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আলু কািহনী 

 

হিরহরপুের জগে�ািহনী কেলেজর চাকিরটা প�েযােগ হেয়িছল, ইনটারিভউেয়র ব�াপার িছল না। কেলেজ 

�মস আেছ একথা প� কের �লখা িছল চাকিরর িব�াপেন। কােজই িনি�� মেন বা� িবছানা িনেয় 

হািজর হলাম। ও হির, �মস �কাথায়?  �নলাম ওটা নািক �বাঝার ভুল। ওঁরা িব�াপেন �য �মেসর  

উে�খ কেরেছন, �সটা �পাক রা�াবা�ার সুেযাগ-সুিবধা রেয়েছ �সই অেথ� বলা হেয়েছ। বুঝলাম ওখােন 

অধ�পনা করা আমার �পাষােব না। িফের আসার কথা বলেত কতৃ� প� পথেরাধ কের দাড়ােলন, “�স-

িক কথা, তা িক হয়? বাঙালীর �মেয় রা�া করার ভেয় চাকির �ছেড় চেল যােব?” 

�নলাম অধ�ািপকা ও িশি�কােদর আবাস�ােন িতন� �হঁেসল চালু আেছ। কেলেজর কতৃ� প� আমােক 

তারই এক�েত ঢুিকেয় িদেলন। �হঁেসল�েত এযাব� দজুন �ম�ার িছল। আমােক িনেয় িতনজন হল। 

অপণ�া মহাপা� �াইমাির �ুেলর �হডিমসে�স। মাধবী বড়াল ইংিরজীর অধ�াপক। জগে�িহনী কেলজ, 

�াইমাির এবং �সেক�ারী �ুল – এই িতন িশ�ায়তেনর কাজকম� একই িবি�ং-এ হয়। সকােল 

একিদেক �াইমাির �ুল বেস, অন� িদকটায় কেলজ। ি��হের �ধু �সেক�ারী �ুল। �সেক�ারী �ুল 

আয়তেন বড়। ছা�সংখ�া, িশ�েকর সংখ�া অন� দ�ু সং�ার তুলনায় �বশী। ���ও �বশী।   

ক�াউে�র অন� িদেক �গাটা পাঁেচক ঘর িনেয় িশি�কা ও অধ�ািপকােদর বাস�ান। ঘর�েলা পাকা 

হেলও �কমন �যন আধেখঁচড়া, অস��। �েবশ পেথ িবরাট �না�শেবােড�  ঘর�েলা বানােনার জন� 

অথ�ব�য় কেরেছন যাঁরা, �সই সব দাতােদর নাম। ঘেরর তুলনায় দাতার সংখ�া �বশী। মেন হয় সব 

টাকা সময়মত একসে� হােত আেসিন। যখন �যমন সামেথ� �িলেয়েছ, �সইমত ঘর উেঠেছ, �কানও 

িনিদ�� ��ান অনুযায়ী নয়। পাঁচখানা ঘেরর মেধ� িতনখানা ঘর িনেয় একটা ইউিনট। দখুানা পাশাপািশ 

ঘেরর লােগায়া তৃতীয় ঘরখানার িব�ার অন� িদেক। িতেন িমেল ইংিরিজ এল-এর আকৃিত িনেয়েছ। 

তৃতীয় ঘরখানার গা �ঘঁেষ সদ� বানােনা �ছাট সাইেজর আরও দখুানা ঘর। বাইেরর �দয়াল জেুড় জমা 

িসেম� আর চুেণর দাগ এখনও �লেগ আেছ। 

পুেরােনা ঘর দেুটা সাইেজ বড়। দখুানা কের �চৗিক পাতা। তৃতীয় ঘরখানা আয়তেন অেপ�াকৃত �ছাট 

হেলও �স-ঘেরও দখুানা �চৗিক। �ধু নতুন ঘর দেুটা িস�ল �বড। 

�াইমাির �সকশেনর �মা �ঘাষ আমােক আমার িনধ�ািরত আ�ানায় �পৗেঁছ িদেয় �গল। এ ঘরখানা 

পুেরােনা দেুটা ঘেরর একটা। দেুটা �চৗিকর একটা খািল। ি�তীয় �চৗিকটায় �তাষক-েলপ-বািলশ পিরপা� 

কের একপােশ ��েয় রাখা। খােটর বািক অংশ জেুড় িনত� ব�বহায� টুিকটািক নানা িজিনস - হাত 

আয়না, �খালা �সাপেকেসর একভােগ গােয় মাখার ও অন�টায় কাপড় কাচার সাবান, টুথ �াশ, 

টুথেপ�,  কিবরািজ শ�া�ু এবং ওরই মেধ� একটু তফােত �গাছ কের রাখা িকছু খাতা আর বই। 

�ুল কতৃ� পে�র ব�ব�ামত ি�তীয় �চৗিকখানা আমার বরা� হল। �ুেলর চাকর গিতয়া আমার বা� 

িবছানা �পৗঁেছ িদেয় �গল। �মা �ঘাষ ক�া�র �থেক �বাধহয় নজর রাখিছল। িজিনসপ� নািমেয় 

গিতয়া উে�ামুিখ হেয়িছল, �মা �ঘাষ ডাকাডািক কের িফিরেয় আনেলা তােক। �মার িনেদ�শমত 

গিতয়ােক �িড়টা টাকা িদলাম বালিত, মগ ও একটা মা�র ঘড়া আনার জেন�। 
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থাকার ব�ব�ার পর এবার খাদ�সং�ােনর ��। নতুন ঘর দখুানার পােশ �কানা�িন এক িচলেত 

জায়গায় একটা �তালা উেনান ও অ� িকছু সাজ সর�াম িনেয় অপণ�া মহাপা� ও মাধবী বড়াল সদ� 

রা�াবা�ার উেদ�ােগ বেসেছ। �মা আমার পিরচয় কিরেয় িদেত ওরা বলেলা, ও আ�া। মেন হল 

কেলজ কতৃ� প� আমােক ওেদর �হঁেসলভু� করায় ওরা �মােটও স�� নয়। আিম �পােক অ�ম, ওেদর 

ঘােড় বেস খােবা, আমার িনেজরও ভারী খারাপ লাগিছল ব�াপারটা। িক� আিম িন�পায়। আিম �তা 

চেল �যেতই �চেয়িছলাম, ওঁরাই আটকােলন। এখন আর এসব �ভেব লাভ �নই। অপণ�া একটা �ছাট 

�ডকিচেত খািনকটা চাল িনেয় আমার হােত ধিরেয় িদেয় বলেলা, বাি� �থেক জল িনেয় চালটা ধুেয় 

আেনা। আিম চাল �ধায়ার �ি�য়া আর� করেতই �স খপ কের আমার হাত �থেক �ডকিচটা িছিনেয় 

িনেলা। বলেলা, দাও আিম ধুেয় িদি�। ভাসমান চাল�েলার অ� িকছুটা মা�েত পেড় �গিছল। অপণ�া 

এবার অন� �ি�য়ায় চাল ধুেত লাগল। �মা বারা�ায় িনেজেদর �হঁেসল �থেক �দখিছল। কােছ এেস 

বলল, িহেতনবাবুেক বেল মালিবকািদেক আমােদর �মেস �নওয়া যায় না? স�ীতা আর িনহািরকা রািজ 

আেছ, আিম ওেদর িজে�স কেরিছলাম। অপণ�া �� গলায় বলল, িহেতন বাবুেক িজে�স করার কথা 

বলেল। িবড়ােলর গলায় ঘ�াটা বাঁধেব �ক? 

বুঝলাম কেলেজর �সে�টাির িহেতনবাবইু এখানকার হত� া-কত� া-িবধাতা এবং সবাই তােঁক ভয় পায়। 

�কউ �কান ভােব তাঁর িব�ুমা� অসে�ােষর কারণ হেত চায় না। এখােন আিম �য পিরি�িতেত জিড়েয় 

পেড়িছ �সটা �মােটও সে�াষজনক নয়। আমার অব�া একািধক িদক �থেক স�ীন। �মা বলেলা 

আমার �মেমট �গৗরী পাে� কেয়কিদেনর ছু� িনেয় বািড় �গেছ �কানও পািরবািরক দেুয�ােগ সামাল 

িদেত। �স নািক বেলেছ ওই ঘরখানা ওর একার। ওঘের �মেমট �ঢাকােল ও �থেম �মেমেটর 

িজিনসপ� লািথ �মের বাইের �ফেল �দেব। তারপর আর একটা লািথ �মের �মেমটেক তার িজিনসপে�র 

কােছ পা�েয় �দেব। 

আিম এখন িনঃসে�হ হলাম এ-সবই শ�ােডা বি�ং। জগে�িহনীর সেব�সব�া িহেতনবাব ুআমায় থাকার 

ঘর িদেয়েছন, আমায় এই �হঁেসেল বিসেয়েছন। আমায় �সখান �থেক উ�খাত করার �মতা ওেদর 

কােরারই �নই। তবু অবাি�ত হেয় থাকেত কারই বা ভাল লােগ! �গাড়ার িদেক িকছুিদন �বশ মনমরা 

হেয় থাকতাম। তেব �বশী িদন নয়। 

এরই মেধ� �বশ িকছু ব�ু, িহৈতষী, উপেদ�া জেুট �গল অযািচত ভােব। এমনিক অমন �য মারখুে� 

�মেমট, �স-ও �দিখ তার ঘের আমার ি�িত কােয়ম রাখার জেন� �কামর �বেঁধ ঝগড়া করেছ পােশর 

ঘেরর বািস�ােদর সে�। �দােষর মেধ� ওরা নািক ওেদর ডবল-েবড �েম �চ�া চিরি�র কের আমার 

থাকার ব�ব�া করেত �চেয়িছল। ওরা জানেতা �গৗরী পাে� তার ঘর কারও সে� ভাগাভািগ করেত 

চায় না। �সই �মেয়ই এখন আমােক তার ঘের রাখার জেন� এমন িচ�কার �চঁচােমিচ জেুড় িদল �যন 

পােশর ঘেরর �মেয়�েলা তার ঘাড় �থেক অবাি�ত �ম-�মট নামােত নয়, তার অিত ি�য়, দা�ণ  

মূল�বান িকছু �কেড় �নবার ষড়য� করেছ। 

ঘেরর সমস�া িমটেলা। �়হঁেসেলও আমার সাদর অ�ভু� ি� ঘটেলা অিচেরই। শীেতর �গাড়ার িদক তখন। 

নতুন আলুর মর�ম সু� হেয়েছ সেব। জগে�িহনীর িতনেট �হঁেসেলই রা�াবা�া য�রূ স�ব সংে�েপ 

হত। �মনু বলেত আলুর �ঝাল আর ভাত। দ’ু�বলাই। িদিদমিনেদর িনেজেদর ঘের খােটর নীেচ অথবা 

তালা-ভা�া কমন লকাের িকছু িকছু খাবার-দাবার রাখা থাকেতা। �েয়াজন মত �ুি�বিৃ� করেতা 

তারা। �দাকানপাট অেনক দেূর, গিতয়ােক �েয়াজন মত পাওয়া �যত না। অেনক বলা কওয়া কের 
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মােঝ মেধ� তােক িদেয় ছুটেকা িজিনসপ�র আিনেয় িনেত হত। মােঝ মােঝ শহের �গেল িনেজরাও 

িকছু িকেন আনেতা। তেব আসল �মাটা খাবার বলেত দ’ু�বলা ওই আলুর �ঝাল আর ভাত। আল ু

বড় গামলায় িভিজেয় একটু ডেল ধুেয় �নওয়া হত। অপণ�া আর মাধবীই করেতা �সটা। একিদন �শষ 

িপিরয়েড িক কারেণ �াশ হল না। �হঁেসেল িগেয় �দিখ মাধবী ��ােভ ভােতর হাঁিড় চািপেয় চাল 

ধুে�। অপণ�া আর মাধবীর  মেধ� মাধবীর �ভাবটা কথি�ত নরম। �খাটঁা িদেয় কথা বেল না। ভু� 

�ঁচেক থােকনা সব��ণ। আিম একটা �মাড়ার উপর বেস ঝুিড়র তরকারী িনেয় নাড়াচাড়া করিছলাম। 

এখনও আলু ঝুিড়েতই রেয়েছ, জেল �ফলা হয়িন। আিম অন�মন� ভােব ছুির িদেয় কেয়কটা আলু 

ছুেল �ফললাম। নতুন আলুেত ছুির �ছায়ঁােলই �খাসা উেঠ আেস, িবেশষ �কানও �মহনত করেত হয়না। 

অেনক�েলা আলু ছািড়েয় �ফেল �ঁশ হল। মাধবীর �চােখ মুেখ �কমন একটা �স�তার আেলা �খলেছ। 

বলেলা, আজ আলুর দম রাঁিধ, �কমন? চটপট আদা �পঁয়াজ �ের-�ঁিচেয় �ঁেড়া মশলা িদেয় অেনক�ণ 

ভাজাভািজ কের কড়াই নামােলা। খুব সু�াদ ুহেয়িছল রা�াটা। �স কথা বলেত মাধবী বলেলা, অত�েলা 

আলু ছাড়ােনাই আসল �করামিত। একটু �বশী কের �তল মশলা িদেয় ভাজাভািজ করেল �াদ ভাল 

হেবই। ব�স, এরপর আর আমার জনি�য়তা �রােখ �ক। সকাল িবেকল এনতার আলু ছাড়াতাম আর 

ওরা �াণভের আলু িদেয় নানারকম পদ রা�া করেতা। �দখেত না �দখেত আিম �হঁেসেলর �বল 

���পূণ� সদস� হেয় �গলাম।   

জগে�িহনীর �াফ �কায়াট� াের আমার জনি�য়তা বাড়েলও অন� কতক�েলা দরুপেনয় সমস�া রেয়ই 

�গল। পাঁচখানা ঘেরর আটজন বািস�ার ব�বহােরর জেন� মা� একটা টয়েলট। তখনকার িদেন খাটা 

পায়খানারই চল িছল। এ ��ে�ও তাই। কাকডাকা �ভার �থেক টয়েলেট যাতায়াত �� হেয় �যত। 

আিম জ�াবিধ ঘুম-কাতুের। সকােল খুব �দরী কের উ�। তেব চটপট �রিড হেত পাির বেল এযাব� 

এ িনেয় �কান সমস�া হয়িন। আিম যখন উঠতাম তত�েণ টয়েলট ফাঁকা। তেব তার আেগ অেপ�মান 

পুরবািসনীেদর হাঁকডাক, অনুনয় িবনয় �নেত �পতাম িবছানায় �েয়। 

ঘর�েলা এেকবােরই খাপছাড়া ভােব �তির হেয়িছল। িনরাপ�ার িদকটা মেন হয় �কউ ভােবিন। নীচু 

পাঁিচল টপেক উেঠােন �লাক ঢুকেত পারেতা। আমার থাকা কােল ঢুেকও িছল বার কেয়ক। একিদন 

মাঝ-রােত পােশর ঘেরর সুিমতার িচ�কার �েন ঘুম �ভেঙ �গেলা – “উেঠােন �লাক ঢুেকেছ, �তামরা 

�কউ দরজা খুেলা না”। �বােঝা ঠ�ালা। �কাথায় সবাই িমেল �চারেক ধের ঠ�াঙােব, তা নয় �চােরর 

ভেয় আটজন বািস�া ব� ঘের বেস রইেলা। আর ওিদেক �চার অেনক�ণ ন যেযৗ ন �েতৗ হেয় 

দাঁিড়েয় থাকার পর একসময় সুরসুর কের িনঃশে� �কেট পড়েলা। 

সব�সা�েল� সাত মাস িছলাম �সখােন। িদনপি�েত �কানও �হরেফর িছল না। আটজন �ায় সমবয়সী 

ত�িন �মেয় িনেজেদর অবসর সময় কাটােনার নানারকম িচ�াকষ�ক উপকরণ বার করেতা মাথা 

খা�েয়। গীতা বসাক খুব চম�কার নকল করেত পারেতা। �চনা অেচনা হেরক রকম মানুেষর নকল 

কের বািস�ােদর মন �মজাজ ভিরেয় রাখেতা। �িত স��ায় জমাট আ�া বসেতা। ঠা�া তামাশা, 

গে� গােন জমজমাট। �বাধহয় কম বয়েসর �ণ এটা। িনেজেদর মেনর উ�স �থেক আনে�র উপকরণ 

�তরী কের �নয়। আমােদর �সই �দিনক জলসার এক রসােলা আেলাচ� িবষয় িছল আমােদর কেলেজর 

ি�ি�পাল রবী��মার বা�ই। বয়স প�ােশর কাছাকািছ। অকৃতদার। দা�ণ ��গ�ীর মানুষ। কথা 

বলেতন �যন �েণ �েণ। তাঁর �সই ��ভােষর শ��িল ব�ুেকর �িলর মতই উ�ী� ��াতার উপর 
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অিত তী� effect হানেতা। ওরা আড়ােল ওরঁ নাম িদেয়িছল ইিলশ। �থমবার নাম �েন িব�য় �কাশ 

করায় একজন �খালসা কের বলল, �কন পদবীেতই �তা choice �দওয়া আেছ –অন� মাছ না �পেল 

�ই । ইিলশ বা �ই, িকংবা �ভটিক বা �ই। তেব ইিলশটাই ভাল, িক বেলা? 

কেলেজর সময়টু� যথাসাধ� এিড়েয় চলতাম তাঁেক। বাপের! যিদ তাঁর অসে�ােষর কারণ হেয় �কান 

�কাের বাক�বােনর ল�� হেয় পিড়। তেব আমার �সৗভাগ�ই বলেত হেব, সাত মােস তারঁ �নজের 

পিড়িন কখেনা। একবার মেন আেছ �ােশ এক� �মেয় নািলশ জানােলা তােক নািক আিম টািম�নাল 

পরী�ায় কম ন�র িদেয়িছ। �মেয়�র নাম িনম�লা। বাবার ��াসাির ��ার আেছ – একািধক। 

বড়েলাক। �মেয়টার ধরণ ধারণ, কথাবাত� া �বশ উ�ত ধরেণর। আমার আেগ �য পিল�কাল সােয়� 

পড়ােতা, �সও নািক ওেক খুব কম ন�র িদেয়িছল পরী�ায়। তােত �মেয়�র বাবা জনসমে� (তাঁর 

�াহকেদর সামেন) �মিক িদেয়িছেলন �য উ� “মা�ারনী িদিদমিনর” (েকন জািন না জগে�িহনীর 

সকল িশি�কােদর – �াথিমক, মাধ�িমক, মহািবদ�ালয় �য পেদরই �হাক না �কন – �ানীয় বাঙালীরা 

মা�ারনী িদিদমিন বেল সে�াধন করেতন। আড়ােলই করেতন তবু আমােদর কােন আসেতা �কই) 

মাথায় �েয়র �ন �ঢেল �দেবন। বলা বা�ল� িদিদমিনর কােন কাথাটা এেসিছল। একািধক �াহক উ� 

অধ�ািপকােক খবরটা জািনেয় িছল একা� কত� ব�েবােধই। 

ব�াপারটা আমার কােন আসায় �বশ একটা অ�ি�র মেধ� পড়লাম। আমার হােতও �ফল হল 

�মেয়টা।িক� আিম িন�পায়। ওই খাতা �দেখ ওর �বশী ন�র �কউ �দেব না, িদেত পারেব না। 

�সিদন �ােশ অ�িতভভােব দাঁিড়েয়িছলাম �মেয়�র মুেখামুিখ। আমার মুেখর সামেন পরী�ার খাতা 

�নেড় �মেয়� বলেছ, “এত�েলা পাতা িলেখিছ আর আপিন �টাটাল আট ন�র িদেয়েছন একেশার 

মেধ�। �কন আমায় �ফল কিরেয় িদেয়েছন? �কন?” তার অিভভাবেকর উি� মেন িছল। মাথায় 

�েয়র �ন �ঢেল �দবার মত শাি� এবার আমার �াপ�। আেপােষর সুের বললাম, “তুিম একটু �বাঝার 

�চ�া কর। একটা �ে�র উ�রও �ক ভােব �লখিন তুিম। ‘ভারত কৃিষ�ধান �দশ’ িদেয় �� কের 

পাতার পর পাতা আেজ বােজ কথা িলেখছ। অথচ ���েলা ভারত স�েক�  নয়, কৃিষ স�েক�  �তা 

নয়ই। সিত� কথা বলেত িক, �তামার একটা �গা�া পাওয়ার কথা।”  আিম �কন �য তােক �গা�া 

িদেত সাহস কিরিন, �স কথা �কাশ করলাম না। 

�ক এমন সময় রবী��মার বা�ই আমার �ােশ ঢুকেলন। উিন কাছাকািছ আড়ােল দাঁিড়েয় আমােদর 

কথাবাত� া �নিছেলন, আিম �টর পাইিন। ওঁেক �দেখ ��� ব�� হেয় উঠলাম। বা�ই �মেয়�েক ল�� 

কের বলেলন, “�তামার সাহস �তা কম নয়! �ফল �মের আবার নািলশ করেত এেসেছা? বািড় িগেয় 

আয়নায় মুখখানা ভাল কের �দেখা। িদিদমিন �তামার মুখ �দেখ ন�র �দেব �ভেবছ?” ভেয় কাঠ হেয় 

দাঁিড়েয় রইলাম। তাঁর ব�ব� �শষ কের ি�ি�পাল চেল �গেলন। বাকী িপিরয়ডটা �জাড়াতািল িদেয় 

�কানমেত কাটালাম। 

ি�ি�পালেক অধ�ািপকারা �ধু ভয় করেতা তা-ই নয়। তাঁেক িনেয় নানা রকম সরস রিসকতাও 

চলেতা �মসবািড়র িনভৃেত। বা�ই িবেয় কেরিন �কন, এেকবাের হাল �ছেড় িদেয়েছ, নািক এখনও 

�ীণ আশা রেয় �গেছ। বা�ই নািক মােঝ মােঝ আর একখানা সাবেজে� এম এ পরী�া �দেব বেল 

ভাবনা িচ�া কের। িবষয়� িনভ� র কের উ� িবষয়� পড়াে�ন �য িদিদমিন তার উপর। আমার 

ব�ুেদর মেত উিন যখন �য িদিদমিনর িদেক ঢেলন, তখন তার পঠনপাঠেনর িবষয়�ই আকৃ� কের 

তাঁেক। িদিদমিনরা ভেয় ভেয় থােক, এই বুিঝ তার �িত ি�ি�পােলর কৃপাদিৃ� পড়েলা।  
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এখন এসব কথা মেন করেল হািস পায়। িক� তখন অ� বয়সী �মেয়�েলার চটুল রিসকতা দা�ণ 

শ�ায় ভিরেয় িদত মন। আ�াণ সতক� তা �মেন চলতাম যােত �কানভােব আমার �িত বা�েইর 

আকষ�েণর কারণ না ঘেট।  

দগু�াপুেজার সময় কেলেজ ল�া ছু� হয়। �নলাম �স বছর নািক পুেজার স�ক িদন �ণ ল� িনেয় 

মতিবেরােধর দ�ন দ’ুবার দগু�াপুেজা হেব। �বশ কেয়ক িদেনর ফারােক। জগে�ািহনীর কতৃ� প� যেথ� 

বদান�তা �দিখেয়িছেলন �সবছর দগু�াপুেজায় দবুার ছু� িদেয়। তাই বাইের �থেক আসা �মেয়�েলা বািড় 

িগেয় �সখানকার পুেজায় �যাগ িদেত পারেলা। আিম হিরহরপুের পুেজা �দেখ বািড় িগেয় আর এক দফা 

পুেজা �দখলাম। দইু জায়গায় িভ� পি�কার িদন অনুযায়ী পুেজা হেয়েছ। �থম পুেজাটা �য এমন  

���পূণ� হেব আমার জীবেন, �সকথা ঘুণা�েরও ভাবেত পািরিন। 

এখােন এেস অবিধ কেলেজ �মেয় পড়ােনা ও অবিশ� সময় �মসবািড়েত জীবন যাপন– এই ভােবই 

�কেটেছ এই কটা মাস। �ানীয় �লােকেদর সে� আদান �দান বড় একটা �নই। পুেজা প�া্ে�েল �ানীয় 

�লােকেদর িভেড় �চনা মুেখর সংখ�া নগন�। অ�িল �দবার জেন� বেস আিছ। পােশর বিষ�য়সী মিহলা� 

�য হািস মুেখ বার বার আমার পােন �চেয় �চেয় �দখেছন �সটা ল�� করেলও আমার মেন �কানও 

�িতি�য়া হয়িন। খািনক বােদ উিন আলাপ সু� করেলন – আমার নাম িক, �কাথায় থািক, িক 

কির, বািড়েত �ক �ক আেছন ইত�ািদ ইত�ািদ। 

অ�িল �দওয়া হেল �সাদ িনেয় চেল এলাম। খািনক বােদ আমার সি�নীেদর সে� বেস িখচুিড় �ভাগ 

�খলাম। এবং কিদন পর পুেজার ছু�েত কেলজ ব� হেল বািড় িগেয় আেরক দফা পুেজা �দখলাম 

�িত বছেরর মত। না, �িত বছেরর মত নয়। এবছর আমােদর বািড় পুেজার আন� ছািপেয় অন� 

একটা উে�জনাময় ঘটনার ��িত চলিছল। আমার িববাহ ি�র হেয় �গেছ অিত আকি�ক ও আ�য� 

ভােব। হিরহরপুের দগু�া পুেজার ম�েপ �দখা �সই ��ৗঢ়া মিহলা �কানা সং�হ কের আমার অিভভাবকেদর 

সােথ �যাগােযাগ কেরন তাঁর �ছেলর সে� আমার িববােহর ��াব িনেয়। সব িদক �দেখ �েন আমার 

বাবা-মা সা�েহ দ’ুহাত বািড়েয় �স ��াব লুেফ �নন। 

আ�ীয়�জন, পাড়া�িতেবশী সকেলই এক গলায় বলেলা আমার �য এত ভাল ঘর বর হেব, তাও 

এেকবাের িবনা �য়ােস, তা �কউ �ে�ও ভােবিন। এরকম ঘটনা নািক �ধু গ�কথায় �শানা যায়, 

বা�ব জগেত ওরা এই �থম �দখেলা। 

আমার শা�িড়(পুেজাম�েপর �সই �কৗতূহলী ��ৗঢ়া মিহলা)বলেলন, �লখাপড়া জানা আধুিনক �মেয়। 

কেলেজ পড়ায়। অথচ দইু হােত �হঁেসেলর মশলাপািতর �ছাপ। আিম  �দেখই িচেনিছ মা আমার সা�া� 

জগ�া�ী। 


