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পাnা ভাত, সেষ7 ইিলশ, ;ঁটিক মােছর ;কনা, +পঁয়াজ-লŋা আর আচার! এই িছল আমার মােয়র +ছেল 
+বলার পয়লা .বশাখীর +ডিলেকসী। ;েনিছ আমার িদদার রাnার হাতখািন িছল জেmশ। পাড়া পড়িশ 
আtীয় বnু ‘হgেলই চাইটNা পুইটNা খাইয়া যাইেতা মােয়র রাnা,’ খুব গিব7ত sের বলিছল আমার মা। 

এবার নববেষ7 আিম নথ7েপােলর মুNেদশ +ডনমােক7ই কাটােবা। মােয়র জনN sভাবতঃই মনটা 
উচাটন। একলা মাnষ! dেধর sাদ +ঘােল +মটােত মার সােথ +ফােন গl জুড়লাম। ‘িক করেত মা 
+তামরা +ছেলেবলায় পয়লা .বশােখ?’ 

‘কrম আার িক?’ বেল কথা ;r করেলও পাkা দশ িমিনট ধের মা sৃিতচারণ কের +গল। +বশ 
লাগিছল িকnt ;নেত। ভাবলাম, মােয়র +ফেল আসা পুরেনা +সই িদেনর কথা আজ নতুন বছেরর 
আেলার pভােত সবার সেŋঁ িমেলিমেশ ভাগ বাঁেটায়ারা কের িনেল +কমন হয়! 

মােয়র জngাম খুলনা। বিধ7hু শহর। অবsাপnেদর ঘর। ধান জিম, আম বাগান, মাছ ভরা পুkর pায় 
সব বািড়েত। +মঘনা নদী বুক িচিতেয় তার +ঘার কােলা জল িনেয় বেয় যােk। বুক সমান উঁচু উঁচু 
+ঢউ। বষ7ায় তাকােল গা ছমছম কের। মােয়র বাবা, অথ7াৎ আমার দাd, িছল sানীয় sুেলর 
মাsারমশাই। িহnd-মুসলমানরা তখন সিতNই ‘এক বৃেn dইিট ksম’-এর মতনই িছল। দাdর 
অেনক মুসলমান ছাtছাtীরা পরীkায় পােশর পর িনেজেদর বাগােনর ইয়াbড় আম হােত pণাম 
করেত আসেতা। ‘হgেলর হােত হােত মNা িদেতা মা।’ 

িদদা নািক অসmব ভােলা কkেপর মাংস রাঁধেতা। তুেলার মতন তুলতুল করেতা +সই মাংস। 
তখনকার িদেন তির-তরকাির আর মাছ মাংেসর বাজার +ছাঁয়া-ছুঁিয় করা হত না। +বেতর ডুলুই 
(চারেকানা ঝুপিড়)-েত কের বছরকার pথম িদনটায় দাd আনেতা নদীর টাটকা মাছ। কkেপর 
মাংস। হাঁেসর িডম আর লালেমাহেনর হাঁিড়। 

মা আhাদী +হেস বলেলা, ‘আমােগা ভাইবুনেদর পরেণর নূতন কাপড় বাবামশায় গেxর হাট িথকNা 
আনেতন। +সই কাপড় পইরNা ইsুল যাইতাম +ভাের। আহা! আমােগা ইsুলবািড় আিছেলা দNাখবার 
মেতান। িবঘা িতেনক জিমর উপর বািড়। আমােগা পড়িশ এক মুসলমােনর মাইয়Nা িতনিডও পড়েতা। 
বড়িডের মা সরsতী সাজাইয়ািছেলা একবার। পরেণ হালকা হালকা হলুদরঙা পাড়ওয়ালা কাপড়, 
হােত বীণা। ঘNা ধইরNা মাইয়Nা বইসNা আেস িঠইক ঠাkরাইনিডর মেতান। +দহ, হাইত-পা িকsN 
নেড় না।’ 
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মার sৃিতকথার এkা গািড় খুব ছুেটেছ । ‘আমােগা ইsুল িথকNা pভাতেফির বাইরাইেতা। +পালারা 
ধুিত পাxাবী, মাইয়Nারা সাদা শািড়, পাইড় লাল। “এেসা +হ .বশাখ” রিব ঠাkেরর গান গাইয়া হgেল 
যাইতাম +মঘনার তীের। বাবােগা! িক িভড়! হgেল জেড়া হইেস নূতন বছেরর নূতন সূয7N দNাখবার 
লেগ।’ 

;েন +তা আিম চমৎকৃত। িক snর ভাবনা! নতুন বছের নতুন সূেয7Nর িদেক তািকেয় নতুন অŋীঁকার। 
মােয়েদর ইsুেল ঐ িদন pভাতেফিরর পের হত কত রকম +খলা, কসরৎ আর bতচারী নাচ। সাদা 
সূতীর +পাষাক, +কামের লাল কাপড় বাঁধা আর +জাড়া লািঠ হােত +গাল কের দাঁিড়েয় +মেয়রা +নেচ 
+নেচ গাইেতা — 

“চল +কাদাল চালাই। 
ভুেল মােনর বালাই ।। 
+ঝেড় অলস +মজাজ। 
হেব শরীর ঢালাই।।” 

তারপর .হ .হ কের ছুটত সব .বশাখী +মলা মােঠ। +সখােন তখন রং তামাশা আর খুশীর ছররা 
ছুেটেছ। +কাথাও +ছারােখলা, লািঠবািজ +তা +কাথাও +মারগ লড়াই। িtপল খাটােনা এক +কােণ 
বাঁেশর পNােNল +থেক +ভেস আসেছ মন +কমন করা বাউল, ভািটয়ালী, গmীরা গান। বুেড়া বুিড়রা 
নােক িতলক +কেট মালা হােত gিট gিট জেড়া হেk রাধাকৃেhর পালােকtন আসের। কীত7নীয়া 
ঢাউস +নালক +নেড় সেব ধেরেছ পদাবলীর রাসলীলার গান। রং +বরেঙর মািটর ভাঁড় িনেয় বেসেছ 
kেমােরর দল। িদদা বেল িদেয়েছ একখান িকনেত। d পাঁচ পয়সা কের +সামবkর জমােব রাnাঘেরর 
kলুŋীঁেত +রেখ। মার নজর িকnt ডুগডুিগ বািজেয় +য মুসলমান +ছাকরা পায়রার +দৗড় করােk, তার 
িদেক। তাছাড়া +বলা ঢলার আেগ চাপেত হেব নাগরেদালা। এখেনা বরফ চুিষ আর পাঁপড় খাওয়া 
বািক। তারপর বnুেদর সােথ আইকম-বাইকম +খলা আেছ, পািখেদর খাঁচায় ঢুঁ মারা আেছ। সব +সের 
মািটর ভাঁড় বগেল, তলতা পাতার +ভঁপুেত পNাঁ +পাঁ করেত করেত বািড় িফরত মা মামােদর সােথ। 

মামারা অবশN মােয়র সােথ চুিk কের িনত +য +মলায় তারা +কােনা +মেয়িল বNাপাের +নই। ‘এই 
কাঁেচর চুিড় +দ +র, লNােব�ুস আন +র, রŋীন িফতা িকnম, আমিশ লইয়Nা ঘুরতােস ঐ বুড়াডার কােস 
চল,’ — এসব তারা সামলােত পারেব না। তারা যােব নদীর ঘােট +বাট +রিসং, +মলা মােঠ +মারগ 
লড়াই, +ছারা +খলা এসব +দখেত। সূয7N ঢেল এেল সবাই এেস িমলেব জনাই কাকার িজিলিপ-
আলুবড়া +দাকােনর সামেন। +সখান +থেক ধরেব বািড়র পথ। 

সেnNেবলা গেxর বাজােরর +দাকােন +নমnn আেছ দাdর। +দাকানদােরর +ছেলেমেয়রা সব দাdর 
ছাtছাtী। দাd পাxাবী-ধুিত, সাদা চাদর পিরপািট কাঁেধ +ফেল পাm ;N পােয় +ছেলেমেয়েদর িনেয়ই 
+বেরােবন। +দাকানঘের লাল শালু +মাড়া জাবদা খাতা। িসঁদূর +গালা sিsেকর িচh। gীল +গেট ফুল 
মালা, নতুন আেমর পাতা। িবেকেলর িমি� হাওয়ায় ঝরা বkেলর গn। দাdর িকেন +দওয়া নতুন 
জামা পNাN, �ক-িফতায় সাজুgজু কের লাইন িদেয় পাঁচ ভাইেবােন .বশাখী হালখাতা উৎসেব যােব। 
+সখােন জুটেব আমেপাড়া শরবত, রসেগাlা আর নতুন কNােলNার। সােথ কখেনা বা হালকা +গালাপী 



মলােটর পিxকা। তােত িক snর নতুন কাগেজর গn! +মলা মাঠ +থেক উিজেয় পা চালায় 
ভাইেবােনরা। ‘মNাজদা +খালা গলায় গান ধেরন,’ মা বলেত থােক — 
  
“যখন পড়েব না +মার পােয়র িচh এই বােট। 
আিম বাইেবা না +মার +খয়া তরী এই ঘােট +গা!” 

িকছুkণ থােম মা। তারপর খুব উৎসাহ িনেয় বেল, ‘আহা! িক সব +সানাঝরা িদন আিছল +স সব! তুই 
লNাখিব? লNাখিব এসব কথা?’ 

+হেস বিল, ‘হNাঁ মা, এ বছর +তামার +চাখ িদেয় পয়লা +বােশেখর ;ভ মুহরত!’ 

বnুরা, +তামােদর ;ভ .বশাখীর ;ভ কামনা আর ভােলাবাসা জানাই। নতুন বছর নতুন sােদ বেণ7 
গেn রেঙ ও sেশ7 +তামােদর পে�িndয় সমৃd কrক এই কামনা রইল। 

;ভ নববষ7! 

১৪ এিপ�ল ২০১৬


