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Cultural Program
Ganesh Vandana :
Agamani :
Song
Dance

Mohima Kundu

Bhaswati Ghosh, Meeta Chanda,
Mitali Ghose, Rita Kar, Udita Ghosh,
Samudra Duttagupta and Rashmi Gupta.
Ashmita Paul, Mrittika Duttagupta, Mohima Kundu.

Children’s Program
“Abak Jalpan”

Akash Duttagupta, Arunansu Patra, Manav Ghose.
Modhur Bhattacharrya, Nishant Chanda, Subhankar Vakde
Directed by Sujata Chowdhury

Hindi Duet:

Arunit Baidya and Ayushi Baidya

Folk Dances of Bengal:

Ahana Bhattacharrya, Ashmita Paul, Gandharbee Misra, Madhumanti
Chowdhury, Maya Ghose, Mritwika Duttagupta
Directed and Choreographed by Sujata Chowdhury

Sur ar Taal:
Gazal
Flute
Song
Tabla

Poonam Tewari
Taro Terahara
Udita Ghosh
Dr. Sudarshan Ram

Tokyo Choir :
Hindi songs

Amit Kundu, Bhaswati Ghosh, Biswanath Paul,
Meeta Chanda, Mitali Ghose, Mitali Kundu,
Pranesh Kundu, Rita Kar, Sanjib Chanda, Tuli Patra,
Udita Ghosh, Viswa Ghosh, Samudra Duttagupta
Accompaniment by Nishant Chanda

Chau Dance:

Chau dancers of Purulia, visiting from India

Stage, Light and Sound
management

Sanjib Chanda, Biswanath Paul, Prabir Patra, Pranesh Kundu, Madhab
Ghose, Bharat Vakde,
Atsushi Suzuki, Rita Kar

Master of Ceremonies
Program coordinated by Rita Kar

Sony Kothari, Keiko Chattopadhyay

Venue: Ota Bunkanomori Hall, Ota-ku, Chuo 2-10-1, Tokyo 143-0024, Tel.: 03-3772-0700
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সম্পাদকীয়
ধর্মীয় উৎসবে বিভিন্ন দেবদেবীর পূ জার মধ্যে দিয়ে হিন্দুরা যে আচার অনু ষ্ঠানে নিয়�োজিত থাকেন
আপাতদৃ ষ্টিতে তাকে হিন্দুদর্শনের সর্বব্যাপী, সর্বস্পর্শী, সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরের পূ জার থেকে ভিন্ন বলে
মনে হলেও তত্ত্বগতভাবে তারা কিন্তু অভিন্ন । হিন্দুদের সনাতন বিশ্বাস ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই
সর্বশক্তিমান বিধাতা । এই অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অসংখ্য দিকের কাল্পনিক রূপকে ঘিরে গড়ে
উঠেছে বিচিত্র দেবল�োক নিজ নিজ কাহিনীর আঙ্গিকে । তাঁরা সবাই আমাদের উপাস্য দেবতার প্রতিনিধি ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদনের একাগ্রতা, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে দিয়ে যতটা সহজ, তার
তুলনায় আচার উপচারে প্রতিমা পূ জার মাধ্যমে অনেক বেশী সহজ । তাই অনায়াসেই শক্তির উপাসনার
প্রতীক মহিষাসু রমর্দিনীর রূপ ভক্তের কল্পনার সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে পায় । একাধারে যাকে দুর্গতিনাশিনী
রূপে কল্পনা করি, তাকেই আবার বিশ্বজননী করুণাময়ী মায়ের রূপেও পেতে চায় মন । তাই প্রতিমার
পায়ে সাড়ম্বরে ফুল চন্দন দিয়ে প্রণতি জানাই তাঁকে যিনি আমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের বিধায়িনী । মন্ত্র
উচ্চারণ করি – ‘য়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতাঃ, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নম�ো নমঃ’।
তবু এই ভক্তির ভিতরে ক�োথায় যেন অসম্ভব ফাঁক । অসু র নিধন এখনও গল্পের আকারেই সীমাবদ্ধ।
আমি না খুঁজি ঈশ্বরকে আমার অন্তরে, না দেখি আমার শত্রুকে যাদের বাস আমারই হৃদয়ের মাঝে।
আমার হৃদয় যদি পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহলে উপবাস আর ধর্মীয় আচার সবই বৃ থা । আমার অন্তরে যদি
প্রেম না জাগে তবে অভিচারে কি ফল! আমার অন্তরে যে বাসনা আছে সেগুলি আমাকে তার আসুরিক
তাড়নায় সর্বদাই পীড়ন করে চলেছে। সেই অসু রনিধনের শক্তি আমাদের ক�োথা থেকে আসবে ?
ধর্মানু ষ্ঠান সামাজিক উৎসবের পর্যায়ে পরিণত হলে অনেক মানু ষ তার থেকে উপকৃত হওয়ার সুয�োগ
পান । তবে ইদানীং সার্বজনীন দুর্গাপূ জায় এক নতুন প্রবনতা লক্ষণীয় । সেখানে সাজসজ্জা নতুন এক
শিল্পের জন্ম দিয়েছে । অর্থনীতিকে কিছুটা সজীব করে তুলবার ক্ষেত্রে এর কিছু অবদান থাকলেও ভক্তির
নিবেদনে একাগ্রতা বাড়ান�োর কাজে এই প্রবণতা কতটা ভূমিকা পালন করবে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ
আছে । বরং মনে হয় ধীরে ধীরে মানুষের মন হারিয়ে ফেলছে মৃন্ময়ী মূ র্তির চিন্ময়ী রূপকে উপলব্ধি
করার ক্ষমতা । তাই ধর্মানু ষ্ঠান থেকে বাদ চলে যাচ্ছে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তি ।
আমাদের এই উৎসব পালন তখনই সার্থক হবে যখন আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় করুণাময়ীর
কাছে প্রার্থনা জানাতে পারব�োহৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন
এই কথা মনে রেখে করিব শাসন
সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব অমঙ্গল –
প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফু ট নির্মল ।
সর্ব কর্মে তব শক্তি এই জেনে সার,
করিব সকল কর্মে ত�োমার প্রচার ।
অঞ্জলির পাঠক পাঠিকাদের জানাই শারদীয়া শুভেচ্ছা ।

Editorial
However incompatible they might seem, Hindu worship of idols representing
numerous gods and the perception of one God in Hindu Philosophy, a God
who is All Pervading, Omnipresent, Omnipotent, are in perfect agreement.
A Hindu, while acknowledging the existence of one God, concentrates in his
prayers, puja, one alone of His manifestations.
Compared to unwavering devotion to the formless Almighty God, it is simpler
to offer prayers to individual idols. To a devotee, the concept of Almighty God
coincides with His personification through goddess Durga who terminated the
existence of demon Mahishashur. In the same idol that represents the remover
of all sufferings from the universe, a devotee can also observe the loving face of
our universal mother. Within our means we offer flowers and fruit to her and
pray for our health and happiness.
However, behind our devotion are spots that reveal our shortcomings. We tend
to forget that God dwells within our hearts. We lose sight of our enemies who
also have a place there. If we are not clean in our hearts, what is the use of
rituals? Our unending desires keep annoying us from within.
In principle, the aim in religious festivals organized by communities should be
to uphold the ideal of peace. Unfortunately, however, the trend in such festivals
seems to be a parade of grandeur today. This may help boosting economy but
is less likely to lead the devotees from the domain of form to that of formless. It
appears that spirituality securing the base of religious practices is disappearing.
Our Durga Puja festival will serve its purpose only if we join Rabindranath in
prayer:
“I shall ever try to drive all evils away from my heart
and keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat
		
in the innermost shrine of my heart.
		
And it shall be my endeavour to reveal thee in my actions,
		
Knowing that it is thy power gives me strength to act”
					
With best wishes to the readers of Anjali.
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