SHAROD SHUBHECHHA

Bengali Association of Madison

WWW.SWAGATINDIANRESTAURANT.COM

Durga Puja
October 1, 2022
Madison, Wisconsin

Schedule

Priest

Puja
Puspanjali
Children’s activity
Prasad
Lunch (Vegetarian)
Sindoor Utsab
Dhunuchi Dance
Snacks
Cultural Program
Dinner

9:30 AM
11:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
12:30 PM
2:00 PM
4:30 PM
5:00 PM
5:30 PM
8:00 PM

Raghuchandra Bhat
Coordinators: Sharmistha Ghosh
Sangeeta Roy

Pandel Design
Debasish Chakraborty, Anupriya Gupta,
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Souvenir
Editing, Typing and Formatting

Ranjit Dasgupta and Sudeep Samanta

WELCOME & THANK YOU
Welcome to our thirty seventh year of Durga Puja celebration. We had to avoid in person
gathering in 2020 and 2021 because of pandemic but we did virtual Puja. This Puja is solely
organized by the Bengali Association of Madison (BAM). Dedication, enthusiasm and hard
work of many BAM members made this possible. We acknowledge and appreciate the
participation of every individual. We also thank the authors of the articles and the business
organizations and individuals who placed their advertisements and greetings in this souvenir.
When you visit any of these business organizations, please mention that you saw their
advertisement in our Puja magazine. Wish you all a happy Durga Puja and Diwali.
-- Bengali Association of Madison (BAM)
http://www.bamadison.com
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BAM is not responsible for the viewpoints expressed in any of the articles published in this magazine.
Advertisers (Commercial): Bombay Bazaar, North Western Mutual-Raghu, Swagat Restaurant,
Lithosphere, Fresh Mart, India House, State Farm-Kevin, State Farm-Patrick, Smart Motors, DC
Brows, Badger Insurance, Raymond Team and Homes 222-Venkat.
Donor: Optonline/Amy Salo

Executive Committee

Durga Puja Committee

Rahul Chatterjee (President)
Jayshree Samanta (Vice-President)
Sukanta Ghosh (Co-Treasurer)
Ranjit Dasgupta (Co-Treasurer)

Sharmistha Ghosh
Shubhanjan Mondal
Sanbrita Mondal
Nisha Banerjee
Arkadipta Bakshi

Website: http://bamadison.com
email: bengali.assoc.madison@gmail.com
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INDIA HOUSE
Madison’s Best Indian Grocery Store

709 S. GAMMON RD
MADISON, WI 53719

Fresh Produce, grocery, spice,
fish, halal meat, gift & phone cards

Open 7 days a week
PH:608-268-0240 (store); 608-843-4903(C)
www.indiahousemadison.com

Kevin Lease Ins Agency
Inc.
Kevin Lease, Agent
402 Gammon Place,
Suite 304
Madison, WI 53719
Bus: 608-824-9950
8:30 am to 5:00 pm M-F
Eves & Saturdays
by appointment
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pÇf¡cL£u -- Bj¡−cl f¤−S¡
l¢”a c¡n…ç
jÉ¡¢XpeÚ, ECpÚLeÚ¢peÚ
"Bu−l R¥−V Bu f¤−S¡l Nå H−p−R ....... YÉ¡j L¥s¡L¥s YÉ¡j L¥s¡L¥s h¡¢cÉ −h−S−R' - HC Rs¡¢V Bjl¡ −L e¡ ö−e¢Rz
BL¡−n h¡a¡−p BNje£l p¤¤l h¡S−Rz h¡P¡m£−cl h¡−l¡j¡−p −a−l¡f¡hÑZ, Bl a¡l j−dÉ ph−Q−u −pl¡ q−m¡ c¤−N¡Ñvphz j‰mju£
j¡ c¤NÑ¡l Ap¤¤l ¢he¡ne Hhw p¿¹¡ep¿¹¢a pq h¡−fl h¡¢s−a Bp¡l HC L¡¢qe£ k¤N k¤N d−l Bj¡−cl ph¡C−L Be−¾c j¡¢a−u
−l−M−Rz a¡C fª¢bh£l −kM¡−eC Bjl¡ b¡¢Le¡ −Le H Be¾c R¡s−a Bjl¡ l¡S£ eCz ¢h−c−n H L¡S M¤h pqS euz öd¤ i¢š²−k¡−NC
Qm−h e¡, LjÑ−k¡NJ Q¡Cz i¢š²i−l f§−S¡ h¡ fË¡bÑe¡C öd¤ eu, j¡ J a¡l p¿¹¡e−cl A¢dù¡−el SeÉ f§−S¡ jäf °al£ Ll−a q−h,
f§−S¡, A”m£, fËp¡c ¢halZ, jdÉ¡q² −i¡Se, Bl¢a, d¤e¤¢Q eªaÉ, p¡wú«¢aL Ae¤ù¡e Hhw ph−n−o °en −i¡S−elJ hÉhÙÛ¡ Ll−a
q−hz pju −j−f ph −L¡l−a q−h L¡le f§−S¡ Bj¡−cl HL¢c−elz −pC −Qø¡C Q−m−R Na c¤ j¡p d−lz k¡l¡ f¤−S¡l L¡−S H¢N−u
H−p−Re a¡l¡ ph¡C hÉÙ¹ a¡−cl c¡¢uš f¡m−ez
−h‰m£ AÉ¡−p¡¢p−une Ag jÉ¡¢Xpe Hhw −h‰m£ L¡mQ¡l¡m −p¡p¡C¢V Ag ¢jmJu¡¢Ll fË−Qø¡u Bj¡−cl c¤NÑ¡f§S¡ öl¦
q−u¢Rm 1984 p¡−mz Hh¡l p¡C¢œn hR−l fc¡fÑe Ll−m¡z Na c¤ hRl Covid Hl SeÉ Bj¡−cl virtual f¤−S¡ −L¡l−a −q¡−u−Rz
pLm−L S¡e¡C Bj¡−cl p¡cl Bj¿»Zz f¢”L¡ j−a Hh¡l jq¡mu¡l ¢ce 24−n −p−ÃVðl (−ch£f−rl öl¦)z −pC ¢q−p−h H
hRl Bj¡−cl f§−S¡ jq¡où£l ¢c−ez L¥j¡lV¥¢m −b−L Be¡ 2007 p¡−ml fË¢aj¡−LC Bjl¡ Bh¡l hle Ll−h¡ -- n−´M n−´M
j‰m N¡C−h¡z −pC p¡−b Y¡−Ll NSÑe, f§−S¡l j¿», n¡s£-Nue¡, d¤¢a f¡”¡h£, M¡Ju¡ c¡Ju¡ Bl B—¡z f¤−S¡l ÙÛ¡e Wellspring
United Methodist Church, −kM¡−e Bj¡−cl −h‰m£ AÉ¡−p¡¢p−un−el fË¡u ph Be¤ù¡e C q−u b¡−Lz N£SÑ¡l La«fr−cl
ApwMÉ dZÉh¡cz
Cc¡e£wL¡−m f¤−S¡−a A−eL ea¥e−cl pj¡Nj quz AÉ¡−p¡¢p−un−el f−r HV¡ M¤hC p¤¤Mhlz ph¡C−L S¡e¡C ü¡Najz
Bj¡−cl Ae¤−l¡d Bfe¡l¡ ph¡C pc−pÉl M¡a¡u e¡j −mM¡ez Qy¡c¡ M¤hC p¡j¡eÉz öd¤ a¡C eu L¢j¢V−a J −k¡N ¢cez ph¡C ¢j−m
H¢N−u H−m A−eL ¢LR¥C Ll¡ pñhz h¡wm¡ ehhoÑ Evph f¡m−el ¢ce (April Hl j¡T¡j¡¢T) Bj¡−cl ea¥e L¢j¢V °al£ quz
L¢j¢V−a e¡ b¡L−mJ pLm pcpÉ−cl ¢j¢Vw (GBM) H Bp¤¤ez ph¡C¢j−m L¡S Ll¡l HLV¡ Bm¡c¡ Be¾cz öd¤ a¡C eu Bj¡−cl
p¡wú«¢aL Ae¤ù¡e …−m¡−a −k¡N ¢c−u ¢e−Sl fË¢ai¡−LJ fËL¡n Ll¦ez
f§S¡ pwLme "¢nE¢m fËZ¡j' Hh¡−lJ fËL¡¢na qm z A−eL ÙÛ¡e£u hÉhp¡u£ pÇfËc¡u J Bj¡−cl pcpÉl¡ ¢h‘¡fe
¢c−u Hhw ö−iμR¡ S¡¢e−u Bj¡−cl p¡q¡kÉ L−l Bp−Re hR−ll fl hRl z Bj¡−cl p¡d¤h¡c a¡−cl fË¡fÉz −mML −m¢ML¡−cl
Hhw ¢QœL¡l−cl S¡e¡C −h‰m£ AÉ¡−p¡¢p−une Ag jÉ¡¢Xp−el fr −b−L ApwMÉ deÉh¡cz Hl¡ ph¡C Bn¡ L−l B−Re −k Bfe¡l¡
jÉ¡N¡¢Se¢V fs−he Hhw Bfe¡−cl ja¡ja fËL¡n Ll−he z h¡wm¡ g−¾V V¡Cf Ll¡ pju p¡−frz i¥mœ¥¢V b¡L−m j¡SÑe¡ Ll−hez
f¢l−n−o, k¡−cl ALÓ¡¿¹ f¢lnË−jl g−m HC Be−¾c¡vph p¡gmÉj¢äa q−a Q−m−R, a¡−cl S¡e¡C A¢ie¾ce z
Bp¤e¤ , ph¡C ¢j−m fË¡bÑe¡ L¢l j¡−ul Bn£hÑ¡−c −ke ph pwLV c§l qu, c¤−øl cje J ¢n−øl f¡me qu Hhw fª¢bh£−a
p¤¤M J n¡¢¿¹ ¢g−l B−pz

Bj¡−cl c¤−NÑ¡vph−L p¤¤ù¥i¡−h pÇfæ Llh¡l c¡¢uaÆ ¢e−u k¡l¡ L¡−S H¢N−u H−p−Re Hhw ¢exü¡bÑi¡−h p¡q¡kÉ L−l−Re
a¡−cl pL−ml L¡−R Bjl¡ L«a‘z HC pwLm−e k¡l¡ lQe¡ Hhw ¢h‘¡fe ¢c−u−Re a¡−cl L¡−RJ Bjl¡ GZ£z f¢l−n−o,
f§−S¡u −k¡Nc¡eL¡l£ pLm−L S¡e¡C Bj¡−cl A−no dZÉh¡c J A¢ie¾cezz
---- −h‰m£ HÉ¡−p¡¢p−une Ag jÉ¡¢Xpe
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বাংলা ু ল
Bengali Association of Madison (BAM) স িত একিট বাংলা ু ল
কেরেছ। আমােদর
উেদ্দশয্ পরবিতর্ জ বাংলা ভাষা ভুেল না যায়, বাংলায় সহজভােব কথা বলেত পাের তােদর ব ু বা ব
বা আত্মীয় জনেদর সােথ। আপনারা সবাই এিগেয় আসু ন, সবাইেক সাদর আম ণ। েযাগােযাগ ক ন :
bengali.assoc.madison@gmail.com
A Bengali School has been started by BAM from June of this year. The objective is to
teach our future generations to be fluent in Bengali language and communicate in
Bengali with their friends and relatives. All are welcome to join. Classes are held at
Wellspring United Methodist Church. For details, please contact:
bengali.assoc.madison@gmail.com
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BAM NOBOBORSHO 2022
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BAM PICNIC 2022

SAVE UP TO 37%
on your Insurance today!
Call Brian at
Badger Insurance

For a FREE QUOTE on
Business, Home, Auto and Family
Protection NOW
Start Saving Today
Call 608-831-3797
Or email brianr@badgerinsurance.com

n¡lc£u¡l fË£¢a J ö−iμR¡
S¡e¡C

f§lh£ J l¢”a c¡n…ç
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Madison, WI

Sohini Sengupta

Aishika Samanta
Madison, WI

n¡lc£u¡l B¿¹¢lL ö−iμR¡

¢nFm£ j¤M¡SÑ£ J °pLa c¡p

Happy Durga Puja

With Best
Wishes and
Pooja Greetings

Please become a member of
Bengali Association of Madison
(BAM).
We celebrate Nabobarsha, Picnic,
Durga Puja, Bijoya/Deepavali and
Saraswati Puja throughout the year.

Rineeta, Riona,
Sanchita and Zarir
Vaghchhipawala

Please visit - www.bamadison.com
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Kriti Mitra, 13 years, Madison, WI
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Puja Greetings and
Best Wishes from the
Biswas Family

With
Best wishes & Puja
Greetings

Rhea, Dhruv, Urna &
Arup

Aishani, Poulomi and
Debaditya Ghosh

pLm−L Bj¡−cl öi y¢hSu¡l fË£¢a J
ö−iμR¡ S¡e¡C

j£e¡ J föf¢a j¤M¡SÑ£
16

Where I’m From
Siyona Chanda
St. Louis, MO
I am from the aroma of scrumptious food being cooked
from the warm roti, paneer and dosa, cooked to perfection, as I gobble it up
From the hot cocoa warming my toes on a cold winter day
And from the sweet smelling kaju kathi and loud clangs of the kitchen.
I am from the laughing and crying the shouting and hugging
And the “Coming!” and “Give it back!”
From the March Sisters and Hermoine Granger and the studio ghibli movies
From playing and singing
And from the warm, kind, welcome I get every time I go home.
I am from my hardworking mom, cooking queen,
From my sister and her tennis smashes
And my silly dad, making jokes so bad they're funny
From my caring grandma’s warm touch and my storytelling grandpa’s sweet voice
To my squishy little dog that is the cutest thing in the whole wide world,
And from my loving family, that will care and support me till the end.
I am from the BIG arch, looming over saint louis
From the giant buildings waiting for something or someone great,
And the loooong farmland full of corn, in the Cheese State
From the brooding banana trees that touch the sky,
And from the fragrance of jasmine, gliding through the air like a butterfly.
I am from the colorful rangoli and sari’s during Diwali,
And movie nights watching Howl's Moving Castle,
From the honks and the hustle and bustle of New Deli,
Stray dogs wander the streets looking for food.
I am from the sage incense stick, calming me
From the long whiiir of the roomba as my dog runs for her life
And from a teakwood smelling candle I got for my birthday
I am from the strokes and swishes of the paint brush creating something from my heart
From the tree outside my window, its rough branches caressing me as I sit there
And from the stars, forming constellations, as they give me a playful twinkle.
I am from the great big world,
waiting for me to explore it.

17

এল েডারােডা ও ড�ামা পাগলা
কল�াণ ভ�াচায �
রেচ�ার, িমেনেসাটা
অেনকিদন আেগকার কথা, আিম তখন খুব েছােটা l আমােদর শ�ামপুকুর পাড়ােত একটা
পাগলা থাকত l ওর নাম িছল ড�ামা পাগলা l উদ�াে�র মত পাড়ােত ঘুের ঘুের েবড়াত l
ও রা�� হেলই িচৎকার কের বলেত বলেত েযত েসানার টাকা হেব, েসানার বািড় হেব,
েসানার গািড় হেব, েসানার শহর হেব l এ�েলা �নেত খুব মজা লাগত l তাই আমরা মােঝ
মােঝ ওেক পয়সা িদতাম আর ভাবতাম, পাগেল িক না বেল? এর ব� বছর পর USA-েত
চেল আিস l বই পড়েত পড়েত হটাৎ একিদন El Dorado শহেরর নাম জানেত পাির l
অবাক হেয় িছলাম, ড�ামার ক�নােত El Dorado িক কের এল ? ব� �াচীন এক�ট
লু� শহর l িক�দ�ী আেছ েয এই শহর�ট নািক পুেরাপুির েসানা িদেয় গড়া l িবশাল
আমাজন বনভূ িমর মােঝ লুিকেয় আেছ l কিথত আেছ, এই েসানার শহর�টেক দুব�েদর
ু�
হাত েথেক র�া করার জন� কড়া পাহারা িদত একদল মিহলা র�ী l েসই দল�টর নাম
িছল আমাজন l আর তার েথেকই আমাজন নাম�ট এেসেছ l আমাজেনর িব�ীণ জ�ল�ট
�
ছিড়েয় রেয়েছ দি�ণ আেমিরকার েপ�, েবািলিভয়া, েকােলাি�য়া, ে��জল,
আেজ�ন�টনা, েভেনজুেয়লা, ইকুেয়ডর, িগয়ানা, সুিরনাম ও �া� গায়ানা েদশ�িলেত l
এর েকান�টেতই El Dorado-র েকােনা স�ান েমেলিন l
ব� অিভযান হেয়েছ এই শহর�ট খুেঁ জ বার করার জন� িক� অিভযান সফল হয় িন l
২০১৭ সােল কলকাতায় এক�ট িসেনমা েদিখ l িসেনমা�টর নাম “আমাজন অিভযান” l মেন
আেছ, অেনক দুগম� জ�ল েপিরেয় সবেশেষ �ায় অধমৃ� ত অব�ায় নায়ক ও নািয়কা
এক�ট েভলােত ভাসেত ভাসেত িগেয় এক�ট শহের িগেয় েপৗ�ছােলা l েচাখ েমেল তািকেয়
েদখল চািরিদেক �ধু েসানা আর েসানা l েকাথাও েকােনা েলােকর িচ�মা� েনই l বুঝেত
পারল েয ওরা El Dorado শহের েপৗ�েছ েগেছ l এরপর নায়ক ও নািয়কা আবার ভারেত
িফের আেস l িসেনমা এখােনই েশষ l
এরপর আমার �চ� আ�হ হয় El Dorado শহর �ট স�ে� জানার l িক এই El

Dorado এবং েকন এই শহর�টেক িনেয় এত উ�াদনা ?
জানেত পাির েসানার শহর El Dorado-র িকংবদ�ীর কথা l েষাড়শ শতাি�েত ে�ন
েথেক েকােট� েজর ৈসন� দি�ণ আেমিরকায় এেস �ানীয় অিধবাসীেদর যুে� হািরেয়
এেদেশ ে�েনর আিধপত� িব�ার কের l তখনই এখানকার উপজািতেদর মুেখ El
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Dorado-র কথা েশােন ে�নীয়রা, আর তখন েথেকই এ নাম চ�ুেকর মেতা আকষণ�
কের ধনিল�ু পযটকেদর
�
l ইংলাে�র স�ার ওয়লটর রােল পয�
� El Dorado-র
টােন েনৗবহর িনেয় হা�জর হেয়িছেলন এই েদেশ l িক� El Dorado িচরকালই
অে�ষণকারীেদর ফাঁিক িদেয় এেসেছ l দি�ণ আেমিরকার েকােনা েদেশই El Dorado-র
েকােনা স�ান েমেলিন l
অেনেক িব�াস কেরন ে��জেলই আেছ El Dorado l এক�ট পাহােড় েঘরা উপত�কার
�ঠক মিধ�খােন এক গভীর জ�ল, েসই জ�েলর মেধ�ই এই শহর l েকউ জােননা এ
শহেরর কথা l মানুষজন বলেত আর েকউ েনই েসখােন l েপােড়া শহর, তেব েরাদ পড়েল
এখেনা েসানা ঝলমল কের l েসানার েতারণ, েসানার িপরািমড, েযখােন-েসখােন েসানার
��, বািড়র দরজা-জানলা সব েসানার l েসানা েতা আর ন� হয় না, তাই েস-েসানা
এখেনা আেছ l েলাকজন যা িছল,হাজার বছর আেগ সব েলাপ েপেয় যায় l

So where is this lost city of gold? In his 1849 poem “El Dorado”; writer
Edgar Allan Poe offers an eerie and eloquent suggestion: “Over the
Mountains of the Moon, down the Valley of the Shadow, ride, boldly ride
… if you seek for El Dorado.”
েভার রাে� ঘুম েভে� েগল, ড�ামা পাগলা িচৎকার কের বলেত বলেত চেলেছ, েসানার
টাকা হেব, েসানার বািড় হেব, েসানার গািড় হেব, েসানার শহর হেব l ওর ক�নায়, না
েজেন El Dorado-র িক সু�র বণনা
� l মনটা খারাপ হেয় েগল l উেঠ পড়লাম l পূব
আকােশ তািকেয় েদিখ El Dorado-র আেলার েডারা, েসানার আভার মেতা চািরিদেক
ছিড়েয় পেড়েছ l
-------------------- * --------------------
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The Camping Disaster
Aug 6, 2022
Hridaan D Shahi,
Madison, WI
We are all very happy today because our plan to go camping this summer is finally
coming true. After camping being canceled twice before, I am very happy to go
camping this time. It was a sunny evening, I heard the kids play, the dogs bark, and
the fire crackling as we drove around, looking for our spot. The spot was reserved
just for us. My dad parked the car, but to our disappointment, it was just a steep hill.
As we were already there, we thought of spending a night there. We set up our tent,
unfolded the chair, and gathered sticks and dried leaves to put in the fire pit. We lit
the lanterns, laid the mat, set up the grill, and the place was set up.
Back at Blanchardville, where my dad went to a store to get ice, My mom told him
that there was going to be a severe thunderstorm tonight. She told my dad what
decision he wanted to make, but he didn't care and still drove to the campsite, so
here we were, admiring the breeze and watching the leaves turn golden from the
sunlight. I tested the tent and It was comfy! I also decorated it and set up the interior.
A few minutes later, I had to go to the bathroom. Inside, there was one light with
cobwebs wrapped around it. It smelled horrible and when I peered inside, I saw
what almost made me throw up. There were 2 huge big ants in the urinal bowl I was
using. On the other bowl, there was another ant, a dead cockroach, and some dust
and crap. And as I walked out, there was another ant trying to get out of the vent.
We walked back to the campsite.
Later that evening, my dad barbecued chicken and it tasted so good! I ate the
biggest leg bone and devoured it. In the night, we again went to the bathroom. But
the sky wasn't dark navy, which it usually would be. Instead, it was glowing red. I
thought it would pour at any time. I was expecting the ants to be there in the
bathroom, but there were no ants anywhere. Fortunately, we arrived and packed up
just in time before the rain started. We brought everything in the tent except a
cooking set, the grill, and the chair. The rest were tucked safely in the tent.
Inside the tent, my brother and I slept next to my mother. My brother fell asleep but I
could not sleep because of the intense heat. A cold wind blew, plink plonk. Rain
bounced off the rainfly. We were sweltering hot. I was cuddling with my mom as it
started to pour. We lit the lantern inside. We detached it from the ceiling and placed
it on the side. As rain started pouring, a flash and a BOOM!! shook me. More lightning
and thunder flashed in the sky. I covered my ears as a huge BOOOM! thundered in
the sky. I cuddled my mom and was very worried. She told me that I will be safe,
and they will be awake the whole night, but I was sure they were trying to cheer me
up, because even my mom was worried. Earlier in the evening, when the sun shone
in the horizon, and we were setting up the tent, I told my parents that we can’t put
the tent under trees, because they would fall on the tent, after lightning will strike
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them. That kept swirling in her mind, so my parents thought about some plans. They
first thought about sleeping in the car, but that wasn't agreeable. So, we thought
about driving to the visitor center, but that wasn’t accepted.
After thinking about more plans, the only option was to drive straight back home. In
the heavy rain, my dad took me out of the tent with an umbrella in one hand and a
torch in the other hand. So, I was the first one to get in the car, then came my
brother. We held hands as we saw what was a happy experience to a dreadful
disaster. Meanwhile, my parents were taking down the tent in the heavy rain. When
they were taking down the tent, me and my brother were squashed. I couldn't move,
because there was a lot of stuff. We took the chair, the grill, and the cooking set.
When we were all finished, we were ready to go home. We were ready, and we
drove home and I could see the time in the car’s clock. It was 2 am in the middle of
the night. As we passed the small towns and villages, we saw the thunder and
lightning bolts in the sky, changing night to day. Also saw lots of tree twigs on the
road. My mom told me to sleep, but I couldn’t. We were seeing a lot of thunder and
lightning, as we continued the journey home. When I reached home it was 3 am.
One of the scariest experiences in my life, this story will remain with me forever, and
I will share it with my near and dear ones in my future.
This story has an important lesson.
If you are planning something, remember to be extra cautious, or the plan will not
go as you wanted it. Nothing should be on the exact day it was planned on.
The end

21

n¡lc£u¡l öiµR¡
J A¢ie¾ce
S¡e¡C

With
Best wishes &
Puja greetings

Ae¤fj¡, n¡nÄa£ J Ai£L
i–¡Q¡kÑÉ

Piyali, Rahul, Rishav
and Anubhav Ray.

With best
wishes &
Puja
greetings

n¡lc£u¡ c¤NÑ¡vph
J öi y¢hSu¡l
öiµR¡ S¡e¡C

p¡qjÚ, p¡¢qe£, p¤¤je¡
J nË£L¥j¡l pe…ç

Shreepriya, Soumil,
Swati and Saikat
Sengupta
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Aishani Ghosh, Madison, WI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ankita De-Shahi, Madison, WI
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With best wishes & Puja greetings

Siyona, Sanjana, Preeta and Baron Chanda

n¡lc£u¡l fË£¢a J
öiµR¡ S¡e¡C

öi y¢hSu¡l fË£¢a J
öiµR¡ S¡e¡C

I¢oL¡, HÉ¡¢eL¡,
e£e¡ J p¤¤c£f p¡j¿¹

A”e¡, p¤¤¢hjm, GLÚ J
Goi hÉ¡e¡SÑ£
S¢eg¡l, e¡S¢lu¡
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বকবক – নয় MOCK
বুলবুল বে��াপাধ�ায়
কলকাতা, ভারতবষ �
আমার বর বেল আিম কির বড় বকবক,

েদেখিছ Bronx zoo যা মেনর েকানায় মাের
উিঁ ক ,

েস চায় আিম েযন কির no talk,

Scarlet macaw গােয়র রঙ লাল টক টক,

আমার মেন েতা কথা বলার কত stock,

েদেখিছ San Diego zoo েত gorilla, ছ�েট

আেছ mixture of ঝাল,িম�� আর টক

এেসেছ মানুেষর কােছ করেত বকবক,

েস�েলা িনেয় তাই মােঝ মােঝ কির েতামােদর

েকউ েতা তােদর রাগী teacher এর মত বেলিন

knock,

no talk

েদওয়ােল েবেজ যায় cuckoo clock-

Bronx zoo েত মেন পেড় Alipur zoo র

আমার েতা েনই েকান তাড়া,েনই হােত duster
বা chalk

েডারা কাটা বাঘ তার জীভ আমােদর েদেখ কের
লকলক,

আেছ হােত অফুর� সময় েস�েলােক nurture

আমরা েতা এখন under lock

করার শখ,

তাই মন েযন হাঁিপেয় পেড়, তাই কির বকবক।।

েসই stock এ আেছ নানা মশলাদার ঘটনা – let

me pull up my sock(s),

এেসেছ শরৎ মা আসেছন েঘাড়ায় চেড় কের
টগবগ,

িকছ� ঘটনায় চেল যাই সুদেূ র –

েমেত ওেঠা সেব খুেল দাও েদার কেরা সব

unlock.

যা িনেয় chair এ বেস কির rock

পের নাও জামা , জুেতা তা েযন কের একদম
চকচক,

েযখােন মুগ্� হেয় েদেখিছ _ ঝাঁক ,ঝাঁক,

েগালািপ 1lamingo বা amar বাংলার সাদা বক

চ�ল বাঁেধা ঝু িলেয় িদেয় spiral lock

এরা েতা িনেজর দেল কের কত বকবক,

এেসা এেসা সেব ম�ল ঘট ঘষা মাজা কির হয়
েযন ঝকঝক,

ৈক! েকউ েতা তােদর কের না মানা হরবকত

সেব গান কির , কলতান কির, না কিরয়া বকবক

>>>>>>>>>>>>>>>>*<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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n¡lc¡vph pLmL
S¡e¡C fË£¢a J öiµR¡

Sharodiya Shubhecha
from Our Family
to Yours

p¤¤S¡a¡ J Ajm¾c¥ h¡NÚQ£
Aue, ¢cu¡, p¤¤co·¡ J N±lh

Subhanjan, Sanbrita &
Indu Lekha & Arun Jyoti
Mondal

With best wishes
and Puja greetings

With best wishes
and Puja greetings

Jeanine, Ankur,
Kavi & Kaiden

Anika, Dhrit, Sangeeta
and Deepankar Ghosh
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ভই
ূঁ ফ োড়
শোশ্বতী ভট্টোচোর্য। ম্যোডিসন-উইস্কডিন
ব্যোফের ছোতো, ভই
ূঁ ছোতো, ককোড়ক ছোতো, ছত্রোক, পলছত্রোক, ভূঁইছোডত, ছোতকড়, ম্োাংফসর ম্ত স্বোদ ডব্ডশষ্ট, পডষ্টকর,
আব্োর কেত্র ডব্ফশফে প্রোণনোশক ডব্ে। ডকন্তু এই কর্ন র্ফেষ্ট নয়, সম্প্রডত জোনো কেফছ, পোউরুডি ডকম্বো ব্হুডদফনর
ক ফল রোখো খোব্োফরর ওপর ধীফর ধীফর েডজফয় ওঠো “ কভকফনো” নোডক ডনতোন্তই

োলত নয়, এই ডব্ফশে প্রকৃডতর

ছত্রোক নোডক রীডতম্ফতো ব্ডিম্োন এক সত্তো। ব্ফড়োসফরো জন্তু জোফনোয়োর ম্োয় ম্োনফের ম্ফতো এই ডব্ফশে জীব্ডিও
নোডক এফক ওপফরর সোফে ভোব্ আদোন-প্রদোন করে, মনে োনে, এবং পডরডিডত ডনডব্যফশফে ডব্ফশে ডসিোন্ত নেনে
সেম্ এক প্রোণী।
তোই নোডক? কর্খোন-ফসখোফন র্ত্র তত্র কনোাংরো আব্জযনোয়, সযোৎসোফত জডম্-জঙ্গফল ভইফ োড় ছোতো নোডক ভোব্নো ডচন্তো
কফর কোজ কফর? এই হঠোৎ কফর জডম্

ফড় ম্োেো চোড়ো কদওয়ো সোম্োনয এক প্রোণী কদখডছ কলকোতো শহফরর প্রডসি

প্রফম্োিোর কেোডষ্টর ম্ফখ চন-কোলী লোডেফয় ডদল!
ডব্জ্ঞোফনর আডঙ্গফক, ডশউলী প্রণোফম্র স্বল্প পডরসফর, এই প্রচোফরর সততো একি খডতফয় কদখো র্োক। ডকন্তু তোর আফে,
প্রোসাংডেকতোর খোডতফর ড ফর র্োব্ অতীফত, কসই বব্ডদক র্ফে, কর্খোফন কসোম্ রফসর সখযোডত েোওয়ো হফে। আম্োর
সহজ ভোেোন্তফর র্োর ম্োফন দোূঁড়োয় ‘পোন কফরডছ কসোম্রস অম্ৃ তফক, ডনফজর কফর কপফয়ডছ কজযোডতপযঞ্জ-আফলোকঅডব্নশ্বরফক, ম্ৃ তযর কতোয়োক্কো কডর কন।’ (ঋকফব্দ। ৮//৪৮//৩)। বব্ডদক ঋডে এখোফনই কেফম্ র্োন ডন, ‘এই েস
কসব্ফন েগ্নো রেনে র্োয়, অসু স্থ ম্োনে সি হফয় ওফঠ উপসম হয়, অন্ধ ড ফর পোয় দৃ নিশডি, েঞ্জ ড ফর পোয় চলোর
েম্তো। তকযব্োেীশ অডব্শ্বোসী ককউ েোকফতই পোফর, সম্ভব্ত এই ধোরণো কেফক ঋডে কর্োে ডদফয়ফছন, ‘এই রফসর
সন্ধানে র্োূঁরো আনেন, তোূঁরদে ব্োূঁধা নদও ো, উপরন্তু সাহায্য কফর, তোূঁফদরফক নেনেে মনো েনে সেযনে অনভব্
করফত দোও। (ঋকফব্দ ৮//৭৯//২-৬)।
এই েস পাে েনেই রয্ সূ য্য আোশ-পনেক্রমায় রবন ানবে, ডকম্বো উদ্দীপ্ত হফয় বৃ ত্রাসু ে হেযাে রো নো

েেনবে

স্বয়াং ইন্দ্রফদব্, কসই েথাও বলা হনয়নে। ইন্দ্র আে অনগ্ন এই দই কদব্তো রয্ অেযানধে পাে (Binge?) েেকতন োে
উনেে আনে। একি আকডিক ভোফব্, দরন্ত ষন্ড এে প্রভানব উদ্দীপ্ত হনয় কর্ োে সডঙ্গনীর রোোঁনে কব্ডড়ফয় পড়ফত
পোফর রসই ব্ৃ তোন্তও বাদ য্ায়নে। কসোম্ম্ন্ডফল কদওয়ো আফছ শুি কসোম্ বতরী করোর সম্পণয প্রডিয়ো। সাংস্কৃত ভোেোর
িোল-পোলোয় চফল, ধোরণো করো র্োয়, এই পদোেযডি ডনঙ্গডড়ফয় ব্োর করো হফতো, সম্ভব্ত ককোন পষ্পব্ৃ ন্ত কেফক।
কসোম্রফসর উফেখ আফছ েীতোফতও (৯ম্ অধযোয়, ২০) ‘ডত্রফব্দজ্ঞেফণরো আম্োর আরোধনো সম্োপ্তপব্যক কেশ ম্ি হন
এব্াং কসোম্রস পোন কফরন’। শুধ ম্োত্র ডহন্দ সভযতোয়ই নয়, “হোওম্ো” ব্ো কসোফম্র উফেখ আফছ অনযত্রও।
ঋকফব্ফদ রসামেনসে এই আপাে অলীে এব্াং অভতপব্য প্রশাংসোয়, ডব্ডব্ডসর জনয বতরী করো The Story of India
কত একোধোফর সোাংব্োডদক, তেযডচফত্রর পডরচোলক এব্াং ঐডতহোডসক ম্োইফকল কিডভি উি (Michael David Wood)
ডনদোন ডদফয়ফছন কসোম্রস এক ম্ফনো-দদডহক পদোেয (ইাং Entheogen) র্োর প্রফয়োফে, ব্যব্হোরকোরীর কচতনো এক
ডব্ফদহী রহসযম্য়-আধযোডিক িফর উডিত হয়।
ডকন্তু এই সব্ কেো উঠফছ ককন ? কসোম্ রফসর সোফে এর সফঙ্গ ছত্রোফকর ডক সম্পকয? হযোূঁ। সম্পকয একিো আফছ
ব্ই ডক, এব্াং তোর সন্ধানেই প্রোচীন সভযতো কেফক এক হনম্োন ঝফম্প চফল আসফব্ো সোম্প্রডতক র্ফে। জোম্যোণ পডন্ডত
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হোম্যোণ অফেনব্র্গয (১৮৫৪ -১৯২০) ভোরতব্ফেযর কপ্রেোপফি সাংস্কৃত /পোলী ডনফয় ডব্স্তর পড়োফশোনো কফরফছন, এব্াং
ডলফখফছন। ওূঁনোফক ইফন্ডোলজী (Indology) ডব্ফশেজ্ঞ ব্ফল আখযো কদওয়ো হয়, এব্াং ওূঁনোর ব্ই ইদোডনাং কোফলর েত
১৯৮৮ সোফলও পনম্যদ্রণ হফয়ফছ। কসখোফন কদখফত পোই কসোম্রফস ব্যোফঙ্গর ছোতো ব্যব্হৃত হফতো। অেযোৎ আম্োফদর
আফের ধোরণোয় র্োফক পষ্পব্ৃ ন্ত কভফব্ ডছলোম্ অফেনব্র্গয ম্ফত কসডি একডি ছত্রোক।
ব্যোস! ডব্জ্ঞোন সম্প্রদোয় একিো নতন ডকছ পোওয়োর আশোয় ম্োসরুম্ফক ডনফয় উফঠ পফড় লোেফলন। আর পড়ফব্ন নোই
ব্ো ককন? “ব্যোফের ছোতো” ডনফয় রূপকেোর অভোব্ কনই ডব্শ্ব সোডহফতয। ডব্ডচত্র এই ছত্রোফকর র্োদকডর-সফমোহনীঅফলৌডকক েম্তোর সোফে পোেো ডদফয় ব্ডনযত হফয়ফছ এর ডব্ডব্ধ গুনোগুণ। ডকন্তু প্রোয় ১৪,০০০ প্রজোডতর ম্োশরুফম্র
ম্ফধয কসোফম্ ব্যব্হৃত হফতো ডঠক ককোনডি?
নোনো ম্ডন নোনো ম্ত। ‘ছত্রোক নয় কেো, ঋকফব্ফদর প্রোচীন ম্ডন ঋডে েোজোূঁর কেো ডলফখফছন’। ব্লফলন ককউ ককউ।
‘নোাঃ’, কপশোয় ব্যোাংকোর এব্াং সফখর ছত্রোক ডব্ফশেজ্ঞ (এেনম্োইফকোলডজস্ট) েিযন ওয়োসন জোনোফলন, ‘ছত্রোকই ব্ফি,
এব্াং ফ্লোই এেোডরক অরফ
ককোন ছত্রোক

এম্োডিয়ো ম্োডিয়ো (Amanita muscaria) প্রজোডতর ছত্রোক। ককউ ব্লফলন, ‘নো নো

ত্রোক নয়, কপোস্ত. পোডত কপোস্ত! Papaver somniferum।’

এই ডব্তকয চলল কব্শ ডকছ ডদন, ১৯৯২ সোফল, ব্ই (Food of the Gods: The Search for the Original Tree
of Knowledge – A Radical History of Plants, Drugs, and Human Evolution) ছোডপফয় ব্িব্য রোখফলন
কিফরি ককম্প কম্যফকনো (১৯৪৬ -২০০০)। ডনফজর ওপর ব্হু পডরেো-ডনডরেো কফর উডন ডসিোফন্ত এফসফছন এই
ছত্রোকডি Psilocybe cubensis কেোফত্রর। উষ্ণ তোপম্োত্রো, আদ্রতো এব্াং কেোম্য় এই ছত্রোকডির আদশয

লন জডম্,

র্ো এফকব্োফর হুব্োহু ডম্ফল র্োফে কসোম্রফসর আডব্ষ্কতযো তৎকোলীন আর্য সভযতোর সোফে!
প্রোচীন সভযতোয় ব্যব্হৃত কসোম্রসফক ডনফয় আধডনক ম্োনফের উৎসোহ ডক ডনতোন্তই অধযয়ন-ডব্েয়ক?
ম্োসরুফম্র বযবহাে মােু নষে ম্ফন নবনশষ এে প্রবৃ নি, নবনশষ এে আডদম্ ডরপ োগনেে করফত পোফরও ব্ো, এম্ন
একিো সম্ভোব্নোর একোডধক প্রমাণ রদেনে পাই ভোরতব্ফেযর ডব্ডভন্ন ম্ডন্দর েোফত্র এে োেী-পুরুনষে োোনবধ গভীেেম
সানিনধযে রোদাই েো মূ নেযে সানথ োোনি রোনদে হনয় আনে রদনে; লোসযম্য় কদব্-ফদব্ীর কখোদোই করো ম্ডতযর অফগঙ্গ
ব্যফঙ্গর ছোতো কখোডদত হফয় আফছ কদফখ। শুধ ভোরতব্ফেযই নয় পৃ ডেব্ীর নোনো কদফশর নোনো প্রোচীন সভযতোর ভোস্কফর্য ,
নোরী পরুফের অকঙ্গ ছত্রোফকর কদখো পোওয়ো র্োয়। ব্লো ব্োহুলয এই মাসরুম/ব্যোফঙ্গর ছোতো বযপােিা নিে সেল-সাদানেেীহ েয়!
ছত্রোক সম্পডকযত আফরকডি আফলোড়ন কোরী তেয পডরফব্শেণ কফরফছন ওহোইফয়োর ম্োয়োডম্ ইউডনভোডসযডি ইন
অক্সফ োফিযর জীব্োণ ডব্ফশেজ্ঞ প্রফ সর ডনফকোলোস ম্ডন (Nick Money)। েফব্েণোেোফর নোনোডব্ধ পরীেো-ডনডরেো
কফর প্রফ সর এই ডসধোফন্ত এফসফছন কর্ প্রডতডি ছত্রোকই এক একডি সতন্ত্র সত্তো।
বব্জ্ঞোনীক ম্তোদযফশ সোডব্যক ভোফব্ ধফর কনওয়ো হয় প্রডতডি জীডব্ত প্রোণই ককোন এক ডব্ফশে উদ্দীপফক সোড়ো ডদফয়
েোফক। একডি জীডব্ত ব্যোফেডরয়োর ককোরষে োবানেে নদনে য্াওয়াে মনধয রোে েেু েি রেই। নবজ্ঞােী ধনে
নেনয়নেে রয্ রোে েীনবে রোষই সাংফব্দনশীল(sensitive), এবং এই সা া কদওয়োিো রোে প্রোে ভোব্নো
ডচন্তো ো েনেই েো। নেন্তু আনম মােু ষ য্েে “নোনো, আর কদফব্ন নো, কপি ভফর কেফছ” বনল োবাে নিনেনয় নদই,
োে জনয প্রফয়োজন হয় আমাে বচতনয রবাধ, (consciousness), র্ো নোডক শুধু ম্োত্র আমানদে এবং আমানদে মনো
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নেেু উচ্চতর জীফব্রই অডধকৃত সম্পডত্ত। বনল োো ভানলা কেফণর ডঠক ককোনখোফন এই বচতনযরবাধডির অব্িোন
তোই ডনফয় নবজ্ঞােী ম্হফল কব্শ একিো ে ঢ় ডব্তকয ব্তয ম্োন! ডকন্তু ছত্রোফকর কেফত্র এই ডব্তফকযর ককোন অব্কোশ
কনই; প্রোনীডির কোর্য ে ম্তো র্োই কহোক নো ককন আকৃডতডি ডকন্তু সোদো-ডসধো, ককম্ন কর্ন কচনো কচনো, ককৌত ককর।
একিো সোদো দন্ড, তোর ম্োেোর ওপর একিো কেোল ছত্রোকোর িডপ। ওই ি ডপর নীফচই ল ডকফয় আফছ ম্োসরুফম্র
ব্ীজোণ-ভোন্ড। ম্োডিফত কসই ব্ীজোণ পফড় ব্োতোব্রফণর আন কফলয সৃ ডষ্ট কফর সে আকৃডতর হোইড
এফদর খোডল কচোফখ কদখো র্োয় নো। এক-একডি হোইড

(hyphae);

আফরো অফনক স েোডত-সে-সফতোডলর জিোপোফক এক একডি

ম্োইফসডলয়ো (mycelia) বতরী করফত েোফক। ম্শোডরর জোফলর ম্ফতো ম্োইফসডলয়ো জডম্র ডনফচ কেফকই ম্োডি, ঘোস,
েোফছর পোতো, কোঠ-ক ফিোডর, ডব্ডব্ধ ম্ৃ ত -পচো-েলো আব্জয নোর কোূঁ ডড় কেফক কব্ূঁ ফচ েোকোর রসদ কজোেোড় করফত
করফত, ডতন ম্োত্রোয় ব্ৃ ডি কপফত েোফক। তোর পর একডদন হঠোৎই এই জোল কব্োনোর পব্য কশে হয়, এব্াং জোফলর
ওপর কদখো কদয় এক কন্দম্ল। তোর পর কদখ্ নো কদখ্ কসই কন্দ ম্ফলর ওপর েডজফয় ওফঠ দন্ড এব্াং সপ্রডসি
ছোতোডি, ডব্জোণ র ভোণ্ডডি ঢোকো পফর র্োয় পোতলো এক ডঝেীর আব্রফণ, আব্োর এক সডিেফণ েডরত হওয়োর
অফপেোয়।
এই ম্োইফসডলয়োফকই ম্োসরুফম্র কেণ ব্লো চফল। ডনজস্বতোর ডনডরফখ এক একডি ম্োইফসডলয়ো সম্প ণয ডনজস্ব অডভজ্ঞতোয়
েফড় ওঠো ডব্ডভন্ন আকোফরর, ডব্ডভন্ন প্রকোফরর, কর্ন এক একডি সতন্ত্র নেরী, জনপদ। খোনোখন্দ কপডড়ফয়, এডদক
ওডদক কফর সব্ কেফক কম্ রোস্তো ডদফয় চফল খোব্োফরর উৎসফত কপৌঁডছফয় র্োয় এই ম্োইফসডলয়োর সতলী ব্ৃ ন্দ ,
শুধ তোই নয় কসিো পোফশর জনপফদর কোফছও কসই খব্র কপৌডছফয় কদয়। প্রডতফর্োডেতো নয়, সহফর্োডেতো।
েফব্েণোেোফরর পোফত্র ডব্জ্ঞোনী কদফখফছন, ম্োইফসডলয়োর ডব্স্তোর প্রকৃ ডত প্রডত কসফকফন্ড পোডিফয় কর্ফত পোফর, ভ ল
শুধরোফনোর েম্তোডিও এই সোম্োনয ছত্রোকডির কম্ নয়। তোপম্োত্রোর কহর ক র ম্োইফসডলয়োর “ম্ফন েোফক” ।
অফনকিো কসই অফেয কর্ ভোফব্ আম্োফদর শরীফর ইডম্উন বসনয-ব্োডহনী ম্ফন রোফখ পফব্য র ডব্জোণ আিম্ফণর
ইডতহোস, এব্াং কর্ই কোরফণ আম্োফদর ডিকো-করণ।
ম্োনফের কল্পনো শডি অপোর, আকোফশ কফয়কডি ডব্ডেন্ন তোরকো-পরঞ্জে ম্ফধয আমো েুোঁনে ডনফয়ডছ গৃ হপানলে রমষকক,
নবনভি েল্প েোূঁেোয় ম্ফধয ডদফয় প্রোফণর অডভফেফক ব্রণ কফর ডনফয়ডছ জীব্োশ্ম শীলোখন্ডফক। প্রকৃডতর নোনো ডব্ভীডেকোর
ম্ফধযও খূঁফজডছ প্রোফণর ম্োফন। আপোতজড় পদোফেয প্রোণ আফরোপ করো নতন ডকছ নয়, ডকন্তু ডকাংব্দন্তীর ব্যোফঙ্গর ছোতোর
বচতযনযপণয জীব্নচি আম্োফদর ভোব্োয়।

ডব্ফশেত, র্ডদ কসই ছত্র-ফেোডষ্ট সোফে র্ি হফয় েোফক প্রোচীন বব্ডদক

আচোরোন ষ্ঠোন।
১। Elephant God holding a mushroom.
২। Life Cycle of a mushroom
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৩। বযানেে োো গুচ্ছ

Fall is in the air

Aarhaan Roy
Madison, WI

The leaves are falling, it is fall
Jump in a pile of leaves stacked up tall
Watch the leaves change from green to red
You will feel them fall on your head
We celebrate Durgapujo, Halloween and Thanksgiving
And before you know it, the leaves are no longer living
The leaves crunch under my Boots as I walk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ***** ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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A significance
Bratati Dasgupta
Kolkata, India
1
Drumming for a better future
To rejuvenate and nurture ,
Dhaks herald the future days,
To cherish the glories gone away.
2
Dhakis assemble from various sides
From various countries far and wide,
They send a different colour to our lives
Suffering from weariness pain and strife.
3
Dhakis have to struggle hard,
To keep their home fire burning smart,
To perfect their rhythm and variations in pattern ,
To give their tasks a completion .
4
As the festive season draws near,
Dhakis and their dhaks are there,
To intoxicate and stimulate every where,
The good times of the prevailing year.
5
Although it is for a brief while,
Their sounds make us smile ,
At least for a day and make us forget,
The troubles of the world, destined for our fate .

~~~~~~~~~~~~~~~ * ~~~~~~~~~~~~~~~
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শভ শারদীয়ার শেভ�া
জানাই সকলেক

Wishing that Maa Durga
blesses you and your family
with everlasting happiness,
joy and good health.

মা দূগর্া সকেলর জীবন আন� ও
খুিশেত ভিরেয় তু লুন।

forever!

সমৃ�া, ে�য়ান, েশাভনা ও
সুকা� েঘাষ

Gautam, Banasri, Aditya
& Sristhi Bhowmick

সকলেক জানাই শারদীয়ার �ীিত ও শেভ�া

সুজয়, শকু�লা, রায়ান, নিম, সৃজনী, িলিল,
এয্ােডিলন ও িকরন
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----- আপনালয় ---েগৗতম সরকার , মাচ�-২০২২, িনউ ইয়ক�, ইউ. এস. এ.
রাজ�াসাদ চাইিন কভ�
অ�ািলকাও নয়,
িছমছাম এক কু�টর েপেল
েসটাই �ােন সয়।
সুেযাগ েনই কৃ�চূ ড়ার
পলাশ, বকুল নয়,
�টউিলপ, েডইিস, ড�াফিডেল
ভ�ক এ আলয়।
িমনার নয়, িভলাও নয়
েছা� এ এক নীড়,
আশা-ভরসার ছাতা হেয়
ক�ক েমােদর ি�র।
আ�য় েতা সবাই চাই
বা�ট, বািড়, বাসােত,
িনমল� এই পিব� ধাম
ভরাক েমােদর ছায়ােত।
শাি�র আনে�
িবরা�জত এই আ�ম,
ভালবাসার সাধনায়
েহাক িনরাময় এ িনেকতন।
আম�ন রইেলা সবার
অভ�থনা
� জানাই,
আশীবাদ
� আর �েভ�া িনেয়
েতামরা এস সবাই।
--------- * ---------
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EVERYDAY
LOW PRICES!

GREAT
SELECTION!!

BOMBAY BAZAAR
-NEXT TO WOODMAN’S WEST ON S. GAMMON RD.

BEST SELECTION IN TOWN!!

ASIAN SPICES, PUJA ITEMS, FRESH PRODUCE,
FROZEN FOOD, SWEETS, SNACKS, FASHON
JEWELRY, GIFTS, BEAUTIFUL INDIAN DRESSES,
AUDIO/ VIDEO RENTALS (OF INDIA, PAKISTAN,
NEPAL & TIBET), PHONE CARDS, ETC, ETC.
“May the divine blessings of Goddess be with you.”
HAPPY DURGA PUJA

Best
value for
money

Sale on
various
items!

We take special orders also; Free delivery
Store Hours ‐ Mon-Thu: 10:30 AM to 9:30 PM; Fri‐Sat: 10 AM to 10 PM; Sun: 10:30 AM to 9 PM

753 S. Gammon Rd. Madison, WI 53719

(Cell) 608‐770‐6085; (Store) 608‐237-1377
www.bombaybazarmadison.com; email: bombaybazaar@hotmail.com

