কার্ডিফে দুর্িাপূজা ২০১৪
এবার ক াল াতা কেড়ে ার্ডিড়ে এড়ে ারর্ের্লর কের্ির্রওল হড়ল ওড়েলস্ েূ জা
র্িটির আড়োর্জত দুড়্িাৎেড়ব ক া্ র্দড়ে
আশ্চ ি হড়ে ক্লাি। আিন্দিেীর আ্িড়ি বাঙালী-অবাঙালী, কদশী-র্বড়দশী ভড়ের েিাড়বড়শ
ারর্ের্লর েু জািন্ডেটি ক ি
ভারত-তীড়থি ের্রর্িত হড়ে র্্ড়ের্ে ল। িড়ি হল হুজুড়্ ক াল াতার কির্ কজৌলুে কেড়ল োড়ব
াড়লর ক াি েু জািন্ডড়ে এড়ে
েড়ের্ে। েন্দীে-শর্ে-দীে - ার্ি-শঙ্কর-প্রবাল-অড়শা -রর্িত প্রিুখ বাবুিশাই কথড় শুরু ড়র রাজা-িীর্লি-েঙ্কজ-ক ৌর্শ অর্ভর্জত-অিি-র্শলার্দতযার্দ িবীি ভাোড়দর ে ড়লর এখাড়ি েিাি দাে; তি া কিই ক উ, েবাই িী। িন্ডড়ে খিই র্ র্ি
এড়েড়েি, তখিই র্তর্ি প্রোদ কেড়েড়েি। এিি োত কেড়ে দুড়বলা জুড়ে ‘দীেতাাং ভুজযতাাং’ কতা আজ াল ক াথাও কদর্খিা।
অর্িবিচিীে িাতৃ িড়ে ্ি্ি, আির্র তাে ভরেু র , র্চ- াাঁচাড়দর ক ালাহল, শঙ্খবাদি, উলুরব, ঢা বার্দযর িহাড়রাড়ল দীর্ি
োাঁচর্দি ধড়র িড়হাৎেব চলল। ষষ্ঠীর র্দি
রবাবুর বর্ে কথড়
আিা ৃ ষ্ণি্ড়রর দুই র্শর্ির ্ো অেরূে িৃৎপ্রর্তিার
অর্ধষ্ঠাি, ষষ্ঠীর কবাধড়ি িৃন্মেী র্চন্মেী হড়লি আর েপ্তিী কথড়
দশিী ে িি জীবন্মেী। প্রর্তটি র্িেি কিড়ি েু ড়রার্হত
ািাইবাবুর র্িাঁখুত েু জা, আরর্ত, অর্িবিাড়ির প্রাি াো েূ স্পািলী-িে, প্রাতযর্হ কভা্দাি, িহাষ্টিীর চন্ডীোঠ, ের্িেূ জার
দীেিালার অর্ি য, িবিীর কহাি জ্ঞ – েবই ক ি প্রাড়ির ধু োরর্ত। েূ জাড়বদীড়ত েদ্মা-িহুো-অিার্ি া-বিািী-চন্দিা-িুি-ঝিিাোরদা ইতযার্দ ির্হলারা িালা ্াাঁথা, েল
াটা, উোচার োজাড়িা র্িরলে র্িষ্ঠাে েম্পন্ন
ড়রড়েি। ৃ ষ্ণা-তড়িাশ্রীর রিি
কুশলতাে দুড়বলা জুড়ে ভুর্রড়ভাজ চড়লড়ে। দূর -দুরাির কথড়
আো িািুড়ষর র্ভে িন্ডে র্র্ড়র কদখা ক্ড়ে। এইড়তা হঠাৎ
ের্িেূ জা কদখড়ত দুই বাে ভরা িািুষ র্িস্টল কথড় এড়লি। েু জা কশষ হড়তই েুলড় া লুর্চ-তর ার্র-োড়েে তাড়দর োড়ত েেল
- এিি েূ জার তু লিা ক াথাে! এ োোও আড়ে োিয আরর্তর ের ৃ র্ষ্ট- িী অর্ভর্জত ও িধু েিিার উড়দযাড়্ আড়োর্জত
োাংস্কৃর্ত অিুষ্ঠাি – িহােপ্তিীর দু্িাবন্দিা-িৃড়তয ার উড়বাধি আর র্বজো দশিীড়ত িাটড়
ার কশষ। েপ্তিী আর িবিীর
রাড়ত িুি-িৃদল
ু -েু দীপ্তা-র্লজার ের্রচালিাে র্চ - াাঁচাড়দর িাচ-্াড়ির িাধু ড় ি র্িড়শড়ে প্রাক্কৈড়শার-দূর্তড়দর প্রাি িাতাড়িা িাচ,
বাাঁধি-কোঁ ো বর্লউডী রের্েে িাড়চর তু োি, ভারত িাতযি িৃড়তয ভারতীে ৃ র্ষ্টর র্ি িাে, র্থ া, রবীন্দ্রোং্ীড়ত িবীিাপ্রবীিার কিল বিি, েু রাড়িা র্দড়ির বাাংলা-র্হন্দী ্াি, র্েিািার জির্প্র ে ্ীর্তিালা এবাং বেড়দর িাট ‘লাইে কি কথারাো
স্পাইে চার্হড়ে’ – েব র্ির্লড়ে এ ক ি রড়ের করাড়ত ভাো আর কেই েড়ের েেত কহাল নিড়বদয-েল-র্ির্স্ট -িােু প্রোদ
কেবি। বাচ্চারা েু জার স্মার হাড়ত কেড়ে খু র্শর কজাোড়র তু োি তু ল্ল। অবড়শড়ষ ভারাক্রাি দশিীর র্বদােীর কদবী-বরি আর
র্োঁদর
ু ড়খলার অবোড়ি িহােু জার েিার্প্ত। এিি েূ ড়জা কদখার কেৌভা্য হে
’জিার? তাই কজারড়ে বড়লা, আবার বড়লা ‘ওড়েলস্ েূ জা র্িটির উড়দযাড়্ দু্িােূ জা আেড়ে বের আবার হড়ব।’
ড: েু র্িত্রা র্িত্র কর্াষ

