পুেজার জামা: আমােদর �িৃ ত

মহারাজািধরাজ উদয়চাঁদ মিহলা মহািবদয্ালয়
িবজয় চাঁদ েরাড, পূবর্ বধর্মান
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পু েজার জামা: আমার �ৃিত: এক
েলখা: রা�া ম�ল (�ািণিবদয্া িবভাগ ,ষ� েসিম�ার, 21)

বাঙািলর বােরা মােস েতেরা পাবর্ণ। তার মেধয্ সবর্ে�� হেলা দুগর্াপূজা। পুেজােক েক� কের এক মাস আেগ েথেক পুেজা পুেজা সাড়া
পেড় যায়। শিপংমল, বাজার, েদাকানগিলেত েকনাকাটার জনয্ িভড় জেম ওেঠ। এর মেধয্ সবেচেয় েবিশ িভড় েদখা যায় জামা কাপেড়র
েদাকােন।
আিম সারা বছর ধের অেপ�া কের থািক এই িদনগিলর জনয্। নতুন জামা েকনার অনু ভূিতই আলাদা। জামা েকনার অিছলায় বাবা মা র
সে� ের�ুেরে� খাওয়া, েঘারা, আন�, মজা কের ছু িটর িদনগেলা েবশ ভােলাভােব েকেট েযত। এেতাটুকু �া� েবাধ করতাম না।
আবার বয্াগ খু েল নতুন জামাগেলা পের েদখতাম। সু েযাগ েপেলই মা-বাবার েচাখেক ফাঁিক িদেয় বারবার েসই জামা গেলা পের
েদখতাম। মা-বাবার পাশাপািশ আৎমীয়রাও নতুন জামা উপহার িদত। পের ব�ু েদর সােথ েদখা হেল আেলাচনা হেতা পু েজায় কার
কতগেলা নতুন জামা হেয়েছ। মহা ষ�ী েথেক মহাদশমী পূ জার এই পাঁচিট িদন দুেবলায় নতুন জামা পের ভাই েবােনেদর সােথ ম�েপ
ম�েপ ঘু রেত যাওয়ার মজাটাই েবশ আলাদা। আেগ বাবােক বলতাম নতুন জামা পের কয্ােমরােত ফেটা তুেল েদওয়ার কথা। িক�
বতর্ মােন হােত হােত েমাবাইল আসােত নতুন জামা পেড় নানান েকৗশেল েসলিফ, �পই েনওয়ার আন� দশ গণ েবেড় েগেছ।
আমার এখেনাও মেন পেড় েছাট েবলায় একবার খু ব পছে�র একিট জামা বািড়েত িনেয় এেস েচােখ পেড় েসিটেত গ�েগাল রেয়েছ। মা
েসিটেক পা�ােনার কথা বলেতই আিম খু ব কা�াকািট কেরিছলাম। িক� সবেচেয় মজার বয্াপার িছেলা পেরর িদন বাবা েদাকান েথেক
বািড় িফের এেস আমার হােত একিট পয্ােকট িদেয় বেলিছল “েবটা এটা েতার জনয্” – আিম েসটা খু লেতই েদিখ েগালািপ রেঙর একিট
লং �ক যা আমার খু ব পছ� হেয়িছল। েসই বছের পু েজার ম�েপ যাওয়ার পর সবাই আমােক ‘পু তুেলর মত লাগেছ’ বেল খু ব আদর
কেরিছল – এটা আমার কােছ িচর �রণীয় হেয় থাকেব।
গত দু'বছের এই েকািভড পিরি�িতর কারেণ পু েজার জামা েদাকােন িগেয় েকনা হয়িন, সবই অনলাইেন শিপং করা হেয়েছ – এই সেবর
মেধয্ েকনাকাটার মজাটাই েযন হািরেয় েগেছ। আিম কেলজ কতৃর্পে�র কােছ কৃত� আমােক পু নরায় এই িদনগিলর কথা মেন কিরেয়
েদওয়ার জনয্। কেলজ েথেক না বলা হেল হয়েতা �ৃিতগেলা মেনর মিণেকাঠায় েথেক েযেতা, কাগেজর পাতায় ঠাঁই েপত না।
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পু েজার জামা: আমার �ৃিত: দুই

েলখা: েসৗিম সাহা (পু ি�িবদয্া িবভাগ, চতুথর্ েসিম�ার,21)
দুগর্াপু েজার খু িশ িনেয় শরৎ এেলা আবার
আমরা তবু বি� আজও েকাথাও েনই যাবার।
জানলা িদেয় বাইের তাকাই আকাশজু েড় নীল
কােশর বেন লাগেলা েদালা আমার ঘের িখল।
নতুন েপাশাক নতুন জামা সাজেবা একা ঘের
ব�ু ছাড়া পু েজার িদেন মন েয েকমন কের।

এই পৃ িথবীর কিঠন অসু খ সারেব কেব মােগা
আর েথেকা না মু খ িফিরেয় দুগর্া তুিম জােগা।
�ৃিতর পাতায় আনােগানা ঠাকুর েদখার সাজ
েসই েসিদেনর আন�গান েকাথায় বেলা আজ?
দশভূজা েদবী েতামায় জানায় মনসকাম
েতামার ি�শূ ল হানু ক মােগা নতুন েরােগর নাম।।

বাঙালীর ে�� উৎসব হেলা দুেগর্াৎসব। দূগর্াপুেজার এই চারিট িদেনর জনয্ মানুেষর মন সারাটা বছর আকুলভােব অেপ�া কের থােক।
িক� কেরানা অিতমাির পিরি�িতেত িকছু টা হেলও পাে� িগেয়েছ পু েজার েসই সাজ, েসই আন�। �িতমা দশর্েনর ে�ে�ও জাির
হেয়েছ িকছু িবিধিনেষধ। িক� এই দুেগর্াৎসবেক িঘের িবেশষ িকছু মু হুতর্ �ৃিত হেয় মানু েষর মেনর মিণেকাঠায় িচরটাকাল রেয় যায়।
েতমিন আমার জীবেনও দুেগর্াৎসবেক িঘের িচর�রণীয় চমক�দ এক িবেশষ মু হূতর্ আেছ। তা িনেয়ই আজ েলখা শরু করলাম।
েছাটেবলা েথেকই েদেখ আসিছ �িত বছর পু েজার সমেয় মা এবং বাবা �ােমর গরীব দুঃ� মানু ষ ও িশশেদর ব� অথর্াৎ জামাকাপড়
�দান কের। েছাটেবলায় এর মমর্ বা অথর্ না বু ঝেলও বড় হেয় বু ঝেত িশেখিছ েসই মানু ষগেলার ক�। তাই এখন আিমও মা-বাবার এই
কােজ অংশ�হণ কেরিছ। �িতবছর মা-বাবার সােথ আিমও েসই গরীব দু� িশশ ও মানু ষগিলর হােত ব� তুেল িদ। তখন েসই মানু ষগিলর
মন নতুন ব� েপেয় আনে� ভের ওেঠ, মু েখেত হািসর িঝিলক েদখা যায়। তােদর আন� হািসমু খ েদেখ আমার েচাখ েথেক জল গিড়েয়
পেড়। েসই সম� মানু ষগেলার সােথ আন� ভাগ কের িনেত েপের আিম খু বই খু িশ এবং গিবর্ত।
“পু েজা মােনই নতুন জামা, নতুন সাজ
উ�ােস মন ভরা
পু রেনা েসই সকল িচর মধু র �ৃিত
আবার নতুন করা।“
দুেগর্াৎসব সকেলর উৎসব মা বছেরর এই চারিট িদন সকল স�ানেদর খু িশ েদখেত চান। আমরা পু েজােত অেনক অেনক জামাকাপড়
িকিন, সহজ কের বলেত েগেল বলা যায় �েয়াজেনর অিধক জামা কাপড় িকিন। িক� েয সকল মানু ষ পয়সার অভােব সারা বছরই �ায়
ক� কের সংসার চালায় এমনিক মােয়র পু েজােতও নািম দািম েপাশাকেতা দূরহ�, িন�মােনর ব� েকনারও পয়সা েনই েসই সম�
মানু ষেদর ব�দান কের েয িক �কার আন� লাভ করা যায় তা বেল েবাঝােনার নয়। গরীব দু� এই মানু ষগেলার মু েখ একটু হািস
েফাটােনার এই মূ হূতর্ িচরটাকাল িচর�রণীয় হেয় আমার মেনর মিণেকাঠায় েকাঠায় �ৃিতর চাদের েমাড়া থাকেব। ভিবষয্েতও আিম
এইসব গরীব দু� মানু ষগেলার পােশ এই ভােবই দাঁড়ােত চাই।
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পু েজার জামা: আমার �ৃিত: িতন
েলখা: অননয্া পাল (�ািণিবদয্া িবভাগ, ষ� েসিম�ার,21)

কথােতই আেছ বাঙািলর বােরা মােস েতেরা পাবর্ণ। এই েতেরা পাবর্ণ এর মেধয্ এক এবং অনয্তম হেলা দুগর্াপুেজা। এককথায় বাঙািলর
ে�� উৎসব। চারিদনবয্াপী চলা এই উৎসব বাঙািলর জীবেন আনে�র েজায়ার িনেয় আেস। বছেরর এই চারিট িদন বািক িদনগেলা েথেক
স�ূ ণর্ মা�ায় আলাদা।
পু েজার চার িদেন সকাল-িবেকল দুেটা কের েমাট আটটা জামােতা হেতই হেব, েছাট েথেকই ব�ু েদর সােথ গে�র সূ ে� আিম তাই
জানতাম এবং মানতামও খু ব। মেন আেছ স�মীর রাে� পরা জামা, দশমীর িদন সকােল আবার পেরিছল বেল আমার এক ব�ু েক িনেয়
বািকরা ভীষণ েলগপু িলং কেরিছল। এই ঘটনার পর েথেক এই িনছক অেহতুক িনয়মেকই েমেন চলতাম। বলা েযেত পাের এক �কার
ভয় কাজ করত, যিদ আমােক িনেয় মজা কের, একই জামা পরেল। তেব জেয়� ফয্ািমিল এবং পু েজার আেগই জ�িদন হওয়ার সু বােদ
আটটা েকন তার েবিশই জামা হেতা। তাই বাবা-মােয়র কােছ েকানিদন েজদ করেতও হয়িন।
তেব �াস িসে� পড়াকালীন এক ঘটনা আমার এই অেহতুক ধারণার িবপু ল পিরবতর্ ন িনেয় আেস। নবমীর রাে� আমরা সপিরবাের েসবারই
�থম ঠাকুর েদখেত যাই বড়শূ েল। আমােদর ঠাকুর েদখার জায়গাটা শহেরর বাইের, বলা েযেত পাের একটু �াময্ পিরেবেশই িছল। হঠাৎ
েদখলাম একজন মিহলা খু ব গিটসু িট হেয় বেস আেছ। ম�েপ েঢাকার িবশাল লাইন েথেক দাঁিড়েয় অেনক�ণ ধের পযর্েব�ণ কের
বু ঝলাম উনার েকােলর মেধয্ রেয়েছ একিট অধর্ন� বা�া। মােক কারন িজে�স করােত মা বেলিছল, পু েজা আনে�র হেলও সবাই েসই
আনে� �শর্ পায় না যার মূ ল কারণ এই দাির�তা। তাই এত জামাকাপেড়র চাকিচেকয্র িভেড়ও একজন বা�া অধর্ন�। খু ব খারাপ
েলেগিছল মােয়র কথা শেন। ঠাকুর দশর্েনর েশেষ তােদর িকছু সাহাযয্ করার জনয্ ওই জায়গায় িগেয়ও তােদর েদখা পাইিন। ঐিদেনর
পর েথেক শরু কির ভাঁেড় টাকা জমােনা। পেরর বছর পু েজার আেগ ওই জমােনা টাকা এবং বাবার আেরা িকছু সাহােযয্ একিট
ফাউে�শনেক পু েজার জামা িবতরেণর কােজ টাকা তুেল েদই। বাবার কােছ শেনিছলাম ওই ফাউে�শেনর কাকু-কািকমাররা আমার এই
উেদয্ােগর খু ব �শংসা কেরিছল। ওই ফাউে�শন দূর-দূরাে� মানু ষেদর মেধয্ জামা কাপড় িবতরণ কের। বতর্ মােন আিম আমার এই
উেদয্ােগর মূ লয্ বু িঝ এবং আজেক দাঁিড়েয় মেন হয়, গান িশেখ গােনর লাইনগেলা সিঠক �েয়াগই আিম কেরিছলাম –
“কাঁদেছা েকন আজ ময়নাপাড়ার েমেয়
নতুন জামা �ক পাওিন বু িঝ েচেয়
আমার কােছ যা আেছ সব েতামায় েদব িদেয়
আজ হািস খু িশ িমেথয্ হেব েতামােক বাদ িদেয়।।“
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পু েজার জামা: আমার �ৃিত: চার
েলখা: সু রভী েঘাষ (�ািণিবদয্া িবভাগ, ষ� েসিম�ার,20)

জীবেনর সবেচেয় মধুর সময় িনঃসে�েহ ৈশশবকাল। আমরা বারবার িফের েপেত চাই েসই সারলয্ মাধুযর্পূণর্ সময়েক েযখােন েকােনা
িচ�া-ভাবনা দুি��ার েকােনা �ান েনই, আেছ শধু আন� হুে�াড় েখলাধু েলা। এইসু �র �ৃিতময় মু হূেতর্ র মেধয্ আমার পু েজার িদন
গেলা খু ব ��ভােব মাথায় গাঁথা আেছ। পড়ােশানার ফাঁেক কয্ােল�ার এর মেধয্ বড় কের দাগকাটা থাকেতা দুগর্া পু েজার িদন গেলার।
সােথ থাকত কিড়গেণ মােয়র আগমেনর অধীর অেপ�া।
বছেরর শরুেতই শধু না, পু েজা েশষ হেলই পেরর বছেরর পু েজার িদন গেলা খাতার িপছেন িলেখ রাখতাম। পরী�া েশষ হেল েলেগ
েযত তাড়া পু েজার নতুন জামা েকনাকািটেত। এই েদাকান, েসই েদাকান ঘু ের মা বাবার হাত ধের খু ব উৎসােহর সােথ বাজার করতাম।
মামা মািস যখন জামা িদেয় পাঠােতা তখন আমার খু ব ভাল কের মেন আেছ, আন� উৎসােহর বেস এক েবলা ভাতই খাইিন। উঃ েসই
িদনগেলা সিতয্ই খু ব রিঙন।
আজ অেনকটা সময় েপিরেয় েগেলও মােয়র আগমেনর আন� েকান অংেশ কেমিন। িক� েসই তিড়ঘিড় বাবা-মােয়র সােথ বাজাের
িগেয় কিড় গেন গেন জামা কাপড় েকনার আন� আজ আর েনই। সারেলয্ মাখা িদন হািরেয় েগেছ মহাকােলর গভীের। তেব এখন
আমার িনেজর জনয্ িকছু েকনার েথেক অনয্েদর িদেত েবশ ভােলা লােগ। অনয্েদর েসই অমিলন হািস েযন পু েজার আনে� েসানার
মু কুট পিরেয় েদয়। িনেজর জমােনা টাকা বা েছাটখােটা উপাজর্েনর টাকায় েযন বছেরর সবেথেক রিঙন িদনগেলা িনেজেক উপহার েদই।
িশশ-িকেশার-িকেশারী িনিবর্েশেষ িনেজেদর েসরা পু েজা পু র�ৃত কির আমরা �িত বছর বছর।
আমার ভাষায় –
“আমারও মা েতামারও মা; ভাই েমারা সবাই সমান।
আমার জামা েতামার জামা; পূ জােভেদ আন� একইমান।
পু েজা আমার পু েজা েতামার েহাক, শভ আন� জােগ।।“
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পু েজার জামা: আমার �ৃিত: পাঁচ
েলখা: িদশা দৎত (�ািণিবদয্া িবভাগ, তৃতীয় েসিম�ার,21)

বাঙািলর সবর্ ে�� উৎসব দুগর্াপূজা। তেব বতর্ মােন শধু বা�ালীেদর মেধয্ই এই পুেজা সীমাব� েনই। িব�ৃ িত বািড়েয় জািত-ধমর্-বণর্
িনিবর্েশেষ �িতিট মানু েষর কােছই এক িবরাট আনে�র উৎসব হেয় দাঁিড়েয়েছ। এই পু েজার জনয্ বাঙািলরা একটা েগাটা বছর অেপ�ায়
িদন েগােণ। পু েজার চারিট িদন বাঙািলর জীবেন সবেথেক আনে�র িদন হেয় ওেঠ। তাই বাঙািলরা �িতবছর �ায় এক মাস আেগ
থাকেতই পু েজার ��িত িনেয় েমেত ওেঠ। খাওয়া-দাওয়া, ঠাকুর েদখা, নতুন নতুন জামা পের ম�েপ পু �া�লী েদওয়া এসব কেরই
িকভােব েয চারিট িদন িনেমেষ পার হেয় যায় তা বাঙািলরা বু েঝ উঠেত পাের না।
�িতিট পিরবােরই পু েজার জনয্ এক মাস আেগ থাকেতই জামা কাপড় েকনাকাটা করার িহিড়ক পেড় যায়। েকউ েকউ হয়েতা একসে�
অত েবিশ জামাকাপড় িকনেত পােরন না, িক� অ�ত দু' একিট নতুন িকেন মােক দশর্ন কেরন। আমরাও �িতবারই �ায় একমাস আেগ
েথেকই শিপংেয়র �য্ান কির। েবান আর আিম িমেল আেলাচনা করেত থািক এবছর িক েকনা যায়। তারপর সকেল িমেল একিদন শিপংেয়
েবিরেয় পড়া। পু েজার শিপং আলাদাই মজার। �িতিট সদেসয্র পছ�েক মাথায় েরেখ েকনাকাটা করা।
গত েদড় বছর ধের কেরানার কারেণ পু েরা বাজারটা, শিপং মল বা েদাকান েথেক না হেলও অনলাইেন অডর্ার িদেয় েবশ িকছু জামা
েকনা হেয়েছ। এছাড়া মামাবািড় – িপিসরবািড় েতা আেছই। এক এক বছর হয়েতা এেতা জামা হেয় যায় যা হয়েতা চার িদেনর েথেকও
েবিশ। েসে�ে� পেরর বছর পু েজার অেপ�ায় েসগিলেক সযেৎন তুেল রাখা হয়। মজার বয্াপারটা হল জামা েকনার সােথ সােথ কখন
েসটা পরেবা এিনেয় আমার উৎসােহর েশষ েনই। তারপেরর পবর্িট হেলা েসগেলােক িফিটংস করােত েটলােরর কােছ পাঠােনা। তারপর
শরু হয় চারিট িদেনর মেধয্ েকানিট েকান িদন পরেবা তার বাছাইকরণ। এইটা আমার েছাটেবলাকার �ভাব যা আজও ছাড়েত পািরিন।
এভােবই �িতবছর পু েজার আেগর জামা েকনার ��িতপবর্ আমার েশষ হয়।
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পু েজার জামা: আমার �ৃিত: ছয়
েলখা: অে�ষা দাশগ� (�ািণিবদয্া িবভাগ, তৃতীয় েসিম�ার,21)

আসেবা আসেবা কের পুেজাটা এেস পরল হামাগিড় িদেত িদেত। তেব এবারও েসই সাবধানী পুেজা। নতুন জামা পের, িভেড় েমশা,
মা�হীন, দুগর্াপু েজা আবার কখেনা েদখেবা িকনা েসটা ভাবেলই মন খারাপ হেয় যায়। কেরানাকােল �িতিদন ম� েদখেত েদখেত, েমেন
িনেত িনেত, আর মািনেয় িনেত িনেত, কখন েযন ওড়না ধের টান েদয় েফেল আসা েমেয়েবলা। আসেল পু েজা মােনই নতুন জামা। নতুন
জামা পাওয়ার অেপ�াই পাওয়ার আন� অেনক গণ বািড়েয় িদত। বাবা হয়েতা িদেয়েছ একটা, িক� আৎমীয়-পিরজেনর েথেক
পাওয়াগেলা বছেরর এই চারেট িদনেক সাত রেঙ রািঙেয় িদেতা।
দূেরর েকােনা ি�য়জেনর েথেক আসা জামা হয়েতা আকাের বড় হেয়েছ, বা েবশ েছাট, তবু ও কুছ পেরায়া েনই। নতুেনর গ�টাই সব
ভুিলেয় িদত। েসই সব জামাই মহানে� পের েবর হেয়িছ ঠাকুর েদখেত, বলা ভােলা েদখেত নয় েদখােত। পাওয়ার �থমিদন েথেকই
গনেত গনেত আর পের �ায়াল িদেত িদেত আটেপৗের হেত শরু করা নতুন জামাগেলার হাত ধেরই পা িদতাম মহালয়ার েভাের।
ব�ু েদর মু েখ তােদর 12-14িট জামার কথা শেন শরৎ িবেকেল েনেম আসেতা মনখারািপ েমেঘর দল। একবার মােক েস কথা বলেতই মা
েহেস িজ�াসা কেরিছল “কার কটা হেলা?” অিত উৎসােহ িল� আউেড় েযেতই মা িজ�াসা করল – “হয্াঁ ের আমােদর রুনু র কটা হল
িজ�াসা কেরিছ ?” রুনু র মা তখন আমােদর বািড়েত কাজ করেতা আর সে� আসা রুনু িদ িছল আমার পু তুল েখলার সাথী। আিম বললাম
– “েকন একটা!” তাও মা আবার িজ�াসা করল – “কটা বলিল?” আিম েঠাঁট ফু িলেয় বললাম – “বললাম েতা একটা।“ মা েকােল েটেন
িনেয় আমােক বেল উেঠিছল........ .
“মা কিহল, মধু িছ িছ,

েকন কাঁেদা িমছািমিছ,

গিরব েয েতামােদর বাপ।
এবার হয়িন ধান,

কত েগেছ েলাকসান,

েপেয়েছন কত দুঃখ তাপ।
তবু েদখ বহু ে�েশ,

েতামােদর ভােলােবেস,

সাধয্মত এেনেছন িকেন।‘
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