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পাতনি 
 

বয়স পঞ্চলিশ লিন হওতেই আমাৰ ঘৰলি আমাৰ মৰমৰ  ক'ক আলহলিি। োৰ 

পাচে ক'ক আমাৰ পলৰয়ািৰ সিসয হহাৱাৰ িগতে আমাৰ জীৱনৰ অলবশযিয 

অংগ হহ পলৰলিি। কবলি গ'হি ক'ক আমাৰ ঘৰৰ হকন্দ্ৰ লবন্দ ুহহ পলৰলিি আৰু 

হমাৰ হিাৱািী বনু, হমাৰ পত্নী লমোলি আৰু মই লেলনও এই হকন্দ্ৰৰ চালৰওফাতি 

ঘূলৰ আমাৰ  জীৱন আগবঢ়াই লনলিতিা। আমাৰ সুখ, িুখ, আনন্দ, লবষাি 

সকতিাতৰ সমভাগী হহ পলৰলিি ক'ক। ক'কৰ জীৱনৰ সচা কালহনীতয়ই হ'ি Coco 

The Wonder Pug গ্ৰন্থখলনৰ কালহনী আৰু লকোপ খনৰ মূি চলৰত্ৰ হ'ি আমাৰ 

মৰমৰ  ক'ক, হমাৰ পত্নী লমোলি আৰু হমাৰ হিাৱািী বনু। হফচবুকে ধাৰাবালহক 

ভাতব প্ৰকাশ হহাৱা ক'কৰ কালহনী বহুতো পাঠতক ভািতপাৱা বাতব লকোপ 

আকাতৰ প্ৰকাশ কলৰ উলিওৱা  হ'ি। আশাকতৰা সকতিা বয়সৰ পাঠতকই ক'কৰ 

সচা কালহনী পলঢ় ভাি হপাৱাৰ িগতে আন কুকুৰতকা জীৱ লহচাতব নায্য মৰম 

আিৰ লিয়াে কৃপণালি নকলৰব। 

 

 দেৱজিৎ ভূঞা 

 গুৱাহাটী 

২৪/০৪/২০২১ 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

উৎসৰ্ গা 
 

গুৰু জনাই হক হগলিি "কুকুৰ শৃগাি গধ ধবতৰা আত্মা ৰাম, জালনয়া সবাতকা 

পালৰ কলৰবা প্ৰমাণ"। 'য্ে জীৱ েে লশৱ' কথাষাৰ গুৰু জনাই ইয়াৰ জলৰয়তে 

সকতিাতক বুজাই হথ হয্াৱাৰ িগতে biodiversity  আৰু ecological balance 

অলববতন মানুহৰ অস্তিত্ব সম্ভব নহয় বুলি অমৰ বাণী লি হথ হগতি। য্ুলধষ্ঠিৰৰ হশষ 

সংগী আৰু মানহুৰ হেি বনু্ধ কুকুৰক মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ হিতৱ োহালনতেই 

মানুহ আৰু  আন সকতিা জীৱৰ সমান স্থান লি হথ হগতি। লবশ্বৰ হকাতনা ধম ধতে 

এতন লনিধশন হপাৱা নায্ায়। ইংৰাজী ভাষাতো DOG  ওতিাটাই পলঢ়তি GOD হয়। 

গুৰু জনাৰ আিতশ ধতৰ কুকুৰ ভাি হপাৱা, কুকুৰৰ আত্মাতকা ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ অংশ 

বুলি সন্মান লিয়া প্ৰলেজন কুকুৰ হপ্ৰমীৰ হােে  Coco The Wonder Pug েুলি 

লিতিা।    

 

হিৱস্তজৎ ভূঞা 
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Coco The Wonder Pug 

Chapter-I 

 

                                                  ক'কৰ(Coco) আলব ধভাব 

 

ভাৰেবষ ধৰ ২২লিগ্ৰী ৪৭ লমলনট উত্তৰ অক্াংশ আৰু ৮৬ লিগ্ৰী ১২ লমলনট পূৱ 

দ্ৰালঘমাংশে অৱলস্থে, জামতিিপুৰ ভাৰেৰ ঝাৰখাণ্ড ৰাজযৰ এখন গুৰুত্বপূণ ধ চহৰ। পূব ধতে এই 

চহৰ অলবভক্ত লবহাৰৰ অন্তভুধক্ত আলিি। হচাটনাগপুৰ মািভূলমে অৱলস্থথ ভাৰেৰ প্ৰথমখন 

পলৰকলিে নগৰ। চহৰৰ উত্ততৰ সুব ধনতৰখা নিী আৰু পস্তিতম খাৰকাই নিী হব হগতি। ১৯ 

শলেকাৰ হশষ ভাগৰ কথা। ভাৰে হেলেয়া বৃষ্ঠটি সাম্ৰাজযৰ অধীন আলিি। ভাৰেৰ লবখযাে 

উতিযাগপলে জামতিিজী টাটাই লপটিবাগ ধে (Pittsburgh) েীক্া হেয়াৰ কৰা বযস্তক্ত 

হকইজনমানক িগধলৰ ভাৰেে এক েীখা উতিযাগ গঢ়াৰ ইচ্ছাৰ কথা ক'হি। ইয়াৰ লকিুলিন 

আগতে হেও মানতচষ্টাৰে থমাচ কালি ধতি (Thomas Carlyle) নামৰ হসই সময়ৰ লবখযাে 

িাশ ধলনক, বুৰঞ্জীলবি, গলণেজ্ঞ েথা সমাজ লবতেষক গৰাকীৰ এক ভাষণে শুলনলিি হয্ "লয্ 

ৰাষ্ট্ৰই  েীখাৰ ওপৰে লনয়ন্ত্ৰণ কলৰব, হসই ৰাষ্ট্ৰই হসানকাতিই হসাণৰ ওপৰতো লনয়ন্ত্ৰণ কলৰব 

(The nation which gains control of iron, soon acquires the control of gold)। হসই 

কথালখলন শুনাৰ পাচে জামতিিজীৰ মন ভাৰেবষ ধতো এক েীখাৰ কাৰখানা খুলিবৰ বাতব 

উদ্বাউি হহ উষ্ঠঠি। ১৯০৮ চনে সাক্ী (Sakchi) নামৰ গাৱে জামতিিজীতয় ভাৰেৰ প্ৰথম 

েীখা প্ৰকিৰ কাম আৰম্ভ কলৰতি আৰু ১৯১২ চনে উক্ত কাৰখানাে হিাহা আৰু েীখাৰ 

উৎপািন আৰম্ভ হ'ি। ১৯১৯ চনে সাক্ী গাৱৰ নাম সিলন কলৰ  জামতিিজীৰ নাতমতৰ 

জামতিিপুৰ কৰা হ'ি আৰু ইতয়ই আস্তজৰ ভাৰেবষ ধৰ লবখযাে েীখা নগৰী জামতিিপুৰ। 

         ২০১২ চনে জামতিিপুৰে েীখা উৎপািতন এশ বিৰ সমূ্পণ ধ কলৰতি। হসই ২০১২ চনৰ 

২২ আগষ্ট। উত্তৰপূৱৰ িুৱাৰ মুখ গুৱাহাটী মহানগৰৰ লচলৰয়াখানা পথে থকা বনু নামৰ কুকুৰ 

ভািতপাৱা হিাৱািীজনীতয়  এক সতপান হিলখতি। সতপানে আলহ এটা সুন্দৰ পাগৰ হপাৱািীতয় 

(পাগ এলবধ কুকুৰৰ প্ৰজালে আৰু ভাৰেে বহুতে ইয়াক ভিাতফানৰ কুকুৰ বুলি কয়) আলহ 

কতিলহ 'বনুবা মই হোমাৰ ক'ক হয়। মই আতকৌ জন্ম হতিা নহয়। এইবাৰ মই  লিল্লীৰ পলৰবতেধ 

জামতিিপুৰে জন্ম হহতিা। হসানকাতি হমাক হি হয্াৱালহ'। এই সতপান হিখাৰ হকইমাহমান 

আগতে বনুতয় লনজৰ মৰমৰ পাগ ক'কক লচৰলিনৰ বাতব হহৰুৱাইলিি। সতপানতটা হিলখ 

মাজলনশা হঠাে বনুতয় টাটা  টাটা বুলি লচঞলৰ উষ্ঠঠি (সৰুতৰ পৰা হিউোকক বনুতয় টাটা বুলি 

হকলিি)।তটাপলনৰ পৰা খকমকলক উষ্ঠঠ হিউোক বনুৰ কাষ পাতিলগ। 'লক হ'ি বনু?' 

হিউোতক শুলধতি। 'টাটা ক'ক আতকৌ জন্ম হহতি। এইবাৰ লিল্লীৰ পলৰবতেধ জামতিিপুৰে জন্ম 
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হহতি। হমাক ক'কক িাতগ। েুলম হমাক ক'কক আলন লিব িালগ।'  " েুলম ক'কৰ কথা ভালব থকা 

বাতব এইতটা সতপান হিলখিা। এলেয়া শুই থাকা। ৰালেপুৱা হিখা য্াব। লক কলৰব পৰা য্ায়।" এই 

বুলি হক হিউোক পুনৰ হশাৱাপাটীলি গ'ি আৰু বনুও শুই থালকি। 

ৰালেপুৱা শুই উষ্ঠঠতয়ই বনুতয় হােে হিপটপ হি গুগুিে লবচৰাে িালগ গ'ি। ২২ 

আগষ্টে জামতচিপুৰে জন্মতহাৱা পাগৰ লবষতয় লবষতয় লকবা খবৰ হপাৱা য্ায় হনলক। গুগুি 

হ'ি লবশ্বৰ সব ধতেি আৰু সকতিােলক জনলপ্ৰয় চাচধ ইস্তঞ্জন। গুগুিৰ কালহনী আৰম্ভ হহলিি 

১৯৯৫ চনে হষ্টনফিধ লবশ্বলবিযািয়ে। হিৰী হপজ (Larry Page) নামৰ এজন িাত্ৰই হষ্টনফিধে 

পঢ়াৰ কথা ভালবতি আৰু লবশ্বলবিযািয়খন চাবলি য্াওতে, লবশ্বলবিযািয় হিখুওৱাৰ িালয়ত্ব পলৰি 

চাৰতগই লিন (Sergey Brin) নামৰ োে পলঢ় থকা  এজন িাত্ৰৰ ওপৰে। পৰবেী সময়ে িাত্ৰ 

িুজতন এক পাটধনাৰলচপ আৰম্ভ কলৰতি আৰু হেওতিাকৰ হকাঠাৰ পৰাই ইণ্টাৰতনটৰ বাতব এক 

চাচধ ইস্তঞ্জন হেয়াৰ কলৰতি। হসই সময়ে িাতহ িাতহ  ইণ্টাৰতনট  আৰু হৱব চাইট সমূহ  জনলপ্ৰয় 

হবলি আৰম্ভ কলৰলিি আৰু বযস্তক্তগে হৱব চাইট সমূহক ৱৰ্ল্ধৱাইি হৱবৰ ( www) িগে 

সংতয্াগ কলৰ প্ৰতয়াজনীয় েথয লবচালৰ উলিওৱা এক চাচধ ইস্তঞ্জন বা চফটতৱৰ অলেশয় 

প্ৰতয়াজনীয় হহ পলৰলিি। িুই বনু্ধতয় সাস্তজ উলিওৱা চাচধ ইস্তঞ্জন হসতয় অলেতসানকাতি জনলপ্ৰয় 

হহ পলৰি। প্ৰথম অৱস্থাে হেওতিাতক এই চাচধ ইস্তঞ্জনৰ নাম ৰালখলিি হবকৰাব (Backrub)। 

লকিুলিনৰ পাচে হবকৰাবৰ নাম সিলন কলৰ গুগুি (Google) কৰা হ'ি। হিৰী আৰু চাতগ ধইৰ 

িক্য বা লমচন হ'িলগ লবশ্বৰ সকতিালিতক েথয আৰু জ্ঞান সহতজ উপিলি কতৰাৱা। পৰবেী 

সময়ে গুগুতি সকতিাতৰ িৃষ্ঠষ্ট আকধষণ কলৰতি আৰু ১৯৯৮ চনৰ আগষ্ট মাহে অথ ধাৎ 

ক'কৰ  জন্ম মাহে, চানৰ সহ-প্ৰলেস্থাপক এস্তণ্ডতয় (Sun co-founder Andy Bechtolsheim) 

হিৰী আৰু চাতগ ধইক লনজৰ লবলনতয়াগ লহচাতব এখন এক িাখ আতমলৰকান িিাৰৰ হচক লিতি 

আৰু এই লবলনতয়াতগতৰ আৰম্ভ হ'ি গুগুি নামৰ হকাম্পানী। ঘৰৰ হকাঠাৰ পৰা হেওতিাতক 

লনজৰ অলফচ ভাৰাে হিাৱা এটা হগতৰজলি স্থানান্তৰ কলৰতি। এখন িাঙৰ লপংপং হটবুিট 

িাঙৰ িাঙৰ হিস্কটপ কম্পম্পউটাতৰতৰ গুগুিৰ য্াত্ৰা আৰম্ভ হ'ি। গুগুিলি আলহি নেুন 

অলভয্ন্তা, লবলনতয়াগকাৰী আৰু হকলিফলণ ধয়াৰ মাউতণ্টন লভউে স্থাপন হ'ি গুগুিৰ মূখয 

কায্ ধযািয়। িগতে গুগুিলি আলহি হকাম্পানীৰ অলেতক মৰমৰ কুকুৰ য়চকা (Yoshka)। 

হচলিলিষ্ঠট কুকুৰ য়চকাৰ  জন্ম হহলিি ১৯৯৭ চনৰ ২৩ অতটাবৰ োলৰতখ। ২০১১চনৰ মাচধ মাহৰ 

২৩ োলৰতখ হচধয বিৰ বয়সে য়াচকাৰ মৃেুয হয়। গুগুিে কুকুৰ বৰ মৰমৰ, বৰ আিৰৰ। 

কুকুৰক গুগুিে িাকী মাচটে বুলি ভবা হয়। গুগুিৰ কম ধচাৰী সকিক লনজৰ লনজৰ মৰমৰ 

কুকুৰ অলফচলি লনবলি লিয়া হয় য্াতে কম ধচাৰীতয় কামে অলধক মতনাতয্াগ লিব পাতৰ। গুগুিৰ 
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মাউতণ্টনলভউ মূখয কায্ ধযািয়ে থকা য়চকা কাতফে কলফ বা চাহ খাওতে আস্তজও সকতিাতৱ 

য়াচকাক মনে হপিায়। ক'কৰ জন্মৰ এবিৰ পাচ মাহ আগতেই য়চকাৰ মৃেুয হহলিি আৰু 

বনুৰ মতে ক'কৰ ৰ'ি মতিি হ'ি য়চকা। বনুতয় মনতে ভাতব ক'কই লকজালনবা স্বগ ধে য়চকাক 

িগ পাই আলহতি আৰু বহু কথা লশলক আলহতি। গুগুিে ২২ আগষ্টে  জামতিিপুৰে 

জন্মতহাৱা পাগ লবচালৰ নাপাই, বনু হোশ হ'ি আৰু হপপাৰ পলঢ় থকা হিউোকলি চাই ক'হি 

"টাটা আস্তজ হপপাৰে লিয়া হপটচৰ লবজ্ঞাপনতবাৰ হচাৱাতচান। হকাতনাবাই পাগৰ লবজ্ঞাপন 

লিতি হনলক?"  হিউটাতক উত্তৰ লিতি "আস্তজ মাত্ৰ িিলফন হপট চতপতহ লবজ্ঞাপন লিতি। 

হেওতিাতক পাতগা হয্াগান লিতয়। লকন্তু হেওতিাকতটা গুৱাহাটীৰ হহ"। 'আলম আতবলিলি 

িিলফনলি য্াম'। এই বুলি হক বনুতয় কতিজলি ৰাওনা কলৰতি। 

উত্তৰপূৱ ভাৰেৰ িুৱাৰমুখ ঐলেয্যমস্তন্দে গুৱাহাটী চহৰ। গুৱাহাটী হ'ি উত্তৰপূৱ 

ভাৰেৰ একমাত্ৰ মহানগৰ বা লচষ্ঠট। ভাৰেৰ একমাত্ৰ নি (male river) েথা সৃষ্ঠষ্টকেধা িহ্মাৰ 

মানসপুত্ৰ িহ্মপুত্ৰ নিৰ িলক্ণ পাৰে অৱলস্থে গুৱাহাটীৰ পুৰলণ নাম আলিি 

প্ৰাগতজযালেষপুৰ। এই প্ৰাগতজযালেষপুতৰই আলিি োহালনৰ মহাভাৰেৰ প্ৰলসদ্ধ কামৰূপ হিশৰ 

ৰাজধানী। লচৰতসউজীয়া নীিাচি, ভূৱতনশ্বৰী, শৰণীয়া, নৰকাচি আলি পাহাতৰতৰ আবৃে এই 

গুৱাহাটী মহানগৰ। গুৱাহাটীৰ মাতজতৰ হব হগতি িহ্মপুত্ৰৰ উপনিী ভৰিু আৰু 

গুৱাহাটীৰ  িলক্ণ -পস্তিম হকাণে আতি মতনাতমাহা সতৰাবৰ িীপৰ লবি। সময়ৰ হহচাে আৰু 

প্ৰিুষ ধণৰ প্ৰতকাপে য্লিও ভৰিু নিী আৰু িীপৰ লবিৰ এলেয়া ককাি হবকা হ'ি েথালপ ভৰিু 

আৰু িীপৰ লবিক বাি লি গুৱাহাটীৰ হভৌগলিক লস্থলেৰ কথা ভালবব হনাৱালৰ। মহাভাৰে আৰু 

পুৰাণ আলি পুৰলণ গ্ৰন্থতো প্ৰাগতজযালেষপুৰ আৰু কামৰূপৰ উতল্লখ আতি। কামৰূপৰ ৰজা 

ভগিত্তই মহাভাৰেৰ য্ুদ্ধে হকৌৰৱৰ পক্ৰ হহ য্ুজ কলৰলিি। িহ্মপুত্ৰৰ পাৰে কামাখযা 

পাহাৰৰ ওপৰে অৱলস্থে শস্তক্তপীঠৰ এক মূখয পীঠ হ'ি কামাখযা পীঠ। কামাখযা মস্তন্দৰৰ িগে 

জলৰে হহ আতি শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু নৰকাসুৰৰ ইলেহাস। কামাখযা, বলশি, উমানন্দ, উগ্ৰেৰা আৰু 

বহুতো সৰুবৰ মস্তন্দৰৰ অৱলস্থলেৰ কাৰতণ বহুতিাতক গুৱাহাটীক মস্তন্দৰৰ চহৰ ( city of temple) 

বুলিও উতল্লখ কতৰ। গুৱাহাটী মহানগৰৰ িলক্ণ-পূৱ হকাণে আৰু গুৱাহাটী লচিং পথৰ িালেে 

অৱলস্থে অসমৰ ৰাজধানী লিচপুৰ। এই লিচপুৰৰ পৰা ঐলেহালসক বলশি আেমলি হয্াৱা পথৰ 

কাষতে অবলস্থে গুৱাহাটীৰ লবখযাে হপাহনীয়া জীৱজন্তুৰ হিাকান েথা লচলকৎসািয় 'িিলফন'। 

আতবলি সময়ে বন ু হিউোকৰ িগে হগ িিলফনে উপলস্থে হ'িলগ। িিলফনৰ গৰাকীতয় 

আতথতবতথ িুতয়াতক বলহবলি লিতি আৰু শুলধতি "আতপানাতিাকক লক িাতগ?" বনুতয় উত্তৰ 

লিতি 'আতপানাতিাকৰ োে পাগৰ হপাৱালি হপাৱা য্ায় হনলক?' "হয় হপাৱা য্ায়। লকন্তু বেধমান 
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আমাৰ িগে নাই। অিধাৰ লিতি আলন লিম।" 'ক'ৰ পৰা আলন লিব?' বনুতয় শুলধতি। হিাকানীৰ 

উত্তৰ "জামতিিপুৰৰ পৰা আলন লিম। উত্তৰ শুলন বনু লচঞলৰ উষ্ঠঠি 'লক? সচালকতয় 

জতিিপুৰৰ পৰা আলন লিব?' "হয় বেধমান কলিকোৰ চাপ্লাই নাই। হসতয় জামতিিপুৰৰ পৰা 

আলন আতিা। জামতিিপুৰৰ পৰা হৰতিতৰ কলিকো আতহ আৰু কলিকোৰ পৰা লবমাতনতৰ 

গুৱাহাটীলি আলহব। হসতয় িাম অিপ হবলচ পলৰ আতি।" আনন্দে উদ্বাউি বনুতয় িিলফনৰ 

মালিকক ক'হি" িামৰ লচন্তা নকলৰব। হমাক জামতিিপুৰৰ পৰা এটা পাগৰ হপাৱািী আলন লিব 

িাতগ য্াৰ জন্ম ২২ আগষ্টে হহতি, অথ ধাৎ য্াৰ জন্মলিন এই বিৰৰ ২২ আগষ্ট।' "মই খবৰ কলৰ 

জনাম আৰু য্লি ২২ আগষ্ট োলৰতখ জন্ম হহাৱা হপাৱালি আতি হেন্ত লনিয়লক আলন লিম"। 

বনুতয় শুলধতি 'লকমান িাম িালগব?' িিলফনৰ গৰাকীতয় উত্তৰ লিতি " লবশ হাজাৰ। িহ হাজাৰ 

অলগ্ৰম ধন আৰু িহ হাজাৰ লনয়াৰ সময়ে।" হিউোকলি চাই বনুতয় আতিশ লিি "টাটা িহ 

হাজাৰ টকা লি লিয়া" আনন্দে আত্ম হাৰা হহাৱা বনুৰ মুখলি চাই  হিউোতক িিলফনৰ 

মালিকক টকা িহ হাজাৰ লি লৰলচপ্ট খন হি পতকটে ভৰাতি। টকা হােে পাই িিলফনৰ 

গৰাকীৰ মুখখন পূণীমাৰ হজানৰ িতৰ উজ্বি হহ উষ্ঠঠি। বনুলি চাই ক'হি "মই এসপ্তাহৰ 

লভেৰে খবৰ লি আতিা। হোমাৰ নাম আৰু হফান নম্বৰ এই িাতয়ৰী খনে লিলখলথ  হয্াৱা"। 

বনু:৯৮৫৯৯-২৮৬০৪, জতুৰাি বুলি িাতয়লৰে লনজৰ নাম আৰু হফান নম্বৰ লিলখ হিউোকৰ 

হসতে আনন্দমনতৰ বনু ঘৰলি উভলেি। গাড়ীে গতণশগুলৰৰ য্ানজটে আবদ্ধ হহ কথা পালে 

থাতকাতে বনুতয় হিউোকক ক'হি "টাটা হচাৱা মই হকলিতিা নহয় ক'ক আতকৌ ঘূলৰ আলহব 

আৰু প্ৰথম প্ৰমাণ  লহচাতব হিলখিা, সতপানে হিখাৰ িতৰ িিলফতন জামতিিপুৰৰ পৰাই 

ক'কক আলন লিব। আলমতো হেওতিাকক সতপানৰ কথা, জামতিিপুৰৰ কথা হকাৱাই নালিতিা। 

প্ৰথম অংকতটা লমলিি হয্লেয়া ২২ োলৰখৰ  জন্মলিনৰ অংকতটাও লমলিব।" বনুলি চাই 

হিউটাতক ক'হি "য্লি  ২২ োলৰতখ জন্ম হহাৱা পাগ লিব হনাৱাতৰ হেতন্ত লসহেৰ পৰা পাগ নাতনা 

আৰু িহ হাজাৰ  টকাতটা ঘূৰাই িম"। সৰুতে কুকুতৰ কাতমাৰাৰ পাচে নাৰীে হিাৱা ১৪টা 

হবজীৰ কথা ভালবতিই বনুৰ হিউোতক কুকুৰ হপাহাৰ লচন্তা মনৰ পৰা বাি লিতয়। লকন্তু একমাত্ৰ 

জীতয়কৰ বাতবই সকতিা কথাতে হয়ভৰ লি য্ায়। বনুতয়ও হিউোকক আশ্বাস লি ক'হি " ২২ 

োলৰতখ জতিিপুৰে জন্ম হহাৱা পাগৰ বালহতৰ আন পাগ হকলেয়াও লনলনও"। 

              এসপ্তাহ পাচে িিলফনৰ গৰাকীৰ পৰা বনুলি হফান আলহি। ২২ আগষ্টে জন্মতহাৱা 

পাগৰ হপাৱািীৰ খবৰ জামতিিপুৰৰ পৰা অহা বুলি গম পাই বনু আনন্দে আত্মহাৰা হ'ি। 

িিলফনৰ গৰাকীতয় িগতে জনাতি হয্ হপাৱািীতটা হহতনা হিাৱািীতহ, ি'ৰা নহয়। 

বনুতয়  িিলফনৰ গৰাকীক জনাতি হয্ এইতটা আৰু ভাি কথা, কাৰণ হমাৰ আগৰ কুকুৰতটাও 
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মাইকীতয়ই আলিি। িিলফনৰ গৰাকীতয় িগতে বনুক জনাতি হয্ বেধমান হপাৱািীতটাৰ বয়স 

মাত্ৰ ৮ লিনহৰ হহতি। োইৰ বয়স ৪০/৪৫ লিন মান হতিই জামতিিপুৰৰ পৰা অনাৰ বযৱস্থা 

কলৰব পৰা য্াব। পলৰস্কাৰ নগৰ জামতিিপুৰক টাটা নগৰ বুলিও  জনা য্ায়। েীখাৰ কাৰখানা 

থকা বাতব জামতিিপুৰ েীখা নগৰী (Steel city) বুলিও জনাজাে। জামতিিপুৰ নগৰৰ 

পলৰকিনা কৰাৰ সময়তে নগৰ খনৰ হি-আউট প্ৰস্তুে কৰা লপটধািবাগৰ জলুিন হকতনিী 

চাহলিন( Julin Kennedy Sahlin) নামৰ আলকধতটক গৰাকীক জামতিিজীতয় নগৰ খনে 

পয্ ধযাপ্ত খািী ঠাই, পাকধ, ফুটবি-হকী আলিৰ হখি পথাৰ, মস্তন্দৰ-মিস্তজি-গীজধা আলিৰ বাতব 

সুকীয়া ঠাই ৰালখবৰ বাতব লনতিধশ লিলিি। জামতিিজীৰ িৰূিলশ ধোৰ বাতবই জামতিিপুৰ হকাতনা 

লমউলনলচপািষ্ঠট নথকা চহৰ হহতয়া ভাৰেে পলৰস্কাৰ পলৰচ্ছনোৰ হক্ত্ৰে স্তজলিলক আতি। ১৭ 

হচতপ্তম্বৰ, ২০১২; গুৱাহাটী চহৰে ধুমধাতমতৰ লবশ্বকম ধাপূজাৰ আতয়াজন হ'ি।পূজাৰ লিনা 

বনুও হিউোকৰ িগে আতবলি সময়ে পূজা চাবলি বুলি ওিাই গ'ি আৰু কামাখযা মস্তন্দৰৰ 

পািেলিে থকা উত্তৰপূৱ ভাৰেৰ একমাত্ৰ লবশ্বকম ধা মস্তন্দৰে হসৱা জনাই কুকুৰৰ হপাৱািীজনী 

য্াতে ভাতি কুশতি আলহ গুৱাহাটী পায়লহ োতৰই প্ৰাথ ধনা কলৰতি। ঘূলৰ আতহাতে বনুতয় 

হিউোকক ক'হি, বিা আলম িিলফনে হসামাই য্াও। বনুৰ কথামতেই হিউোতক গাড়ী 

লিচপুৰৰ ফাতি হপানাতি আৰু িিলফনৰ সনু্মখে গাড়ী ৰখাতিলগ। 

িিলফনৰ গৰাকীতয় বনুক হিলখ কথা আৰম্ভ কলৰতি। "লচন্তা নকলৰব। ৬ অতটাবৰে 

জামতিিপুৰৰ পৰা িুৰন্ত এক্সতপ্ৰচে আলহ হাওৰা পাবলহ আৰু ৭ অতটাবৰে হজট এয়াৰতৱজৰ 

লবমানতয্াতগ কলিকোৰ হনোজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু  লবমান বন্দৰৰ পৰা আলহ গুৱাহাটীৰ 

হিাকলপ্ৰয় হগাপীনাথ বৰিলি লবমানবন্দৰ পাবলহ। লবমান বন্দৰৰ পৰা আমাৰ হিাকানলি আলহ 

থাতকাতে আলম আতপানাক হফান কলৰ জনাই লিম। আপুলন আলহ হি য্াবলহ। গুৱাহাটী লবমান 

বন্দৰৰ নামাকৰণ অসমৰ প্ৰথম মূখযমন্ত্ৰী েথা স্বাধীনো সংগ্ৰামী ৺ হগাপীনাথ বৰিলিৰ স্মৃলেে 

কৰা হহতি। হগাপীনাথ বৰিলিৰ জন্ম ১৮৯০ চনৰ ৬ জনু োলৰতখ নগাও স্তজিাৰ ৰহাে হহলিি। 

সু্কিীয়া লশক্া হশষ কৰাৰ পাচে হেও কটন কতিজে নাম ভলেধ কতৰ আৰু োৰ পৰা আইএ 

পাচ কলৰ পৰব ধেী সময়ে কলিকোৰ লবখযাে স্কষ্ঠটচ চাচধ কতিজৰ পৰা লবএ পাচ কতৰ। োৰ 

পাচে কলিকো লবশ্বলবিযািয়ৰ পৰা এমএ পাচকলৰ হেও ওকািলে পঢ়া আৰম্ভ কতৰ। লকন্তু ি 

পৰীক্াৰ ফাইতনি পৰীক্া লনলিয়ালক হেও গুৱাহাটীলি ঘূলৰ আতহ আৰু েৰুণ ৰাম ফুকনৰ 

অনুৰুধ মতম ধ ভৰিমুুখৰ লবখযাে হসাণাৰাম হাইসু্কিৰ প্ৰধান লশক্কৰ িালয়ত্ব গ্ৰহণ কতৰ। 

হসাণাৰাম সু্কিৰ িালয়ত্বে থকাৰ সময়তে হেও ি পাচ কতৰ আৰু োৰ পাচে গুৱাহাটীে 

ওকািলে আৰম্ভ কতৰ। ভাৰেৰ স্বাধীনো আতন্দািনে হেও অগ্ৰণী ভূলমকা গ্ৰহণ কতৰ আৰু 
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হজিলি য্ায়। হজিে থকা সময়তে হেও শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ, বুদ্ধতিৱ, হজৰে মহম্মি আলি 

হকইবাখতনা গ্ৰন্থ ৰচনা কতৰ। ভাৰেৰ ৰাজয সমূহৰ গ্ৰুলপংৰ সময়ে আৰু ভাৰে লবজানৰ 

সময়ে হেওৰ প্ৰতচষ্টাতে অসম পালকস্থানৰ অন্তধভুক্ত হনাতহাৱালক থাতক আৰু ভাৰেবষ ধে 

চালমি হয়। স্বাধীনোৰ পাচে হেও অসমৰ প্ৰথম মূখযমন্ত্ৰী হয় আৰু ১৯৫০ চনৰ ৫ আগষ্টে 

হেওৰ মহাপ্ৰয়াণ হয়। িিলফনৰ মালিকৰ িগে কথাপালে সন্তুষ্ট হহ বনুতয় হিউোকক ক'হি 

"টাটা ব'িা ঘৰলি য্াও। গধুলি আতকৌ অসম ষ্ঠিলবউনৰ লবশ্বকম ধা পূজা চাবলি য্াব িালগব নহয়। 

হসইখন পূজা িশ ধন নকলৰতি গুৱাহাটীে লবশ্বকম ধা পূজা সমূ্পণ ধলক হচাৱাতয্ন নািাতগ।" 

৭ অতটাবৰ, ২০১২। ৰালেপুৱাতৰ পৰা বনুৰ মন উচলপচ। আস্তজ কুুুকুৰৰ হপাৱািীতটা আলহ 

হপাৱাৰ কথা। হিউোকক ক'হি আস্তজ কতিজ নায্াও হনলক? য্লি হপাৱািী জনী হসানকাতি 

আতহ হেতন্ত আলনবলি য্াওতে হিৰী হব। মাতক বনুৰ কথা শুলন হজকতককাই উষ্ঠঠি। কুকুৰৰ 

কাৰতণ কতিজৰ ক্লাচ ক্লে কলৰব নািাতগ। আলনবলি য্াওতে হিৰী হ'হি এতকা হিৱসখন েি 

নায্ায়। লথক হেতনতে িিলফনৰ  মালিতক হফান কলৰতি। হপাৱািীতটা আলহ কলিকো পাতিলহ। 

আতবলি ৪ বজাৰ হজট এয়াৰতৱজৰ লবমান হয্াগৰ গুৱাহাটীলি আলহব। গলেতক হবিেিাৰ 

িিলফন পাওতে ৭টা মান বাস্তজব। িিলফনৰ মালিকৰ হফান হপাৱাৰ পাচে সাস্তজ কালচ বনু 

কটন কতিজলি বুলি ওিাই গ'ি। ১৮৯৯ চনে হয্লেয়া অসম বৃষ্ঠটিৰ অধীন আলিি, ৰাইজৰ 

িাবী জনাই ৺মালনক চন্দ্ৰ বৰুৱাতিতৱ হেলেয়াৰ অসমৰ মূখয কলমচনাৰ চাৰ হহনৰী হেিতমন 

কটন (Sir Henry Stedman Cotton) িাঙৰীয়ালি লিলখতি হয্ অসতমই এতন এখন ৰাজয য্'ে 

হকাতনা কতিজ নাই। গলেতক অসমে এখন কতিজ স্থাপন কলৰব িাতগ আৰু ইয়াৰ বাতব 

গুৱাহাটীতয়ই সকতিাতৰ কাৰতণ সুলবধাজনক ঠাই। ১৮৯৯ চনৰ ৩ নতবম্বৰৰ লিনা কটন চাহাতব 

হঘাষণা কলৰতি হয্ গুৱাহাটীে এখন কতিজ স্থাপন কৰা হব। ৰাইতজ লসদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলৰতি হয্ 

কতিজ খনৰ নাম কটন কতিজ হব আৰু ১৯০১ চনৰ ২৭ হম োলৰতখ লনজৰ নামে স্থাপন 

হহাৱা কটন কতিজ চাৰ হহনৰী হেিতমন কটন িাঙৰীয়াই উতদ্বাধন কলৰতি। এই কতিজতেই 

অসমৰ প্ৰথম মূখযমন্ত্ৰী হগাপীনাথ বৰিলি হিতৱও অধযয়ণ কলৰলিি। কতিজৰ পৰা আলহ ঘৰে 

বনুৰ আতকৌ উচলপচ িালগি। প্ৰায় ৭ মান বজাে িিলফনৰ মালিতক বনুলি হফান কলৰতি। গাড়ী 

আলহ ফাাঁচী বজাৰৰ ওপৰ পাতিলহ আতপানাতিাক আলহব পাতৰ। আস্তজকালি পাতচ বহুতে ফাাঁচী 

বজাৰক হফস্তঞ্চবজাৰ বুলিতহ কয়। ফাাঁচীবজাৰৰ িগতে থকা হজিে মানুহক ফাাঁচী লিয়াৰ পৰাই 

এসময়ে ঠাই লখলনৰ আৰু বজাৰ খনে নাম ফাাঁচী বজাৰ হহলিি। এলেয়া অবতশয োৰপৰা 

হজিখন উষ্ঠঠ গ'ি আৰু অসমৰ বালহৰৰ পৰা অহা হবপাৰী সকতি ফাাঁচী বজাৰক হফস্তঞ্চবজাৰ 

কলৰ হপিাতি। অৱতশয বহুতো পুৰলণ অসমীয়া মানুতহ এলেয়াও বজাৰ খনক ফাাঁচী বজাৰ 
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বুলিতয়ই কয়। ফাাঁচীবজাৰ অসম েথা উত্তৰপূৱৰ বযৱসায়ৰ প্ৰাণতকন্দ্ৰ। লকন্তু এই বজাৰ বালহৰৰ 

পৰা অহা অনাঅসমীয়া বযৱসায়ীৰ সমূ্প ধণ িখিে। োে অসমীয়া বযৱসায়ীৰ স্থান োহালনও 

নালিি আস্তজও নাই। 

 লস স্তজলক নহওক, িিলফনৰ পৰা হফান পাই মাক আৰু হিউোক িুতয়াতক িগে হি 

বনুতয় কুকুৰ আলনবলি বুলি িিলফনলি ৰাওনা কলৰতি মাক আৰু হিউোকক িগেলি বনু হগ 

িিলফন পাতিলগ। িিলফনৰ মালিতক হা াঁলহ মালৰ আহক বুলি সকতিাতক আিৰলণ জনাতি। 

আতপানাৰ কুকুৰ আলহ গ'ি এই বুলি হিাকানৰ চুকে থকা এটা সৰু বাকচলি (cage) আঙুলিয়াই 

হিখুৱাতি। োৰ পাচে বাকচতটা হিাকানৰ মস্তজয়াৰ মাজলি আলন বাকচৰ িুৱাৰ খন খুলি লিতি। 

িুৱাৰখন খুলি লিয়াৰ িতগ িতগ োৰ পৰা এটা মুগা বৰণৰ পাগৰ হপাৱািী আৰু এটা বগা ৰঙৰ 

লমলন পতমলৰয়ানৰ হপাৱািী ওিাই আলহি। িিলফনৰ গৰাকীতয় িুটা সৰু বাষ্ঠটে পানী আলন 

িুতয়াটাতক খাবলি লিতি। কুকুৰ হপাৱািী িুটাই মুকলি হবলি পাই আনন্দে জলপয়াবলি ধলৰতি 

আৰু হিৌলৰ হগ চপক চপক হক পানী হখাৱাে িালগি। পাগৰ হপাৱািীতটা অলেশয় চটফটীয়া 

আৰু স্মাটধ আলিি। লনজৰ পানীলখলন খাই োই লমলন পতমলৰয়ানতটাক আেৰাই োক লিয়া 

পানীলখলনও হখাৱাে িালগি। োৰ পাচে োই আলহ লমলন পতমলৰয়ানৰ হনগুৰে ধলৰ টালন লিতি। 

িিলফনৰ গৰাকীতয় বনলুি চাই ক'হি "চাওক আতপানাৰ হপাৱািীতটা লকমান স্মাটধ আৰু 

স্ফূষ্ঠটধবাজ। আলহতয়ই হখিাে িালগি। এসময়ে ই সাংঘাষ্ঠটক হচাকা আৰু খুউব ভাি কুকুৰ 

হবলগ।" কুকুৰ হপাৱািীতটালি চাই বনুৰ হিউোতক িিলফনৰ গৰাকীক উত্তৰ লিতি "লকন্ত ই 

হেতনই হচতফৰা হপাৱািী। অৱতশয হিখাে গঢ়তটা বৰ ধুনীয়া। লকিুমান হপাৱািী ইমান হহৰ্ল্ী 

আৰু হথাতিাকা থাতক"। িিলফনৰ গৰাকীতয় উত্তৰ লিতি "কুকুৰ লকতনাতে হচতহৰােলক স্মাটধ 

আৰু স্ফূষ্ঠটধবাজ হয়তন নহয় চাব িাতগ, হচতহৰা নহয়। োতে িুলিন ধলৰ িানা পানী হপাৱা নাই 

বাতব আৰু ক্ীণাই হগতি। পায়খানা, হপচাব কলৰব বুলি আতনাতে ইহেক খুউব কম খাবলি 

লিতয়"। বনুতয় ইলেমধয পাগৰ হপাৱািীতটা আৰু লমলন পতমলৰয়ানতটাৰ িগে হখিাে িালগি। 

বনুলি চাই িিলফনৰ গৰাকীতয় কাগজ এখন আগবঢ়াই লিতি। কাগজ খন আলিি পাগ 

হপাৱািীতটাৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বা বাথ ধ চাষ্ঠটধলফতকট। 

Breed: Pug 

Name of puppy: Laila  

Colour: Brown  

Father's name: Allen  

Mother's name: Queen  

Date of birth: 22.08.2012 
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Place of birth: Jamshedpur  

 

চাষ্ঠটধলফতকটখন হােে হি বনুতয় হা াঁলহতি আৰু িিলফনৰ গৰাকীক ক'হি " এতিন আৰু কুইনৰ 

জীতয়কৰ নাম িায়িাতহ লিবলি পাতি। হবতিগ ভাি নাম নাপাতি।" ইয়াতক হক বনুতয় জন্মৰ 

প্ৰমাণ পত্ৰ খন ফালি হকইবাটুকুৰা কলৰতি আৰু ক'হি আস্তজৰ পৰা এইৰ নাম হ'ি ক'ক (Coco)। 

ক'ক বুলি কুকুৰ হপাৱািীতটাক হকািাে েুলিলি বনুতয় চুমাতখাৱাে িালগি। কুকুৰক চুমা হখাৱা 

হিলখ মাক আৰু হিউোতক বনুলি মুখ হঘাপাকলৰ চাতি। িিলফনৰ গৰাকীৰ হােে টকা িহ 

হাজাৰ েুলি লি হিউোতক বনুক ক'হি "এলেয়া আৰু ইয়াে হৰ থকাৰ কাম নাই,ৰালে চাতৰ আঠ 

বাস্তজি। ঘৰলি য্াও। " ক'কক হকািাে হি লেলনও িিলফনৰ পৰা ওিাি। লমলন পতমলৰয়ানতটাতৱ 

ঠৰলহ বনুৰ মুখলি চাই থালকি। বনুতয় বাতপকলি চাই ক'হি "টাটা িগ হহৰুৱাই লমলন 

পতমলৰয়ানতটাতৱ ইমান িুখ কলৰতি োতকা হি য্াও হনলক?" িিলফনৰ গৰাকীতয় বনুলি চাই কতি 

"এইতটা লিব হনাৱাতৰা। অিধাৰ আতি। কাইলি পুৱাই লচিঙৰ পৰা আলহ হি য্াবলহ। মই গুৱাহাটী 

হপাৱাৰ খবৰ লিতিাতয়ই। পুলিচৰ মানুহ, গুৱাহাটী পাই কুকুৰ হপাৱািী নাপাতি লিআইস্তজতয় 

হমাক িক আপে ভৰাব"। ক'কক িগে হি বনু, হিউোক আৰু মাতক ঘৰলি বুলি ৰাওনা 

কলৰতি। এতনলকতয় বনুহেৰ ঘৰে আলব ধভাব হ'িলহ Wonder Pug Coco.  
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COCO THE WONDER PUG 
CHAPTER-II 

(২) মৃতয ু নিিয়ী ক'ক 

 

িিলফনৰ পৰা আলহ ক'কই লচলৰয়াখানা পথৰ বনুহেৰ হেটলি আলহ স্বস্তিৰ লনশ্বাস হপিাতি। 

জামতিিপুৰৰ পৰা হৰতিতৰ আৰু কলিকোৰ পৰা লবমাতনতৰ আলহ ক'ক ভাগৰুৱা হহ পলৰলিি। 

িগতে িুলিন ভািিতৰ খাবলি হনাতপাৱা বাতব ক'ক বৰ ভুকােুৰ  হহ আলিি। ক'কই খাবৰ বাতব 

বনুৰ মাতক এবালে ৰতয়ি হকলনন লেয়াই কুমলিবলি লিতি। ইফাতি হভাকে ক'ক অলধয্ ধয হহ 

পলৰি। উপায় নাপাই বনুতয় মাকক ক'হি "মা গৰম পানীে লেয়াই হসানকাতি হকামিাই লিয়া"। 

বনুৰ কথা মতে মাতক ৰতয়ি হকলনন (কুকুৰৰ এলবধ খািয ) লখলন গৰমপানীে লচৰা হকামতিাৱাৰ 

িতৰ হকামিাই ক'কক খাবলি লিতি। হভাতক িতঘাতণ থকা ক'কই ৰতয়ি হকলনন হগা গ্ৰাতস 

লগলিতি আৰু হপট ভৰাৰ পাচে  শান্ত হহ টাইিচতে নাক হঘাৰতঘাৰাই শুই পলৰি।ক'ক শুই 

পৰাৰ পাচে মাক আৰু হিউোকৰ িগে গুৱাহাটীৰ লবখযাে চাইলনজ হৰষু্টতৰণ্ট চুংফাৰ পৰা 

অঅধিাৰ লি অনা লনশাৰ আহাৰ খাই বনু আৰু হিউোক হচাফাে বলহ পলৰি। ক'কক আলনবলি 

হয্াৱাৰ সময়তে বনুৰ মাতক হঘাষণা কলৰলিি হয্ মই ঘূলৰ আলহ ভাে বনাব হনাৱাতৰা। ভাে খাই 

উষ্ঠঠ িতগ িতগ হশাৱা স্বাস্থযৰ বাতব হবয়া বুলি বনুৰ মাতক বনু আৰু হিউোকক লনশা আহাৰ 

হখাৱাৰ ৩০/৪০ লমলনট মান পাচেতহ শুবলি লিতয়। সাধাৰণতে এই সময়ে বনু আৰু হিউোতক 

এতকিতগ ষ্ঠটলভে লনউজ চাই আৰু লবলভন্ন লবষয়ে কথা পাতে। ক'ক অহাৰ পাচে বনুতয় 

হিউোকক ভাে খাই উষ্ঠঠ কতি " আস্তজ আলম ষ্ঠটলভ নাচাও। মই আস্তজ হোমাক পাগৰ লবষতয় 

জ্ঞান লিম। েুলমতো হমাক সিাতয় কাতমাৰ লিতয় থাকা।" বনুৰ কথা শুলন হিউোতক হা াঁলহ হা াঁলহ 

ক'হি " মই লকবা কুকুৰ হনলক কাতমাৰ লিবলি?" বনুতয়ও হিউোকৰ কথাে হা াঁলহ  উষ্ঠঠি আৰু 

ক'হি "শুনা টাটা, পাগ কুকুৰলবধ সৰু হ'হিও অলেশয় ধুনীয়া, নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ। হিষ্ঠটন ভাষাে 

পাগৰ বণ ধনা কলৰবলি য্াওতে 'মুিটাম ইন প্ৰাভ (multum in parvo)' অথ ধাে a lot of dog in a 

small place বুলি বণ ধনা কতৰ। অসমীয়াে হয্ এষাৰ কথা আতি বুলি এলিন হকলিিা 'বাঘ চাব 

খুস্তজতি লবড়ািীতক চাবা, ভাি মানুহ চাবলি হ'হি আলিবাটলি য্াবা' ষ্ঠঠক হসই িতৰ কুকুৰ লবষয়ৰ 

জালনবলি হ'হি লৰংস কুকুৰ হপাহােলক পাগ হপাহা উলচে। সৰু হ'হিও পাগতবাৰ শস্তক্তশািী 

আৰু সাহসী লকন্তু খঙাি আৰু লৰংস নহয়। সৰহ সংখযক পাতগই সৰু িৰা হিাৱািীৰ িগে 

হখলি ভািপাই আৰু পাতগ কাৎলচে হেলেয়াবাতহ কাতমাতৰ। পাতগ মানুহৰ িগ খুউব ভাি পাই 

আৰু িাৰ িতৰ গৃহস্থৰ িতগ িতগ ফুতৰ। পাতগ গৃহস্থ বা মালিকৰ মনৰ ভাৱ ভঙ্গী অলে সহতজ 

বুস্তজ পাই আৰু হসই মতে লনজৰ ভাৱ আৰু বযৱহাৰ বযক্ত কতৰ।গৃহস্থ বা মলিকৰ মতনাতয্াগ 

পাতগ বৰ ভাি পাই আৰু হসতয় মতনাতয্াগ আকধষণ কলৰবলি  হচষ্টা কলৰ থাতক। 
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পাগৰ লবষতয় প্ৰথম চীনতিশে উতল্লখ হপাৱা য্ায় আৰু চঙ বংশৰ (Song Dynasty) 

ৰাজত্ব কািে পাগক ৰজাৰ ৰাজসভাৰ হশাভাবদ্ধধন কৰা হিখা হগলিি। হসইবাতবই পাগক চীনৰ 

কুকুৰ বুলিতয়ই কয়। পুৰলণ কািে চীনে ৰাজপলৰয়ািৰ সিসযক সংগ লিবৰ বাতবও ৰাজ 

প্ৰসািে পাগ ৰখা হহলিি। চীনৰ ৰজা সকতি পাগক অলেশয় মৰম আিৰ কলৰলিি আৰু 

লসহেক িাহলবিাহে ৰখাৰ িগতে ৰতয়ি গাতিধ পাগক পহৰা লিলিি। চীনতিশৰ পৰা হষাল্ল 

শলেকাে পাগক হতিণ্ড, ইংতিণ্ড আৰু পস্তিম ইউতৰাপলি অনা হয়।ইংতিণ্ডৰ ৰাণী লভতটালৰয়াই 

(Queen Victoria) পাগ অলেশয় ভাি পাইলিি আৰু পাগক ৰাজকীয় ময্ ধযািা লি প্ৰলেপাি কলৰলিি। 

মহাৰাণী লভতটালৰয়াৰ অিগা(Olga), পািধ' (Perdo), লমকা (Minka), ফাষ্ঠটমা(Fatima) আৰু হভনাি 

(Venus) নামৰ বহু হকইটা পাগ আলিি। লভতটালৰয়াৰ পাচে লকং জজধ পঞ্চম আৰু লকং এিৱািধ অষ্টম 

আলিতয়ও পাগ খুউব ভাি পাইলিি আৰু ৰাজকীয় কুকুৰ লহচাতব পািন কলৰলিি। লবয়াৰ আগতে 

নাপতিয় বনাপ ধাটৰ ( Napoleon Bonaparte) হপ্ৰয়সী জতিলফনৰ (Josephine)  ফৰচুন(Fortune) নামৰ 

এটা পাগ আলিি।পৰব ধেী সময়ে পাগ আতমলৰকালি য্ায় আৰু আতমলৰকাতো জনলপ্ৰয় হহ পতৰ। 

সামাস্তজক েথা নম্ৰ-ভদ্ৰ হহাৱাৰ বাতব পাগক আতমলৰকাে িগৰীয়া কুকুৰ বলুি আিৰ কৰা হয়। 

ভাৰেবষ ধে ভিাতফানৰ লবজ্ঞাপনে পাগক মাচকট লহচাতব হিখুৱাৰ পাচে পাগ ভাৰেতো জনলপ্ৰয় হয় 

আৰু ভাৰেে পাগৰ চালহিা বঢ়াৰ িতগ িতগ মূিযও বালঢ় য্ায়। এলেয়া বুস্তজিা, আমাৰ ক'ক এটা ৰতয়ি 

কুকুৰৰ বংশধৰ হয়। েুলম লয্িতৰ হকাৱা 'ফটা হওক লিটা হওক পাটৰ টঙািী, কণা হওক কুজা হওক 

ভূঞাৰ হপাৱািী' এতকিতৰ হচতফৰা হহ আলহতিও ক'ক ৰতয়ি হপাৱািী" বনুৰ কথা শুলন থাতকাতেই 

হিউোকৰ ৰালে প্ৰায় ১১-৩০ বাস্তজি আৰু হিউোতক বনুক ক'হি " হব আৰু ; পাগৰ লবষতয় বহুতো 

নজনা কথা জালনতিা। এলেয়া শুবলি য্াও। কাইলি ক'কক 'জীৱবনু্ধ'  িা: শম ধাৰ হম্পিটাি হপট এণ্ড 

হভটলি লনব িালগব নহয়।" এই বুলি হিউোক শুবলি গ'ি। বনুতয় ক'কক হকািাে েুলি লন লনজৰ 

হকাঠাে ক'কৰ বাতব অনা নেুন লবচনাখনে শুৱাই লিতি। গুৱাহাটীৰ হগৌৰৱ হবান্দা মহতবাতৰ য্াতে 

ক'কক খাব হনাৱাতৰ োৰ বাতব ক'কক এখন  িাষ্ঠটৰ আঠুৱা িগাই লিতি আৰু লনতজও আঠুৱা খুলচ।শুই 

থালকি। 

পাচলিনা পুৱা ক'ক হসানকাতি শুই উষ্ঠঠি আৰু ক'কৰ িগতে ঘৰৰ সকতিা শুই উষ্ঠঠি। 

বনুতয় ক'কক হকািাে েুলি ড্ৰলয়ং ৰূমলি হি হগ ক'হি "ক'ক েই ভািিতৰ লনজৰ ঘৰতটা চাই 

ি।" ক'কতয়া আনন্দ মতনতৰ বনুৰ পাতচ পাতচ ঘূলৰ হেটৰ আটাই হকইটা ৰূম চাই সকতিা বস্তু 

বালহনী শুষ্ঠঙ িতি। ইলেমতধয মাতক ৰালেপুৱাৰ জিপান হয্াগাৰ কলৰতি আৰু সকতিা খাবলি 

বলহি। বনুতয় ক'কক আলন হখাৱা হটবুিৰ (িাইলনং হটবুিৰ) ওপৰে বহুৱাই লিতি আৰু কতি 

"চা, এয়া হমাৰ টাটা; আস্তজৰ পৰা এয়া হোতৰা টাটা। এয়া হমাৰ মা; আস্তজৰ পৰা এয়া হোতৰা মা 

আৰু মই হোৰ বনু বা, হোৰ একমাত্ৰ বাতয়ক। এলেয়াৰ পৰা েই আমাৰ ঘৰৰ সিসয।" বনুতয় 
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ঘৰৰ মাক, বাতপক আৰু িুই চালৰজন অন্তৰঙ্গ বনু্ধ-বান্ধবীক েই বুলি সতম্বাধন কতৰ। বাকী 

সকতিাতক েুলম আৰু আপুলন বুলিতহ সতম্বাধন কতৰ। েই শব্দতো োই লনজৰ আতপানৰ হক্ত্ৰতহ 

বযৱহাৰ হয় বুলি ভাতব। ক'কক হটবুিৰ পৰা নমাই লি সকতিাতৱ গুৱাহাটীৰ অলেতক পুৰলণ আৰু 

লবখযাে হশ্বখ িািধাচৰ পৰা অনা হকামি হকামি হিিে ভাৰেবষ ধৰ স্বাি (Taste of India) আমুি 

বাটাৰ িগাই পুৱাৰ জিপান হখাৱাে িালগি। ইয়াণ্ডাবু সলন্ধ আৰু অসম বৃষ্ঠটিৰ অধীনলি হয্াৱাৰ 

প্ৰায় ৫০ বিৰ পাচৰ কথা। ১৮৮০ চনে বংগতিশৰ গুগিী স্তজিাৰ পৰা হশ্বখ হগািাম ইিালহম( 

Shaikh Ghulam Ibrahim) নামৰ বযস্তক্ত এগৰাকী বযৱসায় কলৰবৰ বাতব হফলৰতৰ আলহ গুৱাহাটীৰ 

উজানবজাৰ ঘাটেে নালমিলহ। পৰব ধেী সময়ে হেওৰ আৰু িুজন ভাতয়ক আলহ হেওৰ িগ 

হয় আৰু ১৮৮৫ চনে হেওতিাতক গুৱাহাটীে হশ্বখ িািধাচ স্থাপন কলৰ গুৱাহাটী েথা অসমে 

হিিৰ প্ৰচিন েথা বযৱসায় আৰম্ভ কতৰ। ইয়াৰ আগলিতক অসমৰ মানুতহ হকৱি লবলভন্ন লপঠা, 

িাৰু আলিতহ বনাব জালনলিি আৰু হিি হকতনিতৰ বনাই নাজালনলিি। ইলেমতধয বৃষ্ঠটতি 

অসমে চাহ হখলে আৰম্ভ কলৰলিি আৰু হগািাম হশ্বতখ ভালবতি হয্ অসমে বৃষ্ঠটিৰ চাহতখলে 

প্ৰসাৰ হহাৱাৰ িতগ িতগ হিি, হকক আলিৰ চালহিা বালঢ়য্াব আৰু হবকাৰী বযৱসায়ৰ ভলবষযে 

উজ্বি হব। ১৯০০ চনৰ আগভাগৰ পৰা  হশ্বখ িািধাচৰ হিি অলেশয় জনলপ্ৰয় হয়  আৰু ১৯০৫ 

চনৰ পৰা হঘাৰাবাগীে হশ্বখ িািধাচৰ পৰা হিি লশ্বিঙৰ ৰাজভৱনলি হয্াৱাতটা এক হিনস্তন্দন 

কথা আলিি। আস্তজও অসমৰ মূখযমন্ত্ৰী আৰু ৰাজযপািৰ বাসভৱনলি হশ্বখ িািধাচৰ হিি য্ায়। 

গুৱাহাটীৰ মাজ মস্তজয়া পানবজাৰে, বনুতয় পঢ়া কটন কতিজৰ কাষে হশ্বখ িািধাচ আস্তজও 

সতগৌৰতব উজলি আতি। 

আমুি ভাৰেৰ সকতিােলক জনলপ্ৰয় এক খািয সামগ্ৰীৰ নাম আৰু হিণ্ড। বনুহেৰ 

ঘৰতো আমুি বাটাৰ সকতিাতৰ অলেশয় লপ্ৰয়। বনুৰ হিউোতক হহতনা সৰুতে মতন মতন আমুি 

হে হটমাৰ পৰা হােে আমুি হে হি খাইলিি আৰু োৰবাতব মাকৰ পৰা গালিও খাইলিি। 

ভাৰেে গাখীৰৰ চালহিা পূৰণ কলৰবৰ বাতব আৰু পিচন নামৰ হকাম্পানীৰ ভাৰেে মনপলি 

নাইলকয়া কলৰ গাখীৰ উৎপািক সকিক উলচে মূিয লিবৰ বাতব ১৯৪৬ চনে স্তত্ৰভূবনিাস 

হপতটিৰ হনেৃত্বে আৰু চিধাৰ বল্লভভাই হপতটিৰ পৰামশ ধ আৰু আশীবািে গুজৰাটৰ আনন্দ 

নামৰ ঠাইে "কায়ৰা স্তজিা িুগ্ধ ইউলনয়ণ পলৰসীলমে (Kaira District Milk Union Limited) 

নামৰ হকাম্পানী বা প্ৰলেস্থানৰ জন্ম হয়। পৰবেী সময়ে ইয়াৰ নাম আমুিলি (AMUL: Anand 

Milkers Union Limited) সিলন কৰা হয় আৰু  আমুি হিণ্ডৰ জন্ম হয়। 

স্তত্ৰভূবনিাস হপতটি আমুিৰ প্ৰলেস্থাপক হচয়াৰতমন আলিি আৰু ১৯৭০ চনে অৱসৰ 

হনাতিাৱালিতক হেও এই পিে কায্যলন ধবাহ কলৰলিি। ১৯৪৯ চনে হপতটি িাঙৰীয়াই ি: 
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ভালগ ধজ কুলৰতয়নক আমুিে হয্াগিান কলৰবলি আমন্ত্ৰণ জনায় আৰু কুলৰতয়তন আমুিে 

হয্াগিান কতৰ। প্ৰথম অৱস্থাে কুলৰতয়ন আমিুৰ মহাপ্ৰৱন্ধক(General Manager) আলিি 

আৰু স্তত্ৰভূবনিাস আৰু কুলৰতয়নৰ প্ৰতচষ্টাে আমুি দ্ৰুেগলেে প্ৰসাৰ হয় আৰু আমুতিই 

ভাৰেে িুগ্ধ লবপ্লব বা হশ্বে লবপ্লব  আৰম্ভ কতৰ। ভালগ ধজ কুলৰতয়নক ভাৰেৰ হশ্বে লবপ্লবৰ 

জনক েথা Milk Man of India বুলিও জনায্ায়। হশ্বে লবপ্লব বা হহাৱাইট লৰভলিউচনৰ বাতবই 

বেধমান ভাৰে লবশ্বৰ এক নম্বৰ িুগ্ধ আৰু িুগ্ধজাে সামগ্ৰী উৎপািন কৰা হিশ। ভালগ ধজ 

কুলৰতয়ন পাচে হনচতনি িাতয়ৰী হিভতিপতমণ্ট বিধৰ হচয়াৰতমন লনয্ুক্ত হয়। কুলৰতয়নক 

হেওৰ কামৰ বাতব পদ্মশ্ৰী, পদ্মভূষণ আৰু পদ্মলবভূষণ সন্মাতনতৰ সন্মালনে কৰা হয়। বেধমান 

সময়ে আমুি হিণ্ডতটা গুজৰাট ক'পাতৰষ্ঠটভ লমল্ক মাতকধষ্ঠটং হফিাতৰচন লিলমতটি 

(GCMMFL) নামৰ সংস্থাৰ হােে আতি আৰু এই ক'পাতৰষ্ঠটভ চচাইষ্ঠটে প্ৰায় ৩৬ িাখ সিষয 

আতি। ১৯৬৬ চনে আমুতি লচিতভষ্টাৰ িা চুনহা (Sylvester da Cunha) নামৰ বযস্তক্ত গৰাকীক 

আমুিৰ লবজ্ঞাপন বনাবৰ বাতব িালয়ত্ব লিতয় আৰু হেও আমুি গাি ধ চলৰত্ৰতটাৰ সৃষ্ঠষ্ট কলৰ 

লবজ্ঞাপন আৰম্ভ কতৰ। আমুি গাি ধৰ চলৰত্ৰ অলে জনলপ্ৰয় হয় আৰু হসতয়  আস্তজও আমুিৰ 

লবজ্ঞাপনে হকাতনা হচলিলিষ্ঠট বযৱহাৰ কৰা নহয়। অলবস্তচ্ছন্ন ভাতব প্ৰচিন হহাৱা লবজ্ঞাপন 

লহচাতব আমুিৰ এই লবজ্ঞাপতন গ্ৰীণউইচ বুক অব ৱৰ্ল্ধ হৰকধিচতৰা স্বীকৃলে িাভ কতৰ। হশ্বে 

লবপ্লব আৰু আমুিৰ কালহনীৰ পৰা অনুতপ্ৰলণে হহ লবখযাে কথািলব লনম ধাো শযামতবতনগাতি 

১৯৭৬ চনে মন্থন নাতমতৰ এখন কথািলব লনম ধাণ কতৰ আৰু িলবখনৰ পূস্তজৰ বাতব পাচ িাখ 

গাখীৰ উৎপািনকাৰী কৃষতক িুটকালক বৰঙলন আগবঢ়াই। ১৯৭৭ চনে মন্থতন হেি লহন্দী 

িলবৰ পুৰস্কাৰ িাভ কতৰ। 

পুৱাৰ জিপান খাই বনুৰ মাতক ক'কৰ বাতব লেয়াই ৰখা ৰতয়ি হকলনন অিপমান 

ক'কক খাবলি লিতি আৰু ক'কই আনন্দ মতন হনগুৰ হজাকালৰ হখাৱাে িালগি। বনুহে লয্তহেু 

হেটে থাতক গলেতক বনুৰ মাতক বনুলি চাই ক'হি "মই এলেয়া ক'কক হপিাব, পায়খানা 

কলৰবলি লশকাম।" এইবুলি বনুৰ মাতক ক'কক গাতধাৱা হকাঠালি হি গ'ি আৰু চালৰও কাষ 

ভাজকলৰ মস্তজয়াে এখন বােলৰ কাকে পালৰ লি ক'কক ক'হি "েই সিায় এইিতৰ কাগজে চুচু 

কলৰব িালগব। ঘৰৰ লভেৰৰ ক'হো চুচু নকলৰলব। চুচু িালগতি, হাগু িালগতি আমাৰ ওচৰলি 

আলহ হভৌ হভৌ কলৰলব। নহতি এইিাি হস্কি হিলখি, লপেন খালব।" এই বুলি হক বনুৰ মাতক 

ক'কক হস্কি এিাি হজাকালৰ হিখুৱাতি আৰু ক'কতয়া কথাতবাৰ বুজাৰ িতৰ মূৰতজাকালৰ 

বাথৰূমে পালৰ লিয়া কাগজ খনে হপিাব কলৰতি। এবাৰতে সকতিা কথা বুজা হিলখ ঘৰৰ 

সকতিা।আিলৰে হ'ি। 
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পুৱা িহ বজাে ক'কক িগেলি বনু আৰু হিউোক গুৱাহাটীৰ মািাৰ হটতৰিা পথৰ 

হােীগড়ে থকা জীৱবনু্ধ িা: শম ধাৰ জীৱ-জন্তুৰ লচলকৎসািয় হপট এণ্ড হভটলি বুলি ওিাি। 

হপট এণ্ড হভটে ক'কৰ স্বাস্থয পৰীক্া কতৰাৱাৰ িগতে ক'কক হৰলবজৰ বাতব হবজী লিয়াব 

িালগব। হৰলবজ হ'ি ভাইৰািৰ পৰা হহাৱা িনপায়ী জীৱৰ এক মাৰাত্মক হবমাৰ। অসমীয়াে 

এই হবমাৰক জিােংক হৰাগ বুলি হকাৱা হয়। হৰলবজৰ হকাতনা লচলকৎসা নাই আৰু হসতয় ইয়াক 

বিীয়া মৰণ বুলিও হকাৱা হয়। হৰলবজৰ বাতবই বহু মানুতহ কুকুৰলি ভয় কতৰ। হৰলবজ ভাি 

কলৰবৰ বাতব য্লিও হকাতনা লচলকৎসা নাই , হৰলবজৰ লকন্তু প্ৰলেতষধক েীকা বা হবস্তজ আতি। 

হৰলবজ হৰাগৰ িক্ণ সমহূ হ'ি: পক্াঘাে( paralysis), হটনচন, পাগিালম, হহিুলচতনচন, মূৰৰ 

লবষ, পানীলি ভয় ইেযালি। এই হৰাগে মগজৰু ইনতেতমচন হয় আৰু হৰাগী ক'মা অৱস্থালিও 

য্াব পাতৰ। হৰলবজ থকা কুকুৰ, হমকুৰী, লশয়াি, বািুলি আলিতয় মানুহক কামুলৰতি এমাহৰ পৰা 

লেলন মাহৰ লভেৰে হৰলবজৰ িক্ণ সমূতহ হিখা লিতয়। িক্ণ সমূহ হিখা লিয়াৰ িহ লিন মানৰ 

লভেৰতে হৰাগীৰ মৃেুয হয়। এবাৰ িক্ণ সমূতহ হিখা লিয়াৰ পাচে এই হৰাগ ভাি হহাৱাৰ হকাতনা 

হমলিতকি হৰকধি বা েথয নাই। হগাতটই লবশ্বে কুকুতৰই হ'ি মানুহৰ বাতব হৰলবজৰ মূখয বা 

প্ৰধান বাহক(carrier)। মানুহৰ শৰীৰে হহাৱা ৯৯ শোংশ হৰলবতজই কুকুৰৰ কাতমাৰৰ পৰা হয়। 

আতমলৰকাে পাতচ ৫ শোংশ হৰলবজ বািুিীৰ কাতমাৰে হয়। হৰলবজৰ সৰহ সংখযক ঘটনা 

আলিকা আৰু এলচয়া মহাতিশতে হিখা হপাৱা য্ায়। অতষ্ট্ৰলিয়া, জাপান আৰু পস্তিম ইউতৰাপৰ 

কুকুৰ সমূহ হৰলবজৰ পৰা মুক্ত। হৰলবজ অলে পুৰলণ হৰাগ আৰু হমতচাপতটলময়ান সভযোে 

খৃষ্টপূব ধ ২০০০ চনে হৰলবজৰ উপলস্থলে হিখুওৱা বহু লশিালিলপ হপাৱা হগতি। লকন্তু আস্তজও লবশ্ব 

হৰলবজৰ পৰা মুক্ত হহাৱা নাই। লপ্ৰতভনচতনই হৰলবজক বাধা লিয়াৰ একমাে উপায়।  হসতয়তহ 

কুকুৰ,  হমকুৰী আলিতয় কামুলৰতি, কাতমাৰাৰ িতগ িতগ কাতমাৰা ঠাইলখলন কাতপাৰতধাৱা 

চাতবান, হিটি চাতবান বা চাফধ আলিতৰ ভািিতৰ ধুই আয়লিন িগাই লিব িাতগ। কাতমাৰাৰ িহ 

লিনৰ লভেৰতে  িাটৰৰ ওচৰলি হগ হৰলবজৰ হবজী িব িাতগ। অবতশয য্লি কাতমাৰা 

কুকুৰতটাক হৰলবজৰ হবজী লি হথাৱা থাতক হেন্ত িাটৰৰ পৰামশ ধ হি কাতমাৰা কুকুৰতটাৰ য্লি 

১০/১৫ লিনে মৃেুয নহয় হেতন্ত হবজী নিতিও হয়।  

হপট এণ্ড হভটে িা: শম ধাই বনু আৰু বনুৰ হিউোকক আতথতবতথ বলহবলি লিতি। বনুক 

িা: শম ধাই আগতৰ পৰা লচলন পাই আৰু হসতয় বনৰু খবৰ বােলৰ হি হেও ক'কৰ স্বাস্থয পৰীক্া 

কৰাে িালগি। ক'ক অলেশয় েজবজীয়া, ধুনীয়া আৰু স্মাটধ আলিি। িা: শম ধাই ক'হি "এই বৰ 

ভাি কুকুৰ হব। লয্ মূিা বাতঢ় িুপােতে লচন। হৰলবজৰ হবজী ৬০ৰ পৰা ৯০ লিনৰ লভেৰে লিম। 

আস্তজ োইক হকৱি হপিুৰ ঔষধতহ লিম। কুকুৰৰ নেুনলক জন্মতহাৱা হপাৱািীতবাতৰ মাকৰ 
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পৰা হৰলবজৰ এলণ্টবলি পাই আৰু ই প্ৰায় লেলন মাহ মানলি সস্তিয় বা একষ্ঠটভ হহ থাতক।" এই 

বুলি িা: শম ধাই হপ্ৰচলকপচন লিলখ লিতি। হপট এণ্ড হভটৰ ফাম ধাচীৰ পৰা হপিুৰ ঔষধ আৰু 

ৰতয়ি হকলনন লকলন হিউোক আৰু বনু ক'কক হি ঘৰ পাতিলহ।  

ক'কক হপট এণ্ড হভটৰ পৰা আলন ঘৰে হথ বনু কতিজে ক্লাচ এটা কলৰবৰ বাতব ওিাই 

গ'ি আৰু হিউোক লনজৰ কামে ওিাই গ'ি। পাচলিনা পুৱা শুই উষ্ঠঠ বনুতয় হিউোকক 

লচঞলৰ ক'হি "টাটা ক'কক হপিুৰ ঔষধতটা খুৱাই লিয়ালহ।" হিউোতক উত্তৰ লিতি "মই হনাৱাতৰা 

হিই, সৰুতে হোক সকতিা ঔষধ মাতৰ হহ খুৱাইলিি। গলেতক মাৰক ক। মইতো হোক ঔষধ 

খুৱাওতে পলখিা মাৰা, হজঠী মাৰা, হপপা বতজাৱা , বা াঁহী বতজাৱা, বি িলিওৱা আলিতহ 

কলৰলিতিা। গলেতক হমাৰ ঔষধ খুওৱাৰ অলভজ্ঞো নাই। মই বাৰু বটিৰ পৰা ঔষধ লখলন লহচাব 

মতে ক'কৰ বাষ্ঠটে লি লিম।" হিউোকৰ কথা শুলন বনুতয় মাকক লচঞলৰতি "মা ক'কক হপিুৰ 

ঔষধতটা খুৱাই লিয়া না। টাটাই হবাতি হনাৱাতৰ।" িতগ িতগ মাকৰ উত্তৰ আলহি "ঔষধ খুৱাব 

হনাৱালৰতি কুকুৰ আলনব নািাতগ। মই আগতেই জাতনা, সকতিা হিঠাৰ কাম, হভজাি কাম 

হমাৰ ওপৰতে পলৰব। িুলিন পাচে বালহৰে পলঢ়বলি গুলচ য্ালব আৰু মই ক'কৰ সকতিা কাম 

কলৰ মলৰব িালগব, ক'কৰ িালয়ত্ব িব িালগব। কুকুৰ আনা সহজ লকন্তু কুকুৰৰ িাঙৰ িীঘি কৰা, 

প্ৰলেপাি কৰা সহজ নহয়।" হভাৰ হভাৰাই মাক বনু আৰু হিউোকৰ ওচৰলি আলহি আৰু 

ক'হি "চাও ঔষধ আৰু চামুচ খন লিয়া। হপিুৰ ঔষধ নুখুৱাতি আমাৰ গাতো হপি ুিালগব।" বনৰু 

হিউোতক ক'কৰ সৰু বাষ্ঠটতটাে খুৱাবৰ বাতব বটিৰ পৰা ঔষধ বাকী লিতি। বনুৰ মাতক বনুৰ 

হিউোকলি চাই শুলধতি "হপ্ৰচলকপচন চাই ষ্ঠঠকমতে ঔষধ জলুখ লিিা নহয়।"  হিউোতক হমাৰ 

হজাকালৰতি। বনুতয় ক'কক ধলৰতি আৰু মাতক অলে কষ্টতৰ ক'ক ঔষধ লখলন খুৱাই লিতি। পুৱাৰ 

হিকফাষ্ট খাই লবতশষ কামৰ বাতব বনুক ঘৰে এলৰ মাক আৰু হিউোক লমজধালি বুলি ওিাই 

গ'ি। বনুতয়ও ক'কৰ িগে হখিাে িালগি। ২/৩ ঘণ্টামান পাচে লমজধাে বনুৰ হিউোতক বনুৰ 

পৰা হফান কি এটা পাতি। "টাটা ক'কই হেজৰ হাগু কলৰতি। অিপ অিপ হক লেলনবাৰ 

হ'হিই। েুলম িা: শম ধা আংকিলি েৎক্ণাে হফান কৰা।" বনুৰ কথা শুলন হিউোতক িা: শম ধালি 

হফান কলৰতি। িা: শম ধাই শুলধতি আপুলন ঔষধ লকমান এমএি খুৱাইলিি। হিউোতক উত্তৰ 

লিতি িহ এম এি। লসফািৰ পৰা লক? বুলি িা: শম ধা উচপ খাই উষ্ঠঠি। এক এমএি খুৱাব িগা 

ঔষধতটা আপুলন সৰু হপাৱালিতটাক ১০ এমএি খৱুাই লিতি। আতপানাক িাটতৰ লিতন এটালক 

লেলপং হটবতিট খাবলি লিলিি আৰু আপুলন পুৱা ১০টা খাই লিতি আতপানাৰ লয্ অৱস্থা হ'ি হয় 

ক'কতৰা এলেয়া অৱস্থা হেতনই হব। মই এলেয়া গুৱাহাটীৰ বালহৰে। এলেয়া একমাত্ৰ লচলকৎসা 

হ'ি ক'কক লয্মান পাতৰ লসমান পানী, হচলন-লনমখ পানী খুৱাওক। ক'কৰ চাৰভাইতভিৰ চাঞ্চ 
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এলেয়া মাত্ৰ ৫ ৰ পৰা ১০%। িাটৰৰ কথা শুলন বনুৰ হিউোক লশিপৰা কতপৌৰ িতৰ হ'ি। 

বনুৰ মাতক কথাতবাৰ শুলন আলিি আৰু ইলেমতধয লগলৰতয়কক গালি পাৰা আৰম্ভ কলৰতি। বনুৰ 

হিউোতক বনুক হফান কলৰ ক'কক লয্মান পাতৰ পানী খুৱাবলি ক'হি আৰু কাম আধাতে এলৰ 

বনুৰ মাক হিউোক িুতয়া ঘৰলি বুলি ধাপলি হমলিতি।  

ঘৰ আলহ হপাৱাৰ পাচে মাতক বনুক িা:শম ধাই হিউোকক হকাৱা কথালখলন লববলৰ 

ক'হি। িতগ িতগ বনুৰ কাতন্দান আৰম্ভ হ'ি আৰু কাস্তন্দ কাস্তন্দ হিউোকক ক'হি "হোমাৰ 

কাৰতণ য্লি ক'ক মতৰ হেতন্ত মই জীৱনে আৰু হকাতনা লিতন হোমাক নামাতো। হোমাৰ বাতবই 

লিল্লীৰ পৰা অনা আগৰ পাগতটা হহৰুৱাব িগা হ'ি। এইবাতৰা লকজালন েুলম ইচ্ছা কলৰ ক'কক 

মালৰবৰ বাতব হবলচলক হপিুৰ ঔষধ খুৱাই লিিা। নহতি মাই হসাধাৰ পাচতো  হকতনলক ভুি হ'ি।" 

হিউোতক বনুক চচমা লনলপন্ধাতক হপ্ৰচলকপচন  খন পঢ়া বাতব অলনিাকৃে ভাতব ভুি হহাৱাতটা 

বুস্তজবলি অনুৰুধ কলৰতি। বনুৰ মাতক ক'হি "এলেয়া বাতপতক জীতয়তক কাস্তজয়া কলৰ থকােলক 

ক'কক হকতনলক বচাব পালৰ োৰ লচন্তা কৰাতটাতহ িৰকাৰ।" মাকৰ কথা শুলন বনুৰ হিউোক 

ফাম ধাচীলি ওিাই গ'ি আৰু োৰপৰা এটা িুিিালন আৰু অআৰ এচ লকলন আলনতি। বনুৰ মাতক 

িুিিালনে অআৰএচ ক'কক হকািাে হি হখাৱাবলি হচষ্টা কলৰতি য্লিও ক'কই হনাতখাৱা বাতব 

হচলণ পানী িুিিালনে লিয়াে কপকপলক চুলপতি। ইফাতি ক'কৰ হেজৰ পায়খানাও চলি 

থালকি। ৰালে প্ৰায় ১২ এক বজালিতক ক'কক পানী খুওৱা পব ধ চলি থালকি। অৱতশষে ক'ক 

শুই পলৰি আৰু িগতে ঘৰৰ সকতিা শুই পলৰি। ৰালেপুৱাই ক'ক শুই উষ্ঠঠ বাথৰূমৰ মুখলি 

হগ ভুক ভুক কলৰতি। বনৰু মাতক আলহ ক'কক বাথৰুমে কাগজ পালৰ লিতি আৰু ক'কই োতে 

হপিাব কলৰতি। ক'কৰ হেজৰ পায়খানা বন্ধ হ'ি। ঘৰৰ সকতিাতৰ মুখলি হা াঁলহ লবলৰষ্ঠঙ আলহি। 

িহ বজাে ক'কক হি হিউোক আৰু বনু িা: শম ধাৰ লক্ললনক পাতিলগ। িা: শম ধাই ক'কক পৰীক্া 

কলৰ ক'হি এলেয়া আৰু লচন্তাৰ কাৰণ নাই। লভটালমন, হকিলচয়াম, প্ৰষ্ঠটন আলি ঔষধ লকিুমান 

লিলখ লি িা: শম ধাই ক'কলি চাই ক'হি " ক'ক েই মৃেুয জয় কলৰ আলহি। ঔষধতবাৰ খালব আৰু 

এলিন েই wonderful কুকুৰ হব িালগব।" বন ু আৰু হিউোতক ক'ককলি ফাম ধাচীৰ পৰা 

ঔষধলখলন লকলন ঘৰ পাতিলহ। 
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CHAPTER-III 

(৩) ক'কৰ লশক্া জীৱন 

 

অসমীয়াে এষাৰ কথা আতি। ঘৰ খতনই লশশুৰ আচি লশক্াৰ ঠাই। িা: শম ধাই হয্লেয়া 

ক'কক লশক্াৰ বাতব হিইনাৰৰ ওচৰলি পতঠাৱাৰ কথা ক'হি িতগ িতগ বনু আৰু মাতক আপলত্ত 

কলৰতি। ইলেমধয মাকৰ ক'কৰ প্ৰলে অলেতক মৰম হসামাই হগলিি। গলেতক কথা  কব হনাৱাৰা 

ক'কই হখাৱা হবাৱাে কষ্ট পাব আৰু িগতে মতনাকষ্ট পাব বুলি বনুৰ মাক ক'কক প্ৰলশঅক্ক 

বা হিইনাৰৰ ওচৰলি পঠাবলি লনলিতি আৰু লনতজই ক'কক লশকাম বুলি লসদ্ধান্ত িতি। লশশুৰ 

চলৰত্ৰ গঠনে লপেৃ-মােৃৰ গুৰুত্ব অসীম। েথালপ লকন্তু লপেৃেলক মােৃৰ গুৰুত্ব হবলচ আৰু হসতয় 

লশশুতয় মােৃভাষাে কথা লশতক আৰু মােৃভাষা কয়।  

ক'কৰ মাক অথ ধাৎ বনুৰ মাক প্ৰথমৰ পৰাই য্তথষ্ট সতচেন হ'ি য্াতে ক'ক এজনী ভাি 

ভদ্ৰ কুকুৰ হয়। বনুৰ মাকৰ মতে বুঢ়া শালিকাই মাে নিয়, গলেতক সকতিা কথা ক'কক 

সৰুতেই লশকাব িালগব। িগতে বনুৰ মাকৰ মেবাি হ'ি হয্ লশশুক হােীৰ খাৱতনতৰ খুৱাবা 

আৰু বাঘৰ চকুতৰ চাবা। সৰুতে বনুতয় হনাতখাৱাৰ কাৰতণ মাকৰ পৰা মাতজ সমতয় িুই এচাট 

খাইলিি আৰু িুই এবাৰ মাতক হয্াৰলক খুওৱাৰ পাচে বলমও কলৰলিি। হমািীৰ স্বচ্ছ ভাৰে 

অলভয্ান হহাৱাৰ বহু আগতৰ পৰা বন ুহেৰ ঘৰে স্বচ্ছ ঘৰ অলভয্ান চলি আলিি আৰু অসম 

অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয়ৰ হহাতষ্টিে থালক পলঢ় অহা বনুৰ হিউোক হসতয় বনুক মাতজ মাতজ 

কয় 'মাৰৰ চাফা হবমাৰ আতি। আমাৰ হহাতষ্টিে ঠাণ্ডা লিনে ২০/২৫ লিনলিতক গা হনাতধাৱা 

লকমান ি'ৰা আলিি। আৰু ৰূমে আঠুৱা হনাতোিা বহুতো ি'ৰা হিলখলিতিা। লকিুমাতনতো 

লনজৰ ৰূম বিৰে ৩/৪ বাৰ মানতহ ঝাৰু লিতয়।' বনুতয় হা াঁলহ হিউোকক কয় 'অ োৰমাতন পুহ 

মাহে লনতেৌ গা ধুই বৰ কষ্ট পাইিা আৰু হহাতষ্টিৰ কথা মনে হপিাই িুখ কলৰিা।' মাকৰ পৰা 

বনুতয় পলৰপালে হহাৱা, স্বচ্ছো সৰুতৰ পৰা লশলকলিি বাতব বনু হেৰ ঘৰে দ্ৰলয়ংৰূম হখচা আৰু 

হঘিালি থকাৰ হকাতনা লনয়ম নালিি। মাতক  ক'কক বুজাই লিতি হয্ হমাৰ ঘৰে হচাফাে উষ্ঠঠ 

হচাফাৰ গাৰু কাতমাৰা, হচাফাে জলপওৱা, হজাোৰ হৰকৰ পৰা হজাো কাতমাৰা, ঘৰ হিতেৰা 

কৰা আলি কাম নচলিব। বনুৰ হক্ত্ৰতো মই হচকলনৰ আগেতহ লবিযা মালন চলিলিতিা আৰু 

হোৰ হক্ত্ৰতো মালন চলিম। বনুতয় সৰুতৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ হবৰে আক এটা মালৰ হপাৱা নাই। 

আিলৰে কথা মাতক এবাৰ লশকাই বুজাই লিয়াৰ পাচে ক'কই মাকৰ কথা আখতৰ আখতৰ পািন 

কতৰ। য্লিও মাতক  ক'কক মাতজ সমতয় িগে ৰখা হস্কিিাি হিখুৱাই ক'কক লকন্তু হকলেয়াবা 

কােলচৎতহ এচাে লিব িগা হয়। িাতহ িাতহ ক'কই বনুৰ সিলন মাকৰ িগ অলধক হিাৱা হ'ি 
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আৰু ভিাতফানৰ লবজ্ঞাপনতোৰ িতৰ অনবৰতে মাকৰ পাতচ পাতচ িাৰ িতৰ িালগ থকা হ'ি। 

হকৱি আতবলি/গধুলি সময়ে ফুলৰবৰ বাতব ক'কই টাটাকৰ বাতব ঘৰৰ মিূ িুৱাৰ খনৰ মুখে 

বলহ থালক অতপক্া কৰা হ'ি।  

এলিন িুলিনলক ক'কৰ বয়স লেলনমাহ হবৰ হ'ি আৰু এলিন বনু আৰু হিউোতক 

হৰলবজৰ হবজী লিয়াবৰ বাতব ক'কক িা: শম ধাৰ লক্ললনক হপট এণ্ড হভটলি হি গ'ি । িা: শম ধাই 

ক'কৰ ওজন চাতি আৰু গ্ৰথ খুউব ভাি হহাৱা বুলি হক ক'কক হৰলবজৰ হবজী লিতি। িা:শম ধাৰ 

লক্ললনকৰ পৰা ক'কক ঘৰে হথ  হিউোক আৰু বনু লনজৰ লনজৰ কামে ওিাই গ'ি। িুঘণ্টামান 

পাচে বনুৰ হিউোতক বনুৰ মাকৰ পৰা হফান কি এটা পাতি। েৎক্ণাে ঘৰলি আহা, ক'কৰ 

নাক মুখ ফুলি হগতি আৰু উশাহ লনশাহ ভািিতৰ িব হনাৱালৰ চেফটাই আতি। 

হফান পাই বনুৰ হিউোক েোেয়ালক ঘৰলি আলহি আৰু ক'কক গাড়ীে উঠাই বনুৰ মাক 

হিউোক িুতয়া িা: শম ধাৰ লক্ললনকলি বুলি ধাপলি হমলিতি। িা: শম ধাই ক'কক পৰীক্া কলৰ িতগ 

িতগ এলভি ইনতজকচন লিতি আৰু ক'হি 'লচন্তাৰ কাৰণ নাই, এয়া হৰলবজৰ হবস্তজৰ লৰতয়কচন। 

সাধাৰণতে কুকুৰৰ হৰলবজৰ হবস্তজৰ পৰা হকাতনা লৰতয়কচন নহয়। লকন্তু িাখৰ মাজে মাত্ৰ এটা 

বা িুটাৰ হব পাতৰ। হমাৰ জীৱনে এয়াই প্ৰথম এতন হকচ।' িা: শম ধাই িতগ িতগ হেওৰ লিল্লীৰ 

বনু্ধ িাক্তৰৰ িগতো কথা পালেতি আৰু হেওতয়া জনাতি হয্ এতন ধৰণৰ লৰতয়কচনৰ হকচ 

হৰয়াৰ আৰু এলভি লিতিই ষ্ঠঠক হয় আৰু লৰতয়কচন হহ হকাতনা কুকুৰৰ মৃেুয হহাৱাৰ কথা 

হেওতয়া শুনা নাই। অবজাৰতভচনৰ বাতব বনুৰ মাক হিউোকক এঘণ্টামান ৰবলি হক িা: 

শম ধাই আন হৰাগী (কুকুৰ) হচাৱাে িালগি। এঘণ্টা মান পাচে ক'কৰ উশাহ লনশাহ নতম ধি হ'ি 

আৰু আৰু ফুিাও কলম আলহি। ক'কতয়া মাকৰ িগে হখিাে িালগি। ক'কক পুনৰ পৰীক্া 

কলৰ িা: শম ধাই ক'হি " ক'ক সচালক হৰয়াৰ কুকুৰ। ১০ শোংশ চাঞ্চতো মৃেুয জয় কলৰ আলহি 

আৰু এলেয়া িাখৰ মাজে এটাৰ হহাৱা লৰতয়কচন ক'কৰ হ'ি। এইবাৰৰ পৰা ক'কক হৰলবজৰ 

হবজী লিয়াৰ আগতে এলভি লি িম। এলেয়া ক'কক হি আতপানাতিাক ঘৰলি য্াব পাতৰ। মাকৰ 

পৰা হফান পাই ইলেমতধয বনুও আলহ হপট এণ্ড হভট পাইলিিলহ। লেলনও ক'কক হি জতুৰািৰ 

লনজৰ ঘৰলি বুলি ৰাওনা কলৰতি। য্াওতে জতুৰাি লেলন আলিৰ পৰা বনুতয় িুখন িাঙৰ লপজা 

লকলন িতি আৰু মাকক ক'হি হয্ এলেয়া আৰু ভাে বনাই হখাৱাৰ সময় নাই বাতব আলম আস্তজ 

লপজাতক খাম। আচিতে বনুতয় এতনতয়া ভাে খাই হবয়া পাই আৰু সুলবধা পাই সুতয্াগৰ 

সিবযৱহাৰ কলৰতি। বনৰু মাক আৰু হিউোতক লপজা খাই বৰ এটা ভাি নাপাই য্লিও বনুৰ 

িগে িগে পলৰ মাতজ সমতয় খাব িগা হয়। 
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লপজা এলবধ ইটালিয়ান হচতপটা হিি বা ৰুষ্ঠট য্াক হৰামান সকতি পালনচ ফকালচয়াচ (panis 

focaciaous) বুলি হকলিি। লপজা শব্দতটা ৯৯৭ চন মানে প্ৰথম বযৱহাৰ হয় আৰু এই শব্দতটা 

মধয েথা িলক্ণ ইটািীে জনলপ্ৰয় হহ পতৰ। লপজা শব্দতটা হিষ্ঠটন শব্দ লপটাৰ পৰা আলহতি। 

এলিন বনুতয় লপজাৰ এই ইলেহাস টাটাকক হক থাতকাতে টাটাতক হধমালিতে বনুক শুলধলিি, 

হিষ্ঠটনৰ লপটা শব্দতটা আতকৌ আমাৰ অসমীয়াৰ লপঠা শব্দৰ পৰা অহা নাইতো। পৰম্পৰাগে 

ভাতব লপজা িুখীয়া ইটালিয়ান সকিৰ খািয আলিি আৰু লপজাৰ ওপৰে লবিাহী, লচজ আলিৰ 

প্ৰতিপ লি ইয়াক সুস্বািু বা হটষ্ঠষ্ট কলৰ হোিা হহলিি। লদ্বেীয় লবশ্বয্ুদ্ধৰ পাচে লপজা হগাতটই 

লবশ্বতে লবয়লপ পতৰ আৰু বহুতিশে জনলপ্ৰয় হয়। ১৯৮০ চন মানে লপজাই ভাৰেে ভুমুলক 

মাতৰ। ১৯৯৬ চন মানে ভাৰেে লপজাৰ আতমলৰকান হিণ্ড সমূতহ প্ৰতবশ কতৰ আৰু লপজা 

ভাৰেে হচানীয়া গান্ধীৰ সমাতন সমাতন জনলপ্ৰয় হহ পতৰ। িাতহ িাতহ ভাৰেে লবলভন্ন 

অলৰস্তজতনি ইটািীয়ান হিণ্ডৰ লপজাতয়া প্ৰতবশ কতৰ। ঘৰলি আলহ বনুতয় মাতঘ ধলৰটা ( আমাৰ 

অসমৰ মাতঘ ধলৰটাৰ পৰা নামতো লিয়া নাইতো?) আৰু লচতকন লপজা িুখন সকতিাতক খাবৰ 

বাতব হপ্লটে ভগাই লিতি। ক'কতকা এটুকুৰা সৰু লপজা লিতি য্লিও ক'কই শুষ্ঠঙ শুষ্ঠঙ লপজা 

টুকুৰাতটা নাখাি আৰু োৰ পাচে হকাতনা লিতনই লপজাে মুখ লনলিতি।  

এলিন িুলিনলক ক'ক িাঙৰ হবলি ধলৰতি। বনুৰ মাতক এলিন ক'হি,  ক'কক িহলিতক 

লহচাব লশকাব িালগব। কথা মতেই কাম। ক'কক মাতক লহচাব লশকাবলি আৰম্ভ কলৰতি। এক, 

িুই, লেলন, চালৰ , পাচ হিতক হকিতবলৰজৰ টুকুৰা লি লি মাতক লশতকাৱা আৰম্ভ কলৰতি। ভালবতি 

পাচলিতক বুজা হহাৱাৰ পাচে িহলিতক লশকাব। ক'কই হকিতবলৰজ, বয়ি হকক আৰু হপৰা 

খাই খুউব ভাি পায়। পাচলিতক লশতকাৱাৰ পাচলিনা খন বনৰু হিউোতক ক'কৰ কাৰতণ চালৰটা 

বয়ি হকক আলনতিা লিতন এটালকতহ লিবা। িা: শম ধাইতো খুৱাবলি মানাই কলৰতি। ক'কই কথা 

লখলন শুলন আলিি আৰু মাতক লিজে লমঠাই হকইটা হথাৱাৰ পাচতৰ পৰা লিজৰ সনু্মখে বলহ 

ভূকা আৰম্ভ কলৰ লিতি। অশালন্ত পাই মাতক ক'কক এটা বয়ি হকক খাবলি লি ক'হি, হহা খা 

আৰু লকন্তু নাই। অিপ সময় ক'ক মতন মতন থালকি য্লিও লকিু সময় পাচে পুনৰ লিজৰ 

সনু্মখে বলহ হি ভূলকবলি ধলৰতি। আমলন পাই মাতক আৰু এটা বয়ি হকক ক'কক খাবলি লি 

খতঙতৰ কতি 'আস্তজতয়ই িুটা খালি, আৰু নাপাৱ। কাইলিতহ পালব।' ইয়াৰ পাচে  ক'ক শান্ত হ'ি 

আৰু এটা সময়ে ঘৰৰ সকতিাতৱ ভােপানী খাই শুবলি গ'ি। ক'কও লনজৰ লবচনাে শুই 

থালকি। পাচলিনা পুৱা শুই উষ্ঠঠ ক'কই পুনৰ লিজৰ সনু্মখে বলহ ভূলকবলি আৰম্ভ কলৰতি। 

খঙতে মাতক হস্কি হিখুৱাতি য্লিও  ক'কই ওতিাটাই হগতঙলৰ মালৰতহ ধলৰতি। উপায় নাপাই 

মাতক ক'কক লিজৰ পৰা ৰালেপুৱাই বয়ি হকক এটা উলিয়াই খাবলি লিতি। ইলেমতধয 
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ক'কই  লেলনটা বয়ি হকক খাই হশষ কলৰতি। লকিু সময় ক'ক শান্ত হহ মতন মতন থালকতি। 

লকন্তু এঘণ্টা মান পাচে  ক'কই পুনৰ লিজৰ সনু্মখে ভূলকবলি আৰম্ভ কলৰতি। এইবাৰ খঙতে 

বনুৰ মাতক চালৰ নম্বৰৰ বয়ি হককতটা  ক'কক খাবলি লিতি। ক'কই চালৰ নম্বৰৰ বয়ি হককতটা 

খাই ক'ক চুপ হহ পলৰি আৰু লনজৰ লবচনালি হগ নাক হঘাৰতঘাৰাই শুই পলৰি। ক'কৰ সংখযাৰ 

জ্ঞান হিলখ ঘৰৰ সকতিা আিলৰে হ'ি।  

ক'ক িাতহ িাতহ িায়ন লকং লচতনমা খনৰ লসংহৰ হপাৱালিতটাৰ িতৰ িুষ্ট হবলি আৰম্ভ 

কলৰতি। ক'কৰ বয়স হেলেয়া ৬/৭ মাহ মাতথা হহলিিতহ হঠাৎ এলিন ঘৰৰ মূি িুৱাৰ খন হখািা 

পাই ক'ক অন্তধ ধান হ'ি। অলফচে থকা বনুৰ হিউোকলি বনুৰ মাতক কাস্তন্দ কাস্তন্দ হফান 

কলৰতি, ক'ক হহৰাি । হিউোতক উত্তৰ লিতি ক'হি য্াব, হেটৰ েিৰ পালকধংতে লনিয় হখলি 

আতি। ইমান বহি হকটি লিজ হকতনলক পাৰ হব। মাতক উত্তৰ লিতি, লচলকওলৰষ্ঠট গািধ আৰু 

মই সকতিাতে লবচালৰতিা লকন্তু ক'ক নাই। বনুৰ হিউোক েোেয়ালক ঘৰ পাতিলহ। ক'ক ক'ক 

বুলি বহুতো লচঞলৰতি লকন্তু ক'ক নাই। মনৰ িুখে বনুৰ মাক হিউোক িুতয়া ড্ৰলয়ং ৰূমে বলহ 

পলৰি। হিউোতক হফান কলৰ বনুক খবৰতটা লিতি। খবৰতটা পাই বনু আৰু মাকৰ মাকে 

হফানতে এখুণ্ডা ভািিতৰ িালগি আৰু মাকক অসাৱধান (Careless) বুলি হকাৱাে মাতক 

খঙতে হফানতটা কাষ্ঠট লিতি। 

বনুৰ মাক হিউোক িুতয়া মুখ ওতন্দািাই দ্ৰলয়ং ৰূমে বলহ আলিি। হেতনতে হকাতনাবাই 

আলহ কলিংতবি বজাতি। বনুৰ মাতক িুৱাৰ খুলি হিলখতি হেটৰ সুৰক্াকমী ৰাঘতব হকািাে 

েুলি ক'কক হি আলহতি। ক'কক  হিলখ বনুৰ মাতক লচঞলৰ উষ্ঠঠি 'অ ক'ক হিতখান এইতটা।' 

মাকৰ লচঞৰ শুলন বনুৰ হিউোতকা বালহৰলি ওিাই আলহি আৰু ক'কক ৰাঘবৰ হকািাৰ পৰা 

লনজৰ হকািালি আলন শুলধতি। ক'ে পািা ক'কক। ৰাঘতব উত্তৰ লিতি হেটৰ কাষৰ এচএচলব 

(SSB: Sashastra Seema Bal )অলফচৰ বাচ খনৰ কাষে। ক'কই বাচখনৰ কাষে বাঘৰ িতৰ 

পস্তজচন হি বলহ আলিি আৰু িুটা হধকুৰা কুকুতৰ আমাৰ গাৱলি হকলেয়াবা হমমলন গ'হি 

হয্তনলক লকিুমান মানুতহ থৰ হহ চাই, ষ্ঠঠক হেতনিতৰ চাই আলিি। কুকুৰ িুটাই আগতে হবাধহয় 

এতনকুৱা কুকুৰ হিখা নালিি আৰু হসতয় বাঘৰ হপাৱািী হন আন লকহবাৰ হপাৱািী চাই আলিি। 

ক'কতয়া হবাধহয় োহােক ভয় খুৱাবলি বাঘৰ পজ লি আলিি। ইয়াতক হক ৰাঘব হেটৰ েিলি 

নালম গ'ি। হিউোতক ক'কক ড্ৰলয়ংৰূমৰ মস্তজয়াে নমাই লিতি। মাতক খতঙতৰ ক'কলি 

হঘাপালক চাই লভেৰৰ পৰা কাঠৰ হস্কি িাি আলন ক'কৰ লেকাে হজাতৰতৰ িুচাে িগাই লিতি 

আৰু ক'হি "আস্তজৰ পৰা এতনিতৰ মতন মতন পিাই য্ালব? হোক হো আস্তজ হধকুৰা িুটাই ফালি 

হপিাতি হয়।" ভয় খাই ক'কই হিউোকৰ ভলৰৰ েিে হসামাই হিওতসউ হহ পলৰি। ক'কক 
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হকািাে েুলি হিউোতক বুজাতি "চা ক'ক,  আস্তজ েই মৃেুয মুখৰ পৰা বালচ আলহি। এতনিতৰ 

েই অকতি গ'হি হোক ৰািাৰ কাষৰ আন হধকুৰা (আমাৰ আইটাই আতকৌ ভেুৱা কুকুৰ বুলি 

হকলিি)  কুকুৰতবাতৰ হোক জীয়াই জীয়াই ফালিব নেুবা আন মানুতহ হোক হকািাে েুলি 

লনজৰ ঘৰলি হি য্াব। গলেতক আস্তজৰ পৰা হকলেয়াও অকতি ঘৰৰ বালহৰ নহলব।" ক'কতয়া 

বুজাৰ িতৰ মূৰ হজাকালৰতি আৰু হনগুৰ মালৰতি। হিউোতক ক'ক ঘূলৰ অহা খবৰতটা বনুক 

জনাতি আৰু বনুতয়ও মনে আনন্দ পাতি।  

বনু হেৰ ঘৰৰ কাষতে আতি সশস্ত্ৰ সীমাবিৰ কামাতণ্ডণ্টৰ  কায্ ধযািয়। সশস্ত্ৰ সীমা বি 

( SSB) ভাৰেৰ হকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ এক সীমা সুৰক্াৰ বাতব গঠন কৰা এক অধ ধসামলৰক 

বালহনী। এই বালহনী ভাৰে চৰকাৰৰ গহৃ মন্ত্ৰনািয়ৰ অধীন আৰু সাধাৰণতে ভাৰে হনপাি আৰু 

ভাৰে ভূটান সীমান্তে লনতয়াস্তজে কৰা হয়। এই বালহনীতটা প্ৰথতম ১৯৬৩ চনে Special 

Services Bureau লহচাতব ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰে য্ুদ্ধৰ পাচে গঠন কৰা হহলিি। এই বালহনীৰ 

মূখয কাম আলিি হচাৰাংতচাৱা লবভাগক  ( Intelligence Bureau)  প্ৰতয়াজনৰ সময়ে অস্ত্ৰ 

শস্ত্ৰতৰ সহায় কৰা বা হবক আপ চাপ ধট লিয়া। পৰবেী সময়ে সশস্ত্ৰ সীমা বিৰ হচাৰাংতচাৱা 

আৰু অসামলৰক কমী সকিক ইতণ্টলিতজঞ্চ বুৰলি বিলি কৰা হয় আৰু Research and 

Analysis Wing (RAW) নামৰ হচাৰাংতচাৱা সংস্থাৰ জন্ম লিয়া হয়। ৰ নামৰ ভাৰেৰ হচাৰাংতচাৱা 

সংস্থা এলেয়া আতমলৰকাৰ লচআইএ, ৰালিয়াৰ হকস্তজলব, ইজৰাইিৰ হমািাি আলি হচাৰাংতচাৱা 

সংস্থাৰ িতৰ চেুৰ আৰু কায্ ধযিক্। এিএিলবতয়ও লনজৰ কামে সমূ্পণ ধ সফিো হিখুৱাই আৰু 

১৯৭১ চনৰ ভাৰে পালকস্থান য্ুদ্ধ (বাংিা হিশৰ স্বাধীনো য্ুদ্ধ) আৰু পৰবেী সময়ে কালগ ধিৰ 

য্ুদ্ধে লনজৰ হসৌয্ ধয বীয্ ধয প্ৰিশ ধন কতৰ। বেধমান এচএচলবতয় উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰ প্ৰতিশ, লবহাৰ, 

পস্তিম বংগ, লচলকম, অৰুণাচি প্ৰতিশ, অসম আলি ৰাজযে কম ধৰে হহ অহধলনতশ হিশৰ সীমাৰ 

ওপৰে অেন্দ্ৰ প্ৰহৰীৰ িতৰ চকু ৰালখ আতি। সশস্ত্ৰ সীমাবতি হিশে আেংকবািীৰ কায্ ধযকিাপ 

আৰু হিশলি লনচায্ুক্ত দ্ৰবয বা ড্ৰাগচৰ সৰবৰাহ বন্ধ কলৰবৰ বাতবও অহধলনতশ কাম কলৰ আতি। 

বহুতো এচএচলবৰ হজাৱান আেংকবািীৰ িগে য্ুজ কলৰ স্বহীতিা হহতি। সশস্ত্ৰ সীমা বিক 

সহায় কলৰবৰ বাতব বহুতো লিফাৰ িগ বা হচাৰংতচাৱা কুকুতৰও অহধলনতশ কাম কলৰ আতি। 

ইলেমতধয বনু কতিজৰ পৰা আলহ ঘৰ পাতিলহ আৰু আলহতয়ই ক'কক িগে বহুৱাই বহুতো 

গালি শপলন আৰু বুজলন লিতি। কতিজৰ পৰা ঘূলৰ আতহাতে বনুতয় এচএচলব অলফচে 

হেওতিাকৰ িগ ভানখনে িুটা কুকুৰ হিলখ আলহলিি আৰু হসতয় টাটাকক ক'হি "টাটা ক'কৰ 

লকজান এচএচলবৰ কুকুৰ হবৰ মন আতি আৰু হসতয় এচএচলবৰ অলফচলি পিাই হগলিি। 
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হেকুৰা িুটাৰ কাৰতণতহ চাতগ কমাতণ্ডণ্টক িগ কলৰব হনাৱালৰতি।" এই বুলি বনু আৰু হিউোতক 

িালফং ক্লাবৰ সিসয সকতি হাঁহাৰ িতৰ হা াঁ হা াঁ হা াঁলক হা াঁলহবলি ধলৰতি। 

পাচলিনা পুৱা শুই উষ্ঠঠ আলহ ঘৰৰ আগফািৰ হগ লথয় হ'ি। ঘৰৰ সকতিাতৰ শুই উষ্ঠঠ 

আগফািৰ হবিকলনে লথয় হহ ৰািালি হচাৱাতটা এটা অভযাসৰ িতৰ। বনুতয় ৰািালি চাই 

হিলখতি হয্ িুটা হধকুৰা কুকুতৰ বাতৰ বাতৰ হেটৰ আতগতৰ অহাতয্াৱা কলৰ আতি। কুকুৰ িুটাৰ 

পায়চালৰ হিলখ বনুতয় হিউোকক মালেতি "টাটা এইফাতি আলহ হচাৱাতচান, এই িুটা কালি 

ক'কক চাই থকা কুকুৰ িুটা হনলক?" হিউোতক হবিকলনলি হগ হিলখতি এটা ক'িা আৰু এটা 

ৰঙচুৱা মুগা বৰণৰ কুকুতৰ ৰািাতৰ অহাতয্াৱা কলৰ আতি আৰু মাতজ মাতজ বনুহেৰ হেট 

হটতনতমণ্টলি চাই আতি। বনুৰ হিউোতক কুকুৰ িুটাৰ কাণ্ড হিলখ বনুক  ক'হি " ৰ, লচলকওলৰষ্ঠট 

ৰাঘবক শুলধ চাও। হয্াৱাকালি লসতয়ই ক'কক উদ্ধাৰ কলৰ আলনলিি।" এই বুলি হিউোতক 

ৰাঘবক হফানকলৰ হগটৰ ওচৰলি আলহ কুকুৰ িুটা চাবলি কতি। ৰাঘতব হগটৰ মুখৰ পৰা কুকুৰ 

িুটালি চাই লচঞলৰ বনুৰ হিউোকক ক'হি "চাৰ, হয় এই িুটাই কালিৰ কুকুৰ িুটা। লসহতে কালি 

হমাক ক'কক হি হেটৰ লভেৰলি হসামাই অহা চাই আলিি আৰু হসতয় চাতগ ক'কক চাবলি 

ভুমুকা ভূমুলক কলৰ আতি।" কুকুৰ িুটাক হচতঙিীয়া ি'ৰাই ধুনীয়া হিাৱািী হিলখতি হিাৱািীৰ 

ঘৰৰ আগে পায়োৰা লিয়াৰ িতৰ পায়োৰা লিয়া হিলখ ৰাঘতব হা াঁলহ ৰালখব হনাৱাৰা হ'ি। বনুতয় 

হিউোকক ক'হি " ব'িা টাটা ক'কক েিলি হি য্াও আৰু লসহেক ক'কক হিখুৱাই লিও আৰু 

িগতে ক'কই ইমান বহি হকটি িীজ হকতনলক পাৰ হ'ি োতৰা েিন্ত কলৰ আতহা।" ইয়াতক 

হক বনুতয় হিউোকৰ িগে ক'কক হকািােলি েিলি নালম গ'ি। হেটৰ হগটৰ ওচৰে ক'কক 

নমাই লি বনুতয় হিউোকক হগটৰ বালহৰে ৰবলি ক'হি য্াতে ক'ক ওিাই হিৌৰ মালৰতি বালহৰে 

থকা কুকুৰ িুটাই ক'কক আলহ আিমণ কলৰব হনাৱাতৰ। বনুৰ কথা শুলন ক'কই হেটৰ লভেৰে 

হগটৰ লকিু িৰূলি হগ িীঘিলক জাপ মালৰ হকটি িীজখন পাৰলহ ৰািাে থকা টাটাকৰ ওচৰ 

পাতিলগ। ক'কৰ িং জাপ আৰু জাপ মৰাৰ হটকলনক হিলখ বনু, ৰাঘব আৰু বনুৰ হিউোক 

আিলৰে হ'ি। ইমান সৰু হপাৱািীৰ ইমান িীঘি জাপ। ৰাঘতব ক'হি " চাৰ এইতটা বাঘ আৰু 

পাগৰ িচ হপাৱািী নহয়তো? ইমান িীঘি জাপ মালৰতি। বয়স হিতখান এবিৰ হহাৱাই নাই।" 

হিউোতক ৰাঘবক ক'হি " নহয় অ' এই লপঅৰ পাগ। এইৰ মাক বাতপকৰ নাম থকাৰ িগতে 

এইৰ KCI (Kennel Club of India) প্ৰমাণ পত্ৰও আলিি। বনুতয়তহ ফালি হপিাতি আৰু নেুন 

নাম লিতি।" ইলেমতধয ৰািাে ঘূলৰ থকা হেকুৰা কুকুৰ িুটাই লকিু িৰূৰ পৰা ক'কক পয্ ধযতবক্ণ 

কৰাে িালগি। হিউোক িগে থকা বাতব ক'কৰ সাহ বালঢ়ি আৰু োই বাঘৰ পজ হি লসহেলি 

চাই ভুলকবলি ধলৰতি। ভুকভুকলন শুলন হেকুৰা িুটাই বুস্তজতি হয্ এইতটাও আমাৰ িতৰ কুকুতৰই 
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আৰু হফতপলৰ পালে ভুলকবলি আৰম্ভ কলৰতি। সেযৰ অনুসন্ধান কলৰ িুই হেকুৰা অিপ পাচে 

অনয ফািলি আেলৰ গুলি গ'ি । বনুতয় হেকুৰা িুটাৰ ৰঙাতটাৰ নাম স্তজলম আৰু পখৰাতটাৰ 

নাম টলম লি ৰাঘবক ক'হি "কুকুৰ িুটা আলহতি হমাক খবৰ লিবা। মই লসহেক লবসু্কট খুৱাই 

খুৱাই ক'কৰ বনু্ধ কলৰম।" বনুৰ হিউোতক ৰাঘব আৰু হেটৰ আনজন লচলকঅলৰষ্ঠট মৃিুিক 

অনবৰতে হগট বন্ধ ৰালখবলি হক লনজৰ হেট পাতিলহ। বনুৰ হিউোতক হকাচে েুলি হি 

আতহাতে ক'কক ক'হি "ক'ক েই নীিা লশয়ািৰ সাধুতটাৰ িতৰ লকয় ভুলক লিলি। নহতি হেকুৰা 

হকইটাই হোক বাঘ বুলি সিায় সমীহ কলৰ থালকি হয়। লকিুমান সময়ে য্লি হমৌন হহ থালকতি 

হোৰ এিভাতণ্টজ হয় মতন মতন থালকলব।" ক'কতয়া বুজাৰ িতৰ মূৰ হজাকালৰতি। 

য্লিও কুকুৰ য্ুলধষ্ঠিৰৰ হশষ সংগী আলিি, অসম বা ভাৰেে বহু  কম মানুতহতহ হকতনি 

ক্লাব অব ইস্তণ্ডয়াৰ লবষতয় জাতন বা গম পায়। হকতনি ক্লাব অব ইস্তণ্ডয়া বা হকলচআই (KCI) শুদ্ধ 

(pure) জােৰ কুকুৰ সমহূক হৰস্তজতষ্ট্ৰচন কলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লিয়া এক সংস্থা। লপঅৰ ফৰ লচঅৰ 

বুলি হেি হকাম্পানী এটাৰ লবজ্ঞাপন এটা আমাৰ বহুতেই হবাধহয় হিখা পাইতি। কুকুৰ 

লকতনাতে হকলচআইৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থালকতি কুকুৰৰ জাে বা িীি সম্পতকধ লকতনাোজন লনস্তিে 

থালকব পাতৰ। পঞ্জীয়নৰ ওপলৰও হকলচআতয় িগ শ্ব, কুকুৰৰ প্ৰলেতয্ালগো, কুকুৰৰ প্ৰমচন শ্ব 

আলিতৰা আতয়াজন কতৰ। হকতনি ক্লাব অব ইস্তণ্ডয়া কুকুৰৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা Federation 

Cynologique Internationale  আৰু International Organization of Standardization ৰ ও 

সিসয। বৃষ্ঠটিৰ ৰাজত্ব কািে ভাৰেবষ ধে ১৮৫৭ চনৰ পৰা ১৯৪৭ চনলি হায়িৰাবাি, উষ্ঠট, 

মহীশূৰ, কলিকো আলি ঠাইে হকইবাটাও হকতনি ক্লাব বা কুকুৰ হপ্ৰমী বযস্তক্তৰ সংস্থাই গঢ় হি 

উতঠ। স্বাধীনোৰ পাচে এই সকতিাতবাৰ সংস্থা িগ হহ ১৯৭৮ চনে হকতনি ক্লাব অব ইস্তণ্ডয়া 

গঠন কতৰ। হকতনি ক্লাব অফ ইস্তণ্ডয়াৰ উপলৰও লবলভন্ন জােৰ কুকুৰৰ গৰাকী সকিৰ German 

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

Association,  Indian Steger Show  আলি লবলভন্ন ক্লাব আতি। বনুতয় এলিন হিউোকক 

শুলধতি "টাটা আমাৰ অসমৰ হিশী কুকুৰতবাৰৰ লকবা ক্লাব আতি হনলক?"  হিউোতক উত্তৰ 

লিতি মই নাজাতনা হিই। বনুতৱ হা াঁলহ হা াঁলহ হিউোকক ক'হি "নাই য্লি হিতখান আলম 'ভেুৱা 

কুকুৰ ক্লাব অব আচাম' বুলি এটা কুকুৰৰ ক্লাতবই খুলিব পাতৰা।" 

বনুৰ ফাইতনি পৰীক্া হশষ হ'ি আৰু বনুতয় লমজধাে স্থাপন হহাৱা 'লনটচ লমজধা (NITS 

MIRZA) নামৰ অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয় খনে লৰচাচধ এলচতষ্টণ্ট লহচাতব এতপ্ৰলণ্টলিপ আৰম্ভ 

কলৰতি আৰু িগতে স্তজআৰই(GRE) আৰু টতফি(TOEFL) পৰীক্াৰ বাতব চুৰান্ত প্ৰস্তুলে আৰম্ভ 

কলৰতি। কতিজৰ ফাইতনি ইতয়ৰে থাতকাতেই বনুতয় অনিাইন হয্াতগ পাৰলম্ভক প্ৰস্তুলে সমূ্পণ ধ 
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কলৰলিি। লনটচ লমজধা অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয় খন হকইজনমান এইলচয়াতন(AEC) ২০০৭ 

চনে আৰম্ভ কলৰলিি আৰু ২০০৯ চনৰ পৰা কতিজখনে লশক্াবষ ধ আৰম্ভ হহলিি। বনুৰ মাক 

আৰু হিউোতক কতিজ খনে য্তথষ্ট অংশীিালৰত্ব (Shares) লকলনলিি আৰু হসতয় কতিজ 

সম্পকীয় কামকাজে লনটচ লমজধালি অহাতয্াৱা কলৰলিি। বনুতয় মাকক ক'হি এইবাৰ েুলম 

আৰু টাটা লনচলি গ'হি মতয়া এতকিতগ য্াম আৰু ক'কক িগেলি হগ লনটচ লমজধা হিখুৱাই 

আলনম। য্াওতে প্ৰথতম টাটাই পঢ়া AEC (Assam Engineering College) খন হিখুৱাই লনম। ঘূলৰ 

আতহাতে নীিাচি পাহাৰৰ ওপৰে থকা ভূৱতনশ্বৰী মস্তন্দৰৰ পৰা আইআইষ্ঠট গুৱাহাটী (Indian 

Institute of Technology Guwahati: IITG) খতনা হিখুৱাই আলনম। এতকলিনই লেলনখন 

ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজ হিলখতি ক'কৰ বহুে জ্ঞান হব। বাতপকলি চাই বনুতয় ক'হি টাটা েুলমতয্ 

হকাৱা ঘ্ৰাতণণ অদ্ধধ হভাজনং , লেলনখন ইস্তঞ্জলনয়ালৰংকতিজ হিলখতি ক'কক আধা নহতিও 

লেলনভাগৰ এভাগ ইস্তঞ্জলনয়াৰ হবই। োতে ক'কৰ আইলকউ(IQ) ইমান হবলি। হিউোতক বনুক 

ক'হি মই লকন্তু ইমান গাড়ী চিাব হনাৱাতৰা। পৱনক কাইলি পুৱা ৯টা বজাে আমাৰ ঘৰ আলহ 

হপাৱালক মালে হি। বনু আৰু হিউোকৰ কতথাপকথন শুলন ক'কই আনন্দতে হনগুৰ মালৰ ঘৰৰ 

লভেৰে ইফািৰ পৰা লসফািলি হিৌলৰবলি ধলৰতি। 

 

 

পাচলিনা পুৱা হেটৰ লচলকওলৰষ্ঠট গািধ ৰাঘতব আলহ কলিংতবি বজাই কতিলহ হয্ কুকুৰ িুটা 

আলহতি। বনুতয় গা ধুই থকা বাতব বনুৰ মাতক লথন এৰাৰুট লবসু্কট এতপতকট হােে হি ক'ক সহ 

েিলি নালম গ'ি। উতেশয ক'কক েিতে হপিাব কৰাই আলনব আৰু হবতচৰা ভেুৱা হকইটাক 

খাবলি লবসু্কে হকইটা লি আলহব। েিলি হগ ক'কক ৰািাৰ কাষে হপিাব কৰাই ভেুৱা িুটাক 

এটা এটা লবসু্কট খাবলি লিতি। ৰাঘতব অিপ িৰূে ক'কক ধলৰ থালকতি। কুকুৰ িুটাই শুষ্ঠঙ শুষ্ঠঙ 

লবসু্কট িুটা নাখাই থৰ হহ হৰ থালকি। বালহৰৰ কুকুৰক লবসু্কট লিয়া হিলখ ক'কই ভুলক ভুলক হুিসু্থি 

িগাই লিতি। মাতক ৰাঘবক ক'হি, ক'কক হমাক হি আৰু েই ওপৰৰ পৰা চাৰক খুস্তজ এতপতকট 

গুি হি লবসু্কট হি আহলগ। ক'কই কুকুৰ িুটাক অন ধগি ভুলক গ'ি আৰু লনজৰ ভাষাে লকবা 

লকলব গালি মাকতকা লিতি। ক'কৰ মতে ৰািাৰ বনৰীয়া কুকুৰক লকয় লবসু্কট লিব িাতগ। 

ইলেমতধয ৰাঘতব গুি হি লবসু্কট এতপতকট হি আলহি। ৰাঘবক ক'কক ধলৰবলি লি মাতক িুতয়াটা 

কুকুৰক এটা এটা গুি হি লবসু্কট লিতি। কুকুৰ িুটাই শুষ্ঠঙ হি ফটাফট লবসু্কট িুটা খাি। োৰ 

পাচে এটা এটালক লি লবসু্কট হপতকট ভেুৱা িুটাক খুৱাতি। খাই উষ্ঠঠ লসহতে হনগুৰ হজাকালৰ 

অহা বাতটতৰ গুলচ গ'ি। ক'কতয়া লসহেক হনতিখা হনাতহাৱালিতক ভুলক থালকি। মাতক ক'কক 
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হি ওপৰলি আলহি। বনু আৰু হিউোকক আলহ মাতক কতিলহ "হিলখিা আস্তজকালি ভেুৱা 

কুকুৰতৰা চইচ হ'ি। লথন লবসু্কট নাখাই। গুি হি লবসু্কট িাতগ।আৰু এই ক'কতটা ইমান হজিাচ 

লকয়? ভেুৱা িুটাক লবসু্কট লিয়া অিতপা সহয হহাৱা নাই।" 

চাতৰ আঠ বজাৰ িতগ িতগ পৱন আলহ বনু হেৰ হেট পািলহ। ন বজাে বনু, মাক, হিউোক 

আৰু ক'কই লমজধালি বুলি য্াত্ৰা আৰম্ভ কলৰতি। বনুৰ হিউোতক পৱনক ক'হি AEC হহ য্ালব। 

AEC ে হসামাই য্াম। AEC(Assam Engineering College) বা অসম ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজ 

অসম েথা উত্তৰ পূব ধাঞ্চিৰ প্ৰথমখন ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজ। ১৯৫৫ চনে ভাৰেৰ প্ৰথম প্ৰধান 

মন্ত্ৰী ৺ জৱাহৰিাি হনতহৰুতৱ জািুকবাৰীে এই ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজৰ উতদ্বাধন কতৰ আৰু 

অসমে অলভয্ালন্ত্ৰক লশক্াৰ নেুন য্ুগ আৰম্ভ হয়। ১৯৮০ চনে অসম অলভয্ালন্ত্ৰক 

মহালবিযািতয় ৰূপািী জয়ন্তী আৰু ২০০৫ চনে হগৌৰতবাজ্বি হসাণািী জয়ন্তী পািন কলৰ 

আস্তজও উচ্ছলশতৰ উজলি আতি। অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয় আগতে গুৱাহাটী 

লবশ্বলবিযািয়ৰ অধীন আলিি আৰু Assam Science and Technology University (ASTU) 

স্থাপন হহাৱাৰ পাচে AEC নৱগষ্ঠঠে ASTU ৰ অধীনলি আতহ। গুৱাহাটী লবশ্বলবিযািয়ৰ 

অধীনে থালকবৰ বাতব অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয়ৰ িাত্ৰ িাত্ৰী সকতি নযিস্বাথ ধকাৰী লকিু 

বযস্তক্তৰ পতৰাচনাে পলৰ আতন্দািন কলৰলিি য্লিও মহামানয গুৱাহাটী উচ্ছনযায়িয়ৰ 

হিতক্পে অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয় সহ অসমৰ সকতিা চৰকাৰী অলভয্ালন্ত্ৰক 

মহালবিযািয় ASTU ৰ অধীনলি আতহ। প্ৰায় ৪০০ একৰ মাষ্ঠটে লবখযাে িীপৰ লবিৰ সমীপে 

আৰু গুৱাহাটী  লবশ্বলবিযািয়ৰ কাষে গুৱাহাটী:১৩ অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয় অৱলস্থে। 

এটা সৰু পাহাতৰ গুৱাহাটী লবশ্বলবিযািয় আৰু AEC ক পৃথক কলৰ ৰালখতি। অসম অলভয্ালন্ত্ৰক 

মহালবিযািয় বা AEC ে লচলভি, হমকালনতকি, ইতিকষ্ঠিতকি, হকলমতকি, ইতিকিলনক্স এণ্ড 

হটলিকলমউলনতকচন, কম্পম্পউটাৰ ইস্তঞ্জলনয়ালৰং, ইনে্ৰুতমনতটচন, ইনণ্ডাষ্ঠষ্ট্ৰতয়ি এণ্ড 

প্ৰিাকচন ইস্তঞ্জলনয়ালৰং লবষয়ৰ লিগ্ৰী পাঠযিম আতি। িগতে লচলভি, হমকালনতকি, 

ইতিকষ্ঠিতকি লবষয়ৰ িােতকাত্তৰ (ME: Master of Engineering) আৰু মাষ্টাৰ অব কম্পম্পউটাৰ 

এলপ্লতকচন (MCA) ৰ পাঠযিতমা আতি। প্ৰথম অৱস্থাে অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয় 

সমূ্পণ ধৰূতপ আবালসক (residential) কতিজ আলিি য্লিও পৰবেী সময়ে ইয়াে ঘৰৰ পৰা 

অহা (day scholar) িাত্ৰ-িাত্ৰীতকা অধযয়ণ কলৰবলি লিয় হ'ি। অসম অলভয্ালন্ত্ৰক 

মহালবিযািয়ে আঠটা হহাতষ্টি আতি। ইয়াৰ আঠ নম্বৰ হহাতষ্টিতটা হিাৱািীৰ হহাতষ্টি। 

ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজৰ িাত্ৰ সকিৰ মাজে এই হহাতষ্টিতটা অলিগড় বুলি জনাজাে। কাৰণ 

হহাতষ্টিতটাৰ লেনওফাতি পাহাৰ আৰু হহাতষ্টিৰ ৰািাৰ মুখতে লপ্ৰস্তঞ্চপািৰ আবাসগৃহ। 



 

28 
 

অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয়ৰ হকম্পাচ হসাতমাৱাৰ িতগ িতগ বনুতয় পৱনক ক'হি 

"প্ৰথতম টাটা হেৰ ৫নম্বৰ হহাতষ্টিৰ কাষে ৰালখবা।" কথা মতেই পৱতন গাড়ী লন ৫নম্বৰ 

হহাতষ্টিৰ আগে ৰালখতি। গাড়ীৰ পৰা নালম সকতিা হহাতষ্টিৰ লভেৰলি হসামাই গ'ি। বনুতয় 

হহাতষ্টিৰ ৯নম্বৰ হকাঠাৰ সনু্মখে হৰ ক'কক কতি "চা ক'ক এইতটা ৰূমতে টাটা িুবিৰ আলিি। 

োৰ পাচৰ িুবিৰ প্ৰথম মহিাে আলিি। বেধমানৰ আবাসী সকি হবাধহয় ক্লাচ কলৰবলি গ'ি। 

হসই বাতব েিা ওিলম আতি। নহতি হোক ৰূমৰ লভেৰতোও হিখুৱাই লনতিা হয়।" ক'কক 

হগাতটই হহাতষ্টিতটা হিখুৱাই লি বনু, টাটা আৰু বনুৰ মাক লেলনও গাড়ীলি উভলেি।ক্লাচ 

কলৰবলি হনাতয্াৱা িুই চালৰজন আবাসীতয় বন ুহেলি চাই ভুমুকা ভুমুলক কলৰতি আৰু লনজৰ 

লভেৰতে লকবা কথা পালেতি। গাড়ীে উষ্ঠঠ বনুতয় ক'কক পুনৰ টাটাকৰ লিনৰ হহাতষ্টিৰ সাধু 

হকাৱা আৰম্ভ কলৰতি। "শুন ক'ক, টাটাহে হয্লেয়া প্ৰথম লিনা হহাতষ্টিলি আলহলিি, হসই লিনা 

ৰালে লচলনয়ৰ সকতি টাটা হেক হক হক হুৱা, হক হক হুৱা জািুকবাৰীৰ আলমতয়ই ৰজা, 

লশয়ািতবাৰ আমাৰ প্ৰজা বুলি লচঞলৰবলি িগাই লিলিি। টাটা হেৰ হহাৱা শুলন পাহাৰৰ 

লশয়ািতবাতৰও সমাতন হহাৱা লিলিি আৰু লশয়ািৰ হহাৱা শুলন হহাতষ্টি আৰু ওচৰৰ কুকুৰতবাতৰ 

খুব ভুলকলিি। গলেতক েই য্লি হকলেয়াবা ৰালে ইয়ালি টাটাৰ িগে আহ আৰু লশয়িৰ হহাৱা 

শুন েৎক্ণাে নুভুলকলব, হসইতবাৰ আচি লশয়াি নহবও পাতৰ।" ক'কই বনুৰ কথাতবাৰ শুলন 

বুস্তজতপাৱাৰ িতৰ মূৰ হজাকালৰতি। অিপ িৰূ হগ পৱতন ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজৰ মূি ভৱনৰ 

সনু্মখে গাড়ী ৰখাই লিতি। গাড়ীৰ পৰা সকতিা নালমি। বনুৰ হিউোতক লনজৰ বনু্ধ অৰূপলি 

হফান মালৰতি। অিপ পাচে অৰূপ ওিাই আলহি আৰু িুতয়াবনু্ধতয় কথা পোে িালগি। িুই 

বনু্ধতয় কথা পালে থকাৰ সময়তে বন ুআৰু মাতক ক'কক কতিজৰ মূি ভৱনতটা আৰু কাষতে 

থকা হকলণ্টন খন হিখুৱাই আলনতি। 

বনু্ধৰ পৰা লবিায় হি বনুৰ হিউোক, বনুৰ মাক, বনু আৰু ক'কই লমজধা অলভমুতখ য্াত্ৰা 

আৰম্ভ কলৰতি। গাড়ীে উষ্ঠঠতয়ই বনুতয় মাে িগাতি "টাটা হোমাতিাকৰ কতিজৰ টয়তিটতবাৰ 

ইমান হিতেৰা। মই টয়তিটৰ লভেৰ হসামাই নাকে ধলৰ থু থু কলৰ ওিাই আলহতিা। চাফা কলৰ 

ৰখাে অসুলবধা ক'ে? টয়তিটৰ অৱস্থাই কতিজ আৰু হহাতষ্টিৰ হাইস্তজন আৰু পলৰস্কাৰ 

পলৰচ্ছনো লকমান োতক প্ৰলেফলিে কতৰ।" বনুৰ কথা শুলন হিউোতক উত্তৰ লিতি " বন ু

এইখন চৰকাৰী কতিজ হয়। এবাৰ চৰকাৰী চাকলৰ পাতি ভাৰেৰ মানুতহ কাম নকলৰতিও 

িৰমহা পাব বুলি লনস্তিে হহ থাতক। অসমৰ মানুহতো আৰু এতখাপ চাৰ। গলেতক টয়তিট 

ক'ৰপৰা চাফা হহ থালকব। আস্তজ লবয়া, কাইলি মামা মলৰি, পৰলহলি পথ বন্ধ, চেলহলি োদ্ধ 

আৰু কে লক বাহানা। লবহু,  পূজা আৰ উৎসব হবাৰৰ কথা নকতিাতৱই বা। লকিু বিৰ আগতে 
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এবাৰ এজন চাফাই কমীক হকইবালিতনা কামলি নহা বাতব লপ্ৰস্তঞ্চপাতি অগলৰ িগলৰ গালি 

পালৰতি। লস লপ্ৰস্তঞ্চপািক হফতপলৰ পালে ধলৰ ক'হি চাৰ হমাক এলেয়াই চাচতপণ্ড কৰক। 

পাচলিনা পুনৰ লপ্ৰস্তঞ্চপািক হগ ক'হি চাৰ হমাক চাচতপণ্ড কৰক। মই অহাতয্াৱা কলৰম লকন্তু 

কাম নকতৰা। খঙে অলিশম ধা হহ লপ্ৰস্তঞ্চপাতি চাফাই কমী জনৰ চাচতপণ্ডৰ আতিশ জাৰী 

কলৰতি। চাচতপণ্ডৰ আতিশ পাই চাফাইকমী জন অলে আনস্তন্দে হ'ি আৰু আনন্দমতনতৰ হা াঁলহ 

মালে অিধাৰখন হােে হি গুলি গ'ি। পাচলিনা পুৱা হােে লমঠাই হপতকট এটা হি চাফাই 

কমীজন লপ্ৰস্তঞ্চপািৰ ঘৰ পাতিলগ আৰু কৃেজ্ঞো জনাতি। খঙতে লপ্ৰস্তঞ্চপাতি লমঠাই 

হপতকটতো িলিয়াই হপিাতি আৰু সুলধতি, মানুতহ প্ৰমচন পাতি লমঠাই খুৱাই, েই চাচতপণ্ড হহ 

লমঠাই খুৱাবলি আলহি, পাগি হলি হনলক? লস উত্তৰ লিতি, নহয় চাৰ, হমাক চাচতপণ্ড কলৰ 

উপকাৰ কলৰতি বাতবতহ লমঠাই আলনতিা। এলেয়া মই লবনা কালম প্ৰথতম ৫০শোংশ িৰমহা 

আৰু পাচে ৭৫ শোংশ িৰমহা পাম। হিইিী লহচাতব বালহৰে কাম কলৰ িানা পানী আৰু মিৰ 

খৰি উলিয়াই িম। ৩/৪ বিৰৰ পাচে হকচে স্তজলক এতকিতগ বহুতো এলৰয়াৰ পাম আৰু 

কামে হয্াগিান কলৰ মাৰুলে এখন লকলনম। চাফাই কমীজনৰ কথা শুলন লপ্ৰস্তঞ্চপাতি হালহবই 

হন কাস্তন্দবই ভালব মূতৰ কপাতি হাে লি বলহ পলৰি। হয্লেয়ালিতক চৰকাৰী চাকলৰ হপাৱা হিাক 

সকিৰ মানলসকো সিলন নহয় চৰকাৰী কতিজৰ টয়তিতো েহেৰ প্ৰাইতভট কতিজৰ িতৰ 

পলৰস্কাৰ নহয়। েই হিতখান কটন কতিজে এজন প্ৰতফচৰক লেলনবিৰৰ ক্লাচে মাত্ৰ িুলিন 

হন লেলনলিনতহ হিলখলিলি লকন্তু ষ্ঠটউচনে সিায় িগ পাইলিলি।" ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজৰ পৰা 

APRO (Assam Police Radio Organization) হহ পৱতন বনু হেক হি লমজধালি বুলি য্াত্ৰা 

কলৰতি।  

অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয়ৰ হকম্পাচৰ এটা লবতশষত্ব হ'ি এতয় হয্ হকম্পাচে 

হসাতমাৱাৰ সময়তে হগটৰ সনু্মখতে অবলস্থে চৰকাৰী আয়ুতব ধলিক মহালবিযািয়ৰ হকম্পাচ আৰু 

এইলচৰ হকম্পাচ হশষ হ'হিই আৰম্ভ হয় APRO Training School হকম্পাচ | 

চৰকাৰী আয়়ুৰ্ি গনেক মহানিেুালয় সমগ্ৰ উত্তৰপূব ভাৰেৰ আয়ুতব ধলিক লচলকৎসাৰ            

একমাত্ৰ হশলক্ক প্ৰলেিান১৯৪৮ চনে প্ৰলেিা িাভ কৰা এই মহালবিযািয়খন জািুকবাৰীৰ 

অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয় পথে অৱলস্থে। প্ৰথমতে ই গুৱাহাটী লবশ্বলবিযািয়ৰ িগে 

সংয্ুক্ত আলিি য্লিও লপিলি শ্ৰীমন্ত শংকৰতিৱ য়ুলনভালি ধষ্ঠট অৱ হহি্থ িাতয়তঞ্চি,অসম     

প্ৰলেিা   হহাৱাে ২০১০ চনৰ পৰা এই মহালবিযািয় ইয়াৰ অধীনলি আতহ চৰকাৰী আয়ুতব ধলিক

 মহালবিযািয় ভাৰেৰ পৰম্পৰাগে ঔষধ বযৱস্থা আয়ুতব ধিৰ এক অগ্ৰণী লশক্া প্ৰলেিান | 

স্বৰাতজাত্তৰ কািে জােীয়োবািী মতনাভাৱ আগে ৰালখ অসমৰ হিাকলপ্ৰয় হগাপীনাথ বৰিলি

https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A7%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%AE_%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A7%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%B1%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A7%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%AC%E0%A7%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A7%88
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,হিাকবনু্ধ  ভূবতনশ্বৰ বৰুৱা আৰু প্ৰলেিাপক অধযাপক িা° জগিীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচায্ ধই এই মহা-

লবিযািয়    প্ৰলেিা কতৰ। ১৯৪৮ চনৰ ২০ লিতচম্বৰে এক ভাড়াঘৰে েিানীন্তন মুখযমন্ত্ৰী  

হগাপীনাথ বৰিলিতয়  চৰকাৰী আয়ুতব ধলিক মহালবিযািয় উতদ্বাধন কতৰইয়াৰ এবিৰ লপিে ই 

চানমালৰৰ        চৰকাৰী    ভৱনলি(বেধমানৰ অসম অলভয্ালন্ত্ৰক প্ৰলেিানৰ ঠাই) স্থানান্তৰ হয় 

আৰু জিুাই,১৯৫৯ে ই জািুকবাৰীৰ বেধমানৰ স্থানলি স্থায়ী ভাতৱ স্থানান্তলৰে হয়। ১৯৬০  

চনে গুৱাহাটী লচলকৎসা মহালবিযািয় জািুকবাৰীৰ এই মহালবিযািয়ৰ িগতে জন্মিাভ কতৰ 

আৰু সাে বিৰলি এই মহালবিযািয়ৰ ভৱন িুতয়াখন লবিযািতয় ভগাই িয় প্ৰথমতে ই  

গুৱাহাটী লবশ্বলবিযািয়ৰ িগে সংয্ুক্ত আলিি য্লিও লপিলি শ্ৰীমন্ত শংকৰতিৱ য়ুলনভালি ধষ্ঠট  

অৱ হহি্থ িাতয়তঞ্চি,অসম প্ৰলেিা হহাৱাে ২০১০ চনৰ পৰা এই মহালবিযািয় ইয়াৰ অধীন

হি আতহ। 

অসম অলভয্ালন্ত্ৰক মহালবিযািয়ৰ ৩ নম্বৰ হহাতষ্টি পাৰলহতয় এইলচ হকম্পাচৰ বালহৰে 

অৱলস্থে APRO Training School. এই সু্কিৰ আৰম্ভলন ১৯৪৮ চনে লচিঙে হয় আৰু ১৯৭৫ 

চনে জািুকবাৰীৰ ৫০ একৰ মাষ্ঠটৰ হকম্পাচলি স্থানান্তৰ কৰা হয়।  পুলিচৰ বাতব হবোৰ বা 

wireless communication ৰ গুৰুত্ব ১৯৪৪ চনে লদ্বেীয় লবশ্বয্ুদ্ধৰ সময়তে উপিলি কলৰ 

১৯৪৬ চনৰ ১২ মাচধে অসম পুলিচ ৱায়াৰতিচ কলমউলনতকচন (Assam Police Wireless 

Communication) নামৰ লবভাগৰ প্ৰলেস্থা কৰা হয়। অসমৰ হেলেয়াৰ ৰাজধানী লচিঙক নগাও, 

িৰং, হগাৱািপাৰা, িক্ীমপুৰ, লশৱসাগৰ, কািাৰ স্তজিাৰ সিৰ ঠাই আৰু িগতে েুৰা আৰু 

হাফিং চহৰক wireless communication হৰ সংতয্াগ কৰা হয়। োহালনৰ লিনে পুলিচৰ 

হয্াগাতয্াগৰ বাতব APRO অলেশয় গুৰুত্বপূণ ধ আলিি আৰু আস্তজৰ মবাইি হফানৰ য্ুগতো ই 

পুলিচৰ লনজা হয্াগাতয্াগৰ হনটৱকধ লহচাতব ভূলমকা পািন কলৰ আতি।  

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ উঠাৰ পাচতে পৱতন দ্ৰুে গলেে গাড়ী চিাবলি আৰম্ভ কলৰতি। 

হিাকলপ্ৰয় হগাপীনাথ লবমান বন্দৰ পাৰলহ  বনু হে লমজধাৰ লনতজশ্বৰী মস্তন্দৰৰ সমীপে আৰু 

মালিয়াটা পাহাৰৰ সনু্মখে অৱলস্থে লনটচ লমজধা পাতিলগ। লনটচ লমজধাে গাড়ীৰ পৰা নালম বনু 

আৰু মাতক ক'কক লনটচ লমজধা ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজ খন হিখুৱাে িালগি। ককতয়া নেুন মুকলি 

ঠাই হিলখ শুষ্ঠঙ শুষ্ঠঙ আনন্দ মতনতৰ হনগুৰ হজাকালৰ হজাকালৰ সকতিা হচাৱাে িালগি। কতিজ 

খন হিখুৱাই বনুৰ মাতক বনুক ক'হি বি আলম গাি ধচ হহাতষ্টিলি য্াও আৰু হমিন অলনমাক 

ক'কক লচনালক কলৰ লিও। ভলবষযতে আলম সকতিা কৰবালি গ'হি ক'কক অলনমাৰ িগতে এলৰ 

হথ য্াব িালগব। ক'কতয়া ভাি পাব আৰু হিাৱািী হবাতৰও ভাি পাব। এই বুলি লপ্ৰস্তঞ্চপািৰ িগে 

কথা পালে থকা বাতপকক এলৰ বন ুআৰু মাক গাি ধচ হহাতষ্টি পাতিলগ। গাি ধচ হহাতষ্টি পাই 

https://as.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%B0_%E0%A6%AC%E0%A7%B0%E0%A7%81%E0%A7%B1%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%B1%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%80_%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%B1%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
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গাড়ীৰ পৰা নালম বন ু আৰু মাক হহাতষ্টিৰ লভেৰলি হসামাই গ'ি। ক'কক বনুতয় 

হহাতষ্টিৰ  কমন ৰূমে নমাই লিয়াৰ িতগ িতগ ক'কই আনন্দে  কমন ৰূমৰ লভেৰে হিৌলৰবলি 

ধলৰতি। লনজৰ ৰূমৰ পৰা শব্দ শুলন অলনমা ওিাই আলহি আৰু ক'কক হিলখ ইমান ধুনীয়া 

হপাৱািী বুলি হকািাে েুলি িতি। ইলেমতধয কুকুৰ ভািতপাৱা হকইবাজনী হিাৱািী  কমন 

ৰূমলি আলহি আৰু ক'কৰ িগে হখিাে িালগি। িুজনী মাতন ক'কক লনজৰ ৰূমলি লন ৰূতমা 

হিখুৱাই আলনতি। অলনমাই বনুৰ মাকক আশ্বাস লিতি হয্ কৰবালি গ'হি লচন্তা কলৰব নািাতগ। 

ক'কক হহাতষ্টিে হথ গ'হি ক'কই আনন্দ মতনতৰ থকাৰ িগতে হিাৱািীতবাতৰও ভাতিই পাব। 

কুকুৰ ভািতপাৱা অলনমাতৰা ক'কক হিলখ আনন্দে েে নাইলকয়া হ'ি। বনুৰ মাতক অলনমাক 

ক'হি " অহা সপ্তাহে িাতয়ি লহচাতব ক'কক িুলিনৰ বাতব হোমাৰ িগে হথ য্াম। িগতে ক'কই 

হকতনলক কাগজে হপিাব, পায়খানা কতৰ, হকলেয়া লক খাই সকতিা বুজাই হথ য্াম।" এই বুলি 

বনু আৰু মাতক গাড়ীে উষ্ঠঠ হহাতষ্টিৰ পৰা পুনৰ কতিজলি আলহি। বনুতয়ও লনজৰ প্ৰতজট 

সম্প ধতক কতিজে আলহ লপ্ৰস্তঞ্চপািৰ িগে আতিাচনা কলৰতি। োৰ পাচে বনু, বনুৰ হিউোক 

, মাক আৰু  ক'কই ঘৰলি বুলি য্াত্ৰা আৰম্ভ কলৰতি। গাড়ীে উষ্ঠঠতয়ই হিউোতক পৱনক ক'হি 

"পৱন হচফ ধাবাে হসামাই োতে িাঞ্চ খাই য্াম।"  

হচফ ধাবাে হগ বনুহতে ভািিতৰ ৰুষ্ঠট, েৰকা আৰু লচতকতনতৰ িবলন লপষ্ঠট খাই ঘৰলি বুলি 

য্াত্ৰা কলৰতি। গাড়ীে উষ্ঠঠ বনুতয় হিউোকক ক'হি টাটা ক'কক হোমাতিাকৰ োহালন লিনৰ 

সাধু শুনাই হমাক লিয়াৰ িতৰ অিপ জ্ঞান লিয়া। আমাতৰা সময় পাৰ হহ য্াব। বনুৰ কথা শুলন 

মাতক ক'হি নািাতগ, নািাতগ এতকতবাৰ কাতমাৰ আৰু লকমান খাৱ? বনুতয় ক'হি আলম কাতমাৰ 

বহুে খাতিা, ক'কতয়া ভাগ পাব িাতগ। বৰ হতি েুলম হহিতফান িগাই গান শুলনবা। বনুৰ কথা 

শুলন হিউোতক আৰম্ভ কলৰতি।শুন ক'ক আলম সু্কিে পঢ়াৰ সময়ে সকতিােলক িুষ্ট, বাকপটু, 

প্ৰেুযৎপন্নমলে, হপ্ৰতজনচ অব মাইণ্ড থকা িৰা আলিি হকতপং (আচি নাম হকৱি সু্কিৰ 

হৰস্তজষ্টাৰতে সীমাবদ্ধ)। পঢ়া শুনাে অকতনা মলে নাই, ফুটবি, লচতনমা, লথতয়টাৰ, চাধা, ভাং, 

সতপান হিলখ েীৰ হখিা আলিে লকন্তু অলেশয় আগ্ৰহী  আৰু পাগ ধে আলিি। হসই সময়ে 

নগাৱৰ পৰা চাপৰমুখৰ হশষ বািখন আতবলি ৫বজাে আলহলিি আৰু োৰ পাচে হকাতনা 

হয্াগাতয্াগ নালিি। সু্কিে ১০ বজাে উপলস্থলে লি সু্কিৰ পৰা পিাই হগ নগাও পাওতে নুন শ্বৰ 

ইণ্টাৰতভি হয়। আৰু হমটীলন শ্ব সমূ্পণ ধলক চাতি বাচ ধলৰ উভলে অহা অসম্ভব। হসতয় হকতপতঙ 

হিৰ হগট কীপাৰৰ িগে লফষ্ঠটং কলৰ হিলিি হয্ লচতনমাৰ ইণ্টাৰতভিৰ পাচৰ লখলন প্ৰথতম চাব 

আৰু ইণ্টাৰতভিৰ আগৰলখলন পাচে চাই বাচ ধলৰ ঘৰ পাবলহ। হসই িতৰ চলিতয়ই হকতপতঙ 

১০বাৰ হমষ্ঠিক লিবলি সক্ম হহলিি। ১০ নম্বৰৰ বাৰ পৰীক্া লিবলি য্াওতে বৰা চাতৰ পৰীক্া 
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হিে হকতপঙক কতি " হকতপং আৰু লকমান বাৰ পৰীক্া লিয় আৰু?" হকতপতঙ েপৰাই উত্তৰ 

লিতি "চাৰ হফইিৰ ইজ িা লপিাৰ অব চাকতচচ" । চাতৰ উত্তৰ লিতি "হহৰ হকতপং হগাতটই 

জীৱন  লপিাতৰই বনালব হন হকলেয়াবা চাি বতনাৱাৰ কথাও ভালবলব।" পৰীক্া হিে হেলেয়া 

হা াঁলহৰ হৰাি উষ্ঠঠি। এবাৰ সু্কিে কতিৰা হবস্তজ লিয়াৰ পাচলিনা হকপং সু্কিলি নালহি। িুটা 

বজাে সু্কি চুষ্ঠট লি হহিচাৰ চাইতকিলি ঘৰলি বুলি ৰাওনা হ'ি। িপূৰীয়া ভৰ ৰিে চাতৰ 

হকতপঙক হিলখ সুলধতি 'ঐ হকতপঙ সু্কিলি নলগ গৰমে ৰািাে লকয় বলহ আি?' হকতপতঙ 

উত্তৰ লিতি 'চাৰ হয্াৱা কালি কতিৰা হবজী লেকাক হিলিতিা বাতব লেকা হসকী আতিা। গম 

পকাৰািা আতি হয্লেয়া লনমখ ভাস্তজ হসক লিবলি হগ লনমখ আৰু খলৰ নষ্ট কৰাৰ িৰকাৰ নাই। 

হসই সময়ে কতিৰা হবজী িতি খুউব লবষ হহলিি আৰু বহুতে লনমখ ভাস্তজ কাতপাৰে বালন্ধ 

হসক লিলিি। হকতপঙৰ কথা শুলন হহি চাতৰ মুখ লেলপ হা াঁলহ চাইতকি মালৰ গুলি হগলিি। সুলবধা 

পাতি হকতপঙ লকন্তু  েৰুণ গলগেলকও চেুৰ মূখযমন্ত্ৰী হ'ি হয়। এলেয়া োহালনৰ এই কথা হবাৰ 

সাধুৰ িতৰ িাতগ। এলেয়া চাপৰমুখৰ পৰা নগাও মাত্ৰ ২০ লমলনট সময় িাতগ। হেলেয়া হিৰ 

ঘণ্টাৰ পৰা িুঘণ্টা পয্ ধন্ত িালগলিি। হেলেয়াৰ লিনৰ হকতপঙৰ ইনতভষ্ঠটভ আইলিয়া হবাৰ মনে 

পলৰতি অকতি অকতি হা াঁলহ উতঠ। টাটাকৰ সাধুশুলন ড্ৰাইভাৰ পৱতন মাে িগাতি 'সৰুতে মতয়া 

হকতপঙৰ িতৰ হটঙৰ  আলিতিা।' বনুতয় িতগ িতগ পৱনক উত্তৰ লিতি ' হসই বাতব পঢ়া শুনা 

নকলৰ গুৱাহাটীলি আলহ ড্ৰাইভাৰ হ'িালহ'। 

গধুলি সময়ে বনুতয় হিউোকক ক'হি "টাটা হমইি আলহি, অহা হসামবাতৰ  

লভিাৰ(VISA) ইণ্টাৰলভউ আতি। গলেতক মই হিওবাতৰ লিল্লীলি য্াব িালগব। মই অন িাইন 

ষ্ঠটতকট কলৰম হন েুলম জাংগি হিতভিচৰ (Jungle Travels) হেুৱাই ষ্ঠটতকট কলৰবা।" 

হিউোতক বনুক ক'হি " মই জাংগি হিতভিচৰ হেুৱাই কৰাই লিম। হকলেয়া ঘূলৰ আলহলব?" 

বনুতয় ক'হি " হিওবাতৰ য্াম আৰু বধুবাতৰ ঘূলৰ আলহম।" বনুৰ মাতক কথাতবাৰ শুলন ক'হি 

"ভাতিই হি। আলম ক'কক হি প্ৰথতম লমজধালি য্াম। োে ক'কক অলনমাৰ িগে গাি ধচ 

হহাতষ্টিে হথ হোক এয়াৰ পটধে নমাই হথ ঘৰলি আলহম। এক গুলিে িুই লচকাৰ  হব। " কথা 

বেৰ হশষ হহাৱাৰ িতগ িতগ বনুৰ হিউোতক জাংগি হিতভিচলি হফান কলৰতি। জাংগি 

হিতভিচ গুৱাহাটীৰ অলে পুৰলণ আৰু লনভধৰতয্াগয হিতভি এতজস্তঞ্চ। ১৯৮৯ চনে গুৱাহাটীৰ 

এটা সৰু হকাঠাে এটা হটলিতফান আৰু লকিু অলভজ্ঞো েথা আত্মলবশ্বাস হি স্বামী-স্ত্ৰী দ্বয় 

আলশস আৰু জাহ্ণৱী ফুকতন জাংগি হিতভিচ আৰম্ভ কলৰলিি। োৰ পাচে আৰু হেওতিাতক 

উভলে চাবিগা হহাৱা নাই। গুৱাহাটীৰ সকতিােলক পুৰলণ হিতভি এতজস্তঞ্চ পাতচ ৰাইন 

হিতভিচ(Rhino Travels)। ১৯৬৮ চনতে ৺তগাপাি চন্দ্ৰ বৰুৱা হিতৱ এই হিতভি এতজস্তঞ্চ 
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স্থাপন কলৰলিি। অসমৰ সৰহ ভাগ লবমান য্াত্ৰীতয়ই ৮০/৯০ৰ িশকলি হেওতিাকৰ পৰাই 

লবমানৰ ষ্ঠটকট সংগ্ৰহ কলৰলিি। ৺বৰুৱা হিৱ অলেশয় অমালয়ক আৰু মধুৰ বযস্তক্তত্বৰ অলধকাৰী 

আলিি। প্ৰেজন ষ্ঠটকট লকলনবলি অহা বযস্তক্ততক হেও সম বযৱহাৰ কলৰলিি আৰু সকতিাতক 

পায্ ধযমাতন সহায় কলৰলিি। বনুৰ হিউোতকও আগতে ৰাইন হিতভিচৰ পৰাই ষ্ঠটকট হিলিি। 

বৰুৱা হিৱৰ মৃেুযৰ পাচে আৰু জাংগি হিতভিচ ঘৰৰ ওচৰ হহাৱা বাতব পৰবেী সময়ে বনুৰ 

হিউোকৰ ৰাইন হিতভিচৰ িগে সম্প ধক হনাতহাৱা হয়। পাচলিনা বনুৰ হিউোতক জাংগি 

হিতভিচৰ পৰা ষ্ঠটকট আলন বনুৰ হােে লিতিলহ। বনুও লভিাৰ ইণ্টাৰলভউৰ বাতব লিল্লীলি য্াবলি 

সাজ ুহ'ি। 

হিওবাতৰ লিনা পুৱা ৰালেপুৱাৰ জিপান খাই বন ু , বনুৰ হিউোক, বনুৰ মাক সকতিা 

এয়াৰপটধলি য্ালি সাজ ুহ'ি। পৱতন আলহ বনুৰ চুটতকচ আৰু ক'কৰ লবচনা, ক'কৰৰ খািযৰ 

হটাতপািা সকতিা গাড়ীে েুলি লিতি। লনজৰ লবচনাখন লনয়া হিলখ ক'কই পৱনক ভুলক থালকি। 

িহ বজাে ক'কক হি সকতিা গাড়ীে উষ্ঠঠি। হিউোতক পৱনক কতি "পৱন প্ৰথতম লনটচ 

লমজধাৰ কলপিী হাউচলি য্াম। োে অলনমাৰ িগে ক'কক হথ আলহ বনুক এয়াৰ পটধে নমাই 

লিম।" লনটচ লমজধাৰ গাি ধচ হহাতষ্টিৰ নাম আলিি কলপিী হাউচ। লমজধাৰ লনতচই ওচৰে ৰাণী 

বনাঞ্চিে অৱলস্থে কলপিী নামৰ জলুৰ এটাৰ পাৰে অৱলস্থে হ'ি কলপিী নামৰ লপকলনক 

িট। প্ৰলেবিতৰ ঠাণ্ডা লিনে এই ঠাইলি লপকলনক খাবলি আৰু িগতে ৰাণী বনাঞ্চিৰ 

প্ৰাকৃলেক হসৌন্দয্ ধয  উপতভাগ কলৰবলি আতহ। পৱতন গাড়ী লন লনটচ লমজধাৰ হকম্পাচৰ লভেৰে 

অৱলস্থে কলপিী হাউচৰ সনু্মখে ৰখাই লিতিলগ। বনুৰ মাতক ৰািাৰ পৰাই হমিন 

অলনমাক  জনাই হথলিি বাতব গাড়ীৰ শব্দ শুলন অলনমা ওিাই আলহি। ক'ক আৰু ক'কৰ বস্তু 

বাহালন িগে হি অলনমা, বনু আৰু বনুৰ মাক গাি ধচ হহাতষ্টিৰ লভেৰলি গ'ি। লভেৰলি হগ 

বনুৰ মাতক অলনমাৰ ৰূমে ক'কৰ লবচনা পালৰ ক'কক হকতনলক কাগজে হপিাব পায়খানা 

কৰাব িাতগ ভািিতৰ বজুাই লিতি। োৰ পাচে ক'কক হি লেলনও হহাতষ্টিৰ পৰা ওিাই আলহ 

গাড়ীৰ কাষ পাতিলহ। বন,ু বনুৰ মাক আৰু হিউোতক ক'কক মৰম কলৰ কতি "েই লেলন লিন 

অলনমাৰ িগে হহাতষ্টিে থাক। বনু লিল্লীৰ পৰা বুধবাতৰ আতহাতে োইক লনবলি আতহাতে 

হোতকা হি য্াম।" অলনমাৰ হকািাে উষ্ঠঠ ক'কই িুখতনতৰ কৰুণ ভাতব মাকলি চাতি। ক'কৰ 

কৰুণ চকুয্ুলৰ হিলখ বনু, মাক আৰু হিউোকৰ মনতো বৰ িুখ িালগি। মাক আৰু বনু য্াতে 

আতবলগক হহ চকুৰ পানী নুলিয়াই হসইবাতব।তিউোতক কতি 'হসানকাতি গাড়ীে উঠা। বনৰু 

হিৰী হব। আস্তজকালি গুৱাহাটী এয়াৰপটধে বৰ িীঘি িাইন হয়"। এই বুলি হিউোক গাড়ীে 

উষ্ঠঠি আৰু হিউোকৰ িতগ িতগ বনু আৰু মাতকা গাড়ীে উষ্ঠঠি।" পৱতন লেলনওতক হি 
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এয়াৰপটধ অলভমুতখ গাড়ীৰ এস্তক্সতিটৰ িবাই লিতি। বনুক এয়াৰ পটধে নমাই হিউোক আৰু 

মাক ঘৰ পাতিলহ। বনু আৰু ক'ক নথকা খািী ঘৰতটাে হসামাই বনুৰ মাক আৰু হিউোকৰ মন 

লবষাতিতৰ ভলৰ পলৰি।  

গধুলি সময়ে বনুৰ মাতক অলনমালি ক'কৰ খবৰ শুলধবলি হফান কলৰতি। অলনমাই 

ক'হি "বাইতিউ লচন্তা নকলৰব। অিপ সময় মন মালৰ আলিি য্লিও এলেয়া সকতিা পাহলৰ 

হহাতষ্টিৰ হিাৱািীৰ িগে হখলি আতি। ৰস্তিৰ ৰূমৰ পৰা হচতন্দি এপাে হি হিৌলৰ ফুলৰলিি 

আৰু ৰস্তিতয় পাতচ পাতচ হধমািী কলৰ হখলি ফুৰা হিলখ এটা ৰূমৰ পৰা আনতটালি হিৌলৰ 

িুকাভাকু হখলিলিি। হকইবাজনীতয় হকািাে হি মৰতমা কলৰতি।" ক'কৰ খবৰ পাই বনুৰ মাকৰ 

মনতো পােি হ'ি। হেতনতে বনুতয়ও জনাতি হয্ োই ভাতি ভাতি হগ োইৰ বান্ধৱী আনাৰ ঘৰ 

পাতিলগ। আনাৰ ঘৰতো বুবু নামৰ এটা পাগ আতি। োই নেুনলক আৰু এটা লচহুৱাহুৱা 

(Chihuahua) আলনতি। লচহুৱাহুৱাতটাৰ নাম লিতি হুগ (Hugo)। লচহুৱাহুৱা হ'ি কুকুৰৰ 

আটাইেলক সৰু প্ৰজালে।তমস্তক্সকৰ ৰাজয লচহুৱাহুৱাৰ পৰা এইলবধ কুকুৰৰ নামাকৰণ কৰা 

হহতি। লচহুৱাহুৱাৰ উচ্চো ৬ৰ পৰা ৯ ইস্তঞ্চ মাত্ৰ আৰু ওজন হিৰ লকতিাৰ পৰা লেলনলকতিা হয়। 

লচহুৱাহুৱাক হচলিলিষ্ঠট িগ বুলিও হকাৱা হয়। লিটলন ম্পিতয়ৰচ (Britney Spears), হিলম ম'ৰ 

(Demi Moore),  হপলৰচ লহিটন (Paris Hilton),  মািনা/হমিনা (Madonna), হজলনফাৰ 

হহলৱট(Jennifer Hewitt) আৰু বহুতো হচলিলিষ্ঠটৰ লচহুৱাহুবা অলে লপ্ৰয় আৰু সিায় িগে হি 

ফুতৰ। হমলৰলিন মনতৰাৰ (Marilyn Monroe) চু-চু (Choo-Choo) নামৰ এটা লচহুৱাহুৱা আলিি। 

লচহুৱাহুৱা আৰু বুবুৰ িগে হখলিবলি পাই বনুতয় ক'কৰ কথা এলৰ মাকক লসহে িুটাৰ কথাতহ 

হকাৱাে িালগি। মঙ্গিবাতৰ লিনা গধুলি বনুতয় মাকক হফান কলৰ জনাতিতয্ োইৰ লবমান 

বুধবাতৰ লবয়লি লেলন বজাে গুৱাহাটী লবমান বন্দৰে অবেৰণ কলৰব। গলেতক আলম লমজধাৰ 

পৰা ক'ক]কলি লেলন বজাে োইক লবমান বন্দৰৰ পৰা গাড়ীে উঠাই িব িালগব।  

বুধবাতৰ হসানকাতি ভােপানী খাই বনুৰ মাক-হিউোক ক'ক আৰু বনুক আলনবলি 

য্াবৰ বাতব সাজ ুহ'ি। পৱতন আলহ কতিলহ হয্ উপায়ুক্তৰ কায্ ধযািয়ৰ সনু্মখে অলখি গলগতয় 

ধণ ধা লিতি বাতব অসম্ভব হিলফক জাম হহতি। গলেতক আলম বাইপাচ-গড়চুক হহ হয্াৱা ভাি হব। 

বনুৰ হিউোতক ক'হি লয্ ফাতি সুলবধা আৰু সময়মতে লমজধা পামলগ হসই ফাতিই হি য্া। পৱতন 

হােীগাও-গড়চুক হহ িীপৰ লবিৰ কাতষ কাতষ লমজধালি বুলি গাড়ী চিাতি। এই পথতটাতৰ গ'হি 

িীপৰ লবিৰ নান্দলনক হসৌন্দয্ ধয হিখা হপাৱা য্ায়। ঠাণ্ডাকালি পথতটাতৰ আলহ বহু হিাতক িীপৰ 

লবিৰ কাষে বনতভাজ খাইলহ। লনটচ লমজধা  হকম্পাচ হসামাই পৱন কলপিী হাউচৰ কাষ পাও 

পাও হওতেই বনুৰ মাক আৰু হিউোতক হিলখতি এটা কুকুৰ হপাৱািীৰ পাতচ পাতচ িুই লেলন 
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জনী মান মাইকী মানুহ আৰু িুটা মান ি'ৰা হিৌলৰ আলহতি। পৱতন গাড়ীখন ৰখাই লিতি আৰু 

বনুৰ হিউোক গাড়ীৰ পৰা নালম হিলখতি হপাৱািীতটা আন হকাতনা নহয়, ক'কতহ আৰু পাতচ 

পাতচ অলনমা, হহাতষ্টিে আয়া আৰু সুৰক্া কমীতয় ক'ক ধলৰবলি হিৌলৰ আলহতি। হফাপাই 

হজাপাই আলহ অলনমাই বনুৰ মাকক কতি "বাইতিউ আপুলন হফান কৰাৰ পাচতৰ পৰা ক'ক 

অলস্থৰ হহ আলিি। হকতনলক ইমান িৰূৰ পৰা আতপানাতিাকৰ গাড়ীৰ শব্দ শুলন হিৌৰ মালৰতি 

েিলকবই হনাৱালৰতিা আৰু হসতয় আলম সকতিা পাতচ পাতচ হিৌলৰ আলহতিা।" ক'কক হকািাে 

হি বনুৰ হিউোতক গাড়ীে বহাই লিতি। পৱতন িাতহ িাতহ আগুৱাই কলপিী হহাতষ্টিৰ আগে 

গাড়ীখন ৰখাতি। ক'কই মাকৰ হকািাে উষ্ঠঠ মাকৰ গাি মুখ হচতিলক হনগুৰ মৰাে িালগি। 

অলনমাই ক'কৰ বস্তু বাহানী লখলন আলন গাড়ীে উঠাই লিতিলহ। ক'ক ক'ক বুলি অলনমাই ক'কক 

মালেতিতহ মালেতি, ক'কই অলনমালি ঘূলৰতয়ই নাচাতি। অলনমাই বনুৰ মাকক ক'হি "বাইতিউ 

আপুলন অহাৰ আগলিতক হমাৰ িগে িাৰ িতৰ িালগ ফুলৰলিি, হখলিলিি লকন্তু আতপানাক পাই 

এক হচতকণ্ডতে সকতিা পাহলৰ গ'ি।" বনুৰ মাতক অলনমাক শান্তনা লি ক'হি " ক'কই হমাক 

এলেয়া মাক বুলিতয়ই ভাতব। গলেতক মাকক পাতি হকচুৱাক আন কাতকা নািাতগ। িাতহ িাতহ 

হোমাৰ িগে মাতজ মাতজ থালক হোমাতকা ভািতপাৱা হব।" অলনমাৰ পৰা লবিায় হি বনুৰ মাক 

হিউোক লবমান বন্দৰলি বুলি ৰাওনা হ'ি। পৱতন গাড়ী লন লবমান বন্দৰৰ পালকধ হপ্লচে ৰালখ 

লিতিলগ।  

এয়াৰ পটধৰ আগমণ িুৱাৰৰ সনু্মখে ক'কক িগে হি বনুৰ হিউোক আৰু মাতক বনুৰ 

বাতব অপক্া কলৰ ৰ'ি। বনুক হেওতিাতক হিখাৰ আগতেই ক'কই  িৰূে বনুৰ মাে শুলন হবল্টৰ 

পৰা মূৰতপাতিাকা মালৰ বনুৰ ওচৰলি হিৌৰ মালৰতি। ক'কক হিৌৰ মাৰা হিলখ পাতচ পাতচ 

হিউোতকও ক'কক ধলৰবলি হিৌৰ মালৰতি। ইলেমতধয বনু আলহ ক'কৰ ওচৰ পাতিলহ আৰু 

ক'কক হকাচে েুলি চুমা হখাৱাে িালগি। ক'কতয়া বনুক পাই আনন্দে হনগুৰ মালৰ বনুক 

হচতিলকবলি ধলৰতি। হিউোতক বনুৰ চুটতকচতটা িতি আৰু বনু, হিউোক আৰু মাক লেলনও 

পৱতন পালকধং কলৰ হথাৱা গাড়ীৰ ওচৰ পাতিলগ। পৱতন বনুৰ চুটতকচ গাড়ীৰ পাচফািৰ 

লিলকে  ভৰাই লিয়াৰ পাচে আটাতয় গাড়ীে উষ্ঠঠ ঘৰলি বুলি ৰাওনা কলৰতি। পৱতন ক'হি 

এলেয়ালি চাতগ য্ানজট হশষ কলৰ অলখি গলগ ঘৰ পাতিলগ। গলেতক আলম মালিগাও হহতয়ই 

য্াও। বনুৰ হিউোতক ক'হি লয্ ফাতি গ'হি হোৰ সুলবধা আৰু হসাণকাতি ঘৰ পামলগ বুলি ভাব 

হসই ফাতিই য্া। মালিগাও, কামাখযা, ভৰিুমুখ পাৰলহ আলহ গাড়ী গুৱাহাটী হাইকটধৰ ওচৰ 

পাতিলহ। হাইকটধৰ হপাৱাৰ িতগ িতগ ক'কই ভুলকবলি ধলৰতি। ক'কই ভুকা কাৰণ বুস্তজপাই বনু, 

হিউোক আৰু মাতক লমচলমচাই হা াঁলহবলি ধলৰতি। বনুৰ  মাক হিউোতক িুলিনমান ফুৰাবলি 
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গাড়ীতৰ আলন ক'কক গুৱাহাটী োৰকাঘৰ, প্ৰলসদ্ধ িোলশি পথাৰ আৰু হাইকটধৰ ওচৰে 

অৱলস্থে গুৱাহাটীৰ লবখযাে লমঠাই হিাকান হজলবজৰ পৰা হপৰা আৰু কাজবুলফধ লকলন খাবলি 

লিলিি। ক'কই হজলবজৰ হপৰা আৰু কাজবুলফধ।খাই ইমাতনই ভাি পাতি হয্ োৰ পাচৰ পৰা 

হাইকটধ আৰু িোলশি পথাৰৰ ওচৰ পাতিই ভুলক ভুলক হপৰা িাতগ হয্ বুজাই লিয়া হ'ি। 

োতৰাপলৰ ক'কই আন হিাকানৰ হপৰা আৰু কাজবুলফধ শুষ্ঠঙ শুষ্ঠঙ হনাতখাৱা হ'ি। বনুৰ 

হিউোতক পৱনক ক'হি "পৱন হজলবজৰ আতগতৰ লনয়া আৰু োে অিপ ৰখাই লিবা। নহতি 

ক'কই হগাতটই ৰািা ভুলক ভুলক অশালন্ত কলৰ য্াব আৰু ঘৰতো হমাক ভুলক ভুলক গালি পালৰ 

থালকব।" বনুৰ হিউোকৰ কথা শুলন পৱতন হজলবজৰ সনু্মখে গাড়ী লন ৰালখতি। হিউোতক 

গাড়ীৰ পৰা নালম হগ হপৰা আৰু কাজ ুবলফধ লকলন আলন বনুৰ মাকৰ হােে লিতিলহ। বনুৰ মাতক 

প্ৰথতম ক'কক এটা হপৰা খাবলি লিতি। এতকতকাতব হপৰাতটা খাই ক'ককই পুনৰ ভুলকবলি 

ধলৰতি। এইবাৰা মাতক কাজবুলফধ এটা ভাষ্ঠঙ ভাষ্ঠঙ অকন অকনলক ক'কক লিতি ক'কই বলফধ 

খাই থাতকাতেই বনুহে ঘৰ পাও পাও হ'িলহ। ক'কই আৰু লমঠাই খুস্তজ ভুকাতিলখ এইবাৰ মাকৰ 

খং উষ্ঠঠি। "হোক িা: শম ধাই লমঠাই খুৱাবলি মানা কলৰতি য্লিও আলম হোক মৰমতে খাবলি 

লিও। হোৰ এটা িুটাই হহপাহ নপিায়। এইবুলি হধম হধমলন ধৰাে ক'ক চুপ হ'ি।" পৱতন গাড়ী 

আলন হেটৰ পালকধঙে ৰালখ লিতিলগ। গাড়ীৰ পৰা নালম ক'ক সহ সকতিা হেট পাতিলগ। 

পাচলিনা পুৱা হসানকাতি শুই উষ্ঠঠ ক'ক হগ লিজৰ সনু্মখে বলহ হি ভুলকবলি আৰম্ভ 

কলৰতি। ক'কৰ ভুকভুকলন শুলন মাতক গম পাতি ক'কই লকয় ভুলক আতি। হসতয় লবচনাৰ পৰাই 

ধমলক মৰাে ক'ক চুপলহ িুখ মতনতৰ লিজলি চাই বলহ থালকি। অিপ সময় পাচে বনু শুই 

উষ্ঠঠ আলহ িৃশযতটা হিলখ িুখ িগাে লিজৰ পৰা উলিয়াই ক'কক হপৰা এটা খাবলি লিতি। মাক 

শুই উঠাৰ পাচে ক'ক হনগুৰ হজাকালৰ হজাকালৰ মাকৰ পাতচ পাতচ ঘূলৰবলি ধলৰতি। ক'কই 

গম পাতি হয্ মাকৰ আগে ভুলক থালকতি িাইি নগতি। হসতয় সান্তলশষ্ট আৰু ভদ্ৰ হহ হচষ্টা 

লিয়াই ভাি। মাক বাথৰূমলি য্াওতেও  ক'ক বাথৰূমৰ সনু্মখতে িুখমতনতৰ বলহ ৰ'ি। মাতক 

বাথৰূমৰ পৰা ওিাই ৰালেপুৱাৰ জিপান হজাগাৰ কৰাে িালগি আৰু ক'কও মাকৰ পাতচ পাতচ 

িালগ থালকি। জিপান হৰিী কলৰ মাতক সকতিাতক খাবলি মালেতি আৰু ক'কতকা এটা কাজ ু

বলফধ ভাষ্ঠঙ সৰু সৰু টুকুৰা কলৰ হকইবাঠাইতো  লিতি। ক'কই অলে দ্ৰুে গলেে সকতিা হকইটা 

টুকুৰা খাই  এইবাৰ টাটাকৰ ভলৰৰ ওচৰে হৰ হনগুৰ মালৰ মালৰ টাটাকৰ মুখলি চাই ৰ'ি। বনুৰ 

মাতক টাটাকক সাৱধান কলৰ লি ক'হি " ক'কই পুৱাই পুৱাই িুটা লমঠাই খাতিই। েুলম আৰু 

লমঠাই খুৱাই ক'কক মলৰবলি আগবঢ়াই লনলিবা। েুলম মতন মতন লমঠাই খুওৱা হিলখতি মই 

লিজৰ পৰা লন িাষ্টলবনে হপিাই হথ আলহম। হিাৱািীজনীক িাই লি লি নষ্টতটা কলৰিাই 
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ফুৰাবলি লন মতন মতন লমঠাই খুৱাই ক'কতকা নষ্ট কলৰিা। ইমান ভাি ভদ্ৰ কুকৰতটা হোমাৰ 

কাৰতণ নষ্ট হব আৰু হবমাৰী হব।" বনুৰ টাটাতক লনজৰ ভাগৰ হপৰাতটা ক'কক লিয়াৰ কথা 

ভালবলিি য্লিও ঘৰে এখন মহাভাৰে সৃষ্ঠষ্ট হহাৱাৰ ভয়তে কামুলৰ কামলুৰ হখাৱাে িালগি। 

হবাধহয় মাকৰ কথাতবাৰ বুস্তজপাই ক'কই িুখ মতনতৰ টাটাকৰ ওচৰৰ পৰা আেলৰ হগ লনজৰ 

লবচনাে শুই থালকি। 

এলিন িুলিনলক সময় পাৰলহ য্াবলি ধলৰতি। ক'কই টাটাকৰ িগে গাড়ীে ফুলৰবলি হগ 

জতুৰাি লেলনআলিৰ লমঠাই হিাকান পূনীমা চুইটে কািাকান্দ, বয়ি হকক আৰু হকিতবলৰজ 

খাবলি লশলকতি। য্লিও হজলবজৰ হপৰা আৰু কাজ ু বলফধৰ সমান ভাি নাপায় েথালপ নাই 

হমামাইেলক কণা হমামাতয়ই ভাি বুলি খাই থয়। ক'কই ভাে খাই অেযন্ত হবয়া হপাৱা হ'ি আৰু 

হকৱি ৰতয়ি হকলনন, হপলিলগ্ৰ ( ৩০/৪০ টা গুষ্ঠট), মাংস, লমঠাই আৰু লবলভন্ন ষ্ঠষ্টকৰ বালহতৰ 

আন এতকা হনাতখাৱা হ'ি। লয্িতৰ আস্তজ কালিৰ ি'ৰা হিাৱািীতয় জাঙ্ক ফুি ভাি পাই ক'কতয়া 

কুকুৰৰ জাঙ্ক ফুিতহ ভািতপাৱা হ'ি। ভাে, ৰুষ্ঠট, ফিমূি, লবসু্কে ক'কই মুখতে লনলিয়া হ'ি। 

ক'কৰ এই খািযভাষৰ বাতব মাতক টাটাাকৰ ওপৰে সমূ্পণ ধ হিাষ জালপ লিতি য্লিও বনু লনৰতপক্ 

হহ ৰ'ি।  

২০১৩ চনৰ হম মাহৰ হশষৰ সপ্তাহে বনুৰ অতষ্ট্ৰলিয়ান লভজা আলহি। বনুতয় টাটাকক 

ক'হি  "টাটা, মই অতষ্ট্ৰলিয়াৰ University of Technology Sydney (UTS) হিতক য্াম বুলি 

ভালবতিা। আতমলৰকাৰ ইউলনভাৰলচষ্ঠটৰ অফাৰ আলহতি য্লিও মই লভজাৰ ইণ্টাৰলভউ লনলিও 

আৰু। UTS গ'হি িুবিৰ স্টুতিণ্ট লভজা আৰু িগতে িুবিৰ ৱকধ লভজাও লিব। িগতে প্ৰলে 

সপ্তাহে ২০ ঘণ্টালক কাম কলৰব লিব বাতব থকা হখাৱাৰ খৰি লনতজই উলিয়াই িব 

পালৰম।  গলেতক কম পলৰমাণৰ এিুতকচন িন িতিই হব।" হিউোতক কতি "লনতজ লয্ ভাি 

হিখ কৰ। মই এতকা নকও। নহতি পাচে সকতিা হিাষ হমাৰ ওপৰে পলৰব। ক'কক েই আলনব 

হকাৱা বাতব আলনব লিতিা আৰু এলেয়া মই সিায় গালি শুলনব িাতগ। হোক এলেয়া লকবা এটা 

কম পাচে লকবা সমসযা হতি মাক জীতয়ক িুতয়াজনীতয় লনতেৌ গালি পালৰলব।" বনুতয় লবতিশলি 

হয্াৱাৰ চুড়ান্ত লসদ্ধান্ত হিাৱা বুলি শুলন মাতক হকাৱা আৰম্ভ কলৰতি "েই য্লি য্াম বুলি 

ভালবলিলিতয়ই হেতন্ত ক'কক লকয় আলনলিলি। এলেয়া ক'ক হমাৰ লিষ্ঠঙে সমূ্পণ ধলক িালগব। মই 

কামবন এলৰ ঘৰে বন্দী হব িালগব। কলিতকা িৰচৰ কলৰব হনাৱালৰম। বাতপতৰ জীতয়তৰ িগ 

িালগ ক'কক আলনলি, এলেয়া িুতয়া কথাপালে লবতিশ য্াবলি ওিাইি। " িাতহ িাতহ কথাতবাৰ 

বালঢ় গ'ি আৰু মাক বাতপক জীতয়কৰ েকধােলকধ শুলন ক'কই ভুলক ভুলক লেনওতক গালি 
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পালৰবলি ধলৰতি। ক'ককৰ গালি শুলন লেলনও চুপ হ'ি আৰু ক'কক শুৱাই লেলনও মুখ 

ওতফান্দাই লেলনও শুই পলৰি। 

ৰালেপুৱা হসানকাতি শুই উষ্ঠঠ বনুৰ হিউোতক ভালবতি বনুতয় লয্তহেু হয্াৱাৰ লসদ্ধান্ত 

িতিই এলেয়া মাকক হসমান(pacify) কৰাৰ স্বাথ ধতে বন ুহয্াৱাৰ আগতে ক'কক লবিায় লিয়াই 

ভাি হব। ইয়াতক ভালব বনুৰ হিউোতক ক'কক েুলি িবৰ (adoption) বাতব OLX নামৰ লকনা 

হবচা হৱব চাইটে ক'কৰ ফতটাসহ এক লবজ্ঞাপন লি লিতি। হকাতনাবা কুুুকুৰ হপ্ৰমী আৰু িগতে 

পাগ ভািতপাৱা মানুতহ নগি এক টকা লি ক'কক পুলহবৰ/েুলিবৰ (adoption)বাতব লকলন লনব 

পালৰব। হকৱি ক'কক ভািিতৰ ৰালখম বুলি হগতৰণ্টী লিব িালগব। লবজ্ঞাপনতটা লিয়াৰ পাচতে 

বনুৰ হিউোকলি ইতটাৰ পাচে লসতটা হফান আলহবলি ধলৰতি। ইমান ধুনীয়া মৰম িগা পাগ 

এটা মাত্ৰ এটকাে পাবলি বহুতুই ইচ্ছা প্ৰকাশ কলৰতি। পুৱাই  পুৱাই টাটাতক বাতৰ বাতৰ 

কাতৰাবাৰ িগে কথা পালে থকা হিলখ বন ু লবচনাৰ পৰা উষ্ঠঠ আলহ শুলধতি: "টাটা ৰালেপুৱাৰ 

পৰা বাতৰ বাতৰ হয্ হফান আলহ আিৰ কাৰ পৰা ইমান হফান আলহ আতি।" হিউোতক বনুক 

হগাতটই কথালখলন বুজাই ক'হি। হিউোকে কথা শুলন বনুতয় উচুলপ উচুলপ কাস্তন্দ হিউোকক 

ক'হি " টাটা মই লবতিশে পলঢ়বলি গ'হি েুলম আৰু মা য্াতে অকিশৰীয়া হনাতহাৱা আৰু ক'কৰ 

িগে িালগ থালক কাস্তজয়া হপচাি কলৰবলি সময় হনাতপাৱা হসইবাতবই মই ক'কক আলনলিতিা। 

লকন্তু েুলম ক'কক আনক লি লিয়াৰ কথা হকতনলক ভালবব পালৰিা। মতয়া গুলচ য্াম, ক'কও গুলচ 

য্াব আৰু হোমাতিাক লকমান অকিশৰীয়া হবা ভালবিাতন? হচাৱাতচান ক'কতটা হকতনলক 

হোমাৰ িুই ভলৰৰ মাজে লনভধতয় আনন্দ মতনতৰ বলহ আতি। এলেয়াই OLX ৰ লবজ্ঞাপনতটা মলচ 

(delete) লিয়া।" ইলেমতধয বনুৰ মাতকা হশাৱাপাষ্ঠটৰ পৰা উষ্ঠঠ আলহলিি আৰু লগলৰতয়কক গালি 

লিয়া আৰম্ভ কলৰতিেঃ "েুলম ইমান লনষ্ঠুৰ হন? সাে আঠ মাহ থকাৰ পাচে ক'কক কাতৰাবাক 

লিয়াৰ কথা ভালবব পালৰিা। োই এলেয়া আমাৰ সৰু হিাৱািীৰ িতৰ। োতয়া হমাক মাক বুলি 

ভালব হিতি।ক'কক কাতৰাবাক লিতি মতয়া ঘৰে নাথাতকা। মই হয্লনবা খঙে কথা এষাৰ 

কতিাতয়ই, োতে েুলম OLX ে লবজ্ঞাপন লি লিিা। বনুতকা হকলেয়াবা মৰলগ য্া বুলি গালি লিও। 

হসই বুলি েুলম োইক মালৰবলি/হবলচবলি লবজ্ঞাপন লিবা হনলক?" এই বুলি বনুৰ মাতক 

ক'কক  হকািাে েুলি মৰম কলৰবলি ধলৰতি। ককতয়া কথাতবাৰ বুস্তজ হপাৱাৰ িতৰ বাতপকক 

ভুলক ভুলক গালি পালৰবলি ধলৰতি। বনু, শ্ৰীমেী আৰু ক'কৰ গালিখাই বনুৰ হিউোতক ক'হি 

"মইতো সমসযা সমাধান কলৰবৰ বাতবতহ OLX ে লিলিতিা য্াতে বনু হয্াৱাৰ সময়ে এতকা 

হুিসু্থি নহয় আৰু সকতিা কথা শালন্ততৰ সমাধান হয়। মতয়াতো অন্ততৰতৰ ক'কক লিব 

লনলবচাতৰা। হমজলৰষ্ঠট মাষ্ট লব হগ্ৰতণ্টি।" এই বুলি বনুৰ হিউোতক লবজ্ঞাপনতটা লিলিট কলৰ 
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লিতি। পুৱাৰ জিপান আৰু চাহ খাই উষ্ঠঠ বনুতয় হিউোকক ক'হি "টাটা মতয়া হোমাৰ িগতে 

য্াম আৰু হোমাতিাকৰ হবংকৰ হমতনজাৰ হবতহৰাৰ িগে কথাপালে লশক্া ঋণৰ (Education 

Loan) ফম ধ পূৰ কলৰ হসানকাতি মঞ্জৰুী(sanction)হিটাৰ খন লিবলি হক আলহম। েুলমও 

হগতৰণ্টৰৰ চহী আলি কলৰ আলহবা।" এইবুলি বনু আৰু টাটাক য্াবলি ওিাি আৰু ক'কই হনগুৰ 

হজাকালৰ হজাকালৰ বনু আৰু টাটাকক িুৱাৰ মুখৰ পৰা লবিায় লিতি। 

চান্দমাৰী থানাৰ ওচৰে আৰু হপঞ্চনাৰ ভৱনৰ ওপৰে ভূতপন হাজলৰকা পথে অৱলস্থে 

ইস্তণ্ডয়ান অভাৰলচজ হবংক (IOB)। বনৰু হিউোতক হবংকৰ সনু্মখে গাড়ী ৰালখতি আৰু িুতয়া 

হবংকৰ লভেৰলি হসামাই গ'ি। হমতনজাৰ হবতহৰাই িুতয়াতক আতথতবতথ বলহবলি লি িৰকাৰী 

সকতিা ফম ধ উলিয়াই আলনবলি এজন কম ধচাৰীক লনতিধশ লিতি আৰু কম ধচাৰী জতন সকতিা 

ফম ধ আলন হমতনজাৰৰ হােে লিতিলহ। বনুৰ হিউোতক হমতনজাৰক কতি "হবতহৰাজী মই হমাৰ 

চহী হকইটা কলৰ হথ য্াও আৰু আপুলন হিাৱািীৰ িগে বলহ বাকী কাম কলৰ িওক। লয্মান 

হসাণকাতি পাতৰ লসমান হসানকাতি হচঙচন হিটাৰ খন লি লিব।" এই বুলি  হক বনুৰ হিউোক 

হবংকৰ পৰা ওিাই আলহ ভূতপন হাজলৰকা পতথতৰ আলহ 'খাইবাৰ পাচ' পাৰলহ কণ ধাচি পতথলি 

আলহ নবগ্ৰহ িশানৰ ওচৰে অৱলস্থে লনজৰ অলফচ পাতিলহ। ভূতপন হাজলৰকা পথৰ পৰা 

নবগ্ৰহ িশানলি হয্াৱা পথতো এটা সৰু পাহাৰৰ মাতজলি হগতি আৰু পাহাৰৰ মাজৰ 

পথতিাৱাক বনুৰ হিউোক হতে হধমালিতে খাইবাৰ পাচ বুলি কয়। গুৱাহাটীে হয্লেয়া হিলফক 

জাম হয় জতুৰাি-চান্দমাৰীৰ ফািৰ পৰা হাইকটধ-উজানবজাৰৰ ফাতি য্াবৰ বাতব বহুতো সৰু 

য্ানবাহতন খাইবাৰ পাচ পাৰলহ হসানকাতি পাবৰ বাতব বাট িয় লকন্তু য্ানবাহন লনয়ম নমনা 

গুৱাহাটীৰ হিাক সকতি মাতজ মাতজ এই পথে অলধক সময়তহ ফলচ থাতক।  

 

এসপ্তাহ পাচে বনুৰ এিুতকচন িনৰ হচঙচন হিটাৰ আলহি। হচঙচন হিটাৰ বনুতয় University 

of Technology Sydney (UTS) হি ই হমইি কলৰতি। সকতিা কাম ষ্ঠঠকঠাক কলৰ বনু টাটাকৰ 

িগে জাংগি হিতভিচলি গ'ি আৰু লনজৰ বাতব লিল্লী-লচিলন ষ্ঠটকট কলৰতি। িগতে মাক 

হিউোক আৰু লনজৰ বাতব গুৱাহাটীৰ পৰা লিল্লীলি হয্াৱা ষ্ঠটকট কলৰতি। হিউোতক বনুক 

ক'হি হয্ লিল্লীৰ পৰা ওভটা ষ্ঠটকট হকইলিনমান পাচে কলৰব। লিল্লীে লকবা কাম ওিাতি 

এতকিতগ কলৰ আলহব। গধুলি চাহ খাবৰ সময়ে বনৰু মাতক আতকৌ পুৰলণ কথা খুচলৰবলি আৰম্ভ 

কলৰতি। "আমাৰ এই িুটা হবিৰূমৰ হেটে আিহী আলহতি ইমান অসুলবধা। িুলিন পাচে বনুৰ 

লবয়া হ'হি হজাৱাই আলহতি আৰু লকমান লিগিাৰ হব। োতে এলেয়া হেটে পানীও নাই। পানী 

লকলন লকলন লকমান লিন চচাইষ্ঠট চলিব। োতৰাপলৰ অকতনা ৰি নপতৰ। ক'কই ইমান ৰি ভাি 
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পাই।"  ইেযালি ইেযালি। বনুতয়ও মাকৰ কথাতে হয়ভৰ লিয়াে টাটাতক কতি "লথক আতি বাৰু, 

সকতিাতৰ আনন্দ আৰু মনৰ শালন্তৰ বাতব  কাইলিৰ পৰা লেলনলিন নেুন হেট লবচালৰ চাম য্াতে 

বনু িুবিৰৰ পাচে লিগ্ৰী হি ঘূলৰ আলহতি নেুন হেটেে থালক চাকলৰ কলৰব পাতৰ আৰু ককতয়া 

ৰি পুৱাব পাতৰ, পানীতৰা অসুলবধা হনাতহাৱা হয়।" বনুতয় কতি হমাৰ বহুে কাম আতি মই য্াব 

হনাৱালৰম। হোমাতিাতক ক'কক হি হয্াৱা। ক'কই কে পচন্দ কতৰ হিখা য্াওক। হোমাতিাতক 

ফাইতনি কলৰতি মই বাৰু লদ্বেীয়বাৰ খুষ্ঠট নাষ্ঠট চাবলি বুলি য্াম।  

পাচলিনা পুৱা বনু লনজৰ কামে ওিাি আৰু ক'কক হি বনুৰ মাক আৰু টাটাক হেট 

চাবলি ওিাি। টাটাতক ইলেমধয বহুতকইজন লবৰ্ল্াৰৰ হফান নম্বৰ টুলক হথলিি। প্ৰথতম হসতয় 

টাটাতক লনজৰ লপ্ৰয় িীঘলিপুখুৰীৰ পাৰৰ  হেটৰ ঠাই টুকুৰা চাবলি বুলি িীঘলিপুখুৰীৰ পাৰ 

পাতিলগ। িীঘলিপুখুৰীৰ পাৰে ক'ক গাড়ীৰ পৰা ননমা হ'ি।  ককক গাড়ীতে ৰালখ বনুৰ মাক 

আৰু টাটাতক ঠাই টুকুৰা হিলখ আিলৰে হ'ি। টাটাতক কতি আতৰ আগতেতো ইয়াে কবৰ স্থান 

আলিি। কথাতটা শুলন মাতক িতগ িতগ কতি মই কবৰৰ ওপৰৰ হেটে নাথাতকা হিই। িালগতি 

িীঘলিপুখুৰীৰ পাৰতেই নহওক লকয়। এতনতয়ও হমাৰ ভূেলি ভয় হবলি। মাক টাটাক গাড়ীৰ 

ওচৰলি অহা হিলখ ককই ভূলক আৰু হনগুৰ মালৰ হয্ন বুজাই লিতি :কবৰ স্থানৰ হেট বাতব মই 

চাবলিতক নগতিা নহয় বাতেতক। ইয়াৰ পাচে বনুৰ হিউোতক গাড়ী চিাই উজান বজাৰৰ 

লবতবকানন্দ হকন্দ্ৰৰ ওচৰ পাতিলগ আৰু ৰািাৰ কাষে গাড়ী ৰখাই আৰু এটা হেট চাবলি গ'ি। 

ক'কক হকাচে হি বনুৰ হিউোক আৰু মাক হগ হেটতটাৰ পালকধ হপ্লচ পাতিলগ আৰু হেটৰ 

মালিকলি অতপক্া কলৰতি। ক'কই উচলপচ িগাই থালকি। অিপ সময় পাচে মালিক জন 

েিলি নালম আলহি। ক'কক হিলখ মালিতক মুখ ওতন্দািাই ককলি হবকা হক চাতি। ক'কই মানুহ 

জনৰ মুখ হিলখ হকাচৰ পৰা নালম ভুক ভুক কলৰ হপিাব কলৰ লিতি। িতগ িতগ মানুহ জতন লিেঃ 

লিেঃ কুকুৰতটাতৱ মুলে হিতেৰা কলৰতি বুলি হুিসু্থি িগাতি। মানুহজনৰ কুকুৰ লবতদ্বস আৰু 

হকাতনা লিতন য্তে েতে হপিাব নকৰা ক'কৰ কাণ্ড হিলখ বনুৰ মাক হিউোতক বুস্তজতি হয্ ক'কৰ 

অিতপা পচন্দ হহাৱা নাই আৰু ভলবষযতে ক'কক হি এই হকম্পাচে থকাতটা সুখকৰ নহব। কথা 

বেৰা আৰু িামিৰ এতনতয় শুলধ ক'কক হি বনুৰ হিউোক আৰু মাক ঘৰ পাতিলগ। বনুক 

সকতিা কথা লববলৰ হকাৱাে বনুতয় ক'কৰ কাণ্ড শুলন হা াঁলহ ৰালখব হনাৱাৰা হ'ি। পাচলিনা পুৱা 

চাহ জিপান খাই ক'ক আৰু শ্ৰীমেীক িগে হি বনুৰ হিউোক পুনৰ হেট চাবলি ওিাি। 

প্ৰথতম জ ুহৰািৰ সুগম পথে নেুনলক আৰম্ভ কৰা হেটতটাৰ ঠাই লখলন পাতিলগ।  কম্পাউণ্ডৰ 

লভেৰে গাড়ী ৰতখাৱাৰ িতগ িতগ লবৰ্ল্াৰৰ চুপাৰভাইজাৰ জন গাড়ীৰ কাষলি ড্ৰলয়ং আৰু িচাৰ 

হি আলহি। ক'ক গাড়ীৰ লভেৰতে থালকি আৰু গাড়ীৰ ওপৰে ড্ৰলয়ং হথ চুপাৰভাইজাতৰ সকতিা 
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কথা ভািিতৰ বুজাই লি বনুৰ হিউোকৰ হােে এখন িচাৰ লি লনজৰ কামলি গুলচ গ'ি। 

কমপাউণ্ডৰ বালহৰ ওিাই সুগম পথে থকা সৰু পানতিাকান খনৰ হিাকানী জনক বনুৰ 

হিউোতক সুলধতি "ককাই বালৰষা ইয়াে লকমান পানী হয়?" হিাকানীজতন উত্তৰ লিতি "নামে 

সুগম পথ  য্লিও বালৰষা এইতটা িুগ ধম পথ হয়। এই লখলন ঠাইে এককাি পানী হয়।" হসই ঠাইে 

হেট লকনাে আশা বাি লি বনুৰ হিউোতক চান্দমাৰীৰ অসম অলভয্ালন্ত্ৰক প্ৰলেস্থানৰ কাষৰ এটা 

হেট চাবলি বুলি গাড়ী চিাই লিতি। হেটৰ ঠাই টুকুৰাে উপলস্থে হহ বনুৰ হিউোতক লবৰ্ল্াতৰ 

লিয়া নম্বৰে হফান কলৰতি।  এজন চুপাৰ ভাইজাৰ আগবালঢ় আলহি আৰু বনুৰ হিউোক 

মাকক হেট  হিখুৱাবলি হি গ'ি। কক লনব খুস্তজলিি য্লিও ককই গাৰ হয্াৰ লি লচটে বলহ 

থালকি আৰু নগ'ি। বনুৰ মাতক হেটতটা চাই আলহ বনুৰ হিউোকক ক'হি "লেলনওফাতি 

হিতখান ওখ ওখ হেট। ৰি বোহ লবচালৰ হেট সিলন কৰাৰ কথা ভালবতিা। এই ৰি নপৰা 

ঘৰতটালি নাতহা হিই। োেলক এলেয়া থকাতোতেই থালকম।" মাকৰ কথা শুলন ক'কই হনগুৰ 

হজাকালৰ সন্মলে জনাতি। হেট লবচৰা হসইলিনালি সামলৰ বনুৰ হিউোক হে ঘৰ পাতিলগ। 

ৰালে ভাে খাই থাতকাতে বনুৰ হিউোতক বনু আৰু মাকক কতি "সকতিা লমিাই ক'ে হেট 

পাম। ৰি পলৰব িালগব, পানী থালকব িালগব, িুখন লিফট থালকব িালগব, লেলনটা হবিৰূম িালগব, 

হগাসাই ঘৰ িালগব, কতমও িুখন হবিকলন থালকব িালগব, হবক আপ হজতনতৰটৰ িালগব, সনু্মখন 

সৰু গাতিধন থালকব িালগব, প্ৰাইম িতকচন হব িালগব, সনু্মখৰ ৰািা বহি হব িালগব,  েিে 

হকাতনা হিাকান হপাহাৰ থালকব নািালগব । চুইলমং পুি, স্তজম, ক্লাবঘৰ থালকতি আৰু ভাি। োৰ 

পাচে ক'কতৰা পচন্দ হব িালগব। কাইলি িাষ্ট এবাৰ হচষ্টা লিম আৰু নহতি আতকৌ বনু হয্াৱাৰ 

পাচে নেুন লবজ্ঞাপন চাই পুনৰ লবচালৰম।" পাচ লিনা পুৱা হিকফাষ্ট খাই শ্ৰীমেী আৰু ক'কক 

হি বনুৰ হিউোক পুনৰ হেট লবচালৰ ওিাি। প্ৰথতম ওিাতি হভটাপাৰালি বুলি। গাড়ী চিাই হগ 

হগ হভটাপাৰা পাই বনুৰ হিউোতক মাকক কতি "হহৰা বুস্তজিা ইমান িৰূলি অহােলক আমাৰ 

বেধমান জ-ুহৰািৰ িুটা হকাঠাৰ হেটে থকাই ভাি। িোলশিৰ লবহু-পূজা, গীো নগৰৰ লবহু-

পূজা, হমাৰ অলফচ, কিলন বজাৰৰ সিা শাকপাচলি লকমান হয্ িৰূ হব। গতনশ গুলৰৰ 

হিলফকয্াম আতিই"। বনুৰ মাতক হা াঁলহ মালৰ ক'হি " মতয়া এতক কথাতক ভালবতিা। জ-ুহৰাি 

লেলনআলি এলৰ ইমান িৰূলি আৰু নাতহা হিই। েুলম হমাৰ মনৰ কথা কিা। বনুতয়তো িতগ িতগ 

লৰতজট কলৰব। গাড়ী ঘূৰাই হিাৱা আৰু ঘূলৰ য্াওতে চাম বুলি হকাৱা জ-ুহৰািৰ বৰফ হফটৰীে 

বনাই থকা হেটতটাতক চাওলগ।" বনুৰ হিউোতক গাড়ী ঘূৰাই িতি আৰু ক'কই ফুৰাবলি লনয়া 

বুলি গাড়ীৰ লখলড়লকতৰ বালহৰলি চাই চাই ৰািাৰ কুকুৰ হবাৰক ভূলক ভূলক আনন্দ মতনতৰ আলহ 

থালকি। 
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বনুৰ হিউোতক গুৱাহাটী লচলৰয়াখানা পাৰলহ আলহ জতুৰািৰ বৰফতফটৰীে বনাই থকা 

হেটৰ হকম্পাচে লন গাড়ী ৰখাই লিতিলগ। ক'কক হকািাে হি বনুৰ হিউোক আৰু মাক 

লবৰ্ল্াৰৰ অলফচলি হসামাই গ'ি। লবৰ্ল্াৰৰ লৰলচপচলনতষ্ট আতথতবতথ আিলৰ বলহবলি লি কতি " 

লক িব ঠাণ্ডা হন গৰম"। বনুৰ হিউোতক ক'হি "গৰম।" লৰলচপচলনতষ্ট এইবাৰ শুলধতি "চাহ হন 

কলফ।" বনুৰ হিউোতক কতি "কলফ।" অিপ পাচে কলফ আলহি। বনুৰ মাক আৰু হিউোতক 

কলফ খাই খাই লৰলচপচলনতষ্ট লিয়া িচাৰে লবলভন্ন আয়েনৰ হেটতবাৰ চাই গ'ি। কলফ হখাৱা 

হহাৱাৰ পাচে লৰলচপচলনতষ্ট লবৰ্ল্াৰৰ ৰূমলি হি গ'ি। লবৰ্ল্াতৰ শুলধতি লকমান চাইজৰ হেট 

িালগব। বনুৰ হিউোতক কতি ১৪০০/১৫০০  হস্কাৱাৰ ফুটৰ লেলনটা হবিৰূম, িুখন হবিকলন 

থকা ৰিঘাই হেট িাতগ। লবৰ্ল্াতৰ কতি িুই নম্বৰ ব্লকে খািী আতি। িাম ৪৪০০টকা পাৰ 

হস্কাৱাৰ ফুট আৰু েৰ লপএিলচ ১০০ টকা পাৰ েৰ । ফাষ্টধ েৰে লপএিলচ নাই। গাতিধন লভউ 

হতি এক্সিধা ২০০ টকা পাৰ হস্কাৱাৰ ফুট। অথ ধাে আপুলন পাচ েিাে গাতিধন লভউ িতি 

৪৪০০+২০০+৪০০=৫০০০টকা পাৰ হস্কাৱাৰ ফুট পলৰব। য্লি গাতিধন লভউ নলি আমফাতি 

প্ৰথম মহিাে িয় হেতন ৪৪০০টকা হস্কাৱাৰ ফুট লহচাতব পাব। এলেয়া চুপাৰ ভাইজাৰক িগে 

হি এবাৰ চাই আহক আৰু পচন্দ হহাৱাৰ পাচে আতকৌ কথা পালেম। এইবুলি লবৰ্ল্াতৰ বনুৰ 

হিউোক আৰু মাকক হেট হিখুৱাই আলনবলি চুপাৰ ভাইজাৰ জনক লনতিধশ লিতি। চুপাৰ 

ভাইজাৰ জতন বনুে হিউোক আৰু মাকক হেট হিখুৱাবলি হি গ'ি। অিপ িৰূ হয্াৱা পাচতে 

ক'কই হকািাে লিগিাৰ কলৰবলি ধলৰতি। হকািাৰ পৰা নমাই হিউোতক ক'কৰ লিষ্ঠঙে 

হবল্টিাি িগাই লি কতি ক'ক বি হেট চাবলি নায্ায়। হজাৰকলৰ টালন লিয়া হিলখ ক'কই খঙতে 

ধূলিে ওতিাটা হহ বাগলৰ ওপৰলি ভলৰ কলৰ ভলৰ মালৰবলি ধলৰতি। হিউোক আৰু মাতক বুস্তজতি 

ক'কৰ অিতপা পচন্দ হহাৱা নাই। আচিতে িাম শুলন  আৰু সনু্মখে শ্বলপং মি থালকব বুলি গম 

পাই হিউোক আৰু মাকতৰা পচন্দ হহাৱা নালিি। লকন্তু কলফ খাই ফৰতমলিষ্ঠটৰ খালেৰে চাই 

আলহব খুস্তজলিি। চুপাৰভাইজাৰ জনক পাচে ক'কক হথ আতকৌ আলহম বুলি হক হিউোক 

আৰু মাতক ক'কক হি আলহ ঘৰ পাতিলহ। ভাে খাই থাতকাতে হিউোতক ক'হি "হহৰা হগাতটই 

িুনীয়াে লেিলেি-লমলেিৰ িতৰ নীিা চৰাই লবচালৰ ফুলৰতিা লকন্তু ঘৰৰ ওচৰতে বনাই থকা আৰু 

সিায় হিলখ থকা হেটতটা চাবলি এবাতৰা হয্াৱা নাই। ভাে খাই উষ্ঠঠ হসইতটা চাম আৰু বন ুহগ 

কতিজৰ হহাতষ্টি হনাতসাতমাৱালিতক আৰু হেট নাচাও।" বনুৰ মাতক শুলধতি "হকানতো হেট?" 

হিউোতক কতি "লকয় আমাৰ গীোনগৰ হেট হবংকলি গতি হয্ হােীগড় চালৰআলিে গাড়ী 

ইউ টাণ ধ হি ঘূৰাওতে সিায় হিখা হেটতো। হয্াৱা সপ্তাহে হবংকলি য্াওতে হিলখলিতিা হয্ বহুে 

কাম হহ হগতি। হকান লবৰ্ল্াৰ নাজাতনা লকন্তু চাইটে হগ লচলকঅলৰষ্ঠটক শুলধতি লবৰ্ল্াৰৰ নাম 
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আৰু হফান নম্বৰ পাই য্াম।" ভাে খাই উষ্ঠঠ ক'কক িগে হি লবয়লি চালৰমান বজাে বনুৰ 

হিউোক আৰু মাক হগ হােীগড় চালৰআলি পাতিলগ। হকম্পাচে হসাতমাৱাৰ পাচতে ক'ককৰ 

অলে আনন্দ। হনগুৰ হজাকালৰ স্ফুলেধে  েৎ নাই। টাটাতক হেটৰ লচকঅলৰষ্ঠটৰ পৰা 

চুপাৰভাইজাৰ জনৰ নম্বৰ হি হফান কলৰতি। চুপাৰভাইজাৰ জতন কতি হয্ মই জতুৰাি লেলন 

আলিে আতিা আৰু পাচ লমলনটে পাই আতিা। সচালক পাচ লমলনটৰ পাচে  চুপাৰ ভাইজাৰ 

হপাোৰ আলহ চাইট পাতিলহ। হপাোতৰ  জনাতি হয্ চেুথ ধ, পঞ্চম, ষি আৰু সপ্তম মহিাে হেট 

খািী আতি। বিক, হেট হিখুৱাই লিওলগ বুলি হপাোতৰ বনুৰ হিউোকক কতি। বনুৰ 

হিউোতক ক'কক কতি "কক েই লচলকঅলৰষ্ঠটৰ িগে চকীে বলহ থাক আৰু আলম হেট চাই 

আতহালগ। লিফট নাই বাতব েই য্াব হনাৱালৰলব।" ককতয়া কথাতবাৰ বুজাৰ িতৰ সন্মলে জনাতি 

আৰু হনগুৰ মালৰতি। লচলকঅলৰষ্ঠটক ক'কক চাই থালকবলি হক, চকী এখনে ক'কক বহাই লি 

বনুৰ মাক আৰু হিউোক চুপাৰভাইজাৰৰ িগে হেট চাবলি ওপৰলি উষ্ঠঠ গ'ি। লেলনফাতি 

ৰি পৰা মুকলি আৰু আহি বহি হেট হিলখ বনুৰ মাক আৰু হিউোকৰ পচন্দ হ'ি। েিলি 

নালম আলহ বনুৰ হিউোতক ককক কতি 'ক'ক হেট পচন্দ হহতি। েই হবিকলনে বলহ ৰি িব 

পালৰলব।' ক'কই মূৰতজাকালৰ বুজাৰ িতৰ সন্মলে জনাতি আৰু হনগুৰ মালৰ আনন্দ প্ৰকাশ 

কলৰতি। বনুৰ মাতক কতি "আচলৰে, ককই আনতবাৰ ঠাইলি য্াওতে লনজৰ  কাম আৰু বিী 

হিংগুতৱজৰ দ্বাৰা অপচন্দ বুজাই আলিি আৰু লনজৰ কামকাতজতৰ আস্তজ পচন্দ হহাৱাতটাও 

বুজাই লিতি। বহু কথা বুজাবলি ভাষা নাজালনতিও হয়।" হিউোতক হপাোৰৰ পৰা হেওতিাকৰ 

অলফচৰ ষ্ঠঠকনা আৰু হফান নম্বৰ হি হফানে হয্াগাতয্াগ কলৰ অলফচলি য্াম বুলি হক হােীগড় 

চালৰআলিৰ পৰা ক'কক হি জতুৰািৰ লনজৰ হেট পাতিলহ।  

লবয়লি বনু আলহ ঘৰ হপাৱাৰ পাচে চাহ হখাৱাৰ সময়ে বনুৰ মাক হিউোতক সকতিা 

কথা বনুক লববলৰ কতি। বনুতয় কতি "মা আৰু ক'কৰ হয্লেয়া পচন্দ হহতি হেলেয়া হতি হিাৱা 

উলচে। টাটাৰ কথা জাতনা হা াঁতহতৰও ৰাজী মাতহতৰও ৰাজী। এইতটা হেটে জীৱন পাৰ কলৰতিও 

আপলত্ত নাই। কাইলি হমাৰ লমজধাে কাম আতি বাতব ৰালেপুৱা প্ৰথতম হেটতটা চাই লমজধালি য্াম 

আৰু ঘূলৰ আতহাতে লবৰ্ল্াৰৰ অলফচে হসামাই আলহম আৰু িৰিাম সকতিা ফাইতনি কলৰ 

আলহম।" বনুৰ মাতক কতি 'হমাতৰা লমজধাে কাম আতি। মতয়া য্াম। লকন্তু ক'কক লনলনও। োইক 

অকতি এৰাৰৰ অভযাস কৰাব িালগব। নহতি েই হয্াৱাৰ পাচে হমাৰ লিগিাৰ হব।" মাকৰ কথা 

শুলন টাটাতক বনুক কতি " বনু আস্তজতয়ই পৱনক ৯টা বজাে আলহবলি হক থ। নহতি লস 

আনফাতি ওিাই য্াব। বনুতয় হফানকলৰ পাচলিনা পুৱা ৯ বজাে আলহবৰ বাতব পৱনক জনাই 

লিতি।   
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পাচলিনা পুৱা হিকফাষ্ট খাই বনু, মাক আৰু হিউোক লমজধালি য্াবলি ওিাি। ক'কক 

সৰহলক মাংস, হপলিলগ্ৰ, পানী,  হিণ্ট' ষ্ঠষ্টক আলি লি মাতক ক'কক কতি "ক'ক েই ঘৰে 

অকতি থালকব িালগব। লবচনা পালৰ হথ হগতিা োতে শুই থাক আৰু হভাক িালগতি লয্ মন য্াই 

োতক খালব। আলম গধুলি হহাৱাৰ আগতে আলহ পাই য্াম। েথালপ িাইট এটা জ্বিাই হথ হগতিা। 

ভয় নাখালব"। এইবুলি ক'কক ঘৰৰ লভেৰে েিামালৰ হথ বনু, মাক আৰু হিউোক হগ গাড়ীে 

উষ্ঠঠি। হিউোতক পৱনক ক'হি প্ৰথতম হােীগড় চালৰআলিৰ হষ্টট হবংকৰ ওচৰলি লনয়া, োৰ 

পাচে লচধা লমজধা। পৱতন গাড়ী লন হােীগড় চালৰআলিৰ হেটৰ সনু্মখতে গাড়ী ৰখাতি। বনু, 

হিউোক আৰু মাক কম্পাউণ্ডৰ লভেৰ হসামাই লচলকঅলৰষ্ঠটক হক হেট চাবলি লচলৰতৰ হগ 

চেুথ ধ মহিা পাতিলগ। হেট চাই বনুৰ পচন্দ হ'ি। বনুতয় কতি সপ্তম মহিা অথ ধাৎ টপ েৰে 

হিাৱা। িতগ িতগ মাতক কতি "টপ েৰে অেযন্ত গৰম হব। বাইতিউ হেৰ টপেৰৰ হেটে 

গৰমৰ লিনে হসামাব হনাৱালৰ।" বনুতয় কতি হেতন্ত িয় নম্বৰ েৰে হিাৱা। টাটাতক ক'হি "মই 

ইমান ওপৰে নিও। মই লকবা ধতনশ চৰাই হনলক হয্ ইমান ওপৰে বাহ সাস্তজম। এলেয়া লদ্বেীয় 

মহিাে আতিা, গলেতক েৃেীয় মহিাে খালি নাই বাতব চেুথ ধ মহিাে িব পালৰ।" লেলনওতৰ কথা 

বেৰাৰ পাচে লসদ্ধান্ত হি হয্ য্লি হিাৱা হয় হেতন চেুথ ধ বা ষি নহয় পঞ্চম মহিাে হিাৱা হব। 

বনুৰ মতেও নহব, টাটাৰ মতেও নহব মাজৰতটা ক'কৰ মে বুলি ধলৰ পঞ্চম মহিাে হিাৱা হব। 

সকতিা চাইলচলে েিলি নালম আলহ বনুৰ মাতক কতি "সকতিা ষ্ঠঠতকই আলিি লকন্তু ৰিতফলচং 

এটাও খািী নাইতয্। ৰি হফলচং নহতি হমাৰ িবৰ বৰ ইচ্ছা নাই।" বনুতয় মাকক কতি " মা ৰি 

পতৰ, লেলনওফাতি মুকলি, িুখন লিফট, হজতনতৰটৰ, চুইলমং পুি, ক্লাবঘৰ, লচিতড্ৰন পাকধ, 

হগাসাই ঘৰ সকতিা থকাৰ পাচে য্লি ৰিতফলচং নহয় বুলি হনাতিাৱা টাটাক আৰু ইয়াৰ পাচে 

লিগিাৰ নকলৰবা। বিলৰ বিলৰ িাম বালঢ় য্াব লকন্তু ইমান ভাি ঠাইে আৰু নাপাবা। মইতো 

হপান্ধৰ জিুাইে  অতষ্ট্ৰলিয়া য্ামলগ । লকন্তু হেটৰ কথাে ভলবষযতে িুতয়া েকধে লিপ্ত নহবা।" 

ইলেমতধয পৱতন লমজধালি বুলি গাড়ী দ্ৰুে গলেে গাড়ী চিাই লিতি।  

লমজধাে লনজৰ কাম কাজ সমূ্পণ ধ কলৰ বনু, মাক আৰু হিউোক ঘৰলি বুলি গাড়ীে 

উষ্ঠঠি। হিউোতক কুমাৰপাৰা পাচ আলিৰ ওচৰে থকা লবৰ্ল্াৰৰ অলফচৰ ষ্ঠঠকনাতটা পৱনক 

বুজাই লিতি। গুৱাহাটীৰ কুমাৰপাৰাৰ পাচআলি এতন এক ৰািাৰ সংগম স্থি য্ে হনলক পাচটা 

ৰািা বা পথ িগ িালগতি। গুৱাহাটীে বহুতো নাম থকা লেলনআলি, চালৰআলি আতি য্লিও 

পাচআলি বুলি কতি সকতিা মানুতহ লকন্তু কুমাৰপাৰা পাচআলিৰ কথাতকই বুতজ। পৱতন 

দ্ৰুেগলেে গাড়ী আলন লবৰ্ল্াৰৰ অলফচৰ সনু্মখে ৰখাই লিতিলহ। গাড়ীৰ পৰা নালম বনু, মাক 

আৰু হিউোক লবৰ্ল্াৰৰ অলফচলি হসামাই গ'ি। হপাোতৰ লেলনওতক বলহবলি লি হেটৰ এখন 
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ৰঙীন িচাৰ বনুৰ মাকৰ হােে লিতি। বনু আৰু মাতক হেটৰ লবষতয় বহুতো খুষ্ঠটনাষ্ঠট কথা শুলধ 

িতি। সকতিা কথাবেৰাৰ হশষে বনুৰ হিউোক আচি কথালি আলহি। কাৰণ মলনৰাতম 

হঠলিতিতহ জীৱনৰ গলে ঘূতৰতু আৰু বন ুহেৰ সকতিাতৰ সতপান পূৰণ হবৰ বাতবও সবতচ বৰা 

ৰূপয়া।   হপাোতৰ কতি হয্ ৩৫০০টকা প্ৰলেতস্কাৱাৰ ফুটে িালগব। হিউোতক কতি 

"গুৱাহাটীে এলেয়া ২৮০০ -৩০০০ হৰট চলি আতি। মই ৩০০০ টকা হস্কাৱাৰ ফুট হতি 

িম।"  লবৰ্ল্াৰ সস্তন্দতপ কতি নাই, নাই নহব। বনুৰ হিউোতক হপাোৰক কতি হমাৰ হৰটে য্লি 

লিব পাতৰ হেতন্ত হফান কলৰ জনাব, মই বুলকং মালন লি য্ামলহ। এই বুলি বনু, মাক আৰ োোক 

ঘৰ পাতিলহ। ঘৰৰ িুৱাৰ হখািাৰ িতগ িতগ হনগুৰ মালৰ মালৰ ক'ক জলপয়াই আগবালঢ় আলহি। 

বনুতয় মৰমতে ক'কক হকািাে েুলি িতি। মাতক হখাৱা বস্তুলি চাই ক'হি "কক েই এতকা 

নাখালি হিতখান। এলেয়া লক খাৱ খা। আলম আলহতিা নহয়।" বনুতয় ক'কক হকািাৰ পৰা নমাই 

লিতি আৰু ক'কই আনন্দ মতনতৰ হখাৱাে িালগি।   

এলিন িুলিনলক সময় পাৰলহ য্াবলি ধলৰতি। বনুতয় লনজৰ কামে বযি হহাৱাৰ িগতে 

অতষ্টলিয়ালি য্াবৰ বাতব হয্াগাৰ পালে আৰম্ভ কলৰতি। মাকৰ িগে ফাচীবজাৰলি হগ এপি 

িুপিলক বস্তু বাহালন লকনা আৰম্ভ কলৰতি। বনুৰ হিউোক আৰু মাতকা লনজৰ কামে বযি হহ 

পলৰি। ক'কই আতবলি-গধুলি সময়ে টাটাকৰ িগে গাড়ীে ফুলৰ মাক আৰু বনুতয় গম 

হনাতপাৱালক হজলবজৰ হপৰা আৰু কাজ ু বৰলফ খাই গ'ি। নেুন হেটৰ আশা মনৰ পৰা 

সকতিাতৱ লকিুলিনলি বাি লিতি। িহ বাৰলিন মান পাচে হঠাৎ হপাোৰৰ পৰা হফান আলহি। 

িািা হেটতো িয় য্লি ৩৩০০ টকা হস্কাৱাৰ ফুট লহচাতব  লিম। বনুৰ হিউোতক কতি মই ৩০০০ 

টকা প্ৰলে হস্কাৱাৰ ফুটেলক হবলি লিব হনাৱালৰম। হমাৰ বাতজটে নুকুিাই। কথা বেৰা চলি থকা 

সময়তে ক'ক আলহ টাটাকৰ ভলৰৰ ওচৰে বলহ হভৌতভৌলক বুজাই লিতি হয্ আস্তজ হেট হিাৱাতটা 

ফাইতনি কৰা নহতি বনু হয্াৱাৰ পাচে আৰু নহব। ক'কৰ কথা শুলন বনুৰ হিউোতক 

হপাোৰক কতি " চাওক আস্তজৰ লভেৰে য্লি ফাইতনি নহয় মই  আৰু নিও বুলি ধৰক। মই 

হশষ অফাৰ লহচাতব আতপানাৰ ৩৩০০ আৰু ৩০০০ ৰ গড় ৩১৫০টকা  লিব পালৰম। য্লি হয় 

আতপানাতিাতক লনজৰ লভেৰে কথাপালে জনাই লিব, নহতি আৰু হফান কলৰব নািাতগ।" 

এইবুলি টাটাতক হফান হথ অলফচলি য্াবলি সাজ ুহ'ি। অলফচ হপাৱাৰ পাচে টাটাতক পুনৰ 

হপাোৰৰ পৰা হফান পাতি। "িািা অতপানাৰ লৰকুতৱষ্ট ৰালখতিা আৰু ৩১৫০ টকাে লিজ 

কলৰতিা। আপুলন বুলকঙৰ হচকখন লি য্াওকলহ আৰু িুই লেলন লিনতে আলম এলগ্ৰতমণ্ট ফৰ হচি 

হৰস্তজষ্টািধ কলৰ িম। হেটৰ ৭৫ শোংশ কাম হহ হগতি, গলেকৰ এবিৰৰ লভেৰে নেুন 

হেটেে হসামাব পালৰব।" বনুৰ হিউোতক মাকক আৰু বনুক হফান কলৰ কথাতটা জনাতি 
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িগতে মাকক কতি হয্ গধুলি বুলকঙৰ হচক লিবলি িুতয়া য্াব। খবৰতটা শুলন বনু আৰু মাকৰ 

মনে ষ্ফূলেধ িালগি। আতবলি ঘৰে চাহ জিপান খাই বনুৰ হিউোতক মাকক 

কতি,  হসানকাতি ওতিাৱা বুলকঙৰ হচকখন লি হিঠা মালৰ আতহা। হেতনতে বনুও আলহ ঘৰ 

পাতিলহ আৰু বনুতয় কতি , মই নায্াও, মই ক'কক ৰলখ ঘৰতে থালকম। টাটাতক কতি হেতন েই 

ককক ফুৰাই আলনলব। হিউোতক মাকক ক'হি "হোমাৰ হচকবুক খতনা হি িবা। লয্তহেু আলম 

য্ুটীয়া নামে হেটতটা লকলনম বুলকঙৰ সময়ৰ পৰাই আধা আধা হপতমণ্ট কলৰ য্াম য্াতে পাচে 

এতকা লিগিাৰ নহয়।" ক'কক বনুৰ িগে এলৰ বনুৰ মাক আৰু হিউোক িুতয়া লবৰ্ল্াৰৰ 

অলফচলি বুলি ৰাওনা হ'ি। লবৰ্ল্াৰৰ অলফচে হগ িুতয়া হপাোৰৰ হােে হচক িুখন লিতি আৰু 

হপাোতৰ িুখন লৰলচপট লি িুতয়াতক লবিায় লি কতি হয্ অহা সপ্তাহে এলগ্ৰতমণ্ট ফৰ হচি 

হৰস্তজষ্টধাি কৰা হব। আনন্দ মতনতৰ বনুৰ হিউোক আৰু আৰু মাক ঘৰলি ওভলেি। হাইকটধৰ 

ওচৰ পাই বনুৰ হিউোতক কতি "ক'কৰ কাৰতণ হপৰা হকইটামান হি য্াও।" বনুৰ মাতক কতি 

"নািাতগ, িাটতৰ লমঠাই খুৱাব মানা কলৰতি নহয়। েুলম লমঠাই খুৱাই খুৱাই ক'কক হবয়া কৰাৰ 

িগতে হবমাৰীও কলৰবা।" বনুৰ হিউোতক কতি "আস্তজ খাওক লিয়া। সকতিাতৰ পচন্দৰ হেট 

বুক কলৰতিা হয্লেয়া সকতিাতৱ লমলি ঘৰে লমঠাই খাম।" বনুৰ হিউোতক এইবুলি হজলবজৰ 

আগে গাড়ী ৰখাই ক'কৰ লপ্ৰয় হপৰা আৰু কাজবুলফধ লকলন ঘৰ পািলগ। ঘৰে হবি বতজাৱাৰ 

িতগ িতগ বনুতয় িুৱাৰ খুলি লিতি। টাটাকৰ হােে হজলবজৰ হপতকট হিলখ ক'কই ভুলকবলি 

আৰম্ভ কলৰতি। মাতক এটা  হপৰা আৰু এটা কাজবুলফধ হপতকটৰ পৰা উলিয়াই সৰু সৰুলক 

ভাষ্ঠঙ ক'কক খাবলি লিতি য্লিও ক'কই চকুৰ পচাৰতে খাই হপিাতি। বনুতয় কতি আস্তজ হেট 

বুলকং কৰা হ'ি হয্লেয়া নাগা লকতচনতে অিধাৰ লিও। নাগা লকতচনৰ খািয বনুৰ বৰ লপ্ৰয় লয্ িতৰ 

হজলবজৰ লমঠাই ককৰ লপ্ৰয়। বনুতয় হফানকলৰ অিধাৰ লিতি আৰু এঘণ্টা মান পাচে নাগা 

লকতচনৰ িৰা এজতন হখাৱাবস্তু আলন ঘৰে লি গিলহ। 

এলিন িুলিনলক বনুৰ অতষ্ট্ৰলিয়া হয্াৱাৰ সময় পাতিলহ। ১১জিুাই ২০১৩, বনুৰ মাতক 

অলনমালি হফান কলৰতি "অলনমা আলম ১৩ োলৰতখ পুৱাই লিল্লীলি য্াম। গলেতক কাইলি 

আতবলি ক'কক হোমাৰ োে হথ আলহমলগ। েুলম আতবলি সময়ে কলিতকা নায্াবা।" বনু 

অকতি অতষ্ট্ৰলিয়া য্াব বুলি মাকৰ মনে অতনক শংকা। মাতজ মাতজ বনুৰ মাতক কথাতটা 

উনুলকয়াই লিতি বনুৰ খং উতঠ। বনুতয় মাকক কয় "মা মই কতিজৰ পৰা অকতি হচলমনাৰ 

কলৰবৰ বাতব িুবাৰ আতমলৰকালি আৰু এবাৰ ইউতৰাপলি হগতিা। ইউতৰাপলি ষ্ঠটম লিিাৰ 

লহচাতব য্াওতে মতস্কাে কতনকষ্ঠটং োইট হিৰীলক হগ হপাৱাৰ পাচতো সময়মতে ষ্ঠটম লন 

হচলমনাৰ হপাৱাই লিতিা। গাড়ী চিাই হগাতটই ষ্ঠটমক ইউতৰাপ ফুৰাই আলনতিা, েুলম অয্থা লচন্তা 
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কলৰ কথা শুনাই লনজৰ আৰু হমাৰ মূৰ নাখাবা। টাটাৰ লনলচনা লবন্দাচ থাকা।" হিউোতক বনুক 

কতি "বনু, লনজৰ একমাত্ৰ হিাৱািী লবতিশলি গতি মাক বাতপতক লচন্তা কলৰবই। মাতৰ হয্লনবা 

মুতখতৰ হক থাতক মই হয্লনবা এতকা নকও। হয্াৱালিতক মাক জীতয়তক কাস্তজয়া হপচাি 

নকলৰলব।" 

বাৰ োলৰতখ লবয়লি বনু , বনুৰ মাক আৰু হিউোতক ক'ককলি লমজধালি বুতিা য্াত্ৰা 

কলৰতি। হিউোতক পৱনক কতি "হকাতনা হিৌৰা হিৌলৰ নাই, আৰামতচ গাড়ী িাতহ িাতহ চতিাৱা। 

ক'কই বালহৰলি চাই য্াওক।" লমজধা পাই ক'কক অলনমাৰ হােে গোই লি ক'কক হকতনলক চাব 

িালগব এতক কথালখলন বনুৰ মাতক লেলনবাৰ মান বুজাতি। অলনমাই কতি বাইতিউ লচন্তা নকলৰব 

আগৰবাৰৰ িতৰ ভািলকতয় ৰালখম। ক'কক মৰম কলৰ বনু, বনুৰ হিউোতক কথাতবাৰ বুজাই 

লিতি। বনু বহুলিনৰ বাতব য্াব বুলি ক'কই মনতটা মালৰ হপিাতি। বনুতয়ও ককলি চাই চকুপানী 

টুলকতি। পৱতন সকতিাতক হি গুৱাহাটীলি উভলে আলহি। য্াবৰ সময়ে বনুৰ হিউোতক 

পৱনক কতি, কাইলি কাটাই কাটাই ৭বজাে পাই য্াবালহ। ৮বজাে এয়াৰপটধ পাবলগ িলগব। 

পাচলিনা পুৱা বনু, হিউোক আৰু মাকক হি পৱতন এয়াৰপটধলি বুলি য্াত্ৰা কলৰতি। 

এয়াৰপটধে বনু হেক নমাই লিয়াৰ পাচে হিউোতক পৱনক কতি "পৱন, আলম ঘূলৰ অহা 

োলৰখতটা হোমাক হফানকলৰ জনাই লিম। আমাক এয়াৰপটধৰ পৰা উঠাই হিাৱাৰ পাচে ক'কক 

লমজধাৰ পৰা হি ঘৰলি য্াম।" পৱনৰ পৰা লবিায়লি বনুহে সকতিা লিল্লীলি য্াবৰ বাতব 

এয়াৰপটধৰ লভেৰলি হসামাই গি। লিল্লী পাই বনহুে হপাতনা হপাতন অসম পয্ ধযটন লনগমৰ 

অনুতমালিে গ্ৰীণপাকধে অৱলস্থে স্বাগেম অলেলথশািা পাতিলগ। হগ পাই হাে মুখ ধুই বনুতয় 

লনজৰ বান্ধৱী আনালি হফান কলৰতি। এঘণ্টামান পাচে গাড়ী চিাই িগে বুবু আৰু হুগক হি 

আনা আলহ হগষ্ট হাউচ পাতিলহ। বনুৰ মাক আৰু হিউোকৰ হােে লসহেক গোই লি বনু আৰু 

আনা ওিাই গ'ি। য্াবৰ সময়ে মাতক িহাই িহাই বনুক কতি "লিল্লী হিাৱািীৰ বাতব সুৰলক্ে 

নহয় হসাণকাতি ঘূলৰ আলহলব।" বনু হয্াৱাৰ পাচে মাতক বুবু আৰু হুগৰ িগে হখিাে িালগি 

আৰু বনুৰ হিউোক আৰাম কলৰবৰ বাতব লবচনাে উষ্ঠঠি। ৰালে ন বজাে ভােপানী খাই উঠাৰ 

পাচে চাওতে চাওতে লনশা িহ বাস্তজি। মাতক বাতৰ বাতৰ বনুলি হফান মালৰতি। বনুতয়ও হগ 

আতিা হগ আতিা বুলি হক থালকি। িাতহ িাতহ মাকৰ উচলপচলন বঢ়াে হিউোতকও বুনলি হফান 

কলৰতি। অবতশষে এঘাৰ বজাে বনু আৰু আনা আন িুজনী বান্ধৱী সহ হগষ্ট হাউচ পাতিলহ। 

বনুক নমাই লি বুবু আৰু হুগক হি আনা হে গুলচ গ'ি। আনাহে হয্াৱাৰ পাচে বনুতয় 

মাকক  কতি "বাতৰ বাতৰ লকয় হফান কলৰ আলিিা। অতষ্ট্ৰলিয়া য্ামলগ বাতব িগৰতবাতৰ পাষ্ঠটধ 

লিলিি। মই আধাতে আলহব হনাৱাতৰা নহয়। লনজৰ সুৰক্াৰ কথা আলম জাতনা নহয়।" কথাে 
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কথা বালঢ় বনু আৰু মাকৰ মাজে েকধয্ুদ্ধ িালগি। বনুতয় হয্লেয়া কতি সৰুতে চটপ চটপ 

মালৰলিিা আৰু এলেয়া সৰু কথাতে গালি। েকধ আৰু বালঢ়ব পাতৰ বুলি হিউোতক কতি "শুন 

বনু হোৰ ভািৰ বাতব সৰুতে চাট লিলিি আৰু িাঙৰ হহাৱাৰ পাচে গালি। হসতয় েই আস্তজ 

অতষ্ট্ৰলিয়াে পলঢ়বৰ বাতব য্াবলি হয্াগয হলিম নহতি েতয়া হসই সাধুতটাৰ হচাৰৰ িতৰ বব ধাি হলি 

হয়। সৰুতে আলম এটা সাধু পলঢ়লিতিা। এলিন এজন ৰজাই লবচাৰ কলৰ ৰাজযৰ এজন গভাইট 

হচাৰক শূিে লিয়াৰ আতিশ লিতি। ৰজাৰ আতিশ পাই লচপাহীতয় হচাৰতটাক শূিে লিবৰ 

বাতব  টালন লনবলি ধতৰাতে হচাৰতটাতৱ লচঞলৰ লচঞলৰ কতি 'মহাৰাজ হমাৰ িগতে হমাৰ মাতকা 

শূিে লিব িাগ।" ৰজাই কতি ই আতকৌ হকতন কথা, হোৰ মাৰতকা লকয় শূিে লিব িাতগ?' 

হচাৰতটাতৱ কতি মহাৰাজ মই প্ৰথতম সু্কিৰ পৰা ৰবৰ হচাৰ কলৰলিতিা। মাতয় কথাতটা গম পাই 

িুকুৱাই থতি আৰু হিউোক নকতি বা হমাক শাস্তি লনলিতি। িাতহ িাতহ মই হপস্তঞ্চি, লকোপ 

আলি হচাৰ কৰাে ধলৰতিা। মাতয় িুকুৱাই থতি। পাচে মই আনৰ টকা পইচা, হসাণৰ গহণা আলি 

হচাৰ কৰাে ধলৰতিা আৰু এটা গভাইট হচাৰ হ'হিা। প্ৰথম লিনা  হচাৰ কতৰাতে মাতয় য্লি কাণে 

ধলৰ এচাট লিতি হয়, নেুবা হিউোক হক এলপটন লিয়াতি হয়  মই লনিয় লদ্বেীয়বাৰ হচাৰ 

নকলৰতিা হয় হমাৰ মা হমাৰ িগতে মই গভাইট হচাৰ হহাৱাে সমাতন িায়ী। হচাৰতটাৰ কথা শুলন 

ৰজাই হচাৰতটাৰ মাকতকা শূিে লিয়াৰ আতিশ লিতি। েই য্াতে ভলবষযতে হবয়া কাম নকৰ, 

লবপিে নপৰ হসইবাতব মাৰ হোক শাসন কলৰলিি আৰু োে হমাৰ সমূ্পণ ধ সমথ ধন আলিি। 

হয্লেয়া হোৰ লনজৰ িৰা হিাৱিী হব েতয়া এতক কাতমই কৰা উলচে। হিউোকৰ কাতমাৰ খাই 

বনু আৰু মাক িুতয়া এতকিতগ শুই পলৰি। কাষৰ লবচনাে বাতপতকা শুই পলৰি। 

পাচলিনা পুৱা হিকফাষ্ট খাই বনু, হিউোক আৰু মাক ইস্তন্দৰা গান্ধী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় লবমান 

বন্দৰৰ কাগ ধ টাৰলমতনি পাতিলগ। কাগ ধ টাৰলমতনিৰ লনস্তেষ্টধ বুলকং কাউণ্টাৰে হগ বনুতয় লনজৰ 

অলেলৰক্ত বস্তু বাহালন লখলন বুক কলৰ লিতি। হপ্ৰিাৰ কুকাৰৰ পৰা হব্লংতকটৰ পৰা কালহ বাষ্ঠট 

পয্ ধযন্ত সকতিা বস্তু বনুতয় বুলকং কৰা হপতকটে ভৰাই লিলিি। কাৰণ োহােৰ হহাতষ্টিে লনতজ 

ৰালন্ধ খাব িালগব। হহাতষ্টিে হগচ, লিজ, ইনিাকচন লহষ্ঠটং সকতিাতৰ স ুবযৱস্থা আতি য্লিও 

হচিফ চালভধচ। লনতজ বনাই লনতজ খাব িালগব। হকাতনা কুক বা ৰান্ধনী নাই। বস্তু লখলন বকু কলৰ 

হিউোতক বনুক কতি, কাইলি হোক লবমানে উঠাই লি আলমও গুৱাহাটীলি ঘূলৰ য্াম। লিল্লীে 

থালকতি মন চন হবয়াতহ িালগব। এয়াৰপটধৰ পৰা ঘূলৰ হগ জাংগি হিতভিচৰ লপ্ৰয়ংকাক ষ্ঠটকট 

কাষ্ঠট হমইিে পঠাবলি হক লিম। গ্ৰীণপাকধৰ হগষ্ট হাউচ পাই হিউোতক লপ্ৰয়ংকাক ষ্ঠটকট 

কলৰবলি কতি। হমইি হয্াতগ ষ্ঠটকট অহাৰ পাচে হিউোতক পৱনক হফান কলৰ এয়াৰপটধলি 

আলহবলি কতি। গধুলি সময়ে বনু, হিউোক আৰু মাক লেলনও চাতকটৰ জনলপ্ৰঅয় শ্বলপংমি 
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লচতিক লচষ্ঠট ৱাক পাতিলগ। বনুতয় োে হশষমূহুেধৰ বজাৰ সমাৰ কলৰ হিাৱাৰ পাচে লেলনও 

োতে লনশাৰ আহাৰ খাই গ্ৰীণপাকধলি উভলে গি। বনু পাচলিনা অতষ্ট্ৰলিয়াৰ লচিলন চহৰলি 

পলঢ়বৰ বাতব গুলচ য্াব কাৰতণ বনুৰ মাক আৰু হিউোকৰ মন লবষািতৰ ভৰা। হসতয় হগষ্ট হাউচ 

পাই লেলনও শুই পলৰি। োতে পাচলিনা পুৱা ৭বজাতে এয়াৰপটধলি য্াব িালগব। হসতয় পুৱা  ৫ 

বজা মানতে শুই উষ্ঠঠব িালগব। 

পুৱা শুই উষ্ঠঠ লেলনও খৰধৰলক হৰলি হহ ইস্তন্দৰা গান্ধী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় লবমান বন্দৰ পাতিলগ। 

বনুক সৰুক্া হবষ্টনীে সমুুৱাই লিয়াৰ সময়ে বনু, মাক আৰু হিউোকৰ চকু হিােতকতৰ ভলৰ 

পলৰি। বনু লভেৰলি হসামাই হয্াৱাৰ পাচে বনুৰ মাক হিউোতকও সুৰক্া লনৰীক্ণৰ পাচে 

গুৱাহাটী অলভমুতখ য্াবিগা লবমানৰ প্ৰস্থান িুৱাৰলি হখাজ ধলৰতি। লকিু সময় পাচে বনুতয় 

হিউোকক হফান কলৰ জনাতি হয্ োইৰ লবমান উৰণৰ বাতব সাজ ুহহতি। মাকক মাে লি বনুতয় 

লনজৰ হফানতটা চুইচ অফ কলৰ লিতি। মাতক মনৰ িুখে চকু চিচিীয়া কলৰ বনুৰ হিউোকলি 

চাতি। হিউোকৰ চকুতো চকুতিা। 

বনুৰ মাক হিউোকক আলনবৰ বাতব গুৱাহাটী লবমান বন্দৰৰ বালহৰে পৱন হৰ আলিি। গাড়ীে 

উষ্ঠঠ বনুৰ হিউোতক কতি "পৱন লমজধালি ব'িা। ক'কক হি আতহালগ।" লমজধা পাই অলনমাৰ 

হােৰ পৰা ক'কক হি বনুৰ মাক আৰু হিউোক লনজৰ হেট পাতিলগ।  
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চতযৰ্ গ অধ্ুায় 

 

ক'কৰ নিতীয় িীৱি য়ুি 
 

এলিন িুলিনলক সময় পাৰলহ হগ ২০১৩ চনৰ ২২ আগষ্ট আলহ পাতিলহ। ক'কৰ প্ৰথম জন্মলিন। 

বনু হয্াৱাৰ পাচে বনুৰ মাক হিউোকৰ ক'ক অলেতক বুকুৰ আতপান হহ পলৰলিি। গলেতক 

ক'কৰ জন্মলিন বাতব হিউোতক হজলবজৰ হপৰা, হশ্বখিািাচধৰ হকক, হবিুন, মম সকতিা আলন 

জন্মলিন পািনৰ বাতব সাজ ুহ'ি। লকন্তু ক'কৰ মনে ইমান উৎসাহ নাই। লনজৰ লপ্ৰয় লমঠাতয়া 

খুস্তজ খুস্তজ নাখাতি। ক'কৰ আতকৌ  হঠাতে লক হ'ি। মাক বাতপক িুতয়া লচন্তাে পলৰি। ক'কই 

হয্লেয়া হকইলিনমান মাংস, লমঠাই হনাতখাৱা হ'ি হিউোতক ক'কক হপট এণ্ড হভটলি হি গ'ি। 

জলুনয়ৰ িাটৰণী গৰাকীতয় কতি চাৰ লিল্লীলি হগতি িুসপ্তাহ পাচে হহ আলহব। এই গজলম 

ঔষধতটা খুৱাওক লচন্তা কলৰব নািাতগ। িুসপ্তাহ পাচে চাৰ আলহতি আতকৌ এবাৰ হিখুৱাই 

য্াবলহ। হজলম খুওৱাৰ পাাচতো ক'কই এতকা নাখাতি আৰু লিতন লিতন িুব ধি হহ পলৰি। মন ভাি 

িগাবলি বনুৰ হিউোক মাতক ক'কক হজলবজৰ ওচৰলি হি গ'ি। লকন্তু ক'কই ভুকাতটা িৰূতৰ 

কথা হজলবজৰ ফাতি ঘূলৰতয়ই নাচাতি। বনুৰ মাক হিউোক লচন্তাে পলৰি। হপট এণ্ড হভটৰ িা: 

শম ধা আলহবলি এলেয়াও এসপ্তাহ বাকী। বনুৰ হিউোতক মাকক কতি "কাইলি ৰালে পুৱাই 

ক'কক হি খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজলি য্াম। োলি লন ভািিতৰ হচক আপ কৰাব িালগব। 

নহতি ক'কৰ গলে হবয়া হিলখতিা। পৱনক আস্তজতয়ই  হক থম কাইলি ৰালেপুৱা আঠ মান 

বজাতে আলহবৰ বাতব।" বনুৰ মাতক হিউোকৰ কথাে মূৰ হজাকালৰতি। ঘৰপাতয়ই বনুৰ 

হিউোতক হফানকলৰ পৱনক পাচলিনা আলহবৰ বাতব জনাই লিতি। 

পাচলিনা পুৱা শুই উষ্ঠঠ বনুৰ মাক হিউোক খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজ য্াবৰ বাতব 

সাজ ুহ'ি। ইফাতি ৰালেৰ লভেৰতে ক'ক আৰু অলধক িুব ধি হহ পলৰি। পৱন আলহতপাৱাৰ িতগ 

িতগ ক'কক হি বনুৰ মাক হিউোক খানাপাৰালি বুলি ধাপলি হমলিতি। খানাপাৰাৰ 

পশুলচলকৎসা মহালবিযািয়ৰ বলহলবভাগে(Outdoor) নাম ভলেধ কলৰ ক'কৰ মাক হিউোক 

বালহৰৰ হবঞ্চে ক'কৰ নাম অহালি অতপক্া কলৰতি। ইলেমধয এটা িুটালক অহা লবলভন্ন প্ৰজলেৰ 

কুকুতৰতৰ লচলকৎসািয় ভলৰ পলৰি। োৰ লভেৰে BSF, CRPF আৰু CISFৰ হকইবাটাও লিফাৰ 

িগ আলিি। ক'কক ভািিতৰ পৰীক্া লনৰীক্া কলৰ উষ্ঠঠ িা: মলনকাই ক'হি "খুউব িুব ধি হহতি। 

এলেয়া পৰীক্াৰ বাতব হেজ িম আৰু িগতে এটা হচিাইন লিব িালগব। হেজৰ লৰপ ধট সমূহ 

হপাৱাৰ পাচেতহ আচি ঔষধ লিবপৰা য্াব। হমলিলচনৰ প্ৰতফচৰ কলিো চাতৰও এবাৰ চাই 
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িওক।" এইবুলি িা:মলনকাই প্ৰতফচৰ কলিোক মালে আলনতিলগ। প্ৰতফচৰ কলিোই ক'কক 

চাবলি অহাৰ িতগ িতগ হভতটতনৰী পলঢ় থকা বহুতো িাত্ৰ িাত্ৰী ক'কৰ ওচৰ পাতিলহ। 

ক'কক পৰীক্া কলৰ প্ৰতফচাৰ কলিোই িা:মলনকাক  কতি "চাচতপকতটি হবতবলচয়া। হোমাৰ 

িাইন অব একচন ষ্ঠঠতকই আতি। ব্লাি কাতিকচনৰ বাতব সৰঞ্জাম সমূহ লকলন আলনব লিয়া 

আৰু এটা হচিাইন লি লিয়া। কাইলি পুৱা ব্লািৰ লৰপ ধট অহাৰ পাচে আচি লচলকৎসা আৰম্ভ 

হব।"  প্ৰতফচাৰ কলিোৰ কথামতে িা:মলনকাই ফাম ধাচীৰ পৰা লক লক লকলন আলনব লিলখ লিতি। 

িগতে ব্লাি হটষ্টৰ বাতব প্ৰতয়াজনীয় মাচুি নগি প্ৰালপ্তৰ লখলড়লকে জমালি ৰলচি খন হি 

আলহবলি কতি। বনুৰ হিউোতক ওচৰৰ ফাম ধাচীৰ পৰা সকতিা লকলন হকচ কাউণ্টাৰে 

প্ৰতয়াজনীয় লফজ জমাকলৰ আলন িা: মলনকাৰ ওচৰ পাতিলহ। িা:মলনকাই হপ্ৰচলকপচন সহ 

সকতিা সামগ্ৰী কম্পাউণ্ডাৰ আলিৰ হােে লি ক'কক এখন পৰীক্া লনলৰক্া কৰা আৰু হচিাইন 

লিয়া হটবুিৰ ওপৰে বহাই লিবলি কতি। িা:মলনকাৰ কথামতে সকতিা কলৰ বনুৰ মাক আৰ 

হিউোক ক'কক বহাই লিয়া হটবুিৰ ওচৰে লথয়লহ থালকি। লকিু সময় পািে আলি আলহ ক'ক 

বলহ থকা হটবুিৰ ওচৰ পািলহ আৰু হেজ সংগ্ৰহ কলৰবৰ বাতব  ক'কক ধলৰবলি কতি। বনুৰ 

হিউোক, মাক আৰু পৱতন হজাতৰতৰ ক'কক ধলৰ থালকি আৰু আলিতয় ক'কৰ হেজ সংগ্ৰহ 

কলৰ হটষ্ট ষ্ঠটউবে ভৰাই হিউোকক হেজ পৰীক্াগাৰে  জমা লি আলহবলি কতি। আলিতয় 

আন এজন সহায়কাৰীক ক'কক ধলৰবৰ বাতব মালে আলনতি আৰু বনুৰ হিউোক হেজ লিবলি 

বুলি হিবতৰটৰীলি গ'ি। আলিতয় ক'কৰ হিহে হচিাইন িগাই থকাৰ সময়তে বনুৰ হিউোক 

ঘূলৰ আলহ ক'কৰ ওচৰ পাতিলহ। সৰু কুকুৰ হহাৱা বাতব সহতজ লশৰ হনাতপাৱাে বহুবাৰ খুলচব 

িগা হহাৱাে ক'কৰ চকুপানী ওিাই আলহি। ক'কৰ চকুপানী হিলখ মাকতৰা চকুে চকুতিা 

ওিাি। বহু কষ্টৰ অন্তে আলিতয় কামতটা সমাধান কলৰ কতি হয্ হচিাইন হশষ হহাৱাৰ আতগ 

আতগ হমাক মালে লিব। মই আলহ খুলি লিম। হচিাইন হশষ হবলি িুঘণ্টা মান িালগব। ক'কক 

মাতক ভলৰৰ ফাতি আৰু হিউোতক মূৰৰফাতি ধলৰ থালকি য্াতে ক'কই িৰচৰ কলৰব হনাৱাতৰ। 

সময় মন্থৰ গলেতৰ আগবালঢ়ি। বনুৰ হিউোক মাতক বাতৰ বাতৰ হচিাইনতটালি চাই থালকি। 

মাতজ মাতজ পৱতন আলহ ক'কক ধলৰ লিতিলহ য্াতে বনুৰ মাক আৰু হিউোক টয়তিটলি য্াব 

পাতৰ। বহু প্ৰেীক্াৰ অন্তে অৱতশষে হচিাইন হশষ হও হও হ'ি। বনুৰ হিউোতক হিৌলৰ হগ 

আলিক খবৰতটা লিতি। আলিতয় আলহ হচিাইনৰ হবজী পাইপ আলি খুলি লিতি। ক'কক হি বনৰু 

হিউোক, মাক ঘৰ পাতিলহ। হিউোতক পাচলিনা পুৱা আঠ বজাে আলহ হেট পাবৰ বাতব 

পৱনক জনাই লিতি। 
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পাচলিনা পুৱা আঠ বজাে পৱন আলহ বনুহেৰ ঘৰে উপলস্থে হিলহ। বনুৰ মাক হিউোতক 

ক'কক হি খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজ হম্পিোিলি য্াত্ৰা কলৰতি। কাউণ্টাৰে ক'কৰ নাম 

ভলেধ কলৰ বনুৰ হিউোতক কাগজখন লন িা: মলনকাৰ হােে লিতিলগ। িা: মলনকাই বনুৰ 

হিউোকক কতি "আপুলন ওপৰৰ হিবতৰটৰীৰ পৰা ব্লািৰ লৰপ ধতটা হি আহক। কলিো চাৰ 

আলহ পাতিই হেতখেক হিখুৱাই ক'কৰ লচলকৎসা আৰম্ভ কলৰম।" িা: মলনকাৰ কথা শুলন বনুৰ 

হিউোক লৰপ ধট আলনবৰ বাতব হিবতৰটৰীলি গ'ি আৰু বনুৰ মাতক পৱনৰ িগে এখন পৰীক্া 

লনৰীক্া কৰা হটবুিৰ ওপৰে বহাই লি ক'কক ৰলখ থালকি। বনুৰ হিউোতক হিবতৰটৰীৰ পৰা 

হেজ পৰীক্াৰ লৰপ ধট হি আলহ িা:মলনকাৰ হােে লিতি। িা:মলনকাই লৰপ ধটতটা চাই ক'হি 

"আলম সতন্দহ কৰাতটাতৱই হহতি। ক'কৰ হবতবলচয়া হহতি। চাৰ আলহতিই বিক হেওৰ ওচৰলি 

য্াও আৰু লৰপ ধটতটা হিখুৱাই কথা পালে িও।" এই বুলি িা:মলনকা আৰু বনৰু হিওোক প্ৰতফচৰ 

কলিোৰ ওচৰ পাতিলগ। 

প্ৰতফচৰ কলিোই লৰপ ধটতটা চাই কতি "হবতবলচয়া হহতি আৰু লহমগ্ললবন ৪ৰ েি পাতিলগ। আৰু 

এলিন বা িুলিন হিৰী হতিই লিগিাৰ আলিি। এলেয়া লচলকৎসা পাতি ষ্ঠঠক হহ য্াব। হকৱি 

লচলকৎসাতহ িীঘিীয়া হব।" এই বুলি প্ৰতফচাৰ কলিোই িৰবৰ নাম আৰু পলৰমানৰ কথা 

ভা:মলনকাক হক গ'ি আৰু িা:মলনকাই শ্ৰুেলিলপ মতে হপ্ৰচলকপচনে লিলখ গ'ি। বনুৰ 

হিউোতক প্ৰতফচাৰ কলিোৰ হচম্বাৰৰ পৰা ওিাই আলহ িা:মলনকাক শুলধতি "হবতবলচয়া 

হবমাৰতটা হনা লক হবমাৰ। নাতমা শুনা নালিতিা ইয়াৰ লবষতয় এতকা নাজাতনাও।" িা:মলনকাই 

কবলি আৰম্ভ কলৰতি "হবতবলচয়া এলবধ হপৰািাইট আৰ ই লচকৰা/উৰহ জােীয় হপাকৰ দ্বাৰা 

কুকুৰ বা আন জীৱ জন্তুলি সংিলমে হয় হয্তনিতৰ মহৰ দ্বাৰা হমতিলৰয়া সংিলমে হয়। এই 

হৰাগ হ'হি হেজৰ হিালহে ৰক্ত কলণকা নষ্ট হহ য্ায় আৰু লহমগ্ললবন কলময্ায়, বলম হয়, হভাক 

নাইলকয়া হয় হশষে মৃেুয হয়। হগাতটই লবশ্বতে প্ৰলেবিতৰ এই হৰাগে অসংখয ঘৰচীয়া 

জীৱজন্তুৰ মৃেুয হয়। আমাৰ অসমৰ জিবায় ুহবতবলচয়াৰ বাতব অলে সাৰুৱা আৰু গৰমৰ লিনে 

ইয়াৰ প্ৰতকাপ হবলি হয়। ভাগয ভাি সময়মতে ধৰা পৰা বাতব লচলকৎসাৰ পাচে ক'ক ভাি হহ 

য্াব। ক'কক এলেয়া ১৪লিন হচিাইনৰ িগে এলণ্টবায়ষ্ঠটক লিব িালগব। িগে হবতবলচঅয়াৰ 

ঔষধ আস্তজ এবাৰ আৰু ১৪ লিন পাচে এবাৰ। োৰ িগতে আয়ৰণ, লভটালমন, বলম নহবৰ বাতব 

এণ্টালচি থালকব। ১৪ লিনে পুৱা এটা আতবলি এটা মুঠ ২৮ টা হচিাইন লিব িালগব। আপুলন 

প্ৰথতম এসপ্তাহৰ ঔষধ ফাম ধাচীৰ পৰা লকলন আনক। বাকী লখলন এসপ্তাহ পাচে লকলনব।" ১৪ 

লিনে ইমান সৰু কুকুৰতটাতৱ ২৮টা হচিাইন িব িালগব বুলি শুলন বনুৰ মাক আৰু হিউোকৰ 
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মন লবষাতিতৰ ভলৰ পলৰি। ফাম ধাচীৰ পৰা ঔষধ লকলন আলন বনুৰ হিউোতক ঔষধ লখলন ক'কক 

বহাই হথাৱা হটবুি খনে হথ আলিৰ হােে হপ্ৰচলকপচন  লি আলহিলগ।  

লকিু সময়ৰ পাচে আলি আলহ ক'কক হচিাইন লিবৰ বাতব হখাচা আৰম্ভ কলৰতি। এটা ভলৰে 

হভইন নাপাই লদ্বেীয় এটা ভলৰে হচষ্টা কলৰতি। অৱতশষে আলি সফি হ'ি। ক'কৰ কষ্ট হিলখ 

বনুৰ মাক হিউোকৰ চকুপানী ওিাি। ককতয়া কৰুণ চকু হাতিতৰ লনজৰ শৰীৰৰ কষ্ট মাক 

হিউোক বুজাই লিতি লকন্তু হচিাইন িওতে অকতনা লিগিাৰ নকলৰতি। হচিাইনৰ িগতে 

আলিতয় হপ্ৰচলকপচনে লিখা লবলভন্ন ইনতজকচন এটাৰ পাচে আন এটালক লি গ'ি। ইনতজক 

চন সমূহ লিয়া হহাৱাৰ পাচে আলিতয় হক গ'ি হয্ হচিাইন হশষ হতি য্াতে খুলি লিবৰ বাতব 

হেওক মালে লিতয়। আলিৰ কথাে বনুৰ হিউোতক মূৰ হজাকালৰতি।  

ক'কৰ িুতয়া কাষৰ হটবুি িুখনে আন িুটা কুকুৰক হচিাইন লি হথাৱা আলিি। োতৰ এটা কুকুৰৰ 

নাম আলিি ৰকী। লস CISF বা হকন্দ্ৰীয় উতিযালগক কু্ৰক্া বিৰ হচাৰাংতচাৱা কুকুৰ বা sniffer 

dog. বনুৰ মাতক ৰকীৰ িগে থকা লচআইএচএফ পুলিচ কমী িুজনৰ এজনক সুলধতি "ভাই 

চাহাব ইচকা লকয়া লবমাৰ হহ।" পুলিচ কমী জতন উত্তৰ লিতি "বাইতিউ হমাৰ িগে অসমীয়াতে 

কথা পালেব পাতৰ। মই CISFে কাম কতৰা য্লিও মই িক্ীমপুৰৰ িৰা। ৰকীৰ হবতবলচয়া হহতি। 

ধৰা পতৰাতে হিৰী হ'ি বাতব এলেয়া িাটতৰ হকতি বচাৰ আশা বহুে ক্ীণ। ই বৰ ভাি কুকুৰ 

আলিি। গুৱাহাটী এয়াৰপটধক বহু হকইটা িুঘ ধটনাৰ পৰা বতচাৱাৰ িগতে বহুে হসাণৰ হচাৰাং 

হবপাৰীতকা ধলৰতি।" বনুৰ মাতক ৰকীলি চাই ক'হি " হেতনই ক্ীণাই শুকাই গ'ি। ভািলক মূতৰই 

িাষ্ঠঙব হনাৱাতৰ। বৰ হবয়া িাতগ হিই।" বনুৰ হিউোতক পুলিচ কমী জনলি চাই ক'হি  "বাচাৰ 

আশা ক্ীণ য্লি ইমান িৰূৰ পৰা আলন হচিাইন লি আতি হয্?"  কমী জতন উত্তৰ লিতি "ইহেৰ 

আপিাি মানুহৰ িতৰ মৰালিতক কৰা হয়। আমাৰ হবতৰকে মলৰব িাগতি েিন্ত আতয়াগ হব। 

এবাৰ এটা কুকুৰ হবতৰকে মতৰাতে লেলনজন লচপাহী আৰু এজন ইনচতপটৰ চাচতপণ্ড হহলিি। 

োৰ পাচে হহিতকাৱ ধাটাৰৰ পৰা ইনতকাৱালৰ কলমষ্ঠট আলহি। বহুে েিন্ত চলিি হয্ 

হনগলিতজঞ্চৰ কাৰতণ হবতৰকে মৰা নাইতটা? এবিৰ পাচেতহ হেওতিাতক চাকলৰ ঘূৰাই পাতি। 

িাটৰৰ হােে হম্পিোিে মলৰতি আমাৰ হটনচন নাই। এটা এটা কুকুৰৰ িগে আলম ৪ জতন 

চাকলৰ পাই হপট পুলহ আতিা।" ইলেমতধয ক'কৰ হচিাইন হশষ হও হও হহাৱাে বনুৰ হিউোতক 

আলিক মালে আলনতিলগ আৰু আলিতয় হচিাইন খুলি লি কতি " চালৰ বজাৰ আগতে হপাৱালক 

আলহ য্াব। চালৰ বজাৰ পাাচে আলহতি হমাৰ লিউটী হশষ হব। মই নাথালকম। আন মানুহ 

থালকব।" ক'কক হি বনুৰ মাক হিউোক আৰু পৱন েৰানৰা লচষ্ঠঙ উধােু খাই ঘৰলি বুলি ৰাওনা 
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হ'ি। ৰািাে বনুৰ হিউোতক পৱনক কতি "পৱন েুলম ভাে খাই চাতৰ লেলন বজাৰ আগতে আলহ 

য্াবা। আলি থাতকাতেই আলহ পাব িালগব।" পৱতন বনুৰ হিউোকৰ কথাে মূৰ হজাকালৰতি।  

খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজৰ হম্পিোিে  ক'কৰ লচলকৎসাৰ চেুথ ধ লিনা 

লচআইএচএফৰ কুকুৰ ৰকীৰ অৱস্থাৰ অলধক অবনলে ঘষ্ঠটি। লচআইএচএফৰ কমানতিণ্ট 

আৰু ইনচতপটৰ সহ হকইবাজতনা আলহ খানাপাৰা পাতিলহ। ক'কই হচিাইন হি থাতকাতেই 

ৰকীতয় লচৰলিনৰ বাতব পৃলথবী এলৰ গুলচ গ'ি। ৰকীৰ মৃেুযে লচআইএচএফৰ হকইবাজতনা 

হজাৱাতন চকুতিা টুলকতি। োতক হিলখ বনুৰ মাকতৰা চকুতিা ওিাি। িাতহ িাতহ ক'কৰ স্বাস্থযৰ 

উন্নলে হবলি ধলৰতি আৰু িাটতৰ হেজ পৰীক্া কৰাৰ পাচে  জনাতি হয্ ক'কৰ লহমগ্ললবন ৮ 

পাইতিলহ। এলেয়া আৰু লচন্তাৰ কাৰণ নাই। ককতয়া িাতহ িাতহ লচকতন আৰু লচতকন চুপ আৰু 

লনজৰ লপ্ৰয় ষ্ঠষ্টকতবাৰ অিপ অিপলক হখাৱা আৰম্ভ কলৰতি। হম্পিটািলি আলহ আন কুকুৰ 

হবাৰক হিলখ ক'কই ভুকাও আৰম্ভ কলৰতি। েথালপ িাটৰ মলনকাই কতি হয্ ঔষধৰ কচধ হশষ 

কলৰব িালগব। এতনিতৰ এলিন িুলিন হক হচধয লিন পাৰ হহ গ'ি। হচধয লিনে ক'কই 

লচআইএচএফৰ কুকুৰৰ উপলৰও লবএচএফ, লচআৰলপএফ, হসনাবালহনী, এয়াৰপটধ অথলৰষ্ঠট 

আৰু অসম পুলিচৰ হচাৰাংতচাৱা কুকুৰ িগ পাতি। িগতে লনজৰ প্ৰজালেৰ বহু হকইইটা পাতগা 

িগ পাতি। িাঙৰ িাঙৰ কুকুৰতবাৰ হিলখ ক'কৰ মনে সাহ বালঢ় গ'ি আৰু এিলচলচয়ান, 

িািাতিাৰ আলি কুকুৰতকা হফতপলৰ পালে ধলৰ ভুকা আৰম্ভ কলৰতি। খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী 

কতিজৰ হম্পিোিে ক'কই জীৱন িাভ কৰাৰ িগতে বহুতো নেুন অলভজ্ঞোও আহৰণ 

কলৰতি। হচধযলিনৰ ঔষধৰ কচধ হশষ হহাৱাৰ পাচে িা:মলনকাই পুনৰ ক'কৰ হেজ পৰীক্া 

কলৰবলি লিতি। হেজৰ লৰপ ধটে হবতবলচয়া মুক্ত বুলি হঘাষণা কৰাৰ িগতে ক'কৰ লহমগ্ললবতনা 

নতম ধি বুলি হঘাষণা কলৰতি। ক'ক সমূ্পণ ধৰূতপ হৰাগ মুক্ত হহাৱা বুলি জালন বনুৰ মাক হিউোক 

আনন্দ মতনতৰ ঘৰলি ঘূলৰ আলহি। বনুক খবৰতটা জতনাৱাে বনুও আনস্তন্দে হ'ি।  

হম্পিোিৰ পৰা হৰাগ মুক্ত হহ অহাৰ পাচে ক'ক অনবৰতে উৎফুলল্লে হহ মাক 

হিউোকৰ িগে হখলিধুলি থালক বনুৰ মাক হিউোকক বনুৰ অনুপলস্থলে পাহৰাই ৰালখতি। 

চাওতে চাওতে বনুৰ অতষ্ট্ৰলিয়াৰ লচিনী চহৰে এবিৰ পাৰ হ'ি আৰু ক'কতৰা িুবিৰ বয়স 

হ'ি। বনুতয় মাক হিউোকক হজাৰ কলৰ কতি হয্ বনুৰ কতিজ চাবৰ বাতব মাক হিউোক 

লচিনী চহৰ চাবলি য্াব িাতগ আৰু িগতে বন ুপঢ়া লবশ্বলবিযািয় খতনা চাই আলহব িাতগ। কাৰণ 

বনুতয় হহাতষ্টি এৰাৰ পাচে মাক বাতপকক লনজৰ হহাতষ্টি ভািলক হিখুৱাব হনাৱালৰব। বনুৰ 

কথাে মাক হিউোক লচিনীলি য্াবৰ বাতব সন্মে হ'ি আৰু প্ৰতয়াজন হহাৱা লভজাৰ বাতব 

আতবিন জনাতি। বনুৰ মাতক অলনমাক জনাতি হয্ লভজা আলহতি হেওতিাক িুসপ্তাহৰ বাতব 
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অতষ্ট্ৰলিয়ালি য্াব আলৰ ক'কক অলনমাৰ িগে লমজধাে হথ য্াব। অলনমাতয়া কথাতটাে সন্মলে 

জনাতি আৰু ক'কৰ বাতব লচন্তা কলৰব নািাতগ বুলি বনুৰ মাকক আশ্বাস লিতি। 

বনুৰ মাক হিউোকৰ লভজা আলহি আৰু ষ্ঠটকট কাষ্ঠট হেওতিাক অতষ্ট্ৰলিয়াৰ লচিনী 

চহৰলি য্াবৰ বাতব সাজ ুহ'ি। অতষ্টলিয়ালি য্াবলি মাত্ৰ চালৰলিন আতি হেতনতে লিব্ৰুগড়ৰৰ 

অলনমাৰ ঘৰৰ পৰা খবৰ আলহি হয্ অলনমাৰ মাকৰ অেযন্ত লচলৰয়াচ আৰু হয্াৱা হথাৱা অবস্থা 

আৰু খবৰ পাই অলনমা েৎক্ণাে লিব্ৰুগড়লি গুলচ গ'ি। ক'কক ক'ে হথ য্াব বুলি লচন্তাে পলৰ 

বনু আৰু বনুৰ হিউোক হপট এণ্ড হভটৰ িা:শম ধাৰ ওচৰ পাতিলগ। িা:শম ধাই কতি লচন্তা কলৰব 

নািাতগ। আমাৰ কম্পাউণ্ডাৰ কাকলেৰ হবান্দাে এখন কুকুৰৰ হিচ আতি। বহুতো মানুতহ 

কাকলেৰ োতে কুকুৰ হথ িুই লেলন মাহ পয্ ধযন্ত বালহৰলি য্ায়। িতগ িতগ বনুৰ মাক হিউোতক 

কাকলেৰ ওচলি হগ কথা পালেতি আৰু পাচলিনা কাকলেৰ হিচ চাবলি য্াম বুলি কাকলেক 

কতি। কাকলেতয় হবান্দাে থকা হিচৰ ষ্ঠঠকনাতো বুজাই লিয়াৰ িগতে লনজৰ আৰু হেওৰ 

শ্ৰীমেীৰ হফান নম্বৰ িুটা লি কতি হয্ হেও নাথালকতিও হেওৰ শ্ৰীমেীতয় সকতিা হিখুৱাই লিব। 

ক'কক হথাৱা সমসযাৰ সহতজ সমাধান হহাৱাে বনুৰ মাক আৰু হিউোতক স্বস্তিৰ লনশ্বাস 

হপিাতি। 

পাচলিনা আতবলি পৱতন বনুৰ মাক হিউোকক হি হবান্দা পাতিলগ। নাতৰংগী পাৰ হহ 

চন্দ্ৰপুৰৰ ফাতি আগুৱাই গ'হি ৰািাতে হবান্দা নামৰ ঠাই টুকুৰা হপাৱা য্ায়। হবান্দাৰ এটা সৰু 

পাহাৰৰ লকিু ওপৰে কাকলেৰ হিচখন অৱলস্থে। ওপৰলি উঠা পথতটা হঠক আৰু লথয় বাতব 

গাড়ীখন েিতে ৰালখ বনুৰ হিউোতক কাকলেলি হফান কলৰতি। কাকলেতয় কতি মই ঘৰে 

নাই। আতপানাতিাক ওপৰলি উষ্ঠঠ য্াওক। মই লমতচচক হফান কলৰ লিম, হেও ঘৰৰ মুখলি 

ওিাই আলহব আৰু কুকুৰৰ ভুক ভুকলন শুলন গতমই পাব। কাকলেৰ কথা শুলন বনুৰ হিউোক, 

মাক আৰু পৱতন পাহাৰ বগাই কাকলেৰ ঘৰলি হখাজ িতি। হফাপাই হজাপাই লকিু সময় পাচে 

কাকলেৰ ঘৰৰ সনু্মখ পাতিলগ। ঘৰৰৰ মুখে হগটৰ ওচৰে কাকলেৰ হঘনীতয়ক হৰ আলিি আৰু 

আহক বুলি সম্ভাষণ জনাতি। বনুৰ হিউোকহে লভেৰলি হসাতমাৱাৰ িতগ িতগ হিচৰ সৰু 

সৰু হকাঠাে (cage) থকা কুকুৰতবাতৰ ভুলক ভুলক লচঞৰ বাখৰ িগাতি। 

কাকলেৰ হিচৰ হকজতবাৰ বনুৰ মাতক ভািিতৰ ঘূলৰপলক চাতি। হকজে থকা 

কুকুৰতবাতৰ অলচনালক মানুহ হিলখ ভুলক ভুলক হুিসু্থি িগাই থালকি। হিচখন চাই হহাৱাৰ 

পাচে বনুৰ মাক হিউোকক কাকলেে হঘনীতয়তক বলহবলি লিতি। কাকলেৰ  হঘমীতয়কলি চাই 

বনুৰ মাতক ক'হি "ক'কৰ হকজে থকা অভযাস নাই আৰু অকিশতৰ থকাৰ অভযাতসা নাই। 

গলেতক োই হকজে নাথালকব। োইক ঘৰৰ লভেৰে আতপানাতিাকৰ িগে ৰালখব িালগব। য্লি 
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োইক ঘৰৰ লভেৰে ৰালখব পাতৰ হেলেয়াতহ ক'কক থম।" কাকলেৰ হঘনীতয়তক কতি, সৰু 

কুকুৰ হয্লেয়া লভেৰতে ৰালখম বাৰু। লভেৰে ৰালখম বুলি হকাৱাৰ পাচে বনুৰ মাতক কাকলেৰ 

হঘনীতয়কক ক'কৰ আিব কায়িা, বযৱহাৰ, খািয অভযাস সকতিা বুতজাৱাে িালগি। হেতনতে 

কাকলে আলহ ঘৰ পাতিলহ। কাকলেতয় বনুৰ মাকক আশ্বাস লি কতি হয্ অকতণা লচন্তা কলৰব 

নািাতগ। ক'কক ঘৰে ৰখাৰ িতৰই ৰখা হব। হকবি মতন মতন ওিাই য্াব পাতৰ বুলি বালন্ধ থব 

িালগব। কাকলে আৰু কাকলেৰ হঘনীতয়কৰ কথাে সন্তুষ্ট হহ বনুৰ মাতক হেওতিাকক কতি হয্ 

পৰলহলি আতবলি আলহ ক'কক িুসপ্তাহৰ বাতব হথ য্াবলহ। োৰ পাচে বনৰু মাক হিউোকক 

হি পৱন জতুৰািৰ বনুহেৰ ঘৰ পাতিলহ।  

বনুৰ মাক হিউোক অতষ্ট্ৰলিয়ালি য্াবৰ বাতব িাতহ িাতহ সাজ ু হ'ি। িুলিন পাচে 

আতবলি সময়ে বনুৰ মাক হিউোক ক'কক হি হবান্দাে থকা কাকলেৰ হিচলি য্াবলি সাজ ু

হ'ি। পৱন আলহ ক'কৰ বস্তু বাহালন লন গাড়ীে উঠাই লিয়াৰ পাচে সকতিাতৱ হবান্দালি বুলি 

য্াত্ৰা আৰম্ভ কলৰতি। হবান্দা হপাৱাৰ পাচে পৱতন ক'কৰ লবচনা পত্ৰ হি কাকলেৰ ঘৰলি বুলি 

পাহাৰ বতগাৱাে িালগি। ক'কৰ লিষ্ঠঙে লফটা বালন্ধ গাড়ীৰ পৰা নমাই লিয়াৰ পাচে ককতয়া 

পৱনৰ পাতচ পাতচ টাটাকক টালন টালন পাহাৰৰ ওপৰলি উঠাে িালগি। োৰ লকিু পাতচ পাতচ 

বনুৰ মাতকও হােে ক'কৰ খািযৰ হটাতপািাতো হি পাহাৰ বতগাৱাে িালগি। পৱনক পাচে এলৰ 

ক'কই হিউোকক হিৌৰাই প্ৰথতমই কাকলেৰ ঘৰে উপলস্থে কৰাই লিতি। কাকলেৰ ঘৰ পাই 

হিউোতক ঘন ঘন হক উশাহ লনশাহ হি হফাপাবলি ধলৰতি আৰু ক'কই ভুলক থকা কুকুৰ হবাৰক 

সমাতন সমাতন ভুলক  প্ৰেুযেৰ লি জনাই লিতি হয্ 'হম লকলচতচ  কম নহী'। অিপ পাচতে বস্তু 

বাহালন হি পৱন আৰু বনুৰ মাতকা উপলস্থে হ'িলহ। কাকলেৰ পত্নীতয় হশাৱলন হকাঠাৰ হকান 

ঠাইে ক'কক শুবলি লিব হিখুৱাই লিয়াে বনুৰ মাতক হসই ঠাইে সুন্দৰলক ককৰ লবচনা খন 

পালৰ লিতি। হেতনতে চুচুক চামালক এজনী সৰু হিাৱািী আলহ হকাঠাৰ লভেৰে হসামাই ক'কক 

মৰম কৰাে িালগি। কাকলেৰ পত্নীতয় কতি "লচন্তা কলৰব নািাতগ। ইয়াে এই বাতপকৰ িগে 

শুব আৰু সু্কিৰ পৰা অহাৰ পাচে ক'কৰ িগে হখলিবও"। ক'কতয়া কাকলেৰ হিাৱািীক পাই 

ভাি পাতি আৰু হনগুৰ হজাকালৰ আনন্দ প্ৰকাশ কলৰতি। বনুৰ মাতক ক'কক হকতনলক খুৱাব 

িালগব, হপিাব পায়খানা কৰাব িালগব, ফুৰাব িালগব  ইেযালি ইেযালি এতকলখলন কথাতক 

কাকলেৰ পত্নীক চালৰ পাচ বাৰ মান বুজাতি আৰু কা'কলেৰ পত্নীতয় প্ৰলেবাৰতে মূৰ 

স্তজকালৰতি। পৱনক মালে আলন কাকলেৰ পত্নীক পৱনৰ হফান নম্বৰতটা লি কতি "ক'কৰ লকবা 

হবমাৰ আজাৰ হতি েৎক্ণাে পৱনক হফান কলৰব। পৱতন আলহ খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী 

কতিজলি হি য্াব।" িগতে পৱনক কতি  "পৱন, েুলম লেলন লিনৰ মূতৰ মূতৰ আলহ ক'কক চাই 
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য্াবালহ। লকবা প্ৰতব্লম হতি িতগ িতগ আমাক হফান কলৰ  জনাবা।" পৱতন বনুৰ মাকৰ কথাে 

মূৰ হজাকালৰতি। সকতিা কাম আৰু কথা বেৰা হহাৱাৰ পাচে ক'কৰ পৰা লবিায় হিাৱাৰ সময় 

আলহ পলৰি। বনুৰ হিউোতক ক'কক কতি "ক'ক আলম বন ুবাৰ োলি য্াম। েই ইয়াে কাকলে 

হেক লিগিাৰ নকলৰলব। ভাে পাানী ভািিতৰ খালব। বালহৰৰ কুকুৰতবাৰৰ িগে েহৰ ভাষাে 

কথা পালে থালকলব। আলম অতষ্ট্ৰলিয়াৰ পৰা আলহ হোক হি য্ামলহ। বনুবাই হোলি বহুে হখাৱা 

বস্তু লি পঠাব।" হিউোকৰ কথাে ক'কই কৰুণ চকুতৰ হিউোকলি চাই মূৰ হজাকালৰতি। বনৰু 

মাতকও ক'কলি চাই ক'ক য্াও হিই বুলি চকুপানী টুলকতি। মাকৰ চকুে চকুতিা হিলখ ক'কৰ 

িুচকুতয়লি িুতটাপাি হিােক ওিাি। বনুৰ মাক, হিউোতে কাকলে পত্নীৰ পৰা লবিায়লি ঘৰ 

পাতিলগ। 

পাচলিনা িুপৰীয়া ভাে পানী হখাৱাৰ পাচে পৱতন আলহ বনুৰ মাক হিউোকক গুৱাহাটী 

লবমান বন্দৰে নমাই লিতিলহ। বনুৰ মাতক পৱনক িঢ়াই িঢ়াই কতি য্াতে পৱন িুই বা লেলন লিন 

পাচে হফান নকৰালক হঠাৎ হগ কাকলেৰ ঘৰে উপলস্থে হহ ক'কক চাই সকতিা খবৰ  জনাই 

লিতয়। প্ৰথমবাৰ হঠাৎ হগ উপলস্থে হ'হি কাকলেৰ পত্নীতয় আতকৌ হঠাৎ আলহব পাতৰ বুলি ক'কৰ 

হচাৱালচো ভািিতৰ কলৰব। গুৱাহাটী লবমান বন্দৰৰ পৰা উৰা মালৰ লবয়লি ৫ বজাে কলিকোৰ 

হনোজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় লবমান বন্দৰ পাতিলগ। লনশা বাৰ বজাে চীন হিশৰ গুৱানজ ু

লবমান বন্দৰ হহ বনুৰ মাক হিউোক লচিনী পাবলগ। গুৱানজ ু(Guangzhou) িলক্ণ চীনে পাি ধ 

নিীৰ পাৰে অৱলস্থে এখন িাঙৰ চহৰ। এই চহৰ খন হকণ্টন (Canton) নাতমতৰও জনাজাে। 

হংকং চহৰৰ পৰা এই চহৰ খনৰ িৰূত্ব মাত্ৰ ১২০ লকতিালমটাৰ আৰু গুৱানজ ুচীনৰ অলেতক 

গুৰুত্বপূণ ধ বন্দৰ। চাংহাই আৰু হবইস্তজঙৰ পাচতে চীনৰ মূি ভূ খণ্ডৰ েৃেীয়।বৃহৎ চহৰ। 

কলিকোৰ পৰা উৰামালৰ বনুৰ মাক হিউোতক হয্লেয়া লবমান সিলন কলৰবৰ বাতব লনলিধষ্ট হগটৰ 

ফাতি হখাজ িতি হেলেয়া বনুৰ মাতক বনুৰ হিউোকক কতি "আলম এলেয়া ক'কৰ অলৰস্তজতনি 

হিশে আতিা। ক'কৰ পূব ধপুৰুষ লকজালন গুৱানজৰু পৰাই হগলিি হকাতন জাতন।" বনুৰ 

হিউোতক কথাতটা শুলন লমলচলকয়াই হা াঁলহ কতি "ক'কক ঘূলৰ হগ কথাতটা কবলগ িালগব।" 

গুৱানতজা লবমান বন্দৰে িুঘণ্টা অতপক্া কৰাৰ পাচে বনুৰ মাক আৰু হিউোতক লচিনী 

অলভমুতখ উৰা মালৰতি। 

লচিনী লবমান বন্দৰৰ বালহৰে মাক হিউোকৰ বাতব বনুতয় অতপক্া কলৰ আলিি। মাক 

হিউোকক হিলখ বনু মাক হিউোকৰ ওচৰলি হিৌলৰ আলহ িুতয়াতক সাবলে ধলৰতি। মাতক বনুক 

িগ পাই িতগ িতগ বনুক কাকলেৰ পত্নীৰ হফান নম্বৰতটা লি হফানতটা িগাই লিবলি কতি। মাকৰ 

কথামতে বনুতয় হফানতটা িগাই লি কাকলেৰ পত্নীক ক'কৰ কথা শুলধতি। কাকলেৰ পত্নীতয় ক'ক 
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ভাতি থকা বুলি হকাৱাে বনুৰ মাক, হিউোক আৰু বনুৰ মুখে হা াঁলহৰ হৰঙলন লবলৰষ্ঠঙি। 

কাকলেৰ পত্নীতয় ক'কৰ কাণে হফানতটা িগাই লিয়াে ক'কই মাকৰ মাে শুলন ভুক ভুক হক 

উত্তৰ লিতি। এয়াৰ পটধৰ পৰা বনুতয় মাক বাতপকক লন আগতে বুক কলৰ হথাৱা চালভধচ 

এপাটধতমণ্টে হথ লনতজ হহাতষ্টিলি ঘূলৰ গ'ি। মাক হিউোতকা ভাগৰ িগাে আৰু হজটতিগৰ 

হহচাে লবচনাে শুই পলৰি। হজট হিগ (jet lag) হহতি সময়ৰ জন সিলন হহাৱা বাতব হটাপলন নহা 

বা স্থানীয় সময় মতে হটাপলন নহা, হভাক নিগা আলি হহাৱা এটা সামলয়ক হবমাৰ। লচিলনৰ সময় 

ভাৰেৰ সময়েলক চাতৰ পাচ ঘণ্টা আগবঢ়া। পুৱা আঠ বজাে আলহ বনুতয় মাক হিউোকৰ 

ৰূমৰ হবি বজাতি। ভাৰেে হেলেয়া ৰালে আলঢ় বজা আৰু ভৰ হটাপলনৰ সময়। গলেতক বনুতয় 

হবি বজাওতেতহ মাক হিউোকৰ হটাপলন ভাষ্ঠঙি। বনু অহা হিলখ মাক হিউোতক িৰা িলৰলক 

গা পা ধুই বনুৰ িগে হিকফাষ্ট খাবৰ বাতব ওিাই গ'ি।  

লচিনীে উপলস্থে হহাৱাৰ পাচে লদ্বেীয় লিনাখন পৱতন ৱাটচ আপ হয্াতগ কাকলেৰ ঘৰৰ 

পৰা বনুৰ মাকলি হফান কলৰতি। "বাইতিউ ক'ক ভািিতৰ আতি। প্ৰথমলিনা এতকা হখাৱা নালিি 

য্লিও এলেয়া ষ্ঠষ্টকতবাৰ, হপলিগ্ৰী আৰু লচতকন িুই এটুকুৰ খাইতি। পাচৰবাৰ আতহাতে মই 

লভলিঅ কলিং কলৰ হিখুৱাই লিম। আস্তজ হমাৰ হনট হপক হশষ হও হও।" এই বুলি পৱতন 

হফানতটা ৰালখ লিতি। পৱনৰ পৰা ক'ক ভাতি আতি বুলি গম পাই সকতিাতৰ মনতটা উৎফুলল্লে 

হহ পলৰি। বনুতয় মাকক ক'হি "মা এলেয়া ক'কৰ লচন্তা এৰা আৰু ফুৰাৰ কথা লচন্তা কৰা। নহতি 

ক'ক ক'ক বুলিতয়ই হোমাতিাকৰ সময় পাৰলহ য্াব আন এতকা নহব।" মাতক িতগ িতগ বনুক 

কতি "হসই কাৰতণতো মই আলনব মানা কলৰলিতিা। েই আলন হমাৰ লিষ্ঠঙে িগাই লি গুলচ 

আলহলি। এলেয়া মৰম হসামাই হয্াৱাৰ পাচে মই এিাই আথালন কলৰব হনাৱাতৰা নহয়। ষ্ঠঠক 

ভিাতফানৰ লবজ্ঞাপনতটাৰ িতৰ অনবৰতে হমাৰ পাতচ পাতচ িালগ ফুতৰ। আনলক মই বাথৰূমলি 

গতিও িুৱাৰ মুখে বলহ হমাক পহৰা লি থাতক। টাটাতৰ য্লি হধমালিতেও হমালি হাে খন 

েুলি।মাৰাৰ লনলচনা কতৰ ভুলক ভুলক টাটাকক ৰূমৰ বালহৰ কলৰ লিতয়। এলেয়া ক'কই চাতগ 

হোেলকও হমাক হবলচ ভাি পায়।" কথা বালঢ় মাক জীতয়কৰ েকধ িাতগ বুলি বনুৰ হিউোতক 

কতি "বন ুএলেয়া হসইতবাৰ বাি হি আৰু আস্তজ আলম কলি য্াম হসইতটা ক।" বনুতয় হিউোকক 

কতি "এলেয়া ৰালে ৯ বাস্তজ গ'ি। আমাৰ োেতহ চালৰটা বাস্তজলিি।বাতব পৱতন কাকলেৰ ঘৰলি 

আলহ হফান কলৰলিি। এলেয়া আলম এই িাৰলিং হাৰবাৰতে লিনাৰ খাই ঘূলৰ য্াম। কাইলি পুৱা 

হিকফাষ্ট খাই হপ অন হপ অফ বাচে উষ্ঠঠ হগাতটই লচিনী চহৰখন ঘূলৰ িম।" এইবুলি বনুতয় 

মাক হিউোকক এখন হৰষু্টতৰণ্টলি হি হগ হখাৱা বস্তুৰ অিধাৰ লিতি। বনুতয় হিউোকক কতি 

"টাটা হকংতগৰু মাংসও হটষ্ট কলৰ হচাৱা। অতষ্ট্ৰলিয়া এতন এখন হিশ য্'ে হিশৰ National 
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Animal খাবৰ বাতব হহাতটিে হপাৱা য্ায়।" অিপ সময় পাচে খািয বস্তু আলহি আৰু িগতে 

হকংতগৰু মাংসও আলহি। খািয খাই উষ্ঠঠ বনুৰ মাক হিউোতক কতি "বনু, আলম কংতগৰু খাই 

বৰ ভাি নাপাতিা। আস্তজৰ পৰা আৰু অিধাৰ লনলিলব। হকৱি লচতকন হহ খাম।" হৰষু্টতৰণ্টৰ পৰা 

ওিাই বনুতয় মাক হিউোকক লন চালভধচ এপাটধতমণ্টে সুমুৱাই লি লনজৰ হহাতষ্টিলি হখাজ িতি। 

হেলেয়া লচিলনে লনশা চাতৰ এঘাৰ বাস্তজলিি আৰু ক'ক থকা কাকলে হেৰ হিচে গধুলি ৬ 

বাস্তজলিি। 

পাচলিনা পুৱা চালভধচ এপাটধতমণ্টে চাহ হিি আৰু লসদ্ধ কণী খাই পুৱা ৯ বজাে বনুৰ 

মাক হিউোক বনুতয় বুজাই লিয়া মতে হগ লচিনী হচণ্তিি হষ্টচন পাতিলগ। হচণ্তিি হষ্টচনৰ 

পৰা বনুহেৰ হহাতষ্টি হিখা পাই থাতক আৰু বনুৰ মাক হিউোক থকা এপাটধতমণ্টৰ পৰা হখাজ 

কালঢ় মাত্ৰ ৫ লমলনটৰ িৰূত্ব। হচণ্তিি হষ্টচনে লেনও িগ হহাৱাৰ পাচে বনুতয় হপ অন হপ 

অফ বাচৰ কাউণ্টাৰৰ পৰা ২৪ ঘণ্টাৰ হভলিলিষ্ঠট থকা লেলনটা ষ্ঠটকট লকলন বাচৰ বাতব অতপক্া 

কলৰ ৰ'ি। লকিু সময় পাচে বাচ অহাে লেলনও বাচে উষ্ঠঠি।   

ক'কৰ লদ্বেীয় জীৱন য্ুজ ( হয্াৱা সংখযাৰ পাচৰ পৰা) 

 

হপ অন হপ অফ বাচৰ ওপৰ েিালি হহ বনু, মাক আৰু হিউোক হগ ওপৰ েিাৰ মুকলি 

লচটে সুলবধাজনক ভাতব বলহ িতি। হপ অন হপ অফ বাচৰ সুলবধা হ'ি এতয় হয্ লয্তকাতনা এটা 

ষ্টতপজতে নালম য্াব পালৰ পাচে লনজৰ সুলবধা মতে পৰব ধেী বাচে আন হকাতনাবা এটা ষ্টতপজে 

নালমব পালৰ। ২৪ ঘণ্টাৰ লভেৰে বৃত্তীয় (circular) পথে লয্মান বাৰ ইচ্ছা লসমানবাৰ অহা হয্াৱা 

কলৰব পালৰ। হসতয় লচিনী চহৰ ফুলৰবৰ বাতব অহা ভ্ৰমণকাৰী বা টুলৰষ্টৰ বাতব হপ অন হপ অফ 

( অসমীয়াে কতি উঠক-নামক নামক-উঠক বাচ বুলি কব িালগব) বাচ সমূহ অলেতক 

সুলবধাজনক। বাচে উঠাৰ পাচে বনুতয় মাক হিউোকক কতি "প্ৰথতম আলম অতপৰা হাউচৰ 

ওচৰে নালম য্াম। োে অতপৰা হাউচ চাই, হচস্তি উষ্ঠঠ োতে বাঞ্চ খাই িম।  বনুৰ মাতক শুলধতি 

বাঞ্চতনা লক? বনুতয় উত্তৰ লিতি breakfast +lunch = bunch. মই ৰালেপুৱা হিকফাষ্ট হখাৱা নাই, 

এলেয়া ১১-৩০ বজাে এতকিতগ িুতয়াটা খাম। ইয়াে বহুেতৰ মাজে বাঞ্চ বহুে জনলপ্ৰয়, 

লবতশষলক আমাৰ িতৰ ইণ্টাৰতনচতনি ষু্টতিণ্ট আৰু ঘণ্টা লহচাতব কাম কৰা সকিৰ মাজে। 

বাঞ্চ খাবৰ বাতব ইয়াে বহুতো ভাি ভাি হৰষু্টতৰণ্ট আতি। লকিুমান হৰষু্টতৰণ্টেতো বাঞ্চ খাবৰ 

বাতব বহু সময় িাইন কলৰব িাতগ। অতপৰা হাউচ পাই বনুতয় প্ৰথতম হপট পূজা কলৰবৰ বাতব 

এখন হৰষু্টতৰণ্টে বলহ বাঞ্চ অিধাৰ লিতি। বাঞ্চ খাই উষ্ঠঠ বনুতয় মাক হিউোকক অতপৰা হাউচ 

হিখুওৱা আৰম্ভ কলৰতি। লচিনী অতপৰা হাউচ হকৱি লচিনী চহৰতৰ নহয় হগাতটই অতষ্ট্ৰলিয়াতৰ 

এক আকধষণীয় monument বা চাবিগীয়া গুৰুত্বপূণ ধ ঠাই। লয্িতৰ আগ্ৰালি হগ োজমহি 
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নাচাতি আগ্ৰা হচাৱা সমূ্পণ ধ নহয় এতকিতৰ লচিনীলি হগ অতপৰা হাউচ নাচাতি লচিনী ভ্ৰমণ 

অসমূ্পণ ধ হহ ৰয়। ১৯৫৭ চনে হহাৱা এক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰলেতয্ালগোে হিনমাকধৰ আলকধতটক 

জণ ধ  উৎজন (Jorn Utzon) লবজয়ী হহলিি আৰু হেও লিয়া আলহধতটাতৱই আলিি অতপৰা হাউচৰ 

আলহধ বা নক্সা। উৎজনৰ েত্বাবধানতে ১৯৫৯ চনে লচিনী অতপৰা হাউচ বতনাৱা কাম আৰম্ভ 

হয়। লকন্তু পৰবেী সময়ে হেওৰ মৃেুয হহাৱা বাতব কাম হিতহমীয়া হহ পতৰ। প্ৰথম পয্ ধযায়ৰ 

লনম ধাণ ১৯৫৯ চনৰ পৰা ১৯৬৩ চনলি চতি। অতপৰা হাউচে প্ৰথম সংগীেৰ কায্ ধযসূচী কৰা 

বযস্তক্তজন আলিি ভূতপনিাক অনুতপ্ৰৰণা লিয়া পিৰবচন। ১৯৬০ চনে পি ৰবচতন লনম ধান চলি 

থকা অৱস্থাতে ভাৰা ( scaffolding) বগাই  োৰ ওপৰৰ পৰা হেওৰ লবখযাে Ol Man River 

গানতটা গাইলিি। এই গানতটাৰ আিমতে ভূতপনিাই হেওৰ লবখযাে গান "লবিীণ ধ পাৰতৰ 

অসংখয জনতৰ হাহাকাৰ শুলনও লন:শতব্দ নীৰতৱ বঢ়ুা িুইে হবাৱা লকয়" ৰচনা কলৰলিি। 

 

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' 

Until I'm dyin' 
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And old man river. 

He just keeps rollin' along 

 

অতপৰা হাউচৰ লদ্বেীয় পয্ ধযায়ৰ লনম ধাণ ১৯৬৩ চনৰ পৰা ১৯৬৭ চনলি আৰু েৃেীয় পয্ ধযায়ৰ 

লনম ধাণ ১৯৬৭ চনৰ পৰা ১৯৭৩ চনলি চতি। ১৯৭৩ চনৰ ২০ অতটাবৰ োলৰতখ কুইন 

এলিজাতবতথ (লদ্বেীয়) আনুিালনক ভাতব অতপৰা হাউচ উতদ্বাধন কতৰ। ২০০৭ চনে ইউতনস্কই 

অতপৰা হাউচক ৱৰ্ল্ধ হহলৰতটজ চাইট লহচাতব হঘাষণা কতৰ। অতপৰা হাউচৰ পৰা ওিাই 

আতহাতে বনুৰ মাতক হঠাৎ লচঞলৰ উষ্ঠঠি হসৌতটা ক'ক। বনুতয় ক'হি "মা েুলম সকতিাতে মাতথা 

ক'কক হিখা হপাৱা।" মাতক কতি "নহয় মাতন হিখাে একিম ক'কৰ লনলচনা। হসৌফাতি চা 

হচান।" বনু আৰু বনুৰ হিউোতক মাতক হিখুওৱা ফািলি চাই হিলখতি সচালকতয় এগৰাকী চীনা 

মলহিাই সাইিাখ ক'কৰ িতৰ এটা পাগ ফুৰাবলি হি আলহতি। বনুতয় ক'হি "মা েুলম ইয়াে 

বহুতো ক'কৰ িতৰ পাগ হিলখবা। হোমাক এলিন আতবলি পাকধ এখনলি হি য্াম, োলি বহুে 

মানুতহ পাগ ফুৰাবলি আতন। এলেয়া বিা, হপ অন হপ অফে উষ্ঠঠ আলম হবান্দাই (Bondi 

Beach) হি য্াও।" এই বুলি অতপৰা হাউচৰ পৰা ওিাই আলহ বনু, মাক আৰু হিউোক বাচে 

উষ্ঠঠ হবান্দাই বীচ পাতিলগ। 

বন্দাই (Bondi) বীচ পাই বনু, মাক আৰু হিউোক লেলনও সাগৰৰ পাৰৰ এখন হবঞ্চে 

বলহ সাগৰৰ ফাতি চাই বলহ পলৰি। বন্দাই বীচ সচালকতয় বৰ সুন্দৰ আৰু অতষ্ট্ৰলিয়া েথা লচিনী 

চহৰৰ এখন গুৰুত্বপূণ ধ বীচ। বগা বালিতৰ আবৃে বন্দাই বীচ প্ৰায় এক লকতিালমটাৰ মান িীঘি 

আৰ প্ৰলে বিতৰ এই বীচ চাবলি আৰু চালফধং কলৰবলি িাখ িাখ পয্ ধযটক আতহ। Bondi 

বা  Boondi অতষ্ট্ৰলিয়াৰ আলি বালসন্দা সকিৰ (aborigines) শব্দ আলিি আৰু ইয়াৰ অথ ধ 

ইংৰাজীে surf. বনু, বনুৰ মাক আৰ হিউোতক বন্দাই বীচৰ আনন্দ িবৰ বাতব বহাৰ পৰা উষ্ঠঠ 

সাগৰৰ কাতষ কাতষ হখাজ কালঢ়বলি ধলৰতি। বনৰু হিউোতক বনুক কতি "বন ুবন্দাই বীচখন 

বৰ ধুনীয়া য্লিও হমাৰ পাতচ িাৰলিং হাৰবাৰ হহ হবলচ ভাি িালগতি। এই িাৰলিং হাৰবাৰ নামতটা 

হকতনলক হ'ি?" হিউোকৰ কথা শুলন বনুতয় হকাৱা আৰম্ভ কলৰতি "িাৰলিং হাৰবাৰ অঞ্চিক 

আগতে িং ক'ভ(Long Cove)  বুলি জনা হগলিি য্লিও সাগৰৰ পাৰৰ ঠাই লখলন ক'কি হব 

(Cockle Bay) লহচাতব জনলপ্ৰয় আলিি। ১৮২৫ চনৰ পৰা ১৮৩১ চনলি লনউ চাউথ ওতৱিচ 

(NSW) প্ৰলভঞ্চ বা ৰাজয খনৰ গভধণৰ আলিি হিফতটতনণ্ট হজতনতৰি ৰািফ িাৰলিং (Ralph 

Darling)। ১৮২৬ চনে ৰািফ িাৰলিতঙ অঞ্চিতটাক লনজৰ নাতমতৰ নামাকৰণ কলৰ িাৰলিং 

হাৰবাৰ কতৰ। হসই ১৮২৬ চনতটা পাতচ আমাৰ ভাৰেৰ বুৰঞ্জীতো এটা গুৰুত্বপূণ ধ বিৰ। কাৰণ 
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১৮২৬ চনতে ভাৰেে স্বাধীনোৰ বাতব প্ৰথম সংগ্ৰাম আৰম্ভ হহলিি। অবতশয বৃষ্ঠটি সকতি হসই 

সংগ্ৰামক লচপাহী লবতদ্ৰাহ বুলিতহ আখযা লিলিি। ১৮২৬ চনতটা লয্িতৰ লচিনী চহৰ আৰু লনউ 

চাউথ ওতৱিচৰ বাতব গুৰুত্বপূণ ধ এতকিতৰ ভাৰেতো গুৰুত্বপূণ ধ। িাৰলিং হাৰবাৰ প্ৰথতম 

হৰিতৱৰ মাৰচালিং ( marshaling) য়ািধ আৰু িগতে বস্তু বাহালন ৰালখবৰ বাতব গুিচ য়ািধ বা 

গুিাম ঘৰৰ ঠাই আলিি। ১৯৭৮-৮০ চনে লনউ চাউথ ওতিচৰ চৰকাতৰ হিলখতি হয্ হৰিৰ 

মাচধালিং য়ািধ আৰু গুিাম আলিৰ কায্ ধযিক্ো বঢ়াবৰ বাতব আন ঠাইলি স্থানান্তৰ কৰা ভাি হব 

আৰু িাৰলিং হাৰবাৰ অঞ্চিক পথচাৰী েথা বযৱসায় বালণজয আৰু আতমাি-প্ৰতমািৰ বাতব 

নেুন ৰূপে গলঢ় হোিা হব। কথা মতেই কাম আৰু ১৯৮০ চনে হয্লেয়া অসমে ভৰপূৰ 

আতন্দািন চলি আলিি লনউ চাউথ ওতৱিচে নেুন ৰূপে িাৰলিং হাৰবাৰ লনম ধাণৰ কাম আৰম্ভ 

হহলিি। আমাৰ অসম ৰাজয আৰু লনউ চাউথ হৱিচ ৰাজযৰ মাজে এটাই মাতথা িাঙৰ পাথ ধকয 

মই হিখা পাইতিা, ইয়াে মানুতহ কাম কতৰ আৰু অসমে মানুতহ আতন্দািন কতৰ।" এইিতৰ 

হখাজ কালঢ় আলহ আলহ বনুহে পুনৰ হপ অন হপ অফ বাচ ৰতখাৱা ঠাই পাতিলহ। বনুতয় কতি 

এলেয়া আলম হাইি পাকধ(Hyde Park )  আৰু হচণ্ট হমলৰজ হকথাতড্ৰি (St. Mary's Cathedral) 

চাবলি য্াম। এই বুলি বনু, মাক আৰু হিউোক লেলনও হপ-অন হপ-অফ বাচৰ ওপৰে মহিাে 

মুকলি বোহ খাই খাই ৰাওনা হ'ি। 

হাইি পাকধ পাই বনুতয় ক'হি হয্ এলেয়া প্ৰথতম হৰষু্টতৰণ্টে হসামাই হপট পূজা কলৰ 

হিাৱা য্াওক। োৰ পাচে আলম হাইি পাকধ আৰু হিণ্টতমৰীজ হকথাতড্ৰি চাম। োৰ পাচে 

লচিনী টাৱাৰে উষ্ঠঠ হোমাতিাকক লচিনী চহৰ খন ওপৰৰ পৰা হিখুৱাই লিম। এই বুলি বনুতয় 

পাকধৰ ওচৰৰ এখন জাপানী হৰষু্টতৰণ্টলি মাক হিউোকক হি গ'ি। হৰষু্টতৰণ্টে হসামাই বনুতয় 

খাবৰ বাতব চুলচ আৰু আন লকবা লকলব বস্তু অিধাৰ কলৰতি।  চুলচ (sushi) এক পৰমপৰাগে 

জাপানী খািয। ইয়াক সাধাৰণতে মালল্ট হগ্ৰইন বগা চাউতিতৰ হেয়াৰ কৰা হয় আৰু োৰ মাজে 

সাগৰীয় মাি হকচাই হকচাই সুমুৱাই লিয়া হয়। লকচুমান চুলচে হকতকাৰাৰ মাংস আলিও লিয়া 

হয়। লনৰালমষ চুলচ হপাৱা য্ায় য্লিও লসমান জনলপ্ৰয় নহয়। হৰষু্টতৰণ্টে চুলচ আৰু বনুতয় অিধাৰ 

কৰা আন জাপানী খািয সম্ভাৰ খাই বনুৰ মাক হিউোতক বৰ ভাি পাতি। খািয খাই থাতকাতে 

বনুতয় মাক হিউোকক হাইি পাকধৰ লবষতয় কবলি আৰম্ভ কলৰতি। "শুনা টাটা, হাইি পাকধ 

অতষ্ট্ৰলিয়াৰ সকতিােলক পুৰলণ পাকধ। ৪০ একৰ মাষ্ঠটে লবস্েৃে হহ থকা লচিনীৰ এই নগৰীয়া 

পাকধখন নৰমান উইকচ  (Norman Weekes), চাৰ জন চুিতমন  (Sir John Sulman), 

এিতিি হুক(  Alfred Hook), িলব্লউ স্তজ হিটন( W.G Layton) অৰু আই বাৰস্তজনচ (  I. 

Berzins ) আলি নমসয বযস্তক্ত সকতি ১৮১০ চনৰ পৰা ১৯২৭ চনৰ লভেৰে গঢ় লি হোতি। 
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বেধমান হাইি পাকধে লবলভন্ন প্ৰজালেৰ প্ৰায় ৫৮০ হজাপা গি আতি। অলে সুন্দৰ ভাতব আপিাি 

আৰু পলৰস্কাৰ কলৰ ৰখা হাইি পাকধ ২৪ ঘণ্টাই হখািা থাতক। হাইি পাকধ লচিনী চহৰৰ বহু 

ইলেহাসৰ সাক্ী।" হৰষু্টতৰণ্টে আহাৰ হশষ কলৰ বন ুহে হাইি পাকধৰ লভেৰলি হসামাই আলহি। 

লভেৰ হসামাতয়ই বনুৰ মাতক গীোৰ বজাই থকা লভক্াৰী এজন হিখা পাই বনুৰ হিউোকক 

হিখুৱাই লি কতি "হচাৱা উন্নে হিশ বাতব লভক্াৰীৰ হপািাক পাষ্ঠটও পলৰস্কাৰ পলৰচ্ছন্ন আৰু 

সতপানতবাতৰা িাঙৰ।" বনুৰ হিউটাতক ক'হি "ৰবা মই লভক্াৰী জনৰ প্ৰলেতটা বাষ্ঠটতে পইচা লি 

আতহা। লবতিশে লভক্াৰীক পইচা লিতি মনতটা ভাি িাতগ। চাহাবক হয্ লভক্া লিব পালৰতিা কম 

িাঙৰ কথা নহয়।" এই বুলি বনুৰ হিউোতক লভক্াৰী জনৰ প্ৰলেতটা বাষ্ঠটতে ২৫ হচণ্টৰ 

এতকাটালক মুদ্ৰা লি লিতি। টাটাকৰ কাণ্ড আৰু কথা শুলন বনু আৰু মাকৰ হা াঁলহ উষ্ঠঠি। হাইি 

পাকধে হখাজকালঢ় থাতকাতেই িুগৰাকী মলহিা আৰু এজন পুৰুতষ হকইবাটাও কুকুৰ ফুৰাবলি 

অনা হিলখ বনুৰ মাকৰ বৰ আনন্দ িালগি। কাৰণ োৰ মাজে ক'কৰ িতৰ িুট পাতগা আলিি। 

ষ্ঠঠক হেতনতে গুৱাহাটীৰ পৱনৰ পৰা লভলিঅ কি আলহি। পৱতন হফানে ক'হি "বাইতিউ মই 

কাকলেৰ ঘৰে আতিা। এইতটা ক'ক চাওক।" ক'কক লভলিঅে হিলখ বনৰু মাতক ক'ক ক'ক 

বুলি হকাৱাে ক'কতয়া হফানতটাৰ ফাতি চাই মাকক হিলখ ভুক ভুক কলৰ হনগুৰ মালৰবলি 

ধলৰতি। ক'কক ভাতি থকা হিলখ সকতিাতৰ মনতবাৰ উৎফুলল্লে হহাৱাৰ িগতে লচন্তাও িৰূ হ'ি।  

হাইি পাকধে লকিু সময় কটাই বনু হে ওচৰতে থকা হিণ্টতমৰীজ হকথাতড্ৰি পাতিলহ। 

অলেতক ধুনীয়া শান্ত পলৰতবশৰ গীজধা ঘৰ। হকথাতড্ৰিৰ লভেৰ হসামাই লেলনও এখন হবঞ্চে 

বলহি আৰু লেলনও নীৰতব ভগবান আৰু য্ীশুৰ ওচৰে প্ৰাথন ধা জনাতি। হচণ্টতমৰীজ হকথাতড্ৰি 

অতষ্ট্ৰলিয়াৰ এটা অলেতক পুৰলণ হকথাতড্ৰি। ১৮২০ চনে ফািাৰ কনলি (Father Connolly) 

আৰু ফািাৰ জন হথৰী নামৰ িুজন ফািাৰ লচিনী চহৰ আৰু অতষ্ট্ৰলিয়াে খৃষ্টান ধম ধ প্ৰচাৰৰ 

বাতব ইংতিণ্ডৰ ৰজাৰ অনুমলে হি অতষ্ট্ৰলিয়ালি আতহ।  ফািৰ কনলি টাচতমলনয়ালি য্ায় আৰু 

হথৰী লচিনীতে থালক য্ায়। হেও হকথাতড্ৰি বনাবৰ বাতব িাৰলিং হাৰবাৰৰ ওচৰ মাষ্ঠটৰ বাতব 

আতবিন কতৰ। লকন্তু হেওক হাইি পাকধৰ ওচৰে মাষ্ঠট লিয়া হয় আৰু এতনিতৰ হিণ্টতমৰীজ 

হকথাতড্ৰিৰ আৰম্ভ হয়। ১৮২১ চনতে সৰুলক স্থাপন হহাৱা এই হকথাতড্ৰি ১৮৬৫ চনে জইুে 

জাহ য্ায়।১৮৬৬ চনৰ পৰা ১৯২৮ চনলি উইলিয়াম ৱািধতৱি (William Wardell) নামৰ 

আলকধতটকৰ নক্সামতে পুনৰ লনম ধান কৰা হয়। হকথাতড্ৰিৰ পৰা ওিাই আলহ বনুতয় কতি ব'িা 

এলেয়া হোমাতিাকক লচিনী টাৱাৰৰ পৰা লচিনী চহৰ খন হিখুৱাই লিওলগ। এইবুলি লেলনও 

লচিনী টাৱাৰ পাতিলগ। টাৱাৰৰ ওপৰৰ পৰা লচিনী চহৰখন বৰ ধুনীয়া হিলখ। আহি বহি ৰািা, 

সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰ িুৱাৰ, সনু্দৰ গাড়ীৰ অহাতয্াৱা, সনু্দৰ আৰু পলৰপালেলক হৰাৱা গি গিলন আৰু 
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হসউজীয়া পলৰতবশ। লচিনী টাৱাৰৰ পৰা নালম আলহ বনুতয় কতি "টাটা এলেয়া আলম হমাৰ 

হহাতষ্টিলি য্াম আৰু োতে হোমাতিাকক লিনাৰ বনাই খুৱাম। মই বস্তু বাহালন লকলন হথতিা। 

হকবি মাইিতৱভে গৰম কলৰতিই হব।" বনু হহাতষ্টিৰ হৰলচতিণ্ট ৱৰ ধকাৰ লনব ধালচে হহলিি 

বাতব ২২ মহিাে োই অকিশৰীয়া ৰূম হপাৱাৰ িগতে ৰূমতটাৰ লভউ বৰ সুন্দৰ আলিি। 

হগাতটই লচিনী চহৰৰ এফাি ধুনীয়ালক হিলখ থালক। বনুৰ ৰূম পাই বন ু আৰু মাক হখাৱাৰ 

হজাগাৰ কৰাে িালগি আৰু বনুৰ হিউটাতক লখড়ীলকতৰ লচিনী চহৰৰ স্তজকলমকাই থকা িৃশয 

হচাৱাে িালগি। হভৰা মাংস, পৰঠা, ভাস্তজ, চািাি আলিতৰ হপট ভৰাই হখাৱাৰ পাচে বনুতয় 

হিউোকক কতি "কাইলি আলম হোমাৰ ভািিগা িাৰলিং হাৰবাৰতে থালকম। প্ৰথতম লচিনী 

একুলৰয়াম, োৰপাচে মমৰ য্ািুঘৰ োৰ পাচে ওচৰৰ পৰা হাৰবাৰ িীজ োৰ পাচে লচতনমা।" 

অিপ সময় স্তজৰণী হিাৱাৰ পাচে বনুতয় মাক হিউোকক চালভধচ এপাটধতমণ্টৰ ওচৰে হথ 

লনজৰ হহাতষ্টিলি ঘূলৰ আলহি।  

পাচলিনা পুৱা চালভধচ এপাটধতমণ্টে হিি-কণীৰ হিকফাষ্টৰ িগে অতষ্ট্ৰলিয়াৰ কি, 

আতপিখাই বনুৰ মাতক ক'হি "ইয়াৰ কিতবাৰ খাবলি ইমান ভাি। আমাৰ োে কাব ধাইি আৰু 

হগচ লি কিতবাৰ খাব হনাৱাৰা কলৰ লিতয়। আতপিতবাতৰা বনুতয় গাতিধনৰ পৰা লনতজ লচষ্ঠঙ লকলন 

আলনতি বাতব অলে হিি।" বনুৰ মাকৰ কথা শুলন বনুৰ হিউোতক খাবৰ বাতব আৰু এটা কি 

বখলিয়াই হি কতি "আলম সৰু থাতকাতে আমাৰ গাৱৰ কিতবাতৰা অতগ ধলনক আৰু হকাতনা সাৰ-

হগচ লনলিয়া কি আলিি। মািতভাগ কি হেলেয়া িজধন নহয়, আশী লহচাতবতহ লবিী হহলিি। 

একাশী ভাি মািতভাগৰ িাম িুটকা আৰু সাধাৰণতবাৰৰ িাম এটকা, হিৰ টকা আলিি। আলম 

এতকিতগ চালৰ পাচটা মািতভাগ কি খাই লিলিতিা।" এতনতে বনুৰ হফান আলহি। হসানকাতি 

হৰলি হহাৱা, মই িহ লমলনটে হগ পাই আতিা হগ। বনুৰ কথা শুলন হিৌৰাতিৌলৰলক কাতপাৰ কালন 

লপলন্ধ সাজ ুহ'ি। হেতনতে বনু আলহ পাতিলহ আৰু বনুৰ মাক হিউোক বনুৰ িগে হগ িাৰলিং 

হাৰবাৰ পাতিলগ। িাৰলিং হাৰবাৰ পাই বনুতয় ক'হি "টাটা প্ৰথতম হোমাতিাক লচিনী একুলৰয়াম 

চাবলি হয্াৱা। মই লয্তহেু িুবাতৰা চাইতচা গলেতক মই লভেৰলি হনাতসামাও। ইমান িাম লি ষ্ঠটকে 

লকলন পইচা নষ্ট নকতৰা। এঘণ্টা মানৰ পাচে আলহ মই হসৌ হগটৰ ওচৰৰ হবঞ্চ খনতে বলহ 

থালকম। হমাৰ এটা কাম আতি মই এই সময়তে কলৰ িম।" এই বুলি বনুতয় ষ্ঠটকট কাউণ্টাৰলি 

হগ িুটা ষ্ঠটকট লকলন আলন হিউোকৰ হােে লি মাক হিউোকক লভেৰলি হসাতমাৱাই লি আেলৰ 

গ'ি। লচ িাইফ লচিনী একুলৰয়াম (Sea life Sydney Aquarium) লচিনী চহৰ ভ্ৰমণকাৰীৰ বাতব 

এক সুন্দৰ আকধষণ। ১৯৮৮ চনে উতদ্বাধন কৰা এই একুলৰয়ামে ৭০০ প্ৰজালেৰ প্ৰায় ১৩০০০ 

মাি আৰু অনযানয সাগৰীয় জীৱ আতি। ওচৰৰ পৰা চাকধ, হপংগুইন আৰু লবলভন্ন ৰঙ লবৰঙৰ 
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মাি, কাি, সাপ আলি হিলখ আনন্দে আত্মহাৰা হহ বনুৰ হিউোক আৰু বনুৰ মাক ফতটা 

হোিাে বযি হহ পলৰি। সময় হকতনলক পাৰ হহ গ'ি িুতয়া গতমই নাপাতি। ঘড়ীলি চাই বনুৰ 

হিউোতক শ্ৰীমেীক ক'হি "ব'িা য্াও, বনু চাতগ আমালি হৰ আতি।" এই বুলি িৰা িলৰলক িুতয়া 

বালহৰ ওিাই আলহ হিলখতি হয্ লনস্তেধষ্ট হবঞ্চ খনে মবাইি ষ্ঠটলপ  ষ্ঠটলপ বনু বলহ আতি। বনুৰ 

মাতক বনুক কতি "বন ুএটা ক'কৰ লনলচনা মুখৰ মাতন পাগৰ লনলচনা মুখৰ মাি হিলখতিা।" বনুতয় 

হা াঁলহ  হা াঁলহ কতি "মা েুলম একুলৰয়ামতো ক'কক হিখা। ইমান হবাৰ প্ৰজালেৰ লভেৰে হসইতটাতহ 

মনে থলকি।" মাক হিউোতক হবঞ্চে বলহ পাচ লমলনট মান স্তজৰলণ হিাৱাৰ পাচে বনুতয় কতি 

"এলেয়া আলম মমৰ য্ািুঘৰলি য্াম আৰু োে লবলভন্ন হচলিলিষ্ঠট আৰু লবখযাে বযস্তক্ত সকিৰ 

মমৰ মূলত্তধৰ িগে ফতটা েুলিম। লয্তহেু ফতটা উঠাব িালগব মতয়া হোমাতিাকৰ িগে লভেৰলি 

য্াম।" এইবুলি বনুতয় ওচৰৰ কাউণ্টাৰলি হগ লেলনটা ষ্ঠটকট লকলন আলনতি আৰু লেনও য্ািুঘৰৰ 

লভেৰলি হসামাই গ'ি। 

মমৰ য্ািুঘৰে হসামাই হিউোতক কতি "বনু মই লকন্তু আনৰ িগে ফতটা 

নুষ্ঠঠতিও  আইনষ্টাইন, হমলৰলিন মনৰ' আৰু মাইতকি হজকচনৰ িগে  ফতটা উষ্ঠঠতমই হিই।" 

বাতপকৰ কথাে বনু আৰু মাতক মুখষ্ঠটলপ হা াঁলহতি। এজনৰ পাচে আনজন লবখযাে বযস্তক্ত, 

লচতনমাৰ অলভতনো, অলভতনত্ৰীৰ মমৰ মূলত্তধৰ িগে ফতটা উষ্ঠঠ উষ্ঠঠ বনুৰ মাক হিউোকৰ 

ভাগৰ আৰু আমলন িালগ গ'ি। বনুতয় টাটাকক আইনষ্টাইন, হমলৰলিন মনৰ' আৰু মাইতকি 

হজকচনৰ িগে সুন্দৰলক ফতটা উঠাই লিতি।  

মমৰ জািুঘৰৰ পৰা ওিাই বনুতয় কতি এলেয়া আলঢ় বাস্তজি আৰু আলম ভািিতৰ খাই 

িও। এইবুলি বনুতয় মাক হিউোকক হি এখন হৰষু্টতৰণ্টলি হসামাই  গ'ি। বনুতয় লক খালব বুলি 

টাটাকক শুধাে টাটাতক েপৰাই কতি চুলচ আৰু থাই ফুি। মাকক হসাধাে ক'হি টাটাতৰ লয্ 

খাই মতয়া োতকই খাম। ইয়াৰ আগতে মাতক িুবাৰ মান হমনু কািধ চাই অিধাৰ লি হবতিগ খাম 

বুলি হি  ঠগ খাই হথতি। গলেতক এইবাৰ লৰস্ক নিতি। বনুতয় হখাৱা বস্তুৰ অিধাৰ লিতি আৰু 

লেলনও উিৰ পুৰাই খাতি। হৰষু্টতৰণ্টৰ পৰা ওিাই আলহ বনুতয় কতি এলেয়া আলম লচতনমা চাম। 

মই আগতে ষ্ঠটকট বুক কলৰ হথতিা। অিপ পাচে িাতহ ধীতৰ গতিও হব।এলেয়া িাৰলিং 

হাৰবাৰে হখাজ কালঢ় আনন্দ হিাৱা আৰু লবশ্বৰ সকতিা প্ৰান্ততৰ মানুহ হচাৱা। বনুতয় িগতে 

জনাতি হয্ কাইলি আলম হকনতবৰা য্াম। মই পুৱাই কাৰ হৰতণ্টিৰ পৰা এখন ভাি গাড়ী ভাড়াে 

হি হোমাতিাকক চালভধচ এপাটধতমণ্টৰ পৰা উঠাই িম। হোমাতিাক পুৱা ৮ বজাে হৰিী হহ 

থালকবা। হখাজ  কালঢ় থাতকাতে বনুৰ হিউোক মাতক বঙািী, লহন্দী, পাঞ্জাৱী, োলমি, হেতিগু, 

ইংৰাজী, চীনা আৰু বহুতো নজনা ভাষাে কথা পো মানুহ হিখা পাতি। অসমীয়া শুতন হনলক 
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বুলি বনুৰ হিউোতক কাণ উমাই থালকতি য্লিও পাতচ অসমীয়াে কথা পো কাতকা িগ নাপাতি। 

লকিু সময় পাচে লেলনও লচতনমা হি পাতিলগ। লহন্দী লচতনমা হকইবালিতনা চলি আতি বাতব 

মানুহ হেতনই োকৰ। বন ুহেক হি ৭/৮  জন মানতহ  হব। সময় মতে লচতনমা আৰম্ভ হ'ি আৰু 

লচতনমা চাই উষ্ঠঠ বনুৰ মাক হিউোক চালভধচ এপাটধতমণ্ট পাতিলগ। অতষ্ট্ৰলিয়াে হেলেয়া লনশা 

এঘাৰ বাস্তজলিি আৰু বনুৰ মাতক কতি "কাকলেৰ পত্নীলি হফান এটা কলৰ ক'কৰ খবৰ িও। 

আমাৰ োে এলেয়া ৬টা মানতহ বাস্তজতি।" এই বুলি বনুৰ মাতক কাকলেৰ পত্নীলি হফান কলৰতি। 

কাকলেৰ পত্নীতয় উত্তৰ লিতি বাইতিউ মই লবয়া খাবলি আলহতিা। ক'ক ভাতি আতি লচন্তা 

নকলৰব। কাকলেৰ পত্নীৰ পৰা ক'কৰ খবৰ হি বনৰু মাক আৰু হিউোক শুই পলৰি। 

পাচলিনা পুৱা আঠ বজাে বনু আলহ মাক হিউোক থকা চালভধচ এপাটধতমণ্ট পাতিলহ। 

বনুৰ মাক হিউোক য্াবৰ বাতব সাজ ুহহ আলিি। বনুতয় কতি আলম এলেয়া হিলফক আৰম্ভ 

হহাৱাৰ আগতেই হসানকাতি লচষ্ঠট এতিকাৰ বালহৰ ওিাই িও। ৰািাে হিকফাষ্ট খাম। এই বুলি 

লেলনও চালভধচ এপাটধতমণ্টৰ পৰা ওিাই আলহ বনুতয় ভাৰা কলৰ অনা অলি গাড়ী খনে বলহি। 

বনুতয় গুৱাহাটীৰ পৰা আতহাতেই ইণ্টাৰতনচি ড্ৰাইলভঙৰ বাতব গুৱাহাটীৰ হবেকুলচে থকা 

লিষ্ঠটঅ অলফচৰ পৰা পালম ধট বনাই আলনলিি। লিষ্ঠটঅ টাটাকৰ লচনালক আলিি বাতব বনুৰ মাক 

আৰু বন ুিুতয়াতক টাটাতক হঘাচ লনলিয়ালক ড্ৰাইলভং িাইতচঞ্চ বনাই লিলিি। িািাি হনাতহাৱালক 

আৰু এক পইচা হঘাচ লনলিয়ালক হসই সময়ে ড্ৰাইলভং িাইতচঞ্চ বতনাৱা এভাতৰষ্ট বতগাৱাৰ িতৰ 

কষ্ঠঠন কাম আলিি। গাড়ী চিাৰ পাচে বনুৰ হিউোতক বনুক শুলধতি "বনু েই এতক লিনাই 

ইমান িৰূ গাড়ী চিাব পালৰলব জাতনা? হমাৰ লকন্তু স্তজলপএচ চাই গাড়ী চতিাৱাৰ অভযাস নাই। 

অবতশয েই হকাৱা বাতব ইণ্টাৰ হনচতনি পালম ধট বনাই আলনতিা। লিষ্ঠটঅ লচনালক বাতব ঘৰলিতক 

পঠাই লিতি। নহতি হয্ সাধাৰণ কামতটাৰ বাতব  লকমান সময় নষ্ট কলৰব িালগি হয়।" বনুতয় 

উত্তৰ লিতি "হকনতবৰা লচিনীৰ পৰা ২৯০ লকতিালমটাৰ মান। গলেতক অহা হয্াৱা লমলি প্ৰায় 

৬০০ লকতিালমটাৰ হব। ৰািা ইমান ভাি গলেতক ৯০/১০০ে চিাতি িয় ঘণ্টা চিাব িালগব। 

১০০ লকতিালমটাৰৰ মূতৰ মূতৰ হৰ য্াম। েুলম নচিাতিও হব।" এইবুলি বনুতয় এস্তক্সতিটৰ িবাই 

লিতি। লকিু সময় পাচতে গাড়ী হগ হাইতৱ পাতিলগ। হাইতৱে িীি লিলমট লিখা থাতক আৰু 

িীি হকতমৰা িতগাৱা আতি। অলধক হজাৰে চিাতি ঘৰলি ফাইনৰ কাগজ আলহ য্ায় আৰু 

অনিাইন হয্াতগ হপ কলৰব িাতগ। টি হগটতটা অটতমষ্ঠটক হপতমণ্ট হহ য্ায়, ৰব নািাতগ। িীি 

লিলমটৰ বিধ চাই বনুতয় ৯০/১০০/১১০ লক:লম: হবগে স্তজলপএচ চাই গাড়ী চিাবলি ধলৰতি। বনুৰ 

মাক হিউোতক বালহৰৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃলেক িৃশয চাই নয়ণ জৰুাই হগ থালকি। ১৫০ লকতিালমটাৰ 

মান হয্াৱাৰ পাচে বনুতয় হাইতৱৰ পৰা লভেৰৰ ফাতি গাড়ী সুমুৱাই এখন ধাবাৰ িতৰ মতটিে 
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গাড়ী ৰখাই লিতি। আমাৰ ইয়াৰ িতৰ োে হাইতৱৰ কাষতে ধাবা, হিাকান, হপিি পাম্প আলি 

নাই। হাইতৱৰ পৰা লভেৰলি হসামাই য্াব িাতগ। হাইতৱে গৰু, িাগিী, কুকুৰ, চাইতকি, হঠিা 

আলিৰতটা প্ৰশ্নই নুতঠ। মতটিে বলহ বনুহতে ভািিতৰ হিকফাষ্ট আৰ কলফ খাই গা হপানাই 

িতি। বনুতয় কতি এইবাৰ লচধা হকনতবৰা পামলগ। ৰািাে আৰু কতো নৰও। এইবাৰ টাটা 

পাচে বহা আৰু মা আগলি আহা। বনুৰ কথামতে মাতক আগে বলহ লচটতবল্ট িগাই িতি আৰু 

টাটাতক পাচৰ লচটে বলহ লচটতবল্ট িগাই িতি। োে আতকৌ পাচৰ লচটতটা লচটতবল্ট 

বাধযোমূিক। হাইতৱে উষ্ঠঠ বনুতয় হজাতৰতৰ গাড়ী চিাবলি ধলৰতি। ৰািাৰ িুতয়াকাতষ মানুহ 

িুনুহ নাই। হকৱি টুন্দ্ৰা বননী। অসমৰ িতৰ ৰািাৰ িুতয়াকাতষ ওখ িাঙৰ গি নাই বুলিবই পালৰ। 

মাতজ মাতজ িুই এঠাইে অতষ্টলিয়ান জাচী গাইৰ জাক চলৰ আতি। হফস্তঞ্চং আতি বাতব হাইতৱলি 

নাতহ। গৰখীয়া পাতচ হঠােতহ হকলেয়াবা এজন হিখা হপাৱা য্ায়। এঘাৰ বাস্তজ চলল্লশ লমলনট মান 

হহাৱাে বনু হে হগ অষ্ট্ৰলিয়াৰ ৰাজধানী হকনতবৰা পাতিলগ। বনুৰ মাতক কতি "বনু েই হিতখান 

প্ৰতফচতনি ড্ৰাইভাৰৰ িতৰ গাড়ী চিালি। ইমান হসানকাতি পাতিালহ।" বনুতয় মাকৰ কথাে 

লমলচলকয়াই হা াঁলহতি। 

অতষ্ট্ৰলিয়াৰ ৰাজধানী হকনতবৰা এখন সুন্দৰ পলৰকলিে চহৰ। এখন সব ধাংগ সুন্দৰ চহৰ 

হিশৰ ৰাজধানী লহচাতব গঢ় লিবৰ বাতব অতষ্ট্ৰলিয়াৰ হফিাতৰি চৰকাতৰ এক প্ৰলেতয্ালগো 

অনুলস্থে কতৰ আৰু উক্ত প্ৰলেতয্ালগোে আতমলৰকান আলকধতটট ৱািটাৰ বাৰতি লগ্ৰলফন ( 

Walter Burley Griffin) আৰু হমলৰঅন হমহলন লগ্ৰলফনৰ (Marion Mahony Griffin)  ব্িুলপ্ৰণ্ট 

বা নক্সা লনব ধালচে হয়। ১৯১৩ চনৰ পৰা হকনতবৰা চহৰৰ লনম ধাণ কায্ ধয আৰম্ভ হয়। প্ৰায় ৮১৫ 

বগ ধ লকতিালমটাৰ এতিকাে লবস্েৃে হকনতবৰা চহৰৰ জনংখযা মাত্ৰ ৪ িাখ ২৫ হাজাৰ। সুন্দৰ 

আহি বহি বাট পথৰ কাতষ কাতষ সুন্দৰ ফুিৰ গি গিলন আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰ িুৱাৰ। লকন্তু 

বাট পথে মানুহ িুনুহ নাই। হকৱি পতথতৰ গাড়ী িুই এখন মাতজ মাতজ অহা হয্াৱা কলৰ আতি। 

বনুতয় হকইবাবাতৰা গাড়ী ৰখাই মাক িউোকক ফতটা েুলি লিতি। চহৰ খনৰ চালৰও ফাতি 

এপাক মালৰ বনুতয় মাক হিউোকক এটা িাঙৰ শ্বলপং মিলি হি গ'ি। শ্বলপং মিে গাড়ী পালকধং 

কলৰ বনুতয় কতি "টাটা এলেয়া ইয়াে িাঞ্চ খাই হি আলম পালি ধয়াতমণ্ট হাউচ, ৱাৰ হমমলৰতয়ি, 

হনচতনি হগতিৰী, হনচতনি লমউস্তজয়াম বালহৰৰ পৰা চাম আৰু চালৰ বজাৰ আতগ আতহ 

লচিনীলি ওভটলন য্াত্ৰা আৰম্ভ কলৰম য্াতে আঠ বজাৰ আতগ আতগ লচিনী পাই কাৰ হৰণ্টিে 

গাড়ীখন ঘূৰাই লিব পাতৰা।" এই বুলি বনুতয় মাক হিউোকক শ্বলপং মিৰ লভেৰৰ এখন িাঙৰ 

হৰষু্টতৰণ্টলি হি গ'ি। হৰষু্টতৰণ্টে বলহ খাই উতঠাতে িুই বাস্তজতিই। বনুতয় কতি বিা য্াও হােে 

ঘূলৰবৰ বাতব মাত্ৰ িুঘণ্টা সময় আতি। শ্বলপং মিৰ পৰা ওিাই বনুতয় প্ৰথতম মাক হিউোকক 
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ওৱাৰ হমমলৰতয়িলি হি গ'ি। োে গাড়ী ৰখাই ফতটা হচচন হশষ কলৰ বনুহে পালি ধয়াতমণ্ট 

হাউচ পাতিলগ। পালি ধয়াতমণ্ট হাউচে িৰূৰ পৰাই ফতটা উষ্ঠঠ, হনচতনি হগতিৰী, হনচতনি 

লমউস্তজয়াম গাড়ীৰ পৰা চাওতেই চালৰ বাস্তজবৰ হি আৰু বনুতয় স্তজলপএচ চাই লচিনীলি বুলি 

গাড়ী চিাই লিতি। েুন্দ্ৰা বনাঞ্চিৰ মাতজতৰ উভলে আতহাতে বনুৰ হিউোতক বনুক কতি "বন ু

েুন্দ্ৰা ফতৰষ্টৰ মাতজতৰ আলহ থাতকাতে হমাৰ সু্কিে আমাক ভূতগাি পতঢ়াৱা আতিকতজণ্ডাৰ 

চাৰলি মনে পলৰতি। চাৰৰ আচি নাম লক মই পাহলৰতয়ই গতিা। চাৰক সকতিাতৱ সু্কিে 

আতিকতজণ্ডাৰ বুলিতয়ই জালনলিি। আতিকতজণ্ডাৰ নাম হকতনলক হহলিি আলম নাজালনলিতিা 

লকন্তু পৰীক্া হিে অেযন্ত কাঢ়া। কাতকা নকি কলৰবলি লনলিতয়। চাৰ পৰীক্া হিে পৰীক্ক 

হহ থালকতি হকাতনও নকি কৰাৰ বাতব সাহ নকতৰ। চাৰৰ চকু লচিনীৰ িতৰ বহুে িৰূৰ পৰাই 

হিখা পাই। চাতৰ পাতচ ভূতগাি অেযন্ত ভাি পঢ়াইলিি। ক্লাচে মন লি শুলনতি আৰু পঢ়াৰ 

িৰকাৰ প্ৰায় নহতয়ই। আমাক হয্লেয়া অতষ্টলিয়াৰ েুন্দ্ৰা অঞ্চিৰ কথা পঢ়াইলিি আমাৰ েুন্দ্ৰা 

অঞ্চিে ঘূলৰ ফুৰাৰ িতৰ িালগলিি। আস্তজ সচা সলচলক অতষ্ট্ৰলিয়াৰ েুন্দ্ৰা অঞ্চিৰ মাতজতৰ 

আলহ চাৰৰ কথাতবাৰ কাণে ভালহ উষ্ঠঠতি। চাতৰ আমাক সাগৰীয় হসাে, হচধ হিষ্ঠটষ্ঠটউি আলিৰ 

লবষতয় ইমান ধূনীয়ালক বুজাইলিি হয্ এলেয়াও সাগৰ হিলখতি িািাতিাৰ হসাে, অশ্বাংক্ আলিৰ 

কথা মনলি আতহ। োতৰা পলৰ এলেয়াও আমাক গ্ৰীণউউচ লমন টাইম আৰু দ্ৰালঘমাংশ লকমান 

কতি হকাতনা ঠাইৰ স্থানীয় সময় আলম মুখতে উলিয়াই হক লিব পাতৰা।" গাড়ীতৰ িুঘণ্টা আহাৰ 

পাচে বনুতয় স্তজৰলণ হি কলফ খাবৰ বাতব হাইতৱৰ পৰা গাড়ীখন এঠাইলি সুমুৱাই হি গ'ি। োৰ 

এটা হপিি পাম্পে থকা হৰষু্টতৰণ্টে কলফ খাই আৰু হিচ হহ বনুতয় পুনৰ লচিনী অলভমুতখ 

গাড়ী চিাই লিতি। বনুতয় টাটাকক এঘণ্টামান চিাবলি হকলিি য্লিও মাতক ৰািা ভুি কলৰব 

পাতৰ বুলি চিাবলি লনলিতি। প্ৰায় চাতৰ সাে মান বজাে বনুতয় গাড়ী লন কাৰ হৰতণ্টিৰ সনু্মখে 

ৰালখ মাক হিউোকক কতি হয্ হোমাতিাক হগটৰ ওচৰতে হৰাৱা আৰু মই গাড়ী খন লি 

আতহালগ। গাড়ী খন লি আলহ বনুতয় উতবৰ হটস্তক্স মালেতি আৰু লেলনও উতবৰে উষ্ঠঠ বনুৰ মাক 

হিউোক থকা চালভধচ এপাটধতমণ্ট পাতিলগ। চালভধচ এপাটধতমণ্টে পৰঠা, লচতকন আৰু ভাস্তজ 

গৰম কলৰ খাই বনুতয় মাক হিউোকৰ পৰা লবিায় হি লনজৰ হহাতষ্টিলি বুলি হখাজ িতি। ভাগৰ 

িগা বাতব বনুৰ মাক হিউোতকা শুই পলৰি। 
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এলিন িুলিনলক লচিনীৰ ওচৰ পাজৰৰ ঠাইতবাৰ আৰু শ্বলপং মি, হাৰবাৰ িীজ, িাৰলিং 

হাৰবাৰ আলি ঘুলৰ থাতকাতে সময় পাৰ হহ গ'ি। ইফাতি য্লিও পৱতন লভলিঅ কলিং কলৰ ক'কৰ 

খবৰ জনাই আলিি েথালপ বনুৰ মাতক এক মহূুেধৰ বাতবও ক'কক পাহলৰব পৰা নালিি। 

অবতশষে বনুৰ মাক হিউোক ঘূলৰ হয্াৱাৰ সময় আলহ পাতিলহ। ঘৰলি ঘূলৰ য্াব বাতব বনুৰ মাকৰ 

মনে বৰ আনন্দ। পুৰলণ লিনৰ মানুহৰ বাতব সিায় জননী জন্মভূলম স্বগ ধেলকও আতপান। নেুন 

য্ুগৰ িৰা হিাৱািীৰ জন্মভূলমৰ প্ৰলে আকধষণ কম। বনুৰ মাতক বনকু ক'হি "বনু লয্মাতনই লয্ 

নহওক মই হতি অসমতক ভাি পাও আৰু হমাৰ বাতব হম, হম চুইট, চুইট হম। মই লকন্তু লবতিশে 

এমাহৰ হবলচ থালকব হনাৱাতৰা। বাট পথে মানুহ িুনুহ নাই, কথা পালেবলি িগ ভাগ নাই। লচঞৰ 

বাখৰ হুিসু্থি নাই।" বনুতয় উত্তৰ লিতি "হোমাতিাক আগৰ জামানাৰ মানুহ। আলম নেুন য্ুগৰ 

মানুহ। আমাৰ হিশ, ঠাই, চুবুলৰ বুলি হকাতনা এটাচতমণ্ট নাই। য্তে অলধক সুলবধা আৰু হকলৰয়াৰ 

গঢ়াৰ অপৰচুলনষ্ঠট পাম োলিতক য্াম, োতে থালকম। কাইলি য্লি কানািাে ভাি স্কপ পাও োলি 

য্াম পৰলহলি য্লি লচংগাপুৰে ভাি সুলবধা পাও োলি য্াম। োৰ পাচে য্লি হপলৰচে হবলচ ভাি 

সুলবধা পাও োলিতকা য্াম। আলম গ্লতবি লচষ্ঠটজন।" বনু আৰু মাকৰ কথা আগবালঢ় কাস্তজয়াৰ 

ৰূপ হিাৱাৰ আগতেই বনুৰ হিউোতক কতি "এলেয়া কথা বাি লি কাতপাৰ জপাে িগা। নহতি 

সৰু সুৰা বস্তু থালক য্াব।" বনুৰ হিউোকৰ কথা শুলন েকধ আৰু আগ নবহাও বুলি বনুৰ মাক 

কাতপাৰ জপাে িালগি। কাতপাৰ কালম চুটতকচে ভৰাই হহাৱাৰ পাচে বনুহে ওচৰৰ হৰষু্টতৰণ্টে 

িপূৰীয়াৰ আহাৰ খাবলি গ'ি। গধুিী িয় বজাে লবমান। গলেতক লেলন বজাে এয়াৰ পটধ পাবলগ 

িালগব। হসই বাতব িুই বজাে চালভধচ এপাটধতমণ্টৰ পৰা ওিাব িালগব। হৰষু্টতৰণ্টে িপূৰীয়াৰ 

আহাৰ খাই আলহ বনুতয় উতবৰ হটস্তক্স মালেতি আৰু মাক হিউোকক হি এয়াৰপটধলি বুলি য্াত্ৰা 

কলৰতি। এয়াৰপটধ হসামাই বনুৰ মাক হিউোক এখন হবঞ্চে বলহি। বনুৰ মাতক বনুৰ হফানতটা 

হি পৱনলি হফান িগাতি। পৱনৰ পৰা ক'কৰ খবৰ হিাৱাৰ পাচে পৱনক হকইটা বজাে 

গুৱাহাটী লবমান বন্দৰলি আলহব িালগব বুজাই লিতি। িগতে কলিকো পাই পুনৰ হফান কলৰ 

জনাম বুলিও কতি। অৱতশষে সুৰক্া নীলৰক্ণ িুৱাৰৰ ফাতি হয্াৱাৰ সময় আলহি। বনুতয় 

মাকক সাবলে ধলৰ লবিায় লিবলি হিাৱাে মাক জীতয়কৰ কন্দাকটা আৰম্ভ হ'ি। বনুৰ হিউোতক 

বনুৰ মাকক বিা বিা বুলি হক বনুক চুমা খাই সুৰক্া নীলৰক্ণৰ বাতব লভেৰলি হসামাই গ'ি। 

বনুতয় িৰূৰ পৰা চকুপানী মলচ মলচ হনতিখা হহাৱালিতক চাই থালকি। লবমানে উষ্ঠঠ বনুৰ মাক 

হিউোক গুৱানজ ু হহ কলিকোলি উৰা মালৰতি। কলিকো পাই বনুৰ হিউোতক পৱনক 

গুৱাহাটী লবমান বন্দৰলি আলহব িগা সময় বুজাই লিতি। গুৱাহাটী লবমান বন্দৰ পাই বনুৰ মাক 

হিউোতক হিলখতি হয্ হগটৰ সনু্মখে হা াঁলহ হা াঁলহ পৱন হৰ আতি। পৱনক হিলখ আৰু লনজৰ 
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আতপান গুৱাহাটী পাই বনুৰ মাক হিউোকৰ মুখতো আনন্দৰ হা াঁলহ লবলৰষ্ঠঙি। গাড়ীে আলহ 

থাতকাতে বনুৰ মাক হিউোক লচনালক মৰমৰ গুৱাহাটী খন বৰ হিতেৰা হিতেৰা িালগি। ৰািাৰ 

িুতয়াকাতষ কাগজ, জাবৰ, সকতিাতে লপকৰ িাগ। বনুৰ হিউোতক পৱনক কতি, পৱন 

বাইতিউক ঘৰে নমাই লি েুলম আৰু মই ক'কক আলনবলি য্াম। ঘৰিুৱাৰ চাফা হয় মাতন আলম 

ক'কক হি আলহ পাই য্ামলহ। ঘৰ পাই বনুৰ মাক আৰু বস্তু বাহালন নমাই লি বনুৰ হিউোক আৰু 

পৱন কাকলেৰ হিচলি বুলি ৰাওনা হ'ি। 

কাকলেৰ ঘৰৰ ওচৰ পাই পাহাৰৰ েিতে গাড়ী ৰালখ হফাপাই হজাপাই পৱনৰ িগে বনুৰ 

হিউোক হগ কাকলেৰ হিচে উপলস্থে হিলগ। হিচ পাই বনুৰ হিউোতক ক'ক বুলি কবলিতহ 

পাতি, ক'কই শব্দতটা শুলন পগিাৰ িতৰ জলপয়াই ভুলকবলি ধলৰতি। কাকলেৰ পত্নীতয় লভেৰৰ 

পৰা আলন ক'কৰ হবল্টিাি টাটকৰ হােে লিয়াৰ িতগ িতগ ক'কই টাটাকক পাহাৰৰ েিলি 

হিৌৰাই হি হগ গাড়ীৰ কাষে হৰ জলপয়াবলি ধলৰতি। িুৱাৰ খুলি লিয়াৰ িতগ িতগ ক'ক জাপমালৰ 

লচটে উষ্ঠঠি। বনুৰ হিউোতকা ক'কৰ কাষে বহাৰ িতগ িতগ ক'কই ভূলক ভূলক গালি পৰাৰ 

িগতে টাটাকক আগ ভলৰতৰ মালৰবলি ধলৰতি। অিপ পাচতে বস্তু বাহালন সহ পৱন পাতিলহ 

আৰু পৱতন ঘৰলি বুলি গাড়ী চিাবলি ধলৰতি। হগাতটই ৰািাতটা ক'কই টাটাকক আগৰ ভলৰতৰ 

মালৰ মালৰ ভুলক থালকি, হবাধহয় মা ক'ে গি বা ইমান লিন ক'ে আলিলি আলি োতক শুলধবৰ 

বাতব হচষ্টা কলৰলিি। হেটৰ পলৰসৰে প্ৰতবশ কলৰ ক'ক আৰু অলধক চঞ্চি হ'ি আৰু লথয় হহ 

আগ ভলৰতৰ গাড়ীৰ লখড়ীলকে থাপ থাপলক মালৰবলি ধলৰতি। টাটাতক গাড়ীৰ পৰা নমাই লিয়াৰ 

িতগ িতগ টাটাকক লচৰতৰ টালন লদ্বেীয় মহিাৰ হেটলি টালন হি হগ িুৱাৰে আগ ভলৰতৰ থাপ 

থাপলক মালৰবলি ধলৰতি। টাটাতকও িতগ িতগ ঘৰৰ কলিং হবি বজাতি আৰু মাতক আলহ িুৱাৰ 

খুলি লিতি। মাকক হিলখ আনন্দ আৰু উতত্তজনাে ক'কৰ অকমান হপিাতবই ওিাই গ'ি। মাতক 

ক'ক বুলি মৰমতে হকািাে েুলি হিাৱাৰ িতগ িতগ লনজৰ ভাষাে ভুলক ভুলক গালি পাৰাৰ িগতে 

মৰমৰ হচতিক িুটামাতনা লিতি। পৱতন আলহ ক'কৰ বস্তু বাহানী নমাই হথ গিলহ। ঘৰ পাই 

ক'কৰ মন সাে খন আঠ খন হ'ি আৰু আনন্দ মতনতৰ লনজৰ হটলি (পুেিা) হখিাে িালগি। 

লকিু সময় পাচে পানী গৰম কলৰ মাতক টাটাকক কতি ক'কক বাথৰূমলি হি আহা। বহুলিন 

গা হধাৱা নাই, োইক ভািিতৰ হচম্প লি গাতটা ধুৱাই লিও। টাটাতক ক'কক আলনবি বুলি 

ড্ৰলয়ংৰূমলি হগ হিলখ ক'ক নাই। ক'কক লবচালৰ টাটাতক হিলখতি এখন চকীৰ েিে চুপচাপ 

িুকাই আতি। সৰুতৰ পৰা ক'কই গা ধুই হবয়া পাই আৰু মাতক গা ধুওৱা কথা কতিই পিাই 

পত্ৰং লিতয়। চকীৰ েিৰ পৰা টাটাতক িাষ্ঠঙ লন ক'কক মাকৰ হােে লিতি আৰু মাতক ভািিতৰ 
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ক'কক গা ধুৱাই টাতৱতিতৰ মলচ লি ক'কৰ লবচনাৰ কাতপাৰ কালন সিলন কলৰ লি ক'কক শুৱাই 

লিতি। গা ধুই পলৰস্কাৰ পলৰস্কাৰ িগাে অিপ পাচতে ক'কই নাক বজাই হটাপলন মাৰাে িালগি। 

অতষ্ট্ৰলিয়াৰ পৰা ঘূলৰ অহাৰ িুলিন মান পাচে বনুৰ মাতক মন কলৰতি হয্ ক'কৰ হখাৱা হবাৱাৰ 

প্ৰলে আগ্ৰহ কলম হগতি। িগতে হখিা ধূিা আৰু স্ফূষ্ঠটধ আলিও  কম হবলি আৰম্ভ কলৰতি। 

বনুৰ মাতক কথাতটা হিউোকক কতি। হিউোতক কতি আৰু িুই লেলন লিন চাই িও। হকলেয়াবা 

কুকুতৰ এতনও এলিন িুলিন হনাতখাৱালক থাতক। আমাৰ অসমীয়া ফকৰা হয্াজনা 'হিখাক হিলখ 

কুকুতৰ কতৰ একািশী' কুকুতৰ মাতজ মাতজ হনাতখাৱা হহাৱাৰ পৰাই সৃষ্ঠষ্ট হহতি। িুলিন পাচে 

ক'কৰ হখাৱা আৰু কলম হয্াৱাৰ িগতে ক'কই হািধীয়া বলম কৰাে বনুৰ হিউোতক পৱনক 

মালে ক'কক খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজৰ হম্পিোিলি হি গ'ি। িা: মলনকাই ক'কক 

পৰীক্া কলৰ কতি হয্ ক'কৰ হেজ আৰু পায়খানা হপিাব পৰীক্া কলৰব িালগব। হেজ 

আস্তজতয়ই লি য্াওক আৰু হপিাব পায়খানা কাইলি পুৱা ৮বজাে লি য্াবলহ। আতবলি ৩ মান 

বজাে আপুলন আলহ লৰপটধতবাৰ হিখুৱাবলহ। োৰ পাচে ক'কৰ লচলকৎসা আৰম্ভ হব। এই বুলি 

িা:মলনকাই লচলৰঞ্জ, হপচাব পায়খানাৰ লিবৰ বাতব বটি আলি লকলন আলনবৰ বাতব লিলখ লিতি। 

িগতে ক'কৰ বাতব লভটালমন, হজমী আৰু এণ্টালচতিা লিলখ লিতি। ক'কক পৰীক্া কৰা হটবুিে 

বহাই পৱনক ৰলখবলি হক টাটাতক ফাম ধাচীৰ পৰা সকতিা লকলন আলন আলিক হপ্ৰচলকপচন খন 

লি হেজ হিাৱাৰ কথা কতি। আলিতয় আলহ ক'কৰ হেজ উলিয়াই হটষ্ট ষ্ঠটউবে ভৰাই লিতি আৰু 

বনুৰ টাটাতক লন ওপৰ মহিাে থকা হিবতৰটৰীে লি আলহিলগ। োৰ পাচে ক'কক হি বনুৰ 

হিউোক হে ঘৰ পাতিলগ। পাচলিনা পুৱা টাটাতক হগ হম্পিোিৰ হিবতৰটৰীে ক'কৰ পায়খানা 

হপিাব লি আলহতিলগ। আতবলি সময়ে মাতক কতি "বুস্তজিা আস্তজ আৰু ক'কক লনলনও, েুলম 

বাতৰ বাতৰ খানাপাৰালি হগ থালকব নািাতগ। পৱনক কাইলি পুৱা মালে লিয়া। এতকবাতৰ সাজ ু

হহ আলম পুৱা ৯মান বজাতে খানাপাৰালি ওিাই য্াম।" বনুৰ হিউোতক হয়ভৰ লি পৱনক 

পাচলিনা পুৱা ৯ বজাৰ আগতে আলহবলি লনতিধশ লিতি।  

পাচলিনা পুৱা চাতৰ ন মান বজাে ক'কক হি সকতিা খানাপাৰা পাতিলগ। কাউণ্টাৰে নাম ভলেধ 

কলৰ বনুৰ হিউোক হিবতৰটৰীৰ পৰা লৰপটধ আলনবলি গ'ি আৰু বনৰু মাতক ক'কক পৱনৰ 

হােে লি লবলভন্ন মানুতহ হম্পিোিলি অনা লবলভন্ন প্ৰজালেৰ কুকুৰ হচাৱাে িালগি। হিউোতক 

হিবতৰটৰীৰ পৰা  লৰপটধ আলন িা:মলনকাৰ হােে লৰপটধতটা েুলি লিতিলহ। লৰপটধ চাই িা: 

মলনকাই বনুৰ হিউোকলি চাই কতি "আতকৌ হবতবলচয়াই পাতি। ভাগয ভাি লহমগ্ললবন এলেয়াও 

আঠ হহ আতি আগৰ বাৰৰ িতৰ চালৰ হপাৱালগ নাই। ব'িক কলিো চাৰক লৰপ ধট হিখুৱাই 
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হকতনধৰণৰ ষ্ঠিটতমণ্ট লিয়া য্াব আতিাচনা কলৰ িও।" এই বুলি িা: মলনকা আৰু বনুৰ হিউোক 

প্ৰতফচৰ কলিোৰ ওচৰ পাতিলগ। 

প্ৰতফচৰ কলিোই বনুৰ হিউোকক বলহবলি লি লৰপ ধট চাই িা:মলনকাক ঔষধৰ 

শ্ৰুেলিলপ লিবলি আৰম্ভ কলৰতি। বনুৰ হিউোতক সুলধতি, হকইমাহমান আগতে হবমাৰতটা ভাি 

হহ হগলিিতহ আতকৌ হ'ি হিতখান। প্ৰতফচৰ কলিোই ক'হি, বহুেৰ হক্ত্ৰে এইতটা লৰিাপচ 

কতৰ। লকিুমানৰতটা ৪ বাৰ পয্ ধযন্ত হহতি। এলেয়া নেুনলক আতকৌ হ'ি হন লৰিাপচ কলৰতি 

হকাৱাতটা টান। এইবাৰ লিতন এটালক ১৪ লিনে ১৪ টা হচিাইন লিয়া হব। আগৰ বাৰৰ িতৰ লিতন 

িুবাৰলক আলহব নািাতগ। খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজৰ িাটৰ সকিৰ বযৱহাৰ পালে বহুে 

হসৌহািযপূণ ধ আৰু বনু্ধত্ব সুিভ। মাদ্ৰাজৰ এপি হম্পিোিৰ িাটৰ সকিৰ িতৰ। সকতিা 

িাটতৰই হা াঁলহ মুখীয়া আৰু বৰ ভাি। গুৱাহাটীৰ মানুহৰ বহুতো িাটৰ হেওতিাকৰ িতৰ নহয়। 

িা: মলনকাই বনুৰ হিউোকক হপ্ৰচলকপচন খন আগবঢ়াই লি ফাম ধাচীৰ পৰা ঔষধ লখলন আলন 

আলিৰ হােে লিবলি কতি। ইলেমতধয বনুৰ মাক আৰু পৱতন ক'কক লন হচিাইন লিয়া হটবুিৰ 

ওপৰে বহাই ৰালখলিতিলগ। নহতি ৰালেপুৱা সময়ে ইমান হপতচণ্ট আতহ হয্ হটবুি হপাৱাই 

লিগিাৰ হয়। বনুৰ হিউোতক ফাম ধাচীৰ পৰা ঔষধলখলন লকলন আলন হটবুিট ৰালখ আলিৰ হােে 

হপ্ৰচলকপচন খন লি আলহ ক'কৰ হটবুিৰ ওচৰে আলিলি বুলি অতপক্া কলৰ ৰ'ি। লকিুসময় 

পাচে আলি আলহ ক'কক হচিাইন িগাই লি হচিাইনৰ জলৰয়তে ৩/৪টা মান হবজী লিতি। 

ক'কই কৰুণ মতনতৰ মাকলি চাই থালকি। এটা সময়ে হচিাইন হশষ হি আৰু আলিতয় আলহ 

সকতিা এৰুৱাই লিয়াে ক'কক হি বনুৰ মাক, হিউোক আৰু পৱন আলহ ঘৰ পাতিলহ। এলিন 

িুলিনলক চালৰলিন হয্াৱাৰ পাচতে ক'কই আতকৌ হখাৱা হবাৱা আৰম্ভ কলৰতি। িা:মলনকাই কতি 

হয্ লয্তহেু হবজীতবাৰ হচিাইনৰ জলৰয়তে লিয়া হয় গলেতক হগাতটইতকইটা হচিাইন লিব িালগব। 

িাইতৰট ইনতজকচন লিতি ক'কই সহয কলৰব হনাৱালৰব। নহতিতো ঘৰতে হবজী হকইটা লিয়াব 

পালৰতি হয়। বনুৰ মাতক কতি কচধতটা সমূ্পণ ধ কৰক। এইবাৰৰ পাচে আতকৌ ভলবষযতে নহতিই 

হয়। বাতৰ বাতৰ ইমান কষ্ট পাতি বৰ িুখ িাতগ। হচধয লিন পাৰ হহ গ'ি আৰু হেজ পৰীক্া 

কৰাৰ পাচে িা:মলনকাই ক'কক হবতবলচয়া মুক্ত বুলি হঘাষণা কলৰতি। ক'ক আতৰাগয হহাৱাৰ 

পাচে অলধক েজবজীয়া আৰু চঞ্চিা চপিা হহ পলৰি। মানুহ ভািতপাৱা ক'কই কুকুৰ 

এতকবাতৰ হিলখব হনাৱাৰা হ'ি। আনলক কুকুৰ শব্দতটা শুলনতিও ভুলক হমলি হুিসু্থি িতগাৱা 

হ'ি। এলিন িুলিনলক আলহ ক'কৰ িুবিৰীয়া জন্মলিন পাতিলহ। ক'কক লমজধালি লন অলনমা, 

বনুৰ মাক হিউোক আৰু পৱতন ক'কৰ জন্মলিন পািন কলৰতি। সৰুতৰ পৰা ক'ক সাহসী 

আলিি। লকন্তু িুবাৰ হবমাৰ হহ হম্পিোিলি অহষ হয্াৱা কলৰ উগ্ৰ সাহসী হ'ি। ক'ক চািাতকা 
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হ'ি। ভাি কাতপাৰ কালন লপন্ধা মানুহক বৰলক নভুুতক লকন্তু হবয়া কাতপাৰ কালন লপন্ধা মানুহ 

হিলখতি ভুলক ভুলক পাগি হহ য্ায়। িগতে অসমীয়া ভাষাে সন্মাম সহকাতৰ লিগ্ৰীও আহৰণ 

কলৰতি। ক'কৰ আগে অসমীয়াে কথা পালেতি সকতিা বুস্তজ পাই বাতব বনুৰ মাক হিউোতক 

লকিুমান শব্দ অসমীয়াে নলক ইংৰাজীে হকাৱা আৰম্ভ কলৰতি। 

হবতবলচয়াৰ পৰা লদ্বেীয়বাৰ আতৰাগয হহাৱা অিপ লিন পাৰলহ হগলিিতহ, হেতনতে বনুৰ 

হিউোতক ক'কক হপিাব কৰাওতে হিলখতি হয্ ক'কৰ হপিাবে হেজ হগতি। এলিন িুলিলক 

প্ৰায় এসপ্তাহ িহ লিন মান হয্লেয়া অকণ অকণ হেজ য্াবলি ধলৰতি বনৰু হিউোতক বনুৰ 

মাকক কতি, এতন কথাই কথা নহয়, কাইলি ক'কক খানাপাৰালি হি হগ হিখুৱাই আলনম। 

খানাপাৰা শব্দতটা শুলনতয়ই ক'কই হভৌ হভৌ হক ভুলক টাটাকক গালি পৰা আৰম্ভ কলৰতি। অথ ধাৎ 

খানাপাৰালি মই নায্াও। টাটাতক ক'কলি চাই কতি 'লথক আতি বাৰু খানাপাৰালি লনলনও, মতন 

মতন থাক। িতগ িতগ ক'ক চুপ হহ গ'ি। বনুৰ হিউোতক ক'কই নুশুনালক পৱনক হফান কলৰ 

পাচলিনা পুৱা আঠ বজাে আলহবলি কতি। পুৱা হসানকাতি গতি হিলফক জাম নাথাতক আৰু 

খানাপাৰাৰ হম্পিোিে লভৰ নটা-চাতৰ নটা মান বজােতহ আৰম্ভ হয়। পাচলিনা পুৱা আঠ 

বজাে পৱন আলহ উপলস্থে হ'িলহ। বনুৰ মাতক ক'কক িুিিালনতৰ পানী খুৱাই হবল্টিাি িগাই 

লিতি আৰু ক'কক কতি "ক'ক মই নায্াও, েই টাটাৰ িগে হগ হম্পিোিলি য্া আৰু হচক 

আপ কৰাই আহলগ।" মাকৰ কথা শুনাৰ পাচে ক'ক টাটাকৰ িগে লচলৰতৰ গাড়ীৰ ওচৰলি 

নালম গ'ি। পৱতন ক'ক আৰু বনুৰ হিউোকক হি খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজৰ হম্পিোি 

পাতিলগ। ক'কৰ হপিাবে হেজ হয্াৱা বুলি শুলন িা:মলনকাই ককলি চাই ক'হি "কক েই বৰ 

হবমাৰী হলি অ'।" পৰীক্া কৰাৰ পাচে িা:মলনকাই কতি "ক'কৰ হপিাব কািচাৰ কলৰব িালগব 

আৰু এখন  এক্সতৰ কলৰব িালগব। কাইলি হপিাব হি আলহব আৰু ক'কক খািী হপতট হি 

আলহব। এলেয়া মই স্ত্ৰী হৰাগ লবতশষজ্ঞলি  (Gyanocologist) হৰফাৰ কলৰ লিতিা। আপুলন এলেয়া 

োে হিখুৱাই অলপলনয়ন হি য্াওক। কাইলি এক্সতৰ কলৰ, হপিাব লি গুলচ য্াব পালৰব। কািচাৰ 

কলৰবলি লেলনলিন সময় িালগব। লেলনলিন পাচে আলহব আৰু হেলেয়া লৰপ ধটতবাৰ কলিো 

চাৰক হিখুৱাই লচলকৎসা আৰম্ভ কলৰম।" িা:মলনকাৰ কথা মতে বনুৰ হিউোতক ক'কক হি স্ত্ৰী 

হৰাগ লবতশষজ্ঞৰ ওচৰ পাতিলগ। ক'কক ভািিতৰ পৰীক্া কলৰ লবতশষজ্ঞই হেজ হয্াৱাতো 

হকাতনা গাইনকিস্তজতকি প্ৰতব্লম নহয় বুলি লিলখ লিতি। বনুৰ হিউোক আৰু পৱতন ক'ক হি 

ঘৰ পাতিলহ আৰু বনুৰ হিউোতক বনুৰ মাকক সকতিা কথা লববলৰ কতি। বনুৰ মাতক িতগ 

িতগ বনুক হফান কলৰ সকতিা কথা জনাই লিতি। 
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পাচলিনা পুৱা ক'কক হি পৱন, বনুৰ মাক, হিউোক হগ খানাপাৰা পাতিলগ। হিবতৰটৰীে 

ক'কৰ হপিাব জমা লি বনুৰ হিউোতক আলহ িা:মলনকাক িগ ধলৰতি। িা:মলনকাই বালহৰে 

ৰবলি হক হৰলিঅিজীৰ িাটৰৰ িগে আতিাচনা কলৰ আলহিলগ। লকিু সময় পাচে 

িা:মলনকাই ক'কক হম্পিোিৰ বালহৰে ৰালখতথাৱা মবাইি এক্সতৰ ভান খনলি হি য্াবলি কতি। 

হম্পিোিৰ এক্সতৰ হমলচন হবয়া হহ আতি বাতব মবাইি ভানে এক্সতৰ কলৰব িালগব। মবাইি 

ভানৰ ওচৰ পাই ক'ক ভানে নুঠা হ'ি। ভলৰ মালৰ মালৰ ভুলক ভুলক লনজৰ আপলত্ত জনাতি। উপায় 

নাপাই ক'কক হকািাে হি বনুৰ হিউোক আৰু মাক ভানৰ লভেৰলি হসামাই গ'ি আৰু 

হৰলিঅিজীৰ িাটতৰ হকাৱা মতে হজাতৰতৰ ধলৰ থালকি। এক্সতৰ হহাৱাৰ পাচে বনুৰ হিউোতক 

হগ িা:মলনকাক িগে হি অধযাপক কলিোক িগ ধলৰ হকতন ধৰণৰ লচলকৎসা হব সুলধতিলগ। 

প্ৰতফচৰ কলিোই কতি হয্ এক্সতৰ লৰপটধ আৰু ইউলৰনৰ কািচাৰ লৰপ ধট চাইতহ লক লচকৎসা লিয়া 

হব ষ্ঠঠৰাং।কৰা হব। হসতয় ক'কক হি বনুৰ মাক-হিউোক আৰু পৱন ঘৰলি উভলে আলহি। 

লেলন লিনৰ পাচে ক'কলি  বনুৰ মাক হিউোক খানাপাৰা বুলি পুৱাই ঘৰৰ পৰা য্াত্ৰা কলৰতি। 

পৱন ঘৰলি হয্াৱা বাতব বনুৰ হিউোতক লনতজই গাড়ী চিাতি আৰু বনুৰ মাতক গাড়ীে হগ 

থাতকাতে বনুৰ হিউোকক কতি "বুস্তজিা ক'কতটা আৰু নেুন হেটে থালকবলি নাপাব। ইতটাৰ 

পাচে লসতটা হবমাৰ িালগ থাতক।" মাকৰ কথা শুলন ক'কই ভুলক ভুলক গালি পালৰ েীি প্ৰলেবাি 

কলৰতি, হয্ন কতি "লকয় নাপাম। হবমাৰ হহতি ভাি হব। হবমাৰ কাৰ নহয়।" ক'কৰ প্ৰলেবাি 

হিলখ মাতক কতি "অ পালব হি থালকবলি পালব। হোতকা বাৰু এটা ৰূম লিম।" িতগ িতগ ক'ক চুপ 

হ'ি। বনুৰ হিউোতক ক'কৰ কাণ্ড হিলখ হা াঁলহ ৰালখব হনাৱাৰা হ'ি। টাটাকৰ হা াঁলহ হিলখ ক'কৰ 

আতকৌ খং উষ্ঠঠি আৰু এইবাৰ ভুলক ভুলক টাটাকক গালি লিতি "এইতটা লক হা াঁলহব িগা কথা।"  

খানাপাৰা পাই বনুৰ হিউোতক হিবতৰটৰীৰ পৰা লৰপ ধট আলনবলি গ'ি আৰু ক'কই অভযথ ধনা 

কক্ে মাকৰ িগে বলহ হম্পিোিলি অহা কুকুৰ হবাৰক ভুকাে িালগি। হিবতৰটৰীৰ পৰা 

লৰপ ধট আলন বনুৰ হিউোতক িা:মলনকাৰ হােে লিতি। লৰপটধতবাৰ পলঢ় িা:মলনকাই কতি এবাৰ 

কলিো চাৰতকা হিখুৱাই িও। এই বুলি িা:মলনকা প্ৰতফচৰ কলিোৰ হচম্বাৰ পাতিলগ আৰু পাতচ 

পাতচ বনুৰ হিউোতকা প্ৰতফচৰ কলিোৰ ওচৰ পাতি। লৰপ ধটতবাৰ চাই িা:কলিোই কতি লয্তহেু 

কািচাৰে এতকা হনািাি আৰু গাইনী প্ৰতব্লম নাই গলেতক এলণ্টবায়ষ্ঠটক ইনতজকচন আৰু 

হপিাবৰ বাতব ইউলৰতপট লিয়া। িগতে লভটালমন আৰু ফুিচালপ্লতমণ্ট লিবা। প্ৰতফচৰ 

কলিোই  বনুৰ হিউোকলি চাই ক'হি "ক'কক অিপ পানী হবলচলক খুৱাব। কািচাে এতকা 

হপাৱা নগি বাতব এমাহমান পাচে আতকৌ এবাৰ হপচাব কািচাৰ কলৰব িালগব।আস্তজ এটা 

ইনতজকচন ইয়াে লি হি য্াওক। বাকীতকইটা ঘৰৰ ওচৰতে লিয়াব পালৰব।" বনুৰ হিউোতক 
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প্ৰতফচৰ কলিোৰ কথাে মূৰ হজাকালৰতি। িা:মলনকাই হপ্ৰচলকপচনে ঔষধ লিলখ লিতি আৰু 

বনুৰ হিউোতক ফাম ধাচীৰ পৰা লকলন আলনতিলগ। আলিৰ হােে হপ্ৰচলকপচন খন লি বনুৰ 

হিউোতক ক'কক এখন হবজী লিয়া হটবুিৰ ওপৰে উঠাই লিতি। অিপ পাচে আলি আলহ 

ক'কক এলণ্টবায়ষ্ঠটক হবজী এটা লিতিলহ আৰু বনুৰ মাক হিউোতক ক'কক হি ঘৰলি উভলে 

আলহি। পাচলিনা বনুৰ হিউোতক পৱনক হি ঘৰৰ ওচৰৰ হপট এণ্ড হভটে ক'কক লদ্বেীয় এটা 

হবজী লিয়াতি। লেলনটা হবজী হিাৱাৰ পাচে ক'কৰ হপচাবে হেজ।তয্াৱা বন্ধ হ'ি আৰু বনুৰ 

মাক হিউোতক ভালবতি ক'ক ভাি হ'ি। 

সােটালক এলণ্টবয়ষ্ঠটক হবজী হিাৱা এমাহ মানতহ হহলিি, ক'কৰ হপিাবে আতকৌ 

হেজৰ হচকুৰা হিখা গ'ি। বনুৰ হিউোতক েৎক্ণাে ক'কক খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী হম্পিোলি 

হি গ'ি। িা:মলনকাই পৰীক্া কলৰ কতি আিিা চাউণ্ড কলৰব িালগব। আপুলন লফজতটা 

কাউণ্টাৰে জমা কলৰ আলহ লৰলচপট খন হমাক লিয়ক। মই আিিাচাউণ্ড কৰা িাটৰকলক য্লি 

হবলচ হপতচণ্ট নাই আস্তজতয়ই কৰাই লিম। ক'কক হি বালহৰৰ অভযথ ধনা কক্ে অতপক্া কৰক। 

বনুৰ হিউোতক কাউণ্টাৰে টকা জমা লি লৰলচপট খন িা:মলনকাৰ হােে লিতিলহ আৰু ক'কক 

হি বনুৰ মাক হবঞ্চে বলহ থালকি। ক'কতয়া অনযানয কুকুৰতবাৰক ভুলক ভুলক লনজৰ উপলস্থলে 

জালহৰ কলৰব ধলৰতি। মাক আৰু টাটাকৰ ধমলকতো ককুৰ হিলখ ক'কৰ চুপ থকাৰ মন 

নহি।অিপ পাচে িা:মলনকাই বনুৰ টাটাকক মালেতি আৰু ক'কক এখন হটবুিে বহাবলি 

কতি। িগতে এজন সহায়কাৰী হড্ৰচাৰক মালে ক'কৰ হপট খুৰাই লিবলি কতি। ক'কক লন 

হটবুিে বহাই লি মাক হিউোতক হজাতৰতৰ ধলৰ থালকি আৰু ক'কই সুৰসুৰলণ উঠাে হপট 

খুৰাবলি লনলি িৰচৰ কলৰবলি ধলৰতি। পৱন আৰু আন এজন সহায়কাৰী আলহ মুঠ চালৰজতন 

ধৰাৰ পাচে হপট খুৰুৱা কামতটা হয্লনবা সমাধা হ'ি। হপট খুৰুৱা হহাৱাৰ পাচে ক'কক 

আিিাচাউণ্ড ৰূমলি হি হয্াৱা হ'ি। আিিাচাউণ্ড ৰূমে চাজধাৰী লবভাগৰ অধযাপক এগৰাকী 

বলহ আলিি। ক'কক লবচনা এখনে শুৱাই লিবলি হক  হেও কম্পম্পউটাৰে ককৰ েথয সমূহ 

ভৰাই লি ক'কৰ আৰিাচাউণ্ড আৰম্ভ কলৰতি। টাটাতক মূৰৰ ফাতি আৰু মাতক ভলৰৰ ফাতি 

ক'কক ধলৰ থালকি। আিিাচাউণ্ড কলৰ থাতকাতেই অধযাপক গৰাকীতয় কতি, লকিনীে বহুতো 

সৰু সৰু পাথৰ। হপিাবে হেজ হয্াৱাৰ মূি কাৰণ এই পাথৰতবাৰ। অধযাপক গৰাকীতয় বনুৰ 

হিউোকতকা কম্পম্পউটাৰৰ মলনটৰে লকিনী আৰু পাথৰ হিখুৱাই লিতি।  আিিাচাউণ্ড কলৰ 

উষ্ঠঠ অধযাপক গৰাকীতয় লৰপ ধট আৰু ঔষধ লিলখ লিতি। পাথৰ ওিাই য্াবৰ বাতব লিয়া ঔষধতটা 

হিইনৰ পৰা আমিালন কলৰ অনা হয়। হপ্ৰচলকপচন আৰু লৰপ ধট হি বনুৰ হিউোক 

িা:মলনকাৰ ওচৰ পাতিলগ। িা:মলনকাই লৰপ ধট আৰু হপ্ৰচলকপচন চাই কতি, চাতৰ ঔষধ লিলখ 
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লিতিই। আপুলন ফাম ধাচীৰ পৰা লকলন হি হগ লনয়লমে খুৱাব। এবটি খুওৱাৰ পাচে য্লি ভাি 

নহয় হেলেয়া আতকৌ আলহব। য্লি ভািলহ য্ায় হেতন্ত নালহতিও হব। িা: মলনকাৰ িগে কথা 

পোৰ পাচে ফাম ধাচীৰ পৰা ঔষধ লকলন বনুৰ মাক হিউোক  ক'কক হি ঘৰ পাতিলগ। 

ক'কক ঔষধ খুওৱাতটা এটা িাঙৰ সমসযা। আগতে লকলন অনা বহুতো লভটালমন, 

হকিলচয়ামৰ বটি অিপ চিপ খুৱাই হপিাই লিব িগা হহলিি। ঔষধ খৱুাব িগা হতিই বনুৰ 

মাকৰ পৰা বনুৰ টাটাতক গালি খাব িগা হয়। কাৰণ বনুতয় ক'কক আলন লনতজ অষ্ট্ৰলিয়ালি 

গুলচ গ'ি। হসতয় ওৰহৰ খং সিায় ভগা োলৰে পতৰ। লকন্তু গালি পালৰতিও ক'কক লকন্তু ঔষধ 

ষ্ঠঠক মতে খুৱাই। পাথৰৰ ঔষধতটা লমঠা আলিি বাতব ক'কক কম কষ্টতে খুৱাব পৰা হ'ি। 

টাটাতক লথয় কলৰ ধলৰ লমঠা লমঠা বুলি লচঞলৰ থাতক আৰু মাতক প্লাষ্ঠষ্টকৰ চামুচে ঔষধ হি মুখে 

োলি লিতয়। এতনিতৰ বহুতো কষ্টতৰ এবটি খুওৱা হ'ি, লকন্তু ক'কৰ হপিাবে হেজ হয্াৱাতটা 

বন্ধ নহি। গলেতক ক'কক আতকৌ খানাপাৰাৰ হভটতনৰী কতিজৰ  হম্পিোিলি হি হয্াৱা হ'ি। 

ক'কক পৰীক্া কলৰ িা: মলনকাই ক'হি পাথৰ ঔষধতটা আৰু এবটি খৱুাই হচাৱা য্াওক। 

আপুলন ঔষধতটা লকলন হি য্াওক। িগতে ইউলৰতপতটা খুৱাই থাকক। এইবুলি িা:মলনকাই 

হপ্ৰচলকপচন  লিলখ লি ক'কক কতি "ক'ক হোৰ স্বাস্থয পালে ইমান ভাি আৰু েই ইমান মৰম 

িগা লকন্তু হোৰ লভেৰৰ হবমাৰতবাৰতহ নুগুতি।" ক'কলি ফাম ধাচীৰ পৰা ঔষধ লকলন বনুৰ মাক 

হিউোক ঘৰ পাতিলগ। ইলেমধয বনুহেৰ নেুন হেটতটাৰ কাম হশষ হহলিি। খ্ৰীষ্টমাচৰ বন্ধে 

বনু অষ্ট্ৰলিয়াৰ পৰা আলহব বাতব োৰ আগতে নেুন হেটলি য্াবৰ বাতব বনুৰ মাক হিউোতক 

বস্তু স্থানান্তৰ কৰা আৰম্ভ কলৰতি। বনুৰ মাকৰ লচন্তা হসানকাতি নগতি হগাতটই পলৰয়ািতটা 

মাতন বনু, ক'ক, বনুৰ মাক আৰু হিউোক চালৰও এতকিতগ নেুন হেটে থকাই নহব। নেুন 

হেটলি য্াব বুলি গম পাই ক'কৰ গাে েে নাইলকয়া হ'ি। পালৰতি হয্ন োতয়া বস্তু বাহালন হপক 

কলৰব। সৰহভাগ বস্তু লচফট কৰাৰ পাচে এলিন িাকে লবচনা পত্ৰ হি ক'ক, বনুৰ মাক আৰু 

বনুৰ হিউোক হােীগড় চালৰআলিৰ নেুন হেটৰ বালসন্দা হ'িলগ। নেুন ঠাই, নেুন হেটলি হগ 

ক'কৰ মনে অসীম আনন্দ। কাৰণ হবিকলনে ৰি পুৱাব পাতৰ, েিৰ মুকলি ঠাইে ঘূলৰব 

পাতৰ। োতৰাপলৰ লনজৰ ৰূমে লবচনাে শুই শুই ষ্ঠটলভ চাব পাতৰ। নেুন হেটে হকইলিনমান 

ঔষধ  খুওৱাৰ পাচে লদ্বেীয়তটা ঔষধৰ বটি হশষ হ'ি আৰু ক'কতৰা হপিাবে হেজ হয্াৱা 

নাইলকয়া হ'ি। ইলেমধয বনু অতষ্ট্ৰলিয়াৰ পৰা অহা োলৰখ পাতিলহ আৰু বনুৰ হিউোক, মাক 

আৰু ক'কক হি বনুক আলনবৰ বাতব পৱন এয়াৰপটধ পাতিলগ। 
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বনুক আিলৰবৰ বাতব ক'ক, বনুৰ মাক, বনৰু হিউোক আৰু পৱন গুৱাহাটীৰ হিাকলপ্ৰয় 

বৰিলি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় লবমান বন্দৰৰ আগমন কক্ৰ বালহৰে অতপক্া কলৰ ৰ'ি। কলিকোৰ পৰা 

আলহ সময়মতেই বনু অহা লবমান গুৱাহাটী লবমান বন্দৰে অবেৰণ কলৰতি। অবেৰণ কৰাৰ 

িতগ িতগ বনুতয় টাটাকক হফান কলৰ আলহ হপাৱা কথাতটা জনাই লিতি। বনু আলহ হপাৱা বুলি 

গম পাই ক'ক অলস্থৰ হহ হনগুৰ মালৰ টাটাকক আগমন িুৱাৰৰ ফাতি টালনবলি ধলৰতু। টাটাতক 

ক'কক কতি "ক'ক অলধয্ ধয নহলব। বস্তু বাহালন হি বালহৰ ওিাবলি আৰু কতমও ১০ লমলনট সময় 

িালগব।" িতগ িতগ ক'ক শান্ত হহ পকাে বলহ পলৰি। পৱতন বনুৰ হিউোকলি চাই কতি "চাৰ, 

ক'কতটা সৰবজান বস্তু হয়। আতপানাতিাতক হমাৰ িগে গাড়ীে এলৰ হথ কৰবালি গ'হি 

আতপানাতিাকক মই হিখাৰ আগতৰ পৰা হনগুৰ মালৰ জলপয়াই সাজ ুহহ য্ায়। মই গম পাও হয্ 

আতপানাতিাক আলহ পাবৰ হহতি। আৰু সচালক আতপানাতিাক আলহ পাই য্ায়লহ। আৰু আস্তজ 

হিলখতি বনু বাইতিউৰ োইট আলহ হপাৱাৰ িতগ িতগ ক'ক হনগুৰ মালৰ অলস্থৰ হহ পলৰলিি 

আৰু োৰ পাচতে বনু বাইতিউৰ হফান আলহলিি।" পৱনৰ কথাে বনুৰ হিউোতক হা াঁলহতি আৰু 

ক'কই হনগুৰ মালৰ মালৰ পৱনৰ কথাে সন্মলে জনাতি। অিপ পাচতে িিী  হঠলি হা াঁলহ হা াঁলহ 

বনু  হগটৰ ফাতি আগবালঢ় আলহি। আন হকাতনও হিখাৰ আগতে ক'কই বনুক হিখা পাই 

ক'কই টাটাকক হগটৰ ওচৰলি টালন হি গ'ি আৰু বনুতয়ও ক'কক হিখা পাই ক'ক বুলি হকািাে 

েুলি চুমা হখাৱাে িালগি আৰু  ক'কতয়া বনুক হচতিকাে িালগি। বনুৰ মাতক আগবালঢ় হগ 

বনুক সাবলে ধলৰতি লকন্তু ক'কই হচতিকা বনুৰ গািে চুমা হখাৱাৰ পৰা লবৰে থালকি। বনুৰ 

মাকৰ ক'কলি অেযন্ত মৰম য্লিও হচতিলকতি লঘণ কতৰ বাতব ক'কক হচতিলকব লনলিতয় আৰু 

বনুক  হচতিলকতিও ভাি নাপায়। পৱতন আগবালঢ় আলহ িিীখন হঠলি হঠলি গাড়ীৰ ফাতি 

আগুৱাই গ'ি আৰু বনুতয় ক'কক হকাচে হি পৱনৰ পাতচ পাতচ গ'ি। বনুৰ পাতচ পাতচ বনুৰ 

মাক আৰু হিউোতকা গাড়ীৰ ওচৰ পাতিলগ। বনুৰ বস্তু বাহালন গাড়ীৰ লিলকে ভৰাই লিয়াৰ 

পাচে সকতিা ঘৰলি বুলি ৰাওনা হ'ি। হগাতটই ৰািাতটা ক'ক বনুৰ হকািাে বলহ আলহি আৰু 

মাতজ মাতজ ভুলক ভুলক লনজৰ কথাতবাৰ হক আলহি। 

ঘৰ হপাৱাৰ পাচে বনুতয় কাতপাৰ কালন সিাই মাকৰ িগে লনজৰ নেুন হেটতটা হচাৱাে 

িালগি। টাটাতক লনজৰ কামে িালগি। লকন্তু ক'কই বাতৰ বাতৰ বনুৰ চুটতকচ িুটাৰ ওচৰলি হগ 

ভুলকবলি ধলৰতি। ক'কৰ চুটতকচৰ ওচৰে ভুকভুকলন শুলন বনুৰ মাতক বনুক কতি "বনু ক'কলি 

লক আলনি উলিয়াই হি। নহতি আমাক কথা এষাৰ ভািিতৰ পালেবলি লনলিব। ক'কৰ 

ভুকভুকলনৰ িগতে টাটাৰতৰা ভুকভুকলন আৰম্ভ হব।" ক'কৰ কাণ্ড হিলখ হা াঁলহ হা াঁলহ বনু চুটতকচ 

হখািাে িালগি আৰু এটা এটালক বস্তুতবাৰ উলিয়াবলি আৰম্ভ কলৰতি। বনুৰ গাতে গা িগাই 
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ক'কতয়া হনগুৰ মালৰ মালৰ বস্তু হচাৱাে িালগি। ক'কক বনুতয় ষ্ঠট চাটধ এটা উলিয়াই লি  কতি 

"ক'ক এইতটা িহ নম্বৰৰ ৰুণী ষ্ঠট চাটধ হোলি আলনতিা। েই এইতটা লপলন্ধ ফুলৰলব আৰু ৰুণীৰ 

িতৰ হফমাচ হব িালগব।" লকন্তু পাপীৰ লপঠাে মনৰ িতৰ ক'কৰ ধান্দা োইলি অতষ্ট্ৰলিয়াৰ পৰা 

লক লক হখাৱা বস্তু আলনতি। বনুতয় চুটতকচৰ পৰা ক'কলি অনা হখাৱা বস্তুৰ হপতকটতবাৰ এটা 

এটালক উলিয়াই মস্তজয়াে থতি। হপতকটতবাৰ হিলখ ক'কৰ হেতিকা চকু হকইটা আৰু িাঙৰ 

হ'ি আৰু ক'কই আনন্দে হনগুৰ মালৰবলি ধলৰতি। বনুতয় এটা হপতকট খুলি ক'কক এিাি 

িাষ্ঠঠ(stick) উলিয়াই খাবলি লি ক'হি "ক'ক এইিাি হকংতগৰু মাংস লি বতনাৱা িাষ্ঠঠ। েই খাই 

ভাি পাতিও লকন্তু লিতন এিািতহ পালব। ভুলক ভুলক হমাক খুস্তজ নাথলকলব।" ক'কই িাষ্ঠঠিাি 

শুষ্ঠঙ শুষ্ঠঙ অকমান হটষ্ট কলৰ খাই চাতি। খাই হবাধহয় খুউব ভাি পাতি। হসতয় টপাটপ খাই 

হশষ কলৰতি। খাই উষ্ঠঠ বনুলি চাই আৰু িাতগ বুলি পুনৰ ভুলকবলি ধলৰতি। বনুতয় আৰু এিাি 

িাষ্ঠঠ খাবলি লিতি আৰু অতষ্ট্ৰলিয়াৰ পৰা অনা সকতিা হখাৱা বস্তু ক'কৰ খািয ৰখা পাত্ৰতটাে 

ভৰাই হথ লিতি। ক'কৰ আৰু এিাি হকংতগৰু িাষ্ঠঠ হখাৱাৰ মন আলিি আৰু হসতয় হখাৱা বস্তু 

ৰখা পাত্ৰতোলি (container) চাই িুবাৰ মান ভুলকতি য্লিও মাকৰ ধমধমলন খাই চুপ হ'ি। এটা 

বস্তু খাই ভাি পাতি ক'কক িালগতয়ই থাতক, িালগতয়ই থাতক আৰু হশষ হতিতহ শালন্ত লিতয়। বনু 

অহা বাতব হসই লিনা ৰালে ক'ক বনুৰ িগতে কম্বিৰ েিে শুতি। মাক হিউোতক ক'কক 

হেওতিাকৰ িগে শুবলি লনলিতয় বাতব বনু আলহতি ক'ক বনুৰ িগে লবচনাে শুবলি পাই বাতব 

হসইতকইলিন ক'ক লনজৰ লবচনাে নুশুতৱ, বনৰু িগেতহ হশাতৱ। পাচলিনা পুৱা হসানকাতি শুই 

উষ্ঠঠ ক'কই হকংতগৰু িাষ্ঠঠ হথাৱা কনতটইনাৰতটালি চাই ভুলকবলি ধলৰতি। পুৱাই োই এতনিতৰ 

ভুলকবলি ধলৰতি হয্ন লেলনলিন মান খাবলি হপাৱা নাই। বনুৰ মাতক হপট এণ্ড হভটৰ পৰা আলন 

হথাৱা এিাি লচতকন িাষ্ঠঠ ক'কক খাবলি লিতি। ক'কই িাষ্ঠঠ িািৰ ফাতি ঘূলৰতয়ই নাচাতি।মাতক 

ধমলক লিয়াে চুপ হ'ি য্লিও মাক বনুৰ হকাঠাৰ পৰা ওিাইতয্াৱাৰ পাচে পুনৰ বনুলি আৰু 

বনুৰ ৰূমে হকংতগৰু িাষ্ঠঠ থকা কনতটইনাৰতটালি চাই ভুলকবলি আৰম্ভ কলৰতি। উপায় নাপাই 

বনু লবচনাৰ পৰা উষ্ঠঠ আলহ ক'কক এিাি অতষ্ট্ৰলিয়াৰ পৰা অনা হকংতগৰু িাষ্ঠঠ খাবলি লিতি। 

ক'কতয়া হকংতগৰু মাংসৰ িাষ্ঠঠিাি হগা গ্ৰাতস লগলি লকিু সময়লি চুপ হহ বনুৰ লবচনাে বনুৰ 

িগে শুই পলৰি। 

এটা সময়ে বনু শুই উষ্ঠঠ মুখ হাে ধুই মাক হিউোকৰ িগে হিকফাষ্ট খাবলি বলহিলহ। বহুে 

লিনৰ পাচে ঘৰৰ লেলনও এতকিতগ ৰালেপুৱাৰ জিপান খাবলি বলহতি। লেলনওতৰ মুখে 

আনন্দৰ হা াঁলহ। ক'কও আলহ িাইলনং হটবুিৰ েিে বনুৰ ভলৰৰ কাষে বলহিলহ। বনুৰ মাতক 

ক'কক লচতকনৰ িাষ্ঠঠ এিাি আৰু বালেে হপলিগ্ৰী হকইটামান খাবলি লিতি। ক'কই হসইফাতি 
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ঘূলৰতয়ই নাচাতি। বনুৰ মখুলি চাই ক'কই ভুলকবলি ধলৰতি। জিপান খাওতে অশালন্ত কৰা হিলখ 

বনুৰ মাতক ক'কক ধমক এটা লিতি য্লিও ক'ক চুপ নহি। বনু, মাক, হিউোক লেলনও বুস্তজতি 

হয্ ক'কক হকংতগৰু মাংস লিয়া িাষ্ঠঠ খাবলি িাতগ। লকন্তু লেলনও নুবুজা ভাবে লনজৰ হিকফাষ্ট 

হখাৱাে িালগি। ক'কৰ অশালন্ত হয্লেয়া নকলমি, বনুতয় উষ্ঠঠ হগ কংতগৰু িাষ্ঠঠ এিাি আলন 

ক'কক লিতিলহ আৰু ক'কতয়া টপাটপ লগলি হশষ কলৰ পুনৰ বনুৰ মুখলি চাই িাতহলক ভুক এটা 

মালৰতি। োৰ অথ ধ হ'ি আৰু এিাি পাতি ভাি আলিি। হিকফাষ্ট খাই উঠাৰ অিপ সময় পাচে 

লমজধাৰ পৰা অলনমাৰ হফান আলহি। অলনমাই খবৰ লিতি "বাইতিউ িৰাৰ হহাতষ্টিলি হকাতনাবাই 

এটা সৰু কুকুৰ হপাৱািী আলনতি। নাম হবাতি োৰ লকলৱ। হহাতষ্টিৰ িৰাতবাতৰ বৰ মৰম কলৰতি। 

ক'কক আলনতি ক'কই হখলিব পালৰব। আতপানাৰ হিাৱািীতকা হি আলহব। োই কুকুৰ ভাি পাই 

নহয়, কুকুৰ হপাৱািীতটা হিলখতি ভাি পাব।" মাতক বনুক অলনমাই হকাৱা কথালখলন হকাৱাে 

বনুতয় মাকক ক'হি মা হেতনহতি কাইলি আলম িাঞ্চ হখাৱালক লমজধালি য্াম। হহাতষ্টিৰ হকটালৰং 

ষ্ঠঠকািাৰ  সুবি িািাক কথাতটা হক হথাৱা। মই পৱনক হফান কলৰ এলেয়াই হক থম। এই বুলি 

বনুতয় পৱনক হফান কলৰ পাচলিনা ১১মান বজাে আলহবলি জনাই লিতি। সকতিা লনজৰ লনজৰ 

কাম কাজে িালগি। ক'কই আলহ মতন মতন টাটাকৰ ওচৰে বলহ সৰু সৰুলক ভুলকবলি ধলৰতি। 

ঘৰৰ লভেৰে ক'কই টাটাকতক আটাইেলক চি পাই। ক'কই লকয় ভুলকতি টাটাতক কথাতটা বুস্তজ 

পাতি। টাটাতক মতন মতন চুৰলক আলন মাক আৰু বনুতয় হনতিখালক এিাি হকংতগৰু িাষ্ঠঠ আলন 

লিব িাতগ, লয্িতৰ মতন মতন টাটাতক মাতক গম হনাতপাৱালক হজমচ খাবলি লিতয়। টাটাকৰ 

ক'কলি িুখ িালগি আৰু মতন মতন কনতটইনাৰৰ পৰা এিাি হকংতগৰু মাংসৰ ষ্ঠষ্টক আলন 

ক'কক খাবলি লিতি। ককতয়া চুপ চাপলক হকাতনা শব্দ নকলৰ মতন মতন িাষ্ঠঠিাি খাই েৃলপ্ততৰ 

টাটাকৰ মুখলি চাতি। িুপৰীয়া ভাে খাবৰ সময়ে ক'কতকা লচতকন ভাে খাবলি লিয়া হ'ি। লকন্তু 

ক'ক ভােৰ ওচৰলি নলগ িাইলনং হটবুিৰ ওচৰে বলহ মাকৰ মুখলি চাই চাই ভুলকবলি ধলৰতি। 

ইলেমতধয বনুৰ পৰা িুিাি আৰু টাটাকৰ পৰা এিাি হকংতগৰু িাষ্ঠঠ খাই হটঙৰ ক'কই বুস্তজতি 

এইবাৰ মাকৰ ওচৰে হচলণ্ট মালৰ বিাব পৰা য্াব। ৰালেলি টাটাক আৰু বনুৰ ওচৰে হচষ্টা লিয়া 

য্াব। িুপৰীয়া এতকা হনাতখাৱা হিলখ মাতক  ক'কক এিাি হকংতগৰু মাংসৰ িাষ্ঠঠ আলন লি ক'হি 

"চা  ক'ক েই আস্তজ ইলেমতধয িুিাি।খালিতয়ই। এতনিতৰ খাতি লেলন চালৰ লিনতে সকতিা 

হপতকট হশষ হব আৰু হোৰ হবমাতৰা হব পাতৰ। গলেতক আস্তজ এইিাতিই হশষ। আৰু য্লি 

লিগিাৰ কৰ, হেতন্ত মই সকতিা হকংতগৰু ষ্ঠষ্টক লন িাষ্টলবনে হপিাই হথ আলহম।" ক'কই িাষ্ঠঠ 

খাই খাই মাকৰ মুখলি চাই মূৰ হজাকালৰতি আৰু হনগুৰ মালৰতি। মাক আেলৰ হয্াৱাে টাটাকলি 

হকৰালক চাই িাতহলক ভুক বুলি টাটাকক বুজাই লিতি হয্ মাতক টাটাকৰ পৰা মতন মতন হয্ 
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এিাি খাইলিি গতমই নাইতপাৱা। গধুলি সময়ে বনু আৰু টাটাতক ক'কক গাড়ীে েুলি ফুৰাবলি 

লনবলি সাজ ুহ'ি। টাটাতক বনুৰ কাতণ কাতণ ফুচফুচাই কতি "বনু, পতকটে এিাি হকংতগৰু 

ষ্ঠষ্টক হি ি। ৰাষ্টাে হিাকান হিলখ হকিতবলৰজ, হজমচ িাতগ বুলি ভুলকতি োতকই লিলব।" টাটকৰ 

কথা শুলন বনুতয় মতন মতন এিাি হকংতগৰু ষ্ঠষ্টক মাতক হনতিখালক পতকটে ভৰাই িতি।" 

গাড়ীে উঠাৰ পাচে বনুতয় টাটাকক গালি পালৰ কবলি ধলৰতি "টাটা েুলম লকয় মতন মতন ক'কক 

হকিতবৰীজ, হজমচ খাবলি লিয়া। কুকুৰৰ বাতব এইতবাৰ খুউব হবয়া। ক'কক মালৰব খুস্তজিা 

হনলক? আস্তজৰ পৰা আৰু হকলেয়াও লনলিও বুলি প্ৰলমজ কৰা। নহতি মই মাক হগ হক লিম। 

হেলেয়া হমাক হিাষ লনলিবা। "  টাটাতক  বনুক কতি "েই সৰু থাতকাতে হোতকা মতন মতন 

হজমচ, হকিতবলৰজ খুৱাইলিতিা। হোৰ িাে হবয়া কৰা বুলি মাৰৰ পৰা বহুতো গালিও খাইলিতিা। 

ক'ক হমাৰ মৰমৰ সৰু হিাৱািী আৰু হোৰ একমাত্ৰ ভনীতয়ৰ। হসতয়তহ মৰমতে মাতজ সমতয় 

খুৱাও। সিায় নুখুৱাও নহয়"। গাড়ী অিপিৰূ হয্াৱাৰ পাচতে ক'কই ভুলকবলি আৰম্ভ কলৰতি। 

হজমচ, হকিতবলৰজ শব্দ িুটা শুলন ক'ক হিাভে থালকব হনাৱাৰা হ'ি। বনুতয় ককলি চাই কতি 

"ক'ক আস্তজৰ পৰা হোৰ হজমচ আৰু হকিতবলৰজ বন্ধ। আস্তজ এই হকংতগৰু িাষ্ঠঠিািতক 

গাড়ীে খা। আগতে লেলনিাি খালিতয়ই। আস্তজ এই চালৰ নম্বৰৰ িাতিই হশষ। েই বস্তু এটা 

ভািপাতি লকয় অনবৰে খাই থালকবলি িাতগ?" টাটাতক হয্ এিাি হকংতগৰু ষ্ঠষ্টক ক'কক মতন 

মতন খুৱাইতি বনুতয়ও গম নাপায়। এই বুলি বনুতয় হকংতগৰু ষ্ঠষ্টকিাি  ক'ক খাবলি লিতি। 

ষ্ঠষ্টকিাি খাই ক'কই গাড়ীৰ লখড়ীকীতৰ মূৰ উলিয়াই ৰািাৰ কুকুৰতবাৰক ভুলক গ'ি আৰু বনুতয় 

টাটাকৰ িগে কথা পালে কতিজৰ লবষতয় বহু খবৰ জনাতি। হাইকটধৰ ফাতি গ'হি ক'কই 

লিগিাৰ কলৰব বুলি টাটাতক লব.বৰুৱা কতিজ-স্তজ এচ ৰ'ি-গতণশগুলৰ হহ বনুহেৰ নেুন হেট 

পািলগ। 

পাচলিনা পুৱা ১১বজাে পৱন আলহ পাতিলহ আৰু লকলৱক হচাৱাৰ িগতে ক'কক 

হিখুৱাবৰ বাতব সকতিাতৱ লমজধালি য্াত্ৰা কলৰতি। জািুকবাৰী পাৰলহ িংতকশ্বৰ মস্তন্দৰৰ ওচৰ 

পাওতেই ক'কই ভুলকবলি ধলৰতি। বনুৰ মাতক গাড়ী ৰালখবলি হকাৱাে পৱতন মস্তন্দৰৰ েিতে 

ৰািাৰ কাষে গাড়ী ৰালখ লিতি। বনুৰ মাতক গাড়ীৰ পৰা এখন হপপাৰ উলিয়াই ৰািাে পালৰ 

লিতি আৰু ক'কই লেনটামান পাকঘূৰলণ মালৰ কাগজ খনে হপিাব কলৰতি। আচিতে আতহাতে 

িৰািলৰৰ হকাবে ক'কক হপিাব কৰাবলি পাহৰাে ৰািাতে কামতফৰা কৰাব িগা হ'ি। 

গুৱাহাটী লবশ্বলবিযািয় পাৰ হহতয়ই গুৱাহাটী লবমানবন্দৰলি হয্াৱা পথৰ িালেে এটা পাহাৰৰ 

চুড়াে অবলস্থে িংতকশ্বৰ মস্তন্দৰ। পাহাতৰতৰ প্ৰায় ৪৫২ টা খটখটী বতগাৱাৰ পাচে িংতকশ্বৰ 

মস্তন্দৰে উপলস্থে হব পালৰ। লশৱৰ আন এটা নাম িংতকশ্বৰ আলিি আৰু হসই নাতমতৰ এই লশৱ 
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মস্তন্দৰতটাৰ নামাকৰণ হহলিি। এই মস্তন্দৰৰ পৰা পস্তিম গুৱাহাটী আৰু িহ্মপুত্ৰৰ নান্দলনক 

িৃশয উপতভাগ কলৰব পালৰ বাতব গুৱাহাটী লবশ্বলবিযািয় আৰু অসম অলভয্ান্ত্ৰক মহালবিযািয়ৰ 

বহুতো হপ্ৰলমক য্ুগতি এই মস্তন্দৰ িশ ধন কলৰবলি য্ায়। অবতশয লনতেৌ সাধাৰণ িশ ধকৰ 

উপলস্থলেও থাতক। লকংবিন্তী মতে এই লশৱ মস্তন্দৰে পূজা অচধনা কলৰতি সকতিা পাপৰ পৰা 

মুক্ত হব পালৰ। ইস্তঞ্জলনয়ালৰং কতিজে পলঢ় থকাৰ সময়ে বনুৰ হিউোক হকলেয়াও এই 

মস্তন্দৰলি হয্াৱা নালিি য্লিও বহুতো বনু্ধ এই মস্তন্দৰ িশ ধন কলৰবলি হয্াৱা কথা মনে আলিি। 

হসতয় এবাৰ বনুৰ মাকক িগে হি বনুৰ হিউোতক লবয়াৰ পাচে এবাৰ এই মস্তন্দৰ িশ ধন 

কলৰবলি হগলিি। 

ক'কৰ হপিাব কৰা হহাৱাৰ পাচে বনুহতে পুনৰ লমজধালি বুলি য্াত্ৰা কলৰতি। গুৱাহাটী লবমান 

বন্দৰ পাৰ হহাৱাৰ িতগ িতগ ক'ক অলধয্ ধয হহ উচলপচ কলৰবলি ধলৰতি। ক'কই ভালবতি লমজধালি 

গ'হি োইক অলনমাৰ িগে এলৰ হথ আলহব পাতৰ। হসতয় োইৰ লমজধালি হয্াৱাৰ মন নাই। ক'কৰ 

হিহৰ ভাষা আৰু এক্সতপ্ৰচন হিলখ বনুৰ মাতক ক'কক ক'ি "ক'ক বন ুবা আলহতি, হোক লমজধাে 

অলনমাৰ িগে হথ নাতহা নহয়। আলম লমজধাে ফুলৰবলি আৰু লকলৱক চাবলিতহ আলহতিা।" 

মাকৰ কথা শুলন ক'ক শান্ত হহ বনু আৰু মাকৰ মাজে লনশ্চুপ হহ বলহ ৰ'ি। হকই লমলনটমান 

পাচতে গাড়ী হগ লনটচ লমজধা হকম্পাচ হসামািলগ। পৱতন গাড়ী লন বয়জ হহাতষ্টিৰ িাইলনং হিৰ 

সনু্মখে ৰখাই লি অলনমাক সকতিা আলহ হপাৱা বুলি খবৰতটা  জনাই লিতি। িৰািলৰলক অলনমা 

আলহ িাইলনং হি পাতিলহ। বনুৰ মাতক অলনমাক সুলধতি নেুন কুুুকুৰৰ হপাৱািী লকলৱ  ক'ে। 

অলনমাই ক'হি হয্ লচলকওলৰষ্ঠট ইনচাজধ বসুমোৰীৰ িগে আতি। অলনমাই বসুমোৰীক হফান 

কলৰ লিয়াে বসুমোৰীতয় লকলৱক হি িাইলনং হিৰ ওচৰ পাতিলহ। লকলৱক হিলখ বনুৰ মাতক লকলৱ 

বুলি মৰম কলৰবলিতহ পাতি ক'কই টাটাকক হিৌৰাই আলন লকলৱৰ ওপৰে জাপমালৰ আিমণ 

কলৰবলি বুলি বাঘৰ পজ হি ভুলকবলি ধলৰতি। মাতক  লকলৱক মৰম কৰাতটা ক'কৰ অকতনা 

সহয নহি। ভুলক থকা হিলখ ভয় খাই লকলৱ লপচুৱাই থালকি আৰু ক'কই গুজলৰ গুমলৰ থালকি। 

পালৰতি হয্ন লকলৱক ফালি লচৰালচৰ কলৰ হপিাব। ক'কৰ ইষ ধাতিলখ সকতিাতৰ হা াঁলহ উষ্ঠঠি য্লিও 

হেলেয়াৰ পৰাই ক'ক আৰু লকলৱৰ সম্পকধ হনউি আৰু সাপৰ িতৰ হ'ি। হয্লেয়াই ক'কই 

লকলৱক হিতখ হনউতি সাপ হিলখতি হখলি হয্াৱাৰ িতৰ হখলি য্াই আৰু লকলৱ হিৌৰ মালৰ পিাই 

য্ায়। োতৰাপলৰ ঘৰে ক'কই ভাে পানী নাখাতি মাতক  লকলৱক লি লিম বুলি কতিই ক'কই 

টপাটপ হখাৱা হ'ি। লকলৱ শব্দতটা শুলনতিও ক'কই ভুক ভুক কৰা হ'ি। হহাতষ্টিে ভােপানী খাই 

বনু হতে অলনমাৰ পৰা লবিাই হি লনজৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰলি উভষ্ঠটি। 
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বনু অতষ্ট্ৰলিয়াৰ পৰা অহাৰ পাচে কংতগৰু মাংসৰ িাষ্ঠঠ বা ষ্ঠষ্টক খাবলি পাই ক'কই আন হকাতনা 

খািয হনাতখাৱা হহলিি। অনবৰতে হকৱি হকংতগৰু মাংসৰ িাষ্ঠঠ খাবলি িাতগ। লমজধাে লকলৱক 

হিলখ অহাৰ পাচে বনুৰ মাতক এটা বুস্তদ্ধ উলিয়াতি। ক'কই হয্লেয়া ভাে আৰু মাংস সালন লিতি 

নাখাই, মাতক হকাৱা আৰম্ভ কলৰতি "ক'ক নাখাৱ য্লি নািাতগ খাব। মই লকলৱক লি লিম।" মাকৰ 

এই কথা শুলনতি িতগ িতগ ক'কই কপাকপ হখাৱা আৰম্ভ কতৰ। ক'কই মাকক লিগিাৰ কলৰতি 

মাতক বনুৰ টাটাকক হকাৱা আৰম্ভ কতৰ "হহৰা শুলনিা, কাইলি লমজধালি য্াম। ক'ক অলনমাৰ 

িগে হথ আলহম আৰু লকলৱক আমাৰ ঘৰলি হি আলহম। লকলৱতটা হয্ ইমান ভাি কুকুৰ।" মাকৰ 

কথাষাৰ শুলনতিই ক'ক শান্ত লশষ্ট হহ পলৰ মাকৰ গাে গা িগাই হনগুৰ মালৰবলি আৰম্ভ কতৰ। 

ক'কক ভাে খুওৱা আৰু অয্থা ভুলকতি শান্ত কৰাৰ এটা নেুন আৰু কায্ ধযকৰী উপায় লবচালৰ 

হপাৱাে বনুৰ মাক হিউোকৰ িগতে বনুতয়ও ভাি আতমাি পাতি। ক'কতয়া লিনে এিািেলক 

হবলচ হকংতগৰু িাষ্ঠঠ খুস্তজ লিগিাৰ নকৰা হ'ি। িুলিনমান পাচে বনুতয় টাটাকক ক'হি "টাটা 

গান্ধী মন্দপ, ভূবতনশ্বৰী মস্তন্দৰ আৰু গীো মস্তন্দৰৰ ওচৰৰ পৰা ক'কক ভািলক গুৱাহাটী খন 

হিখুৱাই লিও।" টাটাতক ক'হি ষ্ঠঠক আতি কাইলি প্ৰথতম ঘৰৰ ওচৰৰ গীো মস্তন্দৰৰ পৰাই আৰম্ভ 

কলৰম, োৰ পাচে গান্ধী মন্দপ আৰু হশষে ভূবতনশ্বৰী মস্তন্দৰ। ক'কই বৰ ভাি পাব। িগতে 

অিপ লমষ্ঠষ্ট হভাজন কলৰবলি পাতিতো কথাই নাই।" বনুতয় িতগ িতগ কতি "লমষ্ঠষ্ট হভাজন নহব। 

ভুলকতিও লকলৱক আলনম বুলি মই চুপ কৰাই লিম।" 

পাচলিনা পুৱা চাহ জিপান খাই বনু, বনুৰ মাক আৰু বনুৰ টাটাক ক'কক পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা 

গুৱাহাটী চহৰৰ হসৌন্দয্ ধয হিখুৱাবৰ বাতব প্ৰথতম মািাৰ হটতৰচা পথে থকা গীো মস্তন্দৰলি বুলি 

ৰাওনা হ'ি। পৱতন শুলধতি "চাৰ ক'কক অকলনৰ নামঘতৰা হিখুৱাব হনলক? "  অকলনৰ নামঘৰ 

মািাৰ হটতৰচা পথে থকা এটা সুন্দৰ নামঘৰ। বনুৰ হিউোতক ক'হি হনতিখুৱাও। কুকুৰক 

নামঘৰৰ লভেৰে হসামাব লনলিব নহয়। শংকৰ হিতৱ য্লিও হকলিি 'কুকুৰ শৃগাি গধ ধবতৰা আত্মা 

ৰাম, জালনও সবাতক পালৰ কলৰবা প্ৰণাম' আমাৰ মানুহ এলেয়াও গুৰুৰ আিধশৰ ওচৰ হপাৱালগ 

নাই। বুস্তজলি  নহয়।" বনুতয় পৱনক সুলধতি পৱন িগৰ ইংৰাজী হিলিং হকাৱাতচান। পৱতন 

েপৰাই মাে লিতি  D-O-G. বনুতয় এইবাৰ কতি, পৱন হিটাৰ হকইটা ওতিাটাই হকাৱাতচান। 

পৱতন িতগ িতগ উত্তৰ লিতি G-O-D. স্তজ অ লি হ'হি শব্দতটা লক হব । পৱতন উত্তৰ লিতি গি। 

গি মাতন লক? পৱতন পুনৰ উত্তৰ লিতি ভগবান। বনুতয় হা াঁলহ হা াঁলহ ক'হি এলেয়া গম 

পািা  DOG  ৰ ওতিাটাতটাতয়ই হ'ি GOD। িুতয়া ইলপষ্ঠঠ লসলপষ্ঠঠ। বনুৰ টাটাতক মাে িগাতি 

লকজালন হসই বাতবই গুৰু জনাই কুকুৰ শৃগাি গধ ধবতৰা আত্মা ৰাম বুলি হকলিি। বনুৰ মাতক 

টপৰাই কতি "শংকৰ হিতৱ ইংৰাজী জালনলিি বুলি কতো পঢ়া নাই হিই।" বনুৰ হিউোতক উত্তৰ 
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লিতি "লকজালন কুকুৰ য্ুলধষ্ঠিৰৰ হশষ সংগী আলিি নহয়, হসই বাতবই হকলিি। নেুবা হেও 

সকতিাতৰ আত্মা হয্ এতকই অন্তেৰৰ পৰা উপিলি কলৰলিি।" এই িতৰ কথা বেৰা চলি 

থাতকাতেই পৱতন গাড়ী লন গীো মস্তন্দৰৰ পালকধংে ৰখাই লিতিলগ। 

গীো মস্তন্দৰ আস্তজ কালি গুৱাহাটীৰ এক উতল্লখতয্াগয মস্তন্দৰ বা হিণ্ডমাকধ। গীো মস্তন্দৰৰ 

সমীপবেী অঞ্চিক গীো নগৰ বুলি হকাৱা হয়। অঞ্চিতটাৰ গীো নগৰ থানা, গীো নগৰ হষ্টট 

হবংক সকতিা নামতৰ মিূ হ'ি গীো মস্তন্দৰ। গীো নগৰৰ ইলেহাস পাতচ বৰ পুৰলণ নহয়। 

অসমৰ প্ৰাক্তন মূখযমন্ত্ৰী েথা এসময়ৰ পাঞ্জাবৰ ৰাজযপাি ৺মতহন্দ্ৰ হমাহন হচৌধুৰী হিতৱ ১৯৬০ 

চনতৰ পৰা গুৱাহাটীে এটা গীো মস্তন্দৰ বতনাৱাৰ সতপান মনে পুলহ ৰালখলিি। হসই সতপান 

কায্ ধযকৰী কৰাৰ বাতব ৺তচৌধুৰী হিতৱ হেওৰ বনু্ধ সেীশ চন্দ্ৰ কাকলে, লচিানন্দ িাস, হগৌৰীশংকৰ 

ভটাচায্ ধয, প্ৰবীন ফুকন, ৰতমশ চন্দ্ৰ হচৌধুৰী আৰু আন লকিু বযস্তক্তৰ িগে কথাতটা আতিাচনা 

কলৰতি। সকতিাতৱ হেওৰ কথাে হয়ভৰ লিতি আৰু গুৱাটীৰ ওচতৰ পাজতৰ সকতিাতৱ গীো 

মস্তন্দৰৰ বাতব সুলবধাজনক চৰকালৰ মাষ্ঠট লবচৰাে িালগি। অৱতশষে বেধমানৰ মািাৰ হটতৰিা 

পথ বা জ-ুনাতৰংগী পথে অৱলস্থে সৰু পাহাৰতটা সকতিাতৰ পচন্দ হ'ি। প্ৰাকৃলেক হসৌন্দয্ ধযতৰ 

ভৰপুৰ অলে মতনাতমাহা এটুকুৰা মানুহৰ সমাগম হনাতহাৱা শান্ত পলৰতবশৰ ঠাই। এলেয়া অবতশয 

োহালনৰ ৰাতমা নাই অতয্যাধযাও নাই।       হব-িখি আৰু পাহাৰ কটাৰ ফিে প্ৰাকৃলেক হসৌন্দয্ ধয 

বহু পলৰমাতন ম্লান পলৰি। মস্তন্দৰৰ বাতব স্থান লনব ধাচন হহাৱাৰ পাচে মস্তন্দৰ লনম ধাণৰ বাতব এক 

সংস্থা আৰু এখন সলমলেৰ িৰকাৰ হ'ি। হসতয় িানবীৰ হকশৱ কান্ত বৰুৱাৰ সভাপলেত্বে 

১৯৬৯ চনৰ অতটাবৰ মাহে এখন সভা বলহি আৰু োতে গীো সমাজ নাতম এক সংস্থাৰ  জন্ম 

লিয়া হ'ি। হসই বিৰতৰ লিতচম্বৰ মাহে গীো সমাজক চচাইষ্ঠট লহচাতব পঞ্জীয়ন কৰা হ'ি। গীো 

সমাতজ চৰকাৰৰ ওচৰে মাষ্ঠট আবন্তনৰ বাতব আতবিন জনাতি আৰু চৰকাতৰও েৎক্ণাে 

মাষ্ঠটৰ আবন্তন লিতি। অসমে ৰাজলনলেক পট পলৰবেধন হহাৱাে মূখযমন্ত্ৰীৰ গািী এলৰ 

৺মতহন্দ্ৰ হমাহন হচৌধুৰীতিৱ পাঞ্জাবৰ ৰাজযপাি লহচাতব পাঞ্জাবলি য্াব িগা হ'ি। ইয়াৰ িতগ 

িতগ গীো মস্তন্দৰৰ িগে পাঞ্জাবৰ হয্াগসূত্ৰ স্থাপন হ'ি। ৺তচৌধুৰীতিতৱ মস্তন্দৰৰ লনম ধাণৰ বাতব 

লনজৰ িৰমহাৰ পৰা এমাহৰ িৰমহা িান লহচাতব আগবঢ়াতি আৰু মস্তন্দৰ লনম ধাণৰ বাতব ধন 

হয্াগাৰ কৰাৰ কামে িালগি। ৺মতহন্দ্ৰ হমাহন হচৌধুৰীতিৱৰ অনুৰুধে হেলেয়াৰ পাঞ্জাবৰ মূখয 

মন্ত্ৰী জ্ঞানী জাইি লসং আৰু হেতখেৰ মন্ত্ৰী সভাৰ সিসয সকিৰ িগতে পাঞ্জাব লবধান সভাৰ 

প্ৰলেজন সিসযই লনজৰ এমাহৰ িৰমহা গুৱাহাটীে গীো মস্তন্দৰ লনম ধাণৰ বাতব আগবঢ়াই। ৺ 

হচৌধুৰী হিৱৰ বযস্তক্তত্বৰ বাতবই এই কাম সম্ভব হহলিি। ৺তচৌধুৰী হিৱৰ অনুৰুধে জ্ঞানী হজইি 

লসং িাঙৰীয়াই আনুস্থালনক ভাতব মস্তন্দৰৰ আধাৰলশিা স্থাপন কতৰ আৰু পৰবেী সময়ে ১৯৮১ 
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চনে ভাৰেৰ ৰাষ্ট্ৰপলে লহচাতব জ্ঞানী হজইি লসং িাঙৰীয়াই গীো মস্তন্দৰ আনুস্থালনক ভাতব 

উতদ্বাধন কতৰ।  

গীো মস্তন্দৰৰ মুকলি পলৰতবশে ফুলৰবলি পাই ক'কই বৰ ভাি পাতি আৰু টাটাকক ইফািৰ 

পৰা লসফািলি হিৌৰাবলি ধলৰতি। বনু আৰু মাক মস্তন্দৰৰ লভেৰলি গ'ি আৰু টাটাতক ক'কক 

হকাচে হি ওপৰলি িাষ্ঠঙ ধলৰ গুৱাহাটী চহৰৰ হসৌন্দয্ ধয হিখুৱাে িালগ। বনু আৰু মাক মস্তন্দৰৰ 

পৰা ওিাই আলহি আৰু সকতিাতৱ গাড়ীে উষ্ঠঠ গান্ধী মন্দপলি বুলি য্াত্ৰা আৰম্ভ কলৰতি। বনুলি 

চাই টাটাতক কতি "বনু আস্তজ কালি ইয়াে অসমীয়া লচলৰতয়ি আৰু লচতনমাৰ চুষ্ঠটং চতি। আলম 

লচলৰতয়িে গীো মস্তন্দৰ প্ৰাতয় হিতখা। ৺মতহন্দ্ৰ হমাহন হচৌধুৰী হিৱ হয্ গীো মস্তন্দৰৰ মূি হহাো 

আলিি বহুতো গুৱাহাটী বাসীতয় নাজাতন। ক'কক হিখুৱাবলি অহা বাতব েতয়া গম পাালি।"  

শৰণীয়া পাহাৰৰ ওপৰে অৱলস্থে গান্ধী মন্দপে ক'কক হি বনুহে সকতিা গাড়ীৰ পৰা নালমি। 

গান্ধী মণ্ডপৰ ওপৰৰ পৰা হসউজীয়া গুৱাহাটী খন বৰ ধুনীয়া হিলখ। বনুৰ মাক হিউোক 

হকইবাবাতৰা আলহতি য্লিও বহু লিনৰ পাচে বনুৰ এয়া লদ্বেীয় গান্ধী মণ্ডপ িশ ধন। হসতয় বনুৰ 

হিউোতক বনু আৰু ক'কক হকাৱা আৰম্ভ কলৰতি "হমাহন িাস কৰমচান্দ গান্ধী অসমলি িুবাৰ 

আলহলিি। এবাৰ ১৯২১ চনে আৰু এবাৰ ১৯৪৬ চনে। হেও আলহ এই শৰণীয়া পাহাৰৰ েিতে 

আলিিলহ। হসতয় স্বাধীনোৰ পাচে এক গান্ধীৰ বাতব স্মৃলে হসৌধ লনম ধাণ কৰাৰৰ কথা ভবা হ'ি, 

এই শৰণীয়া পাহাৰতক লনব ধাচন কৰা হ'ি। ১৯৭০ চনে হেলেয়াৰ ভাৰেৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী ইস্তন্দৰা 

গান্ধীতয় এই মন্দপতটা উতদ্বাধন কলৰলিি।"  বনুতয় টাটাকলি চাই কতি "টাটা আলম গান্ধী মন্দপৰ 

ইলেহাস খুচলৰবলি অহা নাই। আলম গুৱাহাটীৰ প্ৰাকৃলেক হসৌন্দয্ ধয ক'কক হিখুওৱাৰ িগতে 

লনতজও চাবলি আলহতিা। ক'কই এইতবাৰ এতকা বুস্তজ নাপায়। েুলম ওপৰলি িাষ্ঠঙ িাষ্ঠঙ ক'কক 

গুৱাহাটী হিখুওৱা আৰু মতয় মাতয় মন্দপৰ লভেৰলি য্াও। োৰ পাচে আলম ক'কক ৰালখম 

আৰু েুলম লভেৰলি য্াবা"। বনুৰ কথাে টাটাতক ক'কক িাষ্ঠঙ ধলৰ েিৰ গুৱাহাটী চহৰৰ 

মতনাতমাহা িৃশয হিখুৱাে িালগি। গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা উভলেবৰ সময়ে পৱতন কতি "চাৰ 

ভূবতনশ্বৰী পাহাৰৰ ওপৰৰ কৰা ক'কই আগতে এবাৰ গুৱাহাটী হিতখান চাতিই। োেলক ক'কক 

এলেয়া হমলিতকি কতিজৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা গুৱাহাটী হিখুওৱা ভাি হব।" পৱনৰ কথাে 

বনুতয় কতি "লথক আতি হেন োলিতক হি বিা।" বনুতয় সন্মলে লিয়াে টাটাকৰ কথালি অতপক্া 

নকৰালক পৱতন উিুবাৰী হপাৱাৰ িতগ িতগ হমলিতকি কতিজৰ পাহাৰৰ ওপৰলি গাড়ী 

হিৌৰাতি। হমলিতকি কতিজৰ ওপৰৰ পৰা ক'কক গুৱাহাটী খন হিখুওৱাৰ পাচে বনুতয় ক'কক 

ক'হি "ক'ক েই ভূবতনশ্বৰী মস্তন্দৰ, গীো মস্তন্দৰ , গান্ধী মণ্ডপ আৰু হমলিতকি কতিজৰ পৰা 

গুৱাহাটী খন হিলখলি। বহুতো গুৱাহাটীৰ বালসন্দাই লকজালন এতনিতৰ ওপৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ 
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আচি হসৌন্দয্ ধয হিখা নাই। েই বৰ িাকী কুকুৰ।" বনুৰ টাটাতক িতগ িতগ ক'হি "আমাৰ 

অলফচৰ লি.হক.নাতথ সিায় ক'কৰ কথা ওিাতি কয়, ক'ক আগৰ জন্মে ঋলষ মুলন আলিি। 

ক'কৰ জীৱতটা ঋলষ মুলনৰ জীৱ।" টাটাকৰ কথা শুলন  ক'কই মূৰ হজাকালৰ সন্মলে  জনাতি। 

ক'কই মূৰ হজাকাৰা হিলখ বনু, বনুৰ মাক আৰু টাটাকৰ হা াঁলহ উষ্ঠঠি। পৱতন পাতচ নাহা াঁলহ মন্তবয 

লিতি"হসই কাৰতণই লকজালন ক'ক সৰবজান বস্তু হনলক।" পৱনৰ কথাে বনুতয় হা াঁলহ পৱনক 

কতি "পৱন, ক'ক লকবা চাউি, িাইি, আিুৰ িতৰ বস্তু হনলক? ক'ক এটা জীৱ থকা প্ৰাণী হহ 

হয়।" পৱনলি চাই বনুৰ মাতক ক'হি "পৱন ক'কক বস্তু বুলি নকবা। ক'কই হকাতনাবা লিনা 

হোমাক খুউব গালি লিব। চাবা হিই মই ক'কৰ খং উঠাই লিম।" এই বুলি বনুৰ মাতক ক'কলি 

চাই খঙৰ ভাতবতৰ ক'হি "এই ক'কতটা শলণ বস্তু।" িতগ িতগ ক'কই মাকক ভুলক ভুলক গালি 

পাৰা আৰম্ভ কলৰতি। নৰয় হহ নৰয়। মাতক হেলেয়া কতি "নহয় নহয় ক'ক ভাি হিাৱািী।" িতগ 

িতগ ক'ক চুপ। আচিতে মাতক ক'কক এলিন খঙতে শলণ বস্তু বুলি গালি পালৰলিি। ক'কই লক 

বুস্তজতি, োৰ পাচৰ পৰাই ক'কই শলণ বস্তু বুলিতিই খঙে ভুলক গালি লিয়া আৰম্ভ কতৰ। ক'কৰ 

কাণ্ড হিলখ পৱন আচলৰে হ'ি আৰু পৱনৰ মনে লবশ্বাস গাঢ় হ'ি হয্ ক'ক সৰবজান হয় আৰু 

মানুহৰ সকতিা কথা বুস্তজ পায়। 

এলিন িুলিনলক সময় পাৰলহ গ'ি আৰু বনুৰ উভলে হয্াৱাৰ সময় পাতিলহ। সকতিাতৰ মাজে 

চিা কথা বােধাৰ পৰা ক'কই কথাতটা বুস্তজ পাতি। হসতয় বনুতয় বস্তু বাহালন চুটতকচে ভতৰাৱা 

আৰম্ভ কতৰাতেই ক'কই ভুকা আৰম্ভ কলৰতি। বস্তু বাহালন চুটতকচে ভতৰাৱাৰ পাচে চুটতকচ 

আৰু বনুলি চাই ভুলক ভুলক বুজাই লিতি হয্ ইমান হসানকাতি য্াৱই হন? আৰু লকিুলিন থালক য্া। 

উভলে হয্াৱাৰ আগতে হশষ ৰালেৰ বাতব ক'ক বনুৰ িগে কম্বিৰ েিে শুই পলৰি। পাচলিনা 

পুৱা সকতিা এয়াৰপটধলি য্াবলি সাজ ু হ'ি। পৱতন চুটতকচ লনবলি অহাে পৱনলি আৰু 

চুটতকচ িুটালি চাতয়া ভুলক ভুলক পৱনক কতি, চুটতকচ লনলনলব বনু বাক য্াব লনলিও। এটা সময়ে 

ক'কলি বনুহে গাড়ীে উষ্ঠঠি আৰু পৱতন লবমান বন্দৰলি বুলি গাড়ী চিাবলি ধলৰতি। বনু আৰু 

মাকৰ মাজে পাচৰ লচটে ক'ক চুপ চাপ বলহ থালকি। লবমান বন্দৰে বনুক লবিায় লি সকতিা 

লবষন্ন মনতৰ ঘৰলি উভলে আলহি। 

বনু হয্াৱাৰ এসপ্তাহ পাৰ হহাৱাই নালিি, হপিাব কৰাওতে টাটাতক ক'কৰ হপিাবে আতকৌ হেজ 

হিলখতি। হেজ হিখা কথাতটা মাকক হকাৱাে মাতক েৎক্ণাে খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজলি 

লনয়াতটাতৱই ভাি হব বুলি মন্তবয লিতি। পাচলিনা পুৱা ক'কক হি বনুৰ মাক টাটাক খানাপাৰা 

পাতিলগ। িা: মলনকাই ক'কক পৰীক্া কলৰ কতি আতকৌ আি্িা চাউণ্ড আৰু হপিাবৰ কািচাৰ 

কলৰব িালগব। লৰপ ধটতবাৰ চাইতহ ঔষধ লিম। কাইলি পুৱা হসানকাতি ক'কক হি আলহব আৰু 
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িগতে হপিাব হি আলহব। এইবাৰ ক'কৰ খািয সমূতহা সিলন কলৰব িালগব। নহতি বাতৰ বাতৰ 

য্লি লকিনীে ষ্টন আৰু ইনতফকচন হহ থাতক লকিনী নষ্ট হহ য্াব। িা: মলনকাৰ পৰা লবিায়লি 

বনুৰ মাক হিউোক ঘৰলি উভলেি। পৱনক পাচলিনা পুৱা আলহবলি হক ক'কলি হেটৰ লভেৰ 

হসামাই মাতক বনুক খবৰতটা লিয়াে বনুতয় হফানতে এতসাো কাস্তন্দতি। 

 

পাচলিনা পুৱা আঠ বজাে  ক'কক হি বনুৰ মাক হিউোতক খানাপাৰাৰ হভতটতনৰী কতিজৰ 

হম্পিোিলি বুলি ৰাওনা হ'ি। খানাপাৰা পাই বনুৰ টাটাতক কাউণ্টাৰে নাম ভলত্তধ কৰাই 

হিবতৰটৰীে কািচাৰ কলৰবৰ বাতব হপিাব লি হথ আলহিলগ। িা:মলনকাৰ হােে হপ্ৰচলকপচন 

লি টাটাতক ক'হি "হপিাব হিবতৰটৰীে লি আলহতিা। এলেয়া আি্িা চাউণ্ড কলৰতিই হ'ি।" বনুৰ 

টাটাকক িা:মলনকাই অভযথ ধনা কক্ে বলহবলি হক িা: মলনকা আিি্া চাউণ্ড কৰা প্ৰতফচৰৰ 

হকাঠালি হসামাই গ'ি আৰু বনুৰ টাটাক হগ বনুৰ মাক আৰু ক'কৰ ওচৰ পাতিলগ। ইলেমতধয 

আন কুকুৰ হিলখ ক'কই ভুলক ভুলক োিফাি িতগাৱা আৰম্ভ কলৰলিতিই। টাটাকক হিলখ ক'কৰ 

সাহ আৰু বালঢ়ি আৰু অিপ িৰূে বলহ থকা লচআইএচএফৰ লিফাৰ িগতটালি চাই জলপয়াই 

জলপয়াই ভুলকবলি ধলৰতি। ক'কৰ কাণ্ড হিলখ লচআইএচএফৰ কুকুৰতটাৰ হবাধহয় আমলন 

িালগি। হসতয় মূৰ িাষ্ঠঙ হকৰালহলক চাতি লকন্তু প্ৰলশলক্ে কুকুৰ বাতব এবাতৰা ভুলক প্ৰেুযেৰ 

লনলিতি। অৱতশষে আমলন িগাে ক'ক মতন মতন থালকি। হেতনতে িা:মলনকাই আলহ কতিলহ 

হয্ আি্িাচাউণ্ড এঘণ্টামান পাচে হব আৰু ক'কক লন হপটৰ হনাম খুৰাবৰ বাতব এখন হটবুিে 

বহাই লি আলিৰ হােে হপ্ৰচলকপচন খন লিতিই হব। আলিতয় হড্ৰচাৰৰ হেুৱাই কামতবাৰ কৰাই 

লিয়াৰ পাচে হপ্ৰচলকপচন খন হি িা:মলনকাক িগ ধলৰতিই  হব। কথা মতেই কাম। বনুৰ 

টাটাতক ক'কক লন এখন খািী হটবুিৰ ওপৰে বহাই লিতি। মাক আৰু পৱতন ক'কক ৰলখ 

থালকি আৰু বনুৰ টাটাতক হপ্ৰচলকপচন খন লন আিীৰ হােে লিতি। আিী বৰ ভদ্ৰ মানুহ আৰু 

কামে বৰ ভাি। হচিাইন লিবৰ বাতব আলিতয় সহতজ ক'কৰ হভইন লবচালৰ পাই য্লিও আন 

কম্পাউণ্ডাতৰ বহুতো খুলচব িাতগ। বনুৰ হিউোকৰ ইলেমধয আিীৰ িগে ভািিতৰ পলৰচয় হহ 

হগলিি আৰু আিীৰ কামৰ বাতব আিীক প্ৰশংসাও কলৰলিি। হপ্ৰচলকপচন খন হি আলিতয় 

হড্ৰচাৰ এজনক কামতটা কলৰবৰ বাতব বুজাই লিতি আৰু ক'কৰ ওচৰলি আলহি। ক'কলি চাই 

ক'হি "ক'ক হোৰ আগৰবাৰ খুৰুওৱা হনাম ভািিতৰ সমূ্পণ ধলক গজাই নাই আতকৌ খুৰাবৰ 

হ'হিই।"  এতনতে আন এটা কুকুৰৰ গৰাকীতয় আিীক হচিাইন খুলিবলি মালে হি গিলহ। বনৰু 

মাক-হিউোক আৰু পৱতন ক'কক হজাৰ কলৰ হহচামালৰ ধলৰ থালকি আলৰ হড্ৰচাৰ  জতন ক'কৰ 

হপট খুৰাই হপিালি। ধুনীয়া ক'কজনী টকিা হপতটতৰ হিখাে হবয়া হহ পলৰি। অিপ পাচে িা: 
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মলনকা আলহ ক'কক আি্িাচাউণ্ড ৰূমলি হি য্াবলি কতি। এইবাৰ আন এজন অধযাপক 

চনগ্ৰাফী বা আিিাচাউণ্ড কলৰবৰ বাতব হৰ আলিি। ক'কক আি্িাচাউণ্ড কলৰ অধযাপক 

গৰাকীতয় ক'হি এলেয়াও লকিনীে বহুতো পাথৰ বা ষ্টন আতি আৰু পাথৰতবাতৰ খুস্তন্দওৰা 

ফিতে ইনতফকচন আৰু লব্ললিং হয়। মই লৰপটধ লিলখ লিতিা আৰু লৰপটধতটা িা:মলনকাক 

লিয়কলগ। মই এতকা ঔষধ লিলখ লনলিও। ক'কৰ আতকৌ লকিনীে পাথৰ হহাৱা বুলি শুলন মাকৰ 

চকুপানী ওিাি। আি্িাচাউণ্ড ৰূমৰ পৰা ওিাই আলহ বনুৰ টাটাতক িা:মলনকাৰ হােে লৰপ ধট 

আৰু হপ্ৰচলকপচন খন লিতিলহ। িা: মলনকাই লৰপটধ আৰু পুৰলণ লৰপ ধট সকতিা পলঢ় প্ৰতফচৰ 

কলিোৰ িগে আতিাচনা কলৰবৰ বাতব প্ৰতফচৰ কলিোৰ হকলবনলি গ'ি। বনুৰ টাটাক 

িা:মলনকাৰ হটবুিৰ সনু্মখতে বলহ ৰ'ি। প্ৰতফচৰ কলিোৰ হকাঠাৰ পৰা উভলে আলহ 

িা:মলনকাই বনুৰ হিউোকক ক'হি "এলেয়া ১০ টা এলণ্টবায়ষ্ঠটক হবজী লিলখ লিতিা আৰু আগৰ 

ঔষধতটা আৰু এবটি খৱুাই চাওক। িগতে ক'কক হকৱি মাংস ভােৰ বালহতৰ ষ্ঠষ্টক, লমঠাই বা 

আন হকাতনা জাঙ্ক ফুি খাবলি লনলিব। এইবাৰ য্লি ভাি নহয় অপাতৰচন কৰাৰ বাহলৰ আন 

লচলকৎসা নাই আৰু। আস্তজ প্ৰথম হবজীতটা ইয়াতে লিয়াই লনয়ক আৰু োৰ পাচে বাকী হকইটা 

ঘৰৰ ওচৰতে লিয়াব পালৰব।" িা:মলনকাৰ কথামতে বনুৰ টাটাতক হবজী আৰু ঔষধ লকলন আলন 

আিীৰ হেুৱাই  এটা হবজী ক'কক লিয়াই ঘৰ পাতিলহ।" 

লদ্বেীয় হবজীতটা লিয়াবৰ বাতব ক'কক টাটাতক হপট এণ্ড হভটলি হি গ'ি। ক'কৰ সকতিা 

বতিতৰকীয়া হবস্তজ লিয়া, খািযবস্তু হপট এণ্ড হভটৰ পৰাই লকনা হয়। হপট এণ্ড হভট ক'ক হেৰ 

নেুন হেটৰ পৰা মাত্ৰ ২০০ লমটাৰ মান িৰূে অৱলস্থে। গলেতক হপট এণ্ড হভট ক'কৰ ভািিতৰ 

লচনাকী। হপট এণ্ড হভট হগ হপাৱাে লৰলচপচলনষ্ট হিাৱািী জনীতয় কতি "চাতৰ হবতিগ হপতচণ্ট 

চাই আতি। অিপ বহক মই মালে লিম।" বনুৰ হিউোতক শুলধতি "কাকলে আতি হন নাই? মই 

মাত্ৰ হবজী এটা লিয়াইতহ লনম। িাটৰক হিখুওৱা কাম নাই।" লৰলচপচলনষ্ট হিাৱািী জনীতয় উত্তৰ 

লিতি"কাকলে আতি, হেতন আপুলন কুকুৰতটা লভেৰলি হি য্াওক।" ক'কক কুকুৰ বুলি হকাৱা 

হিলখ ক'কৰ খং উষ্ঠঠি আৰু লৰলচপচলনষ্ট জনীলি চাই ভুক ভুক কলৰ বজুাই লিতি হমাৰ নাম 

আতি, হমাক কুকুৰ বুলি নকলব। ক'কৰ কথা বুস্তজ পাই টাটাতক লৰলচপচলনষ্ট গৰাকীলি চাই ক'হি 

"এই কুকুৰ বুলি হকাৱা বাতব হবয়া পাইতি। এইৰ নাম ক'ক। এইক ক'ক বুলি কব।" লৰলচপচলনষ্ট 

গৰাকীতয় ক'ক ক'ক বুলি মৰতমতৰ মোে ককতয়া হনগুৰ মালৰ আনন্দ প্ৰকাশ কলৰতি। বনুৰ 

টটাতক ক'কক লভেৰলি লন কাকলেৰ হেুৱাই হবজীতটা লিয়াই ঘৰলি উভলেি। 

িা:মলনকাই হকাৱাৰ িতৰ বনুৰ মাতক ক'কৰ খািয সিলন কলৰবৰ হচষ্টা কলৰতি য্লিও ক'ক 

অিতপা মালন্ত নহি। িালগতি হগাতটই লিন ৰালে িতঘাতণ থালকব লকন্তু লনজৰ পচন্দৰ খািয 
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লনলিতি নাখাব।  এতনতয় ক'কই পুৱা িাষ্ঠঠ বা ষ্ঠষ্টক এিাি হখাৱাৰ পাচে লিনতটা এতকা নাখায়। 

গধুিী ৭টা মান বজাে মাংস আৰু িগে িুটামান ভাে। োৰ পাচে ৯/১০ মান বজাে ৫০/৬০টা 

মান লচতকন এণ্ড হভস্তজতটবি হপলিগ্ৰী গুষ্ঠট।  মাংসৰ হাড় আৰু লিভাৰ পাতচ ক'কৰ বৰ লপ্ৰয়। 

ক'ক অহাৰ পাচে ঘৰলি অনা সকতিা মূগী মাংসৰ হঠং আৰু লিভাৰ ক'কৰ হপটলি য্ায়। বনুৰ 

টাটাতক মুগীৰ হঠং আৰু মাতক লিভাৰ খাই খুউব ভাি পাইলিি য্লিও ক'ক অহাৰ পাচে সকতিা 

ক'কতক লিয়া হ'ি। ক'কই হাড় খাই ভাি পাই বুলি গম পাই লমজধাৰ হকটালৰং কনতিকটৰ সুবতি 

লচতকন চাও বতনাৱাৰ পাচে হৰাৱা হাড়তবাৰ হকাতনাবা গুৱাহাটীৰ পৰা  লনটচ লমজধাৰ 

হহাতষ্টিলি  গ'হি ক'কৰ বাতব পঠাই লিতয়। গলেতক ষ্ঠষ্টক, মাংস, হাড়, হপলিগ্ৰী আৰু লমঠাইৰ 

(োতকা হপড়া, কািাকান্দ, কাজ ুবৰলফ। ৰসতগাল্লা হবয়া পাই) বালহতৰ ক'কই আন এতকা নাখায়। 

হকচা ফিমূি ক'কই এতকবাতৰ নাখায়। একমাত্ৰ আৰবৰ হখজৰুী মাতজ মাতজ িুই এটা খাই 

জলুে িয়। িা: মলনকাই হকাৱা বাতব বনুৰ মাতক ক'কৰ খািযাভাষ সিলন কলৰবলি ক'কক 

িা:মলনকাই লিলখ লিয়া নেুন খািযলবধ আৰু কি, আতপি, েৰমুজ, কমিা আলি খাবলি লি 

হচষ্টা কলৰ চাতি য্লিও ক'কই শুষ্ঠঙ শুষ্ঠঙ এতকাতেই মুখ লনলিতি। উপায়ান্তৰ হহ ক'কক োই 

ভািতপাৱা খািযতবাৰতক আতকৌ খাবলি লিব িগা হ'ি।  

পাচটা হবজী আৰু িগতে লবতিশৰ পৰা আমিালন কলৰ অনা ঔষধ খুউৱাৰ পাচে ক'কৰ 

হপিাবে হেজ হয্াৱা বন্ধ হহ গ'ি। বনুৰ টাটাতক িা: মলনকাক হফান কলৰ শুলধতি হয্ বাকী 

পাচটা ইনতজকচন লিয়াব িালগবতন নািাতগ। িা:মলনকাই জনাতি হয্ িতহাটা হবজী লিয়াব 

িালগব আৰু িগতে ঔষধৰ বটিতটা খুৱাই হশষ কলৰব িালগব। কথা মতেই কাম আৰু লনতেৌ 

হপট এণ্ড হভটলি লন বনৰু টাটাতক ক'কক িহটা এলণ্টবায়ষ্ঠটক হবজী লি হশষ কলৰতি। ক'ক 

আতকৌ আগৰ িতৰ টনটনীয়া আৰু স্ফূষ্ঠটধবাজ হহ পলৰি। অনবৰতে হখলিবলি আৰু গাড়ীে 

উষ্ঠঠ ঘূলৰ ফুলৰবলি ভািতপাৱা হ'ি। 

ক'ক েজবজীয়া হহ থকা সময়তে হপপাৰে খবৰ আলহি হয্ ৰঙািী লবহুৰ সময়ে ভিাতফাতন 

গুৱাহাটীে এখন পাগ শ্ব আৰু পাগৰ প্ৰলেতয্ালগো পালেতি। খবৰতটা হপপাৰে হিলখ বনুৰ 

হিউোতক বনুৰ মাকক কথাতটা ক'হি। বনুৰ মাতক বনুক কথাতটা জতনাৱাৰ পাচে লেলনওতৰ 

সন্মলে সহকাতৰ লসদ্ধান্ত হ'ি হয্ ক'কতকা পাগ শ্বলি লনয়া হব। ক'কই বহতো পাগ িগ পাই 

আনন্দ পাব। পাগ শ্বৰ লিনা সুন্দৰলক সাজ হপািাক লপন্ধাই ক'কক লবগ বজাৰৰ পাগ শ্বৰ 

হৰম্পলি হি হয্াৱা হ'ি। ক'কই লবগ বজাৰৰ পাগ শ্বৰ হভনু পাই বহুতো পাগ হিলখ খঙে জ্বলি 

পলক উষ্ঠঠি। ধুনতপচ মালৰ অহা আন এজনী পাগৰ িগে িুব ধািি কাস্তজয়া িালগি। বনুৰ মাতক 

টাটাকক কতি ক'কক কাষলি লন বহাই হথাৱালগ।  মাকৰ কথাে টাটাতক ক'কক লন খটখটীৰ 
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ওপৰে বলহ পলৰি আৰু ক'কক মৰম কলৰবলি বহুতো িশ ধক  ক'কৰ ওচৰ চালপ আলহি। 

সকতিাতৰ িগে ক'কই আনন্দ মতনতৰ হখলিতি। হেতনতে এটা মো পাতগ ক'কক হিলখ ক'কৰ 

ওচৰলি গা হঘিাবলি অহাে ক'ক খঙে অলিশম ধা হহ ভুলক ভুলক মো পাগতটাক  বহু িৰূলিতক 

হখলি হথ আলহি। হবতচৰা মো পাতগ ক'কৰ ৰণচণ্ডী মূলত্তধ হিলখ হনগুৰ হপিাই পিাই েৎ 

নাপাতি। ক'ক আলহ পুনৰ মানুহৰ মাজে বলহ হখলিবলি ধলৰতি। মুঠৰ ওপৰে ক'কই কুকুৰক 

এতকবাতৰ হিলখব হনাৱাতৰ আৰু মানুহ অেযন্ত ভাি পায়। ক'কৰ কাণ্ড হিলখ বনুৰ মাতক ক'হি, 

ক'কক ননাই ভাি আলিি। ভাি পাব বুলি আলনলিতিা লকন্তু োই আন পাগৰ িগে হখিাতটা 

িৰূতৰ কথা ওচৰলিতক আলহব লনলিতয়। হৰম্পে হয্ আন কুকুৰৰ িগে হখাজ কালঢ়ব আশা কম। 

বনুৰ হিউোতক বনুৰ মাকক কতি"আলনতিা হয্লেয়া হয্াগিান কৰাতয়ই য্াও।" এতনতে 

প্ৰলেতয্ালগোৰ এংকৰ মনালিিাই সকতিা পাগতৰ নাম হি এতকা এতকাটা নম্বৰ লিখা ষ্ঠষ্টকাৰ 

লপন্ধাই লিতি। উচ্চো, ওজন, সাধাৰণ স্বাস্থয, টীকাকৰণ আলি হচাৱাৰ পাচে ক'ক মূি 

প্ৰলেতয্ালগোৰ বাতব লনব ধাালচে হ'ি। প্ৰলেতয্ালগো এজন লবচাৰক আলিি ক'কৰ লচনালক 

িা:শম ধা। িা: শম ধাই বনুৰ হিউোকলি চাই হা াঁলহ মালৰ কতি  "ক'কতকা আলনতি। ভাতিই কলৰতি। 

িগতবাৰ পাই ক'কই আনন্দ পাব।" বনুৰ হিউোতক উত্তৰ লিতি " কুকুৰৰ িগ নিতয়ই। বাতৰ 

বাতৰ মানুহৰ মাজে হগ বলহ থাতক। লয্ িুই এট ওচৰলি আলহলিি পহু হখিা লিতি।" বনুৰ 

হিউোকৰ কথাে িা: শম ধাই হা াঁলহতি আৰু আন পাগ পৰীক্া কৰাে িালগি। হৰম্পে মূি 

প্ৰলেতয্ালগো আৰম্ভ হ'ি। অকতি হখাজ কালঢ় হয্াৱালিতক ক'ক লথতকই গ'ি। লকন্তু হৰম্পে 

আন পাগ অহাৰ িতগ িতগ ক'কই ভুলক হমলি হখলি হুিসু্থি িগাতি আৰু টাটাতক উপায় নাপায় 

ক'কক হৰম্পৰ পৰা নমাই মাকৰ ওচৰলি হি গ'ি। গৰমৰ বাতব আৰু কাস্তজয়া হপচাি কলৰ 

ক'কই ইলেমতধয স্তজভা উলিয়াই সা সা কৰা আৰম্ভ কলৰলিতিই। মাতক ক'হি "ক'কই বৰ গৰম 

আৰু অশালন্ত পাইতি। ব'িা য্াওলগ। ইচ্ছা নাই হয্লেয়া পৰবেী ৰাউণ্ডলি আৰু হজাৰ কলৰ 

লনলনবা।" ক'কৰ আতকৌ গৰতমা হবলি, ঠাণ্ডাও হবলি। গৰমে হফন, এলচ নহতি থালকব হনাৱাতৰ 

 আৰু ঠাণ্ডাে লহটাৰ নহতি থালকব হনাৱাতৰ। ক'কৰ অশালন্ত আৰু অসহতয্ালগো হিলখ টাটাতক 

ক'হি "ক'ক বি ঘৰলি য্াও।"টাটাকৰ কথাে ক'কই হনগুৰ মালৰ গাড়ীৰ ওচৰলি হবগাই হখাজ 

িতি। ক'কক হি মাক আৰু টাটক ঘৰ পাতিলগ। ককলি চাই মাতক ক'কক কতি "ক'ক হোক 

আৰু হকাতনালিতন িগ শ্বলি লনলনও। ক'কই হনগুৰ মালৰ সন্মলে জনাতি। হসতয়ই ক'কৰ প্ৰথম 

আৰু হশষ পাগ শ্বে হয্াগিান | 
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ক'কৰ িগে ঘৰ খনৰ সকতিা মানুতহ, মাতন বনুৰ টাটাক আৰু মাতক অলে আনন্দ 

মতনতৰ লিন কটাবলি আৰম্ভ কলৰলিিতহ এমাহ মান হয্াৱাৰ পাাচতে হঠাতে আতকৌ ক'কৰ 

হিউোতক ক'কৰ হপিাবে হেজৰ হচকুৰা হিখা পাতি। লিন পাৰ হহাৱাৰ িতগ িতগ টাটাতক 

হিলখতি হয্ ক'কৰ হপিাবে আতকৌ হেজ হয্াৱা আৰম্ভ কলৰতি। টাটাতক মাকৰ আগে কথাতটা 

অবগে কৰাে মাক িুখে ভালগ পলৰি। বনুক কথাতটা জতনাৱাে বনুতয়ও মনে িুখ পাতি। িা: 

মলনকাক কথাতটা জতনাৱাে িা:মলনকাই ক'হি হয্ এলেয়া অপাতৰচন কলৰ লকিনী ষ্টন 

উলিওৱাৰ বালহতৰ আন উপায় নাই। লকন্তু ক'কৰ িতৰ চঞ্চি চফি সুঠাম মৰমৰ কুকুৰতটাক 

অপাতৰচন কলৰ ঘূণীয়া কৰাৰ কথা বনুৰ মাক হিউোতক ভালববই হনাৱাতৰ। োতৰাপলৰ 

অপাতৰচনৰ পাচে য্লি জলপয়াই হমলি লিতয় হেতন্ত ইনতফচন হব িালগতি ক'কক 

বতচাৱাতটাতৱই কষ্ঠঠন হব। ভৰ হয্ৌৱনতে ক'কক অকািতে হহৰুৱাব িগা হব বুলি বনুৰ মাক 

হিউোকৰ মন লবষাতিতৰ  ভলৰ পলৰি। বনুতয়ও অতষ্ট্ৰলিয়াতে চকুপানী টুলকতি। ক'কক লেি 

লেিলক মৃেুয মুখলি আগবালঢ় হয্াৱা কথাতটা ভালবতিই বনুৰ মাক হিউোৰ মন িুখ হনিনাতৰ 

ভলৰ পতৰ। লবতশষলক ক'কক হপিাব কতৰাৱাৰ পাচে বনুৰ টাটাতক সিায় িুতখতৰ ক'কলি চাই 

ভাতব, হবতচৰীতয় এতকা বসু্তজ নাপাই আৰু গম নাপায়। িাতহ িাতহ ক'কই হপিাব কলৰলি লিতি 

সময়ে হপিাব নকৰা হ'ি। বহু সময় হপিাব নকলৰ লথয় হহ থকা হ'ি। বহুতো ধমলক মালৰতি 

অকমান অকমানলক হকইবাবাতৰা হপিাব কৰা হ'ি। হয়তো োই হপিাব কলৰতি কষ্ট পাই বাতব 

হপিাব কলৰবলি ভয় কৰা হ'ি। িগতে ক'কৰ হখাৱা হবাৱাও কলম য্াবলি আৰম্ভ কলৰতি। ক'কৰ 

হবমাৰৰ লবষতয় বনুতয়ও অতষ্ট্ৰলিয়াতো হভতটতনৰী িাটৰৰ িগে আতিাচনা কলৰতি। সকতিা 

অপাতৰচনৰ বালহতৰ আন উপাই নাই বুলি মন্তবয লিতি। বনুৰ মাতকও িগৰ সকতিা বান্ধবীৰ 

আগে কথাতটা হক লকবা সমাধান হকাতনাবাই লকজালনবা লিব পাতৰ বুলি আশাতৰ ৰ'ি। হেতনতে 

এলিন বনুৰ মাকৰ এগৰাকী বান্ধবী ৰাজতুয় বনুৰ মাকলি হফান কৰাে বনুৰ মাতক বান্ধবী ৰাজকু 

ক'কৰ কথালখলন হক িুখ কলৰতি। ৰাজতুয় বনুৰ মাকক জনাতি হয্ হেওতিাকৰ কুকুৰতটাৰ 

এলপতিপ্লচ হওতে হভতটতনৰী িাটতৰ ভাি কলৰব হনাৱাৰাে হলমঅতপলথক ঔষধ খুৱাওতে ভাি 

হ'ি। গলেতক ক'কতকা হলমঅতপলথক খুৱাই এবাৰ হশষ হচষ্টা কৰা ভাি হব। মানুহৰ লকিনী 

ষ্টনৰ হক্ত্ৰে হলমঅতপলথক  হয্ য্তথষ্ট কায্ ধযকৰী এই কথা বনুৰ টাটাতক জালনলিি। লকন্তু 

কুকুৰতকা হয্ হলমঅতপলথক ঔষধ খুৱাই ভাি কলৰব পালৰ এবাতৰা ভবা নালিি। ৰাজ ু হেৰ 

কুকুৰতটা হলমঅ খাই ভািতপাৱা কথাতটা হক বনুৰ মাতক বনুৰ হিউোকক ক'কতকা এবাৰ 

হলমঅ খুৱাই হচাৱাৰ কথা ক'হি। বনুৰ হিউোতকও একমে হ'ি আৰু পাচলিনা পুৱাই ক'কৰ 

বাতব হলমঅ ঔষধ আলনবলি য্াব বুলি লসদ্ধান্ত িতি। 
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পাচলিনা পুৱা িহ বজাে বনুৰ টটাক হগ ৰাজগড় ৰ'িে থকা হেওতিাকৰ লচনালক িাতমািৰ 

হহালমও লক্ললনক পাতিলগ। িাতমািৰ হহালমও লক্ললনক অসম হহালমওতপলথক হমলিতকি কতিজৰ 

প্ৰাক্তন অধক্য পতৰশ চন্দ্ৰ শম ধা হিতৱ স্থাপন কলৰলিি। হেতখেৰ ঔষধ বনুৰ খুড়া ক'কা (বনৰু 

টাটাকৰ খুড়াক) ৺প্ৰফুল্ল ভূঞা হিতৱ লনয়লমে ভাতব খাইলিি আৰু পতৰশ শম ধা হিৱৰ ঔষধ খাই 

বনু আৰু বনুৰ মাকৰ হকইবাটাও হবমাৰ ভাি হহলিি। হসতয় িাতমািৰ হহালমও লক্ললনকৰ ওপৰে 

বনুৰ মাকৰ বহুতো লবশ্বাস। বনুৰ হিউোক িাতমািৰ হহালমও লক্ললনক হগ গম পাতি হয্ 

বাধ ধকযজলনে কাৰণ গা হবয়া বাতব পতৰশ শম ধা হিৱৰ পুতেক িা: লকতশাৰ শম ধা হিতৱতহ ঔষধ লি 

আতি। বনুৰ টাটাতক ক'কৰ লকিনী ষ্টনৰ হগাতটই কথালখলন িাটৰক লবিালৰে ভাতব বুজাই 

ক'হি। িা:লকতশাৰ শম ধাই হগাতটইলখলন কথা শুনাৰ পাচে বনুৰ হিউোকক ক'হি "মই ঔষধ লিব 

পালৰম। লকন্তু খুৱাব পালৰব জাতনা? ঔষধৰ হসাৱাি বৰ ভাি নহয়। য্লি ঔষধ খুৱাব পাতৰ হেতন্ত 

আতপানাৰ হপট কুকুৰৰ লকিনী ষ্টন গলি হপিাবৰ িগে ওিাই য্াব আৰু হসানকাতিই সমূ্পণ ধ 

সুস্থ হব। এসপ্তাহৰ পাচতে আপুলন প্ৰমাণ পাব।" িাটৰৰ কথাে বনুৰ হিউোতক ক'হি আপুলন 

ঔষধ লিয়ক, আলম হয্তনতেতন খুৱাম। হশষ আশা হি আতপানাৰ োলি আলহতিা। আতপানাৰ 

হিউোতক হমাৰ পত্নী আৰু হমাৰ হিাৱািীক ভাি কলৰলিি। আপুলন আমাৰ সকতিাতৰ মৰমৰ 

ক'কক ভাি কলৰ লিয়ক।" বনুৰ টাটাকৰ কথাে িাটতৰ হা াঁলহতি আৰু ক'কৰ বাতব ঔষধ লি 

হকতনলক খুৱাব িালগব সকতিা বুজাই লিতি। এমাহৰ পাচে পুনৰ ঔষধ লনবৰ বাতব আৰু অৱস্থা 

হকতনকুৱা হ'ি োৰ খবৰ জনাবৰ বাতব পুনৰ আলহবলি কতি। ঔষধ হি আনন্দ মতনতৰ বনৰু 

হিউোক ঘৰ পাতিলহ। মনে সমূ্পণ ধ লবশ্বাস হহালমওতপলথক ঔষধ খাই ক'ক এইবাৰ স্থায়ীভাতব 

সমূ্পণ ধলক ভাি হব। 

হহালমও হপলথক ঔষধ অনাতটা লয্মান সহজ আলিি, ক'কক খুউৱাতটা লসমাতনই টান 

আলিি। কাৰণ ক'কই শুষ্ঠঙ হপিাই এটা বস্তু নাখাও বুলি ভালবতি আৰু খুৱাব হনাৱালৰ। হকাতনা 

পতধযই লনলগতি। ক'কই অসমীয়া ফকৰা 'হনাতধাও গা ধুৱালি, নাখাও ভাে খুৱালি, লনলগতিা লক 

কৰ কৰ' সমূ্পণ ধ মালন চলি মুখে ভৰাই লিতিও বহুতো বস্তু, ঔষধ আলি ফু ফু হক উলিয়াই লিতয় 

আৰু মাকৰ পৰা হস্কিৰ হকাব খাই। হকাব খাতিও লকন্তু েি নপতৰ। নাখাও মাতন নাখাও। িুলবধ 

ঔষধৰ এলবধৰ লবশ হটাপাি ঔষধ  লবশ লমলিলিটাৰ পানীৰ িগে লমহিাই লেলনবাৰ খুৱাব িাতগ 

আৰু আনলবধ িহ লমলিলিটাৰ পানীে িহ হটাপাি লমহিাই খুৱাব িাতগ। ক'কক ঔষধ খুৱাবৰ 

কাৰতণ ফাম ধাচীৰ পৰা এটা লচলৰঞ্জ লকলন অনা হ'ি। িগতে ওচৰৰ হিাকানৰ পৰা এতপতকট 

প্লাষ্ঠষ্টকৰ সৰু চামুচ লকলন অনা হ'ি কাৰণ ষ্ঠষ্টিৰ চামুতচতৰ খুৱাতি ক'কই িােে িুখ পাই। 

গলেতক অলভজ্ঞোৰ পৰা বনুৰ মাতক ক'কক ঔষধ খুৱাওতে প্লাষ্ঠষ্টকৰ চামুচ বযৱহাৰ কৰাতটা 
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অভযাসে পলৰণে হহ হগতি। োৰ পাচে বনুৰ টাটাতক ক'ককলি হজলবজৰ পৰা এতপতকট কাজ ু

বলফধ আৰু এতপতকট হপৰা লকলন আলন ক'কক হিখুৱাই িীজে ভৰাই হথ ক'কক কতি "চা ক'ক 

েই য্লি সিায় ভািিতৰ ঔষধ খাৱ হেতন্ত সিায় এটা এটা খাবলি পালব, নহতি হগাতটই লখলন 

লকলৱক খাবলি লিম। েই ঔষধ নাখাতি হোক লমজধাে হথ আলহ লকলৱক আমাৰ ঘৰলি হি 

আলহম।" ক'কক ঔষধ খুৱাবৰ বাতব মাতক প্ৰথমতটা ঔষধ পানীে লমহিাই বনাই িতি। বনুৰ 

টাটাতক এটা হপৰা কটাৰীতৰ কাষ্ঠট ৬/৭ টুকুৰ কলৰ ক'কক হিখুৱাই লবচনাৰ ওপৰে থতি। ২০ 

লমলিলিটাৰ ঔষধ প্লাষ্ঠষ্টকৰ চামুতচতৰ এবাৰে ৩/৪ লমলিলিটাৰলক লিতি প্ৰায় ৫/৬ বাৰ খুৱাব 

িাতগ। বনুৰ মাতক চামুচে ঔষধ হি ক'কক লবচনাৰ ওপৰে বহাই লি মুখ হমলিবলি ক'হি আৰু 

টাটাতক এটুকুৰা হপৰা ক'কক হিখুৱাই ক'হি "ক'ক ঔষধ চামুচ লগলি লিলব আৰু হেলেয়া এই 

হপৰা টুকুৰা খাবলি পালব। নহতি লকলৱক খাবলি লিম।" ক'কই হপৰাৰ হিাভে মুখ হমলিতি আৰু 

িতগ িতগ কপলক মাতক ক'কৰ মুখে এচামুচ ঔষধ সুমৱুাই লিতি। সৰু আমাক কাি'হমঘ নামৰ 

এক লিভাৰৰ লেো হহালমও ঔষধ পানীৰ িগে লমহিাই খুৱাওতে লয্িতৰ থু থু কলৰ উলিয়াই 

লিলিতিা, ষ্ঠঠক হেতনিতৰ ক'কই থু থু কলৰ ঔষধ চামুচ মুখৰ পৰা উলিয়াই লি লবচনাৰ পৰা 

জাপমালৰ আনতটা হকাঠালি হগ চকীৰ েিে িুকাই থালকি। 

ক'ক লবচনাৰ পৰা জাপমালৰ পিাই হয্াৱাৰ িতগ িতগ বনুৰ মাতক বনুৰ টাটাকক গালি 

পাৰা আৰম্ভ কলৰতি। "ক'কক ঔষধ খুৱাব হনাৱাৰা, গা ধুৱাব হনাৱাৰা হেতন্ত জীতয়ৰাৰ কথাে 

কুুুকুৰ লকয় আলনলিিা। ক'কক আমাৰ লিষ্ঠঙে িগাই লি েষই লনতজ লচিনীে হমৌজ কলৰ 

আতি। োইক ঔষধ খুৱাবলি মালে আনা।" মাকৰ কথাে বনুৰ হিউোকৰ মতন মতন থকাৰ 

বালহতৰ হকাতনা উপায় নালিি মনতে ভালবতি 'এিলচলচয়ান আৰু িবাৰতমন িুটা থকাৰ পাচে 

পাগ এটা আলনবলি লক চুটখতৰ পাইলিি। িবাৰতমনতটা নাথাতক বুলি ভালবতয়ই পাগতটা 

আলনলিতিা আৰু িবাৰতমন নাথাকাৰ পাচে পাতগই হমাক পানী পানী খুৱাইতি।" ক'ক িুকাই 

থকা চকী খনৰ ওচৰলি হগ বনুৰ টাটাতক ক'ক ওিাই আহ, হপৰা খালব আহ, হসৌতটা লকলৱ আলি 

লচঞলৰবলি ধলৰতি য্লিও ক'ক ওিাই নালহি। উপায় নাপাই চকী খনৰ ওচৰে আঠুকালঢ় টাটাতক 

ক'কক টালন আলনতি আৰু হকাচে েুলি লন পুনৰ মুখ ওতফাণ্ডাই গালিপালৰ বলহ থকা মাকৰ 

ওচৰে বহুৱাই লিতি। বনুৰ মাতক ক'হি "এতনলক ক'কক ঔষধ খৱুাব হনাৱালৰম। মই নেুন 

পদ্ধলে অবিম্বন কলৰম। ক'ক বাতৰতৰ য্লি মই হেতৰতৰ। েুলম লবচনাৰ কাষৰ চকীখনে বলহ 

ক'কক লবচনাৰ ফাতি মখু কৰাই লথয় কৰাই ধলৰ ৰালখবা। মই মুখ হমিাই এচামুচ ঔষধ মুখে 

ভৰাই লিম। ওপৰলি মুখ কলৰ থালকতি সহতজ ফু ফু কলৰ উলিয়াব হনাৱালৰব। োৰ পাচে মুখৰ 

লেো  ভাবতটা য্াবলি এটুকুৰা হপৰা লিবা। িুই লেলন লমলনট মান পাচে লদ্বেীয় চামুচ খুৱাম। 
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ভািজনী মাকক হজাকাই হিতি। হবমাৰ মালেব আৰু ঔষধ নাখাই আমাক অশালন্ত কলৰব, 

এইতটা নহব।" মাকৰ কথামতে বনুৰ টাটাতক চকীে বলহ ক'কক লবচনাৰ ফাতি মুখ কৰাই লথয় 

কৰাই লিতি। ক'কই গম পাতি এইবাৰ ৰক্া নাই। মাতক ক'কক হজাৰকলৰ মুখখন হমিাই লিষ্ঠঙৰ 

ওচৰে এচামুচ ঔষধ োলি লি মুখৰ েিফাতি হাতেতৰ িাতহ িাতগ থাপ থাপলক মালৰ লিতি।  লথয় 

কৰাই ধলৰ ৰখা ক'কৰ হকাতনা উপায় নালিি বাতব ক'কই ৰক্া পাবৰ বাতব হকাটলক ঔষধ চামুচ 

লগলি লিতি। িতগ িতগ বনুৰ টাটাতক ক'কক লবচনাে উঠাই লি এটুকুৰা হপৰা খাবলি লিতি। 

এইবাৰ হিাভে নহয়, মুখখনে লেো িগা বাতব ক'কই হপৰা টুকুৰা হচাবাই হচাবাই খাতি। ক'কই 

হয়তো ভালবলিি এবাৰতে মাতন এচামুচতে আস্তজলি ঔষধ হশষ। লকন্তু িুই লমলনটমানৰ পাচে 

হয্লেয়া টাটাতক হয্লেয়া লবচনাৰ পৰা নমাই পুনৰ ক'কক লথয় কলৰ ধলৰতি ক'কই গম পাতি হয্ 

োইৰ হবয়া সময় আৰম্ভ হহ হগতি। মাতক পুনৰ এক চামুচ ঔষধ হি ক'কক মুখখন হমিাই 

লিষ্ঠঙে োলি লিতি। উপায়ান্তৰ হহ ক'কতয়া ঔষধলখলন লগলি লিতি। টাটাতক পুনৰ ক'কক 

লবচনাে উঠাই আৰু এটুকুৰা হপৰা খাবলি লিতি। ক'কতয়া মুখৰ লেো ভাবতটা আেৰাবৰ বাতব 

হপৰা টুকুৰা লগলি লনলি হচাবাই হচাবাই খাতি। এতনিতৰ ৬বাৰ হপৰা খৱুাই লবশ লমলিলিটাৰ 

ঔষধয্ুক্ত পানী খুৱাই হশষ কৰা হ'ি। ক'কক কৃেকায্ ধযোতৰ ঔষধ খুৱাই বনুৰ মাক হিউোকৰ 

এখন িাঙৰ য্ুদ্ধ জয় কৰাৰ িতৰ িালগি। বনুৰ টাটাকৰ হসই সময়ে বনু সৰু থাতকাতে বনুক 

ভাে খুউৱাৰ কথা মনে পলৰি। মাতক ভাে হি হিৌলৰ ফুতৰ আৰু টাটাতক কাাঁহী, বালে, হপপা, 

হুতিইি আলি বজাই ফুতৰ। ওচৰৰ সকতিা মানুতহ গম পাই হয্ বনুক িুপৰীয়াৰ ভাে খুৱাইতি। 

ৰালে ভাে খুৱাওতে কাগজৰ বি, লপংপং বি হজঠী আৰু পলখিাৰ গালি িলিয়াওতে িলিয়াওতে 

পাচলি হপাক খাবলি হজঠীতবাতৰা নহা হ'ি। হসতয় পলখিা নহা লিনা মাকৰ মাৰ লপট খাই বনৰু 

ভাতেই হখাৱা নহয়। কাৰণ ৰালে বালে কাাঁহী বজাতি বনুতয় ভাে নাখায়। ৰালে পলখিা, চগা, 

হজঠীৰ গালি বি িলিয়াতিতহ ভাে খাই। বনুক ভাে খুউৱাৰ িতৰ আতকৌ এটা সময় নভবালক 

জীৱনলি অহাে বনুৰ হিউোতক হা াঁলহবই হন কাস্তন্দবই ভালব নাপাতি। 

ক'কক প্ৰথমতটা ঔষধ খুউৱাৰ এঘণ্টা পাচে লদ্বেীয়তটা ঔষধ খুৱাব িালগব বুলি হহালমও িাটৰ 

লকতশাৰ শম ধাই লনতিধশ লিলিি। লদ্বেীয়তো ঔষধৰ িহ হটাপাি ঔষধ িহ লমলিলিটাৰ পানীৰ িগে 

লমহিাই খুৱাব িাতগ। বনুৰ টাটাতক লচলৰতঞ্জতৰ িহ লমলিলিটাৰ পানী হি োৰ িগে িহ হটাপাি 

ঔষধ লমহিাই ক'কক খুৱাবৰ বাতব সাজ ুকলৰতি। িগতে হজলবজৰ পৰা অনা কাজ ুবৰলফ এটাৰ 

লেলন ভাগৰ এভাগ মান ভাষ্ঠঙ হকইবাটুকুৰা কলৰ লবচনাৰ ওপৰৰৰ এঠাইে ৰালখ থতি। োৰ পাচে 

কুলি চৰাইৰ লমঠা মাতেতৰ বনুৰ মাকক ঔষধ খুৱাবৰ বাতব মালেতি। বনুৰ মাতক ক'কক আগৰ 

ভলৰ ওপৰলি কলৰ পাচৰ ভলৰৰ ওপৰে লথয় কৰাই লবচনাে আওয্াই ধলৰ থালকবলি লনতিধশ 



 

94 
 

লিতি। বনুৰ মাকৰ লনতিধশ মতে ক'কক লথয় কলৰ ধলৰ থকাৰ পাচে মাতক এচামুচ ঔষধ ক'কৰ 

লিষ্ঠঙে োলি লিতি। লদ্বেীয় ঔষধতটা হবাধহয় প্ৰথমতটাৰ িতৰ লেো নালিি। গলেতক লগিাৰ পাচে 

ক'কই হবলচলক ওকালি নাথালকি। গলেতক মাতক ফটাফট চালৰবাৰ খুৱাই িহ লমলিলিটাৰ ঔষধ 

পানীৰ লমেণ হশষ কলৰতি। ঔষধ খুৱাই হশষ হহাৱাৰ পাচে টাটাতক ক'কক কাজ ুবৰলফৰ টুকুৰা 

হকইটা লিতি আৰু ককতয়া আনন্দ মতনতৰ খাতি। মাতক বনুৰ হিউোকলি চাই ক'হি "ভগবানক 

ধনযবাি হয্ িুই নম্বৰৰ ঔষধতটা ক'কক সহতজ খৱুাব পালৰম। নহতি য্লি এক নম্বৰৰ িতৰ খুৱাব 

িগা হ'ি হয় আমাৰ অৱস্থা কালহি হ'ি হয়।" বনুৰ মাকৰ কথাে বনুৰ হিউোতক মূৰ হজাকালৰ 

সন্মলে জনাতি। 

এক বজাৰ িতগ িতগ ক'কক পুনৰ এক নম্বৰৰ ঔষধ খুৱাবৰ সময় হ'ি। টাটাতক ঔষধ সাজ ু

কলৰবৰ বাতব লচলৰতঞ্জতৰ লবশ লমলিলিটাৰ পানী ক'কৰ সৰু বাষ্ঠটতটাে িতি। োে এক নম্বৰৰ 

ঔষধতটাৰ পৰা এতটাপ িুপলক ঔষধ লিয়া হিখা পাই ক'ক টাটাকৰ ওচৰৰ পৰা পিাই পত্ৰং 

লিতি। ঔষধ সাজ ুকলৰ টাটাতক ক'ক আহ হপৰা খালব বুলি মালেতিতহ মালেতি লকন্তু ক'ক নাই। 

ক'কক লবচালৰ লবচালৰ িাইলনং হিৰ চুকে থকা চকী এখনৰ েিে িুকাই থকা হপাৱা গ'ি। মালে 

থালক িাভ নাই বুলি জালন টাটাতক আঠুকালঢ় ক'কক চকীৰ েিৰ পৰষ উলিয়াই আলন হকািাে 

িাষ্ঠঙ হি আলন লবচনাে বহুৱাই লিতিলহ। োৰ পাচে মাকক ঔষধ খুৱাবলি মালেতি। পাকঘৰৰ 

পৰা মাক আলহ ক'কৰ ওচৰে বলহিলহ। টাটাতক হেয়াৰ কলৰ হথাৱা ঔষধৰ লমেণতটা মাকৰ 

হােে লি ক'কক লবচনাৰ কাষে লথয় কৰাই লিতি। মাতক ক'কৰ মুখ হমিাই এচামুচ ঔষধ ক'কৰ 

লিষ্ঠঙে োলি লি লিষ্ঠঙৰ েিফাতি িাতহ িাতহ থাপ থাপলক মালৰ লিয়াে ক'কয় ঔষধ চামুচ লগলি 

লিতি। টাটাতক িতগ িতগ ক'কক লবচনাে উঠাই লি এটুকুৰা হপৰা খাবলি লিতি। ক'কই হপৰা 

খাই মুখৰ লেো ভাবতটা আেতৰাৱাৰ িতগ িতগ টাটাতক পুনৰ ক'কক লবচনাৰ কাষে পাচৰ 

ভলৰৰ ওপৰে লথয় কলৰ লিতি আৰু মাতক আৰু এচামুচ ঔষধ ক'কৰ লিষ্ঠঙে োলি লিতি। ঔষধ 

আৰু হপৰা, ঔষধ আৰু হপৰা এনলক পাচ বাৰ ঔষধৰ লমেণতটা হশষ হ'ি। বনুৰ মাতক ঔষধতটা 

খুৱাই পাকঘৰি গ'ি আৰু বনুৰ টাটাক গা পা ধুই ভাে খাবলি সাজ ুহ'ি। িৰািলৰলক ভাে খাই 

হশষ কতৰাতেই লদ্বেীয় ঔষধতটা খুৱাবৰ সময় হ'ি। টাটাতক ঔষধ সাজ ুকলৰতি আৰু মাতক 

আলহ ক'কক ঔষধতটা খৱুাই লিতি। িুই নম্বৰৰ ঔষধ খুৱাবৰ বাতব এক নম্বৰৰ িহ ভাগৰ এভাতগা 

কষ্ট কলৰব িগা নহ'ি। হগান্ধ আৰু হসাৱাি হবতিগ বাতব ক'কই িুই নম্বৰৰ ঔষধ সহতজ আৰু 

হসানকাতি খাই হশষ কলৰতি। িুই নম্বৰ খুৱাই উষ্ঠঠ বনুৰ হিউোতক িৰািলৰলক অলফচলি য্াত্ৰা 

কলৰতি। লনজৰ অলফচে হকাতনা বাধযবাধকো বা ওপৰৱািা নথকা বাতব হকাতনা লচন্তাৰ কাৰণ 
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নহ'ি। চাকলৰ হহাৱা হ'হি হয়তো ক'কক ঔষধ খুৱাবৰ বাতব ইিফা লিব িালগি হয় নেুবা 

ওপৰৱািা লবষয়াই চাকলৰৰ পৰা বখ ধাি কলৰতি হয়।  

আতবলি অলফচৰ পৰা আলহ টাটাতক ক'কক ফুৰাবলি বুলি হি গ'ি। য্াওতে ক'কক 

বুজাই গ'ি হয্ ক'ক েই য্লি ঔষধ নাখাৱ হেতন্ত হবলচ লিন বালচ নাথালকলব। েই লকিনী লবকি 

হহ মলৰ থালকলব। গলেতক েই ঔষধ খাওতে হবলচ লিগিাৰ নকলৰলব। ক'কতয়া বুজাৰ িতৰ মূৰ 

হজাকালৰতি। ৰালে ৮ বজাৰ িতগ িতগ ক'কক েৃেীয়বাৰ ঔষধ খুওৱাৰ সময় হ'ি। টাটাতক এক 

নম্বৰ ঔষধৰ লমেণ প্ৰস্তুে কলৰ মাকক ঔষধ খৱুাবলি মালেতি। আগৰ িতৰ এতক পদ্ধলেতৰ 

ক'কক ঔষধ এচামুচ, হপৰা এটুকুৰা খুৱাই পাচবাৰে ঔষধলখলন ক'কক লগতিাৱা হ'ি। ঔষধৰ 

িতগ িতগ বনুৰ টাটাতকও বনুৰ মাকৰ বহুতো গালি উিৰস্থ কলৰতি। এলিন িুলিনলক ক'কক 

ঔষধ খুউৱা য্ুদ্ধখতন িহ লিনে ভলৰ লিতি লকন্তু ক'কৰ হপিাবে হেজ হয্াৱা বন্ধ নহি। এঘাৰ 

লিনৰ লিনা ক'কক হপিাব কৰাওতে ক'কৰ হিউোতক িক্য কলৰতি হয্ ক'কৰ হপিাবৰ িগে 

হকেতবাৰ লমলহ বালি গুলৰ লনগ ধে হহতি। োৰ পাচলিনাও ক'কৰ হপিাবে লমলহ বালিৰ িতৰ গুলৰ 

গুলৰ বস্তু ওিাি। বনুৰ টাটাতক বনুৰ মাকক হিখুৱাই লি ক'ি "বুস্তজিা, ক'কৰ পাথৰতবাৰ গুলৰ 

গুলৰ হহ ওিাবলি আৰম্ভ কলৰতি। হয়তো হকইলিনমান পাচে হেজ হয্াৱাতটা বন্ধ হহ পলৰব।" 

বনুৰ মাতক গুলৰ গুলৰ বালিতবাৰ চাই  উত্তৰ লিতি "মতয়া োতকই ভালবতিা। এতকবাতৰ সকতিা 

পাথৰ ওিাই গ'হিই ৰক্া। ক'কতো ভাি হতিই হয়।" ঔষধ খুউৱা ১৫/১৬ লিন মান হহাৱাৰ 

পাচতে ক'কৰ হপিাবে হেজ হয্াৱা হঠাতে হনাতহাৱা হ'ি। ভাি খবৰতটা মাকক জতনাৱাে 

মাতক আনন্দতে ক'কক হকাচে েুলি হি মৰম কলৰতি। িগতে মাতক হফান কলৰ বনুক খবৰতটা 

লিতি। বনুও আনন্দে আত্মহাৰা হ'ি। িাতহ িাতহ ক'কই লনতজ ভািতপাৱা বস্তু ভািিতৰ হখাৱা 

আৰম্ভ কলৰতি। ক'কক ঔষধ খুউৱা চলি থালকি আৰু ক'কৰ হপিাবে সৰু সৰু বালিৰ গুলৰ 

হয্াৱাতটা চলি থালকি। এমাহ হয্াৱাৰ পাচে বনুৰ টাটাক পুনৰ ৰাজগড় পথৰ হহালমওতপলথক 

িাটৰৰ ওচৰ পাতিলগ আৰু হেওক সকতিা লববলৰ ক'হি। িাটতৰ ক'হি জইন মলৰ সমূ্পণ ধ ভাি 

হবলি আৰু এমাহ ঔষধ খুৱাতি ভাি হব। িাটৰৰ কথাে সন্মলে জনাই বনৰু টাটাতক ঔষধ হি 

ঘৰ পাতিলহ। ঔষধ খুউৱা য্ুজ খন আৰু এমাহ চলিব বুলি গম পাই বনুৰ মাকৰ খং উষ্ঠঠি য্লিও 

ক'কৰ হবমাৰ সমূ্পণ ধ ভাি হবৰ বাতব কষ্ট লখলন কলৰবলি সাজ ুহ'ি। িাতহ িাতহ ক'কৰ হপিাবে 

হেজ আৰু বালিৰ লচন হমাকাম হনাতহাৱা হ'ি। লদ্বেীয় জীৱন য্ুজে স্তজলক ক'ক সমূ্পণ ধৰূতপ 

ভাি হ'ি। বনুৰ মাকৰ হচষ্টা আৰু য্ত্নে ক'ক আতকৌ েজবজীয়া হহ পলৰি আৰু মাকৰ প্ৰলে 

ক'কৰ ভািতপাৱাও অলধক গাঢ় হ'ি। য্লিতক য্ায় ভিাতফানৰ হনটৱ ধক ক'ক পাতচ পাতচ। 
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পঞ্চম অধ্ুায় 

 

হাাঁনহ দধ্মানলৰ্ৰ ভৰা ক'কৰ িীৱি 
 

ক'ক হেৰ হেটৰ পাচফাতি বযৱসায়ী গুপ্তাৰ িাঙৰ এতিকাে বতনাৱা সুন্দৰ ঘৰ। হেওতিাকৰ 

পলৰসীমাে আতি হকইবাতজাপা হিৱিাৰু, পাইন,  আম, নালৰকি আলি গি। গিতবাৰলি সিায় 

কাউৰী, শালিকা, ঘনলচৰকা, কতপৌ, পাৰ আলি চৰাইৰ আগমন ঘতট। মাতজ মাতজ গিতবাৰে 

আলহ ভাতটৌ, মইনা শালিকা আলি চৰাতয়া পতৰলহ। ক'ক হ'ে পঞ্চম মহিাে থাতক বাতব 

হবিকনীৰ পৰা চৰাইতবাৰ বৰ ভািিতৰ হিখা য্ায়। ক'ক হে নেুন ঘৰলি অহাৰ পাচতে 

কালহিীপুৱাতে হেলে নামৰ এজনী বালিমাহী চৰাই আলহ ক'ক শুৱা হকাঠাৰ হবিকনীে পলৰ 

লচঞৰা আৰম্ভ কলৰতি। হটাপলন ভঙাৰ খঙতে ক'কতয়া হেলেক ভুলক ভুলক হখলিবলি হচষ্টা কলৰ 

মাক আৰু টাটাকতৰা ধি পুৱাতে হটাপনী ভাষ্ঠঙ লিয়া হ'ি। এসপ্তাহমান পাচে হেলে আলহ 

হবিকলনে পলৰ লচঞলৰতি োইৰ িগৰীয়া ৰামুও আলহ হবিকলন পায়লহ আৰু িুতয়া হটটু ফালি 

লচঞৰা আৰম্ভ কতৰ আৰু িতগ িতগ ক'কই লসহেক হখলিবৰ বাতব অন ধগি ভুকা আৰম্ভ কলৰ 

মাক বাতপকৰ হটাপলন ভাষ্ঠঙ লিতয়। হেলে আৰু ৰামু ইমান হটঙৰ হয্ িুৱাৰ বন্ধ থাতক বাতব ক'কই 

ভুলকতিও উলৰ নায্ায় বৰঞ্চ ক'কৰ খং উঠাবৰ বাতব হবলচলক লচঞতৰ। িাতহ িাতহ ৰালেপুৱা 

সময়ে অশালন্ত বঢ়া বাতব হেলে আৰু ৰাম ুআলহ লচঞৰাৰ িতগ িতগ বনুৰ টাটাতক হগ হবিকলনৰ 

িুৱাৰ খন খুলি লিতয় আৰু ক'কই হবিকলনলি হগ জলপয়াই ভুলক হেলে আৰু ৰামুক হখিাই লিতয়। 

এতনিতৰ চালৰ পাচ লিন মান  ক'কই হখতিাৱাৰ পাচে এলিন পুৱা বনুৰ টাটাতকও হেলেৰ গালি 

সৰু লশিগুষ্ঠট িলিওৱাে োৰ পাচলিনাৰ পৰা হেলে আৰু ৰাম ুনহা হ'ি। বনুৰ মাক আৰু টাটাতক 

ৰালেপুৱা শালন্ততৰ শুব পৰা হ'ি। 

হেলে হেক হখতিাৱা এসপ্তাহ মানৰ পাচতে ক'কৰ ৰূমৰ হবিকলনে থকা এলচতটাৰ 

ওপৰে বাহ িবৰ বাতব ৰুমু  আৰু স্তজেু নামৰ শালিকা এহাতি কুটা অনা আৰম্ভ কলৰতি। শালিকা 

হািক কুটা কলঢ়য়াই থকা হিলখ ক'ক খঙে জ্বলি পলক উষ্ঠঠ লসহেক হিলখতিই হবিকলনলি হগ 

ভুলকবলি ধতৰ। ক'কই অনবৰতে অশালন্ত কলৰ ভুলক থাতক বাতব এবাৰ খঙতে স্তজেুতয় আলহ 

ক'কৰ মূৰে খুষ্ঠট লি হনাম লচষ্ঠঙ হি গ'ি। ক'কই ইমাতনই ভয় খাতি হয্ হিৌলৰ হগ মাকৰ ভলৰৰ 

েিে হসামািলগ। শালিকাই ক'কৰ চকু ফুটাই ক'কক কণা কলৰব পাতৰ বুলি বনুৰ মাতক ভয় খাই 

টাটাকক শালিকাৰ বাহতটা ভাষ্ঠঙবলি ক'হি। বনুৰ টাটাতক শালিকাৰ আধা বতনাৱা বাহতটা ভাষ্ঠঙ 

সকতিা কুটা িাষ্টলবনে হপিাই লিতি। লকন্তু ৰুমু আৰু স্তজেুও আতকাৰতগাজ আৰু নাতচাৰবান্দা। 

পাচলিনা পুনৰ কুটা কলঢ়ওৱা আৰম্ভ কলৰতি। ক'কই হবিকলনলি য্াবলি ভয় কৰা হ'ি য্লিও 
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ক'কও এৰা ভকে নহয়। ঘৰৰ লভেৰৰ পৰাই ৰুমু আৰু স্তজেুক কুটা অনা হিলখতিই ভুলক ভুলক 

অলস্থৰ হহ পতৰ। টাটাতক অশালন্ত পাই গধুলি হ'হি ৰুমু আৰু স্তজেুৰ বাহ ভাষ্ঠঙ লিতয় য্াতে লসহে 

বাহ বতনাৱা এলৰ আন ঠাইলি গুলচ য্ায়। লকন্তু লসহতে ৰালে বাহতটা ভাষ্ঠঙ লিতিও পুৱা পুনৰ 

নেুনলক বতনাৱা আৰম্ভ কতৰ। এইিতৰ প্ৰায় িহ লিন মান ভঙা আৰু বতনাৱাৰ হখি চলিি। 

অবতশষে বনুৰ হিউোক আৰু ক'কৰ য্ুটীয়া প্ৰতচষ্টাে হাৰ মালন ৰুমু আৰু স্তজেুতয় বাহ বনাবৰ 

বাতব আন ঠাইলি গুলচ গ'ি। লকন্তু মাতজ সমতয় সুলবধা বুস্তজ ক'কৰ ওপৰে প্ৰলেতশাধ িবৰ বাতব 

হবিকলনলি আলহ ক'কৰ খং উঠাই কাস্তজয়া কলৰ বনুৰ টাটাকক আতমাি লি হয্াৱা হ'ি। ক'ক 

আৰু ৰুমু-স্তজেুৰ য্ুজ খন হকইবামাতহা চলি থলকি।  

ক'ক আৰু টাটাতক লমলি  ৰুম ু আৰু স্তজেু নামৰ শালিকা হািক হখতিাৱাৰ লকিুলিন 

পাচে হসাণপালহ আৰু হসাতণশ্বৰ নামৰ কতপৌ এহািৰ এলচৰ ওপৰৰ ঠাই টুকুৰাে চকু পলৰি। 

িুলিনমান এতনতয় হবিকলনলি অহাতয্াৱা কৰাৰ পাচে হসাণপালহ আৰু হসাতণশ্বতৰ এলচৰ 

ওপৰে বাহ বনাবলি কুটা কলঢ়ওৱা আৰম্ভ কলৰতি। আিলৰে ভাতব ক'ক কতপৌহািৰ ওপৰে 

সিয় হ'ি। লসহতে বাহ বনাবলি কুটা কলঢ়ওৱা হিলখও ক'কই ভুকা ভুলক নকলৰতি। এলিন 

িুলিনলক কুটা কলঢ়য়াই এসপ্তাহ মানৰ লভেৰে হসাণপালহ আৰু হসাতণশ্বৰৰ বাহ বতনাৱা সমূ্পণ ধ 

হ'ি আৰু লসহতে এলচৰ ওপৰে স্থায়ীভাতব লিতন ৰালেতয় থকা আৰম্ভ কলৰতি। বনুৰ টাটাকৰ 

লচন্তা হ'ি কতপৌহাতি য্লি হপাৱািী জগাই হেন্ত গৰমে এলচ চতিাৱা অসুলবধা হব আৰু এলচৰ 

হমলচনৰ হফনে িালগ হপাৱািী মলৰবও পাতৰ। েথালপ লনমালখে আৰু শান্ত কতপৌ হািক লয্তহেু 

ক'কতয়া আেয় লিতি গলেতক টাটাতক কতপৌৰ বাহতটা নভঙাৰ লসদ্ধান্ত িতি। হকইলিনমান 

হয্াৱাৰ পাচে এলিন পুৱা ৰুমু আৰু স্তজেু কৰবাৰ পৰা আলহ হবিকলনে পলৰিলহ। লসহেৰ 

পচন্দৰ ঠাইে হসাণপালহ আৰু হসাতণশ্বতৰ বাহ বতনাৱা হিলখ ৰুমু আৰু স্তজেু খঙে জ্বলি পলক 

উষ্ঠঠি আৰু বাক লবিন্দা আৰম্ভ হ'ি। অিপ পাচতে কাস্তজয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ িতি আৰু ৰুমু-

স্তজেুতয় হসাণপালহ-হসাতণশ্বৰক শাৰীলৰক ভাব আঘাট কলৰ লসহেৰ বাহ ভঙাে িালগি। লচঞৰ 

বাখৰ শুলন ক'ক হবিকলনলি ওিাই হগ ৰুমু আৰু স্তজেুক হিলখ জলপয়াই জলপয়াই ভুলকবলি 

ধলৰতি। ক'ক আৰু শালিকা কতপৌৰ হুিসু্থি শুলন বনুৰ টাটাক হােে ঝাৰু এিাি হি হবিকলন 

পাতিলগ। হােে ঝাৰু সহ বনুৰ টাটাকক হিলখ স্তজেু আৰু ৰুমু উৰামালৰ হগ ওচৰৰ নালৰকি 

গি এতজাপাে পলৰি। টাটাকৰ হােে ঝাৰু হিলখ হসাণপালহ আৰু হসাতণশ্বতৰা হকাতনাবাফাতি 

উলৰ গুলচ গ'ি। টাটাতক ভালবতি কতপৌহাি য্লি ঘূলৰ নাতহ ৰালে লসহেৰ বাহতটা ভাষ্ঠঙ হপিাব 

িালগব। নহতি ৰুমু আৰু স্তজেুতয় পুনৰ বাহ বনাবৰ বাতন ধান্দা কলৰব পাতৰ। ৰুমু-স্তজেু আৰু 

হসাণপালহ-হসাতণশ্বৰ সকতিা হয্াৱাৰ পাচতো বহু হিৰীলি ক'কই ভূলক আৰু হগাৰতগাৰাই 
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থালকি। ক'কলি চাই টাটাতক ক'হি "ক'ক হব আৰু েই মতন মতন থাক। ৰালেলক মই চৰাই 

বাহতটা ভাষ্ঠঙ বাহ সাস্তজব হনাৱাৰালক োে হনট িগাই লিম।" টাটাকৰ কথাে ক'ক শান্ত হহ 

লনজৰ লবচনাে শুই পলৰি।আৰু টাটাতকা লনজৰ কামে িালগি। গধুলি সময়ে টুি এখনে উষ্ঠঠ 

এলচৰ ওপৰৰ চৰাইৰ বাহতটা ভাষ্ঠঙবলি হগ টাটাতক হিলখতি হসাণপাহী আৰু হসাতণশ্বৰ সুন্দৰলক 

বাহে বলহ আতি। লনমালখে কতপৌহািক টাটাকৰ হখিাবৰ সৎ নহি আৰু বাহ ভঙা পলৰকিনা 

েযাগ কলৰতি। ক'কক আৰু মাকক আলহ  কথাতটা হকাৱাে িুতয়া সন্মলে জনাতি। 

বনুৰ মাতক হসাণপালহ আৰু হসাতণশ্বৰ নামৰ কতপৌ হয্াৰাক মাতজ সমতয় খাবৰ বাতব 

চাউি লিয়া আৰম্ভ কলৰতি। কতপৌ হয্াৰাক খাবলি চাউি লিয়াৰ পাচলিনাৰ পাচৰ পৰা 

হবিকলনে চাউি খাবলি হকতটঙা, ষ্ঠটকষ্ঠটক, লচকুলন, হকচতকলচ আৰু চটফটী নামৰ ঘনলচলৰকা 

হকইটামানৰ আগমন আৰম্ভ হ'ি। কতপৌ হািক লিয়া চাউি ভাগ লসহেতকা িগা হ'ি। ক'কই 

লকন্তু ঘনলচলৰকা হকইটাই হসাণপালহ হেৰ চাউি হখাৱাতটা অিতপা ভাি নাপাতি। হসতয় 

হসাণপাহী আৰু হসাতণশ্বৰ চাউি খাই কৰবালি উলৰ গতিই  ক'কই চাউিৰ পহৰা লিয়া আৰম্ভ 

কলৰতি। ঘনলচলৰকা আলহতিই ক'কই লসহেক হখতিাৱাতটা ক'কৰ প্ৰধান কাম হহ পলৰি। 

ঘনলচলৰকা হকইটাৰ মাজে আতকৌ হকতটঙা আলিি অলেশয় হটঙৰ। হকতটঙাই ক'ক হবিকলনৰ 

পৰা আন হকাতনাবা হকাঠালি গ'হিই মতন মতন আলহ চাউি হখাৱাে িাতগ। অিপ পাচে 

হয্লেয়া হকতটঙাক লবচালৰ আলহ ষ্ঠটকষ্ঠটক, লচকুলন, হকচতকলচ আৰু চটফটী আলহ চাউি হখাৱাে 

িাতগ, লসহেৰ শব্দ শুলন ক'ক হিৌলৰ আলহ সকতিাতক হখিাই লিতয় আৰু চাউিে পহৰা লি হৰ 

থাতক। ক'ক আৰু ঘনলচলৰকাৰ কাস্তজয়া হকলেয়াবা পুৱাই আৰম্ভ হয়, হয্লেয়া হকতটঙাই মাক 

হশাৱা ৰূমৰ কাষৰ লখলৰলকৰ চাজাৰ পৰা লচকলচক কলৰ বনুৰ মাকক চাউি হখাজা আ্ভ কতৰ। 

হগাতটই ঘনলচলৰকাতবাৰৰ লভেৰে হকতটঙা সকতিােলক খকুৱা আৰু চািাক। হসতয় হকতটঙাই 

বনুৰ মাতক চাউি লিতি প্ৰথতম লনজৰ হপটে অিপ চাউি সুতমাৱাই িয় আৰু োৰ পাচেতহ 

বাকী হকইটাক খবৰ লিতয়। ক'কই কথাতটা িক্যকলৰ হকতটঙাক এতকবাৰ হিলখব হনাৱাতৰ। 

এতনতয়া ঘৰৰ চাউি বনৰীয়া ঘনলচলৰকাক খুউৱাে ক'কৰ িুতঘ ধাৰ আপলত্ত আৰু লনজৰ কামৰ 

দ্বাৰা মাকক বহুবাৰ বজুাই লিলিি। ক'কৰ আপলত্ত আৰু ভুলক কৰা অশালন্তৰ বাতব বনুৰ 

হিউোতক হসাণপাহী আৰু হসাতণশ্বৰক খুৱাবৰ বাতব চালৰ হকস্তজ হঘহু আলন লিতি। হকতটঙাহতে 

হঘহু খাই ভাি নাপায় য্লিও কতপৌ হয্াৰাই লকন্তু হঘহু খাই ভাি পায়। গলেতক ক'কৰ ৰূমৰ 

হবিকলন, য্ে হসাণপাহী হেৰ বাহ আতি োে বনৰু মাতক চাউি লিয়া বন্ধ কলৰতি। আনফাতি 

থকা হবিকলন এখনে ৰালেতয়ই মতন মতন চাউি লি হথাৱা হ'ি য্াতে ক'কই গম নাপায় আৰু 

হকতটঙা, চটফটী, লচকুলন হতে ৰালেপুৱাই আলহ লকচলকচাই অশালন্ত নকতৰ আৰু ক'কতয়া পুৱাই 
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অয্থা ভুলক লচঞলৰ বাখলৰ নাথাতক। আনখন হবলিকলনে ঘনলচলৰকাক চাউি লিয়া হিলখ ওচৰৰ 

গুপ্তাৰ ঘৰৰ পাইন গিে বাহতিাৱা িুহাি কাউৰী বুিবুলি-হতিৌ আৰু লৰনী-ৰাজা হেৰ চকু 

পলৰি। হবলিলনে চাউিৰ িতগ আন লকবা হখাৱা বস্তুও লিতয় হনলক লসহতে প্ৰাতয় অনুসন্ধান 

কলৰব অহা হ'ি আৰু হবিকলনৰ হৰলিঙে বলহ কা কা কলৰ লচঞলৰ বনৰু মাকক হখাৱা বস্তু 

হখাজা হ'ি। বনুৰ মাতকও কাউৰী হকইটালি িুখ িালগ হবিবলনৰ হৰলিঙে লসহেক হিিৰ 

টুকুৰা, ৰুষ্ঠট, লবসু্কট আলি লিয়া আৰম্ভ কলৰতি। লকন্তু কাউৰীৰ কা কা শুলনতিই লসহেক 

হখিাবলি ক'ক আনখন হবলিকলনলি হগ ভুলক ভুলক লচঞলৰ বাখলৰ পাগিৰ িতৰ হহাৱা হ'ি। 

ঘনলচলৰকাক মতন মতন চাউি লিয়া আৰু কাউৰীক লবসু্কট হিি খুউৱা ক'কৰ বাতব অসহয কথা। 

বহুবাৰ মাতক হবিকলনৰ হৰলিঙে লবসু্কে লিয়া হিলখতি ক'কই মাকতকা ধমধমাই গালি পাৰা 

হ'ি। ক'কই মাংসৰ হেি নাখায় বাতব হেিতবাৰ কাউৰীক মতন মতন খাবলি লিয়াে কাউৰী 

হকইটা সঘনাই হবিকলনলি অহাতয্াৱা কৰা হ'ি। কাউৰী আলহতি ঘনলচলৰকা হকইটা উলৰয্ায় 

আৰু গুলচ হয্াৱাৰ পাচে আতকৌ আলহ চাউি খাইলহ। কাউৰী আলহতি ক'কৰ ভুক ভুকলন িম্ফ 

জম্প আৰম্ভ হয়। লকন্তু কাউৰী হকইটাই ক'কক অকতনা গুৰুত্ব বা পাত্তাই লনলিতয়। এই 

সকতিাতবাৰৰ মাজতে হসাণপাহী আৰু হসাতণশ্বতৰ ক'কৰ ৰূমৰ হবিকলনে সুন্দৰলক শালন্ততৰ 

হঘহু খাই হনাতিাকা হহ হপ্ৰম লপলৰলে কলৰ থালকি আৰু হসাণপাহীতয় বাহে কণী পালৰ উমলন 

লিয়া আৰম্ভ কলৰতি। কাউৰী, ঘনলচলৰকাতবাতৰ হবিকলনে হালগ হালগ হিতেৰা কৰা আৰু ক'কৰ 

লচঞৰ বাখৰ আৰু অশালন্ত হিলখ বনুৰ মাতক ভালবতি কাউৰী আৰু ঘনলচলৰকাক হখাৱা বস্তু লিয়া 

বন্ধ কলৰব িালগব। 

বনুৰ মাতক ভবা মতে ঘনলচলৰকাক চাউি আৰু কাউৰীক হিি, লবসু্কট, মাংস লিয়া বন্ধ কলৰতি। 

লকন্তু লিনতটাে হকইবাবাতৰা হকতটঙা আৰু চটফটী আলহ বনুৰ মাকক হিখা লি থালক লচকলচক 

কলৰ থালকিলহ আৰু িগতে হগাতটইতকইটা ঘনলচলৰকাই মতন মতন আলহ হসাণপাহী আৰু 

হসাতণশ্বৰক লিয়া হঘহুৰ মাজে চাউি পালে লকবা খাবলি পায় হনলক লবচৰাে িালগি। ক'কই 

শব্দ শুলনতিই লসহেক হিৌলৰ হগ ভুলক হখিাই লিতি উলৰ য্ায় আৰু সুলবধা বুস্তজ মতন মতন আতকৌ 

আতহ। ইফাতি বুিবুলি আৰু হতিৌ নামৰ কাউৰী হয্াৰাতয়া আলহ হবিকলনে পলৰ  কা কা কলৰ 

অশালন্ত কলৰ থালকি। ঘনলচলৰকা আৰু কাউৰীৰ কাণ্ড কাৰখানা হিলখ বনৰু মাকৰ মনে িুখ 

িালগি আৰু িুলিন লবৰলেৰ পাচে বনুৰ মাতক ঘনলচলৰকা আৰু কাউৰীক হখাৱা বস্তু লিয়া আৰম্ভ 

কলৰতি।  

বনুৰ হিউোতক সিায় অলফচ পৰা আলহ ক'কক ফুৰাবলি পঞ্চম মহিাৰ পৰা েিলি হি য্ায়। 

ককই হেটৰ হগটৰ পৰা গাড়ী-মটৰ, চাইতকি, লৰক্সা আলি চাই আধা ঘণ্টা মান েিে কটাই 
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পুনৰ ওপৰলি ঘূলৰ আতহ। ষ্ঠটলিঙা, জনুুকা বজাই অহা হঘাৰাগাড়ী হিলখতি ক'কই পাতচ অেযন্ত 

ভুতক। নেুন হেটলি অহাৰ পাচে  প্ৰথতম ক'কই পিপথতটা ফুলৰবলি পাইলিি য্লিও ৰািাৰ 

পৰা গাে লচকৰা িালগ অহাে আৰু  িুবাৰলক হবতবলচয়া হহ হকাতনামতে জীৱনতটা বচাৰ পাচে 

ক'কৰ হগটৰ বালহৰ হহাৱাৰ ওপৰে বনুতয় কতঠাৰ বাধালনতষধ আতৰাপ কলৰতি। হকবি মাত্ৰ 

গাড়ীে উষ্ঠঠতহ ক'কক ঘৰৰ বালহৰলি য্াব পাতৰ। ক'কই হগটে লথয়লহ ৰািাৰ গাড়ী মটৰ চাই 

থাতকা এলিন পি পতথতৰ কিী কুকুৰ এজনী আলহ  ক'কক হিলখ থৰ হহ হৰ গ'ি। ক'কই অেযন্তয 

ভুকাৰ পাচতো োই পাতচ ভুক এটাও নামালৰতি। বৰঞ্চ অবাক হহ ক'কলি চাইতহ থালকি আৰু 

আেলৰ গ'ি। অিপ পাচে োই লনজৰ ৰঙা ৰঙৰ হচতঙিীয়া পুতেকতটাক িগে হি আলহি 

আৰু োতকা ক'কক হিখুৱাতি। বনুৰ টাটাতক ঘৰলি ঘূলৰ হগ কথাতটা বনুৰ মাকক কতিলগ। 

কুকুৰ হপ্ৰমী বনৰু মাতক পাচলিনা ক'কক ফুৰাবলি হেটৰ েিলি য্াওতে হেতৱা িগে য্াম বুলি 

ক'হি। পাচলিনা ক'কক ফুৰাবলি লনওতে বনুৰ টাটাক আৰু ক'কৰ িগে বনুৰ মাতকা লিতটলনয়া 

ষ্ঠঠন এৰাৰুট লবসু্কে এতপতকটে হি হেটৰ হগট পাতিলগ। ক'কক চাবৰ বাতব অিপ পাচে 

কুকুৰ জনী আৰু কুকুৰতটা আলহ লকিু হগটৰ পৰা লকিু িৰূে লথয় হহ ক'কক হচাৱাে িালগি। 

বনুৰ মাতক আগবালঢ় হগ লসহেক িুটা িুটালক লবসু্কট খাবলি লিতি। লসহেক লবসু্কে লিয়া হিলখ 

ক'ক খঙে জ্বলি পলক উষ্ঠঠ জলপয়াই জলপয়াই ভুলকবলি আৰম্ভ কলৰতি। কুকুৰ িুটাই পাতচ 

ওতিাটাই ক'কক এবাতৰা নুভুলকতি। বনুৰ মাতক লিয়া ষ্ঠঠন এৰাৰুট লবসু্কট িুটা পাতচ শুষ্ঠঙ শুষ্ঠঙ 

লসহতে নাখাতি আৰু বনৰু মাকৰ মুখলি হঘাপালক চাই বুজাই লিতি হয্ হব পাতৰা আলম ৰািাৰ 

ভেুৱা কুকুৰ লকন্তু আলম ষ্ঠঠন লবসু্কট নাখাও। বনুৰ মাতক বনুৰ টাটাকৰ ওচৰলি আলহ কতি, 

হচাৱা ইহতে ষ্ঠঠন লবসু্কে নাখায়। হমাক লবশ টকা এটা লিয়াতচান, মই লসহেৰ বাতব গুি হি 

ককনাট লবসু্কট িুতপতকট লকলন আতনা। এই বুলি বনৰু মাতক বনুৰ টাটাকৰ পৰা নগি ৰূপ একুলৰ 

হি ওচৰৰ িচৰি মাটধ নামৰ লিপাটধতমতণ্টি ষ্টৰ  খনৰ পৰা িুতপতকট গুি হি লবসু্কট লকলন 

আলন কুকুৰ িুটাক খাবলি লিতি। এইবাৰ কুকুৰ িুটাই কপাকপ লবসু্কট হখাৱাে িালগি আৰু 

িতগ িতগ ক'কতয়া ভুলক ভুলক োিফাি িগাতি। বনুৰ মাতক ক'কক ধমক লিতি য্লিও ক'ক 

অকতনা চুপ নহি। গুি হি লবসু্কট খাই কুকুৰ িুটা আনন্দ মতনতৰ আেলৰ গ'ি। বনুৰ টাটাতক 

ক'িা কুকুৰ জনীৰ নাম কিী আৰু ৰঙাতটাৰ নাম িািু লিতি। হসই লিনাৰ পৰা কিী আৰু িািু 

নেুন হেটে ক'কৰ জীৱনৰ এটা অংশৰ িতৰ হহ পলৰি। ক'কৰ মাতক আতবলি সময়ে কিী 

আৰু িািুক প্ৰাতয় লবসু্কট খাবলি লিয়া হ'ি আৰু লসহেক ভুলক ভুলক হখিাই ক'কই লনজৰ গিা 

ফিাৰ িগতে বীৰত্ব জালহৰ কৰা হ'ি। িাতহ িাতহ কিী আৰু িািু   বনুৰ টাটাতক েিলি  ক'ক 

ফুৰাবলি লনয়াৰ আগতেই হেটৰ হগটৰ সনু্মখে বলহ থকা হ'ি। ককতৰা গধুলি ফুলৰবলি হগ 
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লসহেক ভুলকবলি নাপাতি গা মন ভাি নিগা হ'ি।  লয্ লিনা ক'কৰ মাক ক'ক হেৰ িগে 

লবসু্কট খুৱাবলি নায্ায়, ক'কই ভুলকতি কিী আৰু িাি ুহসাণকাতি আেলৰ গুলচ য্ায়। লকন্তু বনুৰ 

মাক িগে থালকতি ক'কই ভুলক োিফাি িগাতিও লবসু্কট লনলিয়ালিতক কিী আৰু িািু আেলৰ 

নায্ায়। 

বনু হেৰ হেটৰ ওচৰতে থকা ভাৰেীয় হষ্টট হবংকৰ কাষে এটা চালৰজনীয়া কুকুৰৰ িি 

আলিি। কুকুৰৰ িিতটাৰ িিপলে আলিি এটা মুগা বৰণৰ লনতপাটি আৰু সাহসী কুকুৰ। বনৰু 

মাতক হয্ প্ৰাতয়ই কিী আৰু িািুক লবসু্কট খুৱাই লস কথাতটা িক্য কলৰতি। এলিন বনুৰ মাতক 

কিী হেক লবসু্কট খুৱাই থাতকাতে লস কপকপলক আগুৱাই আলহি। োক হিলখ কিী আৰু িািু 

আেলৰ হগ ৰািাৰ কাষে ৰখাই হথাৱা গাড়ী এখনৰ েিে হসামািলগ। কুকুৰ হপ্ৰমী বনুৰ মাতক 

মৰমতে োক কতি, েই এই লখলনতে হৰ থাক , মই হোৰ কাৰতণ িচৰি মাটধৰ পৰা লবসু্কট লকলন 

আতনা। এই বুলি বনুৰ মাতক েোেয়ালক লবসু্কট এতপতকট লকলন আলন োক লিবলি আৰম্ভ 

কলৰতি। আতকৌ এটা নেুন কুকুৰক লবসু্কট খুউৱা হিলখ খঙে জ্বলি পলক ক'কই জলপয়াই 

জলপয়াই ভুলক থালকি। কুকুৰতটাতৱ পাতচ এবাতৰা ওতিাটাই নুভুলকতি আৰু আনন্দ মতনতৰ 

লবসু্কে খাই থালকি। এতপতকট লবসু্কট খাই হশষ কলৰ পুনৰ বনুৰ মাকৰ মুখলি চাতি। বনুৰ মাতক 

োলি চাই কতি, আস্তজ আৰু নাপাৱ। কাইলি আলহলবম বনুৰ মাকৰ কথা শুলন লস ভুলক থকা 

ক'কলি হকৰালহলক চাতি আৰু গুৰু গম্ভীৰ হখাতজতৰ আেলৰ গ'িলগ। কুকুৰতটাৰ হখাজ কাটি 

আৰু হচতহৰা হিলখ বনুৰ হিউোতক োৰ নাম লিতি গুণ্ডা আৰু হেলেয়াৰ পৰা বনু হেৰ ঘৰৰ 

সকতিাতৱ োক গুণ্ডা নাতমতৰই মো হ'ি। ক'কতয়া োৰ নাম গুণ্ডা বুলিতয়ই মনে ৰালখ িতি। 

কিী আৰু িািুৰ িতৰ গুণ্ডা পাতচ সিায় লবসু্কটৰ বাতব হেটৰ সনু্মখে বলহ নাথাতক। মাতজ সমতয় 

হঠাৎতহ আতহ আৰু বনৰু মাতক োক হেলেয়া লবসু্কট লকলন আলন খাবলি লিতয়। বনুৰ মাকৰ 

িগতে গুণ্ডাই ভািিতৰ বনুৰ টাটাক আৰু ক'কক লচলন হপাৱা হ'ি। বনৰু মাকৰ িগে গুণ্ডা 

িচৰি মাটধে লবসু্কট লকলনবলি হগ হিাকানৰ সনু্মখে বলহ লবসু্কট অনালি অতপক্া কৰা হ'ি। 

ক'িী আৰু িািুে হক গুণ্ডা বনুৰ মাকৰ হবলচ বনু্ধ হ'ি। কিী আৰু িািুতয় ক'কলি ভয় কতৰ 

য্লিও গুণ্ডাই ক'কক সৰু হপাৱািীৰ িতৰতহ চাই আৰু ভুলক থালকতিও হকতৰপ নকতৰ। নেুন 

হেটে কিী, িািু আৰু গুণ্ডা এই লেলনটা কুকুৰ ক'কৰ ভাি িগ হ'ি। ক'কই য্লিও কিী আৰু 

িািুক হিলখতিই ভুলক ভুলক অলস্থৰ হয় িুলিন মান কিী আৰু িািু নালহতি হগটৰ পৰা বাতৰ 

বাতৰ জলুম চাই। লসহেক ভুলকবলি নাপাতি ক'কতৰা মনতটা হবয়া িাতগ। হেটৰ েিে হবলচ 

সময় নুফুলৰ লনজৰ ঘৰলি হসানকাতি টাটাকক টালন হি য্ায়।  
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সময় বাগৰাৰ িতগ িতগ ক'কই অসমীয়া ভাষাে অলধক বুৎপলত্ত অজধন কলৰতি। লিতন 

লিতন ক'ক অলেশয় আিহী লপ্ৰয় হহ পলৰি। ঘৰলি আিহী আলহতি ক'ক সফূ্লেধে কব হনাৱাৰা 

হহ পতৰ। আিহী আলহতি ক'কই আনলক বনুৰ মাকলিও ভয় নকৰা হয়। আিহীৰ গাতে গা 

িগাই বলহবলি িাতগ। লয্ সকি আিহীতয় কুকুৰ হবয়া পাই বা কুকুৰলি ভয় কতৰ হেতন আিহীৰ 

প্ৰলে ক'কৰ অলেতক অনীহা। আিহী আলহতি ক'কই ভািতপাৱাৰ আন এটা কাৰণ হ'ি আিহীৰ 

িগতে কাজ ুবলফধ বা হপৰা খাবলি হপাৱাৰ সম্ভাবনা থাতক। এলিন ঘৰলি আিহী আতহাতে ক'কই 

আিহীক লিগিাৰ কলৰ থকা হিলখ টাটাতক এতনতয় আিহীৰ আগে হধমালি কলৰ কতি, আমাৰ 

ক'কতটা বৰ িুষ্ট কুকুৰ। িতগ িতগ  ক'কই টাটাকৰ ওচৰলি হিৌলৰ আলহ ভুলক ভুলক টাটাকক 

ইমান গালি পালৰতি হয্ আিহী হা াঁলহে থালকব হনাৱাৰা হ'ি। ক'কৰ কথা হ'ি হমাক আিহীৰ 

আগে িুষ্ট বুলি লকয় িাজ লিলি। আিহীতয় খুউব হহা াঁ হিলখ ক'কৰ এইবাৰ আিহীৰ ওপৰে খং 

উষ্ঠঠি আৰু ভুলক ভুলক আিহীক গালি লিতি, এইতটা লকবা হা াঁলহব িগা কথা হনলক। আিহী গুলচ 

গ'হি ক'কই বৰ হবয়া পাই। হসতয় আিহী হয্াৱাৰ সময়ে লিফ্টৰ ওচৰলি হগতয়া ভুলক ভুলক হবয়া 

হপাৱাতটা বুজাই লিতয়। হসইবুলি ক'কই হশাৱাৰ সময় হহাৱাৰ পাচে আিহী থকাতটা অিতপা 

পচন্দ নকতৰ। সাধাৰণতে ক'ক সিায় লনশা এঘাৰ বজাে শুই য্ায় আৰু পুৱা ৬/৭ বজাে শুই 

উতঠ। এলিন বনু হেৰ ঘৰলি লনশা ভাে হখাৱালক আিহী আলহি আৰু ভাে খাই উষ্ঠঠ কথা 

পাতোতে পাতোতে লনশা চাতৰ এঘাৰ মান বাস্তজি। ক'কই আিহী হনাতয্াৱা হিলখ উচলপচ 

িগাবলি ধলৰতি । এটা সময়ে হয্লেয়া লনশা বাৰ বাস্তজবৰ হ'ি ক'কই আিহীৰ ওচৰলি হগ ভুলক 

ভুলক িুৱাৰৰ ওচৰলি অহাতয্াৱা আৰম্ভ কলৰতি। ক'কৰ কথা হ'ি ইমান ৰালেলিতক আনৰ ঘৰে 

আিহী থাতক হনলক। বনুৰ মাক, টাটাক আৰু আিহীতয় ক'ককৰ কাণ্ডে হা াঁলহ ৰালখব হনাৱাৰা 

হ'ি। আিহীতয়ও য্াও হিই ক'ক বুলি বালহৰ ওিাি আৰু ক'ককই আিহীক লিফ্টৰ ওচৰলিতক 

হখলি হথ আলহতহ মতন মতন থালকি। হকলেয়াবা য্লি আিহীতয় চাহ হনাতখাৱালক য্ায় ক'কই 

অেযন্ত হবয়া পাই আৰু ওিাই য্াওতে গালি পালৰ লনজৰ মনৰ কথা বযক্ত কতৰ। আিহী লপ্ৰয় 

ক'কৰ বাতবই বনুৰ টাটাতকও ঘৰলি আিহী আলহতি ক'কৰ কাণ্ড চাবলি বৰ ভাি পায়। 

ঘৰে অকতি থালকতি বনুৰ মাতক ইউ ষ্ঠটউবে লবলভন্ন গান িগাই থয় বাতব গান শুলন শুলন 

ক'কই গান খুউব ভািতপাৱা হ'ি। বনুৰ মাতক মাতজ সমতয় অকতি অকতি গুণ গুণাই গান 

গাতি ক'কই শুলন শুলন মাকৰ ওচতৰ পাজতৰ ঘূলৰ ফুতৰ। এলিন হচাফাে বলহ হপপাৰ পঢ়াৰ 

সময়ে বনুৰ টাটাতক এতনতয় ভূতপন হাজলৰকাৰ গান এটা গাবলিতহ পাতি ক'ক গুলিৰ িতৰ 

আলহ ভুক ভুকাই টাটাকৰ গানতগাৱা বন্ধ কৰাই লিতি। ক'ক আেলৰ হয্াৱাে টাটাতক আতকৌ 

হয্ই গানতটা গাবলি িতি ক'ক আতকৌ হিৌলৰ আলহ ভুলক ভুলক গান হগাৱা বন্ধ কৰাতি।তবাধহয় 
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বনুৰ টাটাকৰ গানতবাৰ ক'কই হবসুৰা বুলি ভাতব। হসই লিনাৰ পাচৰ পৰা হয্লেয়াই বনুৰ টাটাতক 

গান গায় ক'ক হিৌলৰ আলহ ভুলক গান বন্ধ কৰাই। আনলক বাথৰূমৰ লভেৰে গান  গাতিও 

িুৱাৰে েলকয়াই ভুলক হুিসু্থি কতৰ। আচলৰে কথা এতয় হয্ মাতক গান গাতি অকতনা আপলত্ত 

নকতৰ। ক'কৰ ভয়ে টাটাতক গান গাবলি এতকবাতৰ এলৰ লিতি। সৰু িৰা হিাৱািীৰ িতৰ মাকৰ 

প্ৰলে ক'কৰ মৰম ভািতপাৱা অেযালধক। বনুৰ টাটাতক য্লি হধমালিতেও মাকলি হাে এখন 

হটাৱাই হিখুৱাই ক'কই ভুলক ভুলক হখলি আতহ লকন্তু মাতক য্লি হাতেতৰ মালৰও হিখুৱাই ক'ক 

উিাসীন হহ বলহ থাতক।  

ক'কক হবজী লিয়াবলি লনওতে হপট এণ্ড হভটৰ কাকেীতয় এলিন ক'হি "ক'ক এলেয়া 

গাভৰু হয্লেয়া োইক এবাৰ হপাৱািী জগাবলি লিয়ক। মই িাঙৰ কলৰ আতপানাক আধা লিম 

মই আধা িম।" বনুৰ টাটাতক কতি "ভাি কথা, পাতচ সকতিা ক'কৰ ওপৰে লনভধৰ কলৰব আৰু 

আলম ক'কই য্লি প্ৰাকৃলেক লমিন লবচাতৰ হেলেয়াতহ ক'কক হপাৱালি জগাবলি লিম। নহতি 

আমাক ক'কৰ হপাৱািী নািাতগ। আলম হপাৱািী হবলচবও হনাৱাতৰা আৰু হপাৱািী আনক লি 

লিয়াৰ পাচে ক'কই মন মালৰ থালকতি সহয কলৰব হনাৱালৰম।" এলিন ক'কৰ স্বাস্থয পৰীক্াৰ বাতব 

টাটাতক ক'কক খানাপাৰালি লনওতে আন এজন মানুতহ হেওতিাকৰ মো পাগ এটা অনা 

হিলখতি। কাকলেৰ কথাতটা বনুৰ টাটাকৰ মনে পলৰি আৰু মো পাগতটাৰ গৰাকীৰ আগে 

কথাতটা ক'হি। মো পাগতটাৰ গৰাকীতয় ক'হি িুতয়াটাতক ওচৰ চপাই লি চাওক আৰু আতপানাৰ 

ক'কই লক বযৱহাৰ হিখুৱাই প্ৰথতম চাই িওক। ক'কক টাটাতক হটবুিৰ ওপৰৰ পৰা নমাই মো 

পাগতটাৰ ওচৰলি লনবলিতহ পাতি, ক'কই ভুলক ভুলক োলি হচাচা িতি। মো পাগতটাতৱ ক'কৰ 

ৰণচণ্ডী মূত্তী হিলখ ভয় খাই হবক লগতয়ৰ িগাই লপচুৱাই গ'ি আৰু ক'কই ভূলক ভুলক আগুৱাই 

গ'ি। এবাৰ ক'কই োলি এতনলক হচাচা িতি হয্ ভয়ে মো পাগতটা হগ গৃহস্থৰ ভলৰৰ েিে 

হসামাই কলপবলি ধলৰতি। ক'কৰ কাণ্ড হিলখ ক'কৰ হিউোতক মো পাগতটাৰ গৃহস্থলি চাই হা াঁলহ 

মালৰ ক'কক আেৰাই টালন আলনতি আৰু ক'কক হি ঘৰ পাতিলগ। ক'কৰ হপাৱািী জতগাৱা 

লচন্তাতৰা লসমানতে ইলে পলৰি। 

লিন বাগৰাৰ িতগ িতগ ক'কৰ কাম কাজ বযৱহাৰ পালে মাানুহৰ িতৰ অলধক গাঢ় হবলি 

ধলৰতি। ক'কতয়া লনজতক কুকুৰেলক মানুহ বুলিতহ ভালববলি ধলৰতি। বনুৰ মাক আৰু টাটাকৰ 

িগে ক'ক হয্লেয়া ফুলৰবলি হকাতনা লমলেৰ কুটুমৰ ঘৰলি য্ায়, ক'কই পকাে বলহবলি লিতি 

নবতহ। মাক টাটাকৰ িগে সমাতন শাৰী পূৰাই হচাফাে  বলহবলি িাতগ। হসতয় বনুৰ মাতক 

কৰবাে ক'ককলি ফুলৰবলি গ'হি  ক'কৰ বাতব এখন টাতৱি বা লবচনা চািৰ হি ফুতৰ। হচাফাে 

মাক টাটাকৰ মাজে হসইখন পালৰ লিব িাতগ আৰু ক'ক োে বলহ থাতক আৰু লিগিাৰ 
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নকৰালক কথাৰ ভাগ িয়। হচাফাে বলহবলি লনলিতি ক'কই লিগিালৰ কলৰ থাতক। ক'কৰ কথা 

হ'ি মই আিহী, গলেতক মই লকয় পকাে বলহম। আমাৰ ঘৰলি গ'হি আলম হকাতনা আিহীতক 

পকাে নবহাও। কুকুৰ হবয়া হপাৱা মানুহৰ ঘৰলি হসতয় ক'কক কাহালনও মাক -টাটাতক িগে 

লনলনতয়। 

বনুৰ মাকৰ এটা অভযাস আলিি হয্ বান্ধবীৰ িগে মবাইিে কথা পালেতি সময় পাহলৰ 

য্ায়। হকলেয়াবা এঘণ্টা, হকলেয়াবা হিৰঘণ্টা, হকলেয়াবা িুঘণ্টা বা োতোলকতয়া হবলচ। বনুৰ 

মাতক হফানে কাতৰাবাৰ িগে  ৩০/৪০ লমলনটমান কথা পোৰ পাচতে ক'কৰ উচলপচ আৰম্ভ 

হয়ণ এবাৰ মাকৰ ওচৰলি য্ায় এবাৰ টাটাকৰ ওচলি য্ায় আৰু মুতখতৰ হগাৰ হগাৰাই থাতক। 

এঘণ্টা মান হতিই িৰূৰ পৰা মাকলি চাই ভুকা আৰম্ভ কতৰ। িগৰ বান্ধবীৰ িগে কথা পোে 

অশালন্ত কৰা বাতব হয্লেয়া মাতক ধমধমলন লিতয় হেলেয়া ক'কই হগ টাটাকক ভুকা আৰম্ভ কতৰ 

টাটাকক কয়, মাক হফান থবলি হকাৱা। নহতি হিইনে ষ্ঠটউমাৰ হব। হেলেয়া েুলমতহ 

হম্পিোিে হবান্দাপৰ লিব িালগব। ক'কৰ উৎপােে টাটাতকও এসময়ে ইংলগতেতৰ মাকক 

হফান থবলি কয়। হফান হথাৱাৰ পাচে মাতক ক'কক গালি পাতৰ, হোৰ উৎপােে কথা এষাতৰা 

পালেব হনাৱালৰ। টাটাতক হেলেয়া মাে িগায়, এষাৰ নহয় িুঘণ্টা বুলি হকাৱা। হিণ্ড িাইনৰ প্ৰলে 

ক'কৰ অনীহা আৰু হবলি। হফানতটা বাস্তজতিই ভুলক অলস্থৰ হহ পতৰ। ইয়াৰ কাৰণ লক বনৰু 

টাটাতক হকাতনালিতন বুস্তজ নাপাতি। হয়তো হিণ্ড িাইনৰ শব্দতটা ক'কই সহয কলৰব হনাৱাতৰ। 

ষ্ঠটলভে লচলৰতয়ি চাই ক'কই বৰ আমলন পায়। লকন্তু লচতনমা চাই বৰ ভাি পায়। োতে আতকৌ 

একচন লচতনমা ক'কৰ অলধক লপ্ৰয়। ক'কৰ বাতবই বনুৰ মাতক অসমীয়া লচলৰতয়ি হচাৱাও বাি 

লিতি। সলন্ধয়া চাতৰ সাে আঠ মান বাস্তজতিই ক'কই লচতনমা চাবৰ বাতব উচলপচ িগাই ষ্ঠটলভ 

ৰূমলি অহা হয্াৱা আৰম্ভ কতৰ। আঠ বাস্তজতি টাটাতক লচতনমা এখন হনটলেক্স বা আমাজান বা 

লিজনী হটষ্টাৰে িগাই লিতয় আৰু ক'কই হচাফাখনৰ মাজে বলহ হচাৱা আৰম্ভ কলৰ।ভুলক ভুলক 

এফাতি মাকক আৰু আনফাতি টাটাকক বহুৱাই হি আনন্দ মতনতৰ লচতনমা হচাৱাে মন লিতয়। 

ক'কই লচতনমা লক বুস্তজ পায় বনুৰ টাটাতক গম নাপায় লকন্তু ক'কৰ উৎপােতে মাহতটাে ২০/২৫ 

খন লচতনমা চাব িগা হয়। লচতনমা চাব মন হনাতয্াৱা লিনা ইউ ষ্ঠটউবে গান িগাই লিতি ক'কই 

গান চাই থাতক আৰু টাটাতক কাষে বলহ কম্পম্পউটাৰে লনজৰ কাম কলৰ য্ায়। ক'কও খুচ 

টাটাকৰ কাতমা হহ য্ায়। ক'কৰ িগে ষ্ঠটলভে গান চাই চাই বনুৰ টাটাকতৰা পুৰলণ লিনৰ 

অলভতনত্ৰী শলম ধিা ঠাকুৰ, মুমোজ আৰু আশা পাতৰখ আলিক আস্তজ কালিৰ অলভতনত্ৰী 

সকিেলক হবলি ভাি িগা হ'ি। আগতে হনাতচাৱা বহু লচতনমাৰ গাতনা ক'কৰ িগেৰ টাটাকতৰা 

হচাৱা আৰু শুনা হ'ি। 
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কাউৰী, কতপৌ, বালিমাহী, ঘনলচলৰকা, ৰািাৰ ভেুৱা কুকুৰ এইতবাৰৰ িগে হা াঁলহ 

হধমালিৰ মাতজতৰ ক'কৰ লিনতবাৰ পাৰ হবলি ধলৰতি।বনু হেৰ হেটে  হঠাতে এলিন হবান্দা 

নামৰ এটা মো হমকুৰী আৰু য্াইমলন নামৰ এজনী মাইকী হমকুৰীৰ আলব ধভাব ঘষ্ঠটি। ৰালে 

হ'হি হমকুৰী িুটাই িাষ্টলবন হখাচতৰ আৰু লিনে কৰবাে ঘূলৰ ফুতৰ নেুবা কাতৰাবাৰ গাড়ীৰ 

েিে শুই থাতক। এলিন আতবলি ফুলৰবলি য্াওতে ক'কই গাড়ীৰ েিে শুই থকা ক'িা 

হবান্দাতটাক হিলখ হখলি গ'ি। হবান্দাও সুিায় এৰা ভকে নালিি। আকাৰে সৰু হিলখ ক'কক 

হফতপৰীপালে ধলৰতি। ক'কতয়া ৰণচণ্ডী মূত্তী ধলৰ ভুলক থালকি। এসময়ে হবান্দাই গাড়ীৰ েিৰ 

পৰা ওিাই হিৌৰমালৰ ওৱািে উষ্ঠঠ কাষৰ ঘৰলি পিাই গ'ি। ক'ক আতবলি ফুলৰবলি গ'হি 

হমকুৰী আলহতি হনলক গাড়ীৰ েতি েতি জলুম চাই লসহেক হখিাতটা ক'কৰ এটা হিলনক কামৰ 

িতৰ হহ পলৰি। ক'কৰ  ওপৰে খং উষ্ঠঠ বা খািয লবচালৰ ৰালে হবান্দাই মাতজ মাতজ হেটৰ বন ু

হেৰ হেটৰ সনু্মখে জাবৰ ভৰষই ৰখা পলিলথনৰ হপতকটতবাৰ খুচলৰ লচষ্ঠঙ হপতিাৱা হ'ি। এলিন 

ৰালে ক'ক আৰু টাটাতক  হজাপ হি থালক হবান্দাক হিৌৰাই হিৌৰাই েিে হথ আলহিলগ। িুলিন 

মান হবান্দা নালহি য্লিও েৃেীয় লিনা ৰালে আলহ হবান্দাই আলহ মতন মতন ক'কৰ মাকৰ ফুিৰ 

টাব এটাে পায়খানা কলৰ হথ গ'িলহ আৰু িগতে ক'কৰ টাটাকৰ এপাট হজাোে হপিাব কলৰ 

হথ।গিলহ। হবান্দাৰ কাণ্ড হিলখ ক'ক খঙে জ্বলি পলক উষ্ঠঠি আৰু হবান্দাক আতবলি সময়ে 

লবচালৰ লবচালৰ হকম্পাচৰ পৰা হখিা হ'ি। বনুৰ টাটাতকও িাষ্ঠঠ হি হবান্দাক  হখতিাৱাে হবান্দা 

নহা হ'ি। হবান্দাক হখতিাৱাৰ পাচে ক'ক আতকৌ কিী, িািু, গুণ্ডা হেৰ িগে বযি থালকি। 

িগতে ঘৰৰ হবিকলনে ঘনলচলৰকা, শালিকা, কাউৰী, কতপৌ হয্াৰৰ িগে ক'কৰ ওতখানা 

ওতখালন চলি থালকি। মাকৰ মৰতম ক'কক লিতন লিতন আিসুৱা কলৰ েুলিতি। গৰমৰ লিনে 

এলচ নহতি থালকব হনাৱাতৰ আৰু ঠাণ্ডাৰ লিনে লহটাৰ  নহতি থালকব হনাৱাতৰ। লনজৰ হিাৱািী 

সাে সাগৰ হেৰ নিীৰ লসপাতৰ থকাে মাক আৰু টাটাকৰ িগ লহচাতব ক'ক প্ৰলেতটা মূহুেধতে 

সুখ-িুখ, হা াঁলহ কাতন্দানৰ সমভাগী হ'ি। মহাভাৰেে য্ুলধষ্ঠিৰৰ হশষ সংগী হহাৱাৰ িতৰ Wonder 

Pug Coco বনুৰ মাক টাটাকৰ সংগী হহ লশশু কৃষ্ণই হিখুউৱাৰ িতৰ আিলৰে আৰু অতিৌলকক 

কামকাজ কলৰ জীৱনৰ বাটে আগুৱাই গ'ি। 
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