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CHAPTER-III 

(৩) ক'কৰ শিক্ষা জীৱন 

 

অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে। ঘৰ খছনই শিশুৰ আচল শিক্ষাৰ ঠাই। ডা: িম মাই যেশতয়া 

ক'কক শিক্ষাৰ বাছব যেইনাৰৰ ওচৰলল পছঠাৱাৰ কথা ক'যল লছে লছে বনু আৰু মাছক আপশি 

কশৰছল। ইশতমধ্য মাকৰ ক'কৰ প্ৰশত অশতছক মৰম যসামাই গেশেল। েশতছক কথা  কব যনাৱাৰা 

ক'কই যখাৱা যবাৱাত কষ্ট পাব আৰু লেছত মছনাকষ্ট পাব বুশল বনুৰ মাক ক'কক প্ৰশিঅক্ষক 

বা যেইনাৰৰ ওচৰলল পঠাবলল শনশিছল আৰু শনছজই ক'কক শিকাম বুশল শসদ্ধান্ত লছল। শিশুৰ 

চশৰত্ৰ েঠনত শপতৃ-মাতৃৰ গুৰুত্ব অসীম। তথাশপ শকন্তু শপতৃতলক মাতৃৰ গুৰুত্ব যবশচ আৰু যসছয় 

শিশুছয় মাতৃভাষাত কথা শিছক আৰু মাতৃভাষা কয়।  

ক'কৰ মাক অথ মাৎ বনুৰ মাক প্ৰথমৰ পৰাই েছথষ্ট সছচতন হ'ল োছত ক'ক এজনী ভাল 

ভদ্ৰ কুকুৰ হয়। বনুৰ মাকৰ মছত বুঢ়া িাশলকাই মাত নলয়, েশতছক সকছলা কথা ক'কক 

সৰুছতই শিকাব লাশেব। লেছত বনুৰ মাকৰ মতবাি হ'ল যে শিশুক হাতীৰ খাৱছনছৰ খুৱাবা 

আৰু বাঘৰ চকুছৰ চাবা। সৰুছত বনুছয় যনাছখাৱাৰ কাৰছে মাকৰ পৰা মাছজ সমছয় িুই এচাট 

খাইশেল আৰু িুই এবাৰ মাছক যোৰলক খুওৱাৰ পাচত বশমও কশৰশেল। যমািীৰ স্বচ্ছ ভাৰত 

অশভোন যহাৱাৰ বহু আেছৰ পৰা বনু হতৰ ঘৰত স্বচ্ছ ঘৰ অশভোন চশল আশেল আৰু অসম 

অশভোশিক মহাশবিযালয়ৰ যহাছষ্টলত থাশক পশঢ় অহা বনুৰ যিউতাক যসছয় বনুক মাছজ মাছজ 

কয় 'মাৰৰ চাফা যবমাৰ আছে। আমাৰ যহাছষ্টলত ঠাণ্ডা শিনত ২০/২৫ শিনললছক ো যনাছধ্াৱা 

শকমান ল'ৰা আশেল। আৰু ৰূমত আঠুৱা যনাছতালা বহুছতা ল'ৰা যিশখশেছলা। শকেুমাছনছতা 

শনজৰ ৰূম বেৰত ৩/৪ বাৰ মানছহ ঝাৰু শিছয়।' বনুছয় হা াঁশহ যিউতাকক কয় 'অ তাৰমাছন পুহ 

মাহত শনছতৌ ো ধ্ুই বৰ কষ্ট পাইো আৰু যহাছষ্টলৰ কথা মনত যপলাই িুখ কশৰো।' মাকৰ পৰা 

বনুছয় পশৰপাশত যহাৱা, স্বচ্ছতা সৰুছৰ পৰা শিশকশেল বাছব বনু হতৰ ঘৰত দ্ৰশয়িংৰূম যখচা আৰু 

যঘিাশল থকাৰ যকাছনা শনয়ম নাশেল। মাছক  ক'কক বুজাই শিছল যে যমাৰ ঘৰত যচাফাত উঠঠ 

যচাফাৰ োৰু কাছমাৰা, যচাফাত জশপওৱা, যজাতাৰ যৰকৰ পৰা যজাতা কাছমাৰা, ঘৰ যলছতৰা 

কৰা আশি কাম নচশলব। বনুৰ যক্ষত্ৰছতা মই যচকশনৰ আেতছহ শবিযা মাশন চশলশেছলা আৰু 

যতাৰ যক্ষত্ৰছতা মাশন চশলম। বনুছয় সৰুছৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ যবৰত আক এটা মাশৰ যপাৱা নাই। 

আেশৰত কথা মাছক এবাৰ শিকাই বুজাই শিয়াৰ পাচত ক'কই মাকৰ কথা আখছৰ আখছৰ পালন 

কছৰ। েশিও মাছক  ক'কক মাছজ সমছয় লেত ৰখা যেলডাল যিখুৱাই ক'কক শকন্তু যকশতয়াবা 

কাতশচৎছহ এচাত শিব লো হয়। লাছহ লাছহ ক'কই বনুৰ সলশন মাকৰ লে অশধ্ক যলাৱা হ'ল 



আৰু ভিাছফানৰ শবজ্ঞাপনছতাৰ িছৰ অনবৰছত মাকৰ পাছচ পাছচ োৰ িছৰ লাশে থকা হ'ল। 

যকৱল আছবশল/েধ্ুশল সময়ত ফুশৰবৰ বাছব ক'কই টাটাকৰ বাছব ঘৰৰ মলূ িুৱাৰ খনৰ মুখত 

বশহ থাশক অছপক্ষা কৰা হ'ল।  

এশিন িুশিনলক ক'কৰ বয়স শতশনমাহ হবৰ হ'ল আৰু এশিন বনু আৰু যিউতাছক 

যৰশবজৰ যবজী শিয়াবৰ বাছব ক'কক ডা: িম মাৰ শিশনক যপট এণ্ড যভটলল গল ে'ল । ডা: িম মাই 

ক'কৰ ওজন চাছল আৰু গ্ৰথ খুউব ভাল যহাৱা বুশল গক ক'কক যৰশবজৰ যবজী শিছল। ডা:িম মাৰ 

শিশনকৰ পৰা ক'কক ঘৰত গথ  যিউতাক আৰু বনু শনজৰ শনজৰ কামত ওলাই ে'ল। িুঘণ্টামান 

পাচত বনুৰ যিউতাছক বনুৰ মাকৰ পৰা যফান কল এটা পাছল। তৎক্ষোত ঘৰলল আহা, ক'কৰ 

নাক মুখ ফুশল গেছে আৰু উিাহ শনিাহ ভালিছৰ লব যনাৱাশৰ চতফটাই আছে। 

যফান পাই বনুৰ যিউতাক ততাতয়ালক ঘৰলল আশহল আৰু ক'কক োড়ীত উঠাই বনুৰ মাক 

যিউতাক িুছয়া ডা: িম মাৰ শিশনকলল বুশল ধ্াপশল যমশলছল। ডা: িম মাই ক'কক পৰীক্ষা কশৰ লছে 

লছে এশভল ইনছজকচন শিছল আৰু ক'যল 'শচন্তাৰ কাৰে নাই, এয়া যৰশবজৰ যবজজৰ শৰছয়কচন। 

সাধ্াৰেছত কুকুৰৰ যৰশবজৰ যবজজৰ পৰা যকাছনা শৰছয়কচন নহয়। শকন্তু লাখৰ মাজত মাত্ৰ এটা 

বা িুটাৰ হব পাছৰ। যমাৰ জীৱনত এয়াই প্ৰথম এছন যকচ।' ডা: িম মাই লছে লছে যতওৰ শিল্লীৰ 

বনু্ধ ডাক্তৰৰ লেছতা কথা পাশতছল আৰু যতওছয়া জনাছল যে এছন ধ্ৰেৰ শৰছয়কচনৰ যকচ 

যৰয়াৰ আৰু এশভল শিছলই ঠঠক হয় আৰু শৰছয়কচন গহ যকাছনা কুকুৰৰ মৃতুয যহাৱাৰ কথা 

যতওছয়া শুনা নাই। অবজাৰছভচনৰ বাছব বনুৰ মাক যিউতাকক এঘণ্টামান ৰবলল গক ডা: 

িম মাই আন যৰােী (কুকুৰ) যচাৱাত লাশেল। এঘণ্টা মান পাচত ক'কৰ উিাহ শনিাহ নছম মল হ'ল 

আৰু আৰু ফুলাও কশম আশহল। ক'কছয়া মাকৰ লেত যখলাত লাশেল। ক'কক পুনৰ পৰীক্ষা 

কশৰ ডা: িম মাই ক'যল " ক'ক সচালক যৰয়াৰ কুকুৰ। ১০ িতািংি চাঞ্চছতা মৃতুয জয় কশৰ আশহল 

আৰু এশতয়া লাখৰ মাজত এটাৰ যহাৱা শৰছয়কচন ক'কৰ হ'ল। এইবাৰৰ পৰা ক'কক যৰশবজৰ 

যবজী শিয়াৰ আেছত এশভল শি লম। এশতয়া ক'কক গল আছপানাছলাক ঘৰলল োব পাছৰ। মাকৰ 

পৰা যফান পাই ইশতমছধ্য বনুও আশহ যপট এণ্ড যভট পাইশেলশহ। শতশনও ক'কক গল জছুৰাডৰ 

শনজৰ ঘৰলল বুশল ৰাওনা কশৰছল। োওছত জছুৰাড শতশন আশলৰ পৰা বনুছয় িুখন ডাঙৰ শপজা 

শকশন লছল আৰু মাকক ক'যল যে এশতয়া আৰু ভাত বনাই যখাৱাৰ সময় নাই বাছব আশম আজজ 

শপজাছক খাম। আচলছত বনুছয় এছনছয়া ভাত খাই যবয়া পাই আৰু সুশবধ্া পাই সুছোেৰ 

সিবযৱহাৰ কশৰছল। বনৰু মাক আৰু যিউতাছক শপজা খাই বৰ এটা ভাল নাপাই েশিও বনুৰ 

লেত লেত পশৰ মাছজ সমছয় খাব লো হয়। 



শপজা এশবধ্ ইটাশলয়ান যচছপটা যেড বা ৰুঠট োক যৰামান সকছল পাশনচ ফকাশচয়াচ (panis 

focaciaous) বুশল গকশেল। শপজা িব্দছটা ৯৯৭ চন মানত প্ৰথম বযৱহাৰ হয় আৰু এই িব্দছটা 

মধ্য তথা িশক্ষে ইটালীত জনশপ্ৰয় গহ পছৰ। শপজা িব্দছটা যলঠটন িব্দ শপটাৰ পৰা আশহছে। 

এশিন বনুছয় শপজাৰ এই ইশতহাস টাটাকক গক থাছকাছত টাটাছক যধ্মাশলছত বনুক শুশধ্শেল, 

যলঠটনৰ শপটা িব্দছটা আছকৌ আমাৰ অসমীয়াৰ শপঠা িব্দৰ পৰা অহা নাইছতা। পৰম্পৰােত 

ভাছব শপজা িুখীয়া ইটাশলয়ান সকলৰ খািয আশেল আৰু শপজাৰ ওপৰত শবলাহী, শচজ আশিৰ 

প্ৰছলপ শি ইয়াক সুস্বািু বা যটঠষ্ট কশৰ যতালা গহশেল। শিতীয় শবশ্বেুদ্ধৰ পাচত শপজা যোছটই 

শবশ্বছত শবয়শপ পছৰ আৰু বহুছিিত জনশপ্ৰয় হয়। ১৯৮০ চন মানত শপজাই ভাৰতত ভুমুশক 

মাছৰ। ১৯৯৬ চন মানত ভাৰতত শপজাৰ আছমশৰকান যেণ্ড সমূছহ প্ৰছবি কছৰ আৰু শপজা 

ভাৰতত যচানীয়া োন্ধীৰ সমাছন সমাছন জনশপ্ৰয় গহ পছৰ। লাছহ লাছহ ভাৰতত শবশভন্ন 

অশৰজজছনল ইটালীয়ান যেণ্ডৰ শপজাছয়া প্ৰছবি কছৰ। ঘৰলল আশহ বনুছয় মাছঘ মশৰটা ( আমাৰ 

অসমৰ মাছঘ মশৰটাৰ পৰা নামছতা শিয়া নাইছতা?) আৰু শচছকন শপজা িুখন সকছলাছক খাবৰ 

বাছব যেটত ভোই শিছল। ক'কছকা এটুকুৰা সৰু শপজা শিছল েশিও ক'কই শুঠঙ শুঠঙ শপজা 

টুকুৰাছটা নাখাল আৰু তাৰ পাচত যকাছনা শিছনই শপজাত মুখ শনশিছল।  

এশিন িুশিনলক ক'ক ডাঙৰ হবলল ধ্শৰছল। বনুৰ মাছক এশিন ক'যল,  ক'কক িহললছক 

শহচাব শিকাব লাশেব। কথা মছতই কাম। ক'কক মাছক শহচাব শিকাবলল আৰম্ভ কশৰছল। এক, 

িুই, শতশন, চাশৰ , পাচ গলছক যকডছবশৰজৰ টুকুৰা শি শি মাছক শিছকাৱা আৰম্ভ কশৰছল। ভাশবছল 

পাচললছক বুজা যহাৱাৰ পাচত িহললছক শিকাব। ক'কই যকডছবশৰজ, বয়ল যকক আৰু যপৰা 

খাই খুউব ভাল পায়। পাচললছক শিছকাৱাৰ পাচশিনা খন বনৰু যিউতাছক ক'কৰ কাৰছে চাশৰটা 

বয়ল যকক আশনছো শিছন এটালকছহ শিবা। ডা: িম মাইছতা খুৱাবলল মানাই কশৰছে। ক'কই কথা 

শখশন শুশন আশেল আৰু মাছক শিজত শমঠাই যকইটা যথাৱাৰ পাচছৰ পৰা শিজৰ সনু্মখত বশহ 

ভূকা আৰম্ভ কশৰ শিছল। অিাশন্ত পাই মাছক ক'কক এটা বয়ল যকক খাবলল শি ক'যল, যহা খা 

আৰু শকন্তু নাই। অলপ সময় ক'ক মছন মছন থাশকল েশিও শকেু সময় পাচত পুনৰ শিজৰ 

সনু্মখত বশহ গল ভূশকবলল ধ্শৰছল। আমশন পাই মাছক আৰু এটা বয়ল যকক ক'কক খাবলল শি 

খছঙছৰ কছল 'আজজছয়ই িুটা খাশল, আৰু নাপাৱ। কাইললছহ পাশব।' ইয়াৰ পাচত  ক'ক িান্ত হ'ল 

আৰু এটা সময়ত ঘৰৰ সকছলাছৱ ভাতপানী খাই শুবলল ে'ল। ক'কও শনজৰ শবচনাত শুই 

থাশকল। পাচশিনা পুৱা শুই উঠঠ ক'কই পুনৰ শিজৰ সনু্মখত বশহ ভূশকবলল আৰম্ভ কশৰছল। 

খঙছত মাছক যেল যিখুৱাছল েশিও  ক'কই ওছলাটাই যেছঙশৰ মাশৰছহ ধ্শৰছল। উপায় নাপাই 

মাছক ক'কক শিজৰ পৰা ৰাশতপুৱাই বয়ল যকক এটা উশলয়াই খাবলল শিছল। ইশতমছধ্য 



ক'কই  শতশনটা বয়ল যকক খাই যিষ কশৰছল। শকেু সময় ক'ক িান্ত গহ মছন মছন থাশকছল। 

শকন্তু এঘণ্টা মান পাচত  ক'কই পুনৰ শিজৰ সনু্মখত ভূশকবলল আৰম্ভ কশৰছল। এইবাৰ খঙছত 

বনুৰ মাছক চাশৰ নম্বৰৰ বয়ল যককছটা  ক'কক খাবলল শিছল। ক'কই চাশৰ নম্বৰৰ বয়ল যককছটা 

খাই ক'ক চুপ গহ পশৰল আৰু শনজৰ শবচনালল গে নাক যঘাৰছঘাৰাই শুই পশৰল। ক'কৰ সিংখযাৰ 

জ্ঞান যিশখ ঘৰৰ সকছলা আেশৰত হ'ল।  

ক'ক লাছহ লাছহ লায়ন শকিং শচছনমা খনৰ শসিংহৰ যপাৱাশলছটাৰ িছৰ িুষ্ট হবলল আৰম্ভ 

কশৰছল। ক'কৰ বয়স যতশতয়া ৬/৭ মাহ মাছথা গহশেলছহ হঠাৎ এশিন ঘৰৰ মূল িুৱাৰ খন যখালা 

পাই ক'ক অন্তধ্ মান হ'ল। অশফচত থকা বনুৰ যিউতাকলল বনুৰ মাছক কাজি কাজি যফান 

কশৰছল, ক'ক যহৰাল । যিউতাছক উিৰ শিছল ক'গল োব, যেটৰ তলৰ পাশকমিংছত শনশ্চয় যখশল 

আছে। ইমান বহল যকটল শেজ যকছনলক পাৰ হব। মাছক উিৰ শিছল, শচশকওশৰঠট োডম আৰু 

মই সকছলাছত শবচাশৰছলা শকন্তু ক'ক নাই। বনুৰ যিউতাক ততাতয়ালক ঘৰ পাছলশহ। ক'ক ক'ক 

বুশল বহুছতা শচঞশৰছল শকন্তু ক'ক নাই। মনৰ িুখত বনুৰ মাক যিউতাক িুছয়া ড্ৰশয়িং ৰূমত বশহ 

পশৰল। যিউতাছক যফান কশৰ বনুক খবৰছটা শিছল। খবৰছটা পাই বনু আৰু মাকৰ মাকত 

যফানছত এখুণ্ডা ভালিছৰ লাশেল আৰু মাকক অসাৱধ্ান (Careless) বুশল যকাৱাত মাছক 

খঙছত যফানছটা কাঠট শিছল। 

বনুৰ মাক যিউতাক িুছয়া মুখ ওছিালাই দ্ৰশয়িং ৰূমত বশহ আশেল। যতছনছত যকাছনাবাই 

আশহ কশলিংছবল বজাছল। বনুৰ মাছক িুৱাৰ খুশল যিশখছল যেটৰ সুৰক্ষাকমী ৰাঘছব যকালাত 

তুশল ক'কক গল আশহছে। ক'কক  যিশখ বনুৰ মাছক শচঞশৰ উঠঠল 'অ ক'ক যিছখান এইছটা।' 

মাকৰ শচঞৰ শুশন বনুৰ যিউতাছকা বাশহৰলল ওলাই আশহল আৰু ক'কক ৰাঘবৰ যকালাৰ পৰা 

শনজৰ যকালালল আশন শুশধ্ছল। ক'ত পালা ক'কক। ৰাঘছব উিৰ শিছল যেটৰ কাষৰ এচএচশব 

(SSB: Sashastra Seema Bal )অশফচৰ বাচ খনৰ কাষত। ক'কই বাচখনৰ কাষত বাঘৰ িছৰ 

পজজচন গল বশহ আশেল আৰু িুটা যধ্কুৰা কুকুছৰ আমাৰ োৱলল যকশতয়াবা যমমশন ে'যল 

যেছনলক শকেুমান মানুছহ থৰ গহ চাই, ঠঠক যতছনিছৰ চাই আশেল। কুকুৰ িুটাই আেছত যবাধ্হয় 

এছনকুৱা কুকুৰ যিখা নাশেল আৰু যসছয় বাঘৰ যপাৱালী যন আন শকহবাৰ যপাৱালী চাই আশেল। 

ক'কছয়া যবাধ্হয় তাহাতক ভয় খুৱাবলল বাঘৰ পজ শি আশেল। ইয়াছক গক ৰাঘব যেটৰ তললল 

নাশম ে'ল। যিউতাছক ক'কক ড্ৰশয়িংৰূমৰ মজজয়াত নমাই শিছল। মাছক খছঙছৰ ক'কলল 

যঘাপালক চাই শভতৰৰ পৰা কাঠৰ যেল িাল আশন ক'কৰ শতকাত যজাছৰছৰ িুচাত লোই শিছল 

আৰু ক'যল "আজজৰ পৰা এছনিছৰ মছন মছন পলাই োশব? যতাক যতা আজজ যধ্কুৰা িুটাই ফাশল 

যপলাছল হয়।" ভয় খাই ক'কই যিউতাকৰ ভশৰৰ তলত যসামাই যলওছসউ গহ পশৰল। ক'কক 



যকালাত তুশল যিউতাছক বুজাছল "চা ক'ক,  আজজ তই মৃতুয মুখৰ পৰা বাশচ আশহে। এছনিছৰ 

তই অকছল ে'যল যতাক ৰাস্তাৰ কাষৰ আন যধ্কুৰা (আমাৰ আইটাই আছকৌ ভতুৱা কুকুৰ বুশল 

গকশেল)  কুকুৰছবাছৰ যতাক জীয়াই জীয়াই ফাশলব নতুবা আন মানুছহ যতাক যকালাত তুশল 

শনজৰ ঘৰলল গল োব। েশতছক আজজৰ পৰা যকশতয়াও অকছল ঘৰৰ বাশহৰ নহশব।" ক'কছয়া 

বুজাৰ িছৰ মূৰ যজাকাশৰছল আৰু যনগুৰ মাশৰছল। যিউতাছক ক'ক ঘূশৰ অহা খবৰছটা বনুক 

জনাছল আৰু বনুছয়ও মনত আনি পাছল।  

বনু হতৰ ঘৰৰ কাষছত আছে সিস্ত্ৰ সীমাবলৰ কামাছণ্ডণ্টৰ  কাে মযালয়। সিস্ত্ৰ সীমা বল 

( SSB) ভাৰতৰ যকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধ্ীনৰ এক সীমা সুৰক্ষাৰ বাছব েঠন কৰা এক অধ্ মসামশৰক 

বাশহনী। এই বাশহনী ভাৰত চৰকাৰৰ েহৃ মিনালয়ৰ অধ্ীন আৰু সাধ্াৰেছত ভাৰত যনপাল আৰু 

ভাৰত ভূটান সীমান্তত শনছয়াজজত কৰা হয়। এই বাশহনীছটা প্ৰথছম ১৯৬৩ চনত Special 

Services Bureau শহচাছব ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত েুদ্ধৰ পাচত েঠন কৰা গহশেল। এই বাশহনীৰ 

মূখয কাম আশেল যচাৰািংছচাৱা শবভােক  ( Intelligence Bureau)  প্ৰছয়াজনৰ সময়ত অস্ত্ৰ 

িস্ত্ৰছৰ সহায় কৰা বা যবক আপ চাপ মট শিয়া। পৰবতী সময়ত সিস্ত্ৰ সীমা বলৰ যচাৰািংছচাৱা 

আৰু অসামশৰক কমী সকলক ইছণ্টশলছজঞ্চ বুৰলল বিশল কৰা হয় আৰু Research and 

Analysis Wing (RAW) নামৰ যচাৰািংছচাৱা সিংস্থাৰ জন্ম শিয়া হয়। ৰ নামৰ ভাৰতৰ যচাৰািংছচাৱা 

সিংস্থা এশতয়া আছমশৰকাৰ শচআইএ, ৰাশেয়াৰ যকজজশব, ইজৰাইলৰ যমাোি আশি যচাৰািংছচাৱা 

সিংস্থাৰ িছৰ চতুৰ আৰু কাে মযিক্ষ। এেএেশবছয়ও শনজৰ কামত সমূ্পে ম সফলতা যিখুৱাই আৰু 

১৯৭১ চনৰ ভাৰত পাশকস্থান েুদ্ধ (বািংলা যিিৰ স্বাধ্ীনতা েুদ্ধ) আৰু পৰবতী সময়ত কাশে মলৰ 

েুদ্ধত শনজৰ যসৌে ময বীে ময প্ৰিি মন কছৰ। বতমমান এচএচশবছয় উিৰাখণ্ড, উিৰ প্ৰছিি, শবহাৰ, 

পজশ্চম বিংে, শচশকম, অৰুোচল প্ৰছিি, অসম আশি ৰাজযত কম মৰত গহ অহমশনছি যিিৰ সীমাৰ 

ওপৰত অতন্দ্ৰ প্ৰহৰীৰ িছৰ চকু ৰাশখ আছে। সিস্ত্ৰ সীমাবছল যিিত আতিংকবািীৰ কাে মযকলাপ 

আৰু যিিলল শনচােুক্ত দ্ৰবয বা ড্ৰােচৰ সৰবৰাহ বন্ধ কশৰবৰ বাছবও অহমশনছি কাম কশৰ আছে। 

বহুছতা এচএচশবৰ যজাৱান আতিংকবািীৰ লেত েুজ কশৰ স্বহীছিা গহছে। সিস্ত্ৰ সীমা বলক 

সহায় কশৰবৰ বাছব বহুছতা শিফাৰ ডে বা যচাৰিংছচাৱা কুকুছৰও অহমশনছি কাম কশৰ আছে। 

ইশতমছধ্য বনু কছলজৰ পৰা আশহ ঘৰ পাছলশহ আৰু আশহছয়ই ক'কক লেত বহুৱাই বহুছতা 

োশল িপশন আৰু বুজশন শিছল। কছলজৰ পৰা ঘূশৰ আছহাছত বনুছয় এচএচশব অশফচত 

যতওছলাকৰ ডে ভানখনত িুটা কুকুৰ যিশখ আশহশেল আৰু যসছয় টাটাকক ক'যল "টাটা ক'কৰ 

শকজান এচএচশবৰ কুকুৰ হবৰ মন আছে আৰু যসছয় এচএচশবৰ অশফচলল পলাই গেশেল। 



যেকুৰা িুটাৰ কাৰছেছহ চাছে কমাছণ্ডণ্টক লে কশৰব যনাৱাশৰছল।" এই বুশল বনু আৰু যিউতাছক 

লাশফিং িাবৰ সিসয সকছল হাঁহাৰ িছৰ হা াঁ হা াঁ হা াঁলক হা াঁশহবলল ধ্শৰছল। 

পাচশিনা পুৱা শুই উঠঠ আশহ ঘৰৰ আেফালৰ গে শথয় হ'ল। ঘৰৰ সকছলাছৰ শুই উঠঠ 

আেফালৰ যবলকশনত শথয় গহ ৰাস্তালল যচাৱাছটা এটা অভযাসৰ িছৰ। বনুছয় ৰাস্তালল চাই 

যিশখছল যে িুটা যধ্কুৰা কুকুছৰ বাছৰ বাছৰ যেটৰ আছেছৰ অহাছোৱা কশৰ আছে। কুকুৰ িুটাৰ 

পায়চাশৰ যিশখ বনুছয় যিউতাকক মাশতছল "টাটা এইফাছল আশহ যচাৱাছচান, এই িুটা কাশল 

ক'কক চাই থকা কুকুৰ িুটা যনশক?" যিউতাছক যবলকশনলল গে যিশখছল এটা ক'লা আৰু এটা 

ৰঙচুৱা মুো বৰেৰ কুকুছৰ ৰাস্তাছৰ অহাছোৱা কশৰ আছে আৰু মাছজ মাছজ বনুহতৰ যেট 

যটছনছমণ্টলল চাই আছে। বনুৰ যিউতাছক কুকুৰ িুটাৰ কাণ্ড যিশখ বনুক  ক'যল " ৰ, শচশকওশৰঠট 

ৰাঘবক শুশধ্ চাও। যোৱাকাশল শসছয়ই ক'কক উদ্ধাৰ কশৰ আশনশেল।" এই বুশল যিউতাছক 

ৰাঘবক যফানকশৰ যেটৰ ওচৰলল আশহ কুকুৰ িুটা চাবলল কছল। ৰাঘছব যেটৰ মুখৰ পৰা কুকুৰ 

িুটালল চাই শচঞশৰ বনুৰ যিউতাকক ক'যল "চাৰ, হয় এই িুটাই কাশলৰ কুকুৰ িুটা। শসহছত কাশল 

যমাক ক'কক গল যেটৰ শভতৰলল যসামাই অহা চাই আশেল আৰু যসছয় চাছে ক'কক চাবলল 

ভুমুকা ভূমুশক কশৰ আছে।" কুকুৰ িুটাক যচছঙলীয়া ল'ৰাই ধ্ুনীয়া যোৱালী যিশখছল যোৱালীৰ 

ঘৰৰ আেত পায়তাৰা শিয়াৰ িছৰ পায়তাৰা শিয়া যিশখ ৰাঘছব হা াঁশহ ৰাশখব যনাৱাৰা হ'ল। বনুছয় 

যিউতাকক ক'যল " ব'লা টাটা ক'কক তললল গল োও আৰু শসহতক ক'কক যিখুৱাই শিও আৰু 

লেছত ক'কই ইমান বহল যকটল েীজ যকছনলক পাৰ হ'ল তাছৰা তিন্ত কশৰ আছহা।" ইয়াছক 

গক বনুছয় যিউতাকৰ লেত ক'কক যকালাতলল তললল নাশম ে'ল। যেটৰ যেটৰ ওচৰত ক'কক 

নমাই শি বনুছয় যিউতাকক যেটৰ বাশহৰত ৰবলল ক'যল োছত ক'ক ওলাই যিৌৰ মাশৰছল বাশহৰত 

থকা কুকুৰ িুটাই ক'কক আশহ আক্ৰমে কশৰব যনাৱাছৰ। বনুৰ কথা শুশন ক'কই যেটৰ শভতৰত 

যেটৰ শকেু িৰূলল গে িীঘললক জাপ মাশৰ যকটল েীজখন পাৰলহ ৰাস্তাত থকা টাটাকৰ ওচৰ 

পাছললে। ক'কৰ লিং জাপ আৰু জাপ মৰাৰ যটকশনক যিশখ বনু, ৰাঘব আৰু বনুৰ যিউতাক 

আেশৰত হ'ল। ইমান সৰু যপাৱালীৰ ইমান িীঘল জাপ। ৰাঘছব ক'যল " চাৰ এইছটা বাঘ আৰু 

পােৰ ক্ৰচ যপাৱালী নহয়ছতা? ইমান িীঘল জাপ মাশৰছে। বয়স যিছখান এবেৰ যহাৱাই নাই।" 

যিউতাছক ৰাঘবক ক'যল " নহয় অ' এই শপঅৰ পাে। এইৰ মাক বাছপকৰ নাম থকাৰ লেছত 

এইৰ KCI (Kennel Club of India) প্ৰমাে পত্ৰও আশেল। বনুছয়ছহ ফাশল যপলাছল আৰু নতুন 

নাম শিছল।" ইশতমছধ্য ৰাস্তাত ঘূশৰ থকা যেকুৰা কুকুৰ িুটাই শকেু িৰূৰ পৰা ক'কক পে মযছবক্ষে 

কৰাত লাশেল। যিউতাক লেত থকা বাছব ক'কৰ সাহ বাশঢ়ল আৰু তাই বাঘৰ পজ গল শসহতলল 

চাই ভুশকবলল ধ্শৰছল। ভুকভুকশন শুশন যেকুৰা িুটাই বুজজছল যে এইছটাও আমাৰ িছৰ কুকুছৰই 



আৰু যফছপশৰ পাশত ভুশকবলল আৰম্ভ কশৰছল। সতযৰ অনুসন্ধান কশৰ িুই যেকুৰা অলপ পাচত 

অনয ফাললল আতশৰ গুশে ে'ল । বনুছয় যেকুৰা িুটাৰ ৰঙাছটাৰ নাম জজশম আৰু পখৰাছটাৰ 

নাম টশম শি ৰাঘবক ক'যল "কুকুৰ িুটা আশহছল যমাক খবৰ শিবা। মই শসহতক শবেুট খুৱাই 

খুৱাই ক'কৰ বনু্ধ কশৰম।" বনুৰ যিউতাছক ৰাঘব আৰু যেটৰ আনজন শচশকঅশৰঠট মৃিুলক 

অনবৰছত যেট বন্ধ ৰাশখবলল গক শনজৰ যেট পাছলশহ। বনুৰ যিউতাছক যকাচত তুশল গল 

আছহাছত ক'কক ক'যল "ক'ক তই নীলা শিয়ালৰ সাধ্ুছটাৰ িছৰ শকয় ভুশক শিশল। নহছল যেকুৰা 

যকইটাই যতাক বাঘ বুশল সিায় সমীহ কশৰ থাশকল হয়। শকেুমান সময়ত েশি যমৌন গহ থাশকছল 

যতাৰ এডভাছণ্টজ হয় মছন মছন থাশকশব।" ক'কছয়া বুজাৰ িছৰ মূৰ যজাকাশৰছল। 

েশিও কুকুৰ েুশধ্ঠিৰৰ যিষ সিংেী আশেল, অসম বা ভাৰতত বহু  কম মানুছহছহ যকছনল 

িাব অব ইজণ্ডয়াৰ শবষছয় জাছন বা েম পায়। যকছনল িাব অব ইজণ্ডয়া বা যকশচআই (KCI) শুদ্ধ 

(pure) জাতৰ কুকুৰ সমহূক যৰজজছেচন কশৰ প্ৰমাে পত্ৰ শিয়া এক সিংস্থা। শপঅৰ ফৰ শচঅৰ 

বুশল যতল যকাম্পানী এটাৰ শবজ্ঞাপন এটা আমাৰ বহুছতই যবাধ্হয় যিখা পাইছে। কুকুৰ 

শকছনাছত যকশচআইৰ প্ৰমাে পত্ৰ থাশকছল কুকুৰৰ জাত বা েীড সম্পছকম শকছনাতাজন শনজশ্চত 

থাশকব পাছৰ। পঞ্জীয়নৰ ওপশৰও যকশচআছয় ডে শ্ব, কুকুৰৰ প্ৰশতছোশেতা, কুকুৰৰ প্ৰমচন শ্ব 

আশিছৰা আছয়াজন কছৰ। যকছনল িাব অব ইজণ্ডয়া কুকুৰৰ আন্তৰােীয় সিংস্থা Federation 

Cynologique Internationale  আৰু International Organization of Standardization ৰ ও 

সিসয। বৃঠটেৰ ৰাজত্ব কালত ভাৰতবষ মত ১৮৫৭ চনৰ পৰা ১৯৪৭ চনলল হায়িৰাবাি, উঠট, 

মহীিূৰ, কশলকতা আশি ঠাইত যকইবাটাও যকছনল িাব বা কুকুৰ যপ্ৰমী বযজক্তৰ সিংস্থাই েঢ় গল 

উছঠ। স্বাধ্ীনতাৰ পাচত এই সকছলাছবাৰ সিংস্থা লে গহ ১৯৭৮ চনত যকছনল িাব অব ইজণ্ডয়া 

েঠন কছৰ। যকছনল িাব অফ ইজণ্ডয়াৰ উপশৰও শবশভন্ন জাতৰ কুকুৰৰ েৰাকী সকলৰ German 

Shepherd Dogs Club of Indian,  Great Dane Club of India, Tamilnadu Rottweiler 

Association,  Indian Steger Show  আশি শবশভন্ন িাব আছে। বনুছয় এশিন যিউতাকক 

শুশধ্ছল "টাটা আমাৰ অসমৰ যিিী কুকুৰছবাৰৰ শকবা িাব আছে যনশক?"  যিউতাছক উিৰ 

শিছল মই নাজাছনা যিই। বনুছৱ হা াঁশহ হা াঁশহ যিউতাকক ক'যল "নাই েশি যিছখান আশম 'ভতুৱা 

কুকুৰ িাব অব আচাম' বুশল এটা কুকুৰৰ িাছবই খুশলব পাছৰা।" 

বনুৰ ফাইছনল পৰীক্ষা যিষ হ'ল আৰু বনুছয় শমজমাত স্থাপন যহাৱা 'শনটচ শমজমা (NITS 

MIRZA) নামৰ অশভোশিক মহাশবিযালয় খনত শৰচাচম এশচছষ্টণ্ট শহচাছব এছপ্ৰশণ্টশেপ আৰম্ভ 

কশৰছল আৰু লেছত জজআৰই(GRE) আৰু টছফল(TOEFL) পৰীক্ষাৰ বাছব চুৰান্ত প্ৰস্তুশত আৰম্ভ 

কশৰছল। কছলজৰ ফাইছনল ইছয়ৰত থাছকাছতই বনুছয় অনলাইন যোছে পাৰশম্ভক প্ৰস্তুশত সমূ্পে ম 



কশৰশেল। শনটচ শমজমা অশভোশিক মহাশবিযালয় খন যকইজনমান এইশচয়াছন(AEC) ২০০৭ 

চনত আৰম্ভ কশৰশেল আৰু ২০০৯ চনৰ পৰা কছলজখনত শিক্ষাবষ ম আৰম্ভ গহশেল। বনুৰ মাক 

আৰু যিউতাছক কছলজ খনত েছথষ্ট অিংিীিাশৰত্ব (Shares) শকশনশেল আৰু যসছয় কছলজ 

সম্পকীয় কামকাজত শনটচ শমজমালল অহাছোৱা কশৰশেল। বনুছয় মাকক ক'যল এইবাৰ তুশম 

আৰু টাটা শনচলল ে'যল মছয়া এছকলছে োম আৰু ক'কক লেতলল গে শনটচ শমজমা যিখুৱাই 

আশনম। োওছত প্ৰথছম টাটাই পঢ়া AEC (Assam Engineering College) খন যিখুৱাই শনম। ঘূশৰ 

আছহাছত নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত থকা ভূৱছনশ্বৰী মজিৰৰ পৰা আইআইঠট গুৱাহাটী (Indian 

Institute of Technology Guwahati: IITG) খছনা যিখুৱাই আশনম। এছকশিনই শতশনখন 

ইজঞ্জশনয়াশৰিং কছলজ যিশখছল ক'কৰ বহুত জ্ঞান হব। বাছপকলল চাই বনুছয় ক'যল টাটা তুশমছে 

যকাৱা ঘ্ৰাছেে অদ্ধম যভাজনিং , শতশনখন ইজঞ্জশনয়াশৰিংকছলজ যিশখছল ক'কক আধ্া নহছলও 

শতশনভােৰ এভাে ইজঞ্জশনয়াৰ হবই। তাছত ক'কৰ আইশকউ(IQ) ইমান যবশে। যিউতাছক বনুক 

ক'যল মই শকন্তু ইমান োড়ী চলাব যনাৱাছৰা। পৱনক কাইলল পুৱা ৯টা বজাত আমাৰ ঘৰ আশহ 

যপাৱালক মাশত যি। বনু আৰু যিউতাকৰ কছথাপকথন শুশন ক'কই আনিছত যনগুৰ মাশৰ ঘৰৰ 

শভতৰত ইফালৰ পৰা শসফাললল যিৌশৰবলল ধ্শৰছল। 

 

 

পাচশিনা পুৱা যেটৰ শচশকওশৰঠট োডম ৰাঘছব আশহ কশলিংছবল বজাই কছলশহ যে কুকুৰ িুটা 

আশহছে। বনুছয় ো ধ্ুই থকা বাছব বনুৰ মাছক শথন এৰাৰুট শবেুট এছপছকট হাতত গল ক'ক সহ 

তললল নাশম ে'ল। উছেিয ক'কক তলছত যপোব কৰাই আশনব আৰু যবছচৰা ভতুৱা যকইটাক 

খাবলল শবেুত যকইটা শি আশহব। তললল গে ক'কক ৰাস্তাৰ কাষত যপোব কৰাই ভতুৱা িুটাক 

এটা এটা শবেুট খাবলল শিছল। ৰাঘছব অলপ িৰূত ক'কক ধ্শৰ থাশকছল। কুকুৰ িুটাই শুঠঙ শুঠঙ 

শবেুট িুটা নাখাই থৰ গহ গৰ থাশকল। বাশহৰৰ কুকুৰক শবেুট শিয়া যিশখ ক'কই ভুশক ভুশক হুলসু্থল 

লোই শিছল। মাছক ৰাঘবক ক'যল, ক'কক যমাক যি আৰু তই ওপৰৰ পৰা চাৰক খুজজ এছপছকট 

গুড যি শবেুট গল আহলে। ক'কই কুকুৰ িুটাক অন মেল ভুশক ে'ল আৰু শনজৰ ভাষাত শকবা 

শকশব োশল মাকছকা শিছল। ক'কৰ মছত ৰাস্তাৰ বনৰীয়া কুকুৰক শকয় শবেুট শিব লাছে। 

ইশতমছধ্য ৰাঘছব গুড যি শবেুট এছপছকট গল আশহল। ৰাঘবক ক'কক ধ্শৰবলল শি মাছক িুছয়াটা 

কুকুৰক এটা এটা গুড যি শবেুট শিছল। কুকুৰ িুটাই শুঠঙ গল ফটাফট শবেুট িুটা খাল। তাৰ 

পাচত এটা এটালক শি শবেুট যপছকট ভতুৱা িুটাক খুৱাছল। খাই উঠঠ শসহছত যনগুৰ যজাকাশৰ 

অহা বাছটছৰ গুশচ ে'ল। ক'কছয়া শসহতক যনছিখা যনাছহাৱাললছক ভুশক থাশকল। মাছক ক'কক 



গল ওপৰলল আশহল। বনু আৰু যিউতাকক আশহ মাছক কছলশহ "যিশখো আজজকাশল ভতুৱা 

কুকুৰছৰা চইচ হ'ল। শথন শবেুট নাখাই। গুড যি শবেুট লাছে।আৰু এই ক'কছটা ইমান যজলাচ 

শকয়? ভতুৱা িুটাক শবেুট শিয়া অলছপা সহয যহাৱা নাই।" 

চাছৰ আঠ বজাৰ লছে লছে পৱন আশহ বনু হতৰ যেট পালশহ। ন বজাত বনু, মাক, যিউতাক 

আৰু ক'কই শমজমালল বুশল োত্ৰা আৰম্ভ কশৰছল। বনুৰ যিউতাছক পৱনক ক'যল AEC গহ োশব। 

AEC ত যসামাই োম। AEC(Assam Engineering College) বা অসম ইজঞ্জশনয়াশৰিং কছলজ 

অসম তথা উিৰ পূব মাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ইজঞ্জশনয়াশৰিং কছলজ। ১৯৫৫ চনত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধ্ান 

মিী ৺ জৱাহৰলাল যনছহৰুছৱ জালুকবাৰীত এই ইজঞ্জশনয়াশৰিং কছলজৰ উছিাধ্ন কছৰ আৰু 

অসমত অশভোশিক শিক্ষাৰ নতুন েুে আৰম্ভ হয়। ১৯৮০ চনত অসম অশভোশিক 

মহাশবিযালছয় ৰূপালী জয়ন্তী আৰু ২০০৫ চনত যেৌৰছবাজ্বল যসাোলী জয়ন্তী পালন কশৰ 

আজজও উচ্ছশিছৰ উজশল আছে। অসম অশভোশিক মহাশবিযালয় আেছত গুৱাহাটী 

শবশ্বশবিযালয়ৰ অধ্ীন আশেল আৰু Assam Science and Technology University (ASTU) 

স্থাপন যহাৱাৰ পাচত AEC নৱেঠঠত ASTU ৰ অধ্ীনলল আছহ। গুৱাহাটী শবশ্বশবিযালয়ৰ 

অধ্ীনত থাশকবৰ বাছব অসম অশভোশিক মহাশবিযালয়ৰ োত্ৰ োত্ৰী সকছল নযস্তস্বাথ মকাৰী শকেু 

বযজক্তৰ পছৰাচনাত পশৰ আছিালন কশৰশেল েশিও মহামানয গুৱাহাটী উচ্ছনযায়লয়ৰ 

হস্তছক্ষপত অসম অশভোশিক মহাশবিযালয় সহ অসমৰ সকছলা চৰকাৰী অশভোশিক 

মহাশবিযালয় ASTU ৰ অধ্ীনলল আছহ। প্ৰায় ৪০০ একৰ মাঠটত শবখযাত িীপৰ শবলৰ সমীপত 

আৰু গুৱাহাটী  শবশ্বশবিযালয়ৰ কাষত গুৱাহাটী:১৩ অসম অশভোশিক মহাশবিযালয় অৱশস্থত। 

এটা সৰু পাহাছৰ গুৱাহাটী শবশ্বশবিযালয় আৰু AEC ক পৃথক কশৰ ৰাশখছে। অসম অশভোশিক 

মহাশবিযালয় বা AEC ত শচশভল, যমকাশনছকল, ইছলকঠেছকল, যকশমছকল, ইছলকেশনক্স এণ্ড 

যটশলকশমউশনছকচন, কম্পম্পউটাৰ ইজঞ্জশনয়াশৰিং, ইনস্ট্ৰুছমনছটচন, ইনণ্ডাঠেছয়ল এণ্ড 

প্ৰডাকচন ইজঞ্জশনয়াশৰিং শবষয়ৰ শডগ্ৰী পাঠযক্ৰম আছে। লেছত শচশভল, যমকাশনছকল, 

ইছলকঠেছকল শবষয়ৰ িাতছকািৰ (ME: Master of Engineering) আৰু মাষ্টাৰ অব কম্পম্পউটাৰ 

এশেছকচন (MCA) ৰ পাঠযক্ৰছমা আছে। প্ৰথম অৱস্থাত অসম অশভোশিক মহাশবিযালয় 

সমূ্পে মৰূছপ আবাশসক (residential) কছলজ আশেল েশিও পৰবতী সময়ত ইয়াত ঘৰৰ পৰা 

অহা (day scholar) োত্ৰ-োত্ৰীছকা অধ্যয়ে কশৰবলল শিয় হ'ল। অসম অশভোশিক 

মহাশবিযালয়ত আঠটা যহাছষ্টল আছে। ইয়াৰ আঠ নম্বৰ যহাছষ্টলছটা যোৱালীৰ যহাছষ্টল। 

ইজঞ্জশনয়াশৰিং কছলজৰ োত্ৰ সকলৰ মাজত এই যহাছষ্টলছটা অশিেড় বুশল জনাজাত। কাৰে 

যহাছষ্টলছটাৰ শতনওফাছল পাহাৰ আৰু যহাছষ্টলৰ ৰাস্তাৰ মুখছত শপ্ৰজঞ্চপালৰ আবাসেৃহ। 



অসম অশভোশিক মহাশবিযালয়ৰ যকম্পাচ যসাছমাৱাৰ লছে লছে বনুছয় পৱনক ক'যল 

"প্ৰথছম টাটা হতৰ ৫নম্বৰ যহাছষ্টলৰ কাষত ৰাশখবা।" কথা মছতই পৱছন োড়ী শন ৫নম্বৰ 

যহাছষ্টলৰ আেত ৰাশখছল। োড়ীৰ পৰা নাশম সকছলা যহাছষ্টলৰ শভতৰলল যসামাই ে'ল। বনুছয় 

যহাছষ্টলৰ ৯নম্বৰ যকাঠাৰ সনু্মখত গৰ ক'কক কছল "চা ক'ক এইছটা ৰূমছত টাটা িুবেৰ আশেল। 

তাৰ পাচৰ িুবেৰ প্ৰথম মহলাত আশেল। বতমমানৰ আবাসী সকল যবাধ্হয় িাচ কশৰবলল ে'ল। 

যসই বাছব তলা ওলশম আছে। নহছল যতাক ৰূমৰ শভতৰছতাও যিখুৱাই শনছলা হয়।" ক'কক 

যোছটই যহাছষ্টলছটা যিখুৱাই শি বনু, টাটা আৰু বনুৰ মাক শতশনও োড়ীলল উভশতল।িাচ 

কশৰবলল যনাছোৱা িুই চাশৰজন আবাসীছয় বন ুহতলল চাই ভুমুকা ভুমুশক কশৰছল আৰু শনজৰ 

শভতৰছত শকবা কথা পাশতছল। োড়ীত উঠঠ বনুছয় ক'কক পুনৰ টাটাকৰ শিনৰ যহাছষ্টলৰ সাধ্ু 

যকাৱা আৰম্ভ কশৰছল। "শুন ক'ক, টাটাহত যেশতয়া প্ৰথম শিনা যহাছষ্টললল আশহশেল, যসই শিনা 

ৰাশত শচশনয়ৰ সকছল টাটা হতক যক যক হুৱা, যক যক হুৱা জালুকবাৰীৰ আশমছয়ই ৰজা, 

শিয়ালছবাৰ আমাৰ প্ৰজা বুশল শচঞশৰবলল লোই শিশেল। টাটা হতৰ যহাৱা শুশন পাহাৰৰ 

শিয়ালছবাছৰও সমাছন যহাৱা শিশেল আৰু শিয়ালৰ যহাৱা শুশন যহাছষ্টল আৰু ওচৰৰ কুকুৰছবাছৰ 

খুব ভুশকশেল। েশতছক তই েশি যকশতয়াবা ৰাশত ইয়ালল টাটাৰ লেত আহ আৰু শিয়লৰ যহাৱা 

শুন তৎক্ষোত নুভুশকশব, যসইছবাৰ আচল শিয়াল নহবও পাছৰ।" ক'কই বনুৰ কথাছবাৰ শুশন 

বুজজছপাৱাৰ িছৰ মূৰ যজাকাশৰছল। অলপ িৰূ গে পৱছন ইজঞ্জশনয়াশৰিং কছলজৰ মূল ভৱনৰ 

সনু্মখত োড়ী ৰখাই শিছল। োড়ীৰ পৰা সকছলা নাশমল। বনুৰ যিউতাছক শনজৰ বনু্ধ অৰূপলল 

যফান মাশৰছল। অলপ পাচত অৰূপ ওলাই আশহল আৰু িুছয়াবনু্ধছয় কথা পতাত লাশেল। িুই 

বনু্ধছয় কথা পাশত থকাৰ সময়ছত বন ুআৰু মাছক ক'কক কছলজৰ মূল ভৱনছটা আৰু কাষছত 

থকা যকশণ্টন খন যিখুৱাই আশনছল। 

বনু্ধৰ পৰা শবিায় গল বনুৰ যিউতাক, বনুৰ মাক, বনু আৰু ক'কই শমজমা অশভমুছখ োত্ৰা 

আৰম্ভ কশৰছল। োড়ীত উঠঠছয়ই বনুছয় মাত লোছল "টাটা যতামাছলাকৰ কছলজৰ টয়ছলটছবাৰ 

ইমান যলছতৰা। মই টয়ছলটৰ শভতৰ যসামাই নাকত ধ্শৰ থু থু কশৰ ওলাই আশহছলা। চাফা কশৰ 

ৰখাত অসুশবধ্া ক'ত? টয়ছলটৰ অৱস্থাই কছলজ আৰু যহাছষ্টলৰ হাইজজন আৰু পশৰোৰ 

পশৰচ্ছনতা শকমান তাছক প্ৰশতফশলত কছৰ।" বনুৰ কথা শুশন যিউতাছক উিৰ শিছল " বন ু

এইখন চৰকাৰী কছলজ হয়। এবাৰ চৰকাৰী চাকশৰ পাছল ভাৰতৰ মানুছহ কাম নকশৰছলও 

িৰমহা পাব বুশল শনজশ্চত গহ থাছক। অসমৰ মানুহছতা আৰু এছখাপ চাৰ। েশতছক টয়ছলট 

ক'ৰপৰা চাফা গহ থাশকব। আজজ শবয়া, কাইলল মামা মশৰল, পৰশহলল পথ বন্ধ, চতশহলল শ্ৰাদ্ধ 

আৰু কত শক বাহানা। শবহু,  পূজা আৰ উৎসব যবাৰৰ কথা নকছলাছৱই বা। শকেু বেৰ আেছত 



এবাৰ এজন চাফাই কমীক যকইবাশিছনা কামলল নহা বাছব শপ্ৰজঞ্চপাছল অেশৰ িেশৰ োশল 

পাশৰছল। শস শপ্ৰজঞ্চপালক যফছপশৰ পাশত ধ্শৰ ক'যল চাৰ যমাক এশতয়াই চাচছপণ্ড কৰক। 

পাচশিনা পুনৰ শপ্ৰজঞ্চপালক গে ক'যল চাৰ যমাক চাচছপণ্ড কৰক। মই অহাছোৱা কশৰম শকন্তু 

কাম নকছৰা। খঙত অশিিম মা গহ শপ্ৰজঞ্চপাছল চাফাই কমী জনৰ চাচছপণ্ডৰ আছিি জাৰী 

কশৰছল। চাচছপণ্ডৰ আছিি পাই চাফাইকমী জন অশত আনজিত হ'ল আৰু আনিমছনছৰ হা াঁশহ 

মাশত অডমাৰখন হাতত গল গুশে ে'ল। পাচশিনা পুৱা হাতত শমঠাই যপছকট এটা গল চাফাই 

কমীজন শপ্ৰজঞ্চপালৰ ঘৰ পাছললে আৰু কৃতজ্ঞতা জনাছল। খঙছত শপ্ৰজঞ্চপাছল শমঠাই 

যপছকটছতা িশলয়াই যপলাছল আৰু সুশধ্ছল, মানুছহ প্ৰমচন পাছল শমঠাই খুৱাই, তই চাচছপণ্ড গহ 

শমঠাই খুৱাবলল আশহে, পােল হশল যনশক? শস উিৰ শিছল, নহয় চাৰ, যমাক চাচছপণ্ড কশৰ 

উপকাৰ কশৰছল বাছবছহ শমঠাই আশনছো। এশতয়া মই শবনা কাশম প্ৰথছম ৫০িতািংি িৰমহা 

আৰু পাচত ৭৫ িতািংি িৰমহা পাম। যিইলী শহচাছব বাশহৰত কাম কশৰ িানা পানী আৰু মিৰ 

খৰে উশলয়াই লম। ৩/৪ বেৰৰ পাচত যকচত জজশক এছকলছে বহুছতা এশৰয়াৰ পাম আৰু কামত 

যোেিান কশৰ মাৰুশত এখন শকশনম। চাফাই কমীজনৰ কথা শুশন শপ্ৰজঞ্চপাছল হাশহবই যন 

কাজিবই ভাশব মূছৰ কপাছল হাত শি বশহ পশৰল। যেশতয়াললছক চৰকাৰী চাকশৰ যপাৱা যলাক 

সকলৰ মানশসকতা সলশন নহয় চৰকাৰী কছলজৰ টয়ছলছতা তহতৰ প্ৰাইছভট কছলজৰ িছৰ 

পশৰোৰ নহয়। তই যিছখান কটন কছলজত এজন প্ৰছফচৰক শতশনবেৰৰ িাচত মাত্ৰ িুশিন 

যন শতশনশিনছহ যিশখশেশল শকন্তু ঠটউচনত সিায় লে পাইশেশল।" ইজঞ্জশনয়াশৰিং কছলজৰ পৰা 

APRO (Assam Police Radio Organization) গহ পৱছন বনু হতক গল শমজমালল বুশল োত্ৰা 

কশৰছল।  

অসম অশভোশিক মহাশবিযালয়ৰ যকম্পাচৰ এটা শবছিষত্ব হ'ল এছয় যে যকম্পাচত 

যসাছমাৱাৰ সময়ছত যেটৰ সনু্মখছত অবশস্থত চৰকাৰী আয়ুছব মশিক মহাশবিযালয়ৰ যকম্পাচ আৰু 

এইশচৰ যকম্পাচ যিষ হ'যলই আৰম্ভ হয় APRO Training School যকম্পাচ | 

চৰকাৰী আয়ুৰ্ব েদিক মহাদবিযালয সমগ্ৰ উিৰপূব ভাৰতৰ আয়ুছব মশিক শচশকৎসাৰ            

একমাত্ৰ গিশক্ষক প্ৰশতিান১৯৪৮ চনত প্ৰশতিা লাভ কৰা এই মহাশবিযালয়খন জালুকবাৰীৰ 

অসম অশভোশিক মহাশবিযালয় পথত অৱশস্থত। প্ৰথমছত ই গুৱাহাটী শবশ্বশবিযালয়ৰ লেত 

সিংেুক্ত আশেল েশিও শপেলল শ্ৰীমন্ত িিংকৰছিৱ য়ুশনভাশে মঠট অৱ যহলৰথ োছয়ছঞ্চে,অসম     

প্ৰশতিা   যহাৱাত ২০১০ চনৰ পৰা এই মহাশবিযালয় ইয়াৰ অধ্ীনলল আছহ চৰকাৰী আয়ুছব মশিক

 মহাশবিযালয় ভাৰতৰ পৰম্পৰােত ঔষধ্ বযৱস্থা আয়ুছব মিৰ এক অগ্ৰেী শিক্ষা প্ৰশতিান | 

স্বৰাছজািৰ কালত জাতীয়তাবািী মছনাভাৱ আেত ৰাশখ অসমৰ যলাকশপ্ৰয় যোপীনাথ বৰিলল

https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A7%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%AE_%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A7%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%B1%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A7%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%AC%E0%A7%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A7%88


,যলাকবনু্ধ  ভূবছনশ্বৰ বৰুৱা আৰু প্ৰশতিাপক অধ্যাপক ডা° জেিীি চন্দ্ৰ ভট্টাচাে মই এই মহা-

শবিযালয়    প্ৰশতিা কছৰ। ১৯৪৮ চনৰ ২০ শডছচম্বৰত এক ভাড়াঘৰত তিানীন্তন মুখযমিী  

যোপীনাথ বৰিললছয়  চৰকাৰী আয়ুছব মশিক মহাশবিযালয় উছিাধ্ন কছৰইয়াৰ এবেৰ শপেত ই 

চানমাশৰৰ        চৰকাৰী    ভৱনলল(বতমমানৰ অসম অশভোশিক প্ৰশতিানৰ ঠাই) স্থানান্তৰ হয় 

আৰু জলুাই,১৯৫৯ত ই জালুকবাৰীৰ বতমমানৰ স্থানলল স্থায়ী ভাছৱ স্থানান্তশৰত হয়। ১৯৬০  

চনত গুৱাহাটী শচশকৎসা মহাশবিযালয় জালুকবাৰীৰ এই মহাশবিযালয়ৰ লেছত জন্মলাভ কছৰ 

আৰু সাত বেৰলল এই মহাশবিযালয়ৰ ভৱন িুছয়াখন শবিযালছয় ভোই লয় প্ৰথমছত ই  

গুৱাহাটী শবশ্বশবিযালয়ৰ লেত সিংেুক্ত আশেল েশিও শপেলল শ্ৰীমন্ত িিংকৰছিৱ য়ুশনভাশে মঠট  

অৱ যহলৰথ োছয়ছঞ্চে,অসম প্ৰশতিা যহাৱাত ২০১০ চনৰ পৰা এই মহাশবিযালয় ইয়াৰ অধ্ীন

গল আছহ। 

অসম অশভোশিক মহাশবিযালয়ৰ ৩ নম্বৰ যহাছষ্টল পাৰলহছয় এইশচ যকম্পাচৰ বাশহৰত 

অৱশস্থত APRO Training School. এই েুলৰ আৰম্ভশন ১৯৪৮ চনত শচলঙত হয় আৰু ১৯৭৫ 

চনত জালুকবাৰীৰ ৫০ একৰ মাঠটৰ যকম্পাচলল স্থানান্তৰ কৰা হয়।  পুশলচৰ বাছব যবতাৰ বা 

wireless communication ৰ গুৰুত্ব ১৯৪৪ চনত শিতীয় শবশ্বেুদ্ধৰ সময়ছত উপলশি কশৰ 

১৯৪৬ চনৰ ১২ মাচমত অসম পুশলচ ৱায়াৰছলচ কশমউশনছকচন (Assam Police Wireless 

Communication) নামৰ শবভােৰ প্ৰশতস্থা কৰা হয়। অসমৰ যতশতয়াৰ ৰাজধ্ানী শচলঙক নোও, 

িৰিং, যোৱালপাৰা, লক্ষীমপুৰ, শিৱসােৰ, কাোৰ জজলাৰ সিৰ ঠাই আৰু লেছত তুৰা আৰু 

হাফলিং চহৰক wireless communication যৰ সিংছোে কৰা হয়। তাহাশনৰ শিনত পুশলচৰ 

যোোছোেৰ বাছব APRO অশতিয় গুৰুত্বপূে ম আশেল আৰু আজজৰ মবাইল যফানৰ েুেছতা ই 

পুশলচৰ শনজা যোোছোেৰ যনটৱকম শহচাছব ভূশমকা পালন কশৰ আছে।  

ৰােীয় ঘাই পথ উঠাৰ পাচছত পৱছন দ্ৰতু েশতত োড়ী চলাবলল আৰম্ভ কশৰছল। 

যলাকশপ্ৰয় যোপীনাথ শবমান বিৰ পাৰলহ  বনু হত শমজমাৰ শনছজশ্বৰী মজিৰৰ সমীপত আৰু 

মাশলয়াটা পাহাৰৰ সনু্মখত অৱশস্থত শনটচ শমজমা পাছললে। শনটচ শমজমাত োড়ীৰ পৰা নাশম বনু 

আৰু মাছক ক'কক শনটচ শমজমা ইজঞ্জশনয়াশৰিং কছলজ খন যিখুৱাত লাশেল। ককছয়া নতুন মুকশল 

ঠাই যিশখ শুঠঙ শুঠঙ আনি মছনছৰ যনগুৰ যজাকাশৰ যজাকাশৰ সকছলা যচাৱাত লাশেল। কছলজ 

খন যিখুৱাই বনুৰ মাছক বনুক ক'যল বল আশম োল মচ যহাছষ্টললল োও আৰু যমেন অশনমাক 

ক'কক শচনাশক কশৰ শিও। ভশবষযছত আশম সকছলা কৰবালল ে'যল ক'কক অশনমাৰ লেছত এশৰ 

গথ োব লাশেব। ক'কছয়া ভাল পাব আৰু যোৱালী যবাছৰও ভাল পাব। এই বুশল শপ্ৰজঞ্চপালৰ লেত 

কথা পাশত থকা বাছপকক এশৰ বন ুআৰু মাক োল মচ যহাছষ্টল পাছললে। োল মচ যহাছষ্টল পাই 

https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%B0_%E0%A6%AC%E0%A7%B0%E0%A7%81%E0%A7%B1%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%B1%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%80_%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%B1%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC


োড়ীৰ পৰা নাশম বন ু আৰু মাক যহাছষ্টলৰ শভতৰলল যসামাই ে'ল। ক'কক বনুছয় 

যহাছষ্টলৰ  কমন ৰূমত নমাই শিয়াৰ লছে লছে ক'কই আনিত  কমন ৰূমৰ শভতৰত যিৌশৰবলল 

ধ্শৰছল। শনজৰ ৰূমৰ পৰা িব্দ শুশন অশনমা ওলাই আশহল আৰু ক'কক যিশখ ইমান ধ্ুনীয়া 

যপাৱালী বুশল যকালাত তুশল লছল। ইশতমছধ্য কুকুৰ ভালছপাৱা যকইবাজনী যোৱালী  কমন 

ৰূমলল আশহল আৰু ক'কৰ লেত যখলাত লাশেল। িুজনী মাছন ক'কক শনজৰ ৰূমলল শন ৰূছমা 

যিখুৱাই আশনছল। অশনমাই বনুৰ মাকক আশ্বাস শিছল যে কৰবালল ে'যল শচন্তা কশৰব নালাছে। 

ক'কক যহাছষ্টলত গথ ে'যল ক'কই আনি মছনছৰ থকাৰ লেছত যোৱালীছবাছৰও ভাছলই পাব। 

কুকুৰ ভালছপাৱা অশনমাছৰা ক'কক যিশখ আনিত তত নাইশকয়া হ'ল। বনুৰ মাছক অশনমাক 

ক'যল " অহা সপ্তাহত োছয়ল শহচাছব ক'কক িুশিনৰ বাছব যতামাৰ লেত গথ োম। লেছত ক'কই 

যকছনলক কােজত যপোব, পায়খানা কছৰ, যকশতয়া শক খাই সকছলা বুজাই গথ োম।" এই বুশল 

বনু আৰু মাছক োড়ীত উঠঠ যহাছষ্টলৰ পৰা পুনৰ কছলজলল আশহল। বনুছয়ও শনজৰ প্ৰছজক্ট 

সম্প মছক কছলজত আশহ শপ্ৰজঞ্চপালৰ লেত আছলাচনা কশৰছল। তাৰ পাচত বনু, বনুৰ যিউতাক 

, মাক আৰু  ক'কই ঘৰলল বুশল োত্ৰা আৰম্ভ কশৰছল। োড়ীত উঠঠছয়ই যিউতাছক পৱনক ক'যল 

"পৱন যচফ ধ্াবাত যসামাই তাছত লাঞ্চ খাই োম।"  

যচফ ধ্াবাত গে বনুহছত ভালিছৰ ৰুঠট, তৰকা আৰু শচছকছনছৰ িবশন শপঠট খাই ঘৰলল বুশল 

োত্ৰা কশৰছল। োড়ীত উঠঠ বনুছয় যিউতাকক ক'যল টাটা ক'কক যতামাছলাকৰ তাহাশন শিনৰ 

সাধ্ু শুনাই যমাক শিয়াৰ িছৰ অলপ জ্ঞান শিয়া। আমাছৰা সময় পাৰ গহ োব। বনুৰ কথা শুশন 

মাছক ক'যল নালাছে, নালাছে এছকছবাৰ কাছমাৰ আৰু শকমান খাৱ? বনুছয় ক'যল আশম কাছমাৰ 

বহুত খাছলা, ক'কছয়া ভাে পাব লাছে। বৰ হছল তুশম যহডছফান লোই োন শুশনবা। বনুৰ কথা 

শুশন যিউতাছক আৰম্ভ কশৰছল।শুন ক'ক আশম েুলত পঢ়াৰ সময়ত সকছলাতলক িুষ্ট, বাকপটু, 

প্ৰতুযৎপন্নমশত, যপ্ৰছজনচ অব মাইণ্ড থকা লৰা আশেল যকছপিং (আচল নাম যকৱল েুলৰ 

যৰজজষ্টাৰছত সীমাবদ্ধ)। পঢ়া শুনাত অকছনা মশত নাই, ফুটবল, শচছনমা, শথছয়টাৰ, চাধ্া, ভািং, 

সছপান যিশখ তীৰ যখলা আশিত শকন্তু অশতিয় আগ্ৰহী  আৰু পাে মত আশেল। যসই সময়ত 

নোৱৰ পৰা চাপৰমুখৰ যিষ বােখন আছবশল ৫বজাত আশহশেল আৰু তাৰ পাচত যকাছনা 

যোোছোে নাশেল। েুলত ১০ বজাত উপশস্থশত শি েুলৰ পৰা পলাই গে নোও পাওছত নুন শ্বৰ 

ইণ্টাৰছভল হয়। আৰু যমটীশন শ্ব সমূ্পে মলক চাছল বাচ ধ্শৰ উভশত অহা অসম্ভব। যসছয় যকছপছঙ 

হলৰ যেট কীপাৰৰ লেত শফঠটিং কশৰ গলশেল যে শচছনমাৰ ইণ্টাৰছভলৰ পাচৰ শখশন প্ৰথছম চাব 

আৰু ইণ্টাৰছভলৰ আেৰশখশন পাচত চাই বাচ ধ্শৰ ঘৰ পাবশহ। যসই িছৰ চশলছয়ই যকছপছঙ 

১০বাৰ যমঠেক শিবলল সক্ষম গহশেল। ১০ নম্বৰৰ বাৰ পৰীক্ষা শিবলল োওছত বৰা চাছৰ পৰীক্ষা 



হলত যকছপঙক কছল " যকছপিং আৰু শকমান বাৰ পৰীক্ষা শিয় আৰু?" যকছপছঙ তপৰাই উিৰ 

শিছল "চাৰ যফইলৰ ইজ িা শপলাৰ অব চাকছচচ" । চাছৰ উিৰ শিছল "যহৰ যকছপিং যোছটই 

জীৱন  শপলাছৰই বনাশব যন যকশতয়াবা চাি বছনাৱাৰ কথাও ভাশবশব।" পৰীক্ষা হলত যতশতয়া 

হা াঁশহৰ যৰাল উঠঠল। এবাৰ েুলত কছলৰা যবজজ শিয়াৰ পাচশিনা যকপিং েুললল নাশহল। িুটা 

বজাত েুল চুঠট শি যহডচাৰ চাইছকললল ঘৰলল বুশল ৰাওনা হ'ল। িপূৰীয়া ভৰ ৰিত চাছৰ 

যকছপঙক যিশখ সুশধ্ছল 'ঐ যকছপঙ েুললল নলে েৰমত ৰাস্তাত শকয় বশহ আে?' যকছপছঙ 

উিৰ শিছল 'চাৰ যোৱা কাশল কছলৰা যবজী শতকাক গলশেছলা বাছব শতকা যসকী আছো। েম 

পকাৰাস্তা আছে যেশতয়া শনমখ ভাজজ যসক শিবলল গে শনমখ আৰু খশৰ নষ্ট কৰাৰ িৰকাৰ নাই। 

যসই সময়ত কছলৰা যবজী লছল খুউব শবষ গহশেল আৰু বহুছত শনমখ ভাজজ কাছপাৰত বাশন্ধ 

যসক শিশেল। যকছপঙৰ কথা শুশন যহড চাছৰ মুখ শতশপ হা াঁশহ চাইছকল মাশৰ গুশে গেশেল। সুশবধ্া 

পাছল যকছপঙ শকন্তু  তৰুে েলেতলকও চতুৰ মূখযমিী হ'ল হয়। এশতয়া তাহাশনৰ এই কথা যবাৰ 

সাধ্ুৰ িছৰ লাছে। এশতয়া চাপৰমুখৰ পৰা নোও মাত্ৰ ২০ শমশনট সময় লাছে। যতশতয়া যিৰ 

ঘণ্টাৰ পৰা িুঘণ্টা পে মন্ত লাশেশেল। যতশতয়াৰ শিনৰ যকছপঙৰ ইনছভঠটভ আইশিয়া যবাৰ মনত 

পশৰছল অকছল অকছল হা াঁশহ উছঠ। টাটাকৰ সাধ্ুশুশন ড্ৰাইভাৰ পৱছন মাত লোছল 'সৰুছত মছয়া 

যকছপঙৰ িছৰ যটঙৰ  আশেছলা।' বনুছয় লছে লছে পৱনক উিৰ শিছল ' যসই বাছব পঢ়া শুনা 

নকশৰ গুৱাহাটীলল আশহ ড্ৰাইভাৰ হ'লাশহ'। 

েধ্ুশল সময়ত বনুছয় যিউতাকক ক'যল "টাটা যমইল আশহল, অহা যসামবাছৰ  

শভোৰ(VISA) ইণ্টাৰশভউ আছে। েশতছক মই যিওবাছৰ শিল্লীলল োব লাশেব। মই অন লাইন 

ঠটছকট কশৰম যন তুশম জািংেল যেছভলচৰ (Jungle Travels) হতুৱাই ঠটছকট কশৰবা।" 

যিউতাছক বনুক ক'যল " মই জািংেল যেছভলচৰ হতুৱাই কৰাই শিম। যকশতয়া ঘূশৰ আশহশব?" 

বনুছয় ক'যল " যিওবাছৰ োম আৰু বধু্বাছৰ ঘূশৰ আশহম।" বনুৰ মাছক কথাছবাৰ শুশন ক'যল 

"ভাছলই হল। আশম ক'কক গল প্ৰথছম শমজমালল োম। তাত ক'কক অশনমাৰ লেত োল মচ 

যহাছষ্টলত গথ যতাক এয়াৰ পটমত নমাই গথ ঘৰলল আশহম। এক গুশলত িুই শচকাৰ  হব। " কথা 

বতৰ যিষ যহাৱাৰ লছে লছে বনুৰ যিউতাছক জািংেল যেছভলচলল যফান কশৰছল। জািংেল 

যেছভলচ গুৱাহাটীৰ অশত পুৰশে আৰু শনভমৰছোেয যেছভল এছজজঞ্চ। ১৯৮৯ চনত গুৱাহাটীৰ 

এটা সৰু যকাঠাত এটা যটশলছফান আৰু শকেু অশভজ্ঞতা তথা আত্মশবশ্বাস গল স্বামী-স্ত্ৰী িয় 

আশিস আৰু জাহ্ণৱী ফুকছন জািংেল যেছভলচ আৰম্ভ কশৰশেল। তাৰ পাচত আৰু যতওছলাছক 

উভশত চাবলো যহাৱা নাই। গুৱাহাটীৰ সকছলাতলক পুৰশে যেছভল এছজজঞ্চ পাছচ ৰাইন 

যেছভলচ(Rhino Travels)। ১৯৬৮ চনছত ৺ছোপাল চন্দ্ৰ বৰুৱা যিছৱ এই যেছভল এছজজঞ্চ 



স্থাপন কশৰশেল। অসমৰ সৰহ ভাে শবমান োত্ৰীছয়ই ৮০/৯০ৰ িিকলল যতওছলাকৰ পৰাই 

শবমানৰ ঠটকট সিংগ্ৰহ কশৰশেল। ৺বৰুৱা যিৱ অশতিয় অমাশয়ক আৰু মধ্ুৰ বযজক্তত্বৰ অশধ্কাৰী 

আশেল। প্ৰতজন ঠটকট শকশনবলল অহা বযজক্তছক যতও সম বযৱহাৰ কশৰশেল আৰু সকছলাছক 

পাে মযমাছন সহায় কশৰশেল। বনুৰ যিউতাছকও আেছত ৰাইন যেছভলচৰ পৰাই ঠটকট গলশেল। 

বৰুৱা যিৱৰ মৃতুযৰ পাচত আৰু জািংেল যেছভলচ ঘৰৰ ওচৰ যহাৱা বাছব পৰবতী সময়ত বনুৰ 

যিউতাকৰ ৰাইন যেছভলচৰ লেত সম্প মক যনাছহাৱা হয়। পাচশিনা বনুৰ যিউতাছক জািংেল 

যেছভলচৰ পৰা ঠটকট আশন বনুৰ হাতত শিছলশহ। বনুও শভোৰ ইণ্টাৰশভউৰ বাছব শিল্লীলল োবলল 

সাজ ুহ'ল। 

যিওবাছৰ শিনা পুৱা ৰাশতপুৱাৰ জলপান খাই বন ু , বনুৰ যিউতাক, বনুৰ মাক সকছলা 

এয়াৰপটমলল োলল সাজ ুহ'ল। পৱছন আশহ বনুৰ চুটছকচ আৰু ক'কৰ শবচনা, ক'কৰৰ খািযৰ 

যটাছপালা সকছলা োড়ীত তুশল শিছল। শনজৰ শবচনাখন শনয়া যিশখ ক'কই পৱনক ভুশক থাশকল। 

িহ বজাত ক'কক গল সকছলা োড়ীত উঠঠল। যিউতাছক পৱনক কছল "পৱন প্ৰথছম শনটচ 

শমজমাৰ কশপলী হাউচলল োম। তাত অশনমাৰ লেত ক'কক গথ আশহ বনুক এয়াৰ পটমত নমাই 

শিম।" শনটচ শমজমাৰ োল মচ যহাছষ্টলৰ নাম আশেল কশপলী হাউচ। শমজমাৰ শনছচই ওচৰত ৰােী 

বনাঞ্চলত অৱশস্থত কশপলী নামৰ জশুৰ এটাৰ পাৰত অৱশস্থত হ'ল কশপলী নামৰ শপকশনক 

স্পট। প্ৰশতবেছৰ ঠাণ্ডা শিনত এই ঠাইলল শপকশনক খাবলল আৰু লেছত ৰােী বনাঞ্চলৰ 

প্ৰাকৃশতক যসৌিে ময  উপছভাে কশৰবলল আছহ। পৱছন োড়ী শন শনটচ শমজমাৰ যকম্পাচৰ শভতৰত 

অৱশস্থত কশপলী হাউচৰ সনু্মখত ৰখাই শিছললে। বনুৰ মাছক ৰাস্তাৰ পৰাই যমেন 

অশনমাক  জনাই গথশেল বাছব োড়ীৰ িব্দ শুশন অশনমা ওলাই আশহল। ক'ক আৰু ক'কৰ বস্তু 

বাহাশন লেত গল অশনমা, বনু আৰু বনুৰ মাক োল মচ যহাছষ্টলৰ শভতৰলল ে'ল। শভতৰলল গে 

বনুৰ মাছক অশনমাৰ ৰূমত ক'কৰ শবচনা পাশৰ ক'কক যকছনলক কােজত যপোব পায়খানা 

কৰাব লাছে ভালিছৰ বজুাই শিছল। তাৰ পাচত ক'কক গল শতশনও যহাছষ্টলৰ পৰা ওলাই আশহ 

োড়ীৰ কাষ পাছলশহ। বন,ু বনুৰ মাক আৰু যিউতাছক ক'কক মৰম কশৰ কছল "তই শতশন শিন 

অশনমাৰ লেত যহাছষ্টলত থাক। বনু শিল্লীৰ পৰা বুধ্বাছৰ আছহাছত তাইক শনবলল আছহাছত 

যতাছকা গল োম।" অশনমাৰ যকালাত উঠঠ ক'কই িুখছনছৰ কৰুে ভাছব মাকলল চাছল। ক'কৰ 

কৰুে চকুেুশৰ যিশখ বনু, মাক আৰু যিউতাকৰ মনছতা বৰ িুখ লাশেল। মাক আৰু বনু োছত 

আছবশেক গহ চকুৰ পানী নুশলয়াই যসইবাছব।ছিউতাছক কছল 'যসানকাছল োড়ীত উঠা। বনৰু 

যিৰী হব। আজজকাশল গুৱাহাটী এয়াৰপটমত বৰ িীঘল লাইন হয়"। এই বুশল যিউতাক োড়ীত 

উঠঠল আৰু যিউতাকৰ লছে লছে বনু আৰু মাছকা োড়ীত উঠঠল।" পৱছন শতশনওছক গল 



এয়াৰপটম অশভমুছখ োড়ীৰ এজক্সছলটৰ িবাই শিছল। বনুক এয়াৰ পটমত নমাই যিউতাক আৰু 

মাক ঘৰ পাছলশহ। বনু আৰু ক'ক নথকা খালী ঘৰছটাত যসামাই বনুৰ মাক আৰু যিউতাকৰ মন 

শবষাছিছৰ ভশৰ পশৰল।  

েধ্ুশল সময়ত বনুৰ মাছক অশনমালল ক'কৰ খবৰ শুশধ্বলল যফান কশৰছল। অশনমাই 

ক'যল "বাইছিউ শচন্তা নকশৰব। অলপ সময় মন মাশৰ আশেল েশিও এশতয়া সকছলা পাহশৰ 

যহাছষ্টলৰ যোৱালীৰ লেত যখশল আছে। ৰজিৰ ৰূমৰ পৰা যচছিল এপাত গল যিৌশৰ ফুশৰশেল 

আৰু ৰজিছয় পাছচ পাছচ যধ্মালী কশৰ যখশি ফুৰা যিশখ এটা ৰূমৰ পৰা আনছটালল যিৌশৰ 

লুকাভাকু যখশলশেল। যকইবাজনীছয় যকালাত গল মৰছমা কশৰছে।" ক'কৰ খবৰ পাই বনুৰ মাকৰ 

মনছতা পাতল হ'ল। যতছনছত বনুছয়ও জনাছল যে তাই ভাছল ভাছল গে তাইৰ বান্ধৱী আনাৰ ঘৰ 

পাছললে। আনাৰ ঘৰছতা বুবু নামৰ এটা পাে আছে। তাই নতুনলক আৰু এটা শচহুৱাহুৱা 

(Chihuahua) আশনছে। শচহুৱাহুৱাছটাৰ নাম শিছে হুে (Hugo)। শচহুৱাহুৱা হ'ল কুকুৰৰ 

আটাইতলক সৰু প্ৰজাশত।ছমজক্সকৰ ৰাজয শচহুৱাহুৱাৰ পৰা এইশবধ্ কুকুৰৰ নামাকৰে কৰা 

গহছে। শচহুৱাহুৱাৰ উচ্চতা ৬ৰ পৰা ৯ ইজঞ্চ মাত্ৰ আৰু ওজন যিৰ শকছলাৰ পৰা শতশনশকছলা হয়। 

শচহুৱাহুৱাক যচশলশেঠট ডে বুশলও যকাৱা হয়। শেটশন ম্পস্পছয়ৰচ (Britney Spears), যডশম ম'ৰ 

(Demi Moore),  যপশৰচ শহলটন (Paris Hilton),  মাডনা/যমডনা (Madonna), যজশনফাৰ 

যহশৱট(Jennifer Hewitt) আৰু বহুছতা যচশলশেঠটৰ শচহুৱাহুবা অশত শপ্ৰয় আৰু সিায় লেত গল 

ফুছৰ। যমশৰশলন মনছৰাৰ (Marilyn Monroe) চু-চু (Choo-Choo) নামৰ এটা শচহুৱাহুৱা আশেল। 

শচহুৱাহুৱা আৰু বুবুৰ লেত যখশলবলল পাই বনুছয় ক'কৰ কথা এশৰ মাকক শসহত িুটাৰ কথাছহ 

যকাৱাত লাশেল। মঙ্গলবাছৰ শিনা েধ্ুশল বনুছয় মাকক যফান কশৰ জনাছলছে তাইৰ শবমান 

বুধ্বাছৰ শবয়শল শতশন বজাত গুৱাহাটী শবমান বিৰত অবতৰে কশৰব। েশতছক আশম শমজমাৰ 

পৰা ক'ক]কলল শতশন বজাত তাইক শবমান বিৰৰ পৰা োড়ীত উঠাই লব লাশেব।  

বুধ্বাছৰ যসানকাছল ভাতপানী খাই বনুৰ মাক-যিউতাক ক'ক আৰু বনুক আশনবলল 

োবৰ বাছব সাজ ুহ'ল। পৱছন আশহ কছলশহ যে উপায়ুক্তৰ কাে মযালয়ৰ সনু্মখত অশখল েলেছয় 

ধ্ে মা শিছে বাছব অসম্ভব যেশফক জাম গহছে। েশতছক আশম বাইপাচ-েড়চুক গহ যোৱা ভাল হব। 

বনুৰ যিউতাছক ক'যল শে ফাছল সুশবধ্া আৰু সময়মছত শমজমা পামলে যসই ফাছলই গল ো। পৱছন 

হাতীোও-েড়চুক গহ িীপৰ শবলৰ কাছষ কাছষ শমজমালল বুশল োড়ী চলাছল। এই পথছটাছৰ ে'যল 

িীপৰ শবলৰ নািশনক যসৌিে ময যিখা যপাৱা োয়। ঠাণ্ডাকাশল পথছটাছৰ আশহ বহু যলাছক িীপৰ 

শবলৰ কাষত বনছভাজ খাইশহ। শনটচ শমজমা  যকম্পাচ যসামাই পৱন কশপলী হাউচৰ কাষ পাও 

পাও হওছতই বনুৰ মাক আৰু যিউতাছক যিশখছল এটা কুকুৰ যপাৱালীৰ পাছচ পাছচ িুই শতশন 



জনী মান মাইকী মানুহ আৰু িুটা মান ল'ৰা যিৌশৰ আশহছে। পৱছন োড়ীখন ৰখাই শিছল আৰু 

বনুৰ যিউতাক োড়ীৰ পৰা নাশম যিশখছল যপাৱালীছটা আন যকাছনা নহয়, ক'কছহ আৰু পাছচ 

পাছচ অশনমা, যহাছষ্টলত আয়া আৰু সুৰক্ষা কমীছয় ক'ক ধ্শৰবলল যিৌশৰ আশহছে। যফাপাই 

যজাপাই আশহ অশনমাই বনুৰ মাকক কছল "বাইছিউ আপুশন যফান কৰাৰ পাচছৰ পৰা ক'ক 

অশস্থৰ গহ আশেল। যকছনলক ইমান িৰূৰ পৰা আছপানাছলাকৰ োড়ীৰ িব্দ শুশন যিৌৰ মাশৰছল 

তলশকবই যনাৱাশৰছলা আৰু যসছয় আশম সকছলা পাছচ পাছচ যিৌশৰ আশহছো।" ক'কক যকালাত 

গল বনুৰ যিউতাছক োড়ীত বহাই শিছল। পৱছন লাছহ লাছহ আগুৱাই কশপলী যহাছষ্টলৰ আেত 

োড়ীখন ৰখাছল। ক'কই মাকৰ যকালাত উঠঠ মাকৰ োল মুখ যচছলশক যনগুৰ মৰাত লাশেল। 

অশনমাই ক'কৰ বস্তু বাহানী শখশন আশন োড়ীত উঠাই শিছলশহ। ক'ক ক'ক বুশল অশনমাই ক'কক 

মাশতছলছহ মাশতছল, ক'কই অশনমালল ঘূশৰছয়ই নাচাছল। অশনমাই বনুৰ মাকক ক'যল "বাইছিউ 

আপুশন অহাৰ আেললছক যমাৰ লেত োৰ িছৰ লাশে ফুশৰশেল, যখশলশেল শকন্তু আছপানাক পাই 

এক যচছকণ্ডছত সকছলা পাহশৰ ে'ল।" বনুৰ মাছক অশনমাক িান্তনা শি ক'যল " ক'কই যমাক 

এশতয়া মাক বুশলছয়ই ভাছব। েশতছক মাকক পাছল যকচুৱাক আন কাছকা নালাছে। লাছহ লাছহ 

যতামাৰ লেত মাছজ মাছজ থাশক যতামাছকা ভালছপাৱা হব।" অশনমাৰ পৰা শবিায় গল বনুৰ মাক 

যিউতাক শবমান বিৰলল বুশল ৰাওনা হ'ল। পৱছন োড়ী শন শবমান বিৰৰ পাশকম যেচত ৰাশখ 

শিছললে।  

এয়াৰ পটমৰ আেমে িুৱাৰৰ সনু্মখত ক'কক লেত গল বনুৰ যিউতাক আৰু মাছক বনুৰ 

বাছব অপক্ষা কশৰ ৰ'ল। বনুক যতওছলাছক যিখাৰ আেছতই ক'কই  িৰূত বনুৰ মাত শুশন যবল্টৰ 

পৰা মূৰছপাছলাকা মাশৰ বনুৰ ওচৰলল যিৌৰ মাশৰছল। ক'কক যিৌৰ মাৰা যিশখ পাছচ পাছচ 

যিউতাছকও ক'কক ধ্শৰবলল যিৌৰ মাশৰছল। ইশতমছধ্য বনু আশহ ক'কৰ ওচৰ পাছলশহ আৰু 

ক'কক যকাচত তুশল চুমা যখাৱাত লাশেল। ক'কছয়া বনুক পাই আনিত যনগুৰ মাশৰ বনুক 

যচছলশকবলল ধ্শৰছল। যিউতাছক বনুৰ চুটছকচছটা লছল আৰু বনু, যিউতাক আৰু মাক শতশনও 

পৱছন পাশকমিং কশৰ যথাৱা োড়ীৰ ওচৰ পাছললে। পৱছন বনুৰ চুটছকচ োড়ীৰ পাচফালৰ 

শডশকত  ভৰাই শিয়াৰ পাচত আটাছয় োড়ীত উঠঠ ঘৰলল বুশল ৰাওনা কশৰছল। পৱছন ক'যল 

এশতয়ালল চাছে োনজট যিষ কশৰ অশখল েলে ঘৰ পাছললে। েশতছক আশম মাশলোও গহছয়ই 

োও। বনুৰ যিউতাছক ক'যল শে ফাছল ে'যল যতাৰ সুশবধ্া আৰু যসােকাছল ঘৰ পামলে বুশল ভাব 

যসই ফাছলই ো। মাশলোও, কামাখযা, ভৰলুমুখ পাৰলহ আশহ োড়ী গুৱাহাটী হাইকটমৰ ওচৰ 

পাছলশহ। হাইকটমৰ যপাৱাৰ লছে লছে ক'কই ভুশকবলল ধ্শৰছল। ক'কই ভুকা কাৰে বুজজপাই বনু, 

যিউতাক আৰু মাছক শমচশমচাই হা াঁশহবলল ধ্শৰছল। বনুৰ  মাক যিউতাছক িুশিনমান ফুৰাবলল 



োড়ীছৰ আশন ক'কক গুৱাহাটী তাৰকাঘৰ, প্ৰশসদ্ধ লতাশিল পথাৰ আৰু হাইকটমৰ ওচৰত 

অৱশস্থত গুৱাহাটীৰ শবখযাত শমঠাই যিাকান যজশবজৰ পৰা যপৰা আৰু কাজবুশফম শকশন খাবলল 

শিশেল। ক'কই যজশবজৰ যপৰা আৰু কাজবুশফম।খাই ইমাছনই ভাল পাছল যে তাৰ পাচৰ পৰা 

হাইকটম আৰু লতাশিল পথাৰৰ ওচৰ পাছলই ভুশক ভুশক যপৰা লাছে যে বুজাই শিয়া হ'ল। 

তাছৰাপশৰ ক'কই আন যিাকানৰ যপৰা আৰু কাজবুশফম শুঠঙ শুঠঙ যনাছখাৱা হ'ল। বনুৰ 

যিউতাছক পৱনক ক'যল "পৱন যজশবজৰ আছেছৰ শনয়া আৰু তাত অলপ ৰখাই শিবা। নহছল 

ক'কই যোছটই ৰাস্তা ভুশক ভুশক অিাশন্ত কশৰ োব আৰু ঘৰছতা যমাক ভুশক ভুশক োশল পাশৰ 

থাশকব।" বনুৰ যিউতাকৰ কথা শুশন পৱছন যজশবজৰ সনু্মখত োড়ী শন ৰাশখছল। যিউতাছক 

োড়ীৰ পৰা নাশম গে যপৰা আৰু কাজ ুবশফম শকশন আশন বনুৰ মাকৰ হাতত শিছলশহ। বনুৰ মাছক 

প্ৰথছম ক'কক এটা যপৰা খাবলল শিছল। এছকছকাছব যপৰাছটা খাই ক'ককই পুনৰ ভুশকবলল 

ধ্শৰছল। এইবাৰা মাছক কাজবুশফম এটা ভাঠঙ ভাঠঙ অকন অকনলক ক'কক শিছল ক'কই বশফম 

খাই থাছকাছতই বনুহত ঘৰ পাও পাও হ'লশহ। ক'কই আৰু শমঠাই খুজজ ভুকাছিশখ এইবাৰ মাকৰ 

খিং উঠঠল। "যতাক ডা: িম মাই শমঠাই খুৱাবলল মানা কশৰছে েশিও আশম যতাক মৰমছত খাবলল 

শিও। যতাৰ এটা িুটাই যহপাহ নপলায়। এইবুশল যধ্ম যধ্মশন ধ্ৰাত ক'ক চুপ হ'ল।" পৱছন োড়ী 

আশন যেটৰ পাশকমঙত ৰাশখ শিছললে। োড়ীৰ পৰা নাশম ক'ক সহ সকছলা যেট পাছললে। 

পাচশিনা পুৱা যসানকাছল শুই উঠঠ ক'ক গে শিজৰ সনু্মখত বশহ গল ভুশকবলল আৰম্ভ 

কশৰছল। ক'কৰ ভুকভুকশন শুশন মাছক েম পাছল ক'কই শকয় ভুশক আছে। যসছয় শবচনাৰ পৰাই 

ধ্মশক মৰাত ক'ক চুপলহ িুখ মছনছৰ শিজলল চাই বশহ থাশকল। অলপ সময় পাচত বনু শুই 

উঠঠ আশহ িৃিযছটা যিশখ িুখ লোত শিজৰ পৰা উশলয়াই ক'কক যপৰা এটা খাবলল শিছল। মাক 

শুই উঠাৰ পাচত ক'ক যনগুৰ যজাকাশৰ যজাকাশৰ মাকৰ পাছচ পাছচ ঘূশৰবলল ধ্শৰছল। ক'কই 

েম পাছল যে মাকৰ আেত ভুশক থাশকছল ডাইল নেছল। যসছয় সান্তশিষ্ট আৰু ভদ্ৰ গহ যচষ্টা 

শিয়াই ভাল। মাক বাথৰূমলল োওছতও  ক'ক বাথৰূমৰ সনু্মখছত িুখমছনছৰ বশহ ৰ'ল। মাছক 

বাথৰূমৰ পৰা ওলাই ৰাশতপুৱাৰ জলপান যজাোৰ কৰাত লাশেল আৰু ক'কও মাকৰ পাছচ পাছচ 

লাশে থাশকল। জলপান যৰডী কশৰ মাছক সকছলাছক খাবলল মাশতছল আৰু ক'কছকা এটা কাজ ু

বশফম ভাঠঙ সৰু সৰু টুকুৰা কশৰ যকইবাঠাইছতা  শিছল। ক'কই অশত দ্ৰতু েশতত সকছলা যকইটা 

টুকুৰা খাই  এইবাৰ টাটাকৰ ভশৰৰ ওচৰত গৰ যনগুৰ মাশৰ মাশৰ টাটাকৰ মুখলল চাই ৰ'ল। বনুৰ 

মাছক টাটাকক সাৱধ্ান কশৰ শি ক'যল " ক'কই পুৱাই পুৱাই িুটা শমঠাই খাছলই। তুশম আৰু 

শমঠাই খুৱাই ক'কক মশৰবলল আেবঢ়াই শনশিবা। তুশম মছন মছন শমঠাই খুওৱা যিশখছল মই 

শিজৰ পৰা শন িাষ্টশবনত যপলাই গথ আশহম। যোৱালীজনীক লাই শি শি নষ্টছটা কশৰলাই 



ফুৰাবলল শন মছন মছন শমঠাই খুৱাই ক'কছকা নষ্ট কশৰো। ইমান ভাল ভদ্ৰ কুকৰছটা যতামাৰ 

কাৰছে নষ্ট হব আৰু যবমাৰী হব।" বনুৰ টাটাছক শনজৰ ভােৰ যপৰাছটা ক'কক শিয়াৰ কথা 

ভাশবশেল েশিও ঘৰত এখন মহাভাৰত সৃঠষ্ট যহাৱাৰ ভয়ছত কামুশৰ কামশুৰ যখাৱাত লাশেল। 

যবাধ্হয় মাকৰ কথাছবাৰ বুজজপাই ক'কই িুখ মছনছৰ টাটাকৰ ওচৰৰ পৰা আতশৰ গে শনজৰ 

শবচনাত শুই থাশকল। 

এশিন িুশিনলক সময় পাৰলহ োবলল ধ্শৰছল। ক'কই টাটাকৰ লেত োড়ীত ফুশৰবলল গে 

জছুৰাড শতশনআশলৰ শমঠাই যিাকান পূনীমা চুইটত কালাকাি, বয়ল যকক আৰু যকডছবশৰজ 

খাবলল শিশকছল। েশিও যজশবজৰ যপৰা আৰু কাজ ু বশফমৰ সমান ভাল নাপায় তথাশপ নাই 

যমামাইতলক কো যমামাছয়ই ভাল বুশল খাই থয়। ক'কই ভাত খাই অতযন্ত যবয়া যপাৱা হ'ল আৰু 

যকৱল ৰছয়ল যকশনন, যপশডশগ্ৰ ( ৩০/৪০ টা গুঠট), মািংস, শমঠাই আৰু শবশভন্ন ঠষ্টকৰ বাশহছৰ 

আন এছকা যনাছখাৱা হ'ল। শেিছৰ আজজ কাশলৰ ল'ৰা যোৱালীছয় জাঙ্ক ফুড ভাল পাই ক'কছয়া 

কুকুৰৰ জাঙ্ক ফুডছহ ভালছপাৱা হ'ল। ভাত, ৰুঠট, ফলমূল, শবেুত ক'কই মুখছত শনশিয়া হ'ল। 

ক'কৰ এই খািযভাষৰ বাছব মাছক টাটাাকৰ ওপৰত সমূ্পে ম যিাষ জাশপ শিছল েশিও বনু শনৰছপক্ষ 

গহ ৰ'ল।  

২০১৩ চনৰ যম মাহৰ যিষৰ সপ্তাহত বনুৰ অছেশলয়ান শভজা আশহল। বনুছয় টাটাকক 

ক'যল  "টাটা, মই অছেশলয়াৰ University of Technology Sydney (UTS) গলছক োম বুশল 

ভাশবছো। আছমশৰকাৰ ইউশনভাৰশচঠটৰ অফাৰ আশহছে েশিও মই শভজাৰ ইণ্টাৰশভউ শনশিও 

আৰু। UTS ে'যল িুবেৰ সৰটুছডণ্ট শভজা আৰু লেছত িুবেৰ ৱকম শভজাও শিব। লেছত প্ৰশত 

সপ্তাহত ২০ ঘণ্টালক কাম কশৰব শিব বাছব থকা যখাৱাৰ খৰে শনছজই উশলয়াই লব 

পাশৰম।  েশতছক কম পশৰমােৰ এডুছকচন লন লছলই হব।" যিউতাছক কছল "শনছজ শে ভাল 

যিখ কৰ। মই এছকা নকও। নহছল পাচত সকছলা যিাষ যমাৰ ওপৰত পশৰব। ক'কক তই আশনব 

যকাৱা বাছব আশনব শিছলা আৰু এশতয়া মই সিায় োশল শুশনব লাছে। যতাক এশতয়া শকবা এটা 

কম পাচত শকবা সমসযা হছল মাক জীছয়ক িুছয়াজনীছয় শনছতৌ োশল পাশৰশব।" বনুছয় শবছিিলল 

যোৱাৰ চুড়ান্ত শসদ্ধান্ত যলাৱা বুশল শুশন মাছক যকাৱা আৰম্ভ কশৰছল "তই েশি োম বুশল 

ভাশবশেশলছয়ই যতছন্ত ক'কক শকয় আশনশেশল। এশতয়া ক'ক যমাৰ শডঠঙত সমূ্পে মলক লাশেব। মই 

কামবন এশৰ ঘৰত বিী হব লাশেব। কললছকা লৰচৰ কশৰব যনাৱাশৰম। বাছপছৰ জীছয়ছৰ লে 

লাশে ক'কক আশনশল, এশতয়া িুছয়া কথাপাশত শবছিি োবলল ওলাইে। " লাছহ লাছহ কথাছবাৰ 

বাশঢ় ে'ল আৰু মাক বাছপক জীছয়কৰ তকমাতশকম শুশন ক'কই ভুশক ভুশক শতনওছক োশল 



পাশৰবলল ধ্শৰছল। ক'ককৰ োশল শুশন শতশনও চুপ হ'ল আৰু ক'কক শুৱাই শতশনও মুখ 

ওছফািাই শতশনও শুই পশৰল। 

ৰাশতপুৱা যসানকাছল শুই উঠঠ বনুৰ যিউতাছক ভাশবছল বনুছয় শেছহতু যোৱাৰ শসদ্ধান্ত 

লছলই এশতয়া মাকক গসমান(pacify) কৰাৰ স্বাথ মছত বন ুযোৱাৰ আেছত ক'কক শবিায় শিয়াই 

ভাল হব। ইয়াছক ভাশব বনুৰ যিউতাছক ক'কক তুশল লবৰ (adoption) বাছব OLX নামৰ শকনা 

যবচা যৱব চাইটত ক'কৰ ফছটাসহ এক শবজ্ঞাপন শি শিছল। যকাছনাবা কুুুকুৰ যপ্ৰমী আৰু লেছত 

পাে ভালছপাৱা মানুছহ নেি এক টকা শি ক'কক পুশহবৰ/তুশলবৰ (adoption)বাছব শকশন শনব 

পাশৰব। যকৱল ক'কক ভালিছৰ ৰাশখম বুশল যেছৰণ্টী শিব লাশেব। শবজ্ঞাপনছটা শিয়াৰ পাচছত 

বনুৰ যিউতাকলল ইছটাৰ পাচত শসছটা যফান আশহবলল ধ্শৰছল। ইমান ধ্ুনীয়া মৰম লো পাে 

এটা মাত্ৰ এটকাত পাবলল বহুছুই ইচ্ছা প্ৰকাি কশৰছল। পুৱাই  পুৱাই টাটাছক বাছৰ বাছৰ 

কাছৰাবাৰ লেত কথা পাশত থকা যিশখ বন ু শবচনাৰ পৰা উঠঠ আশহ শুশধ্ছল: "টাটা ৰাশতপুৱাৰ 

পৰা বাছৰ বাছৰ যে যফান আশহ আেৰ কাৰ পৰা ইমান যফান আশহ আছে।" যিউতাছক বনুক 

যোছটই কথাশখশন বুজাই ক'যল। যিউতাকত কথা শুশন বনুছয় উচুশপ উচুশপ কাজি যিউতাকক 

ক'যল " টাটা মই শবছিিত পশঢ়বলল ে'যল তুশম আৰু মা োছত অকলিৰীয়া যনাছহাৱা আৰু ক'কৰ 

লেত লাশে থাশক কাজজয়া যপচাল কশৰবলল সময় যনাছপাৱা যসইবাছবই মই ক'কক আশনশেছলা। 

শকন্তু তুশম ক'কক আনক শি শিয়াৰ কথা যকছনলক ভাশবব পাশৰলা। মছয়া গুশচ োম, ক'কও গুশচ 

োব আৰু যতামাছলাক শকমান অকলিৰীয়া হবা ভাশবোছন? যচাৱাছচান ক'কছটা যকছনলক 

যতামাৰ িুই ভশৰৰ মাজত শনভমছয় আনি মছনছৰ বশহ আছে। এশতয়াই OLX ৰ শবজ্ঞাপনছটা মশচ 

(delete) শিয়া।" ইশতমছধ্য বনুৰ মাছকা যিাৱাপাঠটৰ পৰা উঠঠ আশহশেল আৰু শেশৰছয়কক োশল 

শিয়া আৰম্ভ কশৰছলেঃ "তুশম ইমান শনষৰঠুৰ যন? সাত আঠ মাহ থকাৰ পাচত ক'কক কাছৰাবাক 

শিয়াৰ কথা ভাশবব পাশৰলা। তাই এশতয়া আমাৰ সৰু যোৱালীৰ িছৰ। তাছয়া যমাক মাক বুশল 

ভাশব গলছে।ক'কক কাছৰাবাক শিছল মছয়া ঘৰত নাথাছকা। মই যেশনবা খঙত কথা এষাৰ 

কছলাছয়ই, তাছত তুশম OLX ত শবজ্ঞাপন শি শিলা। বনুছকা যকশতয়াবা মৰলে ো বুশল োশল শিও। 

যসই বুশল তুশম তাইক মাশৰবলল/যবশচবলল শবজ্ঞাপন শিবা যনশক?" এই বুশল বনুৰ মাছক 

ক'কক  যকালাত তুশল মৰম কশৰবলল ধ্শৰছল। ককছয়া কথাছবাৰ বুজজ যপাৱাৰ িছৰ বাছপকক 

ভুশক ভুশক োশল পাশৰবলল ধ্শৰছল। বনু, শ্ৰীমতী আৰু ক'কৰ োশলখাই বনুৰ যিউতাছক ক'যল 

"মইছতা সমসযা সমাধ্ান কশৰবৰ বাছবছহ OLX ত শিশেছলা োছত বনু যোৱাৰ সময়ত এছকা 

হুলসু্থল নহয় আৰু সকছলা কথা িাশন্তছৰ সমাধ্ান হয়। মছয়াছতা অন্তছৰছৰ ক'কক শিব 

শনশবচাছৰা। যমজশৰঠট মাষ্ট শব যগ্ৰছণ্টড।" এই বুশল বনুৰ যিউতাছক শবজ্ঞাপনছটা শিশলট কশৰ 



শিছল। পুৱাৰ জলপান আৰু চাহ খাই উঠঠ বনুছয় যিউতাকক ক'যল "টাটা মছয়া যতামাৰ লেছত 

োম আৰু যতামাছলাকৰ যবিংকৰ যমছনজাৰ যবছহৰাৰ লেত কথাপাশত শিক্ষা ঋেৰ (Education 

Loan) ফম ম পূৰ কশৰ যসানকাছল মঞৰ জৰুী(sanction)যলটাৰ খন শিবলল গক আশহম। তুশমও 

যেছৰণ্টৰৰ চহী আশি কশৰ আশহবা।" এইবুশল বনু আৰু টাটাক োবলল ওলাল আৰু ক'কই যনগুৰ 

যজাকাশৰ যজাকাশৰ বনু আৰু টাটাকক িুৱাৰ মুখৰ পৰা শবিায় শিছল। 

চািমাৰী থানাৰ ওচৰত আৰু যপঞ্চনাৰ ভৱনৰ ওপৰত ভূছপন হাজশৰকা পথত অৱশস্থত 

ইজণ্ডয়ান অভাৰশচজ যবিংক (IOB)। বনৰু যিউতাছক যবিংকৰ সনু্মখত োড়ী ৰাশখছল আৰু িুছয়া 

যবিংকৰ শভতৰলল যসামাই ে'ল। যমছনজাৰ যবছহৰাই িুছয়াছক আছথছবছথ বশহবলল শি িৰকাৰী 

সকছলা ফম ম উশলয়াই আশনবলল এজন কম মচাৰীক শনছিমি শিছল আৰু কম মচাৰী জছন সকছলা 

ফম ম আশন যমছনজাৰৰ হাতত শিছলশহ। বনুৰ যিউতাছক যমছনজাৰক কছল "যবছহৰাজী মই যমাৰ 

চহী যকইটা কশৰ গথ োও আৰু আপুশন যোৱালীৰ লেত বশহ বাকী কাম কশৰ লওক। শেমান 

যসােকাছল পাছৰ শসমান যসানকাছল যচঙচন যলটাৰ খন শি শিব।" এই বুশল  গক বনুৰ যিউতাক 

যবিংকৰ পৰা ওলাই আশহ ভূছপন হাজশৰকা পছথছৰ আশহ 'খাইবাৰ পাচ' পাৰলহ কে মাচল পছথশি 

আশহ নবগ্ৰহ িিানৰ ওচৰত অৱশস্থত শনজৰ অশফচ পাছলশহ। ভূছপন হাজশৰকা পথৰ পৰা 

নবগ্ৰহ িিানলল যোৱা পথছতা এটা সৰু পাহাৰৰ মাছজশি গেছে আৰু পাহাৰৰ মাজৰ 

পথছোৱাক বনুৰ যিউতাক হছত যধ্মাশলছত খাইবাৰ পাচ বুশল কয়। গুৱাহাটীত যেশতয়া যেশফক 

জাম হয় জছুৰাড-চািমাৰীৰ ফালৰ পৰা হাইকটম-উজানবজাৰৰ ফাছল োবৰ বাছব বহুছতা সৰু 

োনবাহছন খাইবাৰ পাচ পাৰলহ যসানকাছল পাবৰ বাছব বাট লয় শকন্তু োনবাহন শনয়ম নমনা 

গুৱাহাটীৰ যলাক সকছল মাছজ মাছজ এই পথত অশধ্ক সময়ছহ ফশচ থাছক।  

 

এসপ্তাহ পাচত বনুৰ এডুছকচন লনৰ যচঙচন যলটাৰ আশহল। যচঙচন যলটাৰ বনুছয় University 

of Technology Sydney (UTS) গল ই যমইল কশৰছল। সকছলা কাম ঠঠকঠাক কশৰ বনু টাটাকৰ 

লেত জািংেল যেছভলচলল ে'ল আৰু শনজৰ বাছব শিল্লী-শচডশন ঠটকট কশৰছল। লেছত মাক 

যিউতাক আৰু শনজৰ বাছব গুৱাহাটীৰ পৰা শিল্লীলল যোৱা ঠটকট কশৰছল। যিউতাছক বনুক 

ক'যল যে শিল্লীৰ পৰা ওভটা ঠটকট যকইশিনমান পাচত কশৰব। শিল্লীত শকবা কাম ওলাছল 

এছকলছে কশৰ আশহব। েধ্ুশল চাহ খাবৰ সময়ত বনৰু মাছক আছকৌ পুৰশে কথা খুচশৰবলল আৰম্ভ 

কশৰছল। "আমাৰ এই িুটা যবডৰূমৰ যেটত আলহী আশহছল ইমান অসুশবধ্া। িুশিন পাচত বনুৰ 

শবয়া হ'যল যজাৱাই আশহছল আৰু শকমান শিেিাৰ হব। তাছত এশতয়া যেটত পানীও নাই। পানী 

শকশন শকশন শকমান শিন চচাইঠট চশলব। তাছৰাপশৰ অকছনা ৰি নপছৰ। ক'কই ইমান ৰি ভাল 



পাই।"  ইতযাশি ইতযাশি। বনুছয়ও মাকৰ কথাছত হয়ভৰ শিয়াত টাটাছক কছল "শথক আছে বাৰু, 

সকছলাছৰ আনি আৰু মনৰ িাশন্তৰ বাছব  কাইললৰ পৰা শতশনশিন নতুন যেট শবচাশৰ চাম োছত 

বনু িুবেৰৰ পাচত শডগ্ৰী গল ঘূশৰ আশহছল নতুন যেটতত থাশক চাকশৰ কশৰব পাছৰ আৰু ককছয়া 

ৰি পুৱাব পাছৰ, পানীছৰা অসুশবধ্া যনাছহাৱা হয়।" বনুছয় কছল যমাৰ বহুত কাম আছে মই োব 

যনাৱাশৰম। যতামাছলাছক ক'কক গল যোৱা। ক'কই কত পচি কছৰ যিখা োওক। যতামাছলাছক 

ফাইছনল কশৰছল মই বাৰু শিতীয়বাৰ খুঠট নাঠট চাবলল বুশল োম।  

পাচশিনা পুৱা বনু শনজৰ কামত ওলাল আৰু ক'কক গল বনুৰ মাক আৰু টাটাক যেট 

চাবলল ওলাল। টাটাছক ইশতমধ্য বহুছকইজন শবল্ডাৰৰ যফান নম্বৰ টুশক গথশেল। প্ৰথছম যসছয় 

টাটাছক শনজৰ শপ্ৰয় িীঘশলপুখুৰীৰ পাৰৰ  যেটৰ ঠাই টুকুৰা চাবলল বুশল িীঘশলপুখুৰীৰ পাৰ 

পাছললে। িীঘশলপুখুৰীৰ পাৰত ক'ক োড়ীৰ পৰা ননমা হ'ল।  ককক োড়ীছত ৰাশখ বনুৰ মাক 

আৰু টাটাছক ঠাই টুকুৰা যিশখ আেশৰত হ'ল। টাটাছক কছল আছৰ আেছতছতা ইয়াত কবৰ স্থান 

আশেল। কথাছটা শুশন মাছক লছে লছে কছল মই কবৰৰ ওপৰৰ যেটত নাথাছকা যিই। লাশেছল 

িীঘশলপুখুৰীৰ পাৰছতই নহওক শকয়। এছনছয়ও যমাৰ ভূতলল ভয় যবশে। মাক টাটাক োড়ীৰ 

ওচৰলল অহা যিশখ ককই ভূশক আৰু যনগুৰ মাশৰ যেন বুজাই শিছল :কবৰ স্থানৰ যেট বাছব মই 

চাবললছক নেছলা নহয় বাছেছক। ইয়াৰ পাচত বনুৰ যিউতাছক োড়ী চলাই উজান বজাৰৰ 

শবছবকানি যকন্দ্ৰৰ ওচৰ পাছললে আৰু ৰাস্তাৰ কাষত োড়ী ৰখাই আৰু এটা যেট চাবলল ে'ল। 

ক'কক যকাচত গল বনুৰ যিউতাক আৰু মাক গে যেটছটাৰ পাশকম যেচ পাছললে আৰু যেটৰ 

মাশলকলল অছপক্ষা কশৰছল। ক'কই উচশপচ লোই থাশকল। অলপ সময় পাচত মাশলক জন 

তললল নাশম আশহল। ক'কক যিশখ মাশলছক মুখ ওছিালাই ককলল যবকা গক চাছল। ক'কই মানুহ 

জনৰ মুখ যিশখ যকাচৰ পৰা নাশম ভুক ভুক কশৰ যপোব কশৰ শিছল। লছে লছে মানুহ জছন শেেঃ 

শেেঃ কুকুৰছটাছৱ মুশত যলছতৰা কশৰছল বুশল হুলসু্থল লোছল। মানুহজনৰ কুকুৰ শবছিস আৰু 

যকাছনা শিছন েছত তছত যপোব নকৰা ক'কৰ কাণ্ড যিশখ বনুৰ মাক যিউতাছক বুজজছল যে ক'কৰ 

অলছপা পচি যহাৱা নাই আৰু ভশবষযছত ক'কক গল এই যকম্পাচত থকাছটা সুখকৰ নহব। কথা 

বতৰা আৰু িামিৰ এছনছয় শুশধ্ ক'কক গল বনুৰ যিউতাক আৰু মাক ঘৰ পাছললে। বনুক 

সকছলা কথা শববশৰ যকাৱাত বনুছয় ক'কৰ কাণ্ড শুশন হা াঁশহ ৰাশখব যনাৱাৰা হ'ল। পাচশিনা পুৱা 

চাহ জলপান খাই ক'ক আৰু শ্ৰীমতীক লেত গল বনুৰ যিউতাক পুনৰ যেট চাবলল ওলাল। 

প্ৰথছম জ ুযৰাডৰ সুেম পথত নতুনলক আৰম্ভ কৰা যেটছটাৰ ঠাই শখশন পাছললে।  কম্পাউণ্ডৰ 

শভতৰত োড়ী ৰছখাৱাৰ লছে লছে শবল্ডাৰৰ চুপাৰভাইজাৰ জন োড়ীৰ কাষলল ড্ৰশয়িং আৰু েচাৰ 

গল আশহল। ক'ক োড়ীৰ শভতৰছত থাশকল আৰু োড়ীৰ ওপৰত ড্ৰশয়িং গথ চুপাৰভাইজাছৰ সকছলা 



কথা ভালিছৰ বুজাই শি বনুৰ যিউতাকৰ হাতত এখন েচাৰ শি শনজৰ কামলল গুশচ ে'ল। 

কমপাউণ্ডৰ বাশহৰ ওলাই সুেম পথত থকা সৰু পানছিাকান খনৰ যিাকানী জনক বনুৰ 

যিউতাছক সুশধ্ছল "ককাই বাশৰষা ইয়াত শকমান পানী হয়?" যিাকানীজছন উিৰ শিছল "নামত 

সুেম পথ  েশিও বাশৰষা এইছটা িুে মম পথ হয়। এই শখশন ঠাইত এককাল পানী হয়।" যসই ঠাইত 

যেট শকনাত আিা বাি শি বনুৰ যিউতাছক চািমাৰীৰ অসম অশভোশিক প্ৰশতস্থানৰ কাষৰ এটা 

যেট চাবলল বুশল োড়ী চলাই শিছল। যেটৰ ঠাই টুকুৰাত উপশস্থত গহ বনুৰ যিউতাছক শবল্ডাছৰ 

শিয়া নম্বৰত যফান কশৰছল।  এজন চুপাৰ ভাইজাৰ আেবাশঢ় আশহল আৰু বনুৰ যিউতাক 

মাকক যেট  যিখুৱাবলল গল ে'ল। কক শনব খুজজশেল েশিও ককই োৰ যোৰ শি শচটত বশহ 

থাশকল আৰু নে'ল। বনুৰ মাছক যেটছটা চাই আশহ বনুৰ যিউতাকক ক'যল "শতশনওফাছল 

যিছখান ওখ ওখ যেট। ৰি বতাহ শবচাশৰ যেট সলশন কৰাৰ কথা ভাশবছো। এই ৰি নপৰা 

ঘৰছটালল নাছহা যিই। তাতলক এশতয়া থকাছতাছতই থাশকম।" মাকৰ কথা শুশন ক'কই যনগুৰ 

যজাকাশৰ সন্মশত জনাছল। যেট শবচৰা যসইশিনালল সামশৰ বনুৰ যিউতাক হত ঘৰ পাছললে। 

ৰাশত ভাত খাই থাছকাছত বনুৰ যিউতাছক বনু আৰু মাকক কছল "সকছলা শমলাই ক'ত যেট 

পাম। ৰি পশৰব লাশেব, পানী থাশকব লাশেব, িুখন শলফট থাশকব লাশেব, শতশনটা যবডৰূম লাশেব, 

যোসাই ঘৰ লাশেব, কছমও িুখন যবলকশন থাশকব লাশেব, যবক আপ যজছনছৰটৰ লাশেব, সনু্মখন 

সৰু োছডমন থাশকব লাশেব, প্ৰাইম লছকচন হব লাশেব, সনু্মখৰ ৰাস্তা বহল হব লাশেব,  তলত 

যকাছনা যিাকান যপাহাৰ থাশকব নালাশেব । চুইশমিং পুল, জজম, িাবঘৰ থাশকছল আৰু ভাল। তাৰ 

পাচত ক'কছৰা পচি হব লাশেব। কাইলল লাষ্ট এবাৰ যচষ্টা শিম আৰু নহছল আছকৌ বনু যোৱাৰ 

পাচত নতুন শবজ্ঞাপন চাই পুনৰ শবচাশৰম।" পাচ শিনা পুৱা যেকফাষ্ট খাই শ্ৰীমতী আৰু ক'কক 

গল বনুৰ যিউতাক পুনৰ যেট শবচাশৰ ওলাল। প্ৰথছম ওলাছল যভটাপাৰালল বুশল। োড়ী চলাই গে 

গে যভটাপাৰা পাই বনুৰ যিউতাছক মাকক কছল "যহৰা বুজজো ইমান িৰূলল অহাতলক আমাৰ 

বতমমান জ-ুযৰাডৰ িুটা যকাঠাৰ যেটত থকাই ভাল। লতাশিলৰ শবহু-পূজা, েীতা নেৰৰ শবহু-

পূজা, যমাৰ অশফচ, কলশন বজাৰৰ সস্তা িাকপাচশল শকমান যে িৰূ হব। েছনি গুশৰৰ 

যেশফকোম আছেই"। বনুৰ মাছক হা াঁশহ মাশৰ ক'যল " মছয়া এছক কথাছক ভাশবছো। জ-ুযৰাড 

শতশনআশল এশৰ ইমান িৰূলল আৰু নাছহা যিই। তুশম যমাৰ মনৰ কথা কলা। বনুছয়ছতা লছে লছে 

শৰছজক্ট কশৰব। োড়ী ঘূৰাই যলাৱা আৰু ঘূশৰ োওছত চাম বুশল যকাৱা জ-ুযৰাডৰ বৰফ যফক্টৰীত 

বনাই থকা যেটছটাছক চাওলে।" বনুৰ যিউতাছক োড়ী ঘূৰাই লছল আৰু ক'কই ফুৰাবলল শনয়া 

বুশল োড়ীৰ শখশড়শকছৰ বাশহৰলল চাই চাই ৰাস্তাৰ কুকুৰ যবাৰক ভূশক ভূশক আনি মছনছৰ আশহ 

থাশকল। 



বনুৰ যিউতাছক গুৱাহাটী শচশৰয়াখানা পাৰলহ আশহ জছুৰাডৰ বৰফছফক্টৰীত বনাই থকা 

যেটৰ যকম্পাচত শন োড়ী ৰখাই শিছললে। ক'কক যকালাত গল বনুৰ যিউতাক আৰু মাক 

শবল্ডাৰৰ অশফচলল যসামাই ে'ল। শবল্ডাৰৰ শৰশচপচশনছষ্ট আছথছবছথ আিশৰ বশহবলল শি কছল " 

শক লব ঠাণ্ডা যন েৰম"। বনুৰ যিউতাছক ক'যল "েৰম।" শৰশচপচশনছষ্ট এইবাৰ শুশধ্ছল "চাহ যন 

কশফ।" বনুৰ যিউতাছক কছল "কশফ।" অলপ পাচত কশফ আশহল। বনুৰ মাক আৰু যিউতাছক 

কশফ খাই খাই শৰশচপচশনছষ্ট শিয়া েচাৰত শবশভন্ন আয়তনৰ যেটছবাৰ চাই ে'ল। কশফ যখাৱা 

যহাৱাৰ পাচত শৰশচপচশনছষ্ট শবল্ডাৰৰ ৰূমলল গল ে'ল। শবল্ডাছৰ শুশধ্ছল শকমান চাইজৰ যেট 

লাশেব। বনুৰ যিউতাছক কছল ১৪০০/১৫০০  যোৱাৰ ফুটৰ শতশনটা যবডৰূম, িুখন যবলকশন 

থকা ৰিঘাই যেট লাছে। শবল্ডাছৰ কছল িুই নম্বৰ ব্লকত খালী আছে। িাম ৪৪০০টকা পাৰ 

যোৱাৰ ফুট আৰু েৰ শপএলশচ ১০০ টকা পাৰ েৰ । ফাষ্টম েৰত শপএলশচ নাই। োছডমন শভউ 

হছল এক্সেমা ২০০ টকা পাৰ যোৱাৰ ফুট। অথ মাত আপুশন পাচ তলাত োছডমন শভউ লছল 

৪৪০০+২০০+৪০০=৫০০০টকা পাৰ যোৱাৰ ফুট পশৰব। েশি োছডমন শভউ নলল আমফাছল 

প্ৰথম মহলাত লয় যতছন ৪৪০০টকা যোৱাৰ ফুট শহচাছব পাব। এশতয়া চুপাৰ ভাইজাৰক লেত 

গল এবাৰ চাই আহক আৰু পচি যহাৱাৰ পাচত আছকৌ কথা পাশতম। এইবুশল শবল্ডাছৰ বনুৰ 

যিউতাক আৰু মাকক যেট যিখুৱাই আশনবলল চুপাৰ ভাইজাৰ জনক শনছিমি শিছল। চুপাৰ 

ভাইজাৰ জছন বনুত যিউতাক আৰু মাকক যেট যিখুৱাবলল গল ে'ল। অলপ িৰূ যোৱা পাচছত 

ক'কই যকালাত শিেিাৰ কশৰবলল ধ্শৰছল। যকালাৰ পৰা নমাই যিউতাছক ক'কৰ শডঠঙত 

যবল্টিাল লোই শি কছল ক'ক বল যেট চাবলল নাোয়। যজাৰকশৰ টাশন শিয়া যিশখ ক'কই খঙছত 

ধ্ূশলত ওছলাটা গহ বােশৰ ওপৰলল ভশৰ কশৰ ভশৰ মাশৰবলল ধ্শৰছল। যিউতাক আৰু মাছক বুজজছল 

ক'কৰ অলছপা পচি যহাৱা নাই। আচলছত িাম শুশন  আৰু সনু্মখত শ্বশপিং মল থাশকব বুশল েম 

পাই যিউতাক আৰু মাকছৰা পচি যহাৱা নাশেল। শকন্তু কশফ খাই ফৰছমশলঠটৰ খাশতৰত চাই 

আশহব খুজজশেল। চুপাৰভাইজাৰ জনক পাচত ক'কক গথ আছকৌ আশহম বুশল গক যিউতাক 

আৰু মাছক ক'কক গল আশহ ঘৰ পাছলশহ। ভাত খাই থাছকাছত যিউতাছক ক'যল "যহৰা যোছটই 

িুনীয়াত শতলশতল-শমশতলৰ িছৰ নীলা চৰাই শবচাশৰ ফুশৰছো শকন্তু ঘৰৰ ওচৰছত বনাই থকা আৰু 

সিায় যিশখ থকা যেটছটা চাবলল এবাছৰা যোৱা নাই। ভাত খাই উঠঠ যসইছটা চাম আৰু বন ুগে 

কছলজৰ যহাছষ্টল যনাছসাছমাৱাললছক আৰু যেট নাচাও।" বনুৰ মাছক শুশধ্ছল "যকানছতা যেট?" 

যিউতাছক কছল "শকয় আমাৰ েীতানেৰ যস্ট্ট যবিংকলল েছল যে হাতীেড় চাশৰআশলত োড়ী 

ইউ টাে ম গল ঘূৰাওছত সিায় যিখা যেটছতা। যোৱা সপ্তাহত যবিংকলল োওছত যিশখশেছলা যে বহুত 

কাম গহ গেছে। যকান শবল্ডাৰ নাজাছনা শকন্তু চাইটত গে শচশকঅশৰঠটক শুশধ্ছল শবল্ডাৰৰ নাম 



আৰু যফান নম্বৰ পাই োম।" ভাত খাই উঠঠ ক'কক লেত গল শবয়শল চাশৰমান বজাত বনুৰ 

যিউতাক আৰু মাক গে হাতীেড় চাশৰআশল পাছললে। যকম্পাচত যসাছমাৱাৰ পাচছত ক'ককৰ 

অশত আনি। যনগুৰ যজাকাশৰ সৰফুশতমত  তৎ নাই। টাটাছক যেটৰ শচকঅশৰঠটৰ পৰা 

চুপাৰভাইজাৰ জনৰ নম্বৰ গল যফান কশৰছল। চুপাৰভাইজাৰ জছন কছল যে মই জছুৰাড শতশন 

আশলত আছো আৰু পাচ শমশনটত পাই আছো। সচালক পাচ শমশনটৰ পাচত  চুপাৰ ভাইজাৰ 

যপাোৰ আশহ চাইট পাছলশহ। যপাোছৰ  জনাছল যে চতুথ ম, পঞ্চম, ষি আৰু সপ্তম মহলাত যেট 

খালী আছে। বলক, যেট যিখুৱাই শিওলে বুশল যপাোছৰ বনুৰ যিউতাকক কছল। বনুৰ 

যিউতাছক ক'কক কছল "কক তই শচশকঅশৰঠটৰ লেত চকীত বশহ থাক আৰু আশম যেট চাই 

আছহালে। শলফট নাই বাছব তই োব যনাৱাশৰশব।" ককছয়া কথাছবাৰ বুজাৰ িছৰ সন্মশত জনাছল 

আৰু যনগুৰ মাশৰছল। শচশকঅশৰঠটক ক'কক চাই থাশকবলল গক, চকী এখনত ক'কক বহাই শি 

বনুৰ মাক আৰু যিউতাক চুপাৰভাইজাৰৰ লেত যেট চাবলল ওপৰলল উঠঠ ে'ল। শতশনফাছল 

ৰি পৰা মুকশল আৰু আহল বহল যেট যিশখ বনুৰ মাক আৰু যিউতাকৰ পচি হ'ল। তললল 

নাশম আশহ বনুৰ যিউতাছক ককক কছল 'ক'ক যেট পচি গহছে। তই যবলকশনত বশহ ৰি লব 

পাশৰশব।' ক'কই মূৰছজাকাশৰ বুজাৰ িছৰ সন্মশত জনাছল আৰু যনগুৰ মাশৰ আনি প্ৰকাি 

কশৰছল। বনুৰ মাছক কছল "আচশৰত, ককই আনছবাৰ ঠাইলল োওছত শনজৰ  কাম আৰু বডী 

যলিংগুছৱজৰ িাৰা অপচি বুজাই আশেল আৰু শনজৰ কামকাছজছৰ আজজ পচি যহাৱাছটাও 

বুজাই শিছল। বহু কথা বুজাবলল ভাষা নাজাশনছলও হয়।" যিউতাছক যপাোৰৰ পৰা যতওছলাকৰ 

অশফচৰ ঠঠকনা আৰু যফান নম্বৰ গল যফানত যোোছোে কশৰ অশফচলল োম বুশল গক হাতীেড় 

চাশৰআশলৰ পৰা ক'কক গল জছুৰাডৰ শনজৰ যেট পাছলশহ।  

শবয়শল বনু আশহ ঘৰ যপাৱাৰ পাচত চাহ যখাৱাৰ সময়ত বনুৰ মাক যিউতাছক সকছলা 

কথা বনুক শববশৰ কছল। বনুছয় কছল "মা আৰু ক'কৰ যেশতয়া পচি গহছে যতশতয়া হছল যলাৱা 

উশচত। টাটাৰ কথা জাছনা হা াঁছহছৰও ৰাজী মাছহছৰও ৰাজী। এইছটা যেটত জীৱন পাৰ কশৰছলও 

আপশি নাই। কাইলল যমাৰ শমজমাত কাম আছে বাছব ৰাশতপুৱা প্ৰথছম যেটছটা চাই শমজমালল োম 

আৰু ঘূশৰ আছহাছত শবল্ডাৰৰ অশফচত যসামাই আশহম আৰু িৰিাম সকছলা ফাইছনল কশৰ 

আশহম।" বনুৰ মাছক কছল 'যমাছৰা শমজমাত কাম আছে। মছয়া োম। শকন্তু ক'কক শনশনও। তাইক 

অকছল এৰাৰৰ অভযাস কৰাব লাশেব। নহছল তই যোৱাৰ পাচত যমাৰ শিেিাৰ হব।" মাকৰ কথা 

শুশন টাটাছক বনুক কছল " বনু আজজছয়ই পৱনক ৯টা বজাত আশহবলল গক থ। নহছল শস 

আনফাছল ওলাই োব। বনুছয় যফানকশৰ পাচশিনা পুৱা ৯ বজাত আশহবৰ বাছব পৱনক জনাই 

শিছল।   



পাচশিনা পুৱা যেকফাষ্ট খাই বনু, মাক আৰু যিউতাক শমজমালল োবলল ওলাল। ক'কক 

সৰহলক মািংস, যপশডশগ্ৰ, পানী,  যডণ্ট' ঠষ্টক আশি শি মাছক ক'কক কছল "ক'ক তই ঘৰত 

অকছল থাশকব লাশেব। শবচনা পাশৰ গথ গেছো তাছত শুই থাক আৰু যভাক লাশেছল শে মন োই 

তাছক খাশব। আশম েধ্ুশল যহাৱাৰ আেছত আশহ পাই োম। তথাশপ লাইট এটা জ্বলাই গথ গেছো। 

ভয় নাখাশব"। এইবুশল ক'কক ঘৰৰ শভতৰত তলামাশৰ গথ বনু, মাক আৰু যিউতাক গে োড়ীত 

উঠঠল। যিউতাছক পৱনক ক'যল প্ৰথছম হাতীেড় চাশৰআশলৰ যষ্টট যবিংকৰ ওচৰলল শনয়া, তাৰ 

পাচত শচধ্া শমজমা। পৱছন োড়ী শন হাতীেড় চাশৰআশলৰ যেটৰ সনু্মখছত োড়ী ৰখাছল। বনু, 

যিউতাক আৰু মাক কম্পাউণ্ডৰ শভতৰ যসামাই শচশকঅশৰঠটক গক যেট চাবলল শচশৰছৰ গে 

চতুথ ম মহলা পাছললে। যেট চাই বনুৰ পচি হ'ল। বনুছয় কছল সপ্তম মহলা অথ মাৎ টপ েৰত 

যলাৱা। লছে লছে মাছক কছল "টপ েৰত অতযন্ত েৰম হব। বাইছিউ হতৰ টপেৰৰ যেটত 

েৰমৰ শিনত যসামাব যনাৱাশৰ।" বনুছয় কছল যতছন্ত েয় নম্বৰ েৰত যলাৱা। টাটাছক ক'যল "মই 

ইমান ওপৰত নলও। মই শকবা ধ্ছনি চৰাই যনশক যে ইমান ওপৰত বাহ সাজজম। এশতয়া শিতীয় 

মহলাত আছো, েশতছক তৃতীয় মহলাত খাশল নাই বাছব চতুথ ম মহলাত লব পাশৰ।" শতশনওছৰ কথা 

বতৰাৰ পাচত শসদ্ধান্ত হল যে েশি যলাৱা হয় যতছন চতুথ ম বা ষি নহয় পঞ্চম মহলাত যলাৱা হব। 

বনুৰ মছতও নহব, টাটাৰ মছতও নহব মাজৰছটা ক'কৰ মত বুশল ধ্শৰ পঞ্চম মহলাত যলাৱা হব। 

সকছলা চাইশচশত তললল নাশম আশহ বনুৰ মাছক কছল "সকছলা ঠঠছকই আশেল শকন্তু ৰডছফশচিং 

এটাও খালী নাইছে। ৰড যফশচিং নহছল যমাৰ লবৰ বৰ ইচ্ছা নাই।" বনুছয় মাকক কছল " মা ৰি 

পছৰ, শতশনওফাছল মুকশল, িুখন শলফট, যজছনছৰটৰ, চুইশমিং পুল, িাবঘৰ, শচলছড্ৰন পাকম, 

যোসাই ঘৰ সকছলা থকাৰ পাচত েশি ৰডছফশচিং নহয় বুশল যনাছলাৱা টাটাক আৰু ইয়াৰ পাচত 

শিেিাৰ নকশৰবা। বেশৰ বেশৰ িাম বাশঢ় োব শকন্তু ইমান ভাল ঠাইত আৰু নাপাবা। মইছতা 

যপান্ধৰ জলুাইত  অছেশলয়া োমলে । শকন্তু যেটৰ কথাত ভশবষযছত িুছয়া তকমত শলপ্ত নহবা।" 

ইশতমছধ্য পৱছন শমজমালল বুশল োড়ী দ্ৰতু েশতত োড়ী চলাই শিছল।  

শমজমাত শনজৰ কাম কাজ সমূ্পে ম কশৰ বনু, মাক আৰু যিউতাক ঘৰলল বুশল োড়ীত 

উঠঠল। যিউতাছক কুমাৰপাৰা পাচ আশলৰ ওচৰত থকা শবল্ডাৰৰ অশফচৰ ঠঠকনাছটা পৱনক 

বুজাই শিছল। গুৱাহাটীৰ কুমাৰপাৰাৰ পাচআশল এছন এক ৰাস্তাৰ সিংেম স্থল েত যনশক পাচটা 

ৰাস্তা বা পথ লে লাশেছে। গুৱাহাটীত বহুছতা নাম থকা শতশনআশল, চাশৰআশল আছে েশিও 

পাচআশল বুশল কছল সকছলা মানুছহ শকন্তু কুমাৰপাৰা পাচআশলৰ কথাছকই বুছজ। পৱছন 

দ্ৰতুেশতত োড়ী আশন শবল্ডাৰৰ অশফচৰ সনু্মখত ৰখাই শিছলশহ। োড়ীৰ পৰা নাশম বনু, মাক 

আৰু যিউতাক শবল্ডাৰৰ অশফচলল যসামাই ে'ল। যপাোছৰ শতশনওছক বশহবলল শি যেটৰ এখন 



ৰঙীন েচাৰ বনুৰ মাকৰ হাতত শিছল। বনু আৰু মাছক যেটৰ শবষছয় বহুছতা খুঠটনাঠট কথা শুশধ্ 

লছল। সকছলা কথাবতৰাৰ যিষত বনুৰ যিউতাক আচল কথালল আশহল। কাৰে মশনৰাছম 

যঠশলছলছহ জীৱনৰ েশত ঘূছৰছু আৰু বন ুহতৰ সকছলাছৰ সছপান পূৰে হবৰ বাছবও সবছচ বৰা 

ৰূপয়া।   যপাোছৰ কছল যে ৩৫০০টকা প্ৰশতছোৱাৰ ফুটত লাশেব। যিউতাছক কছল 

"গুৱাহাটীত এশতয়া ২৮০০ -৩০০০ যৰট চশল আছে। মই ৩০০০ টকা যোৱাৰ ফুট হছল 

লম।"  শবল্ডাৰ সজিছপ কছল নাই, নাই নহব। বনুৰ যিউতাছক যপাোৰক কছল যমাৰ যৰটত েশি 

শিব পাছৰ যতছন্ত যফান কশৰ জনাব, মই বুশকিং মাশন শি োমশহ। এই বুশল বনু, মাক আৰ তাতাক 

ঘৰ পাছলশহ। ঘৰৰ িুৱাৰ যখালাৰ লছে লছে যনগুৰ মাশৰ মাশৰ ক'ক জশপয়াই আেবাশঢ় আশহল। 

বনুছয় মৰমছত ক'কক যকালাত তুশল লছল। মাছক যখাৱা বস্তুলল চাই ক'যল "কক তই এছকা 

নাখাশল যিছখান। এশতয়া শক খাৱ খা। আশম আশহছলা নহয়।" বনুছয় ক'কক যকালাৰ পৰা নমাই 

শিছল আৰু ক'কই আনি মছনছৰ যখাৱাত লাশেল।   

এশিন িুশিনলক সময় পাৰলহ োবলল ধ্শৰছল। বনুছয় শনজৰ কামত বযস্ত যহাৱাৰ লেছত 

অছষ্টশলয়ালল োবৰ বাছব যোোৰ পাশত আৰম্ভ কশৰছল। মাকৰ লেত ফাচীবজাৰলল গে এপি 

িুপিলক বস্তু বাহাশন শকনা আৰম্ভ কশৰছল। বনুৰ যিউতাক আৰু মাছকা শনজৰ কামত বযস্ত গহ 

পশৰল। ক'কই আছবশল-েধ্ুশল সময়ত টাটাকৰ লেত োড়ীত ফুশৰ মাক আৰু বনুছয় েম 

যনাছপাৱালক যজশবজৰ যপৰা আৰু কাজ ু বৰশফ খাই ে'ল। নতুন যেটৰ আিা মনৰ পৰা 

সকছলাছৱ শকেুশিনলল বাি শিছল। িহ বাৰশিন মান পাচত হঠাৎ যপাোৰৰ পৰা যফান আশহল। 

িািা যেটছতা লয় েশি ৩৩০০ টকা যোৱাৰ ফুট শহচাছব  শিম। বনুৰ যিউতাছক কছল মই ৩০০০ 

টকা প্ৰশত যোৱাৰ ফুটতলক যবশে শিব যনাৱাশৰম। যমাৰ বাছজটত নুকুলাই। কথা বতৰা চশল থকা 

সময়ছত ক'ক আশহ টাটাকৰ ভশৰৰ ওচৰত বশহ যভৌছভৌলক বুজাই শিছল যে আজজ যেট যলাৱাছটা 

ফাইছনল কৰা নহছল বনু যোৱাৰ পাচত আৰু নহব। ক'কৰ কথা শুশন বনুৰ যিউতাছক 

যপাোৰক কছল " চাওক আজজৰ শভতৰত েশি ফাইছনল নহয় মই  আৰু নলও বুশল ধ্ৰক। মই 

যিষ অফাৰ শহচাছব আছপানাৰ ৩৩০০ আৰু ৩০০০ ৰ েড় ৩১৫০টকা  শিব পাশৰম। েশি হয় 

আছপানাছলাছক শনজৰ শভতৰত কথাপাশত জনাই শিব, নহছল আৰু যফান কশৰব নালাছে।" 

এইবুশল টাটাছক যফান গথ অশফচলল োবলল সাজ ুহ'ল। অশফচ যপাৱাৰ পাচত টাটাছক পুনৰ 

যপাোৰৰ পৰা যফান পাছল। "িািা অছপানাৰ শৰকুছৱষ্ট ৰাশখছলা আৰু ৩১৫০ টকাত শিজ 

কশৰছলা। আপুশন বুশকঙৰ যচকখন শি োওকশহ আৰু িুই শতশন শিনছত আশম এশগ্ৰছমণ্ট ফৰ যচল 

যৰজজষ্টাডম কশৰ লম। যেটৰ ৭৫ িতািংি কাম গহ গেছে, েশতকৰ এবেৰৰ শভতৰত নতুন 

যেটতত যসামাব পাশৰব।" বনুৰ যিউতাছক মাকক আৰু বনুক যফান কশৰ কথাছটা জনাছল 



লেছত মাকক কছল যে েধ্ুশল বুশকঙৰ যচক শিবলল িুছয়া োব। খবৰছটা শুশন বনু আৰু মাকৰ 

মনত ষৰফূশতম লাশেল। আছবশল ঘৰত চাহ জলপান খাই বনুৰ যিউতাছক মাকক 

কছল,  যসানকাছল ওছলাৱা বুশকঙৰ যচকখন শি যলঠা মাশৰ আছহা। যতছনছত বনুও আশহ ঘৰ 

পাছলশহ আৰু বনুছয় কছল , মই নাোও, মই ক'কক ৰশখ ঘৰছত থাশকম। টাটাছক কছল যতছন তই 

ককক ফুৰাই আশনশব। যিউতাছক মাকক ক'যল "যতামাৰ যচকবুক খছনা গল লবা। শেছহতু আশম 

েুটীয়া নামত যেটছটা শকশনম বুশকঙৰ সময়ৰ পৰাই আধ্া আধ্া যপছমণ্ট কশৰ োম োছত পাচত 

এছকা শিেিাৰ নহয়।" ক'কক বনুৰ লেত এশৰ বনুৰ মাক আৰু যিউতাক িুছয়া শবল্ডাৰৰ 

অশফচলল বুশল ৰাওনা হ'ল। শবল্ডাৰৰ অশফচত গে িুছয়া যপাোৰৰ হাতত যচক িুখন শিছল আৰু 

যপাোছৰ িুখন শৰশচপট শি িুছয়াছক শবিায় শি কছল যে অহা সপ্তাহত এশগ্ৰছমণ্ট ফৰ যচল 

যৰজজষ্টমাড কৰা হব। আনি মছনছৰ বনুৰ যিউতাক আৰু আৰু মাক ঘৰলল ওভশতল। হাইকটমৰ 

ওচৰ পাই বনুৰ যিউতাছক কছল "ক'কৰ কাৰছে যপৰা যকইটামান গল োও।" বনুৰ মাছক কছল 

"নালাছে, ডাক্টছৰ শমঠাই খুৱাব মানা কশৰছে নহয়। তুশম শমঠাই খুৱাই খুৱাই ক'কক যবয়া কৰাৰ 

লেছত যবমাৰীও কশৰবা।" বনুৰ যিউতাছক কছল "আজজ খাওক শিয়া। সকছলাছৰ পচিৰ যেট 

বুক কশৰছো যেশতয়া সকছলাছৱ শমশল ঘৰত শমঠাই খাম।" বনুৰ যিউতাছক এইবুশল যজশবজৰ 

আেত োড়ী ৰখাই ক'কৰ শপ্ৰয় যপৰা আৰু কাজবুশফম শকশন ঘৰ পাললে। ঘৰত যবল বছজাৱাৰ 

লছে লছে বনুছয় িুৱাৰ খুশল শিছল। টাটাকৰ হাতত যজশবজৰ যপছকট যিশখ ক'কই ভুশকবলল 

আৰম্ভ কশৰছল। মাছক এটা  যপৰা আৰু এটা কাজবুশফম যপছকটৰ পৰা উশলয়াই সৰু সৰুলক 

ভাঠঙ ক'কক খাবলল শিছল েশিও ক'কই চকুৰ পচাৰছত খাই যপলাছল। বনুছয় কছল আজজ যেট 

বুশকিং কৰা হ'ল যেশতয়া নাো শকছচনছত অডমাৰ শিও। নাো শকছচনৰ খািয বনুৰ বৰ শপ্ৰয় শে িছৰ 

যজশবজৰ শমঠাই ককৰ শপ্ৰয়। বনুছয় যফানকশৰ অডমাৰ শিছল আৰু এঘণ্টা মান পাচত নাো 

শকছচনৰ লৰা এজছন যখাৱাবস্তু আশন ঘৰত শি েলশহ। 

এশিন িুশিনলক বনুৰ অছেশলয়া যোৱাৰ সময় পাছলশহ। ১১জলুাই ২০১৩, বনুৰ মাছক 

অশনমালল যফান কশৰছল "অশনমা আশম ১৩ তাশৰছখ পুৱাই শিল্লীলল োম। েশতছক কাইলল 

আছবশল ক'কক যতামাৰ তাত গথ আশহমলে। তুশম আছবশল সময়ত কললছকা নাোবা।" বনু 

অকছল অছেশলয়া োব বুশল মাকৰ মনত অছনক িিংকা। মাছজ মাছজ বনুৰ মাছক কথাছটা 

উনুশকয়াই শিছল বনুৰ খিং উছঠ। বনুছয় মাকক কয় "মা মই কছলজৰ পৰা অকছল যচশমনাৰ 

কশৰবৰ বাছব িুবাৰ আছমশৰকালল আৰু এবাৰ ইউছৰাপলল গেছো। ইউছৰাপলল ঠটম শলডাৰ 

শহচাছব োওছত মছোত কছনকঠটিং োইট যিৰীলক গে যপাৱাৰ পাচছতা সময়মছত ঠটম শন 

যচশমনাৰ যপাৱাই শিছো। োড়ী চলাই যোছটই ঠটমক ইউছৰাপ ফুৰাই আশনছো, তুশম অেথা শচন্তা 



কশৰ কথা শুনাই শনজৰ আৰু যমাৰ মূৰ নাখাবা। টাটাৰ শনশচনা শবিাচ থাকা।" যিউতাছক বনুক 

কছল "বনু, শনজৰ একমাত্ৰ যোৱালী শবছিিলল েছল মাক বাছপছক শচন্তা কশৰবই। মাছৰ যেশনবা 

মুছখছৰ গক থাছক মই যেশনবা এছকা নকও। যোৱাললছক মাক জীছয়ছক কাজজয়া যপচাল 

নকশৰশব।" 

বাৰ তাশৰছখ শবয়শল বনু , বনুৰ মাক আৰু যিউতাছক ক'ককলল শমজমালল বুছলা োত্ৰা 

কশৰছল। যিউতাছক পৱনক কছল "যকাছনা যিৌৰা যিৌশৰ নাই, আৰামছচ োড়ী লাছহ লাছহ চছলাৱা। 

ক'কই বাশহৰলল চাই োওক।" শমজমা পাই ক'কক অশনমাৰ হাতত েতাই শি ক'কক যকছনলক চাব 

লাশেব এছক কথাশখশন বনুৰ মাছক শতশনবাৰ মান বুজাছল। অশনমাই কছল বাইছিউ শচন্তা নকশৰব 

আেৰবাৰৰ িছৰ ভাললকছয় ৰাশখম। ক'কক মৰম কশৰ বনু, বনুৰ যিউতাছক কথাছবাৰ বুজাই 

শিছল। বনু বহুশিনৰ বাছব োব বুশল ক'কই মনছটা মাশৰ যপলাছল। বনুছয়ও ককলল চাই চকুপানী 

টুশকছল। পৱছন সকছলাছক গল গুৱাহাটীলল উভশত আশহল। োবৰ সময়ত বনুৰ যিউতাছক 

পৱনক কছল, কাইলল কাটাই কাটাই ৭বজাত পাই োবাশহ। ৮বজাত এয়াৰপটম পাবলে লশেব। 

পাচশিনা পুৱা বনু, যিউতাক আৰু মাকক গল পৱছন এয়াৰপটমলল বুশল োত্ৰা কশৰছল। 

এয়াৰপটমত বনু হতক নমাই শিয়াৰ পাচত যিউতাছক পৱনক কছল "পৱন, আশম ঘূশৰ অহা 

তাশৰখছটা যতামাক যফানকশৰ জনাই শিম। আমাক এয়াৰপটমৰ পৰা উঠাই যলাৱাৰ পাচত ক'কক 

শমজমাৰ পৰা গল ঘৰলল োম।" পৱনৰ পৰা শবিায়লল বনুহত সকছলা শিল্লীলল োবৰ বাছব 

এয়াৰপটমৰ শভতৰলল যসামাই েল। শিল্লী পাই বনহুত যপাছনা যপাছন অসম পে মযটন শনেমৰ 

অনুছমাশিত গ্ৰীেপাকমত অৱশস্থত স্বােতম অশতশথিালা পাছললে। গে পাই হাত মুখ ধ্ুই বনুছয় 

শনজৰ বান্ধৱী আনালল যফান কশৰছল। এঘণ্টামান পাচত োড়ী চলাই লেত বুবু আৰু হুেক গল 

আনা আশহ যেষ্ট হাউচ পাছলশহ। বনুৰ মাক আৰু যিউতাকৰ হাতত শসহতক েতাই শি বনু আৰু 

আনা ওলাই ে'ল। োবৰ সময়ত মাছক িহাই িহাই বনুক কছল "শিল্লী যোৱালীৰ বাছব সুৰশক্ষত 

নহয় যসােকাছল ঘূশৰ আশহশব।" বনু যোৱাৰ পাচত মাছক বুবু আৰু হুেৰ লেত যখলাত লাশেল 

আৰু বনুৰ যিউতাক আৰাম কশৰবৰ বাছব শবচনাত উঠঠল। ৰাশত ন বজাত ভাতপানী খাই উঠাৰ 

পাচত চাওছত চাওছত শনিা িহ বাজজল। মাছক বাছৰ বাছৰ বনুলল যফান মাশৰছল। বনুছয়ও গে 

আছো গে আছো বুশল গক থাশকল। লাছহ লাছহ মাকৰ উচশপচশন বঢ়াত যিউতাছকও বুনলল যফান 

কশৰছল। অবছিষত এঘাৰ বজাত বনু আৰু আনা আন িুজনী বান্ধৱী সহ যেষ্ট হাউচ পাছলশহ। 

বনুক নমাই শি বুবু আৰু হুেক গল আনা হত গুশচ ে'ল। আনাহত যোৱাৰ পাচত বনুছয় 

মাকক  কছল "বাছৰ বাছৰ শকয় যফান কশৰ আশেলা। অছেশলয়া োমলে বাছব লেৰছবাছৰ পাঠটম 

শিশেল। মই আধ্াছত আশহব যনাৱাছৰা নহয়। শনজৰ সুৰক্ষাৰ কথা আশম জাছনা নহয়।" কথাত 



কথা বাশঢ় বনু আৰু মাকৰ মাজত তকমেুদ্ধ লাশেল। বনুছয় যেশতয়া কছল সৰুছত চটপ চটপ 

মাশৰশেলা আৰু এশতয়া সৰু কথাছত োশল। তকম আৰু বাশঢ়ব পাছৰ বুশল যিউতাছক কছল "শুন 

বনু যতাৰ ভালৰ বাছব সৰুছত চাট শিশেল আৰু ডাঙৰ যহাৱাৰ পাচত োশল। যসছয় তই আজজ 

অছেশলয়াত পশঢ়বৰ বাছব োবলল যোেয হশলম নহছল তছয়া যসই সাধ্ুছটাৰ যচাৰৰ িছৰ বব মাি হশল 

হয়। সৰুছত আশম এটা সাধ্ু পশঢ়শেছলা। এশিন এজন ৰজাই শবচাৰ কশৰ ৰাজযৰ এজন েভাইট 

যচাৰক িূলত শিয়াৰ আছিি শিছল। ৰজাৰ আছিি পাই শচপাহীছয় যচাৰছটাক িূলত শিবৰ 

বাছব  টাশন শনবলল ধ্ছৰাছত যচাৰছটাছৱ শচঞশৰ শচঞশৰ কছল 'মহাৰাজ যমাৰ লেছত যমাৰ মাছকা 

িূলত শিব লাে।" ৰজাই কছল ই আছকৌ যকছন কথা, যতাৰ মাৰছকা শকয় িূলত শিব লাছে?' 

যচাৰছটাছৱ কছল মহাৰাজ মই প্ৰথছম েুলৰ পৰা ৰবৰ যচাৰ কশৰশেছলা। মাছয় কথাছটা েম পাই 

লুকুৱাই থছল আৰু যিউতাক নকছল বা যমাক িাজস্ত শনশিছল। লাছহ লাছহ মই যপজঞ্চল, শকতাপ 

আশি যচাৰ কৰাত ধ্শৰছলা। মাছয় লুকুৱাই থছল। পাচত মই আনৰ টকা পইচা, যসােৰ েহো আশি 

যচাৰ কৰাত ধ্শৰছলা আৰু এটা েভাইট যচাৰ হ'যলা। প্ৰথম শিনা  যচাৰ কছৰাছত মাছয় েশি কােত 

ধ্শৰ এচাট শিছল হয়, নতুবা যিউতাক গক এশপটন শিয়াছল হয়  মই শনশ্চয় শিতীয়বাৰ যচাৰ 

নকশৰছলা হয় যমাৰ মা যমাৰ লেছত মই েভাইট যচাৰ যহাৱাত সমাছন িায়ী। যচাৰছটাৰ কথা শুশন 

ৰজাই যচাৰছটাৰ মাকছকা িূলত শিয়াৰ আছিি শিছল। তই োছত ভশবষযছত যবয়া কাম নকৰ, 

শবপিত নপৰ যসইবাছব মাৰ যতাক িাসন কশৰশেল আৰু তাত যমাৰ সমূ্পে ম সমথ মন আশেল। 

যেশতয়া যতাৰ শনজৰ লৰা যোৱলী হব তছয়া এছক কাছমই কৰা উশচত। যিউতাকৰ কাছমাৰ খাই 

বনু আৰু মাক িুছয়া এছকলছে শুই পশৰল। কাষৰ শবচনাত বাছপছকা শুই পশৰল। 

পাচশিনা পুৱা যেকফাষ্ট খাই বনু, যিউতাক আৰু মাক ইজিৰা োন্ধী আন্তৰােীয় শবমান 

বিৰৰ কাে ম টাৰশমছনল পাছললে। কাে ম টাৰশমছনলৰ শনজেষ্টম বুশকিং কাউণ্টাৰত গে বনুছয় শনজৰ 

অশতশৰক্ত বস্তু বাহাশন শখশন বুক কশৰ শিছল। যপ্ৰোৰ কুকাৰৰ পৰা যব্লিংছকটৰ পৰা কাশহ বাঠট 

পে মযন্ত সকছলা বস্তু বনুছয় বুশকিং কৰা যপছকটত ভৰাই শিশেল। কাৰে তাহাতৰ যহাছষ্টলত শনছজ 

ৰাশন্ধ খাব লাশেব। যহাছষ্টলত যেচ, শিজ, ইনডাকচন শহঠটিং সকছলাছৰ স ুবযৱস্থা আছে েশিও 

যচলফ চাশভমচ। শনছজ বনাই শনছজ খাব লাশেব। যকাছনা কুক বা ৰান্ধনী নাই। বস্তু শখশন বকু কশৰ 

যিউতাছক বনুক কছল, কাইলল যতাক শবমানত উঠাই শি আশমও গুৱাহাটীলল ঘূশৰ োম। শিল্লীত 

থাশকছল মন চন যবয়াছহ লাশেব। এয়াৰপটমৰ পৰা ঘূশৰ গে জািংেল যেছভলচৰ শপ্ৰয়িংকাক ঠটকট 

কাঠট যমইলত পঠাবলল গক শিম। গ্ৰীেপাকমৰ যেষ্ট হাউচ পাই যিউতাছক শপ্ৰয়িংকাক ঠটকট 

কশৰবলল কছল। যমইল যোছে ঠটকট অহাৰ পাচত যিউতাছক পৱনক যফান কশৰ এয়াৰপটমলল 

আশহবলল কছল। েধ্ুশল সময়ত বনু, যিউতাক আৰু মাক শতশনও চাছকটৰ জনশপ্ৰঅয় শ্বশপিংমল 



শচছলক শচঠট ৱাক পাছললে। বনুছয় তাত যিষমূহুতমৰ বজাৰ সমাৰ কশৰ যলাৱাৰ পাচত শতশনও 

তাছত শনিাৰ আহাৰ খাই গ্ৰীেপাকমলল উভশত েল। বনু পাচশিনা অছেশলয়াৰ শচডশন চহৰলল 

পশঢ়বৰ বাছব গুশচ োব কাৰছে বনুৰ মাক আৰু যিউতাকৰ মন শবষািছৰ ভৰা। যসছয় যেষ্ট হাউচ 

পাই শতশনও শুই পশৰল। তাছত পাচশিনা পুৱা ৭বজাছত এয়াৰপটমলল োব লাশেব। যসছয় পুৱা  ৫ 

বজা মানছত শুই উঠঠব লাশেব। 

পুৱা শুই উঠঠ শতশনও খৰধ্ৰলক যৰশড গহ ইজিৰা োন্ধী আন্তৰােীয় শবমান বিৰ পাছললে। 

বনুক সৰুক্ষা যবষ্টনীত সমুুৱাই শিয়াৰ সময়ত বনু, মাক আৰু যিউতাকৰ চকু যলাতছকছৰ ভশৰ 

পশৰল। বনু শভতৰলল যসামাই যোৱাৰ পাচত বনুৰ মাক যিউতাছকও সুৰক্ষা শনৰীক্ষেৰ পাচত 

গুৱাহাটী অশভমুছখ োবলো শবমানৰ প্ৰস্থান িুৱাৰলল যখাজ ধ্শৰছল। শকেু সময় পাচত বনুছয় 

যিউতাকক যফান কশৰ জনাছল যে তাইৰ শবমান উৰেৰ বাছব সাজ ুগহছে। মাকক মাত শি বনুছয় 

শনজৰ যফানছটা চুইচ অফ কশৰ শিছল। মাছক মনৰ িুখত চকু চলচলীয়া কশৰ বনুৰ যিউতাকলল 

চাছল। যিউতাকৰ চকুছতা চকুছলা। 

বনুৰ মাক যিউতাকক আশনবৰ বাছব গুৱাহাটী শবমান বিৰৰ বাশহৰত পৱন গৰ আশেল। োড়ীত 

উঠঠ বনুৰ যিউতাছক কছল "পৱন শমজমালল ব'লা। ক'কক গল আছহালে।" শমজমা পাই অশনমাৰ 

হাতৰ পৰা ক'কক গল বনুৰ মাক আৰু যিউতাক শনজৰ যেট পাছললে।  

 


