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Coco The Wonder Pug 

Chapter-I 

                                                  Coco The Wonder Pug 

 

চতুৰ্ থ অধ্যায় 

 

ক'কৰ দ্বিতীয় জীৱন যুজ 
 

এদিন িুদিনকৈ সময় পাৰকৈ গৈ ২০১৩ চনৰ ২২ আৈষ্ট আদৈ পালেদৈ। ৈ'ৈৰ প্ৰথম জন্মদিন। 

বনু য াৱাৰ পাচত বনুৰ মাৈ যিউতাৈৰ ৈ'ৈ অদতলৈ বুৈুৰ আলপান গৈ পদৰদিে। ৈদতলৈ 

ৈ'ৈৰ জন্মদিন বালব যিউতালৈ যজদবজৰ যপৰা, যেখব্ৰাডাচচৰ যৈৈ, যবেুন, মম সৈলো আদন 

জন্মদিন পােনৰ বালব সাজ ুৈ'ে। দৈন্তু ৈ'ৈৰ মনত ইমান উৎসাৈ নাই। দনজৰ দপ্ৰয় দমঠালয়া 

খুজজ খুজজ নাখালে। ৈ'ৈৰ আলৈৌ  ৈঠালত দৈ ৈ'ে। মাৈ বালপৈ িুলয়া দচন্তাত পদৰে। ৈ'ৈই 

য দতয়া যৈইদিনমান মাাংস, দমঠাই যনালখাৱা ৈ'ে যিউতালৈ ৈ'ৈৈ যপট এণ্ড যেটকে গে ৈ'ে। 

জদুনয়ৰ ডাক্টৰণী ৈৰাৈীলয় ৈলে চাৰ দিল্লীকে গৈলি িুসপ্তাৈ পাচত যৈ আদৈব। এই ৈজদম 

ঔষধলটা খুৱাওৈ দচন্তা ৈদৰব নাোলৈ। িুসপ্তাৈ পাচত চাৰ আদৈলে আলৈৌ এবাৰ যিখুৱাই 

 াবদৈ। ৈজদম খুওৱাৰ পাাচলতা ৈ'ৈই এলৈা নাখালে আৰু দিলন দিলন িুব চে গৈ পদৰে। মন োে 

েৈাবকে বনুৰ যিউতাৈ মালৈ ৈ'ৈৈ যজদবজৰ ওচৰকে গে ৈ'ে। দৈন্তু ৈ'ৈই েুৈালটা িৰূলৰ 

ৈথা যজদবজৰ ফালে ঘূদৰলয়ই নাচালে। বনুৰ মাৈ যিউতাৈ দচন্তাত পদৰে। যপট এণ্ড যেটৰ ডা: 

শম চা আদৈবকে এদতয়াও এসপ্তাৈ বাৈী। বনুৰ যিউতালৈ মাৈৈ ৈলে "ৈাইকে ৰাদত পুৱাই 

ৈ'ৈৈ গে খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজকে  াম। তাকে দন োেিলৰ যচৈ আপ ৈৰাব োদৈব। 

নৈলে ৈ'ৈৰ ৈদত যবয়া যিদখলিা। পৱনৈ আজজলয়ই  গৈ থম ৈাইকে ৰাদতপুৱা আঠ মান 

বজালত আদৈবৰ বালব।" বনুৰ মালৈ যিউতাৈৰ ৈথাত মূৰ যজাৈাদৰলে। ঘৰপালয়ই বনুৰ 

যিউতালৈ যফানৈদৰ পৱনৈ পাচদিনা আদৈবৰ বালব জনাই দিলে। 

পাচদিনা পুৱা শুই উঠঠ বনুৰ মাৈ যিউতাৈ খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজ  াবৰ বালব 

সাজ ুৈ'ে। ইফালে ৰাদতৰ দেতৰলত ৈ'ৈ আৰু অদধৈ িুব চে গৈ পদৰে। পৱন আদৈলপাৱাৰ েলৈ 

েলৈ ৈ'ৈৈ গে বনুৰ মাৈ যিউতাৈ খানাপাৰাকে বুদে ধাপদে যমদেলে। খানাপাৰাৰ 

পশুদচদৈৎসা মৈাদবিযােয়ৰ বদৈদবোৈত(Outdoor) নাম েদতচ ৈদৰ ৈ'ৈৰ মাৈ যিউতাৈ 

বাদৈৰৰ যবঞ্চত ৈ'ৈৰ নাম অৈাকে অলপক্ষা ৈদৰলে। ইদতমধয এটা িুটাকৈ অৈা দবদেন্ন প্ৰজদতৰ 

ৈুৈুলৰলৰ দচদৈৎসােয় েদৰ পদৰে। তাৰ দেতৰত BSF, CRPF আৰু CISFৰ যৈইবাটাও দিফাৰ 

ডৈ আদিে। ৈ'ৈৈ োেিলৰ পৰীক্ষা দনৰীক্ষা ৈদৰ উঠঠ ডা: মদনৈাই ৈ'যে "খুউব িুব চে গৈলি। 
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এদতয়া পৰীক্ষাৰ বালব যতজ েম আৰু েৈলত এটা যচোইন দিব োদৈব। যতজৰ দৰপ চট সমূৈ 

যপাৱাৰ পাচতলৈ আচে ঔষধ দিবপৰা  াব। যমদডদচনৰ প্ৰলফচৰ ৈদেতা চালৰও এবাৰ চাই 

েওৈ।" এইবুদে ডা:মদনৈাই প্ৰলফচৰ ৈদেতাৈ মাদত আদনলেকৈ। প্ৰলফচৰ ৈদেতাই ৈ'ৈৈ 

চাবকে অৈাৰ েলৈ েলৈ যেলটলনৰী পদি থৈা বৈুলতা িাত্ৰ িাত্ৰী ৈ'ৈৰ ওচৰ পালেদৈ। 

ৈ'ৈৈ পৰীক্ষা ৈদৰ প্ৰলফচাৰ ৈদেতাই ডা:মদনৈাৈ  ৈলে "চাচলপৈলটড যবলবদচয়া। যতামাৰ 

োইন অব এৈচন ঠঠলৈই আলি। ব্লাড ৈালেৈচনৰ বালব সৰঞ্জাম সমূৈ দৈদন আদনব দিয়া 

আৰু এটা যচোইন দি দিয়া। ৈাইকে পুৱা ব্লাডৰ দৰপ চট অৈাৰ পাচত আচে দচদৈৎসা আৰম্ভ 

ৈব।"  প্ৰলফচাৰ ৈদেতাৰ ৈথামলত ডা:মদনৈাই ফাম চাচীৰ পৰা দৈ দৈ দৈদন আদনব দেদখ দিলে। 

েৈলত ব্লাড যটষ্টৰ বালব প্ৰলয়াজনীয় মাচুে নৈি প্ৰাদপ্তৰ দখদিদৈত জমাদি ৰদচি খন গে 

আদৈবকে ৈলে। বনুৰ যিউতালৈ ওচৰৰ ফাম চাচীৰ পৰা সৈলো দৈদন যৈচ ৈাউণ্টাৰত 

প্ৰলয়াজনীয় দফজ জমাৈদৰ আদন ডা: মদনৈাৰ ওচৰ পালেদৈ। ডা:মদনৈাই যপ্ৰচদৈপচন সৈ 

সৈলো সামগ্ৰী ৈম্পাউণ্ডাৰ আদেৰ ৈাতত দি ৈ'ৈৈ এখন পৰীক্ষা দনদৰক্ষা ৈৰা আৰু যচোইন 

দিয়া যটবুেৰ ওপৰত বৈাই দিবকে ৈলে। ডা:মদনৈাৰ ৈথামলত সৈলো ৈদৰ বনুৰ মাৈ আৰ 

যিউতাৈ ৈ'ৈৈ বৈাই দিয়া যটবুেৰ ওচৰত দথয়কৈ থাদৈে। দৈিু সময় পািত আদে আদৈ ৈ'ৈ 

বদৈ থৈা যটবুেৰ ওচৰ পােদৈ আৰু যতজ সাংগ্ৰৈ ৈদৰবৰ বালব  ৈ'ৈৈ ধদৰবকে ৈলে। বনুৰ 

যিউতাৈ, মাৈ আৰু পৱলন যজালৰলৰ ৈ'ৈৈ ধদৰ থাদৈে আৰু আদেলয় ৈ'ৈৰ যতজ সাংগ্ৰৈ 

ৈদৰ যটষ্ট ঠটউবত েৰাই যিউতাৈৈ যতজ পৰীক্ষাৈাৰত  জমা দি আদৈবকে ৈলে। আদেলয় 

আন এজন সৈায়ৈাৰীৈ ৈ'ৈৈ ধদৰবৰ বালব মাদত আদনলে আৰু বনুৰ যিউতাৈ যতজ দিবকে 

বুদে যেবলৰটৰীকে ৈ'ে। আদেলয় ৈ'ৈৰ যিৈত যচোইন েৈাই থৈাৰ সময়লত বনুৰ যিউতাৈ 

ঘূদৰ আদৈ ৈ'ৈৰ ওচৰ পালেদৈ। সৰু ৈুৈুৰ যৈাৱা বালব সৈলজ দশৰ যনালপাৱাত বৈুবাৰ খুদচব 

েৈা যৈাৱাত ৈ'ৈৰ চৈুপানী ওোই আদৈে। ৈ'ৈৰ চৈুপানী যিদখ মাৈলৰা চৈুত চৈুলো 

ওোে। বৈু ৈষ্টৰ অন্তত আদেলয় ৈামলটা সমাধান ৈদৰ ৈলে য  যচোইন যশষ যৈাৱাৰ আলৈ 

আলৈ যমাৈ মাদত দিব। মই আদৈ খুদে দিম। যচোইন যশষ ৈবকে িুঘণ্টা মান োদৈব। ৈ'ৈৈ 

মালৈ েদৰৰ ফালে আৰু যিউতালৈ মূৰৰফালে ধদৰ থাদৈে  ালত ৈ'ৈই েৰচৰ ৈদৰব যনাৱালৰ। 

সময় মন্থৰ ৈদতলৰ আৈবাদিে। বনুৰ যিউতাৈ মালৈ বালৰ বালৰ যচোইনলটাকে চাই থাদৈে। 

মালজ মালজ পৱলন আদৈ ৈ'ৈৈ ধদৰ দিলেদৈ  ালত বনুৰ মাৈ আৰু যিউতাৈ টয়লেটকে  াব 

পালৰ। বৈু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত অৱলশষত যচোইন যশষ ৈও ৈও ৈ'ে। বনুৰ যিউতালৈ যিৌদৰ গৈ 

আদেৈ খবৰলটা দিলে। আদেলয় আদৈ যচোইনৰ যবজী পাইপ আদি খুদে দিলে। ৈ'ৈৈ গে বনৰু 
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যিউতাৈ, মাৈ ঘৰ পালেদৈ। যিউতালৈ পাচদিনা পুৱা আঠ বজাত আদৈ যেট পাবৰ বালব 

পৱনৈ জনাই দিলে। 

 

পাচদিনা পুৱা আঠ বজাত পৱন আদৈ বনুৈতৰ ঘৰত উপদিত ৈেদৈ। বনুৰ মাৈ যিউতালৈ 

ৈ'ৈৈ গে খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজ ৈস্পিতােকে  াত্ৰা ৈদৰলে। ৈাউণ্টাৰত ৈ'ৈৰ নাম 

েদতচ ৈদৰ বনুৰ যিউতালৈ ৈাৈজখন দন ডা: মদনৈাৰ ৈাতত দিলেকৈ। ডা: মদনৈাই বনুৰ 

যিউতাৈৈ ৈলে "আপুদন ওপৰৰ যেবলৰটৰীৰ পৰা ব্লাডৰ দৰপ চলটা গে আৈৈ। ৈদেতা চাৰ 

আদৈ পালেই যতলখতৈ যিখুৱাই ৈ'ৈৰ দচদৈৎসা আৰম্ভ ৈদৰম।" ডা: মদনৈাৰ ৈথা শুদন বনুৰ 

যিউতাৈ দৰপ চট আদনবৰ বালব যেবলৰটৰীকে ৈ'ে আৰু বনুৰ মালৈ পৱনৰ েৈত এখন পৰীক্ষা 

দনৰীক্ষা ৈৰা যটবুেৰ ওপৰত বৈাই দি ৈ'ৈৈ ৰদখ থাদৈে। বনুৰ যিউতালৈ যেবলৰটৰীৰ পৰা 

যতজ পৰীক্ষাৰ দৰপ চট গে আদৈ ডা:মদনৈাৰ ৈাতত দিলে। ডা:মদনৈাই দৰপ চটলটা চাই ৈ'যে 

"আদম সলেৈ ৈৰালটালৱই গৈলি। ৈ'ৈৰ যবলবদচয়া গৈলি। চাৰ আদৈলিই বেৈ যতওৰ ওচৰকে 

 াও আৰু দৰপ চটলটা যিখুৱাই ৈথা পাদত েও।" এই বুদে ডা:মদনৈা আৰু বনৰু যিওতাৈ প্ৰলফচৰ 

ৈদেতাৰ ওচৰ পালেকৈ। 

প্ৰলফচৰ ৈদেতাই দৰপ চটলটা চাই ৈলে "যবলবদচয়া গৈলি আৰু দৈমগ্লদবন ৪ৰ তে পালেকৈ। আৰু 

এদিন বা িুদিন যিৰী ৈলেই দিৈিাৰ আদিে। এদতয়া দচদৈৎসা পালে ঠঠৈ গৈ  াব। যৈৱে 

দচদৈৎসালৈ িীঘেীয়া ৈব।" এই বুদে প্ৰলফচাৰ ৈদেতাই িৰবৰ নাম আৰু পদৰমানৰ ৈথা 

ো:মদনৈাৈ গৈ ৈ'ে আৰু ডা:মদনৈাই শ্ৰুতদেদপ মলত যপ্ৰচদৈপচনত দেদখ ৈ'ে। বনুৰ 

যিউতালৈ প্ৰলফচাৰ ৈদেতাৰ যচম্বাৰৰ পৰা ওোই আদৈ ডা:মদনৈাৈ শুদধলে "যবলবদচয়া 

যবমাৰলটা যনা দৈ যবমাৰ। নালমা শুনা নাদিলো ইয়াৰ দবষলয় এলৈা নাজালনাও।" ডা:মদনৈাই 

ৈবকে আৰম্ভ ৈদৰলে "যবলবদচয়া এদবধ যপৰািাইট আৰ ই দচৈৰা/উৰৈ জাতীয় যপাৈৰ দ্বাৰা 

ৈুৈুৰ বা আন জীৱ জন্তুকে সাংক্ৰদমত ৈয় য লনিলৰ মৈৰ দ্বাৰা যমলেদৰয়া সাংক্ৰদমত ৈয়। এই 

যৰাৈ ৈ'যে যতজৰ যোদৈত ৰক্ত ৈদণৈা নষ্ট গৈ  ায় আৰু দৈমগ্লদবন ৈদম ায়, বদম ৈয়, যোৈ 

নাইদৈয়া ৈয় যশষত মৃতুয ৈয়। যৈালটই দবেলত প্ৰদতবিলৰ এই যৰাৈত অসাংখয ঘৰচীয়া 

জীৱজন্তুৰ মৃতুয ৈয়। আমাৰ অসমৰ জেবায় ুযবলবদচয়াৰ বালব অদত সাৰুৱা আৰু ৈৰমৰ দিনত 

ইয়াৰ প্ৰলৈাপ যবদি ৈয়। োৈয োে সময়মলত ধৰা পৰা বালব দচদৈৎসাৰ পাচত ৈ'ৈ োে গৈ 

 াব। ৈ'ৈৈ এদতয়া ১৪দিন যচোইনৰ েৈত এদণ্টবায়ঠটৈ দিব োদৈব। েৈত যবলবদচঅয়াৰ 

ঔষধ আজজ এবাৰ আৰু ১৪ দিন পাচত এবাৰ। তাৰ েৈলত আয়ৰণ, দেটাদমন, বদম নৈবৰ বালব 

এণ্টাদচড থাদৈব। ১৪ দিনত পুৱা এটা আলবদে এটা মুঠ ২৮ টা যচোইন দিব োদৈব। আপুদন 
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প্ৰথলম এসপ্তাৈৰ ঔষধ ফাম চাচীৰ পৰা দৈদন আনৈ। বাৈী দখদন এসপ্তাৈ পাচত দৈদনব।" ১৪ 

দিনত ইমান সৰু ৈুৈুৰলটালৱ ২৮টা যচোইন েব োদৈব বুদে শুদন বনুৰ মাৈ আৰু যিউতাৈৰ 

মন দবষালিলৰ েদৰ পদৰে। ফাম চাচীৰ পৰা ঔষধ দৈদন আদন বনুৰ যিউতালৈ ঔষধ দখদন ৈ'ৈৈ 

বৈাই যথাৱা যটবুে খনত গথ আদেৰ ৈাতত যপ্ৰচদৈপচন  দি আদৈেকৈ।  

দৈিু সময়ৰ পাচত আদে আদৈ ৈ'ৈৈ যচোইন দিবৰ বালব যখাচা আৰম্ভ ৈদৰলে। এটা েদৰত 

যেইন নাপাই দদ্বতীয় এটা েদৰত যচষ্টা ৈদৰলে। অৱলশষত আদে সফে ৈ'ে। ৈ'ৈৰ ৈষ্ট যিদখ 

বনুৰ মাৈ যিউতাৈৰ চৈুপানী ওোে। ৈৈলয়া ৈৰুণ চৈু ৈালেলৰ দনজৰ শৰীৰৰ ৈষ্ট মাৈ 

যিউতাৈ বুজাই দিলে দৈন্তু যচোইন েওলত অৈলনা দিৈিাৰ নৈদৰলে। যচোইনৰ েৈলত 

আদেলয় যপ্ৰচদৈপচনত দেখা দবদেন্ন ইনলজৈচন এটাৰ পাচত আন এটাকৈ দি ৈ'ে। ইনলজৈ 

চন সমূৈ দিয়া যৈাৱাৰ পাচত আদেলয় গৈ ৈ'ে য  যচোইন যশষ ৈলে  ালত খুদে দিবৰ বালব 

যতওৈ মাদত দিলয়। আদেৰ ৈথাত বনুৰ যিউতালৈ মূৰ যজাৈাদৰলে।  

ৈ'ৈৰ িুলয়া ৈাষৰ যটবুে িুখনত আন িুটা ৈুৈুৰৈ যচোইন দি যথাৱা আদিে। তালৰ এটা ৈুৈুৰৰ 

নাম আদিে ৰৈী। দস CISF বা যৈন্দ্ৰীয় উলিযাদৈৈ কু্ষৰক্ষা বেৰ যচাৰাাংলচাৱা ৈুৈুৰ বা sniffer 

dog. বনুৰ মালৈ ৰৈীৰ েৈত থৈা দচআইএচএফ পুদেচ ৈমী িুজনৰ এজনৈ সুদধলে "োই 

চাৈাব ইচৈা দৈয়া দবমাৰ যৈ।" পুদেচ ৈমী জলন উত্তৰ দিলে "বাইলিউ যমাৰ েৈত অসমীয়ালত 

ৈথা পাদতব পালৰ। মই CISFত ৈাম ৈলৰা  দিও মই েক্ষীমপুৰৰ েৰা। ৰৈীৰ যবলবদচয়া গৈলি। 

ধৰা পলৰালত যিৰী ৈ'ে বালব এদতয়া ডাক্টলৰ গৈলি বচাৰ আশা বৈুত ক্ষীণ। ই বৰ োে ৈুৈুৰ 

আদিে। গুৱাৈাটী এয়াৰপটচৈ বৈু যৈইটা িুঘ চটনাৰ পৰা বলচাৱাৰ েৈলত বৈুত যসাণৰ যচাৰাাং 

যবপাৰীলৈা ধদৰলি।" বনুৰ মালৈ ৰৈীকে চাই ৈ'যে " যতলনই ক্ষীণাই শুৈাই ৈ'ে। োেকৈ মূলৰই 

ডাঠিব যনাৱালৰ। বৰ যবয়া োলৈ যিই।" বনুৰ যিউতালৈ পুদেচ ৈমী জনকে চাই ৈ'যে  "বাচাৰ 

আশা ক্ষীণ  দি ইমান িৰূৰ পৰা আদন যচোইন দি আলি য ?"  ৈমী জলন উত্তৰ দিলে "ইৈতৰ 

আপিাে মানুৈৰ িলৰ মৰাকেলৈ ৈৰা ৈয়। আমাৰ যবলৰৈত মদৰব োৈলে তিন্ত আলয়াৈ ৈব। 

এবাৰ এটা ৈুৈুৰ যবলৰৈত মলৰালত দতদনজন দচপাৈী আৰু এজন ইনচলপক্টৰ চাচলপণ্ড গৈদিে। 

তাৰ পাচত যৈডলৈাৱ চাটাৰৰ পৰা ইনলৈাৱাদৰ ৈদমঠট আদৈে। বৈুত তিন্ত চদেে য  

যনৈদেলজঞ্চৰ ৈাৰলণ যবলৰৈত মৰা নাইলটা? এবিৰ পাচতলৈ যতওলোলৈ চাৈদৰ ঘূৰাই পালে। 

ডাক্টৰৰ ৈাতত ৈস্পিতােত মদৰলে আমাৰ যটনচন নাই। এটা এটা ৈুৈুৰৰ েৈত আদম ৪ জলন 

চাৈদৰ পাই যপট পুদৈ আলিা।" ইদতমলধয ৈ'ৈৰ যচোইন যশষ ৈও ৈও যৈাৱাত বনুৰ যিউতালৈ 

আদেৈ মাদত আদনলেকৈ আৰু আদেলয় যচোইন খুদে দি ৈলে " চাদৰ বজাৰ আৈলত যপাৱাকৈ 

আদৈ  াব। চাদৰ বজাৰ পাাচত আদৈলে যমাৰ দডউটী যশষ ৈব। মই নাথাদৈম। আন মানুৈ 
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থাদৈব।" ৈ'ৈৈ গে বনুৰ মাৈ যিউতাৈ আৰু পৱন তৰানৰা দচঠি উধাতু খাই ঘৰকে বুদে ৰাওনা 

ৈ'ে। ৰাস্তাত বনুৰ যিউতালৈ পৱনৈ ৈলে "পৱন তুদম োত খাই চালৰ দতদন বজাৰ আৈলত আদৈ 

 াবা। আদে থালৈালতই আদৈ পাব োদৈব।" পৱলন বনুৰ যিউতাৈৰ ৈথাত মূৰ যজাৈাদৰলে।  

খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজৰ ৈস্পিতােত  ৈ'ৈৰ দচদৈৎসাৰ চতুথ চ দিনা 

দচআইএচএফৰ ৈুৈুৰ ৰৈীৰ অৱিাৰ অদধৈ অবনদত ঘঠটে। দচআইএচএফৰ ৈমানলডণ্ট 

আৰু ইনচলপক্টৰ সৈ যৈইবাজলনা আদৈ খানাপাৰা পালেদৈ। ৈ'ৈই যচোইন গে থালৈালতই 

ৰৈীলয় দচৰদিনৰ বালব পৃদথবী এদৰ গুদচ ৈ'ে। ৰৈীৰ মৃতুযত দচআইএচএফৰ যৈইবাজলনা 

যজাৱালন চৈুলো টুদৈলে। তালৈ যিদখ বনুৰ মাৈলৰা চৈুলো ওোে। োলৈ োলৈ ৈ'ৈৰ স্বািযৰ 

উন্নদত ৈবকে ধদৰলে আৰু ডাক্টলৰ যতজ পৰীক্ষা ৈৰাৰ পাচত  জনালে য  ৈ'ৈৰ দৈমগ্লদবন ৮ 

পাইলিদৈ। এদতয়া আৰু দচন্তাৰ ৈাৰণ নাই। ৈৈলয়া োলৈ োলৈ দচৈলন আৰু দচলৈন চুপ আৰু 

দনজৰ দপ্ৰয় ঠষ্টৈলবাৰ অেপ অেপকৈ যখাৱা আৰম্ভ ৈদৰলে। ৈস্পিটােকে আদৈ আন ৈুৈুৰ 

যবাৰৈ যিদখ ৈ'ৈই েুৈাও আৰম্ভ ৈদৰলে। তথাদপ ডাক্টৰ মদনৈাই ৈলে য  ঔষধৰ ৈচচ যশষ 

ৈদৰব োদৈব। এলনিলৰ এদিন িুদিন গৈ গচধয দিন পাৰ গৈ ৈ'ে। গচধয দিনত ৈ'ৈই 

দচআইএচএফৰ ৈুৈুৰৰ উপদৰও দবএচএফ, দচআৰদপএফ, যসনাবাদৈনী, এয়াৰপটচ অথদৰঠট 

আৰু অসম পুদেচৰ যচাৰাাংলচাৱা ৈুৈুৰ েৈ পালে। েৈলত দনজৰ প্ৰজাদতৰ বৈু যৈইইটা পালৈা 

েৈ পালে। ডািৰ ডািৰ ৈুৈুৰলবাৰ যিদখ ৈ'ৈৰ মনত সাৈ বাদি ৈ'ে আৰু এেদচদচয়ান, 

োব্ৰালডাৰ আদি ৈুৈুৰলৈা যফলপদৰ পাদত ধদৰ েুৈা আৰম্ভ ৈদৰলে। খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী 

ৈলেজৰ ৈস্পিতােত ৈ'ৈই জীৱন োে ৈৰাৰ েৈলত বৈুলতা নতুন অদেজ্ঞতাও আৈৰণ 

ৈদৰলে। গচধযদিনৰ ঔষধৰ ৈচচ যশষ যৈাৱাৰ পাচত ডা:মদনৈাই পুনৰ ৈ'ৈৰ যতজ পৰীক্ষা 

ৈদৰবকে দিলে। যতজৰ দৰপ চটত যবলবদচয়া মুক্ত বুদে যঘাষণা ৈৰাৰ েৈলত ৈ'ৈৰ দৈমগ্লদবলনা 

নলম চে বুদে যঘাষণা ৈদৰলে। ৈ'ৈ সমূ্পণ চৰূলপ যৰাৈ মুক্ত যৈাৱা বুদে জাদন বনুৰ মাৈ যিউতাৈ 

আনে মলনলৰ ঘৰকে ঘূদৰ আদৈে। বনুৈ খবৰলটা জলনাৱাত বনুও আনজেত ৈ'ে।  

ৈস্পিতােৰ পৰা যৰাৈ মুক্ত গৈ অৈাৰ পাচত ৈ'ৈ অনবৰলত উৎফুদল্লত গৈ মাৈ 

যিউতাৈৰ েৈত যখদেধুদে থাদৈ বনুৰ মাৈ যিউতাৈৈ বনুৰ অনুপদিদত পাৈৰাই ৰাদখলে। 

চাওলত চাওলত বনুৰ অলেদেয়াৰ দচডনী চৈৰত এবিৰ পাৰ ৈ'ে আৰু ৈ'ৈলৰা িুবিৰ বয়স 

ৈ'ে। বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ যজাৰ ৈদৰ ৈলে য  বনুৰ ৈলেজ চাবৰ বালব মাৈ যিউতাৈ 

দচডনী চৈৰ চাবকে  াব োলৈ আৰু েৈলত বন ুপিা দবেদবিযােয় খলনা চাই আদৈব োলৈ। ৈাৰণ 

বনুলয় যৈালষ্টে এৰাৰ পাচত মাৈ বালপৈৈ দনজৰ যৈালষ্টে োেকৈ যিখুৱাব যনাৱাদৰব। বনুৰ 

ৈথাত মাৈ যিউতাৈ দচডনীকে  াবৰ বালব সন্মত ৈ'ে আৰু প্ৰলয়াজন যৈাৱা দেজাৰ বালব 
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আলবিন জনালে। বনুৰ মালৈ অদনমাৈ জনালে য  দেজা আদৈলে যতওলোৈ িুসপ্তাৈৰ বালব 

অলেদেয়াকে  াব আদৰ ৈ'ৈৈ অদনমাৰ েৈত দমজচাত গথ  াব। অদনমালয়া ৈথালটাত সন্মদত 

জনালে আৰু ৈ'ৈৰ বালব দচন্তা ৈদৰব নাোলৈ বুদে বনুৰ মাৈৈ আোস দিলে। 

বনুৰ মাৈ যিউতাৈৰ দেজা আদৈে আৰু ঠটৈট ৈাঠট যতওলোৈ অলেদেয়াৰ দচডনী 

চৈৰকে  াবৰ বালব সাজ ুৈ'ে। অলষ্টদেয়াকে  াবকে মাত্ৰ চাদৰদিন আলি যতলনলত দডবৰুৈিৰৰ 

অদনমাৰ ঘৰৰ পৰা খবৰ আদৈে য  অদনমাৰ মাৈৰ অতযন্ত দচদৰয়াচ আৰু য াৱা যথাৱা অবিা 

আৰু খবৰ পাই অদনমা তৎক্ষণাত দডবৰুৈিকে গুদচ ৈ'ে। ৈ'ৈৈ ৈ'ত গথ  াব বুদে দচন্তাত 

পদৰ বনু আৰু বনৰু যিউতাৈ যপট এণ্ড যেটৰ ডা:শম চাৰ ওচৰ পালেকৈ। ডা:শম চাই ৈলে দচন্তা 

ৈদৰব নাোলৈ। আমাৰ ৈম্পাউণ্ডাৰ ৈাৈদতৰ যবাোত এখন ৈুৈুৰৰ যক্ৰচ আলি। বৈুলতা 

মানুলৈ ৈাৈদতৰ তালত ৈুৈুৰ গথ িুই দতদন মাৈ প চযন্ত বাদৈৰকে  ায়। েলৈ েলৈ বনুৰ মাৈ 

যিউতালৈ ৈাৈদতৰ ওচকে গৈ ৈথা পাদতলে আৰু পাচদিনা ৈাৈদতৰ যক্ৰচ চাবকে  াম বুদে 

ৈাৈদতৈ ৈলে। ৈাৈদতলয় যবাোত থৈা যক্ৰচৰ ঠঠৈনালতা বুজাই দিয়াৰ েৈলত দনজৰ আৰু 

যতওৰ শ্ৰীমতীৰ যফান নম্বৰ িুটা দি ৈলে য  যতও নাথাদৈলেও যতওৰ শ্ৰীমতীলয় সৈলো 

যিখুৱাই দিব। ৈ'ৈৈ যথাৱা সমসযাৰ সৈলজ সমাধান যৈাৱাত বনৰু মাৈ আৰু যিউতালৈ স্বজস্তৰ 

দনোস যপোলে। 

পাচদিনা আলবদে পৱলন বনুৰ মাৈ যিউতাৈৈ গে যবাো পালেকৈ। নালৰাংৈী পাৰ গৈ 

চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে আগুৱাই ৈ'যে ৰাস্তালত যবাো নামৰ ঠাই টুৈুৰা যপাৱা  ায়। যবাোৰ এটা সৰু 

পাৈাৰৰ দৈিু ওপৰত ৈাৈদতৰ যক্ৰচখন অৱদিত। ওপৰকে উঠা পথলটা যঠৈ আৰু দথয় বালব 

ৈািীখন তেলত ৰাদখ বনুৰ যিউতালৈ ৈাৈদতকে যফান ৈদৰলে। ৈাৈদতলয় ৈলে মই ঘৰত 

নাই। আলপানালোৈ ওপৰকে উঠঠ  াওৈ। মই দমলচচৈ যফান ৈদৰ দিম, যতও ঘৰৰ মুখকে 

ওোই আদৈব আৰু ৈুৈুৰৰ েুৈ েুৈদন শুদন ৈলমই পাব। ৈাৈদতৰ ৈথা শুদন বনুৰ যিউতাৈ, 

মাৈ আৰু পৱলন পাৈাৰ বৈাই ৈাৈদতৰ ঘৰকে যখাজ েলে। যফাপাই যজাপাই দৈিু সময় পাচত 

ৈাৈদতৰ ঘৰৰ সনু্মখ পালেকৈ। ঘৰৰৰ মুখত যৈটৰ ওচৰত ৈাৈদতৰ গঘনীলয়ৈ গৰ আদিে আৰু 

আৈৈ বুদে সম্ভাষণ জনালে। বনুৰ যিউতাৈৈত দেতৰকে যসালমাৱাৰ েলৈ েলৈ যক্ৰচৰ সৰু 

সৰু যৈাঠাত (cage) থৈা ৈুৈুৰলবালৰ েুদৈ েুদৈ দচঞৰ বাখৰ েৈালে। 

ৈাৈদতৰ যক্ৰচৰ যৈজলবাৰ বনুৰ মালৈ োেিলৰ ঘূদৰপদৈ চালে। যৈজত থৈা 

ৈুৈুৰলবালৰ অদচনাদৈ মানুৈ যিদখ েুদৈ েুদৈ ৈুেিুে েৈাই থাদৈে। যক্ৰচখন চাই যৈাৱাৰ পাচত 

বনুৰ মাৈ যিউতাৈৈ ৈাৈদতত গঘনীলয়লৈ বদৈবকে দিলে। ৈাৈদতৰ  গঘমীলয়ৈকে চাই বনুৰ 

মালৈ ৈ'যে "ৈ'ৈৰ যৈজত থৈা অেযাস নাই আৰু অৈেশলৰ থৈাৰ অেযালসা নাই। ৈদতলৈ 
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তাই যৈজত নাথাদৈব। তাইৈ ঘৰৰ দেতৰত আলপানালোৈৰ েৈত ৰাদখব োদৈব।  দি তাইৈ 

ঘৰৰ দেতৰত ৰাদখব পালৰ যতদতয়ালৈ ৈ'ৈৈ থম।" ৈাৈদতৰ গঘনীলয়লৈ ৈলে, সৰু ৈুৈুৰ 

য দতয়া দেতৰলত ৰাদখম বাৰু। দেতৰত ৰাদখম বুদে যৈাৱাৰ পাচত বনুৰ মালৈ ৈাৈদতৰ 

গঘনীলয়ৈৈ ৈ'ৈৰ আিব ৈায়িা, বযৱৈাৰ, খািয অেযাস সৈলো বুলজাৱাত োদৈে। যতলনলত 

ৈাৈদত আদৈ ঘৰ পালেদৈ। ৈাৈদতলয় বনুৰ মাৈৈ আোস দি ৈলে য  অৈলণা দচন্তা ৈদৰব 

নাোলৈ। ৈ'ৈৈ ঘৰত ৰখাৰ িলৰই ৰখা ৈব। যৈবে মলন মলন ওোই  াব পালৰ বুদে বাদি থব 

োদৈব। ৈাৈদত আৰু ৈাৈদতৰ গঘনীলয়ৈৰ ৈথাত সন্তুষ্ট গৈ বনুৰ মালৈ যতওলোৈৈ ৈলে য  

পৰদৈকে আলবদে আদৈ ৈ'ৈৈ িুসপ্তাৈৰ বালব গথ  াবদৈ। তাৰ পাচত বনৰু মাৈ যিউতাৈৈ 

গে পৱন জলুৰাডৰ বনুৈতৰ ঘৰ পালেদৈ।  

বনুৰ মাৈ যিউতাৈ অলেদেয়াকে  াবৰ বালব োলৈ োলৈ সাজ ু ৈ'ে। িুদিন পাচত 

আলবদে সময়ত বনুৰ মাৈ যিউতাৈ ৈ'ৈৈ গে যবাোত থৈা ৈাৈদতৰ যক্ৰচকে  াবকে সাজ ু

ৈ'ে। পৱন আদৈ ৈ'ৈৰ বস্তু বাৈাদন দন ৈািীত উঠাই দিয়াৰ পাচত সৈলোলৱ যবাোকে বুদে 

 াত্ৰা আৰম্ভ ৈদৰলে। যবাো যপাৱাৰ পাচত পৱলন ৈ'ৈৰ দবচনা পত্ৰ গে ৈাৈদতৰ ঘৰকে বুদে 

পাৈাৰ বলৈাৱাত োদৈে। ৈ'ৈৰ দডঠিত দফটা বাদি ৈািীৰ পৰা নমাই দিয়াৰ পাচত ৈৈলয়া 

পৱনৰ পালচ পালচ টাটাৈৈ টাদন টাদন পাৈাৰৰ ওপৰকে উঠাত োদৈে। তাৰ দৈিু পালচ পালচ 

বনুৰ মালৈও ৈাতত ৈ'ৈৰ খািযৰ যটালপাোলতা গে পাৈাৰ বলৈাৱাত োদৈে। পৱনৈ পাচত এদৰ 

ৈ'ৈই যিউতাৈৈ যিৌৰাই প্ৰথলমই ৈাৈদতৰ ঘৰত উপদিত ৈৰাই দিলে। ৈাৈদতৰ ঘৰ পাই 

যিউতালৈ ঘন ঘন গৈ উশাৈ দনশাৈ গে যফাপাবকে ধদৰলে আৰু ৈ'ৈই েুদৈ থৈা ৈুৈুৰ যবাৰৈ 

সমালন সমালন েুদৈ  প্ৰতুযতৰ দি জনাই দিলে য  'ৈম দৈদচলচ  ৈম নৈী'। অেপ পাচলত বস্তু 

বাৈাদন গে পৱন আৰু বনুৰ মালৈা উপদিত ৈ'েদৈ। ৈাৈদতৰ পত্নীলয় যশাৱদন যৈাঠাৰ যৈান 

ঠাইত ৈ'ৈৈ শুবকে দিব যিখুৱাই দিয়াত বনুৰ মালৈ যসই ঠাইত সুেৰকৈ ৈৈৰ দবচনা খন 

পাদৰ দিলে। যতলনলত চুচুৈ চামাকৈ এজনী সৰু যিাৱােী আদৈ যৈাঠাৰ দেতৰত যসামাই ৈ'ৈৈ 

মৰম ৈৰাত োদৈে। ৈাৈদতৰ পত্নীলয় ৈলে "দচন্তা ৈদৰব নাোলৈ। ইয়াত এই বালপৈৰ েৈত 

শুব আৰু সু্কেৰ পৰা অৈাৰ পাচত ৈ'ৈৰ েৈত যখদেবও"। ৈ'ৈলয়া ৈাৈদতৰ যিাৱােীৈ পাই 

োে পালে আৰু যনগুৰ যজাৈাদৰ আনে প্ৰৈাশ ৈদৰলে। বনুৰ মালৈ ৈ'ৈৈ যৈলনকৈ খুৱাব 

োদৈব, যপিাব পায়খানা ৈৰাব োদৈব, ফুৰাব োদৈব  ইতযাদি ইতযাদি এলৈদখদন ৈথালৈ 

ৈাৈদতৰ পত্নীৈ চাদৰ পাচ বাৰ মান বুজালে আৰু ৈা'ৈদতৰ পত্নীলয় প্ৰদতবাৰলত মূৰ 

জজৈাদৰলে। পৱনৈ মাদত আদন ৈাৈদতৰ পত্নীৈ পৱনৰ যফান নম্বৰলটা দি ৈলে "ৈ'ৈৰ দৈবা 

যবমাৰ আজাৰ ৈলে তৎক্ষণাত পৱনৈ যফান ৈদৰব। পৱলন আদৈ খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী 
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ৈলেজকে গে  াব।" েৈলত পৱনৈ ৈলে  "পৱন, তুদম দতদন দিনৰ মূলৰ মূলৰ আদৈ ৈ'ৈৈ চাই 

 াবাদৈ। দৈবা প্ৰলব্লম ৈলে েলৈ েলৈ আমাৈ যফান ৈদৰ  জনাবা।" পৱলন বনুৰ মাৈৰ ৈথাত 

মূৰ যজাৈাদৰলে। সৈলো ৈাম আৰু ৈথা বতৰা যৈাৱাৰ পাচত ৈ'ৈৰ পৰা দবিায় যোৱাৰ সময় 

আদৈ পদৰে। বনুৰ যিউতালৈ ৈ'ৈৈ ৈলে "ৈ'ৈ আদম বন ুবাৰ তাকে  াম। তই ইয়াত ৈাৈদত 

ৈতৈ দিৈিাৰ নৈদৰদব। োত পাানী োেিলৰ খাদব। বাদৈৰৰ ৈুৈুৰলবাৰৰ েৈত তৈৰ োষাত 

ৈথা পাদত থাদৈদব। আদম অলেদেয়াৰ পৰা আদৈ যতাৈ গে  ামদৈ। বনুবাই যতাকে বৈুত যখাৱা 

বস্তু দি পঠাব।" যিউতাৈৰ ৈথাত ৈ'ৈই ৈৰুণ চৈুলৰ যিউতাৈকে চাই মূৰ যজাৈাদৰলে। বনৰু 

মালৈও ৈ'ৈকে চাই ৈ'ৈ  াও যিই বুদে চৈুপানী টুদৈলে। মাৈৰ চৈুত চৈুলো যিদখ ৈ'ৈৰ 

িুচৈুলয়দি িুলটাপাে যোতৈ ওোে। বনুৰ মাৈ, যিউতালত ৈাৈদত পত্নীৰ পৰা দবিায়কে ঘৰ 

পালেকৈ। 

পাচদিনা িুপৰীয়া োত পানী যখাৱাৰ পাচত পৱলন আদৈ বনুৰ মাৈ যিউতাৈৈ গুৱাৈাটী 

দবমান বেৰত নমাই দিলেদৈ। বনুৰ মালৈ পৱনৈ িিাই িিাই ৈলে  ালত পৱন িুই বা দতদন দিন 

পাচত যফান নৈৰাকৈ ৈঠাৎ গৈ ৈাৈদতৰ ঘৰত উপদিত গৈ ৈ'ৈৈ চাই সৈলো খবৰ  জনাই 

দিলয়। প্ৰথমবাৰ ৈঠাৎ গৈ উপদিত ৈ'যে ৈাৈদতৰ পত্নীলয় আলৈৌ ৈঠাৎ আদৈব পালৰ বুদে ৈ'ৈৰ 

যচাৱাদচতা োেিলৰ ৈদৰব। গুৱাৈাটী দবমান বেৰৰ পৰা উৰা মাদৰ দবয়দে ৫ বজাত ৈদেৈতাৰ 

যনতাজী সুোষ চন্দ্ৰ বসু আন্তৰােীয় দবমান বেৰ পালেকৈ। দনশা বাৰ বজাত চীন যিশৰ গুৱানজ ু

দবমান বেৰ গৈ বনুৰ মাৈ যিউতাৈ দচডনী পাবকৈ। গুৱানজ ু(Guangzhou) িদক্ষণ চীনত পাে চ 

নিীৰ পাৰত অৱদিত এখন ডািৰ চৈৰ। এই চৈৰ খন যৈণ্টন (Canton) নালমলৰও জনাজাত। 

ৈাংৈাং চৈৰৰ পৰা এই চৈৰ খনৰ িৰূত্ব মাত্ৰ ১২০ দৈলোদমটাৰ আৰু গুৱানজ ুচীনৰ অদতলৈ 

গুৰুত্বপূণ চ বেৰ। চাাংৈাই আৰু যবইজজিৰ পাচলত চীনৰ মূে েূ খণ্ডৰ তৃতীয়।বৃৈৎ চৈৰ। 

ৈদেৈতাৰ পৰা উৰামাদৰ বনুৰ মাৈ যিউতালৈ য দতয়া দবমান সেদন ৈদৰবৰ বালব দনদিচষ্ট যৈটৰ 

ফালে যখাজ েলে যতদতয়া বনুৰ মালৈ বনুৰ যিউতাৈৈ ৈলে "আদম এদতয়া ৈ'ৈৰ অদৰজজলনে 

যিশত আলিা। ৈ'ৈৰ পূব চপুৰুষ দৈজাদন গুৱানজৰু পৰাই গৈদিে যৈালন জালন।" বনুৰ 

যিউতালৈ ৈথালটা শুদন দমদচদৈয়াই ৈা াঁদৈ ৈলে "ৈ'ৈৈ ঘূদৰ গৈ ৈথালটা ৈবকৈ োদৈব।" 

গুৱানলজা দবমান বেৰত িুঘণ্টা অলপক্ষা ৈৰাৰ পাচত বনুৰ মাৈ আৰু যিউতালৈ দচডনী 

অদেমুলখ উৰা মাদৰলে। 

দচডনী দবমান বেৰৰ বাদৈৰত মাৈ যিউতাৈৰ বালব বনুলয় অলপক্ষা ৈদৰ আদিে। মাৈ 

যিউতাৈৈ যিদখ বনু মাৈ যিউতাৈৰ ওচৰকে যিৌদৰ আদৈ িুলয়ালৈ সাবদত ধদৰলে। মালৈ বনুৈ 

েৈ পাই েলৈ েলৈ বনুৈ ৈাৈদতৰ পত্নীৰ যফান নম্বৰলটা দি যফানলটা েৈাই দিবকে ৈলে। মাৈৰ 
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ৈথামলত বনুলয় যফানলটা েৈাই দি ৈাৈদতৰ পত্নীৈ ৈ'ৈৰ ৈথা শুদধলে। ৈাৈদতৰ পত্নীলয় ৈ'ৈ 

োলে থৈা বুদে যৈাৱাত বনুৰ মাৈ, যিউতাৈ আৰু বনুৰ মুখত ৈা াঁদৈৰ যৰিদন দবদৰঠিে। 

ৈাৈদতৰ পত্নীলয় ৈ'ৈৰ ৈাণত যফানলটা েৈাই দিয়াত ৈ'ৈই মাৈৰ মাত শুদন েুৈ েুৈ গৈ 

উত্তৰ দিলে। এয়াৰ পটচৰ পৰা বনুলয় মাৈ বালপৈৈ দন আৈলত বুৈ ৈদৰ যথাৱা চাদেচচ 

এপাটচলমণ্টত গথ দনলজ যৈালষ্টেকে ঘূদৰ ৈ'ে। মাৈ যিউতালৈা োৈৰ েৈাত আৰু যজটলেৈৰ 

যৈচাত দবচনাত শুই পদৰে। যজট যেৈ (jet lag) গৈলি সময়ৰ জন সেদন যৈাৱা বালব যটাপদন নৈা 

বা িানীয় সময় মলত যটাপদন নৈা, যোৈ নেৈা আদি যৈাৱা এটা সামদয়ৈ যবমাৰ। দচডদনৰ সময় 

োৰতৰ সময়তকৈ চালৰ পাচ ঘণ্টা আৈবিা। পুৱা আঠ বজাত আদৈ বনুলয় মাৈ যিউতাৈৰ 

ৰূমৰ যবে বজালে। োৰতত যতদতয়া ৰাদত আকি বজা আৰু েৰ যটাপদনৰ সময়। ৈদতলৈ বনুলয় 

যবে বজাওলতলৈ মাৈ যিউতাৈৰ যটাপদন োঠিে। বনু অৈা যিদখ মাৈ যিউতালৈ েৰা েদৰকৈ 

ৈা পা ধুই বনুৰ েৈত যব্ৰৈফাষ্ট খাবৰ বালব ওোই ৈ'ে।  

দচডনীত উপদিত যৈাৱাৰ পাচত দদ্বতীয় দিনাখন পৱলন ৱাটচ আপ য ালৈ ৈাৈদতৰ ঘৰৰ 

পৰা বনুৰ মাৈকে যফান ৈদৰলে। "বাইলিউ ৈ'ৈ োেিলৰ আলি। প্ৰথমদিনা এলৈা যখাৱা নাদিে 

 দিও এদতয়া ঠষ্টৈলবাৰ, যপদডগ্ৰী আৰু দচলৈন িুই এটুৈুৰ খাইলি। পাচৰবাৰ আলৈালত মই 

দেদডঅ ৈদোং ৈদৰ যিখুৱাই দিম। আজজ যমাৰ যনট যপৈ যশষ ৈও ৈও।" এই বুদে পৱলন 

যফানলটা ৰাদখ দিলে। পৱনৰ পৰা ৈ'ৈ োলে আলি বুদে ৈম পাই সৈলোলৰ মনলটা উৎফুদল্লত 

গৈ পদৰে। বনুলয় মাৈৈ ৈ'যে "মা এদতয়া ৈ'ৈৰ দচন্তা এৰা আৰু ফুৰাৰ ৈথা দচন্তা ৈৰা। নৈলে 

ৈ'ৈ ৈ'ৈ বুদেলয়ই যতামালোৈৰ সময় পাৰকৈ  াব আন এলৈা নৈব।" মালৈ েলৈ েলৈ বনুৈ 

ৈলে "যসই ৈাৰলণলতা মই আদনব মানা ৈদৰদিলো। তই আদন যমাৰ দডঠিত েৈাই দি গুদচ 

আদৈদে। এদতয়া মৰম যসামাই য াৱাৰ পাচত মই এোই আথাদন ৈদৰব যনাৱালৰা নৈয়। ঠঠৈ 

েিালফানৰ দবজ্ঞাপনলটাৰ িলৰ অনবৰলত যমাৰ পালচ পালচ োদৈ ফুলৰ। আনদৈ মই বাথৰূমকে 

ৈলেও িুৱাৰ মুখত বদৈ যমাৈ পৈৰা দি থালৈ। টাটালৰ  দি যধমাদেলতও যমাকে ৈাত খন 

তুদে।মাৰাৰ দনদচনা ৈলৰ েুদৈ েুদৈ টাটাৈৈ ৰূমৰ বাদৈৰ ৈদৰ দিলয়। এদতয়া ৈ'ৈই চালৈ 

যতাতকৈও যমাৈ যবদচ োে পায়।" ৈথা বাদি মাৈ জীলয়ৈৰ তৈচ োলৈ বুদে বনুৰ যিউতালৈ 

ৈলে "বন ুএদতয়া যসইলবাৰ বাি যি আৰু আজজ আদম ৈকে  াম যসইলটা ৈ।" বনুলয় যিউতাৈৈ 

ৈলে "এদতয়া ৰাদত ৯ বাজজ ৈ'ে। আমাৰ তাতলৈ চাদৰটা বাজজদিে।বালব পৱলন ৈাৈদতৰ ঘৰকে 

আদৈ যফান ৈদৰদিে। এদতয়া আদম এই ডাৰদোং ৈাৰবাৰলত দডনাৰ খাই ঘূদৰ  াম। ৈাইকে পুৱা 

যব্ৰৈফাষ্ট খাই ৈপ অন ৈপ অফ বাচত উঠঠ যৈালটই দচডনী চৈৰখন ঘূদৰ েম।" এইবুদে বনুলয় 

মাৈ যিউতাৈৈ এখন যৰষু্টলৰণ্টকে গে গৈ যখাৱা বস্তুৰ অডচাৰ দিলে। বনুলয় যিউতাৈৈ ৈলে 
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"টাটা যৈাংলৈৰু মাাংসও যটষ্ট ৈদৰ যচাৱা। অলেদেয়া এলন এখন যিশ  'ত যিশৰ National 

Animal খাবৰ বালব যৈালটেত যপাৱা  ায়।" অেপ সময় পাচত খািয বস্তু আদৈে আৰু েৈলত 

যৈাংলৈৰু মাাংসও আদৈে। খািয খাই উঠঠ বনুৰ মাৈ যিউতালৈ ৈলে "বনু, আদম ৈাংলৈৰু খাই 

বৰ োে নাপালো। আজজৰ পৰা আৰু অডচাৰ দনদিদব। যৈৱে দচলৈন যৈ খাম।" যৰষু্টলৰণ্টৰ পৰা 

ওোই বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ দন চাদেচচ এপাটচলমণ্টত সুমুৱাই দি দনজৰ যৈালষ্টেকে যখাজ েলে। 

যতদতয়া দচডদনত দনশা চালৰ এঘাৰ বাজজদিে আৰু ৈ'ৈ থৈা ৈাৈদত ৈতৰ যক্ৰচত ৈধুদে ৬ 

বাজজদিে। 

পাচদিনা পুৱা চাদেচচ এপাটচলমণ্টত চাৈ যব্ৰড আৰু দসদ্ধ ৈণী খাই পুৱা ৯ বজাত বনুৰ 

মাৈ যিউতাৈ বনুলয় বুজাই দিয়া মলত গৈ দচডনী যচণৰলেে যষ্টচন পালেকৈ। যচণৰলেে যষ্টচনৰ 

পৰা বনুৈতৰ যৈালষ্টে যিখা পাই থালৈ আৰু বনুৰ মাৈ যিউতাৈ থৈা এপাটচলমণ্টৰ পৰা যখাজ 

ৈাদি মাত্ৰ ৫ দমদনটৰ িৰূত্ব। যচণৰলেে যষ্টচনত দতনও েৈ যৈাৱাৰ পাচত বনুলয় ৈপ অন ৈপ 

অফ বাচৰ ৈাউণ্টাৰৰ পৰা ২৪ ঘণ্টাৰ যেদেদডঠট থৈা দতদনটা ঠটৈট দৈদন বাচৰ বালব অলপক্ষা 

ৈদৰ ৰ'ে। দৈিু সময় পাচত বাচ অৈাত দতদনও বাচত উঠঠে।   

ৈ'ৈৰ দদ্বতীয় জীৱন  ুজ ( য াৱা সাংখযাৰ পাচৰ পৰা) 

 

ৈপ অন ৈপ অফ বাচৰ ওপৰ তোকে গৈ বনু, মাৈ আৰু যিউতাৈ গৈ ওপৰ তোৰ মুৈদে 

দচটত সুদবধাজনৈ োলব বদৈ েলে। ৈপ অন ৈপ অফ বাচৰ সুদবধা ৈ'ে এলয় য  দ লৈালনা এটা 

ষ্টলপজলত নাদম  াব পাদৰ পাচত দনজৰ সুদবধা মলত পৰব চতী বাচত আন যৈালনাবা এটা ষ্টলপজত 

নাদমব পাদৰ। ২৪ ঘণ্টাৰ দেতৰত বৃত্তীয় (circular) পথত দ মান বাৰ ইচ্ছা দসমানবাৰ অৈা য াৱা 

ৈদৰব পাদৰ। যসলয় দচডনী চৈৰ ফুদৰবৰ বালব অৈা ভ্ৰমণৈাৰী বা টুদৰষ্টৰ বালব ৈপ অন ৈপ অফ 

( অসমীয়াত ৈলে উঠৈ-নামৈ নামৈ-উঠৈ বাচ বুদে ৈব োদৈব) বাচ সমূৈ অদতলৈ 

সুদবধাজনৈ। বাচত উঠাৰ পাচত বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ ৈলে "প্ৰথলম আদম অলপৰা ৈাউচৰ 

ওচৰত নাদম  াম। তাত অলপৰা ৈাউচ চাই, যচজি উঠঠ তালত বাঞ্চ খাই েম।  বনুৰ মালৈ শুদধলে 

বাঞ্চলনা দৈ? বনুলয় উত্তৰ দিলে breakfast +lunch = bunch. মই ৰাদতপুৱা যব্ৰৈফাষ্ট যখাৱা নাই, 

এদতয়া ১১-৩০ বজাত এলৈেলৈ িুলয়াটা খাম। ইয়াত বৈুতলৰ মাজত বাঞ্চ বৈুত জনদপ্ৰয়, 

দবলশষকৈ আমাৰ িলৰ ইণ্টাৰলনচলনে ষু্টলডণ্ট আৰু ঘণ্টা দৈচালব ৈাম ৈৰা সৈেৰ মাজত। 

বাঞ্চ খাবৰ বালব ইয়াত বৈুলতা োে োে যৰষু্টলৰণ্ট আলি। দৈিুমান যৰষু্টলৰণ্টতলতা বাঞ্চ খাবৰ 

বালব বৈু সময় োইন ৈদৰব োলৈ। অলপৰা ৈাউচ পাই বনুলয় প্ৰথলম যপট পূজা ৈদৰবৰ বালব 

এখন যৰষু্টলৰণ্টত বদৈ বাঞ্চ অডচাৰ দিলে। বাঞ্চ খাই উঠঠ বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ অলপৰা ৈাউচ 

যিখুওৱা আৰম্ভ ৈদৰলে। দচডনী অলপৰা ৈাউচ যৈৱে দচডনী চৈৰলৰ নৈয় যৈালটই অলেদেয়ালৰ 
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এৈ আৈচষণীয় monument বা চাবেৈীয়া গুৰুত্বপূণ চ ঠাই। দ িলৰ আগ্ৰাকে গৈ তাজমৈে 

নাচালে আগ্ৰা যচাৱা সমূ্পণ চ নৈয় এলৈিলৰ দচডনীকে গৈ অলপৰা ৈাউচ নাচালে দচডনী ভ্ৰমণ 

অসমূ্পণ চ গৈ ৰয়। ১৯৫৭ চনত যৈাৱা এৈ আন্তৰােীয় প্ৰদতল াদৈতাত যডনমাৈচৰ আদৈচলটৈ 

জণ চ  উৎজন (Jorn Utzon) দবজয়ী গৈদিে আৰু যতও দিয়া আদৈচলটালৱই আদিে অলপৰা ৈাউচৰ 

আদৈচ বা নক্সা। উৎজনৰ তত্বাবধানলত ১৯৫৯ চনত দচডনী অলপৰা ৈাউচ বলনাৱা ৈাম আৰম্ভ 

ৈয়। দৈন্তু পৰবতী সময়ত যতওৰ মৃতুয যৈাৱা বালব ৈাম যেলৈমীয়া গৈ পলৰ। প্ৰথম প চযায়ৰ 

দনম চাণ ১৯৫৯ চনৰ পৰা ১৯৬৩ চনকে চলে। অলপৰা ৈাউচত প্ৰথম সাংৈীতৰ ৈা চযসূচী ৈৰা 

বযজক্তজন আদিে েূলপনিাৈ অনুলপ্ৰৰণা দিয়া পেৰবচন। ১৯৬০ চনত পে ৰবচলন দনম চান চদে 

থৈা অৱিালত োৰা ( scaffolding) বৈাই  তাৰ ওপৰৰ পৰা যতওৰ দবখযাত Ol Man River 

ৈানলটা ৈাইদিে। এই ৈানলটাৰ আেমলত েূলপনিাই যতওৰ দবখযাত ৈান "দবস্তীণ চ পাৰলৰ 

অসাংখয জনলৰ ৈাৈাৈাৰ শুদনও দন:শলে নীৰলৱ বিুা েুইত যবাৱা দৈয়" ৰচনা ৈদৰদিে। 

 

Old man river, 

That old man river 

He must know sumpin' 

But don't say nuthin', 

He just keeps rollin' 

He keeps on rollin' along. 

He don't plant taters, 

He don't plant cotton, 

And them that plants 'em Is soon forgotten, 

But old man river, 

He just keeps rollin' along. 

You and me, we sweat and strain, 

Body all achin' and racked with pain, 

Tote that barge! And lift that bale! 

Get a little drunk 

And you lands in jail 

But I keeps laughin' 

Instead of cryin' 

I must keep fightin' 
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Until I'm dyin' 

And old man river. 

He just keeps rollin' along 

 

অলপৰা ৈাউচৰ দদ্বতীয় প চযায়ৰ দনম চাণ ১৯৬৩ চনৰ পৰা ১৯৬৭ চনকে আৰু তৃতীয় প চযায়ৰ 

দনম চাণ ১৯৬৭ চনৰ পৰা ১৯৭৩ চনকে চলে। ১৯৭৩ চনৰ ২০ অলক্টাবৰ তাদৰলখ ৈুইন 

এদেজালবলথ (দদ্বতীয়) আনুষ্ঠাদনৈ োলব অলপৰা ৈাউচ উলদ্বাধন ৈলৰ। ২০০৭ চনত ইউলনস্কই 

অলপৰা ৈাউচৈ ৱৰ্ল্চ যৈদৰলটজ চাইট দৈচালব যঘাষণা ৈলৰ। অলপৰা ৈাউচৰ পৰা ওোই 

আলৈালত বনুৰ মালৈ ৈঠাৎ দচঞদৰ উঠঠে যসৌলটা ৈ'ৈ। বনুলয় ৈ'যে "মা তুদম সৈলোলত মালথা 

ৈ'ৈৈ যিখা যপাৱা।" মালৈ ৈলে "নৈয় মালন যিখাত এৈিম ৈ'ৈৰ দনদচনা। যসৌফালে চা 

যচান।" বনু আৰু বনুৰ যিউতালৈ মালৈ যিখুওৱা ফােকে চাই যিদখলে সচাকৈলয় এৈৰাৈী চীনা 

মদৈোই সাইোখ ৈ'ৈৰ িলৰ এটা পাৈ ফুৰাবকে গে আদৈলি। বনুলয় ৈ'যে "মা তুদম ইয়াত 

বৈুলতা ৈ'ৈৰ িলৰ পাৈ যিদখবা। যতামাৈ এদিন আলবদে পাৈচ এখনকে গে  াম, তাকে বৈুত 

মানুলৈ পাৈ ফুৰাবকে আলন। এদতয়া বো, ৈপ অন ৈপ অফত উঠঠ আদম যবাোই (Bondi 

Beach) গে  াও।" এই বুদে অলপৰা ৈাউচৰ পৰা ওোই আদৈ বনু, মাৈ আৰু যিউতাৈ বাচত 

উঠঠ যবাোই বীচ পালেকৈ। 

বোই (Bondi) বীচ পাই বনু, মাৈ আৰু যিউতাৈ দতদনও সাৈৰৰ পাৰৰ এখন যবঞ্চত 

বদৈ সাৈৰৰ ফালে চাই বদৈ পদৰে। বোই বীচ সচাকৈলয় বৰ সুেৰ আৰু অলেদেয়া তথা দচডনী 

চৈৰৰ এখন গুৰুত্বপূণ চ বীচ। বৈা বাদেলৰ আবৃত বোই বীচ প্ৰায় এৈ দৈলোদমটাৰ মান িীঘে 

আৰ প্ৰদত বিলৰ এই বীচ চাবকে আৰু চাদফচাং ৈদৰবকে োখ োখ প চযটৈ আলৈ। Bondi 

বা  Boondi অলেদেয়াৰ আদি বাদসো সৈেৰ (aborigines) শে আদিে আৰু ইয়াৰ অথ চ 

ইাংৰাজীত surf. বনু, বনুৰ মাৈ আৰ যিউতালৈ বোই বীচৰ আনে েবৰ বালব বৈাৰ পৰা উঠঠ 

সাৈৰৰ ৈালষ ৈালষ যখাজ ৈাদিবকে ধদৰলে। বনৰু যিউতালৈ বনুৈ ৈলে "বন ুবোই বীচখন 

বৰ ধুনীয়া  দিও যমাৰ পালচ ডাৰদোং ৈাৰবাৰ যৈ যবদচ োে োদৈলি। এই ডাৰদোং ৈাৰবাৰ নামলটা 

যৈলনকৈ ৈ'ে?" যিউতাৈৰ ৈথা শুদন বনুলয় যৈাৱা আৰম্ভ ৈদৰলে "ডাৰদোং ৈাৰবাৰ অঞ্চেৈ 

আৈলত োং ৈ'ে(Long Cove)  বুদে জনা গৈদিে  দিও সাৈৰৰ পাৰৰ ঠাই দখদন ৈ'ৈে যব 

(Cockle Bay) দৈচালব জনদপ্ৰয় আদিে। ১৮২৫ চনৰ পৰা ১৮৩১ চনকে দনউ চাউথ ওলৱেচ 

(NSW) প্ৰদেঞ্চ বা ৰাজয খনৰ ৈেচণৰ আদিে যেফলটলনণ্ট যজলনলৰে ৰােফ ডাৰদোং (Ralph 

Darling)। ১৮২৬ চনত ৰােফ ডাৰদেলি অঞ্চেলটাৈ দনজৰ নালমলৰ নামাৈৰণ ৈদৰ ডাৰদোং 

ৈাৰবাৰ ৈলৰ। যসই ১৮২৬ চনলটা পালচ আমাৰ োৰতৰ বুৰঞ্জীলতা এটা গুৰুত্বপূণ চ বিৰ। ৈাৰণ 
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১৮২৬ চনলত োৰতত স্বাধীনতাৰ বালব প্ৰথম সাংগ্ৰাম আৰম্ভ গৈদিে। অবলশয বৃঠটি সৈলে যসই 

সাংগ্ৰামৈ দচপাৈী দবলৰাৈ বুদেলৈ আখযা দিদিে। ১৮২৬ চনলটা দ িলৰ দচডনী চৈৰ আৰু দনউ 

চাউথ ওলৱেচৰ বালব গুৰুত্বপূণ চ এলৈিলৰ োৰতলতা গুৰুত্বপূণ চ। ডাৰদোং ৈাৰবাৰ প্ৰথলম 

যৰেলৱৰ মাৰচাদোং ( marshaling) য়াডচ আৰু েৈলত বস্তু বাৈাদন ৰাদখবৰ বালব গুডচ য়াডচ বা 

গুডাম ঘৰৰ ঠাই আদিে। ১৯৭৮-৮০ চনত দনউ চাউথ ওলেচৰ চৰৈালৰ যিদখলে য  যৰেৰ 

মাচচাদোং য়াডচ আৰু গুডাম আদিৰ ৈা চযিক্ষতা বিাবৰ বালব আন ঠাইকে িানান্তৰ ৈৰা োে ৈব 

আৰু ডাৰদোং ৈাৰবাৰ অঞ্চেৈ পথচাৰী তথা বযৱসায় বাদণজয আৰু আলমাি-প্ৰলমািৰ বালব 

নতুন ৰূপত ৈদি যতাো ৈব। ৈথা মলতই ৈাম আৰু ১৯৮০ চনত য দতয়া অসমত েৰপূৰ 

আলোেন চদে আদিে দনউ চাউথ ওলৱেচত নতুন ৰূপত ডাৰদোং ৈাৰবাৰ দনম চাণৰ ৈাম আৰম্ভ 

গৈদিে। আমাৰ অসম ৰাজয আৰু দনউ চাউথ যৱেচ ৰাজযৰ মাজত এটাই মালথা ডািৰ পাথ চৈয 

মই যিখা পাইলিা, ইয়াত মানুলৈ ৈাম ৈলৰ আৰু অসমত মানুলৈ আলোেন ৈলৰ।" এইিলৰ 

যখাজ ৈাদি আদৈ আদৈ বনুৈত পুনৰ ৈপ অন ৈপ অফ বাচ ৰলখাৱা ঠাই পালেদৈ। বনুলয় ৈলে 

এদতয়া আদম ৈাইড পাৈচ(Hyde Park )  আৰু যচণ্ট যমদৰজ যৈথালেে (St. Mary's Cathedral) 

চাবকে  াম। এই বুদে বনু, মাৈ আৰু যিউতাৈ দতদনও ৈপ-অন ৈপ-অফ বাচৰ ওপৰত মৈোত 

মুৈদে বতাৈ খাই খাই ৰাওনা ৈ'ে। 

ৈাইড পাৈচ পাই বনুলয় ৈ'যে য  এদতয়া প্ৰথলম যৰষু্টলৰণ্টত যসামাই যপট পূজা ৈদৰ 

যোৱা  াওৈ। তাৰ পাচত আদম ৈাইড পাৈচ আৰু যিণ্টলমৰীজ যৈথালেে চাম। তাৰ পাচত 

দচডনী টাৱাৰত উঠঠ যতামালোৈৈ দচডনী চৈৰ খন ওপৰৰ পৰা যিখুৱাই দিম। এই বুদে বনুলয় 

পাৈচৰ ওচৰৰ এখন জাপানী যৰষু্টলৰণ্টকে মাৈ যিউতাৈৈ গে ৈ'ে। যৰষু্টলৰণ্টত যসামাই বনুলয় 

খাবৰ বালব চুদচ আৰু আন দৈবা দৈদব বস্তু অডচাৰ ৈদৰলে।  চুদচ (sushi) এৈ পৰমপৰাৈত 

জাপানী খািয। ইয়াৈ সাধাৰণলত মাদি যগ্ৰইন বৈা চাউলেলৰ গতয়াৰ ৈৰা ৈয় আৰু তাৰ মাজত 

সাৈৰীয় মাি যৈচাই যৈচাই সুমুৱাই দিয়া ৈয়। দৈচুমান চুদচত যৈলৈাৰাৰ মাাংস আদিও দিয়া 

ৈয়। দনৰাদমষ চুদচ যপাৱা  ায়  দিও দসমান জনদপ্ৰয় নৈয়। যৰষু্টলৰণ্টত চুদচ আৰু বনুলয় অডচাৰ 

ৈৰা আন জাপানী খািয সম্ভাৰ খাই বনুৰ মাৈ যিউতালৈ বৰ োে পালে। খািয খাই থালৈালত 

বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ ৈাইড পাৈচৰ দবষলয় ৈবকে আৰম্ভ ৈদৰলে। "শুনা টাটা, ৈাইড পাৈচ 

অলেদেয়াৰ সৈলোতকৈ পুৰদণ পাৈচ। ৪০ এৈৰ মাঠটত দবসৰতৃত গৈ থৈা দচডনীৰ এই নৈৰীয়া 

পাৈচখন নৰমান উইৈচ  (Norman Weekes), চাৰ জন চুেলমন  (Sir John Sulman), 

এেলেড ৈুৈ(  Alfred Hook), ডদব্লউ জজ যেটন( W.G Layton) অৰু আই বাৰজজনচ (  I. 

Berzins ) আদি নমসয বযজক্ত সৈলে ১৮১০ চনৰ পৰা ১৯২৭ চনৰ দেতৰত ৈি দি যতালে। 
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বতচমান ৈাইড পাৈচত দবদেন্ন প্ৰজাদতৰ প্ৰায় ৫৮০ যজাপা ৈি আলি। অদত সুেৰ োলব আপিাে 

আৰু পদৰস্কাৰ ৈদৰ ৰখা ৈাইড পাৈচ ২৪ ঘণ্টাই যখাো থালৈ। ৈাইড পাৈচ দচডনী চৈৰৰ বৈু 

ইদতৈাসৰ সাক্ষী।" যৰষু্টলৰণ্টত আৈাৰ যশষ ৈদৰ বন ুৈত ৈাইড পাৈচৰ দেতৰকে যসামাই আদৈে। 

দেতৰ যসামালয়ই বনুৰ মালৈ ৈীতাৰ বজাই থৈা দেক্ষাৰী এজন যিখা পাই বনুৰ যিউতাৈৈ 

যিখুৱাই দি ৈলে "যচাৱা উন্নত যিশ বালব দেক্ষাৰীৰ যপািাৈ পাঠটও পদৰস্কাৰ পদৰচ্ছন্ন আৰু 

সলপানলবালৰা ডািৰ।" বনুৰ যিউটালৈ ৈ'যে "ৰবা মই দেক্ষাৰী জনৰ প্ৰদতলটা বাঠটলত পইচা দি 

আলৈা। দবলিশত দেক্ষাৰীৈ পইচা দিলে মনলটা োে োলৈ। চাৈাবৈ য  দেক্ষা দিব পাদৰলিা ৈম 

ডািৰ ৈথা নৈয়।" এই বুদে বনুৰ যিউতালৈ দেক্ষাৰী জনৰ প্ৰদতলটা বাঠটলত ২৫ যচণ্টৰ 

এলৈাটাকৈ মুৰা দি দিলে। টাটাৈৰ ৈাণ্ড আৰু ৈথা শুদন বনু আৰু মাৈৰ ৈা াঁদৈ উঠঠে। ৈাইড 

পাৈচত যখাজৈাদি থালৈালতই িুৈৰাৈী মদৈো আৰু এজন পুৰুলষ যৈইবাটাও ৈুৈুৰ ফুৰাবকে 

অনা যিদখ বনুৰ মাৈৰ বৰ আনে োদৈে। ৈাৰণ তাৰ মাজত ৈ'ৈৰ িলৰ িুট পালৈা আদিে। 

ঠঠৈ যতলনলত গুৱাৈাটীৰ পৱনৰ পৰা দেদডঅ ৈে আদৈে। পৱলন যফানত ৈ'যে "বাইলিউ মই 

ৈাৈদতৰ ঘৰত আলিা। এইলটা ৈ'ৈ চাওৈ।" ৈ'ৈৈ দেদডঅত যিদখ বনৰু মালৈ ৈ'ৈ ৈ'ৈ 

বুদে যৈাৱাত ৈ'ৈলয়া যফানলটাৰ ফালে চাই মাৈৈ যিদখ েুৈ েুৈ ৈদৰ যনগুৰ মাদৰবকে 

ধদৰলে। ৈ'ৈৈ োলে থৈা যিদখ সৈলোলৰ মনলবাৰ উৎফুদল্লত যৈাৱাৰ েৈলত দচন্তাও িৰূ ৈ'ে।  

ৈাইড পাৈচত দৈিু সময় ৈটাই বনু ৈত ওচৰলত থৈা যিণ্টলমৰীজ যৈথালেে পালেকৈ। 

অদতলৈ ধুনীয়া শান্ত পদৰলবশৰ ৈীজচা ঘৰ। যৈথালেেৰ দেতৰ যসামাই দতদনও এখন যবঞ্চত 

বদৈে আৰু দতদনও নীৰলব েৈবান আৰু  ীশুৰ ওচৰত প্ৰাথন চা জনালে। যচণ্টলমৰীজ যৈথালেে 

অলেদেয়াৰ এটা অদতলৈ পুৰদণ যৈথালেে। ১৮২০ চনত ফাডাৰ ৈনদে (Father Connolly) 

আৰু ফাডাৰ জন যথৰী নামৰ িুজন ফাডাৰ দচডনী চৈৰ আৰু অলেদেয়াত খৃষ্টান ধম চ প্ৰচাৰৰ 

বালব ইাংলেণ্ডৰ ৰজাৰ অনুমদত গে অলেদেয়াকে আলৈ।  ফাডৰ ৈনদে টাচলমদনয়াকে  ায় আৰু 

যথৰী দচডনীলত থাদৈ  ায়। যতও যৈথালেে বনাবৰ বালব ডাৰদোং ৈাৰবাৰৰ ওচৰ মাঠটৰ বালব 

আলবিন ৈলৰ। দৈন্তু যতওৈ ৈাইড পাৈচৰ ওচৰত মাঠট দিয়া ৈয় আৰু এলনিলৰ যিণ্টলমৰীজ 

যৈথালেেৰ আৰম্ভ ৈয়। ১৮২১ চনলত সৰুকৈ িাপন যৈাৱা এই যৈথালেে ১৮৬৫ চনত জইুত 

জাৈ  ায়।১৮৬৬ চনৰ পৰা ১৯২৮ চনকে উইদেয়াম ৱাডচলৱে (William Wardell) নামৰ 

আদৈচলটৈৰ নক্সামলত পুনৰ দনম চান ৈৰা ৈয়। যৈথালেেৰ পৰা ওোই আদৈ বনুলয় ৈলে ব'ো 

এদতয়া যতামালোৈৈ দচডনী টাৱাৰৰ পৰা দচডনী চৈৰ খন যিখুৱাই দিওকৈ। এইবুদে দতদনও 

দচডনী টাৱাৰ পালেকৈ। টাৱাৰৰ ওপৰৰ পৰা দচডনী চৈৰখন বৰ ধুনীয়া যিদখ। আৈে বৈে ৰাস্তা, 

সুেৰ সুেৰ ঘৰ িুৱাৰ, সেুৰ ৈািীৰ অৈাল াৱা, সেুৰ আৰু পদৰপাদতকৈ যৰাৱা ৈি ৈিদন আৰু 
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যসউজীয়া পদৰলবশ। দচডনী টাৱাৰৰ পৰা নাদম আদৈ বনুলয় ৈলে "টাটা এদতয়া আদম যমাৰ 

যৈালষ্টেকে  াম আৰু তালত যতামালোৈৈ দডনাৰ বনাই খুৱাম। মই বস্তু বাৈাদন দৈদন গথলিা। 

যৈবে মাইক্ৰলৱেত ৈৰম ৈদৰলেই ৈব।" বনু যৈালষ্টেৰ যৰদচলডণ্ট ৱৰ চৈাৰ দনব চাদচত গৈদিে 

বালব ২২ মৈোত তাই অৈেশৰীয়া ৰূম যপাৱাৰ েৈলত ৰূমলটাৰ দেউ বৰ সুেৰ আদিে। 

যৈালটই দচডনী চৈৰৰ এফাে ধুনীয়াকৈ যিদখ থাদৈ। বনুৰ ৰূম পাই বনু আৰু মাৈ যখাৱাৰ 

যজাৈাৰ ৈৰাত োদৈে আৰু বনুৰ যিউটালৈ দখিীদৈলৰ দচডনী চৈৰৰ জজৈদমৈাই থৈা িৃশয 

যচাৱাত োদৈে। যেৰা মাাংস, পৰঠা, োজজ, চাোড আদিলৰ যপট েৰাই যখাৱাৰ পাচত বনুলয় 

যিউতাৈৈ ৈলে "ৈাইকে আদম যতামাৰ োেেৈা ডাৰদোং ৈাৰবাৰলত থাদৈম। প্ৰথলম দচডনী 

এৈুদৰয়াম, তাৰপাচত মমৰ  ািুঘৰ তাৰ পাচত ওচৰৰ পৰা ৈাৰবাৰ ব্ৰীজ তাৰ পাচত দচলনমা।" 

অেপ সময় জজৰণী যোৱাৰ পাচত বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ চাদেচচ এপাটচলমণ্টৰ ওচৰত গথ 

দনজৰ যৈালষ্টেকে ঘূদৰ আদৈে।  

পাচদিনা পুৱা চাদেচচ এপাটচলমণ্টত যব্ৰড-ৈণীৰ যব্ৰৈফাষ্টৰ েৈত অলেদেয়াৰ ৈে, 

আলপেখাই বনুৰ মালৈ ৈ'যে "ইয়াৰ ৈেলবাৰ খাবকে ইমান োে। আমাৰ তাত ৈাব চাইড আৰু 

যৈচ দি ৈেলবাৰ খাব যনাৱাৰা ৈদৰ দিলয়। আলপেলবালৰা বনুলয় ৈালডচনৰ পৰা দনলজ দচঠি দৈদন 

আদনলি বালব অদত যেি।" বনুৰ মাৈৰ ৈথা শুদন বনুৰ যিউতালৈ খাবৰ বালব আৰু এটা ৈে 

বখদেয়াই গে ৈলে "আদম সৰু থালৈালত আমাৰ ৈাৱৰ ৈেলবালৰা অলৈ চদনৈ আৰু যৈালনা সাৰ-

যৈচ দনদিয়া ৈে আদিে। মােলোৈ ৈে যতদতয়া িজচন নৈয়, আশী দৈচালবলৈ দবক্ৰী গৈদিে। 

এৈাশী োে মােলোৈৰ িাম িুটৈা আৰু সাধাৰণলবাৰৰ িাম এটৈা, যডৰ টৈা আদিে। আদম 

এলৈেলৈ চাদৰ পাচটা মােলোৈ ৈে খাই দিদিলো।" এলনলত বনুৰ যফান আদৈে। যসানৈালে 

যৰদড যৈাৱা, মই িৈ দমদনটত গৈ পাই আলিা গৈ। বনুৰ ৈথা শুদন যিৌৰালিৌদৰকৈ ৈালপাৰ ৈাদন 

দপদি সাজ ুৈ'ে। যতলনলত বনু আদৈ পালেদৈ আৰু বনুৰ মাৈ যিউতাৈ বনুৰ েৈত গৈ ডাৰদোং 

ৈাৰবাৰ পালেকৈ। ডাৰদোং ৈাৰবাৰ পাই বনুলয় ৈ'যে "টাটা প্ৰথলম যতামালোৈ দচডনী এৈুদৰয়াম 

চাবকে য াৱা। মই দ লৈতু িুবালৰা চাইলচা ৈদতলৈ মই দেতৰকে যনালসামাও। ইমান িাম দি ঠটৈত 

দৈদন পইচা নষ্ট নৈলৰা। এঘণ্টা মানৰ পাচত আদৈ মই যসৌ যৈটৰ ওচৰৰ যবঞ্চ খনলত বদৈ 

থাদৈম। যমাৰ এটা ৈাম আলি মই এই সময়লত ৈদৰ েম।" এই বুদে বনুলয় ঠটৈট ৈাউণ্টাৰকে 

গৈ িুটা ঠটৈট দৈদন আদন যিউতাৈৰ ৈাতত দি মাৈ যিউতাৈৈ দেতৰকে যসালমাৱাই দি আতদৰ 

ৈ'ে। দচ োইফ দচডনী এৈুদৰয়াম (Sea life Sydney Aquarium) দচডনী চৈৰ ভ্ৰমণৈাৰীৰ বালব 

এৈ সুেৰ আৈচষণ। ১৯৮৮ চনত উলদ্বাধন ৈৰা এই এৈুদৰয়ামত ৭০০ প্ৰজাদতৰ প্ৰায় ১৩০০০ 

মাি আৰু অনযানয সাৈৰীয় জীৱ আলি। ওচৰৰ পৰা চাৈচ, যপাংগুইন আৰু দবদেন্ন ৰি দবৰিৰ 
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মাি, ৈাি, সাপ আদি যিদখ আনেত আত্মৈাৰা গৈ বনুৰ যিউতাৈ আৰু বনুৰ মাৈ ফলটা 

যতাোত বযস্ত গৈ পদৰে। সময় যৈলনকৈ পাৰ গৈ ৈ'ে িুলয়া ৈলমই নাপালে। ঘিীকে চাই বনুৰ 

যিউতালৈ শ্ৰীমতীৈ ৈ'যে "ব'ো  াও, বনু চালৈ আমাকে গৰ আলি।" এই বুদে েৰা েদৰকৈ িুলয়া 

বাদৈৰ ওোই আদৈ যিদখলে য  দনজদচষ্ট যবঞ্চ খনত মবাইে ঠটদপ  ঠটদপ বনু বদৈ আলি। বনুৰ 

মালৈ বনুৈ ৈলে "বন ুএটা ৈ'ৈৰ দনদচনা মুখৰ মালন পাৈৰ দনদচনা মুখৰ মাি যিদখলো।" বনুলয় 

ৈা াঁদৈ  ৈা াঁদৈ ৈলে "মা তুদম এৈুদৰয়ামলতা ৈ'ৈৈ যিখা। ইমান যবাৰ প্ৰজাদতৰ দেতৰত যসইলটালৈ 

মনত থদৈে।" মাৈ যিউতালৈ যবঞ্চত বদৈ পাচ দমদনট মান জজৰদণ যোৱাৰ পাচত বনুলয় ৈলে 

"এদতয়া আদম মমৰ  ািুঘৰকে  াম আৰু তাত দবদেন্ন যচদেদব্ৰঠট আৰু দবখযাত বযজক্ত সৈেৰ 

মমৰ মূদত্তচৰ েৈত ফলটা তুদেম। দ লৈতু ফলটা উঠাব োদৈব মলয়া যতামালোৈৰ েৈত দেতৰকে 

 াম।" এইবুদে বনুলয় ওচৰৰ ৈাউণ্টাৰকে গৈ দতদনটা ঠটৈট দৈদন আদনলে আৰু দতনও  ািুঘৰৰ 

দেতৰকে যসামাই ৈ'ে। 

মমৰ  ািুঘৰত যসামাই যিউতালৈ ৈলে "বনু মই দৈন্তু আনৰ েৈত ফলটা 

নুঠঠলেও  আইনষ্টাইন, যমদৰদেন মনৰ' আৰু মাইলৈে যজৈচনৰ েৈত  ফলটা উঠঠলমই যিই।" 

বালপৈৰ ৈথাত বনু আৰু মালৈ মুখঠটদপ ৈা াঁদৈলে। এজনৰ পাচত আনজন দবখযাত বযজক্ত, 

দচলনমাৰ অদেলনতা, অদেলনত্ৰীৰ মমৰ মূদত্তচৰ েৈত ফলটা উঠঠ উঠঠ বনুৰ মাৈ যিউতাৈৰ 

োৈৰ আৰু আমদন োদৈ ৈ'ে। বনুলয় টাটাৈৈ আইনষ্টাইন, যমদৰদেন মনৰ' আৰু মাইলৈে 

যজৈচনৰ েৈত সুেৰকৈ ফলটা উঠাই দিলে।  

মমৰ জািুঘৰৰ পৰা ওোই বনুলয় ৈলে এদতয়া আকি বাজজে আৰু আদম োেিলৰ খাই 

েও। এইবুদে বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ গে এখন যৰষু্টলৰণ্টকে যসামাই  ৈ'ে। বনুলয় দৈ খাদব বুদে 

টাটাৈৈ শুধাত টাটালৈ তপৰাই ৈলে চুদচ আৰু থাই ফুড। মাৈৈ যসাধাত ৈ'যে টাটালৰ দ  

খাই মলয়া তালৈই খাম। ইয়াৰ আৈলত মালৈ িুবাৰ মান যমনু ৈাডচ চাই অডচাৰ দি যবলেৈ খাম 

বুদে গে  ঠৈ খাই গথলি। ৈদতলৈ এইবাৰ দৰস্ক নেলে। বনুলয় যখাৱা বস্তুৰ অডচাৰ দিলে আৰু 

দতদনও উিৰ পুৰাই খালে। যৰষু্টলৰণ্টৰ পৰা ওোই আদৈ বনুলয় ৈলে এদতয়া আদম দচলনমা চাম। 

মই আৈলত ঠটৈট বুৈ ৈদৰ গথলিা। অেপ পাচত োলৈ ধীলৰ ৈলেও ৈব।এদতয়া ডাৰদোং 

ৈাৰবাৰত যখাজ ৈাদি আনে যোৱা আৰু দবেৰ সৈলো প্ৰান্তলৰ মানুৈ যচাৱা। বনুলয় েৈলত 

জনালে য  ৈাইকে আদম যৈনলবৰা  াম। মই পুৱাই ৈাৰ যৰলণ্টেৰ পৰা এখন োে ৈািী োিাত 

গে যতামালোৈৈ চাদেচচ এপাটচলমণ্টৰ পৰা উঠাই েম। যতামালোৈ পুৱা ৮ বজাত যৰডী গৈ 

থাদৈবা। যখাজ  ৈাদি থালৈালত বনুৰ যিউতাৈ মালৈ বিােী, দৈেী, পাঞ্জাৱী, তাদমে, যতলেগু, 

ইাংৰাজী, চীনা আৰু বৈুলতা নজনা োষাত ৈথা পতা মানুৈ যিখা পালে। অসমীয়া শুলন যনদৈ 
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বুদে বনুৰ যিউতালৈ ৈাণ উমাই থাদৈলে  দিও পালচ অসমীয়াত ৈথা পতা ৈালৈা েৈ নাপালে। 

দৈিু সময় পাচত দতদনও দচলনমা ৈে পালেকৈ। দৈেী দচলনমা যৈইবাদিলনা চদে আলি বালব 

মানুৈ যতলনই তাৈৰ। বন ুৈতৈ গে ৭/৮  জন মানলৈ  ৈব। সময় মলত দচলনমা আৰম্ভ ৈ'ে আৰু 

দচলনমা চাই উঠঠ বনুৰ মাৈ যিউতাৈ চাদেচচ এপাটচলমণ্ট পালেকৈ। অলেদেয়াত যতদতয়া দনশা 

এঘাৰ বাজজদিে আৰু বনুৰ মালৈ ৈলে "ৈাৈদতৰ পত্নীকে যফান এটা ৈদৰ ৈ'ৈৰ খবৰ েও। 

আমাৰ তাত এদতয়া ৬টা মানলৈ বাজজলি।" এই বুদে বনুৰ মালৈ ৈাৈদতৰ পত্নীকে যফান ৈদৰলে। 

ৈাৈদতৰ পত্নীলয় উত্তৰ দিলে বাইলিউ মই দবয়া খাবকে আদৈলিা। ৈ'ৈ োলে আলি দচন্তা 

নৈদৰব। ৈাৈদতৰ পত্নীৰ পৰা ৈ'ৈৰ খবৰ গে বনৰু মাৈ আৰু যিউতাৈ শুই পদৰে। 

পাচদিনা পুৱা আঠ বজাত বনু আদৈ মাৈ যিউতাৈ থৈা চাদেচচ এপাটচলমণ্ট পালেদৈ। 

বনুৰ মাৈ যিউতাৈ  াবৰ বালব সাজ ুগৈ আদিে। বনুলয় ৈলে আদম এদতয়া যেদফৈ আৰম্ভ 

যৈাৱাৰ আৈলতই যসানৈালে দচঠট এলেৈাৰ বাদৈৰ ওোই েও। ৰাস্তাত যব্ৰৈফাষ্ট খাম। এই বুদে 

দতদনও চাদেচচ এপাটচলমণ্টৰ পৰা ওোই আদৈ বনুলয় োৰা ৈদৰ অনা অদড ৈািী খনত বদৈে। 

বনুলয় গুৱাৈাটীৰ পৰা আলৈালতই ইণ্টাৰলনচে োইদেিৰ বালব গুৱাৈাটীৰ যবতৈুদচত থৈা 

দডঠটঅ অদফচৰ পৰা পাদম চট বনাই আদনদিে। দডঠটঅ টাটাৈৰ দচনাদৈ আদিে বালব বনুৰ মাৈ 

আৰু বন ুিুলয়ালৈ টাটালৈ যঘাচ দনদিয়াকৈ োইদোং োইলচঞ্চ বনাই দিদিে। িাোে যনালৈাৱাকৈ 

আৰু এৈ পইচা যঘাচ দনদিয়াকৈ যসই সময়ত োইদোং োইলচঞ্চ বলনাৱা এোলৰষ্ট বলৈাৱাৰ িলৰ 

ৈঠঠন ৈাম আদিে। ৈািী চোৰ পাচত বনুৰ যিউতালৈ বনুৈ শুদধলে "বনু তই এলৈ দিনাই 

ইমান িৰূ ৈািী চোব পাদৰদব জালনা? যমাৰ দৈন্তু জজদপএচ চাই ৈািী চলোৱাৰ অেযাস নাই। 

অবলশয তই যৈাৱা বালব ইণ্টাৰ যনচলনে পাদম চট বনাই আদনলিা। দডঠটঅ দচনাদৈ বালব ঘৰকেলৈ 

পঠাই দিলি। নৈলে য  সাধাৰণ ৈামলটাৰ বালব  দৈমান সময় নষ্ট ৈদৰব োদৈে ৈয়।" বনুলয় 

উত্তৰ দিলে "যৈনলবৰা দচডনীৰ পৰা ২৯০ দৈলোদমটাৰ মান। ৈদতলৈ অৈা য াৱা দমদে প্ৰায় 

৬০০ দৈলোদমটাৰ ৈব। ৰাস্তা ইমান োে ৈদতলৈ ৯০/১০০ত চোলে িয় ঘণ্টা চোব োদৈব। 

১০০ দৈলোদমটাৰৰ মূলৰ মূলৰ গৰ  াম। তুদম নচোলেও ৈব।" এইবুদে বনুলয় এজক্সলেটৰ িবাই 

দিলে। দৈিু সময় পাচলত ৈািী গৈ ৈাইলৱ পালেকৈ। ৈাইলৱত িীড দেদমট দেখা থালৈ আৰু 

িীড যৈলমৰা েলৈাৱা আলি। অদধৈ যজাৰত চোলে ঘৰকে ফাইনৰ ৈাৈজ আদৈ  ায় আৰু 

অনোইন য ালৈ যপ ৈদৰব োলৈ। টে যৈটলটা অটলমঠটৈ যপলমণ্ট গৈ  ায়, ৰব নাোলৈ। িীড 

দেদমটৰ বডচ চাই বনুলয় ৯০/১০০/১১০ দৈ:দম: যবৈত জজদপএচ চাই ৈািী চোবকে ধদৰলে। বনুৰ 

মাৈ যিউতালৈ বাদৈৰৰ সুেৰ প্ৰাৈৃদতৈ িৃশয চাই নয়ণ জৰুাই গৈ থাদৈে। ১৫০ দৈলোদমটাৰ 

মান য াৱাৰ পাচত বনুলয় ৈাইলৱৰ পৰা দেতৰৰ ফালে ৈািী সুমুৱাই এখন ধাবাৰ িলৰ মলটেত 
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ৈািী ৰখাই দিলে। আমাৰ ইয়াৰ িলৰ তাত ৈাইলৱৰ ৈাষলত ধাবা, যিাৈান, যপেে পাম্প আদি 

নাই। ৈাইলৱৰ পৰা দেতৰকে যসামাই  াব োলৈ। ৈাইলৱত ৈৰু, িাৈেী, ৈুৈুৰ, চাইলৈে, যঠো 

আদিৰলটা প্ৰশ্নই নুলঠ। মলটেত বদৈ বনুৈলত োেিলৰ যব্ৰৈফাষ্ট আৰ ৈদফ খাই ৈা যপানাই 

েলে। বনুলয় ৈলে এইবাৰ দচধা যৈনলবৰা পামকৈ। ৰাস্তাত আৰু ৈলতা নৰও। এইবাৰ টাটা 

পাচত বৈা আৰু মা আৈকে আৈা। বনুৰ ৈথামলত মালৈ আৈত বদৈ দচটলবি েৈাই েলে আৰু 

টাটালৈ পাচৰ দচটত বদৈ দচটলবি েৈাই েলে। তাত আলৈৌ পাচৰ দচটলটা দচটলবি 

বাধযতামূেৈ। ৈাইলৱত উঠঠ বনুলয় যজালৰলৰ ৈািী চোবকে ধদৰলে। ৰাস্তাৰ িুলয়াৈালষ মানুৈ 

িুনুৈ নাই। যৈৱে টুন্দ্ৰা বননী। অসমৰ িলৰ ৰাস্তাৰ িুলয়াৈালষ ওখ ডািৰ ৈি নাই বুদেবই পাদৰ। 

মালজ মালজ িুই এঠাইত অলষ্টদেয়ান জাচী ৈাইৰ জাৈ চদৰ আলি। যফজঞ্চাং আলি বালব ৈাইলৱকে 

নালৈ। ৈৰখীয়া পালচ ৈঠাতলৈ যৈদতয়াবা এজন যিখা যপাৱা  ায়। এঘাৰ বাজজ চদল্লশ দমদনট মান 

যৈাৱাত বনু ৈত গৈ অেদেয়াৰ ৰাজধানী যৈনলবৰা পালেকৈ। বনুৰ মালৈ ৈলে "বনু তই যিলখান 

প্ৰলফচলনে োইোৰৰ িলৰ ৈািী চোদে। ইমান যসানৈালে পালোদৈ।" বনুলয় মাৈৰ ৈথাত 

দমদচদৈয়াই ৈা াঁদৈলে। 

অলেদেয়াৰ ৰাজধানী যৈনলবৰা এখন সুেৰ পদৰৈদিত চৈৰ। এখন সব চাাংৈ সুেৰ চৈৰ 

যিশৰ ৰাজধানী দৈচালব ৈি দিবৰ বালব অলেদেয়াৰ যফডালৰে চৰৈালৰ এৈ প্ৰদতল াদৈতা 

অনুদিত ৈলৰ আৰু উক্ত প্ৰদতল াদৈতাত আলমদৰৈান আদৈচলটক্ট ৱােটাৰ বাৰলে দগ্ৰদফন ( 

Walter Burley Griffin) আৰু যমদৰঅন যমৈদন দগ্ৰদফনৰ (Marion Mahony Griffin)  বৰেুদপ্ৰণ্ট 

বা নক্সা দনব চাদচত ৈয়। ১৯১৩ চনৰ পৰা যৈনলবৰা চৈৰৰ দনম চাণ ৈা চয আৰম্ভ ৈয়। প্ৰায় ৮১৫ 

বৈ চ দৈলোদমটাৰ এলেৈাত দবসৰতৃত যৈনলবৰা চৈৰৰ জনাংখযা মাত্ৰ ৪ োখ ২৫ ৈাজাৰ। সুেৰ 

আৈে বৈে বাট পথৰ ৈালষ ৈালষ সুেৰ ফুেৰ ৈি ৈিদন আৰু সুেৰ সুেৰ ঘৰ িুৱাৰ। দৈন্তু 

বাট পথত মানুৈ িুনুৈ নাই। যৈৱে পলথলৰ ৈািী িুই এখন মালজ মালজ অৈা য াৱা ৈদৰ আলি। 

বনুলয় যৈইবাবালৰা ৈািী ৰখাই মাৈ িউতাৈৈ ফলটা তুদে দিলে। চৈৰ খনৰ চাদৰও ফালে 

এপাৈ মাদৰ বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ এটা ডািৰ েদপাং মেকে গে ৈ'ে। েদপাং মেত ৈািী পাদৈচাং 

ৈদৰ বনুলয় ৈলে "টাটা এদতয়া ইয়াত োঞ্চ খাই গে আদম পাদে চয়ালমণ্ট ৈাউচ, ৱাৰ যমমদৰলয়ে, 

যনচলনে যৈলেৰী, যনচলনে দমউজজয়াম বাদৈৰৰ পৰা চাম আৰু চাদৰ বজাৰ আলৈ আলৈ 

দচডনীকে ওেটদন  াত্ৰা আৰম্ভ ৈদৰম  ালত আঠ বজাৰ আলৈ আলৈ দচডনী পাই ৈাৰ যৰণ্টেত 

ৈািীখন ঘূৰাই দিব পালৰা।" এই বুদে বনুলয় মাৈ যিউতাৈৈ েদপাং মেৰ দেতৰৰ এখন ডািৰ 

যৰষু্টলৰণ্টকে গে ৈ'ে। যৰষু্টলৰণ্টত বদৈ খাই উলঠালত িুই বাজজলেই। বনুলয় ৈলে বো  াও ৈাতত 

ঘূদৰবৰ বালব মাত্ৰ িুঘণ্টা সময় আলি। েদপাং মেৰ পৰা ওোই বনুলয় প্ৰথলম মাৈ যিউতাৈৈ 



 

19 
 

ওৱাৰ যমমদৰলয়েকে গে ৈ'ে। তাত ৈািী ৰখাই ফলটা যচচন যশষ ৈদৰ বনুৈত পাদে চয়ালমণ্ট 

ৈাউচ পালেকৈ। পাদে চয়ালমণ্ট ৈাউচত িৰূৰ পৰাই ফলটা উঠঠ, যনচলনে যৈলেৰী, যনচলনে 

দমউজজয়াম ৈািীৰ পৰা চাওলতই চাদৰ বাজজবৰ ৈে আৰু বনুলয় জজদপএচ চাই দচডনীকে বুদে 

ৈািী চোই দিলে। তুন্দ্ৰা বনাঞ্চেৰ মালজলৰ উেদত আলৈালত বনুৰ যিউতালৈ বনুৈ ৈলে "বন ু

তুন্দ্ৰা ফলৰষ্টৰ মালজলৰ আদৈ থালৈালত যমাৰ সু্কেত আমাৈ েূলৈাে পলিাৱা আলেৈলজণ্ডাৰ 

চাৰকে মনত পদৰলি। চাৰৰ আচে নাম দৈ মই পাৈদৰলয়ই ৈলো। চাৰৈ সৈলোলৱ সু্কেত 

আলেৈলজণ্ডাৰ বুদেলয়ই জাদনদিে। আলেৈলজণ্ডাৰ নাম যৈলনকৈ গৈদিে আদম নাজাদনদিলো 

দৈন্তু পৰীক্ষা ৈেত অতযন্ত ৈািা। ৈালৈা নৈে ৈদৰবকে দনদিলয়। চাৰ পৰীক্ষা ৈেত পৰীক্ষৈ 

গৈ থাদৈলে যৈালনও নৈে ৈৰাৰ বালব সাৈ নৈলৰ। চাৰৰ চৈু দচেনীৰ িলৰ বৈুত িৰূৰ পৰাই 

যিখা পাই। চালৰ পালচ েূলৈাে অতযন্ত োে পিাইদিে। ক্লাচত মন দি শুদনলে আৰু পিাৰ 

িৰৈাৰ প্ৰায় নৈলয়ই। আমাৈ য দতয়া অলষ্টদেয়াৰ তুন্দ্ৰা অঞ্চেৰ ৈথা পিাইদিে আমাৰ তুন্দ্ৰা 

অঞ্চেত ঘূদৰ ফুৰাৰ িলৰ োদৈদিে। আজজ সচা সদচকৈ অলেদেয়াৰ তুন্দ্ৰা অঞ্চেৰ মালজলৰ 

আদৈ চাৰৰ ৈথালবাৰ ৈাণত োদৈ উঠঠলি। চালৰ আমাৈ সাৈৰীয় যসাত, ৈচচ যেঠটঠটউড আদিৰ 

দবষলয় ইমান ধূনীয়াকৈ বুজাইদিে য  এদতয়াও সাৈৰ যিদখলে োব্ৰালডাৰ যসাত, অোাংক্ষ আদিৰ 

ৈথা মনকে আলৈ। তালৰা পদৰ এদতয়াও আমাৈ গ্ৰীণউউচ দমন টাইম আৰু ৰাদঘমাাংশ দৈমান 

ৈলে যৈালনা ঠাইৰ িানীয় সময় আদম মুখলত উদেয়াই গৈ দিব পালৰা।" ৈািীলৰ িুঘণ্টা আৈাৰ 

পাচত বনুলয় জজৰদণ গে ৈদফ খাবৰ বালব ৈাইলৱৰ পৰা ৈািীখন এঠাইকে সুমুৱাই গে ৈ'ে। তাৰ 

এটা যপেে পাম্পত থৈা যৰষু্টলৰণ্টত ৈদফ খাই আৰু যেচ গৈ বনুলয় পুনৰ দচডনী অদেমুলখ 

ৈািী চোই দিলে। বনুলয় টাটাৈৈ এঘণ্টামান চোবকে গৈদিে  দিও মালৈ ৰাস্তা েুে ৈদৰব 

পালৰ বুদে চোবকে দনদিলে। প্ৰায় চালৰ সাত মান বজাত বনুলয় ৈািী দন ৈাৰ যৰলণ্টেৰ সনু্মখত 

ৰাদখ মাৈ যিউতাৈৈ ৈলে য  যতামালোৈ যৈটৰ ওচৰলত যৰাৱা আৰু মই ৈািী খন দি 

আলৈাকৈ। ৈািী খন দি আদৈ বনুলয় উলবৰ যটজক্স মাদতলে আৰু দতদনও উলবৰত উঠঠ বনুৰ মাৈ 

যিউতাৈ থৈা চাদেচচ এপাটচলমণ্ট পালেকৈ। চাদেচচ এপাটচলমণ্টত পৰঠা, দচলৈন আৰু োজজ 

ৈৰম ৈদৰ খাই বনুলয় মাৈ যিউতাৈৰ পৰা দবিায় গে দনজৰ যৈালষ্টেকে বুদে যখাজ েলে। োৈৰ 

েৈা বালব বনুৰ মাৈ যিউতালৈা শুই পদৰে। 
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এদিন িুদিনকৈ দচডনীৰ ওচৰ পাজৰৰ ঠাইলবাৰ আৰু েদপাং মে, ৈাৰবাৰ ব্ৰীজ, ডাৰদোং 

ৈাৰবাৰ আদি ঘুদৰ থালৈালত সময় পাৰ গৈ ৈ'ে। ইফালে  দিও পৱলন দেদডঅ ৈদোং ৈদৰ ৈ'ৈৰ 

খবৰ জনাই আদিে তথাদপ বনুৰ মালৈ এৈ মূৈুতচৰ বালবও ৈ'ৈৈ পাৈদৰব পৰা নাদিে। 

অবলশষত বনুৰ মাৈ যিউতাৈ ঘূদৰ য াৱাৰ সময় আদৈ পালেদৈ। ঘৰকে ঘূদৰ  াব বালব বনুৰ মাৈৰ 

মনত বৰ আনে। পুৰদণ দিনৰ মানুৈৰ বালব সিায় জননী জন্মেূদম স্বৈ চতকৈও আলপান। নতুন 

 ুৈৰ েৰা যিাৱােীৰ জন্মেূদমৰ প্ৰদত আৈচষণ ৈম। বনুৰ মালৈ বনৈু ৈ'যে "বনু দ মালনই দ  

নৈওৈ মই ৈলে অসমলৈ োে পাও আৰু যমাৰ বালব ৈম, ৈম চুইট, চুইট ৈম। মই দৈন্তু দবলিশত 

এমাৈৰ যবদচ থাদৈব যনাৱালৰা। বাট পথত মানুৈ িুনুৈ নাই, ৈথা পাদতবকে েৈ োৈ নাই। দচঞৰ 

বাখৰ ৈুেিুে নাই।" বনুলয় উত্তৰ দিলে "যতামালোৈ আৈৰ জামানাৰ মানৈু। আদম নতুন  ুৈৰ 

মানুৈ। আমাৰ যিশ, ঠাই, চুবুদৰ বুদে যৈালনা এটাচলমণ্ট নাই।  লত অদধৈ সুদবধা আৰু যৈদৰয়াৰ 

ৈিাৰ অপৰচুদনঠট পাম তাকেলৈ  াম, তালত থাদৈম। ৈাইকে  দি ৈানাডাত োে স্কপ পাও তাকে 

 াম পৰদৈকে  দি দচাংৈাপুৰত োে সুদবধা পাও তাকে  াম। তাৰ পাচত  দি যপদৰচত যবদচ োে 

সুদবধা পাও তাকেলৈা  াম। আদম গ্ললবে দচঠটজন।" বনু আৰু মাৈৰ ৈথা আৈবাদি ৈাজজয়াৰ 

ৰূপ যোৱাৰ আৈলতই বনুৰ যিউতালৈ ৈলে "এদতয়া ৈথা বাি দি ৈালপাৰ জপাত েৈা। নৈলে 

সৰু সুৰা বস্তু থাদৈ  াব।" বনুৰ যিউতাৈৰ ৈথা শুদন তৈচ আৰু আৈ নবৈাও বুদে বনুৰ মাৈ 

ৈালপাৰ জপাত োদৈে। ৈালপাৰ ৈাদম চুটলৈচত েৰাই যৈাৱাৰ পাচত বনুৈত ওচৰৰ যৰষু্টলৰণ্টত 

িপূৰীয়াৰ আৈাৰ খাবকে ৈ'ে। ৈধুেী িয় বজাত দবমান। ৈদতলৈ দতদন বজাত এয়াৰ পটচ পাবকৈ 

োদৈব। যসই বালব িুই বজাত চাদেচচ এপাটচলমণ্টৰ পৰা ওোব োদৈব। যৰষু্টলৰণ্টত িপূৰীয়াৰ 

আৈাৰ খাই আদৈ বনুলয় উলবৰ যটজক্স মাদতলে আৰু মাৈ যিউতাৈৈ গে এয়াৰপটচকে বুদে  াত্ৰা 

ৈদৰলে। এয়াৰপটচ যসামাই বনুৰ মাৈ যিউতাৈ এখন যবঞ্চত বদৈে। বনুৰ মালৈ বনুৰ যফানলটা 

গে পৱনকে যফান েৈালে। পৱনৰ পৰা ৈ'ৈৰ খবৰ যোৱাৰ পাচত পৱনৈ যৈইটা বজাত 

গুৱাৈাটী দবমান বেৰকে আদৈব োদৈব বুজাই দিলে। েৈলত ৈদেৈতা পাই পুনৰ যফান ৈদৰ 

জনাম বুদেও ৈলে। অৱলশষত সুৰক্ষা নীদৰক্ষণ িুৱাৰৰ ফালে য াৱাৰ সময় আদৈে। বনুলয় 

মাৈৈ সাবদত ধদৰ দবিায় দিবকে যোৱাত মাৈ জীলয়ৈৰ ৈোৈটা আৰম্ভ ৈ'ে। বনুৰ যিউতালৈ 

বনুৰ মাৈৈ বো বো বুদে গৈ বনুৈ চুমা খাই সুৰক্ষা নীদৰক্ষণৰ বালব দেতৰকে যসামাই ৈ'ে। 

বনুলয় িৰূৰ পৰা চৈুপানী মদচ মদচ যনলিখা যৈাৱাকেলৈ চাই থাদৈে। দবমানত উঠঠ বনুৰ মাৈ 

যিউতাৈ গুৱানজ ু গৈ ৈদেৈতাকে উৰা মাদৰলে। ৈদেৈতা পাই বনুৰ যিউতালৈ পৱনৈ 

গুৱাৈাটী দবমান বেৰকে আদৈব েৈা সময় বুজাই দিলে। গুৱাৈাটী দবমান বেৰ পাই বনুৰ মাৈ 

যিউতালৈ যিদখলে য  যৈটৰ সনু্মখত ৈা াঁদৈ ৈা াঁদৈ পৱন গৰ আলি। পৱনৈ যিদখ আৰু দনজৰ 
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আলপান গুৱাৈাটী পাই বনুৰ মাৈ যিউতাৈৰ মুখলতা আনেৰ ৈা াঁদৈ দবদৰঠিে। ৈািীত আদৈ 

থালৈালত বনুৰ মাৈ যিউতাৈ দচনাদৈ মৰমৰ গুৱাৈাটী খন বৰ যেলতৰা যেলতৰা োদৈে। ৰাস্তাৰ 

িুলয়াৈালষ ৈাৈজ, জাবৰ, সৈলোলত দপৈৰ িাৈ। বনুৰ যিউতালৈ পৱনৈ ৈলে, পৱন 

বাইলিউৈ ঘৰত নমাই দি তুদম আৰু মই ৈ'ৈৈ আদনবকে  াম। ঘৰিুৱাৰ চাফা ৈয় মালন আদম 

ৈ'ৈৈ গে আদৈ পাই  ামদৈ। ঘৰ পাই বনুৰ মাৈ আৰু বস্তু বাৈাদন নমাই দি বনুৰ যিউতাৈ আৰু 

পৱন ৈাৈদতৰ যক্ৰচকে বুদে ৰাওনা ৈ'ে। 

ৈাৈদতৰ ঘৰৰ ওচৰ পাই পাৈাৰৰ তেলত ৈািী ৰাদখ যফাপাই যজাপাই পৱনৰ েৈত বনুৰ 

যিউতাৈ গৈ ৈাৈদতৰ যক্ৰচত উপদিত ৈেকৈ। যক্ৰচ পাই বনুৰ যিউতালৈ ৈ'ৈ বুদে ৈবকেলৈ 

পালে, ৈ'ৈই শেলটা শুদন পৈোৰ িলৰ জদপয়াই েুদৈবকে ধদৰলে। ৈাৈদতৰ পত্নীলয় দেতৰৰ 

পৰা আদন ৈ'ৈৰ যবিিাে টাটৈৰ ৈাতত দিয়াৰ েলৈ েলৈ ৈ'ৈই টাটাৈৈ পাৈাৰৰ তেকে 

যিৌৰাই গে গৈ ৈািীৰ ৈাষত গৰ জদপয়াবকে ধদৰলে। িুৱাৰ খুদে দিয়াৰ েলৈ েলৈ ৈ'ৈ জাপমাদৰ 

দচটত উঠঠে। বনুৰ যিউতালৈা ৈ'ৈৰ ৈাষত বৈাৰ েলৈ েলৈ ৈ'ৈই েূদৈ েূদৈ ৈাদে পৰাৰ 

েৈলত টাটাৈৈ আৈ েদৰলৰ মাদৰবকে ধদৰলে। অেপ পাচলত বস্তু বাৈাদন সৈ পৱন পালেদৈ 

আৰু পৱলন ঘৰকে বুদে ৈািী চোবকে ধদৰলে। যৈালটই ৰাস্তালটা ৈ'ৈই টাটাৈৈ আৈৰ েদৰলৰ 

মাদৰ মাদৰ েুদৈ থাদৈে, যবাধৈয় মা ৈ'ত ৈে বা ইমান দিন ৈ'ত আদিদে আদি তালৈ শুদধবৰ 

বালব যচষ্টা ৈদৰদিে। যেটৰ পদৰসৰত প্ৰলবশ ৈদৰ ৈ'ৈ আৰু অদধৈ চঞ্চে ৈ'ে আৰু দথয় গৈ 

আৈ েদৰলৰ ৈািীৰ দখিীদৈত থাপ থাপকৈ মাদৰবকে ধদৰলে। টাটালৈ ৈািীৰ পৰা নমাই দিয়াৰ 

েলৈ েলৈ টাটাৈৈ দচৰলৰ টাদন দদ্বতীয় মৈোৰ যেটকে টাদন গে গৈ িুৱাৰত আৈ েদৰলৰ থাপ 

থাপকৈ মাদৰবকে ধদৰলে। টাটালৈও েলৈ েলৈ ঘৰৰ ৈদোং যবে বজালে আৰু মালৈ আদৈ িুৱাৰ 

খুদে দিলে। মাৈৈ যিদখ আনে আৰু উলত্তজনাত ৈ'ৈৰ অৈমান যপিালবই ওোই ৈ'ে। মালৈ 

ৈ'ৈ বুদে মৰমলত যৈাোত তুদে যোৱাৰ েলৈ েলৈ দনজৰ োষাত েুদৈ েুদৈ ৈাদে পাৰাৰ েৈলত 

মৰমৰ যচলেৈ িুটামালনা দিলে। পৱলন আদৈ ৈ'ৈৰ বস্তু বাৈানী নমাই গথ ৈেদৈ। ঘৰ পাই 

ৈ'ৈৰ মন সাত খন আঠ খন ৈ'ে আৰু আনে মলনলৰ দনজৰ যটদড (পুতো) যখোত োদৈে। 

দৈিু সময় পাচত পানী ৈৰম ৈদৰ মালৈ টাটাৈৈ ৈলে ৈ'ৈৈ বাথৰূমকে গে আৈা। বৈুদিন 

ৈা যধাৱা নাই, তাইৈ োেিলৰ যচম্প দি ৈালটা ধুৱাই দিও। টাটালৈ ৈ'ৈৈ আদনবে বুদে 

েদয়াংৰূমকে গৈ যিকখ ৈ'ৈ নাই। ৈ'ৈৈ দবচাদৰ টাটালৈ যিদখলে এখন চৈীৰ তেত চুপচাপ 

েুৈাই আলি। সৰুলৰ পৰা ৈ'ৈই ৈা ধুই যবয়া পাই আৰু মালৈ ৈা ধুওৱা ৈথা ৈলেই পোই 

পত্ৰাং দিলয়। চৈীৰ তেৰ পৰা টাটালৈ ডাঠি দন ৈ'ৈৈ মাৈৰ ৈাতত দিলে আৰু মালৈ োেিলৰ 
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ৈ'ৈৈ ৈা ধুৱাই টালৱলেলৰ মদচ দি ৈ'ৈৰ দবচনাৰ ৈালপাৰ ৈাদন সেদন ৈদৰ দি ৈ'ৈৈ শুৱাই 

দিলে। ৈা ধুই পদৰস্কাৰ পদৰস্কাৰ েৈাত অেপ পাচলত ৈ'ৈই নাৈ বজাই যটাপদন মাৰাত োদৈে। 

অলেদেয়াৰ পৰা ঘূদৰ অৈাৰ িুদিন মান পাচত বনুৰ মালৈ মন ৈদৰলে য  ৈ'ৈৰ যখাৱা যবাৱাৰ 

প্ৰদত আগ্ৰৈ ৈদম গৈলি। েৈলত যখো ধূো আৰু সৰফূঠটচ আদিও  ৈম ৈবকে আৰম্ভ ৈদৰলি। 

বনুৰ মালৈ ৈথালটা যিউতাৈৈ ৈলে। যিউতালৈ ৈলে আৰু িুই দতদন দিন চাই েও। যৈদতয়াবা 

ৈুৈুলৰ এলনও এদিন িুদিন যনালখাৱাকৈ থালৈ। আমাৰ অসমীয়া ফৈৰা য াজনা 'যিখাৈ যিদখ 

ৈুৈুলৰ ৈলৰ এৈািশী' ৈুৈুলৰ মালজ মালজ যনালখাৱা যৈাৱাৰ পৰাই সৃঠষ্ট গৈলি। িুদিন পাচত 

ৈ'ৈৰ যখাৱা আৰু ৈদম য াৱাৰ েৈলত ৈ'ৈই ৈােধীয়া বদম ৈৰাত বনুৰ যিউতালৈ পৱনৈ 

মাদত ৈ'ৈৈ খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজৰ ৈস্পিতােকে গে ৈ'ে। ডা: মদনৈাই ৈ'ৈৈ 

পৰীক্ষা ৈদৰ ৈলে য  ৈ'ৈৰ যতজ আৰু পায়খানা যপিাব পৰীক্ষা ৈদৰব োদৈব। যতজ 

আজজলয়ই দি  াওৈ আৰু যপিাব পায়খানা ৈাইকে পুৱা ৮বজাত দি  াবদৈ। আলবদে ৩ মান 

বজাত আপুদন আদৈ দৰপটচলবাৰ যিখুৱাবদৈ। তাৰ পাচত ৈ'ৈৰ দচদৈৎসা আৰম্ভ ৈব। এই বুদে 

ডা:মদনৈাই দচদৰঞ্জ, যপচাব পায়খানাৰ দিবৰ বালব বটে আদি দৈদন আদনবৰ বালব দেদখ দিলে। 

েৈলত ৈ'ৈৰ বালব দেটাদমন, ৈজমী আৰু এণ্টাদচলডা দেদখ দিলে। ৈ'ৈৈ পৰীক্ষা ৈৰা যটবুেত 

বৈাই পৱনৈ ৰদখবকে গৈ টাটালৈ ফাম চাচীৰ পৰা সৈলো দৈদন আদন আদেৈ যপ্ৰচদৈপচন খন 

দি যতজ যোৱাৰ ৈথা ৈলে। আদেলয় আদৈ ৈ'ৈৰ যতজ উদেয়াই যটষ্ট ঠটউবত েৰাই দিলে আৰু 

বনুৰ টাটালৈ দন ওপৰ মৈোত থৈা যেবলৰটৰীত দি আদৈেকৈ। তাৰ পাচত ৈ'ৈৈ গে বনুৰ 

যিউতাৈ ৈত ঘৰ পালেকৈ। পাচদিনা পুৱা টাটালৈ গৈ ৈস্পিতােৰ যেবলৰটৰীত ৈ'ৈৰ পায়খানা 

যপিাব দি আদৈলেকৈ। আলবদে সময়ত মালৈ ৈলে "বুজজিা আজজ আৰু ৈ'ৈৈ দনদনও, তুদম 

বালৰ বালৰ খানাপাৰাকে গৈ থাদৈব নাোলৈ। পৱনৈ ৈাইকে পুৱা মাদত দিয়া। এলৈবালৰ সাজ ু

গৈ আদম পুৱা ৯মান বজালত খানাপাৰাকে ওোই  াম।" বনুৰ যিউতালৈ ৈয়েৰ দি পৱনৈ 

পাচদিনা পুৱা ৯ বজাৰ আৈলত আদৈবকে দনলিচশ দিলে।  

পাচদিনা পুৱা চালৰ ন মান বজাত ৈ'ৈৈ গে সৈলো খানাপাৰা পালেকৈ। ৈাউণ্টাৰত নাম েদতচ 

ৈদৰ বনুৰ যিউতাৈ যেবলৰটৰীৰ পৰা দৰপটচ আদনবকে ৈ'ে আৰু বনৰু মালৈ ৈ'ৈৈ পৱনৰ 

ৈাতত দি দবদেন্ন মানুলৈ ৈস্পিতােকে অনা দবদেন্ন প্ৰজাদতৰ ৈুৈুৰ যচাৱাত োদৈে। যিউতালৈ 

যেবলৰটৰীৰ পৰা  দৰপটচ আদন ডা:মদনৈাৰ ৈাতত দৰপটচলটা তুদে দিলেদৈ। দৰপটচ চাই ডা: 

মদনৈাই বনুৰ যিউতাৈকে চাই ৈলে "আলৈৌ যবলবদচয়াই পালে। োৈয োে দৈমগ্লদবন এদতয়াও 

আঠ গৈ আলি আৈৰ বাৰৰ িলৰ চাদৰ যপাৱাকৈ নাই। ব'েৈ ৈদেতা চাৰৈ দৰপ চট যিখুৱাই 
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যৈলনধৰণৰ ঠেটলমণ্ট দিয়া  াব আলোচনা ৈদৰ েও।" এই বুদে ডা: মদনৈা আৰু বনুৰ যিউতাৈ 

প্ৰলফচৰ ৈদেতাৰ ওচৰ পালেকৈ। 

প্ৰলফচৰ ৈদেতাই বনুৰ যিউতাৈৈ বদৈবকে দি দৰপ চট চাই ডা:মদনৈাৈ ঔষধৰ 

শ্ৰুতদেদপ দিবকে আৰম্ভ ৈদৰলে। বনুৰ যিউতালৈ সুদধলে, যৈইমাৈমান আৈলত যবমাৰলটা োে 

গৈ গৈদিেলৈ আলৈৌ ৈ'ে যিলখান। প্ৰলফচৰ ৈদেতাই ৈ'যে, বৈুতৰ যক্ষত্ৰত এইলটা দৰোপচ 

ৈলৰ। দৈিুমানৰলটা ৪ বাৰ প চযন্ত গৈলি। এদতয়া নতুনকৈ আলৈৌ ৈ'ে যন দৰোপচ ৈদৰলে 

যৈাৱালটা টান। এইবাৰ দিলন এটাকৈ ১৪ দিনত ১৪ টা যচোইন দিয়া ৈব। আৈৰ বাৰৰ িলৰ দিলন 

িুবাৰকৈ আদৈব নাোলৈ। খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজৰ ডাক্টৰ সৈেৰ বযৱৈাৰ পাদত বৈুত 

যসৌৈািযপূণ চ আৰু বিুত্ব সুেে। মাৰাজৰ এপে ৈস্পিতােৰ ডাক্টৰ সৈেৰ িলৰ। সৈলো 

ডাক্টলৰই ৈা াঁদৈ মুখীয়া আৰু বৰ োে। গুৱাৈাটীৰ মানুৈৰ বৈুলতা ডাক্টৰ যতওলোৈৰ িলৰ নৈয়। 

ডা: মদনৈাই বনুৰ যিউতাৈৈ যপ্ৰচদৈপচন খন আৈবিাই দি ফাম চাচীৰ পৰা ঔষধ দখদন আদন 

আদেৰ ৈাতত দিবকে ৈলে। ইদতমলধয বনুৰ মাৈ আৰু পৱলন ৈ'ৈৈ দন যচোইন দিয়া যটবুেৰ 

ওপৰত বৈাই ৰাদখদিলেকৈ। নৈলে ৰাদতপুৱা সময়ত ইমান যপলচণ্ট আলৈ য  যটবুে যপাৱাই 

দিৈিাৰ ৈয়। বনুৰ যিউতালৈ ফাম চাচীৰ পৰা ঔষধদখদন দৈদন আদন যটবুেট ৰাদখ আদেৰ ৈাতত 

যপ্ৰচদৈপচন খন দি আদৈ ৈ'ৈৰ যটবুেৰ ওচৰত আদেকে বুদে অলপক্ষা ৈদৰ ৰ'ে। দৈিুসময় 

পাচত আদে আদৈ ৈ'ৈৈ যচোইন েৈাই দি যচোইনৰ জদৰয়লত ৩/৪টা মান যবজী দিলে। 

ৈ'ৈই ৈৰুণ মলনলৰ মাৈকে চাই থাদৈে। এটা সময়ত যচোইন যশষ ৈে আৰু আদেলয় আদৈ 

সৈলো এৰুৱাই দিয়াত ৈ'ৈৈ গে বনুৰ মাৈ, যিউতাৈ আৰু পৱন আদৈ ঘৰ পালেদৈ। এদিন 

িুদিনকৈ চাদৰদিন য াৱাৰ পাচলত ৈ'ৈই আলৈৌ যখাৱা যবাৱা আৰম্ভ ৈদৰলে। ডা:মদনৈাই ৈলে 

য  দ লৈতু যবজীলবাৰ যচোইনৰ জদৰয়লত দিয়া ৈয় ৈদতলৈ যৈালটইলৈইটা যচোইন দিব োদৈব। 

ডাইলৰক্ট ইনলজৈচন দিলে ৈ'ৈই সৈয ৈদৰব যনাৱাদৰব। নৈলেলতা ঘৰলত যবজী যৈইটা দিয়াব 

পাদৰলে ৈয়। বনুৰ মালৈ ৈলে ৈচচলটা সমূ্পণ চ ৈৰৈ। এইবাৰৰ পাচত আলৈৌ েদবষযলত নৈলেই 

ৈয়। বালৰ বালৰ ইমান ৈষ্ট পালে বৰ িুখ োলৈ। গচধয দিন পাৰ গৈ ৈ'ে আৰু যতজ পৰীক্ষা 

ৈৰাৰ পাচত ডা:মদনৈাই ৈ'ৈৈ যবলবদচয়া মুক্ত বুদে যঘাষণা ৈদৰলে। ৈ'ৈ আলৰাৈয যৈাৱাৰ 

পাচত অদধৈ তজবজীয়া আৰু চঞ্চো চপো গৈ পদৰে। মানুৈ োেলপাৱা ৈ'ৈই ৈুৈুৰ 

এলৈবালৰ যিদখব যনাৱাৰা ৈ'ে। আনদৈ ৈুৈুৰ শেলটা শুদনলেও েুদৈ যমদে ৈুেিুে েলৈাৱা 

ৈ'ে। এদিন িুদিনকৈ আদৈ ৈ'ৈৰ িুবিৰীয়া জন্মদিন পালেদৈ। ৈ'ৈৈ দমজচাকে দন অদনমা, 

বনুৰ মাৈ যিউতাৈ আৰু পৱলন ৈ'ৈৰ জন্মদিন পােন ৈদৰলে। সৰুলৰ পৰা ৈ'ৈ সাৈসী 

আদিে। দৈন্তু িুবাৰ যবমাৰ গৈ ৈস্পিতােকে অৈষ য াৱা ৈদৰ উগ্ৰ সাৈসী ৈ'ে। ৈ'ৈ চাোলৈা 



 

24 
 

ৈ'ে। োে ৈালপাৰ ৈাদন দপিা মানুৈৈ বৰকৈ নেুুলৈ দৈন্তু যবয়া ৈালপাৰ ৈাদন দপিা মানুৈ 

যিদখলে েুদৈ েুদৈ পাৈে গৈ  ায়। েৈলত অসমীয়া োষাত সন্মাম সৈৈালৰ দডগ্ৰীও আৈৰণ 

ৈদৰলে। ৈ'ৈৰ আৈত অসমীয়াত ৈথা পাদতলে সৈলো বুজজ পাই বালব বনুৰ মাৈ যিউতালৈ 

দৈিুমান শে অসমীয়াত নকৈ ইাংৰাজীত যৈাৱা আৰম্ভ ৈদৰলে। 

যবলবদচয়াৰ পৰা দদ্বতীয়বাৰ আলৰাৈয যৈাৱা অেপ দিন পাৰকৈ গৈদিেলৈ, যতলনলত বনুৰ 

যিউতালৈ ৈ'ৈৈ যপিাব ৈৰাওলত যিদখলে য  ৈ'ৈৰ যপিাবত যতজ গৈলি। এদিন িুদিকৈ 

প্ৰায় এসপ্তাৈ িৈ দিন মান য দতয়া অৈণ অৈণ যতজ  াবকে ধদৰলে বনৰু যিউতালৈ বনুৰ 

মাৈৈ ৈলে, এলন ৈথাই ৈথা নৈয়, ৈাইকে ৈ'ৈৈ খানাপাৰাকে গে গৈ যিখুৱাই আদনম। 

খানাপাৰা শেলটা শুদনলয়ই ৈ'ৈই যেৌ যেৌ গৈ েুদৈ টাটাৈৈ ৈাদে পৰা আৰম্ভ ৈদৰলে। অথ চাৎ 

খানাপাৰাকে মই না াও। টাটালৈ ৈ'ৈকে চাই ৈলে 'দথৈ আলি বাৰু খানাপাৰাকে দনদনও, মলন 

মলন থাৈ। েলৈ েলৈ ৈ'ৈ চুপ গৈ ৈ'ে। বনুৰ যিউতালৈ ৈ'ৈই নুশুনাকৈ পৱনৈ যফান ৈদৰ 

পাচদিনা পুৱা আঠ বজাত আদৈবকে ৈলে। পুৱা যসানৈালে ৈলে যেদফৈ জাম নাথালৈ আৰু 

খানাপাৰাৰ ৈস্পিতােত দেৰ নটা-চালৰ নটা মান বজাতলৈ আৰম্ভ ৈয়। পাচদিনা পুৱা আঠ 

বজাত পৱন আদৈ উপদিত ৈ'েদৈ। বনুৰ মালৈ ৈ'ৈৈ িুিিাদনলৰ পানী খুৱাই যবিডাে েৈাই 

দিলে আৰু ৈ'ৈৈ ৈলে "ৈ'ৈ মই না াও, তই টাটাৰ েৈত গৈ ৈস্পিতােকে  া আৰু যচৈ 

আপ ৈৰাই আৈকৈ।" মাৈৰ ৈথা শুনাৰ পাচত ৈ'ৈ টাটাৈৰ েৈত দচদৰলৰ ৈািীৰ ওচৰকে 

নাদম ৈ'ে। পৱলন ৈ'ৈ আৰু বনুৰ যিউতাৈৈ গে খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজৰ ৈস্পিতাে 

পালেকৈ। ৈ'ৈৰ যপিাবত যতজ য াৱা বুদে শুদন ডা:মদনৈাই ৈৈকে চাই ৈ'যে "ৈৈ তই বৰ 

যবমাৰী ৈদে অ'।" পৰীক্ষা ৈৰাৰ পাচত ডা:মদনৈাই ৈলে "ৈ'ৈৰ যপিাব ৈােচাৰ ৈদৰব োদৈব 

আৰু এখন  এক্সলৰ ৈদৰব োদৈব। ৈাইকে যপিাব গে আদৈব আৰু ৈ'ৈৈ খােী যপলট গে 

আদৈব। এদতয়া মই স্ত্ৰী যৰাৈ দবলশষজ্ঞকে  (Gyanocologist) যৰফাৰ ৈদৰ দিলিা। আপুদন এদতয়া 

তাত যিখুৱাই অদপদনয়ন গে  াওৈ। ৈাইকে এক্সলৰ ৈদৰ, যপিাব দি গুদচ  াব পাদৰব। ৈােচাৰ 

ৈদৰবকে দতদনদিন সময় োদৈব। দতদনদিন পাচত আদৈব আৰু যতদতয়া দৰপ চটলবাৰ ৈদেতা 

চাৰৈ যিখুৱাই দচদৈৎসা আৰম্ভ ৈদৰম।" ডা:মদনৈাৰ ৈথা মলত বনুৰ যিউতালৈ ৈ'ৈৈ গে স্ত্ৰী 

যৰাৈ দবলশষজ্ঞৰ ওচৰ পালেকৈ। ৈ'ৈৈ োেিলৰ পৰীক্ষা ৈদৰ দবলশষজ্ঞই যতজ য াৱালতা 

যৈালনা ৈাইনৈেজজলৈে প্ৰলব্লম নৈয় বুদে দেদখ দিলে। বনুৰ যিউতাৈ আৰু পৱলন ৈ'ৈ গে 

ঘৰ পালেদৈ আৰু বনুৰ যিউতালৈ বনুৰ মাৈৈ সৈলো ৈথা দববদৰ ৈলে। বনুৰ মালৈ েলৈ 

েলৈ বনুৈ যফান ৈদৰ সৈলো ৈথা জনাই দিলে। 
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পাচদিনা পুৱা ৈ'ৈৈ গে পৱন, বনুৰ মাৈ, যিউতাৈ গৈ খানাপাৰা পালেকৈ। যেবলৰটৰীত 

ৈ'ৈৰ যপিাব জমা দি বনুৰ যিউতালৈ আদৈ ডা:মদনৈাৈ েৈ ধদৰলে। ডা:মদনৈাই বাদৈৰত 

ৰবকে গৈ যৰদডঅেজীৰ ডাক্টৰৰ েৈত আলোচনা ৈদৰ আদৈেকৈ। দৈিু সময় পাচত 

ডা:মদনৈাই ৈ'ৈৈ ৈস্পিতােৰ বাদৈৰত ৰাদখলথাৱা মবাইে এক্সলৰ োন খনকে গে  াবকে ৈলে। 

ৈস্পিতােৰ এক্সলৰ যমদচন যবয়া গৈ আলি বালব মবাইে োনত এক্সলৰ ৈদৰব োদৈব। মবাইে 

োনৰ ওচৰ পাই ৈ'ৈ োনত নুঠা ৈ'ে। েদৰ মাদৰ মাদৰ েুদৈ েুদৈ দনজৰ আপদত্ত জনালে। উপায় 

নাপাই ৈ'ৈৈ যৈাোত গে বনুৰ যিউতাৈ আৰু মাৈ োনৰ দেতৰকে যসামাই ৈ'ে আৰু 

যৰদডঅেজীৰ ডাক্টলৰ যৈাৱা মলত যজালৰলৰ ধদৰ থাদৈে। এক্সলৰ যৈাৱাৰ পাচত বনুৰ যিউতালৈ 

গৈ ডা:মদনৈাৈ েৈত গে অধযাপৈ ৈদেতাৈ েৈ ধদৰ যৈলন ধৰণৰ দচদৈৎসা ৈব সুদধলেকৈ। 

প্ৰলফচৰ ৈদেতাই ৈলে য  এক্সলৰ দৰপটচ আৰু ইউদৰনৰ ৈােচাৰ দৰপ চট চাইলৈ দৈ দচৈৎসা দিয়া 

ৈব ঠঠৰাাং।ৈৰা ৈব। যসলয় ৈ'ৈৈ গে বনুৰ মাৈ-যিউতাৈ আৰু পৱন ঘৰকে উেদত আদৈে। 

দতদন দিনৰ পাচত ৈ'ৈকে  বনুৰ মাৈ যিউতাৈ খানাপাৰা বুদে পুৱাই ঘৰৰ পৰা  াত্ৰা ৈদৰলে। 

পৱন ঘৰকে য াৱা বালব বনুৰ যিউতালৈ দনলজই ৈািী চোলে আৰু বনুৰ মালৈ ৈািীত গৈ 

থালৈালত বনুৰ যিউতাৈৈ ৈলে "বুজজিা ৈ'ৈলটা আৰু নতুন যেটত থাদৈবকে নাপাব। ইলটাৰ 

পাচত দসলটা যবমাৰ োদৈ থালৈ।" মাৈৰ ৈথা শুদন ৈ'ৈই েুদৈ েুদৈ ৈাদে পাদৰ তীব্ৰ প্ৰদতবাি 

ৈদৰলে, য ন ৈলে "দৈয় নাপাম। যবমাৰ গৈলি োে ৈব। যবমাৰ ৈাৰ নৈয়।" ৈ'ৈৰ প্ৰদতবাি 

যিদখ মালৈ ৈলে "অ পাদব যি থাদৈবকে পাদব। যতালৈা বাৰু এটা ৰূম দিম।" েলৈ েলৈ ৈ'ৈ চুপ 

ৈ'ে। বনুৰ যিউতালৈ ৈ'ৈৰ ৈাণ্ড যিদখ ৈা াঁদৈ ৰাদখব যনাৱাৰা ৈ'ে। টাটাৈৰ ৈা াঁদৈ যিদখ ৈ'ৈৰ 

আলৈৌ খাং উঠঠে আৰু এইবাৰ েুদৈ েুদৈ টাটাৈৈ ৈাদে দিলে "এইলটা দৈ ৈা াঁদৈব েৈা ৈথা।"  

খানাপাৰা পাই বনুৰ যিউতালৈ যেবলৰটৰীৰ পৰা দৰপ চট আদনবকে ৈ'ে আৰু ৈ'ৈই অেযথ চনা 

ৈক্ষত মাৈৰ েৈত বদৈ ৈস্পিতােকে অৈা ৈুৈুৰ যবাৰৈ েুৈাত োদৈে। যেবলৰটৰীৰ পৰা 

দৰপ চট আদন বনুৰ যিউতালৈ ডা:মদনৈাৰ ৈাতত দিলে। দৰপটচলবাৰ পদি ডা:মদনৈাই ৈলে এবাৰ 

ৈদেতা চাৰলৈা যিখুৱাই েও। এই বুদে ডা:মদনৈা প্ৰলফচৰ ৈদেতাৰ যচম্বাৰ পালেকৈ আৰু পালচ 

পালচ বনুৰ যিউতালৈা প্ৰলফচৰ ৈদেতাৰ ওচৰ পালে। দৰপ চটলবাৰ চাই ডা:ৈদেতাই ৈলে দ লৈতু 

ৈােচাৰত এলৈা যনাোে আৰু ৈাইনী প্ৰলব্লম নাই ৈদতলৈ এদণ্টবায়ঠটৈ ইনলজৈচন আৰু 

যপিাবৰ বালব ইউদৰলপট দিয়া। েৈলত দেটাদমন আৰু ফুডচাদিলমণ্ট দিবা। প্ৰলফচৰ 

ৈদেতাই  বনুৰ যিউতাৈকে চাই ৈ'যে "ৈ'ৈৈ অেপ পানী যবদচকৈ খুৱাব। ৈােচাত এলৈা 

যপাৱা নৈে বালব এমাৈমান পাচত আলৈৌ এবাৰ যপচাব ৈােচাৰ ৈদৰব োদৈব।আজজ এটা 

ইনলজৈচন ইয়াত দি গে  াওৈ। বাৈীলৈইটা ঘৰৰ ওচৰলত দিয়াব পাদৰব।" বনুৰ যিউতালৈ 
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প্ৰলফচৰ ৈদেতাৰ ৈথাত মূৰ যজাৈাদৰলে। ডা:মদনৈাই যপ্ৰচদৈপচনত ঔষধ দেদখ দিলে আৰু 

বনুৰ যিউতালৈ ফাম চাচীৰ পৰা দৈদন আদনলেকৈ। আদেৰ ৈাতত যপ্ৰচদৈপচন খন দি বনুৰ 

যিউতালৈ ৈ'ৈৈ এখন যবজী দিয়া যটবুেৰ ওপৰত উঠাই দিলে। অেপ পাচত আদে আদৈ 

ৈ'ৈৈ এদণ্টবায়ঠটৈ যবজী এটা দিলেদৈ আৰু বনুৰ মাৈ যিউতালৈ ৈ'ৈৈ গে ঘৰকে উেদত 

আদৈে। পাচদিনা বনুৰ যিউতালৈ পৱনৈ গে ঘৰৰ ওচৰৰ যপট এণ্ড যেটত ৈ'ৈৈ দদ্বতীয় এটা 

যবজী দিয়ালে। দতদনটা যবজী যোৱাৰ পাচত ৈ'ৈৰ যপচাবত যতজ।ল াৱা বি ৈ'ে আৰু বনুৰ 

মাৈ যিউতালৈ োদবলে ৈ'ৈ োে ৈ'ে। 

সাতটাকৈ এদণ্টবয়ঠটৈ যবজী যোৱা এমাৈ মানলৈ গৈদিে, ৈ'ৈৰ যপিাবত আলৈৌ 

যতজৰ যচৈুৰা যিখা ৈ'ে। বনুৰ যিউতালৈ তৎক্ষণাত ৈ'ৈৈ খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈস্পিতাকে 

গে ৈ'ে। ডা:মদনৈাই পৰীক্ষা ৈদৰ ৈলে আেো চাউণ্ড ৈদৰব োদৈব। আপুদন দফজলটা 

ৈাউণ্টাৰত জমা ৈদৰ আদৈ দৰদচপট খন যমাৈ দিয়ৈ। মই আেোচাউণ্ড ৈৰা ডাক্টৰৈকৈ  দি 

যবদচ যপলচণ্ট নাই আজজলয়ই ৈৰাই দিম। ৈ'ৈৈ গে বাদৈৰৰ অেযথ চনা ৈক্ষত অলপক্ষা ৈৰৈ। 

বনুৰ যিউতালৈ ৈাউণ্টাৰত টৈা জমা দি দৰদচপট খন ডা:মদনৈাৰ ৈাতত দিলেদৈ আৰু ৈ'ৈৈ 

গে বনুৰ মাৈ যবঞ্চত বদৈ থাদৈে। ৈ'ৈলয়া অনযানয ৈুৈুৰলবাৰৈ েুদৈ েুদৈ দনজৰ উপদিদত 

জাদৈৰ ৈদৰব ধদৰলে। মাৈ আৰু টাটাৈৰ ধমদৈলতা ৈৈুৰ যিদখ ৈ'ৈৰ চুপ থৈাৰ মন 

নৈে।অেপ পাচত ডা:মদনৈাই বনুৰ টাটাৈৈ মাদতলে আৰু ৈ'ৈৈ এখন যটবুেত বৈাবকে 

ৈলে। েৈলত এজন সৈায়ৈাৰী যেচাৰৈ মাদত ৈ'ৈৰ যপট খুৰাই দিবকে ৈলে। ৈ'ৈৈ দন 

যটবুেত বৈাই দি মাৈ যিউতালৈ যজালৰলৰ ধদৰ থাদৈে আৰু ৈ'ৈই সুৰসুৰদণ উঠাত যপট 

খুৰাবকে দনদি েৰচৰ ৈদৰবকে ধদৰলে। পৱন আৰু আন এজন সৈায়ৈাৰী আদৈ মুঠ চাদৰজলন 

ধৰাৰ পাচত যপট খুৰুৱা ৈামলটা য দনবা সমাধা ৈ'ে। যপট খুৰুৱা যৈাৱাৰ পাচত ৈ'ৈৈ 

আেোচাউণ্ড ৰূমকে গে য াৱা ৈ'ে। আেোচাউণ্ড ৰূমত চাজচাৰী দবোৈৰ অধযাপৈ এৈৰাৈী 

বদৈ আদিে। ৈ'ৈৈ দবচনা এখনত শুৱাই দিবকে গৈ  যতও ৈস্পম্পউটাৰত ৈৈৰ তথয সমূৈ 

েৰাই দি ৈ'ৈৰ আৰোচাউণ্ড আৰম্ভ ৈদৰলে। টাটালৈ মূৰৰ ফালে আৰু মালৈ েদৰৰ ফালে 

ৈ'ৈৈ ধদৰ থাদৈে। আেোচাউণ্ড ৈদৰ থালৈালতই অধযাপৈ ৈৰাৈীলয় ৈলে, দৈডনীত বৈুলতা 

সৰু সৰু পাথৰ। যপিাবত যতজ য াৱাৰ মূে ৈাৰণ এই পাথৰলবাৰ। অধযাপৈ ৈৰাৈীলয় বনুৰ 

যিউতাৈলৈা ৈস্পম্পউটাৰৰ মদনটৰত দৈডনী আৰু পাথৰ যিখুৱাই দিলে।  আেোচাউণ্ড ৈদৰ 

উঠঠ অধযাপৈ ৈৰাৈীলয় দৰপ চট আৰু ঔষধ দেদখ দিলে। পাথৰ ওোই  াবৰ বালব দিয়া ঔষধলটা 

যিইনৰ পৰা আমিাদন ৈদৰ অনা ৈয়। যপ্ৰচদৈপচন আৰু দৰপ চট গে বনুৰ যিউতাৈ 

ডা:মদনৈাৰ ওচৰ পালেকৈ। ডা:মদনৈাই দৰপ চট আৰু যপ্ৰচদৈপচন চাই ৈলে, চালৰ ঔষধ দেদখ 
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দিলিই। আপুদন ফাম চাচীৰ পৰা দৈদন গে গৈ দনয়দমত খুৱাব। এবটে খুওৱাৰ পাচত  দি োে 

নৈয় যতদতয়া আলৈৌ আদৈব।  দি োেকৈ  ায় যতলন্ত নাদৈলেও ৈব। ডা: মদনৈাৰ েৈত ৈথা 

পতাৰ পাচত ফাম চাচীৰ পৰা ঔষধ দৈদন বনুৰ মাৈ যিউতাৈ  ৈ'ৈৈ গে ঘৰ পালেকৈ। 

ৈ'ৈৈ ঔষধ খুওৱালটা এটা ডািৰ সমসযা। আৈলত দৈদন অনা বৈুলতা দেটাদমন, 

যৈেদচয়ামৰ বটে অেপ চেপ খুৱাই যপোই দিব েৈা গৈদিে। ঔষধ খৱুাব েৈা ৈলেই বনুৰ 

মাৈৰ পৰা বনুৰ টাটালৈ ৈাদে খাব েৈা ৈয়। ৈাৰণ বনুলয় ৈ'ৈৈ আদন দনলজ অেদেয়াকে 

গুদচ ৈ'ে। যসলয় ওৰৈৰ খাং সিায় েৈা ঢাদৰত পলৰ। দৈন্তু ৈাদে পাদৰলেও ৈ'ৈৈ দৈন্তু ঔষধ 

ঠঠৈ মলত খুৱাই। পাথৰৰ ঔষধলটা দমঠা আদিে বালব ৈ'ৈৈ ৈম ৈষ্টলত খুৱাব পৰা ৈ'ে। 

টাটালৈ দথয় ৈদৰ ধদৰ দমঠা দমঠা বুদে দচঞদৰ থালৈ আৰু মালৈ িাঠষ্টৈৰ চামুচত ঔষধ গে মুখত 

ঢাদে দিলয়। এলনিলৰ বৈুলতা ৈষ্টলৰ এবটে খুওৱা ৈ'ে, দৈন্তু ৈ'ৈৰ যপিাবত যতজ য াৱালটা 

বি নৈে। ৈদতলৈ ৈ'ৈৈ আলৈৌ খানাপাৰাৰ যেটলনৰী ৈলেজৰ  ৈস্পিতােকে গে য াৱা ৈ'ে। 

ৈ'ৈৈ পৰীক্ষা ৈদৰ ডা: মদনৈাই ৈ'যে পাথৰ ঔষধলটা আৰু এবটে খৱুাই যচাৱা  াওৈ। 

আপুদন ঔষধলটা দৈদন গে  াওৈ। েৈলত ইউদৰলপলটা খুৱাই থাৈৈ। এইবুদে ডা:মদনৈাই 

যপ্ৰচদৈপচন  দেদখ দি ৈ'ৈৈ ৈলে "ৈ'ৈ যতাৰ স্বািয পাদত ইমান োে আৰু তই ইমান মৰম 

েৈা দৈন্তু যতাৰ দেতৰৰ যবমাৰলবাৰলৈ নুগুলি।" ৈ'ৈকে ফাম চাচীৰ পৰা ঔষধ দৈদন বনুৰ মাৈ 

যিউতাৈ ঘৰ পালেকৈ। ইদতমধয বনুৈতৰ নতুন যেটলটাৰ ৈাম যশষ গৈদিে। খ্ৰীষ্টমাচৰ বিত 

বনু অেদেয়াৰ পৰা আদৈব বালব তাৰ আৈলত নতুন যেটকে  াবৰ বালব বনুৰ মাৈ যিউতালৈ 

বস্তু িানান্তৰ ৈৰা আৰম্ভ ৈদৰলে। বনুৰ মাৈৰ দচন্তা যসানৈালে নৈলে যৈালটই পদৰয়ােলটা 

মালন বনু, ৈ'ৈ, বনুৰ মাৈ আৰু যিউতাৈ চাদৰও এলৈেলৈ নতুন যেটত থৈাই নৈব। নতুন 

যেটকে  াব বুদে ৈম পাই ৈ'ৈৰ ৈাত তত নাইদৈয়া ৈ'ে। পাদৰলে য ন তালয়া বস্তু বাৈাদন যপৈ 

ৈদৰব। সৰৈোৈ বস্তু দচফট ৈৰাৰ পাচত এদিন োৈত দবচনা পত্ৰ গে ৈ'ৈ, বনুৰ মাৈ আৰু 

বনুৰ যিউতাৈ ৈাতীৈি চাদৰআদেৰ নতুন যেটৰ বাদসো ৈ'েকৈ। নতুন ঠাই, নতুন যেটকে গৈ 

ৈ'ৈৰ মনত অসীম আনে। ৈাৰণ যবেৈদনত ৰড পুৱাব পালৰ, তেৰ মুৈদে ঠাইত ঘূদৰব 

পালৰ। তালৰাপদৰ দনজৰ ৰূমত দবচনাত শুই শুই ঠটদে চাব পালৰ। নতুন যেটত যৈইদিনমান 

ঔষধ  খুওৱাৰ পাচত দদ্বতীয়লটা ঔষধৰ বটে যশষ ৈ'ে আৰু ৈ'ৈলৰা যপিাবত যতজ য াৱা 

নাইদৈয়া ৈ'ে। ইদতমধয বনু অলেদেয়াৰ পৰা অৈা তাদৰখ পালেদৈ আৰু বনুৰ যিউতাৈ, মাৈ 

আৰু ৈ'ৈৈ গে বনুৈ আদনবৰ বালব পৱন এয়াৰপটচ পালেকৈ। 
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বনুৈ আিদৰবৰ বালব ৈ'ৈ, বনুৰ মাৈ, বনৰু যিউতাৈ আৰু পৱন গুৱাৈাটীৰ যোৈদপ্ৰয় 

বৰিকে আন্তৰােীয় দবমান বেৰৰ আৈমন ৈক্ষৰ বাদৈৰত অলপক্ষা ৈদৰ ৰ'ে। ৈদেৈতাৰ পৰা 

আদৈ সময়মলতই বনু অৈা দবমান গুৱাৈাটী দবমান বেৰত অবতৰণ ৈদৰলে। অবতৰণ ৈৰাৰ 

েলৈ েলৈ বনুলয় টাটাৈৈ যফান ৈদৰ আদৈ যপাৱা ৈথালটা জনাই দিলে। বনু আদৈ যপাৱা বুদে 

ৈম পাই ৈ'ৈ অদিৰ গৈ যনগুৰ মাদৰ টাটাৈৈ আৈমন িুৱাৰৰ ফালে টাদনবকে ধদৰল । টাটালৈ 

ৈ'ৈৈ ৈলে "ৈ'ৈ অকধ চয নৈদব। বস্তু বাৈাদন গে বাদৈৰ ওোবকে আৰু ৈলমও ১০ দমদনট সময় 

োদৈব।" েলৈ েলৈ ৈ'ৈ শান্ত গৈ পৈাত বদৈ পদৰে। পৱলন বনুৰ যিউতাৈকে চাই ৈলে "চাৰ, 

ৈ'ৈলটা সৰবজান বস্তু ৈয়। আলপানালোলৈ যমাৰ েৈত ৈািীত এদৰ গথ ৈৰবাকে ৈ'যে 

আলপানালোৈৈ মই যিখাৰ আৈলৰ পৰা যনগুৰ মাদৰ জদপয়াই সাজ ুগৈ  ায়। মই ৈম পাও য  

আলপানালোৈ আদৈ পাবৰ গৈলি। আৰু সচাকৈ আলপানালোৈ আদৈ পাই  ায়দৈ। আৰু আজজ 

যিদখলে বনু বাইলিউৰ োইট আদৈ যপাৱাৰ েলৈ েলৈ ৈ'ৈ যনগুৰ মাদৰ অদিৰ গৈ পদৰদিে 

আৰু তাৰ পাচলত বনু বাইলিউৰ যফান আদৈদিে।" পৱনৰ ৈথাত বনুৰ যিউতালৈ ৈা াঁদৈলে আৰু 

ৈ'ৈই যনগুৰ মাদৰ মাদৰ পৱনৰ ৈথাত সন্মদত জনালে। অেপ পাচলত েেী  যঠদে ৈা াঁদৈ ৈা াঁদৈ 

বনু  যৈটৰ ফালে আৈবাদি আদৈে। আন যৈালনও যিখাৰ আৈলত ৈ'ৈই বনুৈ যিখা পাই 

ৈ'ৈই টাটাৈৈ যৈটৰ ওচৰকে টাদন গে ৈ'ে আৰু বনুলয়ও ৈ'ৈৈ যিখা পাই ৈ'ৈ বুদে যৈাোত 

তুদে চুমা যখাৱাত োদৈে আৰু  ৈ'ৈলয়া বনুৈ যচলেৈাত োদৈে। বনুৰ মালৈ আৈবাদি গৈ 

বনুৈ সাবদত ধদৰলে দৈন্তু ৈ'ৈই যচলেৈা বনুৰ ৈােত চুমা যখাৱাৰ পৰা দবৰত থাদৈে। বনুৰ 

মাৈৰ ৈ'ৈকে অতযন্ত মৰম  দিও যচলেদৈলে দঘণ ৈলৰ বালব ৈ'ৈৈ যচলেদৈব দনদিলয় আৰু 

বনুৈ  যচলেদৈলেও োে নাপায়। পৱলন আৈবাদি আদৈ েেীখন যঠদে যঠদে ৈািীৰ ফালে 

আগুৱাই ৈ'ে আৰু বনুলয় ৈ'ৈৈ যৈাচত গে পৱনৰ পালচ পালচ ৈ'ে। বনুৰ পালচ পালচ বনুৰ 

মাৈ আৰু যিউতালৈা ৈািীৰ ওচৰ পালেকৈ। বনুৰ বস্তু বাৈাদন ৈািীৰ দডদৈত েৰাই দিয়াৰ 

পাচত সৈলো ঘৰকে বুদে ৰাওনা ৈ'ে। যৈালটই ৰাস্তালটা ৈ'ৈ বনুৰ যৈাোত বদৈ আদৈে আৰু 

মালজ মালজ েুদৈ েুদৈ দনজৰ ৈথালবাৰ গৈ আদৈে। 

ঘৰ যপাৱাৰ পাচত বনুলয় ৈালপাৰ ৈাদন সোই মাৈৰ েৈত দনজৰ নতুন যেটলটা যচাৱাত 

োদৈে। টাটালৈ দনজৰ ৈামত োদৈে। দৈন্তু ৈ'ৈই বালৰ বালৰ বনুৰ চুটলৈচ িুটাৰ ওচৰকে গৈ 

েুদৈবকে ধদৰলে। ৈ'ৈৰ চুটলৈচৰ ওচৰত েুৈেুৈদন শুদন বনুৰ মালৈ বনুৈ ৈলে "বনু ৈ'ৈকে 

দৈ আদনি উদেয়াই যি। নৈলে আমাৈ ৈথা এষাৰ োেিলৰ পাদতবকে দনদিব। ৈ'ৈৰ 

েুৈেুৈদনৰ েৈলত টাটাৰলৰা েুৈেুৈদন আৰম্ভ ৈব।" ৈ'ৈৰ ৈাণ্ড যিদখ ৈা াঁদৈ ৈা াঁদৈ বনু চুটলৈচ 

যখাোত োদৈে আৰু এটা এটাকৈ বস্তুলবাৰ উদেয়াবকে আৰম্ভ ৈদৰলে। বনুৰ ৈালত ৈা েৈাই 
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ৈ'ৈলয়া যনগুৰ মাদৰ মাদৰ বস্তু যচাৱাত োদৈে। ৈ'ৈৈ বনুলয় ঠট চাটচ এটা উদেয়াই দি  ৈলে 

"ৈ'ৈ এইলটা িৈ নম্বৰৰ ৰুণী ঠট চাটচ যতাকে আদনলিা। তই এইলটা দপদি ফুদৰদব আৰু ৰুণীৰ 

িলৰ যফমাচ ৈব োদৈব।" দৈন্তু পাপীৰ দপঠাত মনৰ িলৰ ৈ'ৈৰ ধাো তাইকে অলেদেয়াৰ পৰা 

দৈ দৈ যখাৱা বস্তু আদনলি। বনুলয় চুটলৈচৰ পৰা ৈ'ৈকে অনা যখাৱা বস্তুৰ যপলৈটলবাৰ এটা 

এটাকৈ উদেয়াই মজজয়াত থলে। যপলৈটলবাৰ যিদখ ৈ'ৈৰ যতলেৈা চৈু যৈইটা আৰু ডািৰ 

ৈ'ে আৰু ৈ'ৈই আনেত যনগুৰ মাদৰবকে ধদৰলে। বনুলয় এটা যপলৈট খুদে ৈ'ৈৈ এডাে 

োঠঠ(stick) উদেয়াই খাবকে দি ৈ'যে "ৈ'ৈ এইিাে যৈাংলৈৰু মাাংস দি বলনাৱা োঠঠ। তই খাই 

োে পালেও দৈন্তু দিলন এডােলৈ পাদব। েুদৈ েুদৈ যমাৈ খুজজ নাথদৈদব।" ৈ'ৈই োঠঠিাে 

শুঠি শুঠি অৈমান যটষ্ট ৈদৰ খাই চালে। খাই যবাধৈয় খুউব োে পালে। যসলয় টপাটপ খাই 

যশষ ৈদৰলে। খাই উঠঠ বনুকে চাই আৰু োলৈ বুদে পুনৰ েুদৈবকে ধদৰলে। বনুলয় আৰু এডাে 

োঠঠ খাবকে দিলে আৰু অলেদেয়াৰ পৰা অনা সৈলো যখাৱা বস্তু ৈ'ৈৰ খািয ৰখা পাত্ৰলটাত 

েৰাই গথ দিলে। ৈ'ৈৰ আৰু এডাে যৈাংলৈৰু োঠঠ যখাৱাৰ মন আদিে আৰু যসলয় যখাৱা বস্তু 

ৰখা পাত্ৰলতাকে (container) চাই িুবাৰ মান েুদৈলে  দিও মাৈৰ ধমধমদন খাই চুপ ৈ'ে। এটা 

বস্তু খাই োে পালে ৈ'ৈৈ োদৈলয়ই থালৈ, োদৈলয়ই থালৈ আৰু যশষ ৈলেলৈ শাদন্ত দিলয়। বনু 

অৈা বালব যসই দিনা ৰাদত ৈ'ৈ বনুৰ েৈলত ৈম্বেৰ তেত শুলে। মাৈ যিউতালৈ ৈ'ৈৈ 

যতওলোৈৰ েৈত শুবকে দনদিলয় বালব বনু আদৈলে ৈ'ৈ বনুৰ েৈত দবচনাত শুবকে পাই বালব 

যসইলৈইদিন ৈ'ৈ দনজৰ দবচনাত নুশুলৱ, বনৰু েৈতলৈ যশালৱ। পাচদিনা পুৱা যসানৈালে শুই 

উঠঠ ৈ'ৈই যৈাংলৈৰু োঠঠ যথাৱা ৈনলটইনাৰলটাকে চাই েুদৈবকে ধদৰলে। পুৱাই তাই এলনিলৰ 

েুদৈবকে ধদৰলে য ন দতদনদিন মান খাবকে যপাৱা নাই। বনুৰ মালৈ যপট এণ্ড যেটৰ পৰা আদন 

যথাৱা এডাে দচলৈন োঠঠ ৈ'ৈৈ খাবকে দিলে। ৈ'ৈই োঠঠ িােৰ ফালে ঘূদৰলয়ই নাচালে।মালৈ 

ধমদৈ দিয়াত চুপ ৈ'ে  দিও মাৈ বনুৰ যৈাঠাৰ পৰা ওোইল াৱাৰ পাচত পুনৰ বনুকে আৰু 

বনুৰ ৰূমত যৈাংলৈৰু োঠঠ থৈা ৈনলটইনাৰলটাকে চাই েুদৈবকে আৰম্ভ ৈদৰলে। উপায় নাপাই 

বনু দবচনাৰ পৰা উঠঠ আদৈ ৈ'ৈৈ এডাে অলেদেয়াৰ পৰা অনা যৈাংলৈৰু োঠঠ খাবকে দিলে। 

ৈ'ৈলয়া যৈাংলৈৰু মাাংসৰ োঠঠিাে যৈা গ্ৰালস দৈদে দৈিু সময়কে চুপ গৈ বনুৰ দবচনাত বনুৰ 

েৈত শুই পদৰে। 

এটা সময়ত বন ুশুই উঠঠ মুখ ৈাত ধুই মাৈ যিউতাৈৰ েৈত যব্ৰৈফাষ্ট খাবকে বদৈেদৈ। বৈুত 

দিনৰ পাচত ঘৰৰ দতদনও এলৈেলৈ ৰাদতপুৱাৰ জেপান খাবকে বদৈলি। দতদনওলৰ মুখত 

আনেৰ ৈা াঁদৈ। ৈ'ৈও আদৈ ডাইদনাং যটবুেৰ তেত বনুৰ েদৰৰ ৈাষত বদৈেদৈ। বনুৰ মালৈ 

ৈ'ৈৈ দচলৈনৰ োঠঠ এডাে আৰু বাদতত যপদডগ্ৰী যৈইটামান খাবকে দিলে। ৈ'ৈই যসইফালে 
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ঘূদৰলয়ই নাচালে। বনুৰ মখুকে চাই ৈ'ৈই েুদৈবকে ধদৰলে। জেপান খাওলত অশাদন্ত ৈৰা যিদখ 

বনুৰ মালৈ ৈ'ৈৈ ধমৈ এটা দিলে  দিও ৈ'ৈ চুপ নৈে। বনু, মাৈ, যিউতাৈ দতদনও বুজজলে 

য  ৈ'ৈৈ যৈাংলৈৰু মাাংস দিয়া োঠঠ খাবকে োলৈ। দৈন্তু দতদনও নুবুজা োবত দনজৰ যব্ৰৈফাষ্ট 

যখাৱাত োদৈে। ৈ'ৈৰ অশাদন্ত য দতয়া নৈদমে, বনুলয় উঠঠ গৈ ৈাংলৈৰু োঠঠ এডাে আদন 

ৈ'ৈৈ দিলেদৈ আৰু ৈ'ৈলয়া টপাটপ দৈদে যশষ ৈদৰ পুনৰ বনুৰ মুখকে চাই োলৈকৈ েুৈ এটা 

মাদৰলে। তাৰ অথ চ ৈ'ে আৰু এডাে পালে োে আদিে। যব্ৰৈফাষ্ট খাই উঠাৰ অেপ সময় পাচত 

দমজচাৰ পৰা অদনমাৰ যফান আদৈে। অদনমাই খবৰ দিলে "বাইলিউ েৰাৰ যৈালষ্টেকে যৈালনাবাই 

এটা সৰু ৈুৈুৰ যপাৱােী আদনলি। নাম যবালে তাৰ দৈদৱ। যৈালষ্টেৰ েৰালবালৰ বৰ মৰম ৈদৰলি। 

ৈ'ৈৈ আদনলে ৈ'ৈই যখদেব পাদৰব। আলপানাৰ যিাৱােীলৈা গে আদৈব। তাই ৈুৈুৰ োে পাই 

নৈয়, ৈুৈুৰ যপাৱােীলটা যিদখলে োে পাব।" মালৈ বনুৈ অদনমাই যৈাৱা ৈথাদখদন যৈাৱাত 

বনুলয় মাৈৈ ৈ'যে মা যতলনৈলে ৈাইকে আদম োঞ্চ যখাৱাকৈ দমজচাকে  াম। যৈালষ্টেৰ যৈটাদৰাং 

ঠঠৈািাৰ  সুবে িািাৈ ৈথালটা গৈ যথাৱা। মই পৱনৈ যফান ৈদৰ এদতয়াই গৈ থম। এই বুদে 

বনুলয় পৱনৈ যফান ৈদৰ পাচদিনা ১১মান বজাত আদৈবকে জনাই দিলে। সৈলো দনজৰ দনজৰ 

ৈাম ৈাজত োদৈে। ৈ'ৈই আদৈ মলন মলন টাটাৈৰ ওচৰত বদৈ সৰু সৰুকৈ েুদৈবকে ধদৰলে। 

ঘৰৰ দেতৰত ৈ'ৈই টাটাৈলৈ আটাইতকৈ চে পাই। ৈ'ৈই দৈয় েুদৈলি টাটালৈ ৈথালটা বুজজ 

পালে। টাটালৈ মলন মলন চুৰকৈ আদন মাৈ আৰু বনুলয় যনলিখাকৈ এডাে যৈাংলৈৰু োঠঠ আদন 

দিব োলৈ, দ িলৰ মলন মলন টাটালৈ মালৈ ৈম যনালপাৱাকৈ যজমচ খাবকে দিলয়। টাটাৈৰ 

ৈ'ৈকে িুখ োদৈে আৰু মলন মলন ৈনলটইনাৰৰ পৰা এডাে যৈাংলৈৰু মাাংসৰ ঠষ্টৈ আদন 

ৈ'ৈৈ খাবকে দিলে। ৈৈলয়া চুপ চাপকৈ যৈালনা শে নৈদৰ মলন মলন োঠঠডাে খাই তৃদপ্তলৰ 

টাটাৈৰ মুখকে চালে। িুপৰীয়া োত খাবৰ সময়ত ৈ'ৈলৈা দচলৈন োত খাবকে দিয়া ৈ'ে। দৈন্তু 

ৈ'ৈ োতৰ ওচৰকে নকৈ ডাইদনাং যটবুেৰ ওচৰত বদৈ মাৈৰ মুখকে চাই চাই েুদৈবকে ধদৰলে। 

ইদতমলধয বনুৰ পৰা িুডাে আৰু টাটাৈৰ পৰা এডাে যৈাংলৈৰু োঠঠ খাই যটিৰ ৈ'ৈই বুজজলে 

এইবাৰ মাৈৰ ওচৰত যচদণ্ট মাদৰ বোব পৰা  াব। ৰাদতকে টাটাৈ আৰু বনুৰ ওচৰত যচষ্টা দিয়া 

 াব। িুপৰীয়া এলৈা যনালখাৱা যিদখ মালৈ  ৈ'ৈৈ এডাে যৈাংলৈৰু মাাংসৰ োঠঠ আদন দি ৈ'যে 

"চা  ৈ'ৈ তই আজজ ইদতমলধয িুডাে।খাদেলয়ই। এলনিলৰ খালে দতদন চাদৰ দিনলত সৈলো 

যপলৈট যশষ ৈব আৰু যতাৰ যবমালৰা ৈব পালৰ। ৈদতলৈ আজজ এইডালেই যশষ। আৰু  দি 

দিৈিাৰ ৈৰ, যতলন্ত মই সৈলো যৈাংলৈৰু ঠষ্টৈ দন ডাষ্টদবনত যপোই গথ আদৈম।" ৈ'ৈই োঠঠ 

খাই খাই মাৈৰ মুখকে চাই মূৰ যজাৈাদৰলে আৰু যনগুৰ মাদৰলে। মাৈ আতদৰ য াৱাত টাটাৈকে 

যৈৰাকৈ চাই োলৈকৈ েুৈ বুদে টাটাৈৈ বুজাই দিলে য  মালৈ টাটাৈৰ পৰা মলন মলন য  
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এডাে খাইদিে ৈলমই নাইলপাৱা। ৈধুদে সময়ত বনু আৰু টাটালৈ ৈ'ৈৈ ৈািীত তুদে ফুৰাবকে 

দনবকে সাজ ুৈ'ে। টাটালৈ বনুৰ ৈালণ ৈালণ ফুচফুচাই ৈলে "বনু, পলৈটত এডাে যৈাংলৈৰু 

ঠষ্টৈ গে ে। ৰাষ্টাত যিাৈান যিদখ যৈডলবদৰজ, যজমচ োলৈ বুদে েুদৈলে তালৈই দিদব।" টাটৈৰ 

ৈথা শুদন বনুলয় মলন মলন এডাে যৈাংলৈৰু ঠষ্টৈ মালৈ যনলিখাকৈ পলৈটত েৰাই েলে।" 

ৈািীত উঠাৰ পাচত বনুলয় টাটাৈৈ ৈাদে পাদৰ ৈবকে ধদৰলে "টাটা তুদম দৈয় মলন মলন ৈ'ৈৈ 

যৈডলবৰীজ, যজমচ খাবকে দিয়া। ৈুৈুৰৰ বালব এইলবাৰ খুউব যবয়া। ৈ'ৈৈ মাদৰব খুজজিা 

যনদৈ? আজজৰ পৰা আৰু যৈদতয়াও দনদিও বুদে প্ৰদমজ ৈৰা। নৈলে মই মাৈ গৈ গৈ দিম। 

যতদতয়া যমাৈ যিাষ দনদিবা। "  টাটালৈ  বনুৈ ৈলে "তই সৰু থালৈালত যতালৈা মলন মলন 

যজমচ, যৈডলবদৰজ খুৱাইদিলো। যতাৰ িাত যবয়া ৈৰা বুদে মাৰৰ পৰা বৈুলতা ৈাদেও খাইদিলো। 

ৈ'ৈ যমাৰ মৰমৰ সৰু যিাৱােী আৰু যতাৰ এৈমাত্ৰ েনীলয়ৰ। যসলয়লৈ মৰমলত মালজ সমলয় 

খুৱাও। সিায় নুখুৱাও নৈয়"। ৈািী অেপিৰূ য াৱাৰ পাচলত ৈ'ৈই েুদৈবকে আৰম্ভ ৈদৰলে। 

যজমচ, যৈডলবদৰজ শে িুটা শুদন ৈ'ৈ যোেত থাদৈব যনাৱাৰা ৈ'ে। বনুলয় ৈৈকে চাই ৈলে 

"ৈ'ৈ আজজৰ পৰা যতাৰ যজমচ আৰু যৈডলবদৰজ বি। আজজ এই যৈাংলৈৰু োঠঠিােলৈ 

ৈািীত খা। আৈলত দতদনডাে খাদেলয়ই। আজজ এই চাদৰ নম্বৰৰ ডালেই যশষ। তই বস্তু এটা 

োেপালে দৈয় অনবৰত খাই থাদৈবকে োলৈ?" টাটালৈ য  এডাে যৈাংলৈৰু ঠষ্টৈ ৈ'ৈৈ মলন 

মলন খুৱাইলি বনুলয়ও ৈম নাপায়। এই বুদে বনুলয় যৈাংলৈৰু ঠষ্টৈিাে  ৈ'ৈ খাবকে দিলে। 

ঠষ্টৈিাে খাই ৈ'ৈই ৈািীৰ দখিীৈীলৰ মূৰ উদেয়াই ৰাস্তাৰ ৈুৈুৰলবাৰৈ েুদৈ ৈ'ে আৰু বনুলয় 

টাটাৈৰ েৈত ৈথা পাদত ৈলেজৰ দবষলয় বৈু খবৰ জনালে। ৈাইৈটচৰ ফালে ৈ'যে ৈ'ৈই 

দিৈিাৰ ৈদৰব বুদে টাটালৈ দব.বৰুৱা ৈলেজ-জজ এচ ৰ'ড-ৈলণশগুদৰ গৈ বনুৈতৰ নতুন যেট 

পােকৈ। 

পাচদিনা পুৱা ১১বজাত পৱন আদৈ পালেদৈ আৰু দৈদৱৈ যচাৱাৰ েৈলত ৈ'ৈৈ 

যিখুৱাবৰ বালব সৈলোলৱ দমজচাকে  াত্ৰা ৈদৰলে। জােুৈবাৰী পাৰকৈ োংলৈেৰ মজেৰৰ ওচৰ 

পাওলতই ৈ'ৈই েুদৈবকে ধদৰলে। বনুৰ মালৈ ৈািী ৰাদখবকে যৈাৱাত পৱলন মজেৰৰ তেলত 

ৰাস্তাৰ ৈাষত ৈািী ৰাদখ দিলে। বনুৰ মালৈ ৈািীৰ পৰা এখন যপপাৰ উদেয়াই ৰাস্তাত পাদৰ 

দিলে আৰু ৈ'ৈই দতনটামান পাৈঘূৰদণ মাদৰ ৈাৈজ খনত যপিাব ৈদৰলে। আচেলত আলৈালত 

েৰােদৰৰ যৈাবত ৈ'ৈৈ যপিাব ৈৰাবকে পাৈৰাত ৰাস্তালত ৈামলফৰা ৈৰাব েৈা ৈ'ে। 

গুৱাৈাটী দবেদবিযােয় পাৰ গৈলয়ই গুৱাৈাটী দবমানবেৰকে য াৱা পথৰ িাদতত এটা পাৈাৰৰ 

চুিাত অবদিত োংলৈেৰ মজেৰ। পাৈালৰলৰ প্ৰায় ৪৫২ টা খটখটী বলৈাৱাৰ পাচত োংলৈেৰ 

মজেৰত উপদিত ৈব পাদৰ। দশৱৰ আন এটা নাম োংলৈেৰ আদিে আৰু যসই নালমলৰ এই দশৱ 
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মজেৰলটাৰ নামাৈৰণ গৈদিে। এই মজেৰৰ পৰা পজিম গুৱাৈাটী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নােদনৈ 

িৃশয উপলোৈ ৈদৰব পাদৰ বালব গুৱাৈাটী দবেদবিযােয় আৰু অসম অদে ান্ত্ৰৈ মৈাদবিযােয়ৰ 

বৈুলতা যপ্ৰদমৈ  ুৈলে এই মজেৰ িশ চন ৈদৰবকে  ায়। অবলশয দনলতৌ সাধাৰণ িশ চৈৰ 

উপদিদতও থালৈ। দৈাংবিন্তী মলত এই দশৱ মজেৰত পূজা অচচনা ৈদৰলে সৈলো পাপৰ পৰা 

মুক্ত ৈব পাদৰ। ইজঞ্জদনয়াদৰাং ৈলেজত পদি থৈাৰ সময়ত বনুৰ যিউতাৈ যৈদতয়াও এই 

মজেৰকে য াৱা নাদিে  দিও বৈুলতা বিু এই মজেৰ িশ চন ৈদৰবকে য াৱা ৈথা মনত আদিে। 

যসলয় এবাৰ বনুৰ মাৈৈ েৈত গে বনুৰ যিউতালৈ দবয়াৰ পাচত এবাৰ এই মজেৰ িশ চন 

ৈদৰবকে গৈদিে। 

ৈ'ৈৰ যপিাব ৈৰা যৈাৱাৰ পাচত বনুৈলত পুনৰ দমজচাকে বুদে  াত্ৰা ৈদৰলে। গুৱাৈাটী দবমান 

বেৰ পাৰ যৈাৱাৰ েলৈ েলৈ ৈ'ৈ অকধ চয গৈ উচদপচ ৈদৰবকে ধদৰলে। ৈ'ৈই োদবলে দমজচাকে 

ৈ'যে তাইৈ অদনমাৰ েৈত এদৰ গথ আদৈব পালৰ। যসলয় তাইৰ দমজচাকে য াৱাৰ মন নাই। ৈ'ৈৰ 

যিৈৰ োষা আৰু এক্সলপ্ৰচন যিদখ বনুৰ মালৈ ৈ'ৈৈ ৈ'ে "ৈ'ৈ বন ুবা আদৈলি, যতাৈ দমজচাত 

অদনমাৰ েৈত গথ নালৈা নৈয়। আদম দমজচাত ফুদৰবকে আৰু দৈদৱৈ চাবকেলৈ আদৈলিা।" 

মাৈৰ ৈথা শুদন ৈ'ৈ শান্ত গৈ বনু আৰু মাৈৰ মাজত দনশৰচুপ গৈ বদৈ ৰ'ে। যৈই দমদনটমান 

পাচলত ৈািী গৈ দনটচ দমজচা যৈম্পাচ যসামােকৈ। পৱলন ৈািী দন বয়জ যৈালষ্টেৰ ডাইদনাং ৈেৰ 

সনু্মখত ৰখাই দি অদনমাৈ সৈলো আদৈ যপাৱা বুদে খবৰলটা  জনাই দিলে। েৰােদৰকৈ অদনমা 

আদৈ ডাইদনাং ৈে পালেদৈ। বনুৰ মালৈ অদনমাৈ সুদধলে নতুন ৈু ুৈুৰৰ যপাৱােী দৈদৱ  ৈ'ত। 

অদনমাই ৈ'যে য  দচদৈওদৰঠট ইনচাজচ বসুমতাৰীৰ েৈত আলি। অদনমাই বসুমতাৰীৈ যফান 

ৈদৰ দিয়াত বসুমতাৰীলয় দৈদৱৈ গে ডাইদনাং ৈেৰ ওচৰ পালেদৈ। দৈদৱৈ যিদখ বনুৰ মালৈ দৈদৱ 

বুদে মৰম ৈদৰবকেলৈ পালে ৈ'ৈই টাটাৈৈ যিৌৰাই আদন দৈদৱৰ ওপৰত জাপমাদৰ আক্ৰমণ 

ৈদৰবকে বুদে বাঘৰ পজ গে েুদৈবকে ধদৰলে। মালৈ  দৈদৱৈ মৰম ৈৰালটা ৈ'ৈৰ অৈলনা 

সৈয নৈে। েুদৈ থৈা যিদখ েয় খাই দৈদৱ দপচুৱাই থাদৈে আৰু ৈ'ৈই গুজদৰ গুমদৰ থাদৈে। 

পাদৰলে য ন দৈদৱৈ ফাদে দচৰাদচৰ ৈদৰ যপোব। ৈ'ৈৰ ইষ চালিদখ সৈলোলৰ ৈা াঁদৈ উঠঠে  দিও 

যতদতয়াৰ পৰাই ৈ'ৈ আৰু দৈদৱৰ সম্পৈচ যনউে আৰু সাপৰ িলৰ ৈ'ে। য দতয়াই ৈ'ৈই 

দৈদৱৈ যিলখ যনউলে সাপ যিদখলে যখদি য াৱাৰ িলৰ যখদি  াই আৰু দৈদৱ যিৌৰ মাদৰ পোই 

 ায়। তালৰাপদৰ ঘৰত ৈ'ৈই োত পানী নাখালে মালৈ  দৈদৱৈ দি দিম বুদে ৈলেই ৈ'ৈই 

টপাটপ যখাৱা ৈ'ে। দৈদৱ শেলটা শুদনলেও ৈ'ৈই েুৈ েুৈ ৈৰা ৈ'ে। যৈালষ্টেত োতপানী খাই 

বনু ৈলত অদনমাৰ পৰা দবিাই গে দনজৰ গুৱাৈাটীৰ ঘৰকে উেঠটে। 
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বনু অলেদেয়াৰ পৰা অৈাৰ পাচত ৈাংলৈৰু মাাংসৰ োঠঠ বা ঠষ্টৈ খাবকে পাই ৈ'ৈই আন যৈালনা 

খািয যনালখাৱা গৈদিে। অনবৰলত যৈৱে যৈাংলৈৰু মাাংসৰ োঠঠ খাবকে োলৈ। দমজচাত দৈদৱৈ 

যিদখ অৈাৰ পাচত বনুৰ মালৈ এটা বুজদ্ধ উদেয়ালে। ৈ'ৈই য দতয়া োত আৰু মাাংস সাদন দিলে 

নাখাই, মালৈ যৈাৱা আৰম্ভ ৈদৰলে "ৈ'ৈ নাখাৱ  দি নাোলৈ খাব। মই দৈদৱৈ দি দিম।" মাৈৰ 

এই ৈথা শুদনলে েলৈ েলৈ ৈ'ৈই ৈপাৈপ যখাৱা আৰম্ভ ৈলৰ। ৈ'ৈই মাৈৈ দিৈিাৰ ৈদৰলে 

মালৈ বনুৰ টাটাৈৈ যৈাৱা আৰম্ভ ৈলৰ "যৈৰা শুদনিা, ৈাইকে দমজচাকে  াম। ৈ'ৈ অদনমাৰ 

েৈত গথ আদৈম আৰু দৈদৱৈ আমাৰ ঘৰকে গে আদৈম। দৈদৱলটা য  ইমান োে ৈুৈুৰ।" মাৈৰ 

ৈথাষাৰ শুদনলেই ৈ'ৈ শান্ত দশষ্ট গৈ পদৰ মাৈৰ ৈাত ৈা েৈাই যনগুৰ মাদৰবকে আৰম্ভ ৈলৰ। 

ৈ'ৈৈ োত খুওৱা আৰু অ থা েুদৈলে শান্ত ৈৰাৰ এটা নতুন আৰু ৈা চযৈৰী উপায় দবচাদৰ 

যপাৱাত বনুৰ মাৈ যিউতাৈৰ েৈলত বনুলয়ও োে আলমাি পালে। ৈ'ৈলয়া দিনত এডােতকৈ 

যবদচ যৈাংলৈৰু োঠঠ খুজজ দিৈিাৰ নৈৰা ৈ'ে। িুদিনমান পাচত বনুলয় টাটাৈৈ ৈ'যে "টাটা 

ৈািী মেপ, েূবলনেৰী মজেৰ আৰু ৈীতা মজেৰৰ ওচৰৰ পৰা ৈ'ৈৈ োেকৈ গুৱাৈাটী খন 

যিখুৱাই দিও।" টাটালৈ ৈ'যে ঠঠৈ আলি ৈাইকে প্ৰথলম ঘৰৰ ওচৰৰ ৈীতা মজেৰৰ পৰাই আৰম্ভ 

ৈদৰম, তাৰ পাচত ৈািী মেপ আৰু যশষত েূবলনেৰী মজেৰ। ৈ'ৈই বৰ োে পাব। েৈলত 

অেপ দমঠষ্ট যোজন ৈদৰবকে পালেলতা ৈথাই নাই।" বনুলয় েলৈ েলৈ ৈলে "দমঠষ্ট যোজন নৈব। 

েুদৈলেও দৈদৱৈ আদনম বুদে মই চুপ ৈৰাই দিম।" 

পাচদিনা পুৱা চাৈ জেপান খাই বনু, বনুৰ মাৈ আৰু বনুৰ টাটাৈ ৈ'ৈৈ পাৈাৰৰ ওপৰৰ পৰা 

গুৱাৈাটী চৈৰৰ যসৌে চয যিখুৱাবৰ বালব প্ৰথলম মািাৰ যটলৰচা পথত থৈা ৈীতা মজেৰকে বুদে 

ৰাওনা ৈ'ে। পৱলন শুদধলে "চাৰ ৈ'ৈৈ অৈদনৰ নামঘলৰা যিখুৱাব যনদৈ? "  অৈদনৰ নামঘৰ 

মািাৰ যটলৰচা পথত থৈা এটা সুেৰ নামঘৰ। বনুৰ যিউতালৈ ৈ'যে যনলিখুৱাও। ৈুৈুৰৈ 

নামঘৰৰ দেতৰত যসামাব দনদিব নৈয়। শাংৈৰ যিলৱ  দিও গৈদিে 'ৈুৈুৰ শৃৈাে ৈধ চবলৰা আত্মা 

ৰাম, জাদনও সবালৈ পাদৰ ৈদৰবা প্ৰণাম' আমাৰ মানুৈ এদতয়াও গুৰুৰ আিচশৰ ওচৰ যপাৱাকৈ 

নাই। বুজজদে  নৈয়।" বনুলয় পৱনৈ সুদধলে পৱন ডৈৰ ইাংৰাজী যিদোং যৈাৱালচান। পৱলন 

তপৰাই মাত দিলে  D-O-G. বনুলয় এইবাৰ ৈলে, পৱন যেটাৰ যৈইটা ওলোটাই যৈাৱালচান। 

পৱলন েলৈ েলৈ উত্তৰ দিলে G-O-D. জজ অ দড ৈ'যে শেলটা দৈ ৈব । পৱলন উত্তৰ দিলে ৈড। 

ৈড মালন দৈ? পৱলন পুনৰ উত্তৰ দিলে েৈবান। বনুলয় ৈা াঁদৈ ৈা াঁদৈ ৈ'যে এদতয়া ৈম 

পাো  DOG  ৰ ওলোটালটালয়ই ৈ'ে GOD। িুলয়া ইদপঠঠ দসদপঠঠ। বনুৰ টাটালৈ মাত েৈালে 

দৈজাদন যসই বালবই গুৰু জনাই ৈুৈুৰ শৃৈাে ৈধ চবলৰা আত্মা ৰাম বুদে গৈদিে। বনুৰ মালৈ 

টপৰাই ৈলে "শাংৈৰ যিলৱ ইাংৰাজী জাদনদিে বুদে ৈলতা পিা নাই যিই।" বনুৰ যিউতালৈ উত্তৰ 
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দিলে "দৈজাদন ৈুৈুৰ  ুদধঠষ্ঠৰৰ যশষ সাংৈী আদিে নৈয়, যসই বালবই গৈদিে। নতুবা যতও 

সৈলোলৰ আত্মা য  এলৈই অন্ততৰৰ পৰা উপেদি ৈদৰদিে।" এই িলৰ ৈথা বতৰা চদে 

থালৈালতই পৱলন ৈািী দন ৈীতা মজেৰৰ পাদৈচাংত ৰখাই দিলেকৈ। 

ৈীতা মজেৰ আজজ ৈাদে গুৱাৈাটীৰ এৈ উলল্লখল াৈয মজেৰ বা যেণ্ডমাৈচ। ৈীতা মজেৰৰ 

সমীপবতী অঞ্চেৈ ৈীতা নৈৰ বুদে যৈাৱা ৈয়। অঞ্চেলটাৰ ৈীতা নৈৰ থানা, ৈীতা নৈৰ যষ্টট 

যবাংৈ সৈলো নামলৰ মেূ ৈ'ে ৈীতা মজেৰ। ৈীতা নৈৰৰ ইদতৈাস পালচ বৰ পুৰদণ নৈয়। 

অসমৰ প্ৰাক্তন মূখযমন্ত্ৰী তথা এসময়ৰ পাঞ্জাবৰ ৰাজযপাে ৺মলৈন্দ্ৰ যমাৈন যচৌধুৰী যিলৱ ১৯৬০ 

চনলৰ পৰা গুৱাৈাটীত এটা ৈীতা মজেৰ বলনাৱাৰ সলপান মনত পুদৈ ৰাদখদিে। যসই সলপান 

ৈা চযৈৰী ৈৰাৰ বালব ৺লচৌধুৰী যিলৱ যতওৰ বিু সতীশ চন্দ্ৰ ৈাৈদত, দচিানে িাস, যৈৌৰীশাংৈৰ 

েটাচা চয, প্ৰবীন ফুৈন, ৰলমশ চন্দ্ৰ যচৌধুৰী আৰু আন দৈিু বযজক্তৰ েৈত ৈথালটা আলোচনা 

ৈদৰলে। সৈলোলৱ যতওৰ ৈথাত ৈয়েৰ দিলে আৰু গুৱাটীৰ ওচলৰ পাজলৰ সৈলোলৱ ৈীতা 

মজেৰৰ বালব সুদবধাজনৈ চৰৈাদৰ মাঠট দবচৰাত োদৈে। অৱলশষত বতচমানৰ মাডাৰ যটলৰিা 

পথ বা জ-ুনালৰাংৈী পথত অৱদিত সৰু পাৈাৰলটা সৈলোলৰ পচে ৈ'ে। প্ৰাৈৃদতৈ যসৌে চযলৰ 

েৰপুৰ অদত মলনালমাৈা এটুৈুৰা মানুৈৰ সমাৈম যনালৈাৱা শান্ত পদৰলবশৰ ঠাই। এদতয়া অবলশয 

তাৈাদনৰ ৰালমা নাই অল যাধযাও নাই।       যব-িখে আৰু পাৈাৰ ৈটাৰ ফেত প্ৰাৈৃদতৈ যসৌে চয 

বৈু পদৰমালন ম্লান পদৰে। মজেৰৰ বালব িান দনব চাচন যৈাৱাৰ পাচত মজেৰ দনম চাণৰ বালব এৈ 

সাংিা আৰু এখন সদমদতৰ িৰৈাৰ ৈ'ে। যসলয় িানবীৰ যৈশৱ ৈান্ত বৰুৱাৰ সোপদতত্বত 

১৯৬৯ চনৰ অলক্টাবৰ মাৈত এখন সো বদৈে আৰু তালত ৈীতা সমাজ নালম এৈ সাংিাৰ  জন্ম 

দিয়া ৈ'ে। যসই বিৰলৰ দডলচম্বৰ মাৈত ৈীতা সমাজৈ চচাইঠট দৈচালব পঞ্জীয়ন ৈৰা ৈ'ে। ৈীতা 

সমালজ চৰৈাৰৰ ওচৰত মাঠট আবন্তনৰ বালব আলবিন জনালে আৰু চৰৈালৰও তৎক্ষণাত 

মাঠটৰ আবন্তন দিলে। অসমত ৰাজকনদতৈ পট পদৰবতচন যৈাৱাত মূখযমন্ত্ৰীৰ ৈািী এদৰ 

৺মলৈন্দ্ৰ যমাৈন যচৌধুৰীলিৱ পাঞ্জাবৰ ৰাজযপাে দৈচালব পাঞ্জাবকে  াব েৈা ৈ'ে। ইয়াৰ েলৈ 

েলৈ ৈীতা মজেৰৰ েৈত পাঞ্জাবৰ য াৈসূত্ৰ িাপন ৈ'ে। ৺লচৌধুৰীলিলৱ মজেৰৰ দনম চাণৰ বালব 

দনজৰ িৰমৈাৰ পৰা এমাৈৰ িৰমৈা িান দৈচালব আৈবিালে আৰু মজেৰ দনম চাণৰ বালব ধন 

য াৈাৰ ৈৰাৰ ৈামত োদৈে। ৺মলৈন্দ্ৰ যমাৈন যচৌধুৰীলিৱৰ অনুৰুধত যতদতয়াৰ পাঞ্জাবৰ মূখয 

মন্ত্ৰী জ্ঞানী জাইে দসাং আৰু যতলখতৰ মন্ত্ৰী সোৰ সিসয সৈেৰ েৈলত পাঞ্জাব দবধান সোৰ 

প্ৰদতজন সিসযই দনজৰ এমাৈৰ িৰমৈা গুৱাৈাটীত ৈীতা মজেৰ দনম চাণৰ বালব আৈবিাই। ৺ 

যচৌধুৰী যিৱৰ বযজক্তত্বৰ বালবই এই ৈাম সম্ভব গৈদিে। ৺লচৌধুৰী যিৱৰ অনুৰুধত জ্ঞানী যজইে 

দসাং ডািৰীয়াই আনুিাদনৈ োলব মজেৰৰ আধাৰদশো িাপন ৈলৰ আৰু পৰবতী সময়ত ১৯৮১ 
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চনত োৰতৰ ৰােপদত দৈচালব জ্ঞানী যজইে দসাং ডািৰীয়াই ৈীতা মজেৰ আনুিাদনৈ োলব 

উলদ্বাধন ৈলৰ।  

ৈীতা মজেৰৰ মুৈদে পদৰলবশত ফুদৰবকে পাই ৈ'ৈই বৰ োে পালে আৰু টাটাৈৈ ইফােৰ 

পৰা দসফােকে যিৌৰাবকে ধদৰলে। বনু আৰু মাৈ মজেৰৰ দেতৰকে ৈ'ে আৰু টাটালৈ ৈ'ৈৈ 

যৈাচত গে ওপৰকে ডাঠি ধদৰ গুৱাৈাটী চৈৰৰ যসৌে চয যিখুৱাত োদৈ। বনু আৰু মাৈ মজেৰৰ 

পৰা ওোই আদৈে আৰু সৈলোলৱ ৈািীত উঠঠ ৈািী মেপকে বুদে  াত্ৰা আৰম্ভ ৈদৰলে। বনুকে 

চাই টাটালৈ ৈলে "বনু আজজ ৈাদে ইয়াত অসমীয়া দচদৰলয়ে আৰু দচলনমাৰ চুঠটাং চলে। আদম 

দচদৰলয়েত ৈীতা মজেৰ প্ৰালয় যিলখা। ৺মলৈন্দ্ৰ যমাৈন যচৌধুৰী যিৱ য  ৈীতা মজেৰৰ মূে যৈাতা 

আদিে বৈুলতা গুৱাৈাটী বাসীলয় নাজালন। ৈ'ৈৈ যিখুৱাবকে অৈা বালব তলয়া ৈম পাাদে।"  

শৰণীয়া পাৈাৰৰ ওপৰত অৱদিত ৈািী মেপত ৈ'ৈৈ গে বনুৈত সৈলো ৈািীৰ পৰা নাদমে। 

ৈািী মণ্ডপৰ ওপৰৰ পৰা যসউজীয়া গুৱাৈাটী খন বৰ ধুনীয়া যিদখ। বনুৰ মাৈ যিউতাৈ 

যৈইবাবালৰা আদৈলি  দিও বৈু দিনৰ পাচত বনুৰ এয়া দদ্বতীয় ৈািী মণ্ডপ িশ চন। যসলয় বনুৰ 

যিউতালৈ বনু আৰু ৈ'ৈৈ যৈাৱা আৰম্ভ ৈদৰলে "যমাৈন িাস ৈৰমচাে ৈািী অসমকে িুবাৰ 

আদৈদিে। এবাৰ ১৯২১ চনত আৰু এবাৰ ১৯৪৬ চনত। যতও আদৈ এই শৰণীয়া পাৈাৰৰ তেলত 

আদিেদৈ। যসলয় স্বাধীনতাৰ পাচত এৈ ৈািীৰ বালব স্মৃদত যসৌধ দনম চাণ ৈৰাৰৰ ৈথা েবা ৈ'ে, 

এই শৰণীয়া পাৈাৰলৈ দনব চাচন ৈৰা ৈ'ে। ১৯৭০ চনত যতদতয়াৰ োৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী ইজেৰা 

ৈািীলয় এই মেপলটা উলদ্বাধন ৈদৰদিে।"  বনুলয় টাটাৈকে চাই ৈলে "টাটা আদম ৈািী মেপৰ 

ইদতৈাস খুচদৰবকে অৈা নাই। আদম গুৱাৈাটীৰ প্ৰাৈৃদতৈ যসৌে চয ৈ'ৈৈ যিখুওৱাৰ েৈলত 

দনলজও চাবকে আদৈলিা। ৈ'ৈই এইলবাৰ এলৈা বুজজ নাপায়। তুদম ওপৰকে ডাঠি ডাঠি ৈ'ৈৈ 

গুৱাৈাটী যিখুওৱা আৰু মলয় মালয় মেপৰ দেতৰকে  াও। তাৰ পাচত আদম ৈ'ৈৈ ৰাদখম 

আৰু তুদম দেতৰকে  াবা"। বনুৰ ৈথাত টাটালৈ ৈ'ৈৈ ডাঠি ধদৰ তেৰ গুৱাৈাটী চৈৰৰ 

মলনালমাৈা িৃশয যিখুৱাত োদৈে। ৈািী মণ্ডপৰ পৰা উেদতবৰ সময়ত পৱলন ৈলে "চাৰ 

েূবলনেৰী পাৈাৰৰ ওপৰৰ ৈৰা ৈ'ৈই আৈলত এবাৰ গুৱাৈাটী যিলখান চালেই। তাতকৈ ৈ'ৈৈ 

এদতয়া যমদডলৈে ৈলেজৰ পাৈাৰৰ ওপৰৰ পৰা গুৱাৈাটী যিখুওৱা োে ৈব।" পৱনৰ ৈথাত 

বনুলয় ৈলে "দথৈ আলি যতন তাকেলৈ গে বো।" বনুলয় সন্মদত দিয়াত টাটাৈৰ ৈথাকে অলপক্ষা 

নৈৰাকৈ পৱলন উেুবাৰী যপাৱাৰ েলৈ েলৈ যমদডলৈে ৈলেজৰ পাৈাৰৰ ওপৰকে ৈািী 

যিৌৰালে। যমদডলৈে ৈলেজৰ ওপৰৰ পৰা ৈ'ৈৈ গুৱাৈাটী খন যিখুওৱাৰ পাচত বনুলয় ৈ'ৈৈ 

ৈ'যে "ৈ'ৈ তই েূবলনেৰী মজেৰ, ৈীতা মজেৰ , ৈািী মণ্ডপ আৰু যমদডলৈে ৈলেজৰ পৰা 

গুৱাৈাটী খন যিদখদে। বৈুলতা গুৱাৈাটীৰ বাদসোই দৈজাদন এলনিলৰ ওপৰৰ পৰা গুৱাৈাটীৰ 
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আচে যসৌে চয যিখা নাই। তই বৰ োৈী ৈুৈুৰ।" বনুৰ টাটালৈ েলৈ েলৈ ৈ'যে "আমাৰ 

অদফচৰ দড.যৈ.নালথ সিায় ৈ'ৈৰ ৈথা ওোলে ৈয়, ৈ'ৈ আৈৰ জন্মত ঋদষ মুদন আদিে। 

ৈ'ৈৰ জীৱলটা ঋদষ মুদনৰ জীৱ।" টাটাৈৰ ৈথা শুদন  ৈ'ৈই মূৰ যজাৈাদৰ সন্মদত  জনালে। 

ৈ'ৈই মূৰ যজাৈাৰা যিদখ বনু, বনুৰ মাৈ আৰু টাটাৈৰ ৈা াঁদৈ উঠঠে। পৱলন পালচ নাৈা াঁদৈ মন্তবয 

দিলে"যসই ৈাৰলণই দৈজাদন ৈ'ৈ সৰবজান বস্তু যনদৈ।" পৱনৰ ৈথাত বনুলয় ৈা াঁদৈ পৱনৈ 

ৈলে "পৱন, ৈ'ৈ দৈবা চাউে, ডাইে, আেুৰ িলৰ বস্তু যনদৈ? ৈ'ৈ এটা জীৱ থৈা প্ৰাণী যৈ 

ৈয়।" পৱনকে চাই বনুৰ মালৈ ৈ'যে "পৱন ৈ'ৈৈ বস্তু বুদে নৈবা। ৈ'ৈই যৈালনাবা দিনা 

যতামাৈ খুউব ৈাদে দিব। চাবা যিই মই ৈ'ৈৰ খাং উঠাই দিম।" এই বুদে বনুৰ মালৈ ৈ'ৈকে 

চাই খিৰ োলবলৰ ৈ'যে "এই ৈ'ৈলটা শদণ বস্তু।" েলৈ েলৈ ৈ'ৈই মাৈৈ েুদৈ েুদৈ ৈাদে 

পাৰা আৰম্ভ ৈদৰলে। নৰয় যৈ নৰয়। মালৈ যতদতয়া ৈলে "নৈয় নৈয় ৈ'ৈ োে যিাৱােী।" েলৈ 

েলৈ ৈ'ৈ চুপ। আচেলত মালৈ ৈ'ৈৈ এদিন খিলত শদণ বস্তু বুদে ৈাদে পাদৰদিে। ৈ'ৈই দৈ 

বুজজলে, তাৰ পাচৰ পৰাই ৈ'ৈই শদণ বস্তু বুদেলেই খিত েুদৈ ৈাদে দিয়া আৰম্ভ ৈলৰ। ৈ'ৈৰ 

ৈাণ্ড যিদখ পৱন আচদৰত ৈ'ে আৰু পৱনৰ মনত দবোস ৈাি ৈ'ে য  ৈ'ৈ সৰবজান ৈয় আৰু 

মানুৈৰ সৈলো ৈথা বুজজ পায়। 

এদিন িুদিনকৈ সময় পাৰকৈ ৈ'ে আৰু বনুৰ উেদত য াৱাৰ সময় পালেদৈ। সৈলোলৰ মাজত 

চো ৈথা বাতচাৰ পৰা ৈ'ৈই ৈথালটা বুজজ পালে। যসলয় বনুলয় বস্তু বাৈাদন চুটলৈচত েলৰাৱা 

আৰম্ভ ৈলৰালতই ৈ'ৈই েুৈা আৰম্ভ ৈদৰলে। বস্তু বাৈাদন চুটলৈচত েলৰাৱাৰ পাচত চুটলৈচ 

আৰু বনুকে চাই েুদৈ েুদৈ বুজাই দিলে য  ইমান যসানৈালে  াৱই যন? আৰু দৈিুদিন থাদৈ  া। 

উেদত য াৱাৰ আৈলত যশষ ৰাদতৰ বালব ৈ'ৈ বনুৰ েৈত ৈম্বেৰ তেত শুই পদৰে। পাচদিনা 

পুৱা সৈলো এয়াৰপটচকে  াবকে সাজ ু ৈ'ে। পৱলন চুটলৈচ দনবকে অৈাত পৱনকে আৰু 

চুটলৈচ িুটাকে চালয়া েুদৈ েুদৈ পৱনৈ ৈলে, চুটলৈচ দনদনদব বনু বাৈ  াব দনদিও। এটা সময়ত 

ৈ'ৈকে বনুৈত ৈািীত উঠঠে আৰু পৱলন দবমান বেৰকে বুদে ৈািী চোবকে ধদৰলে। বনু আৰু 

মাৈৰ মাজত পাচৰ দচটত ৈ'ৈ চুপ চাপ বদৈ থাদৈে। দবমান বেৰত বনুৈ দবিায় দি সৈলো 

দবষন্ন মনলৰ ঘৰকে উেদত আদৈে। 

বনু য াৱাৰ এসপ্তাৈ পাৰ যৈাৱাই নাদিে, যপিাব ৈৰাওলত টাটালৈ ৈ'ৈৰ যপিাবত আলৈৌ যতজ 

যিদখলে। যতজ যিখা ৈথালটা মাৈৈ যৈাৱাত মালৈ তৎক্ষণাত খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজকে 

দনয়ালটালৱই োে ৈব বুদে মন্তবয দিলে। পাচদিনা পুৱা ৈ'ৈৈ গে বনুৰ মাৈ টাটাৈ খানাপাৰা 

পালেকৈ। ডা: মদনৈাই ৈ'ৈৈ পৰীক্ষা ৈদৰ ৈলে আলৈৌ আেৰো চাউণ্ড আৰু যপিাবৰ ৈােচাৰ 

ৈদৰব োদৈব। দৰপ চটলবাৰ চাইলৈ ঔষধ দিম। ৈাইকে পুৱা যসানৈালে ৈ'ৈৈ গে আদৈব আৰু 
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েৈলত যপিাব গে আদৈব। এইবাৰ ৈ'ৈৰ খািয সমূলৈা সেদন ৈদৰব োদৈব। নৈলে বালৰ বালৰ 

 দি দৈডনীত ষ্টন আৰু ইনলফৈচন গৈ থালৈ দৈডনী নষ্ট গৈ  াব। ডা: মদনৈাৰ পৰা দবিায়কে 

বনুৰ মাৈ যিউতাৈ ঘৰকে উেদতে। পৱনৈ পাচদিনা পুৱা আদৈবকে গৈ ৈ'ৈকে যেটৰ দেতৰ 

যসামাই মালৈ বনুৈ খবৰলটা দিয়াত বনুলয় যফানলত এলসাতা ৈাজেলে। 

 

পাচদিনা পুৱা আঠ বজাত  ৈ'ৈৈ গে বনুৰ মাৈ যিউতালৈ খানাপাৰাৰ যেলটলনৰী ৈলেজৰ 

ৈস্পিতােকে বুদে ৰাওনা ৈ'ে। খানাপাৰা পাই বনুৰ টাটালৈ ৈাউণ্টাৰত নাম েদত্তচ ৈৰাই 

যেবলৰটৰীত ৈােচাৰ ৈদৰবৰ বালব যপিাব দি গথ আদৈেকৈ। ডা:মদনৈাৰ ৈাতত যপ্ৰচদৈপচন 

দি টাটালৈ ৈ'যে "যপিাব যেবলৰটৰীত দি আদৈলো। এদতয়া আেৰো চাউণ্ড ৈদৰলেই ৈ'ে।" বনুৰ 

টাটাৈৈ ডা:মদনৈাই অেযথ চনা ৈক্ষত বদৈবকে গৈ ডা: মদনৈা আেৰো চাউণ্ড ৈৰা প্ৰলফচৰৰ 

যৈাঠাকে যসামাই ৈ'ে আৰু বনুৰ টাটাৈ গৈ বনুৰ মাৈ আৰু ৈ'ৈৰ ওচৰ পালেকৈ। ইদতমলধয 

আন ৈুৈুৰ যিদখ ৈ'ৈই েুদৈ েুদৈ তােফাে েলৈাৱা আৰম্ভ ৈদৰদিলেই। টাটাৈৈ যিদখ ৈ'ৈৰ 

সাৈ আৰু বাদিে আৰু অেপ িৰূত বদৈ থৈা দচআইএচএফৰ দিফাৰ ডৈলটাকে চাই জদপয়াই 

জদপয়াই েুদৈবকে ধদৰলে। ৈ'ৈৰ ৈাণ্ড যিদখ দচআইএচএফৰ ৈুৈুৰলটাৰ যবাধৈয় আমদন 

োদৈে। যসলয় মূৰ িাঠি যৈৰাদৈকৈ চালে দৈন্তু প্ৰদশদক্ষত ৈুৈুৰ বালব এবালৰা েুদৈ প্ৰতুযতৰ 

দনদিলে। অৱলশষত আমদন েৈাত ৈ'ৈ মলন মলন থাদৈে। যতলনলত ডা:মদনৈাই আদৈ ৈলেদৈ 

য  আেৰোচাউণ্ড এঘণ্টামান পাচত ৈব আৰু ৈ'ৈৈ দন যপটৰ যনাম খুৰাবৰ বালব এখন যটবুেত 

বৈাই দি আদেৰ ৈাতত যপ্ৰচদৈপচন খন দিলেই ৈব। আদেলয় যেচাৰৰ ৈতুৱাই ৈামলবাৰ ৈৰাই 

দিয়াৰ পাচত যপ্ৰচদৈপচন খন গে ডা:মদনৈাৈ েৈ ধদৰলেই  ৈব। ৈথা মলতই ৈাম। বনুৰ 

টাটালৈ ৈ'ৈৈ দন এখন খােী যটবুেৰ ওপৰত বৈাই দিলে। মাৈ আৰু পৱলন ৈ'ৈৈ ৰদখ 

থাদৈে আৰু বনুৰ টাটালৈ যপ্ৰচদৈপচন খন দন আেীৰ ৈাতত দিলে। আেী বৰ েৰ মানুৈ আৰু 

ৈামত বৰ োে। যচোইন দিবৰ বালব আদেলয় সৈলজ ৈ'ৈৰ যেইন দবচাদৰ পাই  দিও আন 

ৈম্পাউণ্ডালৰ বৈুলতা খুদচব োলৈ। বনুৰ যিউতাৈৰ ইদতমধয আেীৰ েৈত োেিলৰ পদৰচয় গৈ 

গৈদিে আৰু আেীৰ ৈামৰ বালব আেীৈ প্ৰশাংসাও ৈদৰদিে। যপ্ৰচদৈপচন খন গে আদেলয় 

যেচাৰ এজনৈ ৈামলটা ৈদৰবৰ বালব বুজাই দিলে আৰু ৈ'ৈৰ ওচৰকে আদৈে। ৈ'ৈকে চাই 

ৈ'যে "ৈ'ৈ যতাৰ আৈৰবাৰ খুৰুওৱা যনাম োেিলৰ সমূ্পণ চকৈ ৈজাই নাই আলৈৌ খুৰাবৰ 

ৈ'যেই।"  এলনলত আন এটা ৈুৈুৰৰ ৈৰাৈীলয় আেীৈ যচোইন খুদেবকে মাদত গে ৈেদৈ। বনৰু 

মাৈ-যিউতাৈ আৰু পৱলন ৈ'ৈৈ যজাৰ ৈদৰ যৈচামাদৰ ধদৰ থাদৈে আদৰ যেচাৰ  জলন ৈ'ৈৰ 

যপট খুৰাই যপোকে। ধুনীয়া ৈ'ৈজনী টৈো যপলটলৰ যিখাত যবয়া গৈ পদৰে। অেপ পাচত ডা: 
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মদনৈা আদৈ ৈ'ৈৈ আেৰোচাউণ্ড ৰূমকে গে  াবকে ৈলে। এইবাৰ আন এজন অধযাপৈ 

চনগ্ৰাফী বা আেোচাউণ্ড ৈদৰবৰ বালব গৰ আদিে। ৈ'ৈৈ আেৰোচাউণ্ড ৈদৰ অধযাপৈ 

ৈৰাৈীলয় ৈ'যে এদতয়াও দৈডনীত বৈুলতা পাথৰ বা ষ্টন আলি আৰু পাথৰলবালৰ খুজেওৰা 

ফেলত ইনলফৈচন আৰু দব্লদডাং ৈয়। মই দৰপটচ দেদখ দিলিা আৰু দৰপটচলটা ডা:মদনৈাৈ 

দিয়ৈকৈ। মই এলৈা ঔষধ দেদখ দনদিও। ৈ'ৈৰ আলৈৌ দৈডনীত পাথৰ যৈাৱা বুদে শুদন মাৈৰ 

চৈুপানী ওোে। আেৰোচাউণ্ড ৰূমৰ পৰা ওোই আদৈ বনুৰ টাটালৈ ডা:মদনৈাৰ ৈাতত দৰপ চট 

আৰু যপ্ৰচদৈপচন খন দিলেদৈ। ডা: মদনৈাই দৰপটচ আৰু পুৰদণ দৰপ চট সৈলো পদি প্ৰলফচৰ 

ৈদেতাৰ েৈত আলোচনা ৈদৰবৰ বালব প্ৰলফচৰ ৈদেতাৰ যৈদবনকে ৈ'ে। বনুৰ টাটাৈ 

ডা:মদনৈাৰ যটবুেৰ সনু্মখলত বদৈ ৰ'ে। প্ৰলফচৰ ৈদেতাৰ যৈাঠাৰ পৰা উেদত আদৈ 

ডা:মদনৈাই বনুৰ যিউতাৈৈ ৈ'যে "এদতয়া ১০ টা এদণ্টবায়ঠটৈ যবজী দেদখ দিলিা আৰু আৈৰ 

ঔষধলটা আৰু এবটে খৱুাই চাওৈ। েৈলত ৈ'ৈৈ যৈৱে মাাংস োতৰ বাদৈলৰ ঠষ্টৈ, দমঠাই বা 

আন যৈালনা জাঙ্ক ফুড খাবকে দনদিব। এইবাৰ  দি োে নৈয় অপালৰচন ৈৰাৰ বাৈদৰ আন 

দচদৈৎসা নাই আৰু। আজজ প্ৰথম যবজীলটা ইয়ালত দিয়াই দনয়ৈ আৰু তাৰ পাচত বাৈী যৈইটা 

ঘৰৰ ওচৰলত দিয়াব পাদৰব।" ডা:মদনৈাৰ ৈথামলত বনুৰ টাটালৈ যবজী আৰু ঔষধ দৈদন আদন 

আেীৰ ৈতুৱাই  এটা যবজী ৈ'ৈৈ দিয়াই ঘৰ পালেদৈ।" 

দদ্বতীয় যবজীলটা দিয়াবৰ বালব ৈ'ৈৈ টাটালৈ যপট এণ্ড যেটকে গে ৈ'ে। ৈ'ৈৰ সৈলো 

বলিলৰৈীয়া যবজজ দিয়া, খািযবস্তু যপট এণ্ড যেটৰ পৰাই দৈনা ৈয়। যপট এণ্ড যেট ৈ'ৈ ৈতৰ 

নতুন যেটৰ পৰা মাত্ৰ ২০০ দমটাৰ মান িৰূত অৱদিত। ৈদতলৈ যপট এণ্ড যেট ৈ'ৈৰ োেিলৰ 

দচনাৈী। যপট এণ্ড যেট গৈ যপাৱাত দৰদচপচদনষ্ট যিাৱােী জনীলয় ৈলে "চালৰ যবলেৈ যপলচণ্ট 

চাই আলি। অেপ বৈৈ মই মাদত দিম।" বনুৰ যিউতালৈ শুদধলে "ৈাৈদত আলি যন নাই? মই 

মাত্ৰ যবজী এটা দিয়াইলৈ দনম। ডাক্টৰৈ যিখুওৱা ৈাম নাই।" দৰদচপচদনষ্ট যিাৱােী জনীলয় উত্তৰ 

দিলে"ৈাৈদত আলি, যতলন আপুদন ৈুৈুৰলটা দেতৰকে গে  াওৈ।" ৈ'ৈৈ ৈুৈুৰ বুদে যৈাৱা 

যিদখ ৈ'ৈৰ খাং উঠঠে আৰু দৰদচপচদনষ্ট জনীকে চাই েুৈ েুৈ ৈদৰ বজুাই দিলে যমাৰ নাম 

আলি, যমাৈ ৈুৈুৰ বুদে নৈদব। ৈ'ৈৰ ৈথা বুজজ পাই টাটালৈ দৰদচপচদনষ্ট ৈৰাৈীকে চাই ৈ'যে 

"এই ৈুৈুৰ বুদে যৈাৱা বালব যবয়া পাইলি। এইৰ নাম ৈ'ৈ। এইৈ ৈ'ৈ বুদে ৈব।" দৰদচপচদনষ্ট 

ৈৰাৈীলয় ৈ'ৈ ৈ'ৈ বুদে মৰলমলৰ মতাত ৈৈলয়া যনগুৰ মাদৰ আনে প্ৰৈাশ ৈদৰলে। বনুৰ 

টটালৈ ৈ'ৈৈ দেতৰকে দন ৈাৈদতৰ ৈতুৱাই যবজীলটা দিয়াই ঘৰকে উেদতে। 

ডা:মদনৈাই যৈাৱাৰ িলৰ বনুৰ মালৈ ৈ'ৈৰ খািয সেদন ৈদৰবৰ যচষ্টা ৈদৰলে  দিও ৈ'ৈ 

অেলপা মাদন্ত নৈে। োদৈলে যৈালটই দিন ৰাদত েলঘালণ থাদৈব দৈন্তু দনজৰ পচেৰ খািয 
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দনদিলে নাখাব।  এলনলয় ৈ'ৈই পুৱা োঠঠ বা ঠষ্টৈ এডাে যখাৱাৰ পাচত দিনলটা এলৈা নাখায়। 

ৈধুেী ৭টা মান বজাত মাাংস আৰু েৈত িুটামান োত। তাৰ পাচত ৯/১০ মান বজাত ৫০/৬০টা 

মান দচলৈন এণ্ড যেজজলটবে যপদডগ্ৰী গুঠট।  মাাংসৰ ৈাি আৰু দেোৰ পালচ ৈ'ৈৰ বৰ দপ্ৰয়। 

ৈ'ৈ অৈাৰ পাচত ঘৰকে অনা সৈলো মূৈী মাাংসৰ যঠাং আৰু দেোৰ ৈ'ৈৰ যপটকে  ায়। বনুৰ 

টাটালৈ মুৈীৰ যঠাং আৰু মালৈ দেোৰ খাই খুউব োে পাইদিে  দিও ৈ'ৈ অৈাৰ পাচত সৈলো 

ৈ'ৈলৈ দিয়া ৈ'ে। ৈ'ৈই ৈাি খাই োে পাই বুদে ৈম পাই দমজচাৰ যৈটাদৰাং ৈনলেৈটৰ সুবলে 

দচলৈন চাও বলনাৱাৰ পাচত যৰাৱা ৈািলবাৰ যৈালনাবা গুৱাৈাটীৰ পৰা  দনটচ দমজচাৰ 

যৈালষ্টেকে  ৈ'যে ৈ'ৈৰ বালব পঠাই দিলয়। ৈদতলৈ ঠষ্টৈ, মাাংস, ৈাি, যপদডগ্ৰী আৰু দমঠাইৰ 

(তালৈা যপিা, ৈাোৈাে, ৈাজ ুবৰদফ। ৰসলৈাল্লা যবয়া পাই) বাদৈলৰ ৈ'ৈই আন এলৈা নাখায়। 

যৈচা ফেমূে ৈ'ৈই এলৈবালৰ নাখায়। এৈমাত্ৰ আৰবৰ যখজৰুী মালজ মালজ িুই এটা খাই 

জদুত েয়। ডা: মদনৈাই যৈাৱা বালব বনুৰ মালৈ ৈ'ৈৰ খািযাোষ সেদন ৈদৰবকে ৈ'ৈৈ 

ডা:মদনৈাই দেদখ দিয়া নতুন খািযদবধ আৰু ৈে, আলপে, তৰমুজ, ৈমো আদি খাবকে দি 

যচষ্টা ৈদৰ চালে  দিও ৈ'ৈই শুঠি শুঠি এলৈালতই মুখ দনদিলে। উপায়ান্তৰ গৈ ৈ'ৈৈ তাই 

োেলপাৱা খািযলবাৰলৈ আলৈৌ খাবকে দিব েৈা ৈ'ে।  

পাচটা যবজী আৰু েৈলত দবলিশৰ পৰা আমিাদন ৈদৰ অনা ঔষধ খুউৱাৰ পাচত ৈ'ৈৰ 

যপিাবত যতজ য াৱা বি গৈ ৈ'ে। বনুৰ টাটালৈ ডা: মদনৈাৈ যফান ৈদৰ শুদধলে য  বাৈী 

পাচটা ইনলজৈচন দিয়াব োদৈবলন নাোলৈ। ডা:মদনৈাই জনালে য  িলৈাটা যবজী দিয়াব 

োদৈব আৰু েৈলত ঔষধৰ বটেলটা খুৱাই যশষ ৈদৰব োদৈব। ৈথা মলতই ৈাম আৰু দনলতৌ 

যপট এণ্ড যেটকে দন বনৰু টাটালৈ ৈ'ৈৈ িৈটা এদণ্টবায়ঠটৈ যবজী দি যশষ ৈদৰলে। ৈ'ৈ 

আলৈৌ আৈৰ িলৰ টনটনীয়া আৰু সৰফূঠটচবাজ গৈ পদৰে। অনবৰলত যখদেবকে আৰু ৈািীত 

উঠঠ ঘূদৰ ফুদৰবকে োেলপাৱা ৈ'ে। 

ৈ'ৈ তজবজীয়া গৈ থৈা সময়লত যপপাৰত খবৰ আদৈে য  ৰিােী দবৈুৰ সময়ত েডালফালন 

গুৱাৈাটীত এখন পাৈ ে আৰু পাৈৰ প্ৰদতল াদৈতা পাদতলি। খবৰলটা যপপাৰত যিদখ বনুৰ 

যিউতালৈ বনুৰ মাৈৈ ৈথালটা ৈ'যে। বনুৰ মালৈ বনুৈ ৈথালটা জলনাৱাৰ পাচত দতদনওলৰ 

সন্মদত সৈৈালৰ দসদ্ধান্ত ৈ'ে য  ৈ'ৈলৈা পাৈ েকে দনয়া ৈব। ৈ'ৈই বৈলতা পাৈ েৈ পাই 

আনে পাব। পাৈ েৰ দিনা সুেৰকৈ সাজ যপািাৈ দপিাই ৈ'ৈৈ দবৈ বজাৰৰ পাৈ েৰ 

যৰম্পকে গে য াৱা ৈ'ে। ৈ'ৈই দবৈ বজাৰৰ পাৈ েৰ যেনু পাই বৈুলতা পাৈ যিদখ খিত জ্বদে 

পদৈ উঠঠে। ধুনলপচ মাদৰ অৈা আন এজনী পাৈৰ েৈত িুব চািে ৈাজজয়া োদৈে। বনুৰ মালৈ 

টাটাৈৈ ৈলে ৈ'ৈৈ ৈাষকে দন বৈাই যথাৱাকৈ।  মাৈৰ ৈথাত টাটালৈ ৈ'ৈৈ দন খটখটীৰ 
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ওপৰত বদৈ পদৰে আৰু ৈ'ৈৈ মৰম ৈদৰবকে বৈুলতা িশ চৈ  ৈ'ৈৰ ওচৰ চাদপ আদৈে। 

সৈলোলৰ েৈত ৈ'ৈই আনে মলনলৰ যখদেলে। যতলনলত এটা মতা পালৈ ৈ'ৈৈ যিদখ ৈ'ৈৰ 

ওচৰকে ৈা যঘোবকে অৈাত ৈ'ৈ খিত অদিশম চা গৈ েুদৈ েুদৈ মতা পাৈলটাৈ  বৈু িৰূকেলৈ 

যখদি গথ আদৈে। যবলচৰা মতা পালৈ ৈ'ৈৰ ৰণচণ্ডী মূদত্তচ যিদখ যনগুৰ যপোই পোই তৎ 

নাপালে। ৈ'ৈ আদৈ পুনৰ মানুৈৰ মাজত বদৈ যখদেবকে ধদৰলে। মুঠৰ ওপৰত ৈ'ৈই ৈুৈুৰৈ 

এলৈবালৰ যিদখব যনাৱালৰ আৰু মানুৈ অতযন্ত োে পায়। ৈ'ৈৰ ৈাণ্ড যিদখ বনুৰ মালৈ ৈ'যে, 

ৈ'ৈৈ ননাই োে আদিে। োে পাব বুদে আদনদিলো দৈন্তু তাই আন পাৈৰ েৈত যখোলটা 

িৰূলৰ ৈথা ওচৰকেলৈ আদৈব দনদিলয়। যৰম্পত য  আন ৈুৈুৰৰ েৈত যখাজ ৈাদিব আশা ৈম। 

বনুৰ যিউতালৈ বনুৰ মাৈৈ ৈলে"আদনলো য দতয়া য াৈিান ৈৰালয়ই  াও।" এলনলত 

প্ৰদতল াদৈতাৰ এাংৈৰ মনাদেিাই সৈলো পাৈলৰ নাম গে এলৈা এলৈাটা নম্বৰ দেখা ঠষ্টৈাৰ 

দপিাই দিলে। উচ্চতা, ওজন, সাধাৰণ স্বািয, টীৈাৈৰণ আদি যচাৱাৰ পাচত ৈ'ৈ মূে 

প্ৰদতল াদৈতাৰ বালব দনব চাাদচত ৈ'ে। প্ৰদতল াদৈতা এজন দবচাৰৈ আদিে ৈ'ৈৰ দচনাদৈ 

ডা:শম চা। ডা: শম চাই বনুৰ যিউতাৈকে চাই ৈা াঁদৈ মাদৰ ৈলে  "ৈ'ৈলৈা আদনলি। োলেই ৈদৰলে। 

েৈলবাৰ পাই ৈ'ৈই আনে পাব।" বনুৰ যিউতালৈ উত্তৰ দিলে " ৈুৈুৰৰ েৈ নেলয়ই। বালৰ 

বালৰ মানুৈৰ মাজত গৈ বদৈ থালৈ। দ  িুই এট ওচৰকে আদৈদিে পৈু যখিা দিলে।" বনুৰ 

যিউতাৈৰ ৈথাত ডা: শম চাই ৈা াঁদৈলে আৰু আন পাৈ পৰীক্ষা ৈৰাত োদৈে। যৰম্পত মূে 

প্ৰদতল াদৈতা আৰম্ভ ৈ'ে। অৈলে যখাজ ৈাদি য াৱাকেলৈ ৈ'ৈ দথলৈই ৈ'ে। দৈন্তু যৰম্পত 

আন পাৈ অৈাৰ েলৈ েলৈ ৈ'ৈই েুদৈ যমদে যখদি ৈুেিুে েৈালে আৰু টাটালৈ উপায় নাপায় 

ৈ'ৈৈ যৰম্পৰ পৰা নমাই মাৈৰ ওচৰকে গে ৈ'ে। ৈৰমৰ বালব আৰু ৈাজজয়া যপচাে ৈদৰ 

ৈ'ৈই ইদতমলধয জজো উদেয়াই সা সা ৈৰা আৰম্ভ ৈদৰদিলেই। মালৈ ৈ'যে "ৈ'ৈই বৰ ৈৰম 

আৰু অশাদন্ত পাইলি। ব'ো  াওকৈ। ইচ্ছা নাই য দতয়া পৰবতী ৰাউণ্ডকে আৰু যজাৰ ৈদৰ 

দনদনবা।" ৈ'ৈৰ আলৈৌ ৈৰলমা যবদি, ঠাণ্ডাও যবদি। ৈৰমত যফন, এদচ নৈলে থাদৈব যনাৱালৰ 

 আৰু ঠাণ্ডাত দৈটাৰ নৈলে থাদৈব যনাৱালৰ। ৈ'ৈৰ অশাদন্ত আৰু অসৈল াদৈতা যিদখ টাটালৈ 

ৈ'যে "ৈ'ৈ বে ঘৰকে  াও।"টাটাৈৰ ৈথাত ৈ'ৈই যনগুৰ মাদৰ ৈািীৰ ওচৰকে যবৈাই যখাজ 

েলে। ৈ'ৈৈ গে মাৈ আৰু টাটৈ ঘৰ পালেকৈ। ৈৈকে চাই মালৈ ৈ'ৈৈ ৈলে "ৈ'ৈ যতাৈ 

আৰু যৈালনাদিলন ডৈ েকে দনদনও। ৈ'ৈই যনগুৰ মাদৰ সন্মদত জনালে। যসলয়ই ৈ'ৈৰ প্ৰথম 

আৰু যশষ পাৈ েত য াৈিান | 
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ৈ'ৈৰ েৈত ঘৰ খনৰ সৈলো মানুলৈ, মালন বনুৰ টাটাৈ আৰু মালৈ অদত আনে 

মলনলৰ দিন ৈটাবকে আৰম্ভ ৈদৰদিেলৈ এমাৈ মান য াৱাৰ পাাচলত ৈঠালত আলৈৌ ৈ'ৈৰ 

যিউতালৈ ৈ'ৈৰ যপিাবত যতজৰ যচৈুৰা যিখা পালে। দিন পাৰ যৈাৱাৰ েলৈ েলৈ টাটালৈ 

যিদখলে য  ৈ'ৈৰ যপিাবত আলৈৌ যতজ য াৱা আৰম্ভ ৈদৰলি। টাটালৈ মাৈৰ আৈত ৈথালটা 

অবৈত ৈৰাত মাৈ িুখত োদৈ পদৰে। বনুৈ ৈথালটা জলনাৱাত বনুলয়ও মনত িুখ পালে। ডা: 

মদনৈাৈ ৈথালটা জলনাৱাত ডা:মদনৈাই ৈ'যে য  এদতয়া অপালৰচন ৈদৰ দৈডনী ষ্টন 

উদেওৱাৰ বাদৈলৰ আন উপায় নাই। দৈন্তু ৈ'ৈৰ িলৰ চঞ্চে চফে সুঠাম মৰমৰ ৈুৈুৰলটাৈ 

অপালৰচন ৈদৰ ঘূণীয়া ৈৰাৰ ৈথা বনুৰ মাৈ যিউতালৈ োদববই যনাৱালৰ। তালৰাপদৰ 

অপালৰচনৰ পাচত  দি জদপয়াই যমদে দিলয় যতলন্ত ইনলফচন ৈব োদৈলে ৈ'ৈৈ 

বলচাৱালটালৱই ৈঠঠন ৈব। েৰ য ৌৱনলত ৈ'ৈৈ অৈােলত যৈৰুৱাব েৈা ৈব বুদে বনুৰ মাৈ 

যিউতাৈৰ মন দবষালিলৰ  েদৰ পদৰে। বনুলয়ও অলেদেয়ালত চৈুপানী টুদৈলে। ৈ'ৈৈ দতে 

দতেকৈ মৃতুয মুখকে আৈবাদি য াৱা ৈথালটা োদবলেই বনুৰ মাৈ যিউতাৰ মন িুখ যনিনালৰ 

েদৰ পলৰ। দবলশষকৈ ৈ'ৈৈ যপিাব ৈলৰাৱাৰ পাচত বনুৰ টাটালৈ সিায় িুলখলৰ ৈ'ৈকে চাই 

োলব, যবলচৰীলয় এলৈা বজুজ নাপাই আৰু ৈম নাপায়। োলৈ োলৈ ৈ'ৈই যপিাব ৈদৰকে দিলে 

সময়ত যপিাব নৈৰা ৈ'ে। বৈু সময় যপিাব নৈদৰ দথয় গৈ থৈা ৈ'ে। বৈুলতা ধমদৈ মাদৰলে 

অৈমান অৈমানকৈ যৈইবাবালৰা যপিাব ৈৰা ৈ'ে। ৈয়লতা তাই যপিাব ৈদৰলে ৈষ্ট পাই বালব 

যপিাব ৈদৰবকে েয় ৈৰা ৈ'ে। েৈলত ৈ'ৈৰ যখাৱা যবাৱাও ৈদম  াবকে আৰম্ভ ৈদৰলে। ৈ'ৈৰ 

যবমাৰৰ দবষলয় বনুলয়ও অলেদেয়ালতা যেলটলনৰী ডাক্টৰৰ েৈত আলোচনা ৈদৰলে। সৈলো 

অপালৰচনৰ বাদৈলৰ আন উপাই নাই বুদে মন্তবয দিলে। বনুৰ মালৈও েৈৰ সৈলো বািবীৰ 

আৈত ৈথালটা গৈ দৈবা সমাধান যৈালনাবাই দৈজাদনবা দিব পালৰ বুদে আশালৰ ৰ'ে। যতলনলত 

এদিন বনুৰ মাৈৰ এৈৰাৈী বািবী ৰাজলুয় বনুৰ মাৈকে যফান ৈৰাত বনুৰ মালৈ বািবী ৰাজৈু 

ৈ'ৈৰ ৈথাদখদন গৈ িুখ ৈদৰলে। ৰাজলুয় বনুৰ মাৈৈ জনালে য  যতওলোৈৰ ৈুৈুৰলটাৰ 

এদপলেপৰদচ ৈওলত যেলটলনৰী ডাক্টলৰ োে ৈদৰব যনাৱাৰাত ৈদমঅলপদথৈ ঔষধ খুৱাওলত োে 

ৈ'ে। ৈদতলৈ ৈ'ৈলৈা ৈদমঅলপদথৈ খুৱাই এবাৰ যশষ যচষ্টা ৈৰা োে ৈব। মানুৈৰ দৈডনী 

ষ্টনৰ যক্ষত্ৰত ৈদমঅলপদথৈ  য   লথষ্ট ৈা চযৈৰী এই ৈথা বনুৰ টাটালৈ জাদনদিে। দৈন্তু 

ৈুৈুৰলৈা য  ৈদমঅলপদথৈ ঔষধ খুৱাই োে ৈদৰব পাদৰ এবালৰা েবা নাদিে। ৰাজ ুৈতৰ 

ৈুৈুৰলটা ৈদমঅ খাই োেলপাৱা ৈথালটা গৈ বনুৰ মালৈ বনুৰ যিউতাৈৈ ৈ'ৈলৈা এবাৰ 

ৈদমঅ খুৱাই যচাৱাৰ ৈথা ৈ'যে। বনুৰ যিউতালৈও এৈমত ৈ'ে আৰু পাচদিনা পুৱাই ৈ'ৈৰ 

বালব ৈদমঅ ঔষধ আদনবকে  াব বুদে দসদ্ধান্ত েলে। 
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পাচদিনা পুৱা িৈ বজাত বনুৰ টটাৈ গৈ ৰাজৈি ৰ'ডত থৈা যতওলোৈৰ দচনাদৈ িালমািৰ 

যৈাদমও দক্লদনৈ পালেকৈ। িালমািৰ যৈাদমও দক্লদনৈ অসম যৈাদমওলপদথৈ যমদডলৈে ৈলেজৰ 

প্ৰাক্তন অধক্ষয পলৰশ চন্দ্ৰ শম চা যিলৱ িাপন ৈদৰদিে। যতলখতৰ ঔষধ বনুৰ খুিা ৈ'ৈা (বনৰু 

টাটাৈৰ খুিাৈ) ৺প্ৰফুল্ল েূঞা যিলৱ দনয়দমত োলব খাইদিে আৰু পলৰশ শম চা যিৱৰ ঔষধ খাই 

বনু আৰু বনুৰ মাৈৰ যৈইবাটাও যবমাৰ োে গৈদিে। যসলয় িালমািৰ যৈাদমও দক্লদনৈৰ ওপৰত 

বনুৰ মাৈৰ বৈুলতা দবোস। বনুৰ যিউতাৈ িালমািৰ যৈাদমও দক্লদনৈ গৈ ৈম পালে য  

বাধ চৈযজদনত ৈাৰণ ৈা যবয়া বালব পলৰশ শম চা যিৱৰ পুলতৈ ডা: দৈলশাৰ শম চা যিলৱলৈ ঔষধ দি 

আলি। বনুৰ টাটালৈ ৈ'ৈৰ দৈডনী ষ্টনৰ যৈালটই ৈথাদখদন ডাক্টৰৈ দবস্তাদৰত োলব বুজাই 

ৈ'যে। ডা:দৈলশাৰ শম চাই যৈালটইদখদন ৈথা শুনাৰ পাচত বনুৰ যিউতাৈৈ ৈ'যে "মই ঔষধ দিব 

পাদৰম। দৈন্তু খুৱাব পাদৰব জালনা? ঔষধৰ যসাৱাি বৰ োে নৈয়।  দি ঔষধ খুৱাব পালৰ যতলন্ত 

আলপানাৰ যপট ৈুৈুৰৰ দৈডনী ষ্টন ৈদে যপিাবৰ েৈত ওোই  াব আৰু যসানৈালেই সমূ্পণ চ 

সুি ৈব। এসপ্তাৈৰ পাচলত আপুদন প্ৰমাণ পাব।" ডাক্টৰৰ ৈথাত বনুৰ যিউতালৈ ৈ'যে আপুদন 

ঔষধ দিয়ৈ, আদম য লনলতলন খুৱাম। যশষ আশা গে আলপানাৰ তাকে আদৈলিা। আলপানাৰ 

যিউতালৈ যমাৰ পত্নী আৰু যমাৰ যিাৱােীৈ োে ৈদৰদিে। আপুদন আমাৰ সৈলোলৰ মৰমৰ 

ৈ'ৈৈ োে ৈদৰ দিয়ৈ।" বনুৰ টাটাৈৰ ৈথাত ডাক্টলৰ ৈা াঁদৈলে আৰু ৈ'ৈৰ বালব ঔষধ দি 

যৈলনকৈ খুৱাব োদৈব সৈলো বুজাই দিলে। এমাৈৰ পাচত পুনৰ ঔষধ দনবৰ বালব আৰু অৱিা 

যৈলনৈুৱা ৈ'ে তাৰ খবৰ জনাবৰ বালব পুনৰ আদৈবকে ৈলে। ঔষধ গে আনে মলনলৰ বনৰু 

যিউতাৈ ঘৰ পালেদৈ। মনত সমূ্পণ চ দবোস যৈাদমওলপদথৈ ঔষধ খাই ৈ'ৈ এইবাৰ িায়ীোলব 

সমূ্পণ চকৈ োে ৈব। 

যৈাদমও যপদথৈ ঔষধ অনালটা দ মান সৈজ আদিে, ৈ'ৈৈ খুউৱালটা দসমালনই টান 

আদিে। ৈাৰণ ৈ'ৈই শুঠি যপোই এটা বস্তু নাখাও বুদে োদবলে আৰু খুৱাব যনাৱাদৰ। যৈালনা 

পলধযই দনদৈলে। ৈ'ৈই অসমীয়া ফৈৰা 'যনালধাও ৈা ধুৱাদে, নাখাও োত খুৱাদে, দনদৈলো দৈ 

ৈৰ ৈৰ' সমূ্পণ চ মাদন চদে মুখত েৰাই দিলেও বৈুলতা বস্তু, ঔষধ আদি ফু ফু গৈ উদেয়াই দিলয় 

আৰু মাৈৰ পৰা যস্কেৰ যৈাব খাই। যৈাব খালেও দৈন্তু তে নপলৰ। নাখাও মালন নাখাও। িুদবধ 

ঔষধৰ এদবধৰ দবশ যটাপাে ঔষধ  দবশ দমদেদেটাৰ পানীৰ েৈত দমৈোই দতদনবাৰ খুৱাব োলৈ 

আৰু আনদবধ িৈ দমদেদেটাৰ পানীত িৈ যটাপাে দমৈোই খুৱাব োলৈ। ৈ'ৈৈ ঔষধ খুৱাবৰ 

ৈাৰলণ ফাম চাচীৰ পৰা এটা দচদৰঞ্জ দৈদন অনা ৈ'ে। েৈলত ওচৰৰ যিাৈানৰ পৰা এলপলৈট 

িাঠষ্টৈৰ সৰু চামুচ দৈদন অনা ৈ'ে ৈাৰণ ঠষ্টেৰ চামুলচলৰ খুৱালে ৈ'ৈই িাতত িুখ পাই। 

ৈদতলৈ অদেজ্ঞতাৰ পৰা বনুৰ মালৈ ৈ'ৈৈ ঔষধ খুৱাওলত িাঠষ্টৈৰ চামুচ বযৱৈাৰ ৈৰালটা 
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অেযাসত পদৰণত গৈ গৈলি। তাৰ পাচত বনুৰ টাটালৈ ৈ'ৈৈকে যজদবজৰ পৰা এলপলৈট ৈাজ ু

বদফচ আৰু এলপলৈট যপৰা দৈদন আদন ৈ'ৈৈ যিখুৱাই েীজত েৰাই গথ ৈ'ৈৈ ৈলে "চা ৈ'ৈ 

তই  দি সিায় োেিলৰ ঔষধ খাৱ যতলন্ত সিায় এটা এটা খাবকে পাদব, নৈলে যৈালটই দখদন 

দৈদৱৈ খাবকে দিম। তই ঔষধ নাখালে যতাৈ দমজচাত গথ আদৈ দৈদৱৈ আমাৰ ঘৰকে গে 

আদৈম।" ৈ'ৈৈ ঔষধ খুৱাবৰ বালব মালৈ প্ৰথমলটা ঔষধ পানীত দমৈোই বনাই েলে। বনুৰ 

টাটালৈ এটা যপৰা ৈটাৰীলৰ ৈাঠট ৬/৭ টুৈুৰ ৈদৰ ৈ'ৈৈ যিখুৱাই দবচনাৰ ওপৰত থলে। ২০ 

দমদেদেটাৰ ঔষধ িাঠষ্টৈৰ চামুলচলৰ এবাৰত ৩/৪ দমদেদেটাৰকৈ দিলে প্ৰায় ৫/৬ বাৰ খুৱাব 

োলৈ। বনুৰ মালৈ চামুচত ঔষধ গে ৈ'ৈৈ দবচনাৰ ওপৰত বৈাই দি মুখ যমদেবকে ৈ'যে আৰু 

টাটালৈ এটুৈুৰা যপৰা ৈ'ৈৈ যিখুৱাই ৈ'যে "ৈ'ৈ ঔষধ চামুচ দৈদে দিদব আৰু যতদতয়া এই 

যপৰা টুৈুৰা খাবকে পাদব। নৈলে দৈদৱৈ খাবকে দিম।" ৈ'ৈই যপৰাৰ যোেত মুখ যমদেলে আৰু 

েলৈ েলৈ ৈপকৈ মালৈ ৈ'ৈৰ মুখত এচামুচ ঔষধ সুমৱুাই দিলে। সৰু আমাৈ ৈাে'যমঘ নামৰ 

এৈ দেোৰৰ দততা যৈাদমও ঔষধ পানীৰ েৈত দমৈোই খুৱাওলত দ িলৰ থু থু ৈদৰ উদেয়াই 

দিদিলো, ঠঠৈ যতলনিলৰ ৈ'ৈই থু থু ৈদৰ ঔষধ চামুচ মুখৰ পৰা উদেয়াই দি দবচনাৰ পৰা 

জাপমাদৰ আনলটা যৈাঠাকে গৈ চৈীৰ তেত েুৈাই থাদৈে। 

ৈ'ৈ দবচনাৰ পৰা জাপমাদৰ পোই য াৱাৰ েলৈ েলৈ বনুৰ মালৈ বনুৰ টাটাৈৈ ৈাদে 

পাৰা আৰম্ভ ৈদৰলে। "ৈ'ৈৈ ঔষধ খুৱাব যনাৱাৰা, ৈা ধুৱাব যনাৱাৰা যতলন্ত জীলয়ৰাৰ ৈথাত 

ৈু ুৈুৰ দৈয় আদনদিো। ৈ'ৈৈ আমাৰ দডঠিত েৈাই দি তষই দনলজ দচডনীত যমৌজ ৈদৰ 

আলি। তাইৈ ঔষধ খুৱাবকে মাদত আনা।" মাৈৰ ৈথাত বনুৰ যিউতাৈৰ মলন মলন থৈাৰ 

বাদৈলৰ যৈালনা উপায় নাদিে মনলত োদবলে 'এেদচদচয়ান আৰু ডবাৰলমন িুটা থৈাৰ পাচত 

পাৈ এটা আদনবকে দৈ চুটখলৰ পাইদিে। ডবাৰলমনলটা নাথালৈ বুদে োদবলয়ই পাৈলটা 

আদনদিলো আৰু ডবাৰলমন নাথাৈাৰ পাচত পালৈই যমাৈ পানী পানী খুৱাইলি।" ৈ'ৈ েুৈাই 

থৈা চৈী খনৰ ওচৰকে গৈ বনুৰ টাটালৈ ৈ'ৈ ওোই আৈ, যপৰা খাদব আৈ, যসৌলটা দৈদৱ আদি 

দচঞদৰবকে ধদৰলে  দিও ৈ'ৈ ওোই নাদৈে। উপায় নাপাই চৈী খনৰ ওচৰত আঠুৈাদি টাটালৈ 

ৈ'ৈৈ টাদন আদনলে আৰু যৈাচত তুদে দন পুনৰ মুখ ওলফাণ্ডাই ৈাদেপাদৰ বদৈ থৈা মাৈৰ 

ওচৰত বৈুৱাই দিলে। বনুৰ মালৈ ৈ'যে "এলনকৈ ৈ'ৈৈ ঔষধ খুৱাব যনাৱাদৰম। মই নতুন 

পদ্ধদত অবেম্বন ৈদৰম। ৈ'ৈ বালৰলৰ  দি মই যতলৰলৰ। তুদম দবচনাৰ ৈাষৰ চৈীখনত বদৈ 

ৈ'ৈৈ দবচনাৰ ফালে মখু ৈৰাই দথয় ৈৰাই ধদৰ ৰাদখবা। মই মুখ যমোই এচামুচ ঔষধ মুখত 

েৰাই দিম। ওপৰকে মুখ ৈদৰ থাদৈলে সৈলজ ফু ফু ৈদৰ উদেয়াব যনাৱাদৰব। তাৰ পাচত মুখৰ 

দততা  োবলটা  াবকে এটুৈুৰা যপৰা দিবা। িুই দতদন দমদনট মান পাচত দদ্বতীয় চামুচ খুৱাম। 
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োেজনী মাৈৈ যজাৈাই গেলি। যবমাৰ মাদতব আৰু ঔষধ নাখাই আমাৈ অশাদন্ত ৈদৰব, 

এইলটা নৈব।" মাৈৰ ৈথামলত বনুৰ টাটালৈ চৈীত বদৈ ৈ'ৈৈ দবচনাৰ ফালে মুখ ৈৰাই দথয় 

ৈৰাই দিলে। ৈ'ৈই ৈম পালে এইবাৰ ৰক্ষা নাই। মালৈ ৈ'ৈৈ যজাৰৈদৰ মুখখন যমোই দডঠিৰ 

ওচৰত এচামুচ ঔষধ ঢাদে দি মুখৰ তেফালে ৈালতলৰ োলৈ োলৈ থাপ থাপকৈ মাদৰ দিলে।  দথয় 

ৈৰাই ধদৰ ৰখা ৈ'ৈৰ যৈালনা উপায় নাদিে বালব ৈ'ৈই ৰক্ষা পাবৰ বালব যৈাটকৈ ঔষধ চামুচ 

দৈদে দিলে। েলৈ েলৈ বনুৰ টাটালৈ ৈ'ৈৈ দবচনাত উঠাই দি এটুৈুৰা যপৰা খাবকে দিলে। 

এইবাৰ যোেত নৈয়, মুখখনত দততা েৈা বালব ৈ'ৈই যপৰা টুৈুৰা যচাবাই যচাবাই খালে। ৈ'ৈই 

ৈয়লতা োদবদিে এবাৰলত মালন এচামুচলত আজজকে ঔষধ যশষ। দৈন্তু িুই দমদনটমানৰ পাচত 

য দতয়া টাটালৈ য দতয়া দবচনাৰ পৰা নমাই পুনৰ ৈ'ৈৈ দথয় ৈদৰ ধদৰলে ৈ'ৈই ৈম পালে য  

তাইৰ যবয়া সময় আৰম্ভ গৈ গৈলি। মালৈ পুনৰ এৈ চামুচ ঔষধ গে ৈ'ৈৈ মুখখন যমোই 

দডঠিত ঢাদে দিলে। উপায়ান্তৰ গৈ ৈ'ৈলয়া ঔষধদখদন দৈদে দিলে। টাটালৈ পুনৰ ৈ'ৈৈ 

দবচনাত উঠাই আৰু এটুৈুৰা যপৰা খাবকে দিলে। ৈ'ৈলয়া মুখৰ দততা োবলটা আতৰাবৰ বালব 

যপৰা টুৈুৰা দৈদে দনদি যচাবাই যচাবাই খালে। এলনিলৰ ৬বাৰ যপৰা খৱুাই দবশ দমদেদেটাৰ 

ঔষধ ুক্ত পানী খুৱাই যশষ ৈৰা ৈ'ে। ৈ'ৈৈ ৈৃতৈা চযতালৰ ঔষধ খুৱাই বনুৰ মাৈ যিউতাৈৰ 

এখন ডািৰ  ুদ্ধ জয় ৈৰাৰ িলৰ োদৈে। বনুৰ টাটাৈৰ যসই সময়ত বনু সৰু থালৈালত বনুৈ 

োত খুউৱাৰ ৈথা মনত পদৰে। মালৈ োত গে যিৌদৰ ফুলৰ আৰু টাটালৈ ৈাাঁৈী, বাদত, যপপা, 

ৈুলিইে আদি বজাই ফুলৰ। ওচৰৰ সৈলো মানুলৈ ৈম পাই য  বনুৈ িুপৰীয়াৰ োত খুৱাইলি। 

ৰাদত োত খুৱাওলত ৈাৈজৰ বে, দপাংপাং বে যজঠী আৰু পদখোৰ ৈাকে িদেয়াওলত িদেয়াওলত 

পাচকে যপাৈ খাবকে যজঠীলবালৰা নৈা ৈ'ে। যসলয় পদখো নৈা দিনা মাৈৰ মাৰ দপট খাই বনৰু 

োলতই যখাৱা নৈয়। ৈাৰণ ৰাদত বাদত ৈাাঁৈী বজালে বনুলয় োত নাখায়। ৰাদত পদখো, চৈা, 

যজঠীৰ ৈাকে বে িদেয়ালেলৈ োত খাই। বনুৈ োত খুউৱাৰ িলৰ আলৈৌ এটা সময় নেবাকৈ 

জীৱনকে অৈাত বনুৰ যিউতালৈ ৈা াঁদৈবই যন ৈাজেবই োদব নাপালে। 

ৈ'ৈৈ প্ৰথমলটা ঔষধ খুউৱাৰ এঘণ্টা পাচত দদ্বতীয়লটা ঔষধ খুৱাব োদৈব বুদে যৈাদমও ডাক্টৰ 

দৈলশাৰ শম চাই দনলিচশ দিদিে। দদ্বতীয়লতা ঔষধৰ িৈ যটাপাে ঔষধ িৈ দমদেদেটাৰ পানীৰ েৈত 

দমৈোই খুৱাব োলৈ। বনুৰ টাটালৈ দচদৰলঞ্জলৰ িৈ দমদেদেটাৰ পানী গে তাৰ েৈত িৈ যটাপাে 

ঔষধ দমৈোই ৈ'ৈৈ খুৱাবৰ বালব সাজ ুৈদৰলে। েৈলত যজদবজৰ পৰা অনা ৈাজ ুবৰদফ এটাৰ 

দতদন োৈৰ এোৈ মান োঠি যৈইবাটুৈুৰা ৈদৰ দবচনাৰ ওপৰৰৰ এঠাইত ৰাদখ থলে। তাৰ পাচত 

ৈুদে চৰাইৰ দমঠা মালতলৰ বনুৰ মাৈৈ ঔষধ খুৱাবৰ বালব মাদতলে। বনুৰ মালৈ ৈ'ৈৈ আৈৰ 

েদৰ ওপৰকে ৈদৰ পাচৰ েদৰৰ ওপৰত দথয় ৈৰাই দবচনাত আও াই ধদৰ থাদৈবকে দনলিচশ 
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দিলে। বনুৰ মাৈৰ দনলিচশ মলত ৈ'ৈৈ দথয় ৈদৰ ধদৰ থৈাৰ পাচত মালৈ এচামুচ ঔষধ ৈ'ৈৰ 

দডঠিত ঢাদে দিলে। দদ্বতীয় ঔষধলটা যবাধৈয় প্ৰথমলটাৰ িলৰ দততা নাদিে। ৈদতলৈ দৈোৰ পাচত 

ৈ'ৈই যবদচকৈ ওৈাদে নাথাদৈে। ৈদতলৈ মালৈ ফটাফট চাদৰবাৰ খুৱাই িৈ দমদেদেটাৰ ঔষধ 

পানীৰ দমশ্ৰণ যশষ ৈদৰলে। ঔষধ খুৱাই যশষ যৈাৱাৰ পাচত টাটালৈ ৈ'ৈৈ ৈাজ ুবৰদফৰ টুৈুৰা 

যৈইটা দিলে আৰু ৈৈলয়া আনে মলনলৰ খালে। মালৈ বনুৰ যিউতাৈকে চাই ৈ'যে "েৈবানৈ 

ধনযবাি য  িুই নম্বৰৰ ঔষধলটা ৈ'ৈৈ সৈলজ খৱুাব পাদৰম। নৈলে  দি এৈ নম্বৰৰ িলৰ খুৱাব 

েৈা ৈ'ে ৈয় আমাৰ অৱিা ৈাদৈে ৈ'ে ৈয়।" বনুৰ মাৈৰ ৈথাত বনুৰ যিউতালৈ মূৰ যজাৈাদৰ 

সন্মদত জনালে। 

এৈ বজাৰ েলৈ েলৈ ৈ'ৈৈ পুনৰ এৈ নম্বৰৰ ঔষধ খুৱাবৰ সময় ৈ'ে। টাটালৈ ঔষধ সাজ ু

ৈদৰবৰ বালব দচদৰলঞ্জলৰ দবশ দমদেদেটাৰ পানী ৈ'ৈৰ সৰু বাঠটলটাত েলে। তাত এৈ নম্বৰৰ 

ঔষধলটাৰ পৰা এলটাপ িুপকৈ ঔষধ দিয়া যিখা পাই ৈ'ৈ টাটাৈৰ ওচৰৰ পৰা পোই পত্ৰাং 

দিলে। ঔষধ সাজ ুৈদৰ টাটালৈ ৈ'ৈ আৈ যপৰা খাদব বুদে মাদতলেলৈ মাদতলে দৈন্তু ৈ'ৈ নাই। 

ৈ'ৈৈ দবচাদৰ দবচাদৰ ডাইদনাং ৈেৰ চুৈত থৈা চৈী এখনৰ তেত েুৈাই থৈা যপাৱা ৈ'ে। মাদত 

থাদৈ োে নাই বুদে জাদন টাটালৈ আঠুৈাদি ৈ'ৈৈ চৈীৰ তেৰ পৰষ উদেয়াই আদন যৈাোত 

ডাঠি গে আদন দবচনাত বৈুৱাই দিলেদৈ। তাৰ পাচত মাৈৈ ঔষধ খুৱাবকে মাদতলে। পাৈঘৰৰ 

পৰা মাৈ আদৈ ৈ'ৈৰ ওচৰত বদৈেদৈ। টাটালৈ গতয়াৰ ৈদৰ যথাৱা ঔষধৰ দমশ্ৰণলটা মাৈৰ 

ৈাতত দি ৈ'ৈৈ দবচনাৰ ৈাষত দথয় ৈৰাই দিলে। মালৈ ৈ'ৈৰ মুখ যমোই এচামুচ ঔষধ ৈ'ৈৰ 

দডঠিত ঢাদে দি দডঠিৰ তেফালে োলৈ োলৈ থাপ থাপকৈ মাদৰ দিয়াত ৈ'ৈয় ঔষধ চামুচ দৈদে 

দিলে। টাটালৈ েলৈ েলৈ ৈ'ৈৈ দবচনাত উঠাই দি এটুৈুৰা যপৰা খাবকে দিলে। ৈ'ৈই যপৰা 

খাই মুখৰ দততা োবলটা আতলৰাৱাৰ েলৈ েলৈ টাটালৈ পুনৰ ৈ'ৈৈ দবচনাৰ ৈাষত পাচৰ 

েদৰৰ ওপৰত দথয় ৈদৰ দিলে আৰু মালৈ আৰু এচামুচ ঔষধ ৈ'ৈৰ দডঠিত ঢাদে দিলে। ঔষধ 

আৰু যপৰা, ঔষধ আৰু যপৰা এনকৈ পাচ বাৰ ঔষধৰ দমশ্ৰণলটা যশষ ৈ'ে। বনুৰ মালৈ ঔষধলটা 

খুৱাই পাৈঘৰে ৈ'ে আৰু বনুৰ টাটাৈ ৈা পা ধুই োত খাবকে সাজ ুৈ'ে। েৰােদৰকৈ োত খাই 

যশষ ৈলৰালতই দদ্বতীয় ঔষধলটা খুৱাবৰ সময় ৈ'ে। টাটালৈ ঔষধ সাজ ুৈদৰলে আৰু মালৈ 

আদৈ ৈ'ৈৈ ঔষধলটা খৱুাই দিলে। িুই নম্বৰৰ ঔষধ খুৱাবৰ বালব এৈ নম্বৰৰ িৈ োৈৰ এোলৈা 

ৈষ্ট ৈদৰব েৈা নৈ'ে। যৈাি আৰু যসাৱাি যবলেৈ বালব ৈ'ৈই িুই নম্বৰৰ ঔষধ সৈলজ আৰু 

যসানৈালে খাই যশষ ৈদৰলে। িুই নম্বৰ খুৱাই উঠঠ বনুৰ যিউতালৈ েৰােদৰকৈ অদফচকে  াত্ৰা 

ৈদৰলে। দনজৰ অদফচত যৈালনা বাধযবাধৈতা বা ওপৰৱাো নথৈা বালব যৈালনা দচন্তাৰ ৈাৰণ 
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নৈ'ে। চাৈদৰ যৈাৱা ৈ'যে ৈয়লতা ৈ'ৈৈ ঔষধ খুৱাবৰ বালব ইস্তফা দিব োদৈে ৈয় নতুবা 

ওপৰৱাো দবষয়াই চাৈদৰৰ পৰা বখ চাস্ত ৈদৰলে ৈয়।  

আলবদে অদফচৰ পৰা আদৈ টাটালৈ ৈ'ৈৈ ফুৰাবকে বুদে গে ৈ'ে।  াওলত ৈ'ৈৈ 

বুজাই ৈ'ে য  ৈ'ৈ তই  দি ঔষধ নাখাৱ যতলন্ত যবদচ দিন বাদচ নাথাদৈদব। তই দৈডনী দবৈে 

গৈ মদৰ থাদৈদব। ৈদতলৈ তই ঔষধ খাওলত যবদচ দিৈিাৰ নৈদৰদব। ৈ'ৈলয়া বুজাৰ িলৰ মূৰ 

যজাৈাদৰলে। ৰাদত ৮ বজাৰ েলৈ েলৈ ৈ'ৈৈ তৃতীয়বাৰ ঔষধ খুওৱাৰ সময় ৈ'ে। টাটালৈ এৈ 

নম্বৰ ঔষধৰ দমশ্ৰণ প্ৰস্তুত ৈদৰ মাৈৈ ঔষধ খৱুাবকে মাদতলে। আৈৰ িলৰ এলৈ পদ্ধদতলৰ 

ৈ'ৈৈ ঔষধ এচামুচ, যপৰা এটুৈুৰা খুৱাই পাচবাৰত ঔষধদখদন ৈ'ৈৈ দৈলোৱা ৈ'ে। ঔষধৰ 

েলৈ েলৈ বনুৰ টাটালৈও বনুৰ মাৈৰ বৈুলতা ৈাদে উিৰি ৈদৰলে। এদিন িুদিনকৈ ৈ'ৈৈ 

ঔষধ খুউৱা  ুদ্ধখলন িৈ দিনত েদৰ দিলে দৈন্তু ৈ'ৈৰ যপিাবত যতজ য াৱা বি নৈে। এঘাৰ 

দিনৰ দিনা ৈ'ৈৈ যপিাব ৈৰাওলত ৈ'ৈৰ যিউতালৈ েক্ষয ৈদৰলে য  ৈ'ৈৰ যপিাবৰ েৈত 

যৈতলবাৰ দমদৈ বাদে গুদৰ দনৈ চত গৈলি। তাৰ পাচদিনাও ৈ'ৈৰ যপিাবত দমদৈ বাদেৰ িলৰ গুদৰ 

গুদৰ বস্তু ওোে। বনুৰ টাটালৈ বনুৰ মাৈৈ যিখুৱাই দি ৈ'ে "বুজজিা, ৈ'ৈৰ পাথৰলবাৰ গুদৰ 

গুদৰ গৈ ওোবকে আৰম্ভ ৈদৰলি। ৈয়লতা যৈইদিনমান পাচত যতজ য াৱালটা বি গৈ পদৰব।" 

বনুৰ মালৈ গুদৰ গুদৰ বাদেলবাৰ চাই  উত্তৰ দিলে "মলয়া তালৈই োদবলিা। এলৈবালৰ সৈলো 

পাথৰ ওোই ৈ'যেই ৰক্ষা। ৈ'ৈলতা োে ৈলেই ৈয়।" ঔষধ খুউৱা ১৫/১৬ দিন মান যৈাৱাৰ 

পাচলত ৈ'ৈৰ যপিাবত যতজ য াৱা ৈঠালত যনালৈাৱা ৈ'ে। োে খবৰলটা মাৈৈ জলনাৱাত 

মালৈ আনেলত ৈ'ৈৈ যৈাচত তুদে গে মৰম ৈদৰলে। েৈলত মালৈ যফান ৈদৰ বনুৈ খবৰলটা 

দিলে। বনুও আনেত আত্মৈাৰা ৈ'ে। োলৈ োলৈ ৈ'ৈই দনলজ োেলপাৱা বস্তু োেিলৰ যখাৱা 

আৰম্ভ ৈদৰলে। ৈ'ৈৈ ঔষধ খুউৱা চদে থাদৈে আৰু ৈ'ৈৰ যপিাবত সৰু সৰু বাদেৰ গুদৰ 

য াৱালটা চদে থাদৈে। এমাৈ য াৱাৰ পাচত বনুৰ টাটাৈ পুনৰ ৰাজৈি পথৰ যৈাদমওলপদথৈ 

ডাক্টৰৰ ওচৰ পালেকৈ আৰু যতওৈ সৈলো দববদৰ ৈ'যে। ডাক্টলৰ ৈ'যে জইন মদৰ সমূ্পণ চ োে 

ৈবকে আৰু এমাৈ ঔষধ খুৱালে োে ৈব। ডাক্টৰৰ ৈথাত সন্মদত জনাই বনৰু টাটালৈ ঔষধ গে 

ঘৰ পালেদৈ। ঔষধ খুউৱা  ুজ খন আৰু এমাৈ চদেব বুদে ৈম পাই বনুৰ মাৈৰ খাং উঠঠে  দিও 

ৈ'ৈৰ যবমাৰ সমূ্পণ চ োে ৈবৰ বালব ৈষ্ট দখদন ৈদৰবকে সাজ ুৈ'ে। োলৈ োলৈ ৈ'ৈৰ যপিাবত 

যতজ আৰু বাদেৰ দচন যমাৈাম যনালৈাৱা ৈ'ে। দদ্বতীয় জীৱন  ুজত জজদৈ ৈ'ৈ সমূ্পণ চৰূলপ 

োে ৈ'ে। বনুৰ মাৈৰ যচষ্টা আৰু  ত্নত ৈ'ৈ আলৈৌ তজবজীয়া গৈ পদৰে আৰু মাৈৰ প্ৰদত 

ৈ'ৈৰ োেলপাৱাও অদধৈ ৈাি ৈ'ে।  কেলৈ  ায় েডালফানৰ যনটৱ চৈ ৈ'ৈ পালচ পালচ। 
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