর�সাদ শা�ীর ে�খা োূধ িধছষটা উ�ৃে ধরিছ। 
 
“যখন ে�াূধ ে�াহার বযবহার ধিরূে জািনে না, েখন েবূে বাঁাা েনৗধায় চিড়য়া বামা�ীরা 

নানা েদূশ াান চাউ� িব�য় ধিরূে চাইে, েস েনৗধার নাম হই� ‘বা�াম েনৗধা’। োই েস 
েনৗধায় েয চাউ� আিসে োহার নাম বা�াম চাউ� হইয়াূছ; বা�াম বি�য়া েধান ্াতার ধাা 
আূছ িধনা জািন না, িধ� োহা সং�ৃেমভ�ধ নূহ। েম�ষধ বামা�ার �াান ব�র। অূশাূধর 
সময় এমনিধ বষূ�র সময়ও েম�ষধ বাং�ার ব�র িছ�। েম�ষধ হইূে জাহাজ-সধ� নানা 
েদূশ যাইে। … অূনধ �াচীন �ূ�ও েম�ষূধর নাম োওয়া যায়। েম�ষূধর সং�ৃে নাম 
ো�ি�ি। ো�ি�ি শূ�র অার িধ, সং�ৃে হইূে োহা বষঝা যায় না। সং�ৃূে ো�ি�ির মাূন 
োমায় ে�ো। িধ� েম�ষূধর িনধূট েধাাাও োমার খিন নাই। বহ �াচীন সং�ৃূে উহার নাম 
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দামি�ি। অারাৃ উহা দাম� জািের এধি �াান নগর। বামা�ায় েয এধধাূ� দাম� বা োম� 
জািের �াাানয িছ�, ইহা হইূে োহাই ধেধ বষঝা যায়।”  
 
েসূ�ূ�, ৈশব চাঁদ সদাগর িধ দাম� জািের ে�াধ িছূ�ন, যারা বাং�ার �াচীনেম অিাবাসীূদর 

এধজন? (েষ� নামটা েো িনঃসূ�ূহ �ািবড়্াতার)। ওিদূধ দি�প ্ারূের োিম�রা েো 
আজও ৈশব। এবং মনসা েো োিম�ূদরও �াচীন সেরূদবী, ম�া�া নাূম অি্িহে হন। 
 
বাঙাি�র সমষ�বািপজযই িছ� োর সমৃি�র মভ� উৃস, নীহারর�ন ব�ূছন, এবং এও ব�ূছন েয 
�ী�েভবর সময় োূধ শর ধূর �ী�ীয় সম শেধ েযর্ ারা যায় বাঙাি�র �পরযষগ (আ�িরধ 

অূারই। এই সমূয় বাঙাি�র ্াঁড়াূর েসানার �াচষ যর িছ�)। এবং নীহারর�ন ব�ূছন েয েসই 
�াচীন সমিৃ� আর ি্ূর আূসিন। এই ধারূপ চাঁদ েবূনূধ আিম এই সমূয়ই রাখূে চাই, িেিন 
িধছষূেই এই সমূয়র েূর হূে োূরন না। 
 
ৈজনূদর ধ�সভূ� েষ�বারন-িনবাসী েষ�রীধ নামধ বিপধূদর উূ�খ োওয়া যায়। চাঁদ সদাগর 
িধ এই বিপধূদর েনো িছূ�ন? এ �ূ�র উতর েখাজঁা দরধার। 
 
েষূ�র �াানেম েপযগি� িছ� ধৃিত ও েশো�ন োূধ �া। অূনধ শো�ী েূর, মাযযষূগ 

িবদযােিে রিচে ধৃিেূধৗমষদী �ূ� “আজযসার েগৗড়” শ�ব� োওয়া েগূছ। এর মাূন েগৗূড়র 

েসরা ব� িছ� আজয, বা িঘ। যিদও আমাূদর আূ�াচয িবতয় �াচীন ইিেহাস, মাযযষগ নয়, িধ� 
এই শ�ব�ও �মাপ ধূর, েগৗূড়র িঘ িবখযাে িছ�। নীহারর�ূনর বইূে এই সং�া্ আূ�াচনা 
আূছ, েস উ�ৃিে িনূচ িদি�। 
 
েেজোোর বযবসাও হে ো�ি� ব�র োূধ। েষূ� �চষ র েেজোো উৃে� হে, েসগূ�া 
ধরূোয়া ও গমা�ারা বািহে হূয় ো�ি�ূ এূস েৌছঁে। এিদূধ িে��ী এধ োউ� বা আা 

েসর িবি� হে েূনূরা �পরমষ�া দাূম, ি�িনর ইি�ধা নামধ �ূ� জানা যায়। ধমরচ�� ো�ি� 
ব�র িদূয় িনয়িমে এই সম� বিহবরািপজয হে। বাং�ার বািপজয��ী সমষ�স�ভো িছূ�ন, 

আূগই বূ�িছ। 
 
জৈনধ বিপধ-মহানািবধ বষ�গ ধপরসষবূপরর িনধূট র�মৃিতধার অিাবাসী িছূ�ন (মহানািবধ 

বষ�গসয র�মৃিতধা বাস )। �ী�ীয় ে�ম শেূধ োঁর নামাি�ে এধি িশ�াি�িে মা�য় 
উে�ীূে ওূয়ূ�সি� েজ�ায় উৃধীপর হূয়িছ�, েসি ১৮৩৪ সাূ� আিব�ৃে হয়। এর ্ূ� 
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বাঙাি� বযবসায়ীূদর সমষ�বািপূজযর �সারো েবাঝা যাূ�। িশ�াি�িেির স�ভপর োঠ 

নীহারর�ূনর বাঙাি�র ইিেহাূস আূছ। 
 
নীহারর�ন বাঙাি�র ইিেহাূস ি�খূছনঃ 
“িবদযােিে োঁহার ধীিের ূধৗমষদী �ূ� েগৗড়ূদশূধ “আজযসার েগৗড়” বি�য়া িবূশিতে 
ধিরয়াূছন। আজয বা ঘৃে েয েগৗড়ূদূশর ো� ব�, েসই েগৗড় হই� আজযসার েগৗড়...  
স�যাধর ন�ীর রামচিরূে েদিখূেিছ, বূর� ভ্ িমূে এ�াূচর সষিব�ৃে চাত িছ�; েসইসব ে�ূে 
খষব ্াূ�া এ�াচ উৃে� হইে। ি�য়মষ�োও উৃে� হইে �চষর। এ�াচ ও ি�য়মষ-সিরতা েযমন 
হইে �বমও জ�াইে েেমনই �চষ র। সিরতার বািপিজযধ চািহদা েধমন িছ� জানা নাই, িধ� 
্ারেবতর হইূে অনযানয মস�ার সূম সূম এ�াচ ও �বম েয �চষ র েিরমাূপ এিশয়া, িমশর এবং 
েভবর ও দি�প ইউূরাূে রািন হইে, েেির�াস-�ূ� ও টূ�িমর ইি�ধা-�ূ�ই েস �মাপ আূছ। 
রাজূশখর োঁহার ধাবয-মীমাংসা �ূ� েভবরূদূশ ১৬ি জনেূদর উূ�খ ধিরয়াূছন – যাা, অম, 
বম, ধি�ম, েধাশ�, েোস�, উৃধ�, মগা, মষ�র, িবূদহ, েনো�, েষ�, �াগ -েজযািেত, ো�ি�ধ, 
ম�দ, ম�বের ধ, সষ� ও �ূ�াতর। এই েতা�ি জনেূদ উৃে� �ূবযর �ষ� এধি োি�ধাও িেিন 
িদয়াূছন, যাা, �ব�ী, �ি��পরধ, অগর, �া�া, ধ�িরধা। এই োি�ধা রাজূশখর িধ উূ�ূশয 
ধিরয়ািছূ�ন, ব�া শ�; িধ� এ ধাা বষঝা শ� নয় েয িেিন গ��বয এবং আয়ষূবরদীয় 
উেধরূপর এধি �ষ� োি�ধা মা� িদয়াূছন।”২(োযসভ�)   
 
অনয� নীহারর�ন ি�খূছনঃ 
“এই েদশূধই �ীধ ঐিেহািসূধরা বি�য়াূছন গমারা� বা Gangaridae। এই গমা-ব�ূরর 
(ো�ি� হইূে েৃাধ) রািন �বযগি�র মূায �াূমই োইূেিছ malabathrum বা েেজোো। 
Ptolemy বূ�ন Kirrhadae বা িধরাে েদশএই সবূচূয় ্াূ�া েেজোো উৃে� হইে। উতর বূমর 
েধানও েধানও �াূন, �হূ� এবং আআসাূমর েধানও েধানও জায়গায়, সাাারপ্াূব েভবর-
িবহাূরর োবরেয জনেদগি�ূে এখনও �চষ র েেজোো উৃে� হয়, এবং োহার বযবসাও খষব 
িব�ৃে। ইহার েূরই েদিখূেিছ, গাূময় িে�ি�র উূ�খ; ইহারও উৃেিত�� েবাাহয় িছ� 
বাঙ�ার উতূর োবরেয সানষূদশ। েরামূদশীয় বিপধএরা Nelcynda হইূে েয �চষ র িে�ি� 
ো�াতয েদশগি�ূে �ইয়া যাইূেন, োহার অিাধাংশই েয এই গমা ব�র হইূে যাইে, োহাূে 
সূ�হ নাই। িধছষ  িধছষ  মা�াবার অ�� হইূেও যাইে, িধ� দি�প ্ারূের িে�ি� (�ীধ 
েেূেির = অাষনা pepper) গমা ব�ূরর িে�ি�র মে এে বড় বা ্াূ�া হইে না। এই িে�ি�র 
বযবসাূয় েদূশ �চষ র অারাগম হইে...”৩(োযসভ�)   
 
নীহারর�ন েষনরায় ব�ূছনঃ 
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“Periplus Erythri Mari-�ূ� েেজোো ও িে�ূ�র উূ�খ আমরা েদিখয়ািছ। এই দষি �ূবযর 
বযবসাও খষব �া্জনধ বযবসা িছ� সূ�হ নাই। … িে�ি�র বািপজযমভূ�যর খািনধটা আ্াস 

োইূেিছ ি�িনর ইি�ধা নামধ �� হইূে (�ী �াম সশেধ)। িেিন বি�ূেূছন, েরাম সা�াূজয 
এধ োউ� বা আা েসর িে�ি�র দাম িছ� েখনধার িদূন ১৫ িদনার, অারাৃ েনরি 
�পরমষ�া।”৪(োযসভ�)   
 
সবূাূধ গরােভপর ধাা হ�, নীহারর�ন িনূজই চাদঁ সদাগূরর �াচীনা েমূন িনূয়ূছনঃ 
“[মনসামম�] েয বাঙা�ীর �াচীন বািপজয�ৃিে বহন ধূর, এ ধাা সধূ�ই �ীধার 
ধূরন।”৫(োযসভ�)   
 
এরেূর নীহারর�ন ি�ূখূছনঃ 
“...�াচীন বাঙ�ায় অারাগূমর অনযেম নয়, �াম ও �াান উোয়ই িছ� বািপজয। এ ধাা েয 
এূধবাূর শভনযধাা নয়, োহা ব�িশ� ও িে�� স্ূ� ি�িনর উি� হইূেও ধেধটা বষঝা যায়। 
ই�ষ  ও ই�ষজাে �বয, �বপ, নানা �ধাূরর হীরা, মষ�া ও েসানা, েেজোো ও অনযানয মস�া�বয 
ইেযািদর ধাা েো আূগই বি�য়ািছ।”৬(োযসভ�)   
 
ব�া দরধার, �াচীন যষূগর এই সমৃি� িধ� ো�যষূগই হািরূয় েগূছ। েবষও ো�যষূগ স�াট 
মহীোূ�র শাসনধাূ� বিপধ ে�াধদত এবং বিপধ বষ�িমূ�র উূ�খ োই। িধ� এরেূর 
েসনযষূগ বািপূজয মারাতধ ্াঁটা। েগাবারন আচাযর, ��পূসূনর অনযেম স্াধিব ি�খূছন,  
“েে ো�ীনঃ � স�িে শ��জ ৈযঃ ধৃে�ূবা�ায়ঃ। 
ঈতাং বা েমিঢ়ং বাাভনােনা�াং িবিাৃসি্।। 
 
েহ শ��জ! েয ো�ীরা (এধিদন েোমাূধ উ�ে ধিরয়া িগয়ািছূ�ন, স�িে েসই ো�ীরা 
েধাাায়? ইদানীংধাূ� ে�াূধরা েোমাূধ (�ামূ�র) ঈত অাবা েমিঢ় (গর বাঁিাবার েগাঁজ) 
ধিরূে চািহূেূছ।” 
 
এই ে�াধি ি�িেব� ধূর নীহারর�ন জানাূ�নঃ “�াচীনধাূ� ো�ীরা শ��ূজাতান েভজা 
(ইূ�র �জার েভজা) উৃসব ধিরূেন। �াদশ শেূধও উৃসবি হইে িধ� েখন আর ো�ীরা 
িছূ�ন না।”৭(োযসভ�) 

মাযযষূগ ধিবধ�ূপর চ�ীমম� েয বপরনা িদূয়ূছ গ�বিপধূদর, োূে েবাঝা যায়, বড়মাূের 
বযবসা বািপজয আর হে না। ধিবধ�প ি�খূছন, 
“েষূর ৈবূস গ�ূবপযা গ� েবূচ াভে াষনা 
েসার সাজায়া চূ� হাূট।” 



17 | P a g e  
 

গ�বিপধ বাপী | Edition 3 | September, 2017 | আি�ন, ১৪২৪ 

 

গ�বিপধূদর েগৗরূবা�� �াচীন ইিেহাস অনষস�াূন ধাূজই আমাূদর েযূে হূব মাযযষূগর 
বহেভূবরই। হর�সাদ শা�ীরা আর এযষূগ জ�ান না, অেষ � সষররাও চূ� েগূছন। রূমশ মজষমদার, 
রাখা�দাস বূ�যাোাযায় এঁরা আর জ�ান না। এধটা স্যোয় হাজার বছূর বি�ম এধটাই হয়, 
ও িনূয় ে্ূব �া্ েনই। বাঙাি�র ইিেহাস অনষস�াূন েযসব চ� সভযর �হ োরা আূ�া িদূয়ূছন 

এধধাূ�, আজ োরা সবাই অ� েগূছন। আসষন, এই অমারাূে আমরাই নাহয় েজানািধর ধাজটা 
ধির। 
আসষন ব�ষ রা, গ�বিপধ জািের ইিেহাস অনষস�াূনর ধাূজ সবাই িমূ� �বৃত হই। 
 
োযসভ�(Refrences) 
১। রূমশচ� মজষমদার িহি� অ্ এনিশূয়� েবম� েৃ-২৩-২৪  
২। নীহারর�ন রায়। বাঙাি�র ইিেহাস আিদেবর েৃ ১৪৪। 
৩। ঐ েৃ ১৪৭-১৪৮। 
৪। ঐ েৃ ১৫৪। 
৫। ঐ েৃ ১৫৪। 
৬। ঐ েৃ ১৫৫। 
৭। ঐ েৃ ২৭৬। 
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েজযািেি�রূমর েখাঁূজ: ধামনা ি�ম ধাি��র াাম �ােনা 
-িবাান সাাষ, সাংবািদধ, �্াে খবর 

 

েি�ম বূমর ের�নগর িচতর�ন শহরি েঘঁূ স অজয় নদী �বািহে। নদীর ওোূর 
ঝাড়খ� রাূজযর সীমানা। এই ঝাড়খূ�র ো াূর িধ ১০ িধূ�ািমটার েগূ�ই 
েগিরয়া �াূম অবি�ে বাবা ে্া�ানাূার মি�র ধাি��র াাম। �ানীয় ে�াূধর 
অনষসাূর ধাি��র মহাূদূবর ধামনা ি�ম। এখাূন ্ূ�র মূনাবা�া েভরপ ধূরন 
বাবা ধাি��র। ধাি��র মি�ূরর স�ূধর  িবি্� ে�াধধাা েশানা যায়। এই 
মি�র ধখন, েধ, ধী্াূব �ােনা ধূরন েসই োয জানার আ�ূহ ১০ বছর আূগ 
েৃধা�ীন েভজারী অমূর� িমা এর ধাূছ আমরা েবশ ধূয়ধজন সাংবািদধ 
িগূয়িছ�াম এবং েভজারীর মষূখ শূনিছ�াম িধছষ অজানা ধাা।  
 

  
 

�ায় ৫০০ বছর আূগ খষব স�বে যখন ্ি� আূ�া�ূনর জনধ ৈচেনয মহা� ষ্ 
েখা� ধরো� িনূয় নিদয়া নব�ীে সহ সারা বাং�া ও বাং�ার বাইূর ্ি�র ঝড় 
েষ ূ�ূছ িধ েসই সময়ই নিদয়ার েগােষই নামধ এধ �াূম এধ িনঃস্ান �া�প 
দ�িে স্ান ধামনায় আকু�। উিছ� িমা িস�া্ েনয় েয স্াূনর জনয �ী সহ 
ে্া�ানাূার �াদশ েজযািেি�রূমর মূায ধামনা ি�ূমর নাূম খযাে ৈবদযনাা াাম 
িগূয় বাবার শরনাে� হূব। োঁচশেধ বতর েভূবর বাং�া আজূধর মত্ িেূ�াতমা 
হূয় উূঠিন। যান বাহন, রা�া ঘাট িধছষই িছ� না। উিছ� িমা সেতীধ জমূ�র 
রা�া িদূয় েহঁূট ৈবদযনাা াাম েদওঘূরর উূ�ূশয োিড় েদন। েবশ ধূয়ধিদন 
চ�ার ের এধ স�যায় বের মাূনর েগিরয়া (েখন হয়ূো এই নাম িছ� না) �াূমর 
ধাূছ েৌছাূ�া। রাি� িবাাূমর জনয এধ ে�াহার েিরবাূর আায় েনয়। েসই 
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রাূ�ই উিছ� িমা �� োন েয যার েখাঁূজ েোরা যাি�স েস এই জমূ�ও 
িবদযমান। ধা� ে্াূর েদখিব এধ ধিে�া গায় োর দষূ � এধ িশবি�মূধ �ান 
ধরাূ�। েষ ই েসই িশবি�মূধ �ােনা ধর, েোর মূনাবা�া েভনর হূব। 
 
�ূ�র আূদশ মে েূরর িদন ে্াূর উিছ� িমা জমূ� িগূয় ধিে�া গায়  ও 
িশবি�ম েদখূে োয়। আূদশ অ�ূর-অ�ূর ো�ন ধূর। িশবি�ম �ােনা ধূর 
িনেয েভজা ধূরন ও েসখাূনই স্ান ধামনায় আরাানা ধরূে াাূধন। এধ বছর 
ের োূদর এধ ষ্ ট ষ্ ূট েষ� স্ান হয়। স্ান �াির ের োরা বািড় ি্ূর যায়। 
ছয় মাস বয়ূস াষমাাম ধূর অ��াসন ধরা হয়। অ��াসূনর  রাূ�ই েসই িশশর 
মৃেষ য হয়। মষহভ ূের র মূায েিরবাূরর আন� ধা�ায় বদূ� যায়। উিছ� িমা েশাূধ 
আের নাদ ধরূে-ধরূে অ�ান হূয় যান। অ�ান অব�ায় বাবা ে্া�ানাা আবার 
োূধ �� েদন - "েয েোূধ স্ান সষখ িদূ�া েষ ই োূধই েছূড় চূ� এূস আন� 
ধরিছস এখাূন, েোর ষ্ ূ�র শাি� েষ ই েেূয়িছস। েোর যিদ স্ান চাই োহূ� 
আবার েসখাূনই েষ ই ি্ূর যা"। উিছ� িমা সেতীধ আবার েসই জমূ� ি্ূর 
আূস ও িশবি�ূমর েষনঃ �ােনা ধূরন। আবার স্ান ি্ূর োন। িধ্ িমা 
েিরবাূর েরবে� ধাূ� আর েধাূনা স্াূনর অ��াশন হয়না। উিছ� িমা বাবা 
ে্া�ানাূার ধামনা ি�ম ধাি��ার াাম �ােনা ধূর েসখাূনই োূধ যায় ও বাবার 
িনেয েভজা ধরূে াাূধন। আজও ধাি��ার াাূমর েভজারী িমা েিরবার।  
 
সমূয়র সাূা সাূা বাবা ধাি��ূরর মিহমা চাির িদূধ ছিড়ূয় েূর। আূস েূশ 
জনবসিে গূড় উূঠ। বাং�ায় িবখযাে িশূবর গাজন এখাূনও শর হয়। �িে বছর 
ৈচ� সং�াি্র আূগর িদন োূধ েয়�া ৈবশাখ েযর্ গাজন উৃসব সহ চরধ 
েম�া অনষি�ে হয়। বহ মানষূ তর আশা েভরপ ধূরূছন বাবা ধাি��র। োই গাঁজূন 
িশব্ূ�র উেূচ েড়া ি্ড় �মান ধূর েদয় বাবা ধাি��ূরর �িে ্ূ�র া�া 
ধে খািন। 
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শ�: এধ েিরচয় 
-িহয়া চ�, 

MA, B.Ed, Department of Sanskrit 
Jadavpur University, Kolkata 

 

স�রমম�া মমূ�য 
িশূব সবরাার সািাূধ 
শরূপয �য্ূধ েগৗরী 
নারায়পী নূমাহ�ূেঃ।। 

িশবেষরান মূে ৈদেযরাজ দ� নাূম এধ মহােরা�মশা�ী অসষর িছ�। োর েধাূনা 
স্ান িছ� না। স্ান �াির ই�ায় দ� িব�ষ র ধিন েে ধরূে আর� ধূর। 
োর েেসযায় �স� হূয় ্গবান িব�ষ  যখন োূধ েদখা িদ� েখন েস ি�ূ�াূধ 
অূজয় এধ েষূ�র বরদান চাই�। ্গবান িব�ষ  োর ধাা মে োা� বূ� 
অ্ারযান হয় েগূ�ন। 
 
িধছষিদন ের ৈদেযরাজ দূ�র �াসাূদ এধ েষ� স্াূনর জ� হয়, োর নাম রাখা 
হয় শ�চভড়। শ�চভড় ��ার ধিন েেসযা ধূর োূধ �স� ধূর, এবং ��ার 
ধাূছ বরদান চাই েয েধাূনা েদবো েযন োূধ েরা� ধরূে না োূর। ��াূদব 
েখন োূধ োা� বূ� �ধৃ� ধবচ িদূ�ন এবং আূদশ িদূ�ন েয েষ �সীর সাূা 
েস েযন িববাহ ধূর। 
 
��ার আূদশ অনষযায়ী শ�চভড় েষ �সীর সাূা িবূয় ধূর ি�ূ�াূধ িনূজর অিাধার 
ধাূয়ম ধরূে াাধ�। এর ্ূ� সম� েদব েদবোগপ ্ীেস�� হূয় ্গবান 
িব�ষ র ধাূছ এূস সাহাযয চাই�। িধ� িব�ষ  েো িনরোয় োই িেিন িধছষ ধরূে 
োরূ�ন না, েসই জনয েশত েযর্ সবাই িশব ঠাকুূরর ধাূছ িগূয় উেি�ে হ�।   
 
্গবান িশবও ধৃ� ধবচ ও েষ �সীর োিে�োর াূমরর ধারূপ িধছষ ধরূে 
োরূ�ন না। িশূবর এই অসহায় অব�া েদূখ ্গবান িব�ষ  �াূম �া�ূপর 
ছ�ূবূশ ৈদেযরাজ শ�চভ ূড়র ধাছ োূধ �ধৃ� ধবচ দান িহূসূব িনূয় িনূ�ন, 
এর ের শ�চভ ূড়র রে াারপ ধূর েষ �সীর েিে�ো ামরূ ধ হরপ ধূর িনূ�ন।   
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েখন ্গবান িশব শ�চভ ূড়র সাূা যষ� ধূর িনূজর ি�শভ� িদূয় োূধ ্� ধূর 
েদন। শ�চভ ূড়র হাড়ূধ িমি�ে ধূর শূ�র িনমরাপ ধরা হয়। িব�ষ  ও ��ীর ি�য় 
্� হওয়ার জনয শ� বা শূ�র জ� সম� েদব েদবোগনূধ েদওয়া হয়। িধ� 
্গবান িশব শ�চভড় েধ বা ধূরিছূ�ন বূ�ই িশূবর েষূজায় শ� িদূয় জ� 
েদওয়া িনূতা। 
   
শ� (শাঁখ) হ� েসৗ্াূগযর �েীধ। শ� আমাূদর �ায় �ূেযূধর বািড়ূেই েষূজার 
ঘূর াাূধ। মামি�ধ ধাূযর শ� বাজাূনা খষবই শ্ মানা হয়। শাঁূখর আিব র্ াব, 
শূ�র �ধার ে্দ, �ূেযধ �ধার শূ�র গরা এই সব িনূয়ই আিম আেনাূদর 
সামূন েছা� এধি োয েষ ূ� ার�াম।   
সনােন াূমরর �েীধ শ�, াূনর �েীধ শ�। াািমরধ ��ানষসাূর ব�া হয় ��ীর 
্াই শ�। ব�া হয় েয ��ী েয্াূব সাগর োূধ �ধট হূয িছ�, েসই্াূব সমষ� 
ম�ূনর সময় েয ১৪ ি অমভ�য রত েবিরূয় এূসিছ� োর মূায এধি িছ� শ�। 
েসইজূনযই শ�ূধ ��ীর ্াই ব�া হয়।  
  
�ধার ে্দ: 
আমাূদর �ধৃে েে ৫০,০০০ রধূমর শ� আূছ। িধ� মভ�েঃ িেন ারূনর শ�ই 
োওয়া যায়-   
১. দি�পাবে� শ�, যার উদর ডান িদূধ াাূধ  
২. বামাবে� শ�, যার উদার বাঁ িদূধ াাূধ  
৩. মাযবে� শ� যার উদার মূায াাূধ  
এর মূায দি�পাবে� এবং বামাবে� শ�ই েবিশর্াগ েদখা যায়।  
 
১. দি�নাবে� শ�- িব�ষ র ি�য় এই শ�, িব�ষ র ডান হাূে 
াাূধ এই শ�। েষরাপ অনষসাূর সমষ� ম�ূনর সময় এই শাঁখ ই 
েবিরূয় এূসিছ�। ঐ�যর ও সমৃি�র �েীধ হ� এই শ�। 
ে�শাূ� এবং িবি্� েষূজাূে এই শ� ই বযবহার হয়। এি 
বাজাূনা যায়না িধ� এর গরা অেিরসীম। এই শ� অ��াূন 
রাখূ� অ�, ান �াূন রাখূ� ান, ব� �াূন রাখূ� ব�, 
েযখাূনই রাখা েহাধ না েধূনা, এই শ� সম� �ধার গৃহ 
সমসযা দভর ধূর োিরবািরধ শাি্ বজায় রাূখ। এই শাঁখ 
অূনধ দষ�র্ োই অূনধ মভ�যবানও বূট। 
 

 



22 | P a g e  
 

গ�বিপধ বাপী | Edition 3 | September, 2017 | আি�ন, ১৪২৪ 

 

  

২. বামাবে� শ�- ��ীি�য় এই শ�, োই এই শ�ূধ �য� ব�া 
হয়। েবিশর্াগ বািড়ূে এই শ�ই েদখা যায়। এই শ� ঘূর 
াাধূ� ঘূরর �সমিৃ� সব সময় বজায় াাূধ।  
 

 
৩. মাযবে� শ�- সচরাচর এই শ� েদখূে োওয়া যায় না।   
�িেি শ� এই িেন�ধার শূ�র মূায েধাূনা না েধাূনা এধটা হূব।  
 
এবার িধঁছষ িবূশত শূ�র স্ূ� আেনাূদরূধ বি�: 
 
গূপশ শ�: ্গবান গূনূশর আধৃিে নযায় এই শ�। িনি�ে 
রূে অূনধই েসৗ্াগযশা�ী হয় এই শ�। ব�া হয় েয এই গূপশ 
শ� যার বািড়ূে াাূধ েসখাূন সা�াৃ গূপশজী িবরাজ ধূরন। 
গূনূশর ধৃোয় সব বাাা িব� দভর হূয় সবরমন�ামনা িস� হয়। 
েূব গূনূশর ধৃো হূ�ই এই শ� েধাূনা মানষত েেূে োূর। 

 
 

 

েগামষখী শ�: গরর মষূখর আধৃিে নযায় এই শ�। িশব 
োবরেী �রে হ� এই শ�। এূধ ধামূানষ শ�ও ব�া হয়।  
 

 
ো�জনয শ�: �ধৃূ�র �রে এই শ�। মহা্ারূের কুরূ�ূ� যষূ�র সময় �ধৃ� 
এই শ� বািজূয় িছূ�ন। এই শ� বাজাূ� বা�ূদাত দভর হয়। এই শ� রাহ ও 
েধেষ র সম� খারাে �্াবূধও ধম ধূর।  
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এই ছাড়া আূছ; অ�েভপরা শাঁখ, মিে শাঁখ, িব�ষ  শাঁখ, হীরা শাঁখ, েদব শাঁখ, চ� 
শাঁখ, েৌ� শাঁখ, গরড় শাঁখ, রাহ শাঁখ, েধেষ  শাঁখ, শিন শাঁখ, েশতনাগ শাঁখ 
�্ৃিে। িহ�ষ ামরানষসাূর ৩৩ েধাি েদব েদবোর আ�াদা আ�াদা শাঁখ আূছ।  
 
শূ�র �ূয়াজনীয়ো: 
শ� বাজাূ� ঈ�র �স� হয়, ঈ�ূরর ধৃো োওয়া যায়। শ� �িন ধীটাপষ নাশ 
ধূর বাোবরপ শ� ধূর। ব�া হয় েয যেদভর েযর্ শ��িন যায় েেদভর েযর্ 
নধারাতধ শি� ন� হূয় সধারাতধ শি�ই িবরাজ ধূর। শাঁখ বাঁজাূনার ্ূ� 
�াস ধ� েরাগ ্াূ�া হূয় যায়। িনয়িমে শ� বাজাূ� েধাূনা অশ্ শি� ধাূছ 
আসূে োূর না। 
 
িনয়িমে শাঁূখর মূায রাখা জ�োন ধরূ� হার শ� হয় এবং দাঁে ও খষব ্াূ�া 
াাূধ। েযসব বা�াূদর ধাা ব�ূে ধ� হয় বা েোে�ায় োূদর িনয়িমে শাঁূখর 
জ� োন ধরাূে োরূ� খষবই ্াূ�া উেধার োওয়া েযূে োূর । 
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Forgive and Forget 
-Arnav Kundu, 7 Years, Class 2,  

DAV Public School, Bankura 
 

There were two baby monkeys; they were brother and sister to each other. 

Brother monkey’s name was Tinny, Minny was his sister. Minny was very 
naughty. She used to pull Tinny’s tail and tease him all the time.  

 

One day Tinny got very angry with Minny. He took her favourite toy “house” 
and threw it out of the door. Minny ran out to look for it. After sometime she 
came inside crying and said, “I can’t find my house, it is lost.” Tinny felt very sad. 
He said, “Don’t cry Minny, I will go and look for your house.” Saying this he we 
walked out of the house. Tinny looked inside the bushes and started searching. 
After searching for some time, suddenly, he spotted the house hidden between 
seven plants. He picked it up and gave it to Minny. She screamed with Joy. Then 
she hugged Tinny tight and said, “I am sorry Tinny. I will never pull your tail and 
tease you all the time. Tinny too hugged her tight and said, “I am really sorry 
MInny for throwing your house out. Let’s forget about what happened and be 
friends.” Both of them forgave each other and went inside the house holding 
hands. 
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Who is stronger! 
-Sriza Sadhu, Chuchura, Class IV 

One day the wind and the sun had a quarrel. 
The wind told to the sun, "I am stronger than you!" 
The sun told to the wind "I am stronger than you!” 
The quarrel went for a long time. 
At last the sun said, “I know how to end this quarrel. 
Can you see that man walking down the road? He is wearing a thick coat. If you 
can make him  
take off his coat, I shall say you are stronger than me. Go on, try". 
The wind was happy to do so. He puffed his cheeks and blew hard. 
          
Whoooooh! Whoooooh!   

The wind was very strong. He almost blew away 
the man's coat. 
The man began to feel cold. 
So, he pulled the coat tight around himself. 
The wind blew hard. 
The man pulled the coat harder. 
This went for sometime. 
At last the wind said, "Sun, I give up. 
I cannot get his coat take off". 
The sun replied, “Very well. Now it's my turn". 
He began to shine with all his might. 
The man began to feel hot. 
The sun shone harder. 
The man began to feel hotter. 
He said, "I must take off my coat". 
The man took off his coat. 

 

At this the sun laughed. He said, "Wind, I have made the man take off his coat!” 
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ে্সবষূধ ষ্ ে 

-নষেষর, Warsaw, Poland 

 

ি�য়া�া িবূয় হবার ের োূধই এধটা নেষ ন শহূর াাূধ িনূজর �ামী র সাূা । 
�ামী অিনূধে বসষ এধি �াইূ্ট ্াূমর চাধরী ধূর। সষেরাং ি�য়া�া েধ িধ 
মেন সময় িদূয় উঠূে োূর না। বযামাূ�ার ি�য়া�ার জনয েষূরােষির নেষ ন এধটা 
শহর। নেষ ন শহর, নেষ ন ্াতা, নেষ ন েিরূবশ। �ামটা মািনূয় িনূে খষব 
অসষিবূা হূয়িছ�। এধা এধা ধে�নই বা াাধূব বািড়ূে। ধে�নই বা ধাা 
ব�ূব আতীয় েদর সাূা। োূেও ে টাধা �াূগ মাূন েমাবাই� ধ� চাজর । শিন ও 
রিব বার োর �ামীর সম োয় িধ� োর জনয এধ সাহ র দীঘর �েী�া। 
 

এধিদন অিনূধে ে্সবষধ নাূমর এধ েসাশ� িমিডয়া র সাূা আ�াে ধূর 
িদ� ি�য়া�ার। আর োর েূরই ি�য়াংধা র জীবন বদূ� েগ�। অিনূধে অি্স 
েবিরূয় েগূ�ই োর হূে অ ষ্ র্ সময়। ধাূজর আ�া সধাূ� এূস বািড় েির�ার 
আর বাসন েমূজ িদূয় চূ� যাই। অিনূধে এর জনয সধাূ� িি্ন বািনূয় েদয় 
ি�য়া�া সধাূ�ই।োই োর ধরার মেন ধাজ আর িধছষ াাূধ না। ে্সবষধ এ 
োর অূনধ ব�ষ  হ�। িধছষ োর েষরূনা �ষ � ধূ�ূজর ব�ষ  েদর খষঁূ জ েে�, 
আবার িধছষ দভর ও ধাূছর আতীয় েদর, আবার িধছষ এূধবাূর নেষ ন ব�ষ  েে�। 
োূদর সাূা হূে াাূধ োর চযািং। এই ্াূব দষ বছর েধূট েগ� ে্সবষধ আর 
দা�েয জীবন। 
 

দষ বছর ের ি�য়া�া ও অিনূধে জানূে োর� েয ি�য়া�া র ে�ন িউমার 
আূছ। �ামটাই ওরা বষঝূে োূর িন। রাে েজূগ অিনূধূের জনয অূে�া ধরার 
মষহভ ূের  অ�ধার ঘূর েমাবাইূ�র �ীূন অনবরে েচাখ রাখার সময় �ায়ই মাাা 
ারে, য�পা ধরে । �ামটাই মূন ধরে ঠা�া ে�ূগ ব অনবরে েচাখ েখা�া 
রাখার ধারূপ হূ�। িধ� যখন জানূে োর� েখন �াস েসজ। আর িধছষ 
ধরার েনই। ি�য়া�া আর িধছষিদূনর অিেিা মা�। এইটা ে্ূব অিনূধে ও 
িনূজর ষ্ � বষঝূে োূর েয োর উিচে িছ� িনূজর িবূয় ধরা বউ েধ যূা� 
সময় েদওয়া। এখন আর িধ হূব ে্ূব। যা হবার ো ে হূয়ই েগূছ। এধ মাস 
ের ি�য়া�ার �াপ োিখ িবদায় িন�। অিনূধেএর িজবূন েশাূধর ছায়া েনূম 
এূ�া। েস চাধির েে বদি� িনূয় অনয শহূর চূ� েগ� শাি্র েখাঁূজ। 
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এিদূধ অধাূ� ি�য়া�ার মেৃষ যূে ি�য়া�া ইহূ�াূধ র মায়া ধািূয় েযূে োূরিন। 
এধ রাূে োর আতা �াূম োর বািড়ূে েযখাূন গে দষ বছর িছ� েসখাূন 
েগ�। অিনূধে েধ েদখূে না েেূয় োর মন খারাে হূয় েগ�। েস েসখান োূধ 
েবিরূয় রাূের অ�ধাূর রা�ায় হাঁটূে শর ধূর। হাটঁূে হাঁটূে েস এধ সাইবার 
ধযাূ্ েদখূে োই। রাূে র জনয ধযাূ্ ি ব� িছ�। েস টষ ধ ধূর ঢষ ূধ ের�। 
িনূজ িনূজই ধি�উটার অন হূয় েগ�। এবার ি�য়া�া ে্সবষধ খষূ� খষজঁূে �াগ� 
োর িচর েিরিচে েদর ও অিনূধে েধ। সবাই েধ েে�। এবং োূদর সাূা 
যাারীিে চযাট ও ধরূে াাধ�। েধন না োর সব ব�ষ  জানে না োর আধি�ধ 
মৃেষ য র বযাোূর। োই সব ব�ষ  ও দষর আতীয় েদর সাূা ধাা বূ� অিনূধূের 
েখাঁজ ধরূে াাূধ। এধিদন েস অিনূধে েধ খষঁূ জ োই ে্ইসবষূ ধ। �াূম ে 
অিনূধে বষঝূে োূরিন। ্াবূ�া েয হয়ে ি�য়া�া র ে�া্াই� হযাধ হূেোূর। 
িধ� আূ� আূ� বষঝূে োর� েয ি�য়া�ার আতা োর সাূা ধাা ব�ূছ।যখন 
ি�য়া�া োূদর িধছষ েগােন ধাা োর সাূা বূ� েযটা ি�য়া�া বা অিনূধে ছারা 
অনয ধারর জানার ধাা না।  
 

এবার ি�য়া�া েসাজা অিনূধূের বািড় িগূয় হািজর হ�। এবার অিনূধে িধ 
ধরূব। অেীে িনূয় েো আর বাচঁা যায় না। আর ি�য়া�া েধই ব�ূব িধ ধূর 
েয োর জীবন োূধ চূ� েযূে। েধননা েস েো ি�য়া�া েধ ্াূ�াবাূস। ি�য়া�া 
ও বষঝূে োরূছ েয এমন ্াূব োূদর িম�ন হূব না। 
 
ি�য়া�া- আমাূধ ধে িদন েোমার জনয অূে�া ধরূে হূব। এমন ্াূব ধে 
িদন ধে বছর ধাটাূে হূব। 
অিনূধে- েষ িমই বূ� দাও িধ ধূর আমাূদর িম�ন হূব। আিম যিদ োড়াোিড় 
মূর যাই োহূ� হয়ে হূে োূর। 
ি�য়া�া- োহূ�ই িধ হূব। আিম মূরিছ মারপ েরাূগ। েষ িম েো আতহেযা ধরূব। 
আর েোমার েিরবার ও ে আূছ। োূদর ে্ূ� আমার ধাূছ আসূব? এটা এধটষ  
�াারেরো হূয় যাূব না!  
অিনূধে- না না, েস িনূয় েোমাূধ ্াবূে হূব না। আিম ধা� ই শরবূে িবত 
িমিশূয় েখূয় েনব। 
 
োর ের িদন এধটা ্ূ�র জষস ৈেির ধূর োূে িবত েমশাূ�া। িধ� েযই েখূে 
যাূব িধ েখন ই েমাবাইূ� অিনূধূের মা ে্ান ধূরূছ। োই হাূের �াস েরূখ 
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ে্াূন ধাা ব�ূছ। িনূজর মাূয়র সাূা ধাা বূ� ও এধটষ  দষঃখী হূয় যাই। োর 
েিরবার ও খষব এধা অনষ্ব ধরূছ োই অিনূধে েধ িধছষ িদূনর জনয বািড়ূে 
েেূে চাই। মাূয়র সাূা ধাা ব�ার ের োর েিরবাূরর �িে মন টা আনচান 
ধরূে াাূধ ।আর ি�য়া�া েধ ব�া ধাা ও ে্রাূব েধমন ধূর। বষঝূে োরূছ 
না। ি�য়া�া সামূন বূস সব েদখূছ। োই এধটষ  ইে�ো ধরূে িগূয় হাে োূধ 
�াস েূর যাই। হঠাৃ ি�য়া�া বূ� উঠ� েয আজ েোমাূধ এধটষ  িচি্ে েদখাূ�। 
োই আজ িধছষ ধরার দরধার েনই। ধা� অনয িধছষ ে্ূব িস�া্ েনূব। যাধ এ 
যা�াই েো আর িধছষ হ� না। অিনূধে িগূয় শূয় েড়�। িধ� ঘষম এূ�া না। 
েস ্াবূে াাধূ�া েয ধা� িধ ধরূব। 
 

োর েূরর িদন অি্স োূধই এূস েদূখ ি�য়া�া বূস আূছ। েযন োর ই 
�েী�া ধরিছ�। অিনূধে হঠাৃ বূ� উঠ� েয িবত এর েবাে� েশত হূয় েগূছ 
োই আজ আর িবত �ূয়াগ ধরা হূব না। েখন ি�য়া�া বূ� উঠ� েয চ� েধান 
�ং �াইূ্ যাই। অূনধ িদন যাওয়া হয়িন এধসাূা। আর েসখাূন েগূ� ধাযরিসি� 
ও হূে োূর। এবার ও অিনূধে দনামনা ধরূে াাূধ। িধ� �াইূ্ েবিরূয় 
েূড়। বাইূধর েেছূনর িসূট ি�য়া�া বসূ�া। চা�াূনার ইূ� েনই েবষও চা�াূ�। 
এধ সময় এধটা উঁচষ িনচষ  েে সাম�াূে না েেূর �ায় েূরই যাি�ূ�া আর সামূন 
োূধ ্ারী মা� েবাঝাই �াধ হাওয়ার েবূগ েেিরূয় েগ�,িধ� সামূ� িনূ�া। 
োরের অিনূধূের হাে ো ঠা�া হূয় ধােঁূে শর ধরূ�া। আসূ� মৃেষ য আস� 
টা অূনধ ধাূছ োূধ েদখ� ে।ূধান রধূম বািড় ি্ূর এূ�া। োরের িগূয় 
চষ েচাে সষূয় েড়�। সধাূ� উূঠই ি�য়া�া েধ েদখূে না েেূয় মূন ধর� হয়ে 
চূ� েগূছ। োই �ী মূন চাূয়র ধাে হাূে ছাূদ এূস েদূখ ি�য়া�া এখাূন। 
ি�য়াংধা ই হঠাৃ বূ� উঠ� সামূনর েয �যাট এর িবি�ং টা হূ� েসখান োূধ 
েধও যিদ ঝাঁোই োহূ� িনঘরাে মৃেষ য োই না। এর ের ি�য়া�ার িদূধ ধটূমািূয় 
োধাূ�া অিনূধে। 
 
অিনূধে- েষ িম িধ? েোমাূধ আিম এে ্াূ�াূবূসিছ�াম। েষ িম োর �িেদান এ 
আমার মেৃষ য চাইছ। এধটষ  ��া �াূগ না। মানিছ আমার আর এধটষ  েোমার �িে 
সূচেন ও দািয়াশী� েহায়া উিচে িছ�। োিরিন। আমার ষ্ � হূয় েগূছ।এখনও 
েোমাূধ ষ্ �ূে োিরিন। োই বূ� িনূজর বাবা মা ্াই েধ েছূড় শাষ মা� 
েোমার ধাূছ যাবার জনয আিম আতহেযা ধরূে োরব না। আমার ও ে এধটা 
দািয়া আূছ িনূজর েিরবাূরর �িে। েষ িম েো এই জগৃ োূধ িচরেূরর জনয 
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িবদাই িনূয়ছ। োহূ� েধন আমাূধ আবার য�পা িদূে এূসছ। আিম িধ �িে 
ধূরিছ েোমার। ে�াধ ্াূ�াবাসার জনয িধ না ধূর। ধে েযাগ ধূর। আর 
েষ িম �াারেূরর মেন আমাূধ এই েৃিাবী োূধ িনূয় েযূে চাও। েোমার আতা র 
িধ এেটষ কু িবূবধ বূ� িধছষ েনই। 
বূ�ই ঝরঝিরূয় েধঁূদ ে্�ূ�া অিনূধে। 
 
ি�য়া�া- আিম ্া� বািস বূ�ই শাি্ োি��াম না েোমাূধ না েদখূে েেূয়। 
অূনধ খষঁূ জ েোমাূধ েে�াম। েোমাূধ েছূড় েযূে ইূ� ধূর িন। জািন েষ িম 
আিম এরধম ্াূব এধ হূে োরব না। আিম েোমাূধ িনূজর ে�াূধ িনূয় েযূে 
আিসিন। েষ িম যখন ব�ূ� েয এমন ্াূব আমরা েধান িদন এধ হূে োরব না 
েখন মূন হ� েয সিেয েষ িম আমাূধ এেটা ্াূ�াবাূসা েয সব িধছষ েছূড় 
আমার ধাূছ আসূে েষ িম রািজ। িধ� েসিদন েোমার মার ে্ান আসাূে বষঝূে 
োর�াম েয েসটা েষ িম আমাূধ ধাার ধাা বূ�ছ। োই অিন�া সূাও যখন েষ িম 
িবত েখূে েগূ� আিম ই �াস টা ধায়দা ধূর ে্ূ� িদ�াম। ধা� যখন েসই 
্াির �াধ টা েোমার োূশ োূধ ছষূট েবিরূয় েগ� েখন ও েোমাূধ বািড় িনূয় 
এ�াম। যিদ েোমাূধ িনূজর সাূা িনূয় যাবার াাধে োহূ� অূনধ আূগই িনূয় 
চূ� েযোম। েোমার এধ এধটা েসে িব্� হওয়া েদখোম না। েষ িম যিদ সিেয 
আমাূধ মন �াপ িদূয় ্াূ�াবাসূে োহূ� আমাূদর স�ধর  টা েধ এধটষ  সময় 
িদূে। োহূ� হয়ে আিম মারা যাবার ের ও অেৃ এর মেন ঘষূর েবরাোম 
না। জািননা ধে িদন ইহূ�াধ আর েরূ�াূধর মাূঝ আমাূধ াাধূে হূব। েূব 
আিম স�ভপর হূে োিরিন েোমার ্া�বাসায়। ্া� োূধা। িবূয় ধরূ� োূধ 
অ্ে এধটষ  সময় ও ্াূ�াবাসা িদও।  
 

এই বূ� ি�য়া�া িবদাই িনূ�া। িধ� েস েো অেৃ আতা। েস আবার োর 
ে্সবষধ দষিনয়া েে ি্ূর েগ�। েযখাূন েধউ জানূে চাই না েয েস জীিবে না 
মৃে, েধাাায় াাূধ িধ ধূর। সারারাে েজূগ োূধ যারা ে্সবষধ ধূর োূদর 
সাূা বূস গ� ধূর, ধাা বূ�, ি্িডও েে ধাা ও বূ�। আর �েী�া ধূর 
েধান োর ডাধ আসূব েরূ�াধ োূধ। 
আেিনও িধ রাূে ি�য়া�া বা এূ�� ি�য়া নাূম ধাূরার সাূা চযাট বা ধাা বূ�ন 
নািধ? 
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মিহতাসষর 
-আরিে চ� 

 

ঠাকুমার েছা�ব�ষ রা আশা ধির েোমরা সবাই খষব ্াূ�া আূছা। েষূজাূো 

চূ�এূসূছ, �ষ ূ�-�ষ ূ� ছষিও েূর েগূছ, িধ োই েো? নেষ ন-নেষ ন জামা ধােড় 
েূর ঘষরূে যাওয়া, ঠাকুর েদখা, ্াূ�া-্াূ�া মষখূরাচধ খাবার খাওয়া এবার েো 
শর োই না, ্ারী মজা বূ�া। েূব েোমরা িধ জাূনা আমাূদর এই মা দষগরা 
ঠাকুূরর আিব র্ াব িধ ধূর হ�? মিহতাসষর েধ? েধন মা দষগরাূধ মিহতাসষরমিদরনী 
ব�া হয়? - চ� আজূধ েসই গ�ই আিম েোমাূদর েশানাব। 
 

 
 
েৌরািপধ ধাানষসাূর মিহতাসষূরর িেো র� িছ� েরমশি�শা�ী অসষররাজ। এই 
রূ�র সাূা জূ� বসবাসধারী এধ মায়াবী মিহূতর সাূা ে�ম েিরপয় হূয় যায় । 
এনাূদর েষ� মিহতাসষর েসই জনয �ই�ায় যখন মন যায় েখন মিহত, আবার যখন 
মন যায় েখন মানষূতর রে াারপ ধরূে োরে।  
 
মিহতাসষর সৃি�ধের া ��ার এধ মহান ্� িছ�। মিহতাসষূরর ধূঠার েেসযায় 
��ূদব স�� হূয় োূধ বরদান িদূয়িছূ�ন েয, েধাূনা েদবো, েধাূনা অসষর, 
বা েধাূনা জ� োূধ বা ধরূে োরূব না।  
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��ার এই বরদাূনর ্ূ� মিহতাসষর �গরূ �াধ, মের যূ�াধ ও োো�ূ�াধ এই 
ি�ূ�াূধরই �ামী হূে াাধ�। েখন সম� েদবগপ ্ীেস�� হূয় ি�মভিের  ��া, 
িব�ষ  ও মূহ�ূরর ধাূছ িগূয় উেি�ে হ�।  
 
��া, িব�ষ  ও মূহ�র ি�ূদব এবং বািধ সম�ূদবগপ  িমূ� মিহতাসষূরর িবনাূশর 
জনয েরমশি� েদবী দষগরার সৃজন ধরূ�ন। ্গবান িশব ি�শভ�, ্গবান িব�ষ  
চ�, ই�ূদব িনূজর ব� এবং ঘ�া , সভযরূদব িনূজর রি� ও িসংহ- এই্াূব 
সম� েদবোগপ এূধ-এূধ িনূজূদর অ� িদূয় দশ ভ্ জা  েদবীূধ সি�ে ধরূ�ন। 
নানািবা অূ�-শাূ� সি�ে েদবী মিহতাসষরূধ যষূ�র জনয হ�ার েদন। েদবী দষগরার 
সূম মিহতাসষর ও োর েসনােিেগূপর টানা নয় িদন েযরয্ যষ� হয় এবং দশম 
িদূন েদবী দষগরা মিহতাসষূরর বা ধূর।  
 
েসই জূনযই দশ িদূনর েয দষগরােভজা উৃসব হয় োূে �াম িদন োূধ নবম িদন 
েযর্ নবরাি� আর দশম িদূন অশূ্র �িে শূ্র িবজয় �াি েহেষ  িবজয়াদশমী 
উৃসব ো�ন ধরা হয়। ্ারূের অূনধ রাূজয এই দশম িদূন দশহারা উৃসবও 
খষবই জনি�য়।   
 
মা দষগরার উৃেিত মিহতাসষূরর মদরন অারাৃ নাূশর জূনযই হূয়িছ�, োই মা দষগরাূধ 
মিহতাসষরমিদরনী ব�া হয়।  
 
োহূ� েোমরা জানূ� েো মা দষগরার আিব র্ াূবর এই ইিেহাস। আশাধির েোমাূদর 
এই গ�টা ্াূ�া ে�ূগূছ। 
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্াইজযাধ টষ আরাকু ্যাি� টষ যর 
-রািখ সাাষ, বযাূ�� 

 

বের মান ধমরবয� জীবূন আমরা সবাই েবড়াূে ্াূ�াবািস, িধ� সময় োই না। দষবছর আূগ 

্াইজযাধ েবড়াূে িগূয়িছ�াম। েসই বছর �ব� বৃি�র জনয েচ�াইূে বনযা হয়, োর জনয 

আমাূদর আূগর োূধ বষিধং ধূর রাখা ে�ন বািে� হূয় যায়। োসূাও আমরা �যান বািে� 

ধির না। িধ ধির, হাওড়া োূধ ষ্ বূন�র হূয় িবশাখােতনম যাব এবং েসই রধম ধাজ 

ধির। যখন িবশাখাে�নাূম েৌছা�াম েখন েব�া ২টা। েূরর িদন আমাূদর আরাকু ্যাি� 

যাবার িদন। রাূ� িধছষূেই ঘষম আসিছ� না। 

সধাূ� োড়াোিড় উূঠ খাওয়া-দাওয়া েসূর েসশূন এ�াম, েখন ে�ন েসশূন দাঁিড়ূয় আূছ। 

আূগর োূধ বষিধং িছ� বূ� েধাূনা সমসযা হয় িন। সধ� েব�ায় িধরা�ষ� েযাূসূ�র ে�ন 

েযটা আরাকু ্যাি� হূয় যায় এবং িবূধ� েব�ায় ি্ূর আূস, েসই ে�ূন উঠ�াম। ৭:০৫ 

নাগাদ ে�ন ছাড়�। ে�নটা এধটা-দষূ টা েসশন েেূরাূনার ের আূ�-আূ� োহাূড় উঠূে শর 

ধর�। ধখূনা ে�ূনর বাঁ িদূধ ঝনরা েদখা যাূ�, আবার িধছষ�প ের োহাড় েদখা যাূ�। 

ে�ন যখন টাূনূ�র মূায ঢষ ধূছ েখন এধদম অ�ধার, আবার টাূন� োূধ যখন েবূরাূ� 

েখন আবার �চষর আূ�া। ি�ূজর উের ছষূট চূ�ূছ। ে�নির ডান িদূধ উেেযধা েদখা 

যাূ�। খষব সষ�র �াধৃিেধ দশৃয মন ্িরূয় িদূ�। 

 
(Train to Araku Valley) 

 
(River flowing between valley) 

 
আমরা যখন আরাকু েসশন েৌছা�াম েখন েব�া ১১টা। আমরা এধটা অূটা িধ ধর�াম, 

েস আমাূদর সম� জায়গা ঘষিরূয় েদখাূব এবং িধ সমূয় েসশূন েৌঁূছ েদূব।  
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(Padmapuram Garden) 

আমরা �াূম ে�ােষরাম েবাটািনধযা� 
গাূডর ূন েগ�াম।এখাূন �চষর গাছ, ধে 
গাূছর নামই জািননা। 

 

এরের আমরা ঢষ ধ�াম �াইবা� িমউিজয়াম, 
েঢাধার মষূখই এখাূন এধটা েষকুর আূছ এবং 
�চষর ে�াধ েবািং ধরূছ। এখাূন আিদবাসী 
মানষতূদর জীবন যা�ার রীিে-নীিে মূড� 
আধাূর েিরূবশন ধরা হূয়ূছ। োূদর রা�ার 
িজিনস, অ�ংধার, বাদয য�, িবূয়র সাম�ী 
সম� িধছষ যত সহধাূর রাখা হূয়ূছ। 
আিদবাসীূদর নৃেয েিরূবশন ধরার জনয বড় 
এধটা েসজ আূছ। েসখান োূধ েবিরূয় 
অূটায়া�া আমাূদর েযখাূন ধি্ চাত হয় 
েসখাূন িনূয় েগ�। 
 

 
(Pictures of Tribal Museum) 

 
 

 
(Coffee Plant) 

োহাূড়র ঢাূ� বড় বড় গাূছর িনূচ 
�চষর ধি্ গাছ এবং োূে �চষর ধি্ 
্� াূর আূছ। োূশ ধি্র েদাধান 
িছ�, আমরা েসখাূন ধি্ েখ�াম। ওরা 
জানা� েয ওরা ধি্ বীজ গূ�া েরাূদ 
শিধূয় উনষূন ে্ূজ গঁূড়া ধূর ধি্ 
বানায়। এখানধার ধি্র �াদ আমাূদর 
বাজাূরর ধি্ূধউ হার মানাূব। আমরা 
ে্রার সময় ধূয়ধ েযাূধট ধি্ 
িধন�াম। 
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এরের োহাূড়র ঢা� বরাবর আসিছ, আর চািরিদূধ সষ�র �াধৃিেধ দশৃয েদখিছ। এরের 

আমরা েৌঁছা�াম বররা গহা(Borra Caves), �াধৃিেধ্াূব ৈেরী এই গহা সিেয আ�যরযজনধ 

আর িবরাট বূড়া �ধা�, িসিড়র মাাযূম গহার ি্েূর নামিছ। েধাাাও ঝপরা িদূয় জ� 

েড়ূছ, েধাাাও রা�া এে সর েয মাাা িনচষ ধূর েযূে হূ�। েশানা যায়, এখাূন এধ 

রাখা� গর চরাি�ূ�া, েো এধটা গর এই গহার মূায েূর যায়। রাখা� েসই গরর েখাঁূজ 

এই গহার সামূন আূস, েখন এই গহাি সধূ�র নজূর েূড়।�চষ র মানষূতর ্ীড় হয় এই 

গহািূে। গহাি িনূচ েনূম আবার উেূর উূঠ আসূে আমাূদর ো বযাা হয় েগ�।  

 
(Borra Cave) 

 

এরের �াূ�র সময়, এখানধার খাবার হূ�া বযাূ্া িচূধন। বাঁূশর মূায মাংস েষিড়ূয় রা�া 

ধরা হয়, েখূে খষবই সষ�াদষ। এবার আমাূদর ে্রার ো�া। এখাূন বাঁূশর ৈেরী ধাে, �াস 

িবি্� রধূমর সাম�ী ৈেরী হি��। এখানধার েসশনির নাম বররা গহা�ষ। 

সূ�য হূয় েগ�, েষূরা ্াঁধা, জনবসিে েনই ব�ূ�ই চূ�। ে�ন আসূে খষব ে�ট ধরিছ� 

এধজন শাষ চা িনূয় বূসিছ�, োর চা েশত হওয়ার ের েসও চূ� েগূ�া।  

অবূশূত ে�ন এ�, আমরা আমাূদর িনিদর� ধামরায় উূঠ যখন িবশাখােতনম এ�াম েখন 

রাি� ১০ টা। ে্াূনর েধাূনা িসগনা� িছ� না োই বািড়র ে�াধজন েযাগাূযাগ ধরূে না 

েেূর খষব দষি�্া ধরিছ�। ি্ূর আসার ের এধটষ বকুিন েখ�াম, যিদও যা�াটা ্াূ�াই 

ধাটূ�া। 
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Drawing/Painting 
 

 
 
 
 

 
 

Subhojeet Kumar, Class 8, Dhanbad 
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Subhojeet Kumar, Class 8, Dhanbad 
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নাম: িজ�ষ  হা�দার 
বয়স: ৫বৃ. ৮মাস 

�াস: েধিজ ২ 
বরানগর 

 
 
 
 

 

Aparajita Haldar, Badanagar 
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Krishna Kar 
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Preetha Nag, Kolkata 
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Chumki Sadhu, Raniganj 
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Sheli Dey, Nadia 
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েৃিাবী হূব মানবোর 
-- িবাান সাাষ 

 

 
েষূজা মাূন বািড়ূে সাজ সাজ রব,সবার বািড় ে্রার খবর 
ধানষ ময়রার �া�ষ  আর মাূয়র হাূের রা�ার আড়্র। 
ঘষরূে যাওয়া,আইসি�ম খাওয়া,আর ব�ষ ূদর সাূা আ�া মারা 
েযা�াূ�র সামূন েস�ি্ েো�া,আর ে্সবষূধ আেূ�াড ধরা। 
জাূনন েষূজার আন� ি�গন হয় যিদ াাূধ এধ ষ্ ট ষ্ ূট েমূয়। 
সারাটা িদন ধাূট শাষ োূধ িনূয়। 
ব�ষ দার ছয় বছূরর েমূয় নাম োর েসামা 
েমূয়টার মা েনই ব�ষ দাই োর বাবা ও মা। 
িধ� ব�ষ দা নয় েসামার জ�দাো 
এধ িন র্ য়ার গূ র্  োিূয়ূছ োূধ িবাাো। 
এই েষূজাই েসামা ারূ�া এধ বায়না 
েধ োর মা েদখাূে হূব শনূবা না েধানও বাহানা। 
িধ......িধ উতর েদূব োর েমূয়ূধ 
োই ডাূধ নীরূব মহামায়াূধ। 
েহ মা দষগরা এূসা েষ িম েোমার াারাূ�া অ� িনয়া 
আর েযূনা েধাূনা েমূয় না হয় িন র্ য়া। 
আর েধাূনা েসামা, হারাূব না মা,ব�ষ র হূব না হার 
সহ� মিহতাসষর ধূরা বা, েৃিাবী হূব মানবোর।।।।।  
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েহাূট� বয় 
-- ��য় েদ, েব�ষড়, হাওড়া 

 

 
 

রাা শযাম- 

আ�ষরদম ব� ধম। 

িদূ� নযাো 

ব� �যাো এধটষ চাো। 

 

ওূদরই েছূ� নামটা েেূ� 

বড়ই এ�ূবূ�। 

েযা�-ই েছঁড়া, চষ �ি খাঁড়া 

েচাখি এধটষ টযারা। 

 

ধ� �াূগ, েদখূ� এূদর 

দষঃখ ্রা মষখ, 

োয়না েখূে দষূ ব�া দষমষূটা 

ঘষচঁূবিধ এূদর দষঃখ। 
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ইূগা 
-- অেরািজো 

 

 
হয়ূো েষ িম ্াবূছা েযটা 

আিমও ্ািব োই  
মূায শাষ েযাজন দভর  

েেিরূয় আসা চাই  

খািনধটা ো এূগাও েষ িম  

খািনধটা ো আিম  
েধ এূগাূব �াম ো  

েসই �� দামী  
েোমার আমার অহংূবাূা  

দভরারা বাূড়  
ধাছাধািছ োূধও েখন  

আূ�াধবতর দভূ র  
েবষও েষ িম ্াবূছা েযটা  
আিমও েসটা ্ািব  

এধিবার েজার ধূরই  

জানাই আমার দাবী  
অহংধারী মন শাষ  

নীরব োূধ যায়  
অি্মাূনর োহাড় জূম  

আধাশ ছষঁ ূে চায়  
খািনধটা ো এূগাও েষ িম  

খািনধটা ো আিম  
অহংধার েী� হূ�ও  

্া�বাসাটাই দামী।  
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আমার েদশ 
-- েদবযানী দত 

 

 
"েধ িদূ�া েগা ্াে ঠা�া!!!  

েধান বািড়ূে েেূ�???"  

"ওই েয েহাো �াব ঘূরূে  

হূ� েভূজা �াাীনো!!  

েদখূগ িগূয় উড়ূছ েসাায় িেনরমা েোধা ,  

েেট েষূর েখূে িদূ� বূট বাবষরা ,েহাাায় যা...."  

বষিড় ঠা�ার ধাা শূন  

েদৗূড় েগূ�া ��ী ---  

েদখূ�া েহা হূ� বূট  

�াাীনো েভূজাি ।  

িধ েসা�র জামা েূড়ূছ ,  

োর মূো সব ধূতা েছূ� েমূয়----  

োরা সবাই েধও গায়ূছ গান,  

বা হাে োি�ূটা িনূ� ধিবো ধূয়।  

��া োর �াগূ�া বূট ---  

িনূজর োূন েচূয়,  

ো েহাূক্গ অূনধ িদূনর েূর  

েেট ্ূর আজ েনূব েখূয়।  

েহইমা, �াাীনো েষূজাি েযন  

আূস বাূর বাূর॥  
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�ৃিের োোয় 
-- মাষিমো র� 

 

 
েোর ধিবো েিড় 
এধ�া অবসূর 

েে� -মশ�ার োট চষ িধূয় েরা�ষূ র িেঠ েরূখ। 
শনিছ েোর বের মানটা ো�াূছ 
জািনস,আিম আজও অেীূের 

গূ� যাি� ছিব  
এূধঁ। 

েোর সষনী�, আমার জয় 
এই িনূয় ধে ধািূয়িছ 

সময়। 
শন�াম ধ�ূমর ডগায় েেিরূয়িছস 
এধ-দষই ধূর হাজার স�াূনর গ�ী 

ছষঁ ূয়িছস অূচনা নারী হৃদয়। 
েসিদন শন�াম েষ ইও আমার 
মূো, েহঁূটিছস অূনধ 

িধ� মূন মূন শরূেই আিছস  
োূম। 

ধিবোর নাম েরূখিছস "আন�ী" 
ধ�ূমর ধাি�ূে ধাগূজর  
শরীূর সািজূয়িছস িনূজর 

মে ধূর 
েধ বূ� ে�িমধ হৃদয় ে�ম  

ষ্ ূ� যায়, 
েোর আমার ে�ম হয়িন েো অেচয়! 

আিছ এখন অূনধ দভূ র 
হূয়িছ সাে োূধ ব�ী। 

েবষ মূনর ি্ের েবঁূচ আূছ 
েোর েদওয়া ডাধ নাম আন�ী।। 
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আমার আধাংিখে �� 
-- েদব�ে দত 

 

 
িদন বদূ�র �াি�ধ ে্ার আজও বহদভর, 

এই দীঘর িনবরাসন -েষ িম চাওিন জািন, জািন  

আরও িনিবরচাূর িব�ে হূে হূব েোমায়, 

জািন েোমার দঢ়ৃ সং�াম, অজ� ��াে আর অজ� মেৃষ যর  

ব�ষ াাধূব িচরধা�, 

এখষনও েদূখা, 

�ূের েেছন �ে হূয় আূছ মষমভতর মানব, 

অসংখয মানষূতর আজও জ�াূনা বািধ, োই  

আজ �েী�ায় আিছ, 

আমার িেূ�াতমা ধাবয চাইূছ, 

েোমার সষতষ�াশীূতরর সং�ামী েবাা, 

আিদম আূ�া আাাূরও েবঁূ চ াাকুধ, দীঘর জ�ূ্ার।  

  

 

 
 
 
 
 
 
 



48 | P a g e  
 

গ�বিপধ বাপী | Edition 3 | September, 2017 | আি�ন, ১৪২৪ 

 

Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

সরধাির উ্ মাাযিমধ েদাারিব�ান িশ�ধ, 

২৮, ৫'৪"। সষ� ো�ী চাই।  
েযাগূযাগ: ৯৮৩২১১০৮৮২ 

Wanted beautiful girl for W.B 
Gandhabanik Boy, Govt. High School 
Physics Teacher, Age:28, Height:5’4” 
Contact: 9832110882 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
নাম: সষিমে চ� বিপধ, বয়স: ২৮ বছর, 
উ�ো: ৫' ৪", দিৃ�হীন (অ�), িশ�াগে 
েযাগযো: BBA  
েেশা: এধি �খযাে রা�ায়াা বযাূ� এ 
ধমররে  
এধমা� েষ�, দি�ূন�র ধা�ী মি�র এর 

ধাূছ িনূজর িেন ে�া (G +২) বাড়ী। 

িশি�ো, ঘূরায়া ো�ী ধাময। 
েযাগাূযাগ: 
ইূম�: sumit.dob1989@gmail.com 
েমাবাই�: 9748735216, 8420806383 

Name: Sumit Chandra Banik 
Age: 28 years, Height: 5"4', 
Visually Impaired(Blind), 
Education: BBA, 
Working in a Renowned Public Sector 
Bank, 
Only Son of Parents, Own House(G+2), 
Near Dakhshineswar Kali Temple. 
Looking for a Simple & Educated Bride, 
Preferably Homemaker. 
Contact: 
Email: sumit.dob1989@gmail.com 
Phone: 9748735216, 8420806383 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
28 বছর 5'5", েদবারী, ্সরা ধি�: �াইূ্ড 
েধা�িনূে ধমররে, বাবা মার এধমা� 
স্ান, িনজ� ি�ে� বািড়, বাবা অবসর �া 
িশ�ধ, োূ�র জনয 24 অনষার সষ�, িশি�ো 

ো�ী ধাময। হগি�, ধ�ধাো, হাওড়।, নদীয়া 

অ�গপয।  
েযাগাূযাগ: 9163683560  

Wanted well qualified, beautiful girl 
within 24 years, preferably from Hoogly, 
Kolkata and Howrah for 28, 5’5” debari 
gan, fair, only son, own two-storey house, 
father retired teacher, boy working in 
private firm in Kolkata. 
Contact: 9163683560  

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

গ�বিপধ 28/5'8" M.A. �িেি�ে বযবসায়ী 

সষো�ী ধাময।  
েযাগূযাগ: 9046615844 

Wanted suitable bride for Gandhabanik 
28/5’8”, M.A. qualified, and reputed 
businessman boy. 
Contact: 9046615844 

Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com 
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

32 বছর 5'6" �ােধ, ্সরা, েদবারী, PSU 
Govt. চাকুরীরে োূ�র জনয 26 অনষার, 

�ােধ, সষ� ো�ী ধাময। বীর ভ্ ম, েভবর 

বারমান ও মষিশরদাবাদ অ�গপয।  
েযাগাূযাগ: 9734297035 

Wanted graduate, beautiful girl within 26 
years, preferably from Birbhum, east 
Bardhman and Murshidabad for 32, 5’6” 
debari gan, graduate, fair, working in PSU 
Govt. groom. 
Contact: 9734297035 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
সরধারী �াািমধ িশ�ধ, (২৮+/ ৫'৬"/ 
B+/ েগৗেম েগা� / েঃ বঃ গ�বিপধ / 

েগৗরবপর), িেো - অবসর�া িশ�ধ। িনজ� 

বািড় ও চাতূযাগয জিম (১৬ িবঘা)। বূনিদ 

েছাট েিরবার । ধমর��- খােড়া েি�ম চ� 

(বািড় োূধ ৫ িধ.িম.)। ২৪ অনষ�র  উেযষ� 

ঘূরায়া /চাকুরীরো ো�ী ধাময। (বাঁকুড়া , 
বাঁকুড়া �াূগায়া েমিদনীেষর ও েষরি�য়া 
অ�গপয) 
েযাগাূযাগ-  
ে্ান: ৭৯০৮৮৯২৬৮১ (রাে ৭টা -১০টা) 
ইূম�: pkdey777@gmail.com 

Wanted homely/working suitable bride 

within 24 years, preferably from Bakura, 

Medinipur(adjacent Bakura) and Purulia 

for WB Gandhabanik 28, 5’6”, B+ blood 

group, Goutam gotra, fair, father retired 

teacher, own house, 16 bigha farming 

land, Bonedi small family, working as 

primary school teacher boy. 

Contact: 7908892681(night 7PM-10PM) 

Email: pkdey777@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
গ�বিপধ B.Com (H) ৩৮/৫'৪.৫" আয় 
৩০,০০০+ �গৃূহ িেনে�া বািড়ূে Drawing 

School, সষ� ঘূরায়া ো�ী ধাময।  
েযাগাূযাগ: 
েমাবাই�: 9804905949,  
ইূমই�: amit.banik79@yahoo.com 

Wanted beautiful, homely girl for 
Gandhabanik qualification B.Com(H), 38, 
5’ 4.5” boy, income 30,000+, drawing 
school in own three-storey house. 
Contact:  
Mobile: 9804905949, 
Email: amit.banik79@yahoo.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

ে:ব: গ�বিপধ ৩২/৫'৬" B.Com. 
ধি�উটার বযবসায়ী সাবপর েগা� ানষ নরগপ 
োূ�র ২৫ মূায ঘূরায়া সংগীে জানা ো�ী 

চাই। 
েযাগাূযাগ: 
9647348907, 9851560101 

Wanted homely girl, with knowledge of 
music within 25 years for WB 
Gandhabanik boy 32, 5’6”, Computer 
business, Sabarna gotra, Dhanu rashi, 
nargan. 
Contact: 9647348907, 9851560101 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
গ�বিপধ 28+, MNC(Delhi, Mumbai) এ 
ধাযররে সষ�র,  সহজ জীবনযােন এবং উ্ 
িচ্া্াবনােভনর োূ�র জনয গ�বিপধ 

চাকুিররো Engineer/MBA ো�ী ধাময। 
�শ� মানিসধোেভনর গ�বিপধ েিরবার 

েযাগাূযাগ ধরন। 
েযাগাূযাগ(েমাবাই� ও WhatsApp): 
9431396691 (দষেষর ১২টা -১টা), (R. C. 
SAHA, Retd. Railway Engineer, 
S.E.R./Kolkata, বের মাূন রাঁিচ /ঝাড়খ�এ 
�ায়ী বসবাস.) 

Wanted Gandhabanik well educated, 
preferably working Engineer/MBA girl for 
BTech, MBA boy, well placed in MNC at 
Delhi & Mumbai. Age 28+, handsome, 
simple living and high thinking. Broad 
minded Gandhabanik families are 
welcome to contact on call or WhatsApp 
(9431396691) between 12.00--13.00 Hrs 
early.  
Contact: 9431396691 (R. C. SAHA, Retd. 
Railway Engineer, S.E.R./Kolkata, now 
settled at Ranchi/Jharkhand.) 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েভবর বমীয় গ�বিপধ ২৮/৫'৫" েদব ধধর ট 
B.Tech Engg., Mangalore ধমররে ৭ �াখ 
PA দাবীহীন উেযষ� �ঃ/অ�ঃ Gen ো�ী 
চাই। 
েযাগাূযাগ: 8910204910/ 9143319019 

Wanted suitable Gandhabanik/ non-
Gandhabanik (General caste) girl for EB 
Gandhabanik 28/5’5”, debgan, Karkat 
rashi, B.Tech Engg. boy working in 
Mangalore. 
Contact: 8910204910/ 9143319019 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

গ�বিপধ নাম: ে�য় েদ, 29+(DOB: 
03/04/1988), Electrical Engineer 
খ�েষর এ �াইূ্ট চাধির, েদবাির গন 
উ্ো ৫'৩" োূ�র জনয গ�বিপধ, ্সরা, 
বয়স ২৩-২৬ এর মূায, উ্ো ৪'১১"-৫'২", 

েদবাির গন ো�ী ধাময। েযাগাূযাগ ধরার 
সময় জ� োিরখ(DOB), �ান এবং সময় 

জানাূবন। 
েযাগাূযাগ: 
েমাবাই�: 9153149819, 
9933792422(WhatsApp) 
ইূমই�: deytanmoy61@gmail.com 

Wanted Gandhabanik fair, age: 23-26 
years, height: 4’11”-5’2”, deb/debari gan 
bride for Gandhabanik groom name: 
Tanmoy Dey, Electrical engineer in 
Kharagpur private sector job, Gon: Debari. 
Age: 29+, D.O.B.: 03/04/1988, Height: 
5’3”, Complexion: Fair, Weight: 68Kg. 
Mention D.O.B., time and place of birth of 
bride while you contact. 
Contact: 
Mobile: 9153149819, 
9933792422(WhatsApp) 
Email: deytanmoy61@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েি�মবমীয় গ�বিপধ ধি�ধাো িনবাসী 
(২৯/৫'৮") B.E. রা�ায়ত বযাূ�র Asst. 
Manager েূদ ধমররে োূ�র জনয সবপর 
বূনদী েিরবাূরর িশি�ো, ্সরা, �ধৃে 
সষ�রী, অনভ�র ২৫ ো�ী ধাময। 
েযাগাূযাগ: 
েমাবাই�: 9073158756 (9PM – 11PM)  
ইূমই�: apurbadas56@yahoo.com 

Wanted Gandhabanik, bonedi family, 
educated, fair, very beautiful girl within 
25 for WB Gandhabanik boy, resident of 
Kolkata 29, 5’8”, B.E. boy, working with 
nationalized bank as Asst. Manager. 
Contact:  
Mobile: 9073158756 (9PM-11 PM)  
Email: apurbadas56@yahoo.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েঃবঃ গ�বিপধ ৩৮+/৫'৮" B.Com োশ 

েবঃসঃচাঃ �ষ ূ� �াধর -এর ধাজ ধূর। ধি�ূে 
িনজ� �যাট োূ�র H.S. োশ উেযষ� ো�ী 

চাই।  
েযাগূযাগ: 8017193233 

Wanted suitable, minimum H.S. pass 
bride for WB Gandhabanik 38+/5’8”, 
B.Com. pass, non-Govt. school clerk boy 
having own flat in Kolkata. 
Contact: 8017193233 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

েি�মবম ,গ�বিপধ, উ্ো-5'6", বয়স- 
39+, িব এ োস, েেশা-sales 
representative at Glaxo Smith Kline 
consumer health care Ltd. ধমর��--

Rampurhat। েছাট েিরবার।  রামনগর , 

বীর ভ্ ম। ্সরা, ঘূরায়া, িশি�ো ো�ী ধাময। 
েযাগাূযাগ: 9932156020 

Wanted fair, homely, educated bride for 
WB Gandhabanik 39+, 5’6”, small family, 
B.A. pass boy working as sales 
representative at Glaxo Smith Kline 
consumer health care Ltd in Rampurhat.  
Contact: 9932156020 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
ে: বম গ�বিপধ, B.Tech, 28/5'6", 
আসানূসা� এ িনজ� বািড়, Accenture 
Bangalore এ Software Engineer, উ্ েদ 
এ ধমররে| উেযষ� ো�ী চাই| 
েযাগাূযাগ: 
েমাবাই�: 9800779914/9886270921 
ইূমই�: abhi4bang@gmail.com 

Wanted suitable bride for WB 
Gandhabanik, B.Tech, 28/5'6" boy, own 
house in Asansol, Working in Accenture 
Bangalore as a Software Engineer. 
Contact: 
Mobile: 9800779914/9886270921  
Email: abhi4bang@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
গ�বিপধ এধমা� েষ� ২২/৫'৮" েঃ 
েমিদনীেষর, িনজ� বযবসা ও বািড়,১৮ - ২০ 

সষ� ো�ী চাই। 
েযাগাূযাগ েহায়াটসঅযাে: 8637064406 

Wanted suitable bride within 18-20 years 
age for Gandhabanik only son, 22/5’8”, 
east Medinipur, own business and house. 
Contact WhatsApp: 8637064406 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

েভবর বমীয় গ�বিপধ ৩৪/৫'৬" B.Tech., 
MBA, Dy. Vice President (Bank) 
Mumbai, সষ�রী িশি�ো ো�ী চাই। 
08879308384 
2012.sdutta@gmail.com 

Wanted beautiful, educated bride for EB 
Gandhabanik, 38/5’6” boy, qualification: 
B.Tech, MBA, working as Dy. Vice 
President (Bank) in Mumbai. 
Contact: 
Mobile: 8879308384 
Email: 2012.sdutta@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

গ�বিপধ ো�ী চাই।ো� ৩৪/ 
িব.ধম/৫'৩"/বযবসায়ী /্সরা/সাবপরঋতী। 
২৫ এর মূায �ােধ, সষ�,ঘূরায়া ো�ী চাই। 
েযাগাূযাগ: 
৯৫৩১৫৭০৬৬৬/৯৮৫১৮৯৬৪৪৩ 

Wanted beautiful, homely, bride within 
25 for 34/B.Com/5’3”/businessman/ 
fair/sabarna rishi gotra boy. 
Contact: 
9531570666/9851896443 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েি�ম বম গ�বিপধ: ৩৪/৫-৬" 

B.Com(Hons) CA (Inter)োশ। Job in as 
Credit Manager in Private Sector 
Financial Company হাওড়া সা�িধয়াূে 

িনজ� বাড়ী, এধমা� েবান িববািহে। বাবার 

সা�িধয়াূে বযবসা। সষূযাগযা ো�ী চাই। 

�ের িববাহ। 
েযাগাূযাগ:  
েমাবাই�: 9432020359 
ইূমই�: deypralaykumar8@gmail.com 

Wanted suitable bride for WB 
Gandhabanik 34/5’6”, B.Com(Hons), 
CA(Inter) pass boy working as credit 
manager in private sector financial 
company in Howrah Salkia, own house, 
one married sister, father has business in 
Salkia. 
Contact: 
Mobile: 9432020359 
Email: deypralaykumar8@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েি�মবমীয় গ�বিপধ (Gen) ৩৩/৫'৫" 
MSc (Math), B.Ed., েদখূে সষ�র, SSC 
(PG), িশ�ধ, ্সরা, সষ�, উেযষ� সঃ/ উ্ঃ 
অসঃ (General Caste), Working/Non-
Working ো�ী চাই। বারমান ও সং�� েজ�া 
অ�গপয। 
েযাগাূযাগ: 9474118100, 9474746150 

Wanted fair, beautiful, suitable 
Gandhabanik or other General caste, 
working/non-working, bride for WB 
Gandhabanik (General caste), 33/5’5”, 
MSc (Maths), B.Ed., handsome, SSC (PG) 
teacher boy. 
Contact: 9474118100, 9474746150 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

ো� ২৭+, উ্ো ৫’৭“, েঃবঃ গ�বিপধ, 
ধি�ধাো িনবাসী(িনজ� গৃহ), 
M.Sc(Physics,CU), Central Govt. 
Gr.A(Gazetted) Officer(Scientific), 
বের মাূন হায়�াবাূদ ধমররে োূ�র জনয --- 
ধি�/সি�ধট�, ২৩ অনষ�র া,নষযনেম 

�াজষূ য়ট,সষ�,্সরা  ঘূরায়া ো�ী ধাময। 

চাকুিররো/চাকুির মন�া চি�ূব না।  
েযাগাূযাগ: 
েমাবাই�: +91-9239403363 
ইূমই�: kedarnathdatta@gmail.com 

Wanted beautiful, fair, homely, minimum 
graduate bride within 23 from Kolkata or 
near for 27+, 5’7”, WB Gandhabanik, from 
Kolkata, own house, qualification 
M.Sc(Physics, CU), working as Central 
Govt. Gr.A (Gazetted) Officer(Scientific) in 
Hyderabad. Prospective bride shouldn’t 
be working and shouldn’t have willingness 
to join job. 
Contact: 
Mobile: +91-9239403363 
Email: kedarnathdatta@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
ো� াানবাদ গ�বিপধ ৩৬/৫'৭" B.Sc+ 
B.Ed, �াইমাির �ষ � িশ�ধ(ঝাড়খ� 

সরধাির চাধির)। সষ�রী ্সরা ঘূরায়া ো�ী 

চাই। েদবািরগপ চি�ূব না।  
েযাগাূযাগ: 9507755546/9122074283 
Whatsapp: 9304602534 

Dhanbad Gandhabanik, Age 36+, height 
5'7", B.Sc+ B.Ed, Primary school teacher 
(Jharkhand Govt. Job) boy.   
Wanted slim, beautiful, homely girl. 
Debarigon not acceptable. 
Contact: 9507755546/9122074283 
Whatsapp: 9304602534 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
ো� ে:ব: গ�বিপধ ২৮/৫'৭"B.A. সষদরশন 
্সরা। এধমা� েষ�, সষ�িেি�ে বড় বযবসায়ী, 
আিদ বযবসা, বূনিদ েিরবার। েরমা সষ�রী, 
্সরা, ঘূরায়া ো�ী চাই।   
েযাগাূযাগ ধরন- 9002505942(বীর ভ্ ম) 

Wanted very beautiful, fair, homely bride 
for WB Gandhabanik 28/5’7” B.A., 
handsome, fair, only son, reputed 
businessman, old business, reputed 
bonedi family boy. 
Contact: 9002505942(Birbhum) 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
ো� 31+ 5'7" বযবসা এবং োটর  টাইম চাকুরী, 

েবা�েষর িনবাসী। ো�ী চাই। 
েযাগাূযাগ: 9434117255 

Wanted bride for 31+, 5’7”, business, part 
time job boy from Bolpur. 
Contact: 943411W7255 

Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com  
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

WB গ�বিপধ (মা WB ধায়� ) 33+/5'11" 
BE (JU) MBA National Scholarship 
Holder ইনূ্ািসস ( ষ্ বূন�র) 8LPA. 
শযামনগূর িনজ� বািড় ও �যাট এধমা� 

স্ান। েরমা সষ�রী ্সরা ি�ম 29 অনভ�রা 

অিববািহে েদব/নর ো�ী চাই। ধমররো 

অ�গপযা। বম/ জািেিবচার / দািব েনই।  
েযাগূযাগ: 
েমাবাই�: 9338187207 
ইূমই�: jit.ju83@gmail.com 

Wanted bride. Groom is a BE (JU), MBA, 
working in Infosys Bhubaneswar, own 
house and flat in Shyamnagar, only child, 
WB origin (Mother WB Kayastha), 
ancestral home at Thanthaniya.  
33+, 5'11", 75 kgs, athletic.  
Seeking for a beautiful, fair, slim, within 
29, debgan/nargan bride. Working 
preferred. WB/EB no bar, no demands.  
Contact: 
Mobile: 9338187207,  
Email: jit.ju83@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

েভ:ব: গ�বিপধ 32+/5'7" Lecturer Govt 
ধূ�জ ধমেূ� Graduate সষ� ্সরা 26 এর 

মূায সঃ/ উ্ অসঃ ো�ী চাই।  
েযাগূযাগ: 8981613631 

Wanted minimum graduate, fair, 
beautiful, Gandhabanik or other General 
caste girl within 26 for EB Gandhabanik 
32+/5’7” lecturer working in Govt. 
college. 
Contact: 8981613631 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েঃবঃ গ�বিপধ 28/5'9" (িব.ধম) ধ�ধাো 

্বানীেষর �িেি�ে বযবসায়ী। ্সরা, সষ� 

সষো�ী চাই।  
েযাগূযাগ: 9143236942/9748059841 

Wanted suitable fair, beautiful bride for 
WB Gandhabanik, 28/5’9”/B.Com reputed 
businessman boy from Kolkata 
Bhavanipur. 
Contact: 9143236942/9748059841 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
গ�বিপধ ৩৯+ সষবযবসায়ী িডূ্াস� (২৬ 

িদন) এইরে োূ�র ো�ী চাই।   
েযাগূযাগ: 9434119821/9434450804 

Wanted suitable bride for Gandhabanik 
39+ well settled, divorced (26 days) boy. 
Contact: 9434119821/9434450804 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

েি�মবম গ�বিপধ SSC(PG) িশ�ধ, 
30/5'8", M.Sc., B.Ed. োূ�র জনয 

েগৗরবপরা সষ�রী সবপর ো�ী চাই।  
েযাগূযাগ: 8420383323 (8PM-10PM) 

Wanted fair, beautiful, Gandhabanik bride 
for WB Gandhabanik SSC (PG) teacher, 
30/5’8”, M.Sc, B.Ed boy. 
Contact: 8420383323 (8PM-10PM) 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েঃ বঃ গ�বিপধ  34/5'5" B.C.A নরগপ 

মীনরািশ রাজয সঃচাঃ (চষ ি�) দািবহীন। ্সরা 

সষ� ঘূরায়া ো�ী চাই।  
েযাগূযাগ:  9830505331/8017925087 

Wanted fair, beautiful, homely bride for 
WB Gandhabanik 34/5’5”, BCA, nargan, 
Mean Rashi, State Govt. Job (contract 
basis), no demand boy. 
Contact: 9830505331/8017925087 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েঃ বঃ গ�বিপধ দষই ্াই িব.ধম অনষতীপরা 

৩৭/৫'৩" ৩৪/৫'৬" ঘূরায়া ো�ী চাই। 

সবপর/অসবপর চি�ূব।  
েযাগূযাগ: 9477608376 

Wanted homely, no-caste-bar brides for 
two brothers BCom (not passed) WB 
Gandhabanik 37/5’3” and 34/5’6”. 
Contact: 9477608376 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েঃবঃ গ�বিপধ 35/5'4" িনজ� বযবসা 
বারমাূন িনজ� বািড় োূ�র নভযনেম H.S. 

অনভ্�র 30 সষ� ঘূরায়া উেযষ� ো�ী চাই। 
েযাগূযাগ: 9647429536 

Wanted beautiful, homely, suitable bride 
within 30 minimun HS qualified for WB 
Gandhabanik 35/5’4”, own business and 
own house in Bardhman. 
Contact: 9647429536 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

W.B গ�বিপধ 29/5'7" িব.্ামরা নরগন 
ধি�ূে MNC েে ধমররে বিপধ ধায়� সষ� 

�ােধ ো�ী চাই। েযাগূযাগ: 8900563235 

Wanted beautiful, graduate, Banik or 
Kayastha bride for WB Gandhabanik 
29/5’7”, BPharma, nargan boy working in 
MNC in Kolkata. 
Contact: 8900563235 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Bride (পা�ী চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

েঃবঃ গ�বিপধ ৩১/৫'১১" B.Tech., MBA মষ্াই 
েে ধমররে োূ�র জনয মষ্াই েে ধমররো উেযষ� 
ো�ী চাই। 
েযাগাূযাগ: Mobile:  9831418752 
WhatsApp: 9831434714 

Wanted suitable bride working in Mumbai for 
WB Gandhabanik 31/5’11”, BTech, and MBA 
working in Mumbai boy. 
Contact: Mobile:  9831418752 
WhatsApp: 9831434714 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

ো� িবখযাে �াইূ্ট েধা�ানীূে হায়�াবাূদ 
ধমররে,৩২/৫'৭", ্সরা, সষ�রী, �ীম,২৯ মূায ো�ী 
চাই। (িব�ািরে ইংরাজী অংূশ েদখষন ) 
েযাগাূযাগ-9550084856, 
ইূমই� : sumanhu@gmail.com 

Seeking for a beautiful, fair, slim, within 29, 
deb/nor bride. Groom working in reputed 
private company in Hyderabad from last 7years 
as senior Business Analyst.  Age - 32, Height - 
5'7", Weight-70Kgs, Body type - Athletic. 
Complexion - Fair. Ready to relocate. WB/EB no 
bar, no demands. Contact: Mobile: 9550084856 
Email:  sumanhu@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

এধমা� স্ান, ২৫+/৫'১১", B.Tech, M.Tech, 
Siemens R&D  Bangalore এ ধমররে,  
২১-২৪ এর মূায, নভনযেম ৫'৪", �াজষূ য়ট ো�ী 
চাই।(িব�ািরে ইংরাজী অংূশ েদখষন )। 
েযাগাূযাগ- 8939139406, 9879012233. 

Wanted 21-24, 5’4”, Qualification- Min. 
Graduate  (Engineer, Doctor, Commerce, 
English, Economic professionals), extra-
curricular activities like singing, dancing etc will 
be entertained, traditional bride for groom(only 
son), 25+ (November 1991), 5'11", B.Tech, 
M.Tech (VLSI)(IIIT-Delhi), currently perusing 
MBA from IIM Udaipur after his job at Siemens 
R&D, Bangalore,  
Father - M.tech, Ph.D IIT Kharagpur, Global 
Head of MNC in Chennai. 
Mother- M.Sc Presidency, B.Ed, Self employed  
Originally from Bishnupur Bankura. Own house 
at Vadodara, Chennai, and Bishnupur. All 
relatives well established. Maternal uncle 
renowned and well established in Durgapur  
Contact- +91-9879012233, +91-8939139406 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Groom (পা� চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

গ�বিপধ াানবাদ (ঝাড়খ�) িনবাসী 
মযাূনজূমূ� �ােধ 26+, 5'2" ো�ীর জনয 
সষূযাগয চাকুরীজীিব ো� চাই।  
েযাগূযাগ: 7488054043 

Wanted suitable service man groom for 
Gandhabanik Dhanbad (Jharkhand) 26+, 
5'2" girl. 
Contact: 7488054043 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
22 বছর 5'1", �ােধ, ্সরা, সষ�, েদবগপ 
গৃহধূমর িনেষন ো�ীর জনয চাকুরীজীিব বা 
সষ�িেি�ে বযবসায়ী 30 বছূরর মূায ো� 

ধাময। েভবর বারমান, বীর ভ্ ম, মষিশরদাবাদ ও 

নদীয়া অ�গপয।  
ে্ান: 9933838122 

Wanted well settled serviceman or 
businessman boy within 30 years, 
preferably from east Bardhman, Birbhum, 
Murshidabad and Nadia, for 22 years, 
5’1”, graduate, fair, beautiful, debgan girl 
skilled in household works. 
Contact: 9933838122 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

26 বছর 5"3", ধনযা, েদবারী, ্সরা, সষ�, 
MA, B.Ed, SSC েরী�াই উ�ীন ো�ীর জনয 

উ্ েদ� সরধারী চাধিরজীবী ো� ধাময। 

বীর ভ্ ম, বারমান ও মষিশরদাবাদ অ�গপয।  
ে্ান: 9734297035 

Wanted well settled high ranked 
government serviceman boy, preferably 
from Bardhman, Birbhum and 
Murshidabad, for 26 years, 5’3”, 
graduate, fair, beautiful, debari gan 
qualification: MA, B.Ed, SSC (cleared) girl. 
Contact: 9734297035 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েঃ বঃ গ�বিপধ, ঘাটা�, েি�ম েমিদনীেষর, 
২৩+, ৫'২", েদবগন, B.Sc(General), সষ�, 
্সরা, িেো অবসর�া সরধাির ধম�, �ষ � 
িশ�ধ/সরধাির চাকুূর ো� ৩০এর মূায 

ধাময।  
েযাগাূযাগ:  ে্ান: 9933737387 
ইূমই�: sufaldutta57@gmail.com 

Wanted school teacher/Govt. job holder 
groom within 30 for WB Gandhabanik, 
Ghatal, West Medinipur, 23+, 5’2”, 
debgan, B.Sc.(General), beautiful, fair girl, 
father retired school teacher. 
Contact: 
Mobile: 9933737387 
Email: sufaldutta57@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Groom (পা� চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

ো�ী ২৬ বছর, উ্ো-৫'৩", নরগন, 
িশ�াগে েযাগযো-এম.এ, 
িব.এইড চাকুিরজীিব/�িেি�ে বযবসায়ী ো� 
ধাময।। েযাগাূযাগ-৯৪৩৪৮৫১৪৬৭ 

Wanted serviceman or reputed 
businessman boy for 26, years, 5’3”, 
qualification MA, B.Ed, nargan bride. 
Contact: 9434851467 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

ে:ব: গ�বিপধ ২৬/৫'৪" সষ� B.OPTM 
MBA ধমররো েদবগপ ো�ীর জনয উেযষ� 
িশি�ে চাকুরীরে অূদবারী ো� চাই। 
েযাগাূযাগ: 7044131649 / 9831184983 

Wanted suitable, educated, serviceman, 
non-debari gan boy for WB Gandhabanik 
26, 5’4”, beautiful B.OPTM, MBA, 
working, debgan girl. 
Contact: 7044131649 / 9831184983 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েঃ বঃ দাস গ�বিপধ ২৮/৫'৩" Graduate 
(Major) & Journalism ঘূরায়া েবঃসঃ �ষ ূ� 
ধমররো ্সরা সষ� এধমা� ধনযার জন◌্য 
৩১/৩২ এর মূায সষ�িেি�ে সঃ/ েবঃসঃ 
চাকুরীরে, সঃ/ অসবপর েঃ বঃ উেযষ� ো� 
চাই। বাবা �া�ন উ্েদ� সঃচাঃ। ধ�ধাো 
ও হাওড়া - বযাূ�� অ�গপয। 
েমাঃ 8777392540 

Wanted reputed govt./private  
serviceman, Gandhabanik/non-
Gandhabanik, suitable groom within 
31/32 for WB Das Gandhabanik, 
Graduate(Major) & Journalism qualified, 
homely, private school teacher, fair, 
beautiful, 28/5’3” girl. Kolkata, Howrah 
and Bandel grooms will be preferred. 
Contact: 8777392540 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েি�মবমীয় গ�বিপধ, এধমা� 
স্ান,২৮/৫'৩", ্সরা, সষ�, BSc, নরগপ, 
ধি�ঃ/ সি�ধট�, সঃ/ উ্ অসঃ, িশ�ধ/ সঃ 

চাঃ/ ব◌্যা�/ ইি�িনয়ার সষো� চাই। উ্য় 

বম চি�ূব। েযাগাূযাগ: 
েমাবাই�: 9874562889, 8583993857 
ইূমই�: dey89.anamika@gmail.com 

Wanted suitable, Gandhabanik or other 
General Caste, teacher/govt. 
job/bank/engineer boy from Kolkata or 
near for WB Gandhabanik, only daughter 
bride, 28/5’3”, fair, beautiful, BSc, nargan. 
Contact: 
Mobile: 9874562889, 8583993857 
Email: dey89.anamika@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Groom (পা� চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

গ�বিপধ ো� চাই। 

ো�ী েৌ�মী সাাষ ৩০/৫'৭"। েি�মবূমর 
গ�বিপধ, রা�স গপ, মাষকু�◌্য েগা�, 
NTPC, সষরাূে  ধমররো, আিদবািড় 
রাপীগ�। ্াূ�া বূনদী েিরবাূরর well 
established ো� চাই।  
েযাগাূযাগ- সাান কুমার সাাষ (িেো)-
9426416106 

Wanted good, well established groom 
from Bonedi family for WB Gandhabanik, 
Pulomi Sadhu, 30/5’7”, debari gon, 
Madhukulya gotra, working with NTPC 
Surat, adibari Raniganj. 
Contact: 9426416106 (Mr. Sadhan Kumar 
Sadhu, father) 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
েঃ বঃ গ�বিপধ ২৭/৫'৩", ্সরা, সং�ৃূে 

এম.এ.(বের মাূন WBCS appear)। �ূ্সর, 
সরধারী অি্সার, ৈব�ািনধ, ডা�ার 
অাবা ইিন্জিনয়ার ২৮-৩৫ েি�মবূমর 

মূায ো� চাই। েযাগাূযাগ: 
েমাবাই�: 9563552516, 8145094275 
ইূমই�: mosumi.andal@gmail.com 

Wanted professor, Govt. officer, scientist, 
doctor or engineer groom within 28-35 
from West Bengal for WB Gandhabanik 
27/5’3”, fair, M.A. in Sanskrit (appeared in 
WBCS) girl. 
Contact: 
Mobile: 9563552516, 8145094275 
Email: mosumi.andal@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
উেযষ� চাকুিরজীিব েি�মবমীয় ো� চাই। 
ো�ী উঃ ধি�ধাো িনবাসী। ২৬+ 
AMIE(CSE) িডূ�ামা 

Engineer(computer)। Women's 
Polytechnic Kolkata, েবসরধাির Paper 
সং�ায় ধমররো। 
Associate Member of Institute of 
Engineers। েযাগাূযাগ: Susanta Dutta 
(Mob: 9163559969). 

Wanted west Bengal based serviceman 
groom for north Kolkata resident bride, 
26+, AIME (CSE) diploma Engineer 
(Computer) from Women’s Polytechnic 
Kolkata, working in private paper 
organization. AIME: Associate Member of 
Institute of Engineers. 
Contact: Susanta Dutta (Mob: 
9163559969). 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   
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Wanted Groom (পা� চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

েঃ বঃ গ�বিপধ 23/5'3" নর মধর B.A.(1st 
year Bengali) িডূ্াস� (7 িদূনর) ্সরা 
বযবসায়ী িেোর এধমা� ধনযার ধি�ধাোর 
মূায েছাট েিরবাূরর অিববািহে 29 মূায 

েঃ বঃ ো� ধাময।  
েযাগূযাগ: 8017128978 

Wanted suitable WB Gandhabanik 
unmarried boy within 29 from small 
family of Kolkata for WB Gandhabanik 
23/5’3”, nargan, makar rashi, B.A.(1st year 
Bengali), divorced(7 days), fair, only 
daughter of businessman father. 
Contact: 8017128978 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

েভ:ব: হাবড়া, গ�বিপধ 24/5'1" 
রবী�্ারেীর M.A. (Music) ো�ীর জনয 

সরধাির চাকুিরজীিব গ�বিপধ ো� চাই।  
েযাগূযাগ: 9732863405 

Wanted Govt. Job holder Gandhabanik 
boy for EB Gandhabanik, 24/5’1”, M.A. 
(Music, Rabindrabharati) qualified girl 
from Habra. 
Contact: 9732863405 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
াানবাদ িনবাসী েি�মবমীয় গ�বিপধ 
২৫/৫'৩", সষ�রী, ্সরা, B.Tech., মষ্াই েে 

ধমররো ো�ীর জনয উেযষ� ো� চাই। েগা�- 

ধাশযে, গপ- নর, রািশ- িমাষন। 
েমাঃ 7979706610 / 8969537621 

Wanted suitable boy for WB 
Ghandhabanik (Dhanbad Jharkand) 25 / 
5’3" fair beautiful. B.Tech working in 
Mumbai. Goutra – Kashyap, Gan – Nar, 
Rashi – Mithun. 
Contact:- 8969537621, 7979706610 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

েি�মবম গ�বিপধ াানবাদ িনবাসী 
৩০/৫'২", বযামাূ�াূর MNC েে ধমররো, 
B.Tech., সষ�রী, সষ� ো�ীর জনয উেযষ� 
ো� চাই। েগা�-ধাশযে, রািশ-মীন, গপ-েদব। 
েযাগাূযাগ- 8969537621, 7979706610. 

Wanted suitable boy for WB 
Ghandhabanik (Dhanbad Jharkand) 30/ 5’ 
2" fair beautiful. B.Tech working in a MNC 
in Banglore. Goutra – Kashyap, Rashi – 
Meen, Gan – Deb. 
Contact: 8969537621,7979706610 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
ো�ী ি�ম,২৩/৫'৪", B.A.( English Hons.), 
B.Ed. োঠরো। উেযষ� ো� চাই। 
েযাগাূযাগ- 9732237572 

Wanted suitable boy for slim, 23, 5’4”, 
B.A.(English Hons.), B.Ed.(studying) girl. 
Contact: 9732237572 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com   



62 | P a g e  
 

গ�বিপধ বাপী | Edition 3 | September, 2017 | আি�ন, ১৪২৪ 

 

Wanted Groom (পা� চাই) 
Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 

গ�বিপধ সা�িধয়া হাওড়া িনবাসী 
২৬+/৫'১" B.A., ি�েীয় বতর, সষ�, ্সরা, ন�, 
ঘূরায়া ো�ীর জনয উেযষ� �িেি�ে 

সঃ/অসঃ সষো� ধাময। 
েমাঃ-9038844928 

Wanted suitable, reputed family, GB/non-
GB suitable boy for 26+/5’1” B.A. second 
year, fair, humble, homely, resident of 
Salkia (Howrah) girl. 
Contact: 9038844928 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
ো�ী ধমাসর �াজষূ য়ট ( ইংরাজী মাাযম �ষ �, 
ধূ�জ), বযাি�ং মযূনজূম� োশ, CA 

োঠরো । বের মাূন বযাূ� েডেষটী মযাূনজার 

েূদ ধমররো । বয়স- ২৬+, ৫'৩", ্সরা, 

সষ� । দাদষ ও বাবা : ইি�িনয়ার । 

িদিদ ও জামাইবাবষ : ডা�ার । 
স�া্, িশি�ে, সদষোয়ী ে:বমীয়, ধি�ধাো 

িনবাসী ো� চাই । েযাগাূযাগ: 
েমাবাই�: 9830035113 
ইূমই�: amitnag55@gmail.com 

Wanted resident of Kolkata, W.B. 
Gandhabanik, educated, well earning, boy 
from sober bonedi family for Commerce 
graduate(English medium school and 
college education), banking management 
qualified, currently studying CA, working 
as deputy manager, 26+, 5’3”, fair 
beautiful girl. Grandfather, father: 
Engineer. Sister, Brother in law: Doctor. 
Contact:  
Mobile: 9830035113 
Email: amitnag55@gmail.com 

Gandhabanik Bani-গ�বিপধ বাপী 
Send to/োঠান: gbs.patrika@gmail.com 
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এধই বৃূ ্ দষি কুসষম 
- মাষিমো র�, েধা�ধাো 

 

শো�ীর যা�ােূা আমরা েদূখিছ মানষত-জ�র হ�াূর ধেবার েধঁূেূছ ্ারূের 

মাি, েদূখিছ অসহায় মানষূতর র� াারায় ধেবার ধ�ি�ে হূয়ূছ োর সবষজ 

অ��, েদূখিছ মভঢ়োয়  নারধীয়োয় আমাূদর ইিেহাূসর মষূখ েূড়ূছ ধাি�, িধ� 

এ মানষূতর েধান �া্ািবধ আচরপ নয়, এ হ� এধ িবধৃে দানবীয় �িেি�য়া, 

েসই �িেি�য়াাম�, িবধৃে দানিবধ ��াহীন িহংসা, হানাহািনর নাম সা�দািয়ধো। 

ামর, আচার ও মেিব�াূসর োারধয যা বাইূরর ধেটো ও ্�ািমর ন� িন�র� 

�ধাশ এবং যার মভূ� আূছ ে�া্ �া�সা ও �মো ি��ার েগােন চ�া্ োই 

সা�দািয়ধ  হানাহািনর মভ� ধারপ। মাূঝ মাূঝ নানা ে�া্ ও ধাূয়মী সাূারর 

অনভকু� বাোবরূপ ও সি�য় �য়াূস োূধ জা�ে ও েষি� বৃি� ধরা হূয়ূছ। 

ইংূরজ শাসূনর মাযেূবর যখন সা�াজযবাদীর অবাা েশাতন, িনযরােন ও 

উৃেীড়ূনর িবরূ� ্ারূে িহ�ষ মষসি�ম উ্য় স�দায়ই ঐধযব� হূয় শ্ সভচনা 

ধূরিছ� োূদর জােীয় সং�াম িধ েখনই ি�িশ সা�াজযবাদ োূে শি�ে হূয় 

্ারূের মািূে বেন ধূর সা�দািয়ধ িবত বৃূ�র বীজ। আর এই িবত ্� 

�রে আমরা েে�াম ১৯৪৬ সাূ�র ্য়াবহ সা�দািয়ধ দামা। িধ� আমরা েো 

১৯৪৬ সা� োূধ অূনধ এিগূয় এূসিছ। এূসিছ িবংশ শো�ীূে। িধ� েধন 

েসিদূনর িবত বৃূ�র ্� বূয় েবড়াব। রবী�নাা ঠাকুর বূ�ূছন "মূনর 

েিরবের ন যষূগর েিরবের ন"। আজ েো আমরা মানিসধ িদধ োূধ ধে উ�ে। 

এধটা সময় িছ� যখন েমূয়রা গমা�াূন েগূ� োি� ধূর েো েযূেই হূো আবার 

েসই োি�র ওের াাধূো আ�। েসই আ� সিরূয় িদূয় আমরা যিদ  েদশ 

িবূদশ েযূে োির,েূব েধূনা োরিছনা মূনর আ� সরাূে??? 

েধন আমরা োিরনা িবত বৃ�ি িশধড় োূধ িনমভর� ধরূে। েধন োিরনা ্াবূে 

িহ�ষ, মষসি�ম, ি��ান আমরা এধই মাূয়র স্ান, স্ান ও মা শ� দষি েো 

েধান জাে িনূদরশ ধূর না। িহ�ষ স্ানি ও মােৃ গ র্  োূধ জ� েনয়, মষসি�ম 
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স্ানি ও মােৃগ র্  োূধই জ� েনয়। ধাজী নজর� ইস�াম যখন েসই িববাদমান 

যষূগ দাঁিড়ূয় ব�ূে েেূরূছন "আমরা এধই বৃূ্ দষি কুসষম িহ�ষ মষস�মান" েূব 

আমরা এ যষূগ দািঁড়ূয় েধন এই চরপি েূড়, মষখ� ধূর েরী�ায় ন্র েেূয় 

ষ্ ূ� যাব? েধূনা োরব না োূধ মূমর �ােন ধরূে? ্ারে েধ যিদ আমরা মা 

বি� েূব েসই মাূধ েরাাীনোর ধারা মষ� ধরূে মাূয়র িহ�ষ স্ানিও েযমন 

�াপ িদূয়ূছ েেমিন মষসি�ম স্ানিও,আর োই ্ারে মাোর এই দষই স্ান ্াই 

্াই স�ূধর  আব�।েূব েধন আমরা ব�ূে োির না, জাে জাে ধরব েধন 

"আমরা েয এধ জািে"। 

�সমে উূ�খ ধরা যায় 'আ�াজান' িসূনমাির ধাা েযখাূন মষস�মান িেো োর 

স্ান হািরূয় িহ�ষ স্ানূধ বষূধ জিড়ূয় াূরূছ। 

ব�া যায় সমূরশ বসষর 'আদাব' গূ�ির ধাা েযখাূন বাইূর অি�গ র্  সা�দািয়ধ 

হানাহািন চ�ূ�ও িহ�ষ ও মষসি�ম দষি জািে িধ� ের�র িনূজূদর মূায ্য় 

েবদনা �ধাশ ধূর এধ হূয় উঠূছ । 

এছাড়া রবী�নাা ঠাকুূরর 'মষস�মািনর গ�' গূ� েদখা যায় সদয িববািহো এধি 

েমূয় োর �শরবািড় যা�া েূা েধব� মা� মষসি�ম স�দায় ষ্ � ডাধাে দ� 

�ারা আ�া্ হওয়ার ধারূপ োূধ এধ ঘূর ধূর েদওয়ার িবাান িদ� োর 

সমজাে ষ্ � িহ�ষ �া�ূপরা। অাচ এই েমূয়িূধ মষসি�ম স�দায় িদ� নেষ ন 

জীবন,োর িহ�ষিনয়ম বজায় েরূখ। 

োই ব�ব আমরা েরঁূ নসাস েেিরূয় এূসিছ অূনধ আূগ ।যষি� িদূয় িবচার ধেরই 

্া�-ম� িবচার ধরব, েধান সং�াূরর বশবত� হূয় নয় বা েভবরেষরূতর ো 

অনষসরপ ধূর নয়। 

আ�া এধটষ ে্ূব েদখষন েো, এধি মষসি�ম িশশ োর ঈূদ এবং এধি িহ�ষ 

িশশ োর দষগরা েভজায় এূধ অেূরর সাূা েসৗদাযরয িবিনময় ধরূছ, িধংবা �ষ ূ� 

এূধ অেূরর িি্ন বা� োূধ িি্ন খাূ� েস দশৃয ধে সষ�র ধে েিব� । 

এ দশৃয িধ আমাূদর সধূ�র ধাময হূে োূর না? 

আমরা িধ োিরনা, স�দািয়ধো নামধ এই "ছয়'অ�ূরর শ�ি মষূছ ে্�ূে? 
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েদশ ও দূশর অে� �হরী আমরাই, িহংসার েমাধািব�া ধরূে হূব আমাূদরই। 

েূব �িেিহংসার মায িদূয় নয় বরং আতসংযম, সহমিমরো ও ৈম�ীর হাে াূর। 
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রাাার ে� 
-অেরািজো 

 

ি�য়েম ‚ 
রাি� এখন মাযযাম| িন�াহীন রাি�যােনই এখন আমার অ্যাস| আজও বািড়র 
সধূ�র গ্ীর সষির িনঃ�াস েেূনর শ� যখন �মশ অসহয হূয় উূঠিছ�‚ েখন 
আেন শযযা েছূড় উূঠ িগূয় বূসিছ�াম অি�ূ�| েগােে�ীর সব দীে িনূ্ েগূছ| 
চািরিদূধ িনি�� অ�ধার| অমাবসযািেিা সমাগে �ায়| চ�াূ�াূধর �� েনই| 
াাবূপর ঘন েমূঘ আধাশ সমা��| োরার আূ�া ও োই িবর�| শগৃাূ�র দ� 

রাি�র �াম যাম েঘাতপা ধর�| আতম� হূয় িচ্া ধরিছ�াম  েোমার ধাাই| 
হঠাৃ মূন হ� দভূ র‚ ধৃ�বপর রাি�র অ�ধার ে্দ ধূর এধি দীূের �ীপ আূ�াধ 
িশখা েযন েদখা যাূ�| ্া� ধূর িনরী�ূপর েচ�া ধর�াম| াাবূপর বাোূস 
ধ�মান িশখা‚ �� দিৃ�ূগাচর হয় না| েবষ মূন হ� েমা�েূ�ই েদখা যাূ� 
দীূের আূ�া| আর েধানও সূ�হ রই� না।  

�ে উূঠ অূম ের�াম নী�া্রী শািড়| অেরাূ� েবপীব�ন ধরা হয়িন| োই 
দীঘর েধশ হাূে জিড়ূয় বাঁা�াম ধবরী। োূয়র গ�রী নভেষর খষ�ূে িগূয় মূন 
েড়� নভেষর েো আজ েরাই হয়িন| িনঃশূ� ধোট খষূ� বাইূর এূস বষঝ�াম বৃি� 
শর হূয়ূছ| িধ� াাবূপর াারা বতরপ িধ আমাূদর িম�ূন ধখনও বাাা হূে 
েেূরূছ? আজও োই বিৃ� উূে�া ধূরই নী�া্রীর আঁচ�খানা মাাায় জিড়ূয় 
েনূম এ�াম েূা| ধদরমা�‚ িেি�� ো| িস� শরীর েবূয় নামূছ শীে� 
জ�াারা| ন� েূদ িবঁূ া যাূ� েৃপা�ষ র| সব উূে�া ধূর এিগূয় চূ�িছ| আমাূধ 
েয েৌঁছূেই হূব েমা�মভূ�| েযখাূন �দীে হাূে আমার অূে�ায় রূয়ূছ ধানাই| 
েমা� েূ� েধউ িছ� না| াাধূব না জানোম| জানোম ওই �দীূের আূ�া 
আসূ� আমার দিৃ��ম| েবষ সষ চরাচর জষূ ড় ঝূর েড়া বৃি�র ঝমঝম শূ�র 
মূায েসই েরমভূ� দাঁিড়ূয় রই�াম েোমার অূে�ায়| োরের যখন শরীর িবূ�াহ 
ধর�‚ াীরেূদ রওনা িদ�াম বািড়র িদূধ| 

আিয়বষিড় বাইূরর দাওয়ায় বূস অূে�া ধরিছ�| েস জাূন আমার এই বযার 
ৈনশাি্যাূনর ধাা| িস� বসন ছািড়ূয় সযূত েিরূয় িদ� শধূনা ধােড়| 
িশয়ূরর �দীেি ে�ূ� িদূয় যখন আেন ঘূর েগ�‚ শৃগা�রা েখন রাি�র মাযযাম 
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েঘাতপা ধরূছ| দরজায় কু�ষে আটূধ‚ �দীূের সি�ো উসূধ িদূয় ে� ি�খূে 
বস�াম েোমাূধ| 

ধূব আসূব েষ িম ধানাই? সষব� সখা েয আমাূধ বূ�িছ� েভিপরমার রাূে 
েমা�েূ� েষ িম আসূব আমার সূম িমি�ে হূে| বূ�িছ� এধি �দীে হাূে িনূয় 
দাঁড়াূে| েসই �দীেই হূব সংূধে| িেন বৃসর হ� েষ িম বৃ�াবন েছূড় চূ� 
েগছ| েসই োূধ �িে েভিপরমায় আিম �দীে হাূে িগূয় দাঁড়াই েমা�েূ�| �িে 
রাূে োমা� মভূ � েদখূে োই িমূায �দীূের িশখা| আমার ধৃ� ধাা রাখূব না‚ 
এ িধ হূে োূর? 

িধ� েষ িম িধ সিেযই আমাূধ েছূড়‚ এই বৃ�াবন েছূড় িচরধাূ�র মে চূ� েগূছা 
ধানাই। 

েস এখন রাজা| মাষরার রাজা| োর মাাায় েসানার মষকুট| হাূে রাজদ�| বাহূে 
অমদ| ধাূন কু��| েধমন সষ�র েদখাূ� োূধ| শূন েধমন চমধ �াগ� 
আমার|এআবার েধমন সাজূগাজ! ধৃূ�র মাাায় িশিখোখা না াাধূ� োূধ 
মানাূব েধন? আর আমার অমন সষেষরত ঘনশযাূমর অে অ�ংধাূররই বা দরধার 
ধী? েীেবূপরর াষিে আর ষ্ �মা�াই েো যূা�| 

েষ িম িধ আমায় ষ্ ূ� েগূ� শযাম?? শূনিছ রি�পী অেীব সষ�রী। েবষ ও েস 
িধ আমার ধানষ েধ আমার মূোই ্াূ�াবাূস?? েসিধ ঘন েমূঘ শযাম েধ 
েদখূে োয়?? যমষনার ধা� ে�ােূধ েস েষ িম ে্ূব িনূজ েধ ্াসায়??  

সবাই বূ� েষ িম নািধ বদূ� েগছ... িধ� আিম জািন আমার ধানষ আমায় ষ্ �ূে 
োূরনা। মাষরায় েয রাজা েসূজ বূস আূছ েস িন�য়। আমার শযাম নয়....ূমাহন 
মায়া াারী অনযূধউ... 

আমার দঢ়ৃ িব�াস েষ িম অিচূরই ব�ৃাবূন ি্ূর এূস আমাূধ সেয �মাপ ধরূব। 
ধী আসূব েো??? 

...................ইিে েোমার িচরিবরহীনী রাাা 
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বাজূ�া আূ�ার েবপষ মােূ�াূর ষ্ বন 
-েশা্ন সাাষ 

শ্ মহা�য়ার মূায িদূয় িেেৃ েূ�র অবসান ঘিূয় েদবী েূ�র সভচনা হয়। 

মূের য আগমনীর বাের া িনূয় আধাশ বাোস মষখিরে ধূর দভগরিেনািশনী অসষর দ�নী 
মাূয়র আগমন ঘূট। মাূয়র আগমন বাের ায় আমরা সধ� দষঃখ �া�া য�পা ষ্ ূ� 
ানী দির� িনিবরূশূত সবরজনীন দষূ গরাৃসব েধ সবরজনীন মহািম�ূনর উৃসূব েিরপে 
ধূর চারিদন মােৃূদবীর আরাানায় েমূে উি, েখন মাূয়র মৃ�য়ী রে েযন 
িচ�য়ী রূে েিরপে হূয় োর স্ানূদর উের আশীবরাদ বতরপ ধরূে াাূধ। 
 
অশ্ শি� িবনািশনী, অসষর দ�নী মাূধ বরপ ধরূে আমরা গ�বিপধ সমাূজর 
ে� োূধ অনযানয বছূরর মূো এবছরও েি�ধা �ধাশ ধূরিছ। আমাূদর 
সীমাব� আিারধ সংগিের বা�ব িবতয়িূধ মাাায় েরূখ আমরা যাাস�ব 
সষ�র্াূব েি�ধা �ধাশ ধরূে েেূরিছ বূ�ই আমাূদর াারপা। িধ্ সমাজ 
েসবার িবতয়ি আমাূদর িবূশত ্াূব নাড়া েদয়। এই িবতয়ি আমাূদর সদসযূদর 
মূায বহবার আূ�াচনা ধূরিছ, িধ� েধান সমাাান সভ� বার ধরা যায় িন। 
আমাূদর সদসযূদর মূায িধছষ সহৃদয় বযি� যিদ আমাূদর সমাূজর উ�য়ন �ধূ� 
সহায়ো ধূরন এবং আিারধ্াূব অাবা অনয েয্াূবই েহাধ সহূযািগোর হাে 
বািড়ূয় েদন, োহূ� গ�বিপধ সমাজ আেনার �িে িচরধৃে� াাধূব। 
 
েিরূশূত েয িধছষ সংখযধ সি�য় সদসযূদর আ্িরধো ও িন�াূধ োূায় ধূর 
আমাূদর গ�বিপধ সমাূজর উূতাূরাতর �বৃি� ঘটূছ, োূদর আ�াদা্াূব ানযবাদ 
জানাূনা আমাূদর দািয়া বূ� মূন ধির, যিদও আশা রাখূবা েয আগামী 
বছরগূ�াূে আমরা আরও েবিশ সংখযায় উৃসাহী ও দািয়াশী� সদসযূদর সি�য় 
সহূযািগো োূবা। এছাড়াও যাূদর �েয� ও েূরা� সাহাযয ছাড়া এই েি�ধা 
�ধাশ স�ব হূে োরূোনা োূদরও জানাই আ্িরধ ানযবাদ ও ধৃে�ো। া�ার 
সাূা নে ম�ূধ �রপ ধির েসই সম� �রপীয় বযি� ও সদসযবৃ�ূদর যাূদর 
িবগে বছরগূ�াূে আমরা হািরূয়িছ। �রপ ধির েসই সম� মানষতূদর যারা 
সা�িেধ �াধৃিেধ দষূ যরাূগ �াপ হািরূয়ূছন।  
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আর েয মানষতূদর ধাা না ব�ূ� এই �িেূবদন অস�ভপর োূধ যাূব োরা হূ�ন 
"হতর চ�" এবং "িহয়া চ�"। এই েি�ধা এনাূদর ঐধাি্ধ �ূচ�াূেই �ধাশ ধরা 
স�ব হূয়ূছ। আর যাূদর অনষূ�রপায় এই েি�ধা, োরা হূ�ন আমাূদর �পময 
এবং নমসয মাননীয়া �মেযা আরিে চ� এবং �মেযা মীরা সাাষ। আগামী 
বছরগূ�াূে আমাূদর েি�ধার �বিৃ� েহাধ এবং আরও সষ�র ও োযবহ� হূব 
এই আশা িনূয় আমার �িেূবদন েশত ধরিছ। 
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