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Rajdeep Saha
Above all She is our Mother. Her aura as She descends from Her heavenly abode encourages
us to fight back in every situation. Beyond killing the demon, Her motherly impression is
depicted in this soft pastel art.
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আমাদের কথা
ইত্থং যদা যদা বাধা দানব�োত্থা ভবিষ্যতি ।।
তদা তদাবতীরযাহ্ ং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।
এই প্রকারে যখনই দানবগণের প্রাদুরভা্ ববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি, জগন্মাতা, আবির্ ভূতা হইয়া
দেব-শত্রু অসুরগণকে বিনাশ করিব।
ভারতবর ্ষ তার বৃহৎ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দ্বারা সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত; এতটাই বিপুল আমাদের ঐতিহ্য
যে প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা আমাদের দুরগা্ পুজ�ো এশিয়ার প্রথম উৎসব যা ‘List of Intangible Cultural Heritage of Humanity’ তে স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের গর্ব করা খুবই স্বাভাবিক, কারণ
এই উৎসবের অন্তরাত্মা এতটাই গভীর যে বিশ্বের সবচেয়ে বিমূঢ় মানুষও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়, মুগ্ধ হয়
এর স�ৌন্দর্যে। আসুন প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমরা সবাই উন্মুক্ত মনে মাকে স্বাগত জানাই আলিঙ্গন
করি পুজ�োর মায়াবী আবেগকে, কারণ ভারতবর ্ষ সত্যিই মায়াবী।
মা আসছেন গজে চড়ে… এই শুভ তীথিতে ফরওয়ার ্ড মিডিয়া গ্রুপ প্রকাশ করছে এই বছরের ‘শারদ
সংখ্যা’। আমাদের এই বিশেষ সংস্করণের সমস্ত লেখা ও চিত্রাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে শুধুমাত্র আমন্ত্রণের
্ সবার অধিকার; উদযাপনের ধরণ যত�োই অচেনা হ�োক, উৎসবের পরশ লাগুক
মাধ্যমে। মায়ের আশীরবাদে
প্রাণে। বিস্মৃত অতীত থেকে বর্তমানের সুমধুর মিশ্রণে সৃষ্ট আমাদের এই প্রকাশন পুজ�োর আবেগের সাথে
পাঠকদের মনে জ্ঞানের আল�োও জালাবে বলে আশা রাখি।
ফরওয়ার ্ড মিডিয়া গ্রুপ আমাদের পাঠকদের শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায়। প্রথম দিন থেকে
আমাদের সব থেকে বড় উৎসাহ হল আপনাদের সমর্থন ও ভাল�োবাসা। আমাদের সকল সদস্যদের আন্তরিক
ধন্যবাদ জানাই; তারা তাদের ব্যস্ত কর্মসূচী থেকে সময় অতিবাহিত করেছেন আমাদের ওয়েবজিনের প্রতি।
আপনাদের তরফ থেকে এক সুন্দর প্রতিক্রিয়ার আশায় রইল ফরওয়ার ্ড টিম।
জয় হিন্দ!
ফরওয়ার ্ড এডিট�োরিয়াল টিম
ফরওয়ার ্ড ওয়েবজিন
৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২২
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EDITORIAL NOTE
itthaṁ yadā yadā bādhā dānavōtthā bhaviṣyati ||
tadā tadāvatīryāhaṁ kariṣyāmyarisaṅkṣayam ||

Whenever the Demons will harm the Gods, I, the Mother of the Universe, shall arrive
to prove the victory of Good over Evils.
As we all know, India is widely known for Her vivid culture and traditions; So vivid
that our generation-old festival of Durga Puja is the first Asian festival to be recognized
under the ‘List of Intangible Cultural Heritage of Humanity’. It is easy to be proud of
this enigma of a festival, which holds meaning so deep yet manages to fascinate even the
most ignorant souls of the world. This year alike, let’s welcome Durga Puja with those
same open arms and embrace the magic of our ethnicity, because India, for once, is truly
magical.
Following Maa’s arrival on the elephant’s back, Forward Media Group publishes its
‘Sharod Sonkhya 2022’. This special edition is a compilation of works by the contributors solely on an invite-only basis. Let’s celebrate Durga Puja, this year, with a paradox.
The proportionate blend of the past and the present in the write-ups, express our desire
to light the candle of inspiration and knowledge even within obscurity.
Forward Media Group wishes our dear readers, with heartiest intention, a Durga Puja.
May all your wishes come true! Lastly, a tribute to our supportive readers who have continuously motivated and encouraged us to move on with our work; and the team members who have taken out their precious time from their busy schedules into dedication
to the webzine. We hope to receive a huge response from your side. Read On!
Jai Hind!
Forward Editorial Team
Forward Webzine
30th September 2022.
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আজকের সমাজ: প্রসঙ্গ বিপন্ন শৈশব
Dr. Anup Kundu
ডঃ অনুপ কুণ্ডু হলেন দুর ্গাপুরের বিধান চন্দ্র ইনস্টিটিউশন-এর বাংলা শিক্ষক। এছাড়াও তিনি
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক। তাঁর উল্লেখয�োগ্য গবেষণা - “বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে
অমিয়ভূষণ মজুমদারের সামগ্রিক মূল্যায়ন”

সভ্যতার ঊষালগ্নে অরণ্যচারী ও গুহাবাসী মানুষ নিজেদের
জ্ঞান বুদ্ধি বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে ক্রমে ক্রমে এক
প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ত�োলে। সমাজ ব্যবস্থাকে
যদি একটি বাড়ির সাথে উপমিত করা যায় তাহলে আমরা
বলতে পারি সেই বাড়ি তৈরির উপকরণ এক একটি ইট
হল�ো সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ। আর শিশুরা হল�ো সেই
সমাজের আগামির বারতা্ বহ। কিন্তু দিনকে দিন দেখা যাচ্ছে
আজকের সমাজে শিশুদের শৈশব বিপন্ন হতে চলেছে।
সুস্থ, সৃজনশীল শৈশবের জন্য প্রয়�োজন আল�োকিত সমাজ।
দৈনন্দিন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে
যাচ্ছে শিশুদের মন মানসিকতা, আচার-আচরণ শৈশব।

কাবাডি, লুক�োচুরি, ডাংগুলি, বাঘ-ছাগল, গুটি খেলা,
ছাতপাইত, গাদি, রুমাল চুরি, ডিম চুরি, সীতাহরণ, চু-কিত্কিত্ আরও কত কী। এছাড়াও গ্রীষ্মের অলস দুপুর কিংবা
আষাঢ়ের ঘনঘ�োর বরষায়্ তারা ঘরের মধ্যেই ফেদে বসত
খেলাঘর। সেখানে মেয়েদের পুতুল খেলা, অষ্টাকড়ি বা লুড�ো
খেলার চল ছিল। আর আজকের সমাজের ইঁদুর দ�ৌড়ে সে
সব অতীত হয়ে গাছে। খেলা বললে আজকের শিশুরা ব�োঝে
ক্রিকেট, ফুটবল, ক্যারাম, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, কাটাকুটি এগুল�ো হয়ত�ো তারা সবাই খেলেও না, নীরব দর্শক হয়েই
দেখে। একালের প্র্যায় প্রত্যেক শিশুর খেলাধূল�োর অনীহার
কারণ গুলির মধ্যে সবার আগে উঠে আসে ম�োবাইল-এর
কথা। ক�োন�ো শিশু জন্মান�োর পর থেকেই দেখে আসছে
তাদের বাড়ির প্রত্যেক সদস্যই ম�োবাইল আসক্ত - তাই
একটু বড়�ো হওয়ার পর থেকেই তার মধ্যেও সেই
আসক্তি চলে আসে । আর অতিরিক্ত ম�োবাইল ব্যাবহার
তাদের চিন্তাশক্তিকে কমিয়ে দেয়; ফলে তারা নতুন কিছু
ভাবতে বা করতে আগ্রাহান্বিত হয় না।

আগেকার দিনের একান্নবরতী্ পরিবারের মধ্যে শিশুদের
বেড়ে ওঠা তাদেরকে সামাজিক হতে সাহায্য করত। সেই
সময় এক পরিবারে অনেক শিশু থাকতে তাদের সঙ্গীদের
অভাব হত�ো না, এমনকি অনেকক্ষেত্রে বাড়ির বাবা মা শিশুর
প্রতি সেভাবে নজর রাখতে না পারলেও বাড়ির অন্যান্য দাদা
দিদিরা, পাড়ার দাদা দিদি কিংবা বয়স্কদের নজরে থাকত।
তাই তাদের ক�োথাও মনে হত�ো না যে তারা একাকী। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় আগে
বাড়ি, পাড়া, ইত্যাদিকেই সে আপন বলে ভাবতে শিখত। পড়ার বই-এর পাশাপাশি শিশুরা
গল্পের বই ছাড়াও নানান ধরণের বই
পড়তে উৎসাহী ছিল। এমনকি ব্যক্তিগত
সেযুগে শিশুদের বেড়ে ওঠার অন্যতম আকর ্ষণ ছিল অভিজ্ঞতায় বলতে পারি স্কুলের ক্লাস
খেলাধূল�ো। নানান খেলা তারা খেলত। এতে তাদের চলাকালীনও লুকিয়ে লুকিয়ে
ব�ৌদ্ধিক বিকাশ ঘটার সাথে সাথে মানসিক বিকাশও ঘটত। অষ্টম শ্রেণীতে ‘পথের
ঘরে-বাইরে তাদের খেলাগুলির মধ্যে ছিল ফুটবল, ক্রিকেট, দাবী’ বই পড়ার কথা।
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আর আজকের শিশুরা তাদের পড়ার বইগুলি ছাড়া অন্য বই সভ্য সমাজ খুব বেশী মাথা ঘামায় না, উদ্বিগ্ন হয় না।
পড়লেই তাদের বাড়ির বড়রা বলে ওঠে - ‘ওসব ফালতু বই
পড়ে কী হবে? পড়ার বই পড়’ ইত্যাদি। যদিও এর ব্যতিক্রমও
চ�োখে পড়ে। গল্পের বই পড়ে শিশুরা আলাদা একটা চিন্তার
জগৎ গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু আজ সে আশা অস্তমিত
আজকাল নামী স্কুলগুলিতে শিশুদের ভর্তি নেওয়ার আগে
প্রায়। এজন্য শিশুদেরকে আমরা পুর�োপুরি দায়ী করতে পারি তাদের ইন্টারভিউ নেওয়ার চল শুরু হয়েছে। এটা যদি ক�োন
না। কারণ শিশুরা শেখে পরিবারের থেকে, সমাজ থেকে। ছাত্র ক�োন সহজ প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও না দেয় তখন
তার মা বাবার রুদ্রমূর্তি যেমন দেখা যায় তেমনই আমরা
আত্মীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশির মধ্যে একটা সুস্থ দেখি অভিভাবক হিসেবে তারাই যেন ব্যর্থতার গ্লানি তারই
সম্পর্ক নেই বললেই চলে। যার প্রভাব পড়েছে শিশুমনে। হাতে তুলে দেয়। যে বয়সে তাদের হেসে খেলে বেড়াবার
শিশুদেরকে নীতিকথামূলক অনেক গল্প শ�োনান�ো হত�ো, কথা সেই বয়সে যদি তাদেরকে ‘ব্লুসম্স’, ‘কিন্ডার গার্ডেন’,
যেগুল�ো তারা বাড়ির বা পাড়ার বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে ‘লিটিল অ্যাঞ্জেল’ নামক শিশুর ভবিষ্যৎ তৈরির কারখানায়
শুনত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক সন্তান নীতি, চাকরিসুত্রে পাঠান�োর ব্যবস্থা হয় তাহলে ত�ো তাদের শৈশব বিপন্ন
আলাদা থাকা, বাবা-মা কে বৃদ্ধাশ্রমে রাখা বা পড়াশুন�োর হবেই। তাদের সেই স্কুল ব্যাগে বই, খাতা, টিফিন, জলের
জুজু দেখান�ো - এগুলকে এর কারণ বলে বিবেচনা করা ব�োতল, খেলনা ইত্যাদি থাকায় কতটা ব্যাগের ব�োঝা বয়ে
যেতে পারে। নৈতিকতার শিক্ষা, ভাল�ো মানুষ হওয়ার বেড়াতে হয় সে ভুক্তভ�োগী শিশুরাই জানে। তবে আশার কথা
শিক্ষা আজকের শিশুরা পায় না বললেই চলে। বাবা সরকার শিশুদের স্কুল ব্যাগের নির্দিষ্ট ওজন বেধে দিয়েছে
মায়ের অন্ধস্নেহও আজকের শিশুসমাজকে পিছনের দিকে - যা তার শরীরের ওজনের ১০ থেকে ১৫ শতাংশের বেশি
ঠেলে দিচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় বাবা মা শিশুর হবে না। কিন্তু আইন আছে কাগজে কলমেই, বাস্তবে সে
প্রয়�োজনাতিরিক্ত বস্তু তার সামনে হাজির করে - যা মটেই আইন কতখানি ফলপ্রসু তা কভিড পূর্ববরতী্ সময়ে যে ক�োনও
ঠিক নয়। শিশুদের সবসময় ধন-সম্পদের ম�োহ থেকে দূরে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ছুটির সময় গেলেই দেখতে পাওয়া
সরিয়ে একটু অভাবব�োধের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে মানুষ যেত। তবে এ’ সমস্যার সমাধান হবে তখনই যখন স্কুলগুলি
করা উচিত, যাতে বড়�ো হয়ে সে ভাল�ো মানুষ হতে পারে। শিশুদের জন্য আলাদা আলাদা লকারের ব্যবস্থা করবে,
ন�োটবুকগুলি স্বল্প ওজনের হবে, বাড়িতে হ�োমওয়ার্কের
তবে শিশুদের শৈশব বিপন্ন বলতে আমরা সাধারণত জন্য সমস্ত বিষয়ের ১টিই ন�োটবুক হবে, ইত্যাদি।
সেই মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের শৈশবকেই বুঝি যাদেরকে
তাদের মা-বাবা ভাল�ো দামি স্কুলে পড়ার সুয�োগ করে দেয়,
স্কুলের পরিবেশও শিশুদের শৈশব বিপন্নতার কারণ
ধ�োপদুরস্ত দুরস্ত বিদ্যালয়ের প�োষাক কিনে দেয়, স্কুলের না হলেও শিক্ষকের কঠ�োর দৃষ্টি, গম্ভীর মুখ, ইত্যাদি
নির্দেশ মত�ো জুত�ো, বেল্ট, টাই, টিফিন ইত্যাদির ব্যবস্থা কারণে শিশুরা অনেকখানি স্নেহহীনতা, প্রশ্রয়হীনতার মধ্যে
করে সকাল সকাল স্কুলের জন্য তৈরি করে বাড়ির সামনে পড়ে। লেখাপড়া শেখা তাদের কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।
আসা স্কুল বাসে তুলে দেয়। আমাদের ভাবনাই তাদের এছাড়াও ঘরের কাজ ঠিকমত�ো করে না নিয়ে গেলে তাদের
শৈশবটাই যেন বেশী বিপন্ন। কেননা তাদের ভারি স্কুল শাস্তি পেতে হয়। একারণে ঘরের কাজের চাপে তাদের
ব্যাগ, নামী স্কুলের পড়ার চাপ, তাদের ‘সময় নেই’ সময় বিশ্রাম, খেলা, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। আবার আজকালকার
নষ্ট করবার। কেননা তাদের সমস্ত দিনটাই রুটিনে ঠাসা। ‘ডবল ইঞ্জিন’ পরিবার অরথা্ৎ বাবা-মা দুজনেই চাকরি করার
এমনকি ছুটির দিনেও তাদের ছুটি নেই - কেননা আঁকার কারণে শিশুকে সেভাবে সময় দিতে পারে না, শিশু স্কুল
ক্লাস, গানের ক্লাস, সাঁতার শেখা, ইত্যাদিগুল�ো না করলে থেকে ফিরে মা বাবাকে দেখতে পায় না। কাজের দিদি
যে তারা বর্তমানের ইঁদুর দ�ৌড়ে পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু এরা বা মাসির ছত্রছায়ায় সে তখন থাকতে বাধ্য হয়। কর্মজীবী
ত�ো তবু স্কুলে পা রাখতে পারছে। কিন্তু … ‘সবার জন্য বাবা মা শিশুদের সঙ্গে কতখানি সময় অতিবাহিত করেন
শিক্ষা’, ‘সর্ব শিক্ষা মিশন’ ইত্যাদি প্রকল্পের কথা শুনতে তা বলাই বাহুল্য। শিশুকে সময় দিলে, তার দুষ্টুমি, হাসিশুনতে কান ঝালাপালা হওয়া সত্ত্বেও যারা স্কুলে পা রাখতে ঠাট্টা, কথাবারতা্ য় বাধা না দিলে বাবা-মা যেমন মানসিক
পারল না বা পা রাখার অল্প কিছুদিনের মদ্ধেই স্কুলছুট হয়ে ভাবে হাল্কা হতে পারেন তেমনই শিশুরও একাকীত্ব ঘ�োচে।
আশ্রয় নিল ক�োন�ো চায়ের দ�োকানে, ইতভাটায়, গ্যারাজে
তাদের শৈশব কতটা বিপন্ন তাদের নিয়ে আমাদের এ বিষয়ে অভিভাবকদের বলতে গেলে তারা হয়ত�ো জানাবে
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বর্তমান সমাজে ভাল�ো চাকরি না হলে যে শিশুটি পিছিয়ে
পড়বে। আর শিশুর পিছিয়ে পড়া মানে অভিভাবকের জীবন
অর্থহীন হয়ে পড়া। অনেক অভিভাবক নিজের স্বপ্নকে
জ�োরপূর্বক শিশুর উপর চাপিয়ে দিতে চায়। এতে আর যাই
হ�োক না কেন শিশুর ভাল�ো কিছু হয় না। পিতা-মাতার স্বপ্ন
পূরণের দায় ঐ একরত্তি শিশুটির কাঁধে না পড়লেই ভাল�ো
হয়। আবার মধ্যবিত্তের বাইরে যে শিশুরা রয়ে গেল যাদের
কথা পূর্বেই আল�োচনা করেছি, তাদের শৈশবের বিপন্নতা
নিয়ে না ভাবে সমাজ, না ভাবে রাষ্ট্র, আর না ভাবি আমরা।
তবে আমরা যদি একটু সচেতন হই, শিশুর শৈশব চুরি করে
না নিয়ে তাকে মানুষের মত�ো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি,
তাহলেই সমাজ সরবা্ঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস রাখি।

12
www.forwardwebzine.org

13
www.forwardwebzine.org

KAUSANI SAHA

A NEW INSIGHT TO THE WORSHIP OF THE GODDESS
KAUSANI SAHA
The months of September and October
are seen as auspicious and full of joy by
us - Hindus. Don’t we all wait for Durga
Puja every year? Don’t we start missing it as
soon as it ends? Well, not only by Hindus,
Durga Puja is seen as a celebration by all of
us. But only a few among us actually observe and understand the immense knowledge and tactics hidden within it and passed
on to us by our wise sages of the Vedic era.
We celebrate ‘Akalbodhan’ (untimely worship) every year. This means, we need to be
ready at all times, to fight against our enemies. Durga Maa is a woman. The myth says,
one had to be a woman, to defeat Mahishasura. But, if we look at it with a modern perspective, the decision of letting a woman go
to war was really a clever move. Now, we all
know how good of a spy a woman can be. A
female’s charm can even make a very calculated person spill his beans; if used correctly.
Maa Durga doesn’t come alone, does she?

The first and foremost thing we need to be
able to sustain war is resources; rather, wealth
and resources. Goddess Laxmi bestows us all
with that. Now, with wealth comes the question, “Who is to calculate and predict the
losses or how much we need?” A chartered
accountant. Lord Ganesha with his knowledge in this field, is ever so ready with a notebook and a pen. Karthik is just the epitome
that screams ‘commander’. For a war, we need
a wise, decisive, quick-witted and tough commander. Not too bulky but lean and strong,
Lord Karthik is the commander for the war.
A war goes on for days, even months. Soldiers lose their strength, motivation and will
to fight as they witness the brutal scenarios
day by day. They witness the death of their
fellow soldiers, who had once been a part of
their team as a unit. Overall, the death-like
aura of the battlefield seeps into the warriors’
veins, depriving them of their vitality and
vigour. Saraswati Maa showers her wisdom

14
www.forwardwebzine.org

and soothes us all by playing a melody with
her veena. She teaches us to not lose hope,
when it is direly needed. Their ‘Bahon’-s also
speak a great deal. Goddess Laxmi’s pet, the
owl, teaches us to attack the enemies at night
when they least expect it. It also encourages
us to use the air force, if needed. Lord Ganesha’s pet, the rat, suggests us to use the
underground as well for strategies and plannings. Saraswati Maa’s pet, the swan, advises
us to use the navy to take down the enemies.
Mahishasur comes in the form of a bull,
right? This teaches us, never trust anyone
blindly, for, enemies can come at any time,
in any form. Always stay behind the fence.
Mahishasur, the Asur (demon), doesn’t look
like he had been fighting all his life, with all
those muscles? It teaches us to never underestimate any kind of foes. All villains are not
weak or bound to be defeated at the end.
Luckily, our Goddess Durga is always ready
with any kind of weapon that could be used.
The Conch by Varuna, represents ‘Om’, the
primordial sound from which the entire creation emerged. The Sudarshan Chakra or
discus by Vishnu symbolises that She is the
centre of creation and all the universe revolves
around her. The Lotus by Brahma symbolises Her compassion which will help mankind,
rise from the worldly bondage and evil to
attain moksha through wisdom. The Sword
by Yama stands for the sharpness of intellect
to overcome negativity. The bow and arrow
by Vayu symbolise potential and kinetic energy respectively. The Trishul or Trident by
Shiva has three edges symbolising the three
components of humans viz, Tamas (lethargy), Rajas (desire), and Sattva (purity). The
Vajra or Thunderbolt by Indra represents determination and supreme power. The Club
by Vishwakarma has the ability to both create as well as destroy. The Mace by Kubera

exhibits loyalty. Ten hands for ten weapons
are more than enough. Don’t you think so?
With all these in mind, what amazes us the
most, surely, has to be the immense amount
of wisdom the early sages possessed. Not to
mention, their way of portraying them and
passing on to future generations in a method, where not a single rule will be forgotten, as the basic lies in the idols themselves.
“The history of India is too glorious for its present to decline…”
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NETAJI
STANDS TALL
AMRIT BHATTACHARJEE
		
Statues have always been intertwined with
symbolism and the location and time portrays the
intent of the society. With a whopping cost behind each
statue that is intended to be a monument, why build
one?
		
India celebrates its Azadi ka Amrit Mahotsav, as it steps into the Amrit Kaal. Indian history before
the British colonial era celebrated its kings and leaders
with statues, coins, carvings and insignias. From the
coins of Kumaragupta I, to the painting of Aurangzeb,
Indian society tends to immortalise history. After a
transfer of power from the British to the Indian National Congress, the nation saw several installations
of Indian revolutionaries and political figures on the
streets. Over time, every corner of every street has
some bust or statue or portrait of revolutionary or a
politician or an idol. The one who led the entire movement into success, however, was ignored mostly by
the country’s centre, due to the excessive Gandhian
influence. Not anymore ! These few months saw a
strategically important installation of Netaji’s Statue
at the start of Delhi’s Rajpath. From the installation of
a hologram back on his 125th birth anniversary celebrations, the real statue was installed at Central Vista
Avenue. Quoting NDTV sources, “The grand statue
of Netaji Subhas Chandra Bose, housed in the India
Gate canopy, is the Centrepiece. Made from a monolithic block of granite weighing 280 tonnes, the statue
stands 28 feet tall. A team of sculptors spent 26,000
hours of intense artistic endeavour.”
		
The projects of renaming Rajpath to Kartavya Path, and evolving Central Vista as a house
of the nation’s heart of administration, is pretty
ambitious. ₹13,450-crore is a stand alone cost for
the revamped stretch. Other sustainable features of
solid waste management, stormwater management,
recycling of used water, rainwater harvesting, water
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conservation and energy-efficient lighting systems,
among others, are housed at the Central Vista. It’s
open for visitors now, so to the Nationalism in the
heart of the Indians, the unveiling of the statue holds
huge significance. After numerous commissions on
his death mystery, after all the ups and downs, the
horrendous political play of history defaming his
name, hiding his identity and the origin of his end,
He finally emerges.
However, I must repeat. Statues are symbolic in
nature. The true essence of Subhas Chandra Bose is
within his work ethics, ideals and the study and application of his teachings with a modern, rationalist
approach. May the statue remind us of the struggle
behind “Hum Dilli Dilli Jayenge, Hum Apna Hind
banayenge”.
Jai Hind! Jai Subhas! Bharat Mata Ki Jai!
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KAUSANI SAHA

মায়ের রূপে রঙিন: নবীন ও প্রবীণ
AGNIBHA MUKHERJEE
“আশ্বিনের শারদপ্রাতে… বেজে উঠেছে আল�োক মঞ্জীর…
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা…
প্রকৃতির অন্তরাকাশে… জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার
আগমন বারতা্ …”
এই বাক্যটি শুনে গায়ের কাটা আটকান�ো অসম্ভব হয়ে
ওঠে যখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের দরাজ কণ্ঠস্বর আমাদের
ঘুম ভাঙিয়ে ত�োলে ভ�োর ৪টের সময়। ‘মহালয়া:
মহিষাসুরমর্দিনী’ জানান দেয় মায়ের আগমন বারতা্
ও আনন্দের ঢেউ ত�োলে প্রতিটি বাঙালির মনে।
এই দুরগা্ পুজ�ো শুরু হয় প্রথম ১৭৫৭ সালে, নবকৃষ্ণ
দেবের শ�োভাবাজার রাজবাড়িতে। আদিকলে, দুরগা্ পুজ�ো
শুধু মাত্র হত কলিকাতার বাবুদের বাড়িতে। প্রশ্ন উঠল�ো
তবে, “দুরগা্ পুজ�োতে কি সাধারন মধ্যবিত্ত পরিবারের
ল�োকেরা অংশগ্রহণ করে তার আনন্দ উপভ�োগ করতে
পারে না?” সেই প্রশ্নের উদ্যোগেই এল�ো ১৭৯০ সালে,
১২ জন ব্রাহ্মণ বন্ধু, যারা গুপটিপারা, হুগলিতে প্রথম
সামাজিক ভাবে দুর্গোৎসব শুরু করে। ১২ জন বন্ধু মিলে
উদ্যোক্তা দেখান�োর ফলে নাম হয়ে ওঠে “বার�োয়ারী”

পুজ�ো। ক্রমাগত হুগলি হতে শুরু করে পুর�ো বাংলায় ও
এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই বার�োয়ারী দুর্গোৎসব।
এই পুজ�ো যখন ছড়াতে শুরু করে চারিদিকে, তখন অনেকে
কিছু নতুনত্ব আনার কথা ভাবে। সেই নতুনত্ব কে আজ
আমরা চিনি “থিম পুজ�ো” নামে। এখন নানাবিধ চিন্তাধারা
ও হাতের কাজ দিয়ে একটা অন্যতম শিল্পতে পরিণত হয়েছে
এই দুর্গোৎসব। এখন প্রবীণের কাছে দুরগা্ পুজ�োর মানে
হল�ো পাঁচ দিন ধরে ঘুরে বেড়ান�ো, আড্ডা দেওয়া, নানারকম
খাওয়া দাওয়া ও অফুরন্ত আনন্দ। পুজ�োর পাঁচটা দিন নতুন
প�োশাক পরে বন্ধুদের সংগে পায়ে হেঁটে পুর�ো কলকাতা
শহর ঘুরে বেড়ান�ো এক অন্যরকম আনন্দ। সেই আনন্দতেই
মশগুল হয়ে আমরা কাটিয়ে দিই পুজ�োর পাঁচটা দিন। রীতিরিওয়াজ না হয় ছেড়েই দিলাম, মহালয়া-টুকু কেউ শুনতে
চায় না আজকাল। খুব কম সংখক যুবক যুবতী আছে এই
প্রজন্মের যারা এখন�ো মহলায়া শনে ভ�োর ৪টে তে উঠে।
আমাদের আগের প্রজন্মের দুর্গোৎসব অনেকটাই আলাদা
হত আমাদের ধারণার চেয়ে। মায়ের স্বপরিবারে একটি মূর্তি
অনা হত। মা সেজে উঠতেন ডাকের সাজে। এই প্রজন্মের
অনেকে হয়ত�ো জনেই না যে “ডাকের সাজ” কাকে বলে।
পুজ�োর পাঁচ দিন মানে পরিবারের সাথে সময় কাটান�ো,
মায়ের পুজ�োর ব্যাবস্থা ও আয়োজন করা, একসাথে বসে
গানের আসর বসান�ো ও আর�ো কত�ো কি। সপ্তমীর ভ�োর
মানেই গঙ্গায় ছুটে যাওয়া আর কলাবউ-এর স্নান দেখা ও
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কলাবউ নিয়ে আসা, অষ্টমী মানে স্বপরিবারে একসাথে
অঞ্জলী দেওয়া এবং মায়ের কাছে সবার ভাল�ো থাকার কামনা
করা, নবমীতে মায়ের হ�োম-যজ্ঞে মিলন দেওয়া এবং শেষমেষ দশমীতে মাকে বিদায় দেওয়া একসাথে গঙ্গায় গিয়ে।
এই সব আনন্দ এখন আর নেই। এখন পঞ্চমী থেকে
দশমী, প্রতিদিন বাইরে ঘুরে বেড়ান�ো। পরিবার-পরিজন
ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে যে গল্পের আসরে অংশগ্রহণ
করার যে আনন্দ ও একাগ্রতা, সেটা যেন�ো ক�োথাও
হারিয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে কেবল মায়ের আসর
আনন্দ; তার সাথে মায়ের যাওয়ার শ�োক। আজকাল
আবার রাত জেগে “প্যান্ড্যাল হপিং”-এর চল বেড়েছে;
তাই পাড়ার মণ্ডপে মা কখন এলেন, ভ�োরবেলাতে কখন
পুজ�ো শুরু হল, এসব কেউ এখন আর বেশি দেখে
না। চ�োখে পড়ে শুধু এবার পুজ�োর “ফ্যাশন ট্রেন্ড”।
এই দুরগা্ পুজ�ো এখন “UNESCO WORLD HERITAGE”-এর অন্যতম। তবে আমরা যদি আধুনিকতার
দাপটে আমাদের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে
জাই, তাহলে সেই দিন আর দেরি নেই যখন দুর্গোৎসব
একটি সামান্য বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে রয়ে যাবে। আমাদের
দায়িত্ব হল নিজেদের ঐতিহ্যর রক্ষা করা। দুরগা্ পুজ�োতে
শুধুমাত্র ঘুরে না বেড়িয়ে, সামাজিক সম্মেলন করা ও সবার
মনে একে অন্যের প্রতি ভাল�োবাসা বাড়িয়ে দেওয়া।
এই বছর চল�ো একসাথে নিই নতুন প্রতিজ্ঞা মায়ের সঙ্গে পুজ�োয় মাতব�ো আর শক্ত
করে তুলব�ো ভেঙে যাওয়া সব সম্পর্ক।
এস�ো মা তুমি বছর বছর…
আসছে বছর আবার হবে…
জয় মা দুরগা্ …
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KAUSANI SAHA

POINT OF VIEW OF A RANDOM GIRL
KOYENA CHATTERJEE
I’m here to talk about what society made me
feel as a girl. Well, let me begin with myself. I
am the elder daughter to my parents. When
I was young, I often heard my father say: He
wished he had a son; and this left me perplexed as to why people prefer sons? He also
raised me up like a son and gave me tough
times. But next when my sister came, I guess
he lost hope of having a son so my sister was
spared. Often, I used to envy my sister for
the way she was being nurtured. But when I
grew up and came to know how difficult it is
to raise a girl child in a society like this where
girls are meant to be an epitome of weakness.
If the girl wants to go out, she’s thrown in
front of several questions – Where are you
going? When are you going? With whom are
you going? Etc. all at a stretch. But had she
been a boy she wouldn’t have been imposed
with such questions and bound by deadlines.
The boy wouldn’t have been weighed down
by the so-called family values, those which are

typically meant to be upheld by the daughters
of the family, isn’t it? India is called Bharat
mata not Bharat pita; then how on earth did
India become the fourth most dangerous
place for women to reside in. Recent survey
says that 54% children are being sexually harassed literally as I write or you read. By now
you have already stamped me as a feminist.
Well, what does feminism mean? Feminism a
word mistook most of the time by definition
means giving equal importance and rights to
both men and women. We live in a society
where we teach our children “My son, Boys
don’t cry”; instead, it would have been far
better if we taught our children, “Son, you
can of course cry your heart out”. Of course,
there are men who respect and salute women. They worship them and I want to salute
you guys but today I’m here to talk about
men who exploit women; today I’m here to
talk for women who have been forced into
prostitution, for women on whom hours of
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hard toil is imposed, for women who are subjected to domestic violence and marital rapes
rather for each and every FEMALE out there.
Girls… Wake up, clear up the field, fight for
yourself in every aspect because you are always
your own defender that’s all. True that what
Margaret Thatcher said if you want something
done ask a woman if you want something said
ask a man well times have changed…. Century
smooth like clouds on the clear Sky but still,
is the world any better for women? Centuries
of history stand witness to women discrimination. You love her as a mother, you love
her as a wife, you love her as a sister but why
not as your daughter? They are burdens—
meaningless and unwanted even before birth.
I have a menial solution too maybe. Self-dependency which comes from making a career
and income for which is needed is the sole
important thing of life: Education. Well, Financial Independence is not the only solution for all evil but certainly a step forward.
Life is a beautiful story of sharing and giving but most of the time education plays a
major role in empowering the women. The
Constitution passed many acts for the betterment of women but then think about
the 33% women reservation bill which was
proposed a decade ago. Maybe that was the
reason why we had to spend a lot of time to
find a piece of law as justice for Nirbhaya.
The future must hold more good times
for the women. Women empowerment is
simply understanding it and giving them
their own space to operate. Right from
Jhansi Rani, the Braveheart to Velu Nachiyar who are the Suicidal bomber women, who have contributed in all spheres of
valour and bravery in the pages of history.
To awaken the people, it is the women
who are to be awakened because once she
is on the move the family moves, the village

moves and the entire nation moves is a famous saying by Pandit Jawaharlal Nehru.
Her tendency to sacrifice has made her synonymous to attenuation. We had a recent
survey where 6 out of 10 girls wish that they
were boys but I belong to the rest 4 of the
population because I don’t want to live the
life of a person who is given freedom rather live to be a person who deserves freedom.
Be aware… for the women have raised their
army to defy your dominance not so far
from the day you are breathing on. A woman is defined by her courage so respect her
and don’t consider her a sinner if your meal
is not on time on the table. Let us not label
our household chores with a gender. The
winds of change have started to blow like
air to the bamboo sticks. The sound music
is just around the corner, the smell of fruits
is just a few steps away and good times are
here to stay for I dedicate my entire proposition not to the trained men with respect
to women but to the rest of the brutes.
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KAUSANI SAHA

DURGA OF THE CONTEMPORARY TIMES:
AMALGAMATION OF SHAKTI, BHAKTI & MUKTI
SHREYASI PAL & RAJDEEP SAHA
The festival in UNESCO List of the Intangible Cultural Heritage (ICH) of Humanity!
The festival which celebrates womanism in the
purest aura!
The festival is the cradle of connections worldwide!
With everyone celebrating woman power
through the auspicious festival of Navratri
(Durga Puja in West Bengal), we present to
you the stories of three women who have
proved themselves to be one of their kind.

Arunima Singha - World's first female amputee to scale Mount Everest
On 21 May 2013 at 10:55 am, the tricolour
was hoisted once again at Mt Everest. But why
is this special? Two years ago Arunima Singha
was attacked by a gang in the general compartment of a train. While she refused to give her

golden chain, the thugs hauled her out of the
train. The whole night she laid on a track with
49 trains passing over one of her legs; which
had to be amputated immediately the next day.
The media grabbed the sensational news but
misinterpreted as a suicidal attempt. Laying
in the hospital bed she made up her mind to
prove herself. With less than two years’ training Arunima became the first woman in the
world to reach Mt Everest with her limb amputated. It took her 52 days to reach the summit. “A bunch of people can only cripple you
physically but there is one person that can paralyse you as an individual - Your own mindset.”

Shriya Naheta - The "Organic Heart"
Despite having an abundant home-grown
agricultural diversity of organic produce,
India (as also the world) is subjected to for-
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aged products. In an era which is bound by
the shackles of corruption and impurity,
Shriya Naheta proudly took up the responsibility to create a healthier and sustainable
tomorrow in all aspects of social, environmental and economic wealth of the nation.
According to her, we are lacking a direct organic food ‘farmer and consumer ecosystem’;
hence launched Zama Organics in 2017.
With the youths being increasingly concerned about chemicals and pesticide residue
in food products, the domestic consumption of organic products is increasing gradually. Zama Organics works directly with
passionate farmers to avoid middle-man ensuring fresh products to the masses. With
the aim of enhancing healthy lifestyle,
Zama Organics is expanding its retail stores
across Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, Pune, Goa, Bhopal, and many more.

its ‘Redirect Method’, which identifies keywords and patterns of online activity of an
individual which reveals that he/she might
be on the way to extremism; it then provides
them video ads which push them towards
materials that subtly undermine ISIS propaganda. “It’s essentially a targeted advertising
campaign with curated content that debunks
the mythology of ISIS: Yasmin''. If the individual clicks on any one of the ads, he/she
would be ushered to a curated YouTube playlist of independently-created videos which
would slowly help to overcome the ISIS
myth. Hence the internet is being successfully
used by Yasmin Green to prevent terrorrism.
This festive season, uncover, celebrate
and revive the traditions binded with
pure and indescribable emotions of happiness, harmony
and empowerment!

Yasmin Green - The technophile Mahisasurmardini
“Prevention is Better than Cure” - holds the
age old proverb, the value of which we can
well understand when our life is involved.
The World Wide Web, nonetheless, has
made our life easy, but never mention its
dark sides. Hate speech, online radicalization, bomb-making tutorials, sponsored fake
news, web censorship - has made life terrible
for their victims. Yasmin Green, director of
research and development at Jigsaw, an arm
of Google’s parent company, Alphabet, has
in turn taken up the internet as a weapon to
counter violent extremism and online harassment. Her journey started with debunking
ISIS propaganda through ads. As a company, Google can’t just block all ISIS materials
from showing; hence the Jigsaw has taken up
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কবিতা
পৈতে ছাড়া সকালে পুঁজিবাদের গরম জল
আর হাতে তাঁদের কাগজ,
কাগজের ডান দিকটা কেমন জানি ফাঁকা
আর অপরদিকে হিজিবিজি কি সব যেন আঁকা।
এমনই সময় শুনি চিৎকার,
দামরা দামরা ছানা-প�োনার সাথে
মা নাকি আসছেন,
আচ্ছা, আর যদি ধর্র
মে ভেদাভেদে না রাখি ভয়,
আর অন্ধদের চ�োখে আঙুল ঢু কিয়ে বলি দুর্গা একপ্রকার নয়,
দুর্গা হল সে,
যে পরিত্যক্ত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, নির্ভয়ে গা খুলে যায়
যেখানে শৃগল ছাড়া কুকুর নারীর - নাড়ী খায়,
যেখানে এক ছ�োবলেই তারা,
লাল তরবারি দিয়ে সাদা রক্তে রূপ রাঙাতে চায়
দুর্গা হল সে,
যে মাসিকের ন�োনা ব্যাথা নিয়ে হামাল দিস্তা চালায়
বা যে বাসে, ট্রেনে নাড়ীর টানের জন্য জামা খ�োলে,
এবং বুদ্ধিজীবীর তক্মার জন্য তু মি রেন্ডি বলে চেচাও
এবং সূর্য ডু বলে কল্পনার জগতে তু মি তাকে নিজের মত নাচাও।
আমার দুর্গা সে,
যার হেলেন কেলার হওয়ার স্বপ্ন তু মি পুতুলের দামে বেচে দিয়েছ�ো,
সত্যি বল�ো
আজ তু মি যারে দুবেলা খেতে দাও নি
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চু পিসারে মাধবী রাতে তু মি কি তার কাছে র�োজ যাওনি?
ওরে হরিপদ, এরা সবাই আমার দুর্গা
তু ই বুঝবি কি করে?
ত�োরই হাতে হয়েছে নব দুর্গার নব অকাল ব�োধন
তাই নামে ধর্,মে
কল্পনা কর্ম ক�ৌশলে
বাঁচিয়ে রাখি দুর্গাকে এক নতু ন নগরে।

~ অংকুর পাঁজা
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KAUSANI SAHA

DURGA PUJA:
ONE OF THE ROOTS OF INDIAN FREEDOM STRUGGLE IN BENGAL
TUHIN CHAKRABORTY
Durga Puja, often known as the Durgotsav
or Sharodotsav, is a grand and resplendent
festival held every year in the Indian calendar
month of Ashwin, which corresponds to September-October in the Gregorian calendar.
This festival entails the ten days of ceremonial
worship of the major hindu goddess Durga.
The ten days of ceremony is often considered
to be one of the longest and significant festivals in the Hindu culture. The first Grand
Worship of Goddess Durga was recorded in
the late 1500s which is about 450 years ago.
We all know, folklores are as thin as air so it
blows without hindrances; one of the local
folklores says that the Zamindars of Bengal
especially of Dinajpur and Malda initiated the
first Durga Puja in Bengal. Another school of
thought argues that Raja Kangshanarayan
of Taherpur or Bhabananda Majumdar of
Nadiya organised the first Sharodiya or Autumn Durga Puja in Bengal in the first 1600s.

Bengal has witnessed various historic events;
Bengal has witnessed the sound of the boots
of the colonisers; Bengal has seen people die
and rot with eyes wide open seeking freedom;
Bengal has witnessed riots and bloodshed;
Bengal has watched the subcontinent from
going to the deepest dark to the hoisting of
the flag of Independent India; Bengal has
also witnessed their motherland getting riven; Bengal also has a history of foreign invasions in the ancient India, often known as the
Bharatvarsh. Amidst all these chaos and fragility Bengal preserved their culture and moved
on with time. The most significant matter still
remains undiscussed - the Indian struggle of
Independence. Durga Puja has been not only
a cultural festival; it has also played a crucial
role in India's Freedom Struggle. Durga Puja
has united a myriad of people from various
sects over the years, freedom fighters initiated
Durga Puja at various places to unite people
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and inspire them to join the freedom struggle.
I shall divulge you into the tales of Sharodotsav by the freedom fighters in Bengal.
Durga Puja was used as a Swadeshi platform
against the British. It was used as a symbol
of Swadeshi to propagate anti-British sentiments and use the festival as a platform to carry out anti-British protests. According to the
archives, till the 1900s, Durga Puja was a major private social event organised by the royalty and wealthy families who utilised the occasion to fraternise with the British, get close to
the ruling class and seek their patronage. My
aforementioned statements may raise controversial thoughts, but my research always relies
upon the archives and related data. However,
Baghbazar broke the fetters in 1919 when it
organised the first Durga Puja in the city of
Calcutta. The term ‘Baroyari’ was given to
this Puja, the term clearly means ‘Organised
by 12 friends’. Durgacharan Bandyopadhyay
was the president of the Puja Committee; he
was one of the major personalities who encouraged boycott of British goods in Bengal.
Pulin Das, an active member of Anushilan
Samiti, as also of the Indian freedom struggle
in Bengal, initiated the Birashtami Utsav on
the morning of Maha Ashtami, the ceremony entails fighting with knives, batons and
lances to signify the struggle of underprivileged people and the ceremony inspired many
youths back then. The name always comes
up in the conversation of Indian struggle
of independence is Netaji Subhas Chandra
Bose, who was directly involved with both
Baghbazar Sarbojonin Durgotsav and Simla
Bayam Samity Sarbojonin Durgotsav. These
two pujas were facades used for Swadeshi
activities and provided shelter to freedom
fighters. Netaji himself became the president
of Baghbazar Community Puja Committee.
Simla Bayam community puja was famous for
their ‘Ek Chala’ idol and temporary roofing

of the puja pavilion done with ‘Hogla Pata’.
The British government was wary of anti-government activities and in 1932 declared Simla Bayam Samity as an illegal organisation.
These were the three major tales of Durga
Puja by the freedom fighters. There were
many minor Durga Pujas which were organised in the small scale and locally, which were
also initiated by the freedom fighters, major
supporters of the Swadeshi, the active places
were Malda, Dinajpur, Dhaka, and the major
localities where extremist nationalism was a
wave, which took away many young minds
into the Indian struggle of Independence.
We are standing on the divided land, where
our kins sacrificed their lives for better future.
Over the years, Kolkata, previously known as
Calcutta has been the major host of this grand
happening. Kolkata is indeed playing the major host of Durga Puja nowadays, where Puja
Pandals are made extravagantly and becoming commercial, where politicians intervenes
with ill motives. However, the City of Joy
glares with lights and happiness during the
four days from Saptami to Dashami, people
from other countries visit Kolkata and experience the grand celebration of Durga Puja.
But still there are some Durga Pujas which
doesn’t indulge into commercial interests
and maintains the authenticity and royalty, which is being followed over centuries.
I hope this article will dig you deep into the
history of Durga Puja in Bengal and the cultural identity that this grand celebration holds.
The freedom fighters did an extraordinary
job by initiating Durga Pujas and unifying
people to join the struggle of Independence.
‘Know your roots, respect your culture and promote your cultural identity with dignity. Culture
is what makes us strong and promises us a greater
future, if conserved with dignity and divinity’.
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