
 

 

এই বছর কি ঘকির িাটা এিটু ববশী ব াড়ি বিৌি কিড়েড়ছ? আমাড়ির বতা তাই মড়ে হড়ে। আমরা ভাকব এটা কি আমাড়ির বযস্ত সমে 

োকি ভাল থািার আড়রা এিকট বছর  াকেড়ে কিল বে এবার আমাড়ির চাকরপাড়শর কিে বচো মুখগুড়লার সারা বছড়রর গল্প শুেড়ত 

হড়ব আর বলড়ত হড়ব আমাড়ির িথা।  এই গল্প বলার িা কট আমরা শুরু িড়রকছলাম ২৪ বছর আড়গ। আমড়ির ভাল থািার 

হালখাতা কেড়ে বিবল আমরা বযস্ত থািড়ত চাইকে।  ােড়ত বচড়েকছ আপোরা বিমে কছড়লে? এই ২৪ বছড়র শুধু কতেবার বিকিড়ের 

কচকি বলখা হেকে। বসই বে মা চড়ল বগল, আর আমরা চড়ল এলাম বিশ বছড়ি। বশাি আর অকভবাসে আমাড়ির ডকুবড়ে রাখল ববশ 

িড়েিকট বছর। কিন্তু আমাড়ির কিে ড়েরা এখেও অড়পক্ষা িড়র আমাড়ির বিকিড়ের কচকির  েয।  ােড়ত চাে আমাড়ির িথা। 

আমরা ভাকব এইসব ভালবাসা িখে বে আমাড়ির আির আর উড়ম তকলড়ে কিড়েড়ছ, বটরও পাইকে। তাই সারা বছর আমাড়ির বিড়টড়ছ 

ভাল থািার উষ্ণ আড়মড় । 

বছরকট শুরু হড়েকছল আমাড়ির ‘ভাল থািার ২৫ বছর’ কিড়ে। কসডকের বন্ধু আর শুভািাঙ্ক্ষীর বলে ছাকিড়ে বাাংলাড়িশ, িাোডা, 

আড়মকরিা আর কেউক লযান্ড বথড়ি উড়ি এড়সকছল ২০  ে। আিার ে বতা গািাগাকি িড়র আমাড়ির বাকিড়তই থািল। আমরা কবস্মে 

আর এি অদ্ভুত বঘাড়রর মড়ধয সমে িাকটড়েকছ আর বভড়বকছ, ‘স্বপ্ন বিখকছ ো বতা? পুরাড়ো কিে কি সকতয ধরা বিে?’ এখে বাকির 

একিড়ি ওকিড়ি আমাড়ির বচাখ খুুঁড়  কিড়র কিে মােুষগুড়লার স্পশশ। আমাড়ির ভ্রম হে। মে বড়ল, ‘এই বতা বসকিে ওরা এইখাড়ে 

কছল। ওই বে হাসোড়হো গাছকট লাকগড়েকছল’? বসই চারা গাছ এখে বি হড়েড়ছ। গাড়ছ িুল িুড়টড়ছ। আমাড়ির বাকি হাসোড়হোর 

গড়ন্ধ ভড়র উড়ি। িুড়লর গন্ধও বিমে িড়র ভালবাসার িথা বড়ল? 

গাছ, মাছ আর মযাক ি আর বেটবল  কেড়ে ঋকষতার সমে িাটড়ছ ববশ। িকতকিে ওর ইড়ে আর স্বপ্নগুড়লা আমাড়ির ঘড়র রঙ ছিাে। 

আমরা  কবস্মে কেড়ে ওর ববড়ি উিা বিকখ। বমড়ে আমাড়ির সুড়োগ বপড়ল এখেও ভড়ের গল্প বাোে আর হুট িড়র আমাড়ির িম্বড়লর 

কভতড়র ঢুড়ি ঢি ঢি িড়র আির কগড়ল খাে। আমরা কমকট কমকট হাকস আর বকল, ‘এইভাড়ব বলপড়ট থাি, িাুঁথা-িম্বড়ল’। ওর এিকট 

সািা ঘুঘু কছল। রাড়ত ওর ঘড়র ঘুমাড়তা। আর পাখী দুটা বড্ড পা ী। ঋকষতা বি বিখড়ল বেে আহ্লাড়ি গড়ল োে। সিাড়ল ঘকির 

অযালামশ বাড়  ো। ‘ঘুরর ঘুর ঘরুর ঘুরর’ িড়র ওর পাখী ওড়ি বডড়ি তুড়ল। ঋকষতা বাবার িাড়ছ কশখল দু’হাড়তর মাড়ে িুুঁ কিড়ে ঘুঘুর 

ডাি।  ‘ঘুরর ঘুর ঘুরর ঘুরর’। ওর পাখীগুড়লা ওর কিড়ি তাকিড়ে থাড়ি। ঋকষতা লুকিড়ে লুকিড়ে আবার ঘুঘুর ডাি বিে। ঋভু ওড়ি 

বুোড়লা, ‘ওরা খাুঁচাে থািড়ল উিড়ব কি িড়র?’ কিন্তু ঋকষতা বতা পাখী দুটা কিছুড়তই ছািড়ব ো। তারপর এিকিে কি বহাল, ঋভুর 

 ন্মকিড়ে ওর গলা  কিড়ে ধড়র ওর ববাে বলল, ‘িািা, বতামার  ন্মকিড়ে আকম বতামাড়ি এিকট বস্পশাল কগিট কিব’। ঋভু ভাড়ব 

ঋকষতা ওর হাড়ত বাোড়ো বমামবাকত ওড়ি কিড়ব। ঋকষতা োো কড াইড়ের বমামবাকত বাোে। ঋভুড়ি অবাি িড়র কিড়ে ঋকষতা বড়ল, 

‘আমার পাখীগুড়লা বছড়ি কিব। বতামার  েয । ওরা আিাড়শ উিড়ব’। আমরা অবাি হড়ে ভাইড়বাড়ের আির বিকখ।  ঋকষতার পাখী 

উড়ি বগল। ও খাুঁচার ির া খড়ুল রাড়খ, খাুঁচার কভতড়র খাবার কিড়ে রাড়খ। ওর পাখী আর কিড়র আড়স ো।   এি সিাড়ল ওর ঘড়র 

পাখীর বিড়ল োওো পালি বপল। ঋকষতা ভাড়ব, পাখী দুটা ওর ঘড়র এড়সকছল। সারা বাকি খুুঁড়  আর দুই হাড়তর মাড়ে িুুঁ কিড়ে ডাি 

বিে,‘ঘুরর ঘুর ঘুরর ঘুরর’। ওর ঘুঘু আর আড়স ো। ঋকষতা মে খারাপ িড়র বযাি ইোড়ডশ বড়স থাড়ি।  সারাকিে িত পাখী  আমাড়ির 

বাকিড়ত আড়স।  ওর  বচাখ বিবলই সািা ঘুঘু খুুঁড়  কিড়র।  ওর বাবা এবার আিুোকরউম আর মাছ কেড়ে এড়লা। আমাড়ির বমড়ে 

এবার ব ড়ল বহাল। মাড়ছর বাচ্চা িুকটড়ে আিুোকরউম ভড়র বিলল। এখে আর মাছ বগাো োে ো। বমৌসুকম বড়ল, ‘সব বাি কিড়ে 

এবার মাড়ছর বিািাে িাও’। 

ঋভু এবার বসড়িন্ড ইোড়র। োরা ক ড়েস িড়রে, ‘ঋভু ডাক্তার হড়ে িড়ব?’, তাড়ির বে আরও অড়েিগুড়লা বছর অড়পক্ষা িরড়ত 

হড়ব। ও গ্রাড়মর এিকট হাসপাতাড়ল ববশ িড়েি সপ্তাহ িাকটড়ে এড়লা। ওর োকি গ্রাড়ম ববশ ভাল বলড়গড়ছ। বাবাড়ি বটক্সট িড়র, 

‘এখাড়ে চড়ল আস। বতামার রুগীর অভাব হড়ব ো’। শহুড়র বি হওো বছড়ল এখে গ্রাড়ম থািড়ত চাে। ডাক্তার হড়ে অেয বিড়শ কগড়ে 

িা  িরড়ত চাে – বেখাড়ে বিাে ডাক্তার বেই। আমরা বকল, ‘কিি আড়ছ। আমরাও বতামার সাড়থ কগড়ে থািব’। আমাড়ির পাকখর 

বাচ্চাকট বিমে িড়র বি হড়ে বগল। এিা এিা থাইলযান্ড,  াপাে ঘুরড়ত বগল। বিরার সমে বাবা-মা ো পছন্দ িড়র কিি তাই কেড়ে 

এড়লা। আমরা তাকিড়ে থাকি আর ও হাড়স, ‘আকম  াকে বতামরা কি পছন্দ ির’। আমরা বলড়ত চাই, ‘বতামার হাকস, বতামার িান্না, 

বতামার ববড়ি উিা- সব সব কিছু আমাড়ির পছড়ন্দর। তুকম হাসড়ল আমাড়ির বাগাড়ে িুল িুড়ট’।    

 



 

 

বমৌসুকমর মা পুড়রা বছর আমাড়ির আগড়ল বরড়খকছল। ওর ভাই-ড়বাড়েরা কহাংসা িড়র ওর দুধ-ড়ধাো িপাল বিড়খ। কিন্তু উোর এখে 

বেস হড়েড়ছ। তাই ঋকষতার কচন্তাও ববড়িড়ছ। বিাথাও োবার আড়গ ঋকষতা কসকিউকরকট গাড়ডশর মত সব বচি িরড়ব, পাড়ছ ওর 

আপুমকে আবার হাকরড়ে ো োে, অসুস্থ ো হড়ে পড়ি। মােখাড়ে উোর উপর ববশ ধিল বগড়ছ। শরীর আর মে এি তাড়ল চড়লকে। 

উকে এখে বথড়িই ঋভুড়ি 'ডাক্তার' বাকেড়ে বিড়লড়ছে। তাই ঋভুর  িথা ওষুড়ধর মড়তা িা  িড়র।  ঋকষতাও িম োে ো। ও শুধু 
আমাড়ির েে, আপুমকেড়িও বচাখ োকিড়ে শাসে িড়র।  
 

বমৌসুকম িা  কেড়ে ববশ বযস্ত। এই বছর ও িযান্টাড়বরী িাউকিড়ল বসরা িমশীর স্বীিৃকত বপড়েড়ছ। বমের বথড়ি শুরু িড়র সাধারণ 

মােুষও ওর িাড়  খুকশ। তাই পিিকট ওর গলাে েুড়লড়ছ। বডাড়মকিি ভাইওড়লি কেড়ে ও এিকট চমৎিার কভকডও ততকর িড়রড়ছ। এই 

িা কটও সবাই পছন্দ িড়রড়ছ। ও বতা বিবল োটি িরড়ত চাে। কিন্তু বিে  াকে বযাড়ট-বড়ল কমলড়ছ ো । ওড়ি মড়ে হে ঢািাে লম্বা 

সমড়ের  েয পািাড়ত হড়ব। বমৌসকুম আর ঋকষতার গাড়ছর সাড়থ িথা বলা এখে আড়গর বচড়েও ববড়িড়ছ। মাড়ের সাড়থ পাল্লা কিড়ে 

খুুঁড়  বিাে পাতা আড়গ গ াল, বিাে িুল আড়গ িুটড়লা। আগামী বছর বমড়ের সাড়থ মা আর ছকব তুলড়ত পারড়ব ো। মা বছাট হড়ে 

আর বমড়ে গাড়ছর মত ববড়ি উিড়ছ । আমরা দু ে সাড়িশল অি লাইি বিকখ আর বকল, ‘এ োটি বি কলখড়লা’?   

 

মাকটশে এখে ির া ির া বন্ধ িড়র ‘বই’ কেড়ে বযস্ত। তাই ওর খবর আর ববশী কিছু বিো বগল ো। ওর পিার ঘড়ির ির া বন্ধ 

থািড়লও ওটা ঋভু–ঋকষতার  েয বন্ধ থাড়ি ো। ও কিিই ওড়ির  েয সমে ববর িড়র বেে। 

এই বছরকট আমাড়ির ববশ বিড়টড়ছ। আপোড়ির বিমে িাটল বাড়রা মাস? আমরা আপোড়ির ভাল থািার িথাগুড়লা  ােড়ত চাই। 

আপোড়ির এই বছাট বছাট ভাল থািার গল্পগুড়লা আমাড়ির মে ছুুঁড়ে োড়ব। আমরা  ােব ভাল থািার এই োত্রাে আপোরাও 

আমাড়ির সাড়থ আড়ছে। োরা সারা বছর আমাড়ির আগড়ল বরড়খকছড়লে শুভ িামোে, তাড়ির িকত আমাড়ির িৃতেতা । 

 
এিা এিা ভাল থািা োে ো। 

ভাল থািা এিা এিা হে ো । 
তাই কিে ড়ের সাকন্নধয ভারী কিে। 
কিে আহ্লাড়ি, কিে আবিাড়র 
ববড়ি উকি কিে বলড়ে। 

এইভাড়ব 

কিে ে হে কিে মখু 

কিে মুখ হে কিে স্মৃকত 

কিে স্মকৃত হে ববুঁড়চ থািা । 
  
আপোরা ভাল থািুে। সুন্দর থািুে। 

বিকিে এবাং েতুে বছড়রর শুড়ভো। 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 ঋকষতা ঋভ ু বমৌসুমী মাকটশে 

ঘাস-িুল-লতা-পাতা 

 

 

কসডকে, কডড়সম্বর, ২০১৬ 

 
 


