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রথের মেলা: আোর স্মৃতি: এক
লেখা: রাস্না মন্ডে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ ,ষষ্ঠ লেণমস্টার, 21)

আষাঢ় মাসের শুক্লপসের ণিতীযা ণতণিসত রিযাত্রা পাণেত হয। জগন্নাি িেরাম ও েুভদ্রা এই ণতন লেিমূণতি সে েুেণিত রসি িণেসয
পূ জা েম্পন্নপূ িিে রি টানা হয। এই রিযাত্রা লে লেন্দ্র েসর ণিণভন্ন জাযগায লমো িসে। আমার গ্রাসম স্কুসে যাওযার রাস্তায এেটি ল াট্ট
মাসে প্রণতি র রসির লমো িেসতা। োত ণেন ধসর এই লমো চেত। ল াটসিোয োরা ি র অসপো েসর িােতাম এই ণেনগুণের জন্য।
িািা-মার হাত ধসর লমো ঢু েসত না ঢু েসতই িাযনা শুরু েরতাম নাগরসোো চডা, রান্নািাটি লেনা, পাপড ভাজা ও ণজণেণপ খাওযার। ভাই
ণিণভন্ন রেম লখেনা গাণডর লোোন লিসে দু-ণতনটি গাণড ধসর লেখান হসত নডসতাই না। িািা অন্য লোোসন আসরা ভাসো লখেনা গাণড
আস িসে লমোয ল ারাসতা। রসির লমো লিসে রি লেনার ধু ম লচাসখ পডসতা। মসনাহারী লোোসন মা ণে ু োজসগাসজর ণজণনে ণেনসতা
এিং আমাসেও ণেসন ণেসতা। পসর চুণপচুণপ লেই লখেনা োমগ্রী স্কুে ব্যাসগর মসে ঢু ণেসয িন্ধুসেরসে লেখাতাম। আণম িাণড ণিসর খু ি
লেৌতুহসের েসে মাসে প্রশ্ন েরতাম আিার েসি লমো িেসি?
এেিার মা আমাসে লমো লিসে এেটি লগাপাে োকুসরর মূ ণতি ণেসন ণেসযণ ে লযটি এখসনা আমার োস অতযন্ত ণপ্রয। এখসনা মসন পসড
এে গণরি িৃ দ্ধা আমার ো লিসে এেটি লষােআনা লপসয খু ণি হসয প্রািভসর আিীিিাে েসরণ ে ‘লিটাটি েু খী হসি, লিটিটি েু খী হসি’।
লেই িৃ দ্ধার মু সখর হাণে আজও আমার োস স্মৃণত হসয আস । ণেন্তু লেই মাসে এখন আর রসির লমো িসে না। লেখাসন িতি মাসন এেটি
মাসেি ট েমসেক্স ততণর হসযস । লেই রাস্তা ণেসয লপসরাসে তাই আমার খু ি মন খারাপ হয।
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রথের মেলা: আোর স্মৃতি: দুই
লেখা: লেৌণম োহা (পু ণিণিদ্যা ণিভাগ, চতুিি লেণমস্টার,21)
ণিরসিনা জাণন েমযটা আর
স্মৃণতগুসোই লয ণেন লগাসন
ল াট্টসিোর লেই রসির েিা
আজ লেিেই পডস মসন।।
িৃ ণি লভজা আষাসঢ়র ণেসন
ণিসেে গণডসয েসন্ধয হসে,
ণজণেণপ পাপসড মন মজাসতা
ণিরতাম লমোয েসে েসে।।

েময এর ধারা তার ণনজস্ব গণতসত িসয চসেস , ণেন্তু ণে ু

েমযতাসে এণগসয লগণ
অতীতসে ভুেসত িসেণ আজ,
তিিি আজও ডােস লেঁসে,
হাণরসয লগস রসির োজ।।
রি োজাসনার রণিন োগজ
এখসনা আস আসগরই মসতা,
শুধু রাতটা যণে িােসতা োস
েণতযই েত ভাে হসতা।।

টনা িা উৎেি তার ধারািাণহে উপণিণতর অন্যিা েসরণন। লযমন রিযাত্রার

ি সরর এই ণেনটি আমাসের োস ণিসিষ গুরুত্ব িহন েসর আেস েী ি েময ধসর। যাই লহাে এিার আণে ণনসজর েিায। তখন আণম খু ি
ল াট, রিযাত্রা উৎেি মাসন আমার োস এে ণিিাে আসযাজন। রিযাত্রা উৎেি উেযাণপত হওযার ণেন পাাঁসচে আসগ লিসে আণম ণনসজর
মসতা েসর প্রস্তুণত শুরু েসর ণেতাম। িািা িাজার লিসে রি ণেসন আনসে লেই রি োজাসনার োসজই আণম োরাণেন ব্যস্ত হসয িােতাম।
অিসিসষ আেসতা লেই খু ণির ণেন রিযাত্রা উৎেি।
আণম আর আমার িন্ধুরা ণমসে এেোসি েোে-েোে লেই রি ণনসয রাস্তায লির হতাম। জগন্নাি, িেরাম, আর েু ভদ্রার রি নানান িু সের
ল াাঁযায এেটা ণিসিষ মাত্রা লপত। দু লচাখ ভসর তাণেসয িােতাম আমার রসির ণেসে। রসির রণি লটসন আসিপাসির মানু সষর দৃণি আেষিি
েসরই আত্মপ্রোে োভ েরতাম। আমার মা রসির মসে আসগ লিসে ণে ু প্রোে ঢু ণেসয ণেসত লরসখ ণেসতন। পিচেণত লেউ যণে রি স্পিি
েসর প্রিাম জানায, তার হাসত জগন্নাি লেসির প্রোে তুসে লেওযার জন্য। এই ভাসিই ণে ু েি ল ারার পর আমরা েেসে িাণড ণিসর
আেতাম। তারপর দুপু র লিো জণমসয খাওযা োওযা হসতা। আণম আর আমার িন্ধুরা েিাই ণমসে এেোসি লখতাম োরি ওইণেন আমার মা
আমার েেে িন্ধুসের আমাসের িাণড ণনমন্ত্রি েরসতন।
আর এেটি ণিসিষ ব্যাপার টসতা ওইণেন ণিসেে লিোয। লেটা হে রসির লমো লেখসত যাওযা। িািা মার হাত ধসর আণম রসির লমোয
ু রসত লযতাম। আর রসির লমোয পাপড ভাজা ও ণজণেণপর আস্বাে না ণনসয রমু সখা হতাম না। লমোয ণগসয ণিণভন্ন রেম লখেনা ও োসের
পু তুে লেনা ণ ে রীণতমসতা আমার এেটি িখ। রসির লমোয ণগসযও তার অন্যিা হসতা না। মাসে লেসখণ রেন্যার জন্য অসনে ণজণনে
ণেসন আনত রসির লমো লিসে।
রসির লমোয আণম নাগর লোোয চডতাম আর নাগরসোো লিসে লনসম মসন হসতা আমাসে োড েণরসয আমার আসিপাসির মানু ষজন
তীব্রসিসগ প্রেণেি েসর চসেস । খাণনে পসর ণিতািিা আেসতা। এরজন্যই িািা খু ি রাগ েরসতন, ণেন্তু আণম পসরর ণেন আিার লেই টনার
পু নরািৃ ণি টাতাম ও নাগরসোোয চডার জন্য িাযনা জু সড ণেতাম। আজ এত ি র পসরও মসন হয এইসতা লেণেসনর েিা, লচিা েরসেই
হাত িাণডসয ণেন গুসো ল াাঁযা যায। েমসযর োসি োসি মানু সষর জীিন চচিার েত িেে হসযস । পু রসনা লে েণরসয নতুসনর আেন ততণর
হসযস । ণেন্তু হৃেসযর মাসে, স্মৃণতর মণিসোোয আজও লজসগ আস রিযাত্রা উৎেিসে ণ সর অসনে অসনে স্মৃণত।

1

রথের মেলা: আোর স্মৃতি: তিন
লেখা: অনন্যা পাে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,21)
রিযাত্রা লোোরণ্য মহা ধু মধাম
ভসেরা েু টাসয পসি েণরস প্রিাম।।
পি ভাসি আণম লেি' রি ভাসি আণম
মূ ণতি ভাসি আণম লেি হাসে অন্তযিামী।।

েণিগুরু রিীন্দ্রনাি োকুসরর রণচত এই পংণেগুসোর োসি আমরা ণচরপণরণচত। রি িসের আণভধাণনে অিি যুদ্ধযান িা চাো যুে ল াডায
টানা হােো গাণড। লপৌরাণিে োণহনীসত রসি ব্যিহার যু দ্ধসেসত্রই লেখা যায। পু রাসি িণিিত আস , ইন্দ্রদুযম্ন ণিষ্ণুর পরম ভে ণ সেন। ণতণন
গসড তুসেণ সেন শ্রী লেত্র মণির িতি মাসন যা জগন্নািধাম নাসম পণরণচত। ণেন্তু মণিসর লোন ণিগ্রহ ণ ে না। নীেমাধসির েিিন লপসয
ণিদ্যাপণত নাসমর এে ব্যণে ভণেভসর তাাঁর পূ জা েসরন এিং শুনসত পান তেিিািী। “এতণেন আণম েীনদুুঃখীর পু সজা ণনসযণ , এিার আণম
মহা উপাচাসরর রাজা ইন্দ্রদুযসম্নর ণনসত চাই।“ এই তেিিািী শুসন উৎিু ল্ল ণিদ্যাপণত রাজা ইন্দ্রদুযম্ন লে জানাসে, ণতণন জেসে লপৌাঁ ান এিং
শুনসত পান অপর তেিিািী, “েমু সদ্রর জসে লভসে আেসি লয োে লেই োষ্ঠ খন্ড লিসেই ততণর হসি ণিগ্রহ।“ (নীেমাধসির ণিগ্রহ)।
শুরু হসো লেই লভসে আো োে ণেসয মূণতি ণনমিাসির োজ। স্বযং জগন্নাি ণিল্পী রূপ ধসর মূ ণতি গসড লতাোর োণযত্ব ণনসেন এিং িতি
ণেসেন ণতন েপ্তাহ অিিাৎ 21 ণেসনর পূ সিি লেউ তার মূণতি ণনমিাি লেখসত পারসি না। ণেন্তু ইন্দ্রদুযসম্নর রািী গুণচন্ডার তর েইসো না। অতযন্ত
আগ্রসহ ণতণন মূ ণতি ণনমিাসির সর প্রসিি েসর লেখসেন োণরগর উধাও এিং ণতনটি অধিেমাপ্ত মূ ণতি । মূ ণতি র না আস হাত, না আস পা। িতি
েন্ডসনর িসেই এরূপ হসযস এই অনু সিাচনায দুুঃসখ ণিহ্বে হসয যাওযা রাজার স্বসে উপণিত হসয জগন্নািসেি জানান “এমনটা আসগ
লিসেই ঠিে েরা ণ ে। আণম এই রূসপ পূ ণজত হসত চাই।“ এর পর লিসে জগন্নািসেি এই রূসপ পূ ণজত হন। রসির োসি জণডসয আস
শ্রীেৃসষ্ণর নাম যার এেরূপ জগন্নাি। িেরাম, জগন্নাি ও েু ভদ্রা লেিী ণতনজনই এসে অপসরর ভাই লিান। তাসের ণতন ভাইসিাসনর ণনষ্ঠতা
ও লস্নহপরাযি েম্পসেি র জন্যই তারা পূ জনীয। রিযাত্রা তাসেরসে লেন্দ্র েসরই। পু রীর জগন্নাি মণির ভারসতর অন্যতম প্রণেদ্ধ মণির
লযখাসন মহােমাসরাসহ রিযাত্রা পাণেত হয। পু রান োণহনী অনুোসর শুক্লপসের ণিতীয ণতণিসত রসির চসড োো িেরাম ও েু ভদ্রা লে
লেখসত যান জগন্নািসেি। এর োতণেন পর মণির লিসে ভাই লিানসে ণনসয জগন্নািসেসির ণিরণত যাত্রা লে উসটা রিযাত্রা িো হয।
তসি িতি মাসন রিযাত্রার েনাতন ধসমির অন্যতম প্রধান ধমীয উৎেি এিং িািাণে েংস্কৃণত ও োণহসতযর অণিসেদ্য অংি লযখাসন আষাঢ়
মাসের পূ ণিিমা ণতণিসত োসের ততণর েসর ণিগ্রহসে পণরভ্রমি েরাসনা হয। োেক্রসম এটি হসয উসেস ধমি -িিি-সগাত্র ণনণিিসিসষর ণমেন
তীিি।
িধিমান ণনিােী হওযার েু িাসে আমার রসির লমো োটাসনার স্মৃণত িধিমাসনর েিিমেো মণির ও েক্ষ্মীনারাযসির িাণডসতই আিদ্ধ। এখসনা
পযিন্ত রি লেখসত পু রী যাওযার লেৌভাগ্য আমার হযণন। তসি িাণডসত িসে টিণভসত োইভ লটণেোস্ট উপসভাগ েসরণ ণেন্তু তা লমাসটই
হৃেযস্পিী নয। রসির লমো িেসতই প্রিসম যা মসন পসড তা হসো লমোয ণগসয ণজণেণপ, পাপড ভাজা খাওযা আর ল াটসিোয উপণর
পাওনা ণ ে নানান ধরসনর লখেনা। রসির েণড টানসত িত িত মানু সষর ণভড, আর উচ্চস্বসর ঈশ্বসরর নাম উচ্চারি এেসির মে ণেসযই
আমার রসির ণেনগুসো লেসটস । আর এেিার ল াটসিোয িাণডসত ণনসজর লচিায লপপার, োডিসিাডি লেসট রি িাণনসয িাণডর োমসনর
রাস্তায আণম ও আমার িন্ধুরা ণমসে লটসনণ োম এিং অসনসেই শ্রদ্ধাভসর লয েসযেটা টাো আমাসের ণেসযণ ে তা ণেসয ণে ু ণে ু দুুঃি
িাচ্চাসের খািার ণেসন লেওযা স্মৃণত আমার োস খু িই আনসির এিং ণচর স্মরিীয হসয িােসি। েসেজ েতৃিপসের োস আণম েৃতজ্ঞ
আমাসে পু নরায এই ণেনগুসোর েিা মসন েণরসয লেওযার জন্য। েসেজ লিসে না-িো হসে হযসতা স্মৃণতগুসো োগসজর পাতায োাঁই
লপত না।
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রথের মেলা: আোর স্মৃতি: চার
লেখা: ণেমণে লোনার (পু ণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,21)

েিায আস

িািাণের িাসরা মাসে লতসরা পািিি তিু ও লযন িািাণের মন প্রাি লোনটাই ভসরনা। ঠিে লেই রেমই তিিাখ মাসে নিিষি

পােসনর পর লিি ণে ু মাে অসপো েসর িািাণে আিার লমসত ওসে উৎেসির আনসি। আর লেই উৎেি শুধু উৎেিই নয, লে এে
মানু সষর ণমেনসেত্র। হযাাঁ, রসির লমো মাসনই হসো এে ণিিাে ণমেন লেত্র লযখাসন মানু ষ ধমি-িিি-জাণত েিণে ু ভুসে ণগসয এেোসি
লমসত ওসে উৎেসির আনসি। রিযাত্রা হসো লেই পণিত্র ণেন লযণেন জগন্নািসেি িেরামসেি এিং তার লিান েু ভদ্রা লেিী স্বযং রসি লচসপ
মাণের িাণড রওনা হন। রিটিসে োজাসনা হয অেম্ভি েু ির িু সের োসজ আর তা লেখার জন্য িহু মানু ষ এেসত্র জড হন। রাস্তার আসিপাসি
িসে ণে ু খািাসরর লোোন, ণে ু লখেনার লোোন, ণে ু ণজণনেপসত্রর লোোন – আর তাই রসির লমো নাসম পণরণচণত পায আমাসের
োস ।
ল াটসিোয রিযাত্রা আোর এে েপ্তাহ আসগ লিসে শুরু হসতা আমার ল াট রি িানাসনার প্রসচিা। প্রিসম পাডার লোোন লিসে ণেসন
আনা হসতা রি িানাসনার, ও রি োজাসনার েরঞ্জাম। তারপর িািা-মা ও আমার েহসযাণগতায ততণর হসতা আমার লেই ল াট্ট ণতন তো রি।
ণনসচর তোয িােসতন ভগিান িেরামসেি, মাসের তোয েু ভদ্রাসেিী এিং এেেম উপসরর তোয িােসতন জগন্নািসেি। রসির ণেন
েোে লিোয িাগান লিসে িুে তুসে িাণনসয লিেতাম েিার জন্য িুসের মাো। লেই মাোর োসজ ণে েু িরীই না োগসতা আমার রিটিসে।
েি লিসষ মাসযর োসি িসে পু সজা েসর জানাতাম আমার মসনর প্রািিনা।
তারপর দুপু রসিোয খাওযা োওযা েসর ওোর পর মা িেসতা “আজ আর দুপু সর ু সমাসত হসি না, পডসত িে। তসিই ণিসেসে রসির লমো
ণনসয যাি।“ মন না িােসেও অগতযা িই খাতা ণনসয িেসতই হত। তাও ভসয ভসয িােতাম ণিোসে যণে িৃ ণি পসড তাহসেই লতা আর
যাওযা হসি না। রসির ণেন িৃ ণি হসিনা এ খু ি েম ি রই আস । এেসচাট িৃ ণি হসয যািার পর যখন রাস্তা োোয ভসর লযসতা, তখন িািার
োইসেসে লচসপ লিণরসয পডতাম রসির লমোয রি লেখসত। তারপর লেই ণভসডর মসে লোনরেসম চাপাচাণপ েসর ঢু সেও যখন ণে ু ই
লেখসত লপতাম না তখন িািা আমাসে াসড চাণপসয ণনসতা। তারপর লেই লোনােী রি লেসখ ণে লয ভাে োগত তা হযসতা লিাোসনা
যাসিনা। রিটা ো াোণ এসে লেই রসির েণড াঁ ু সয আেতাম আর রি চসে লযসতা তার গন্তসব্য। এরপর শুরু হসতা আমার আিোর “িািা আইেণক্রম খাসিা”। িািা িেসতা “আইেণক্রমগুসো পচা জে ণেসয ততণর লখসে নাণে লপসট োগসি।” তারপর িেতাম ‘তাহসে
লখেনা ণেসন োও’। িািাও লমসযর আিোর লমটাসত ণে ু এেটা ণেসনই ণেসতা। িাণডর েিার জন্য রসির লমো লিসে িািা ণজণেণপ আর
পাাঁপড ণেনসতা। তারপর আমরা িাণড ণিরতাম। েণতযই লে এে অেম্ভি েু ির ণেন ণ ে।
আজ হযসতা আমরা িড হসযণ , তখনোর মসতা আর িািা মাসযর হাত ধসর রসির লমো যাওযা হয না। তসি এখনোর ণেসন রসির লমোয
ণগসয লেটাসে উপসভাগ না েসর চারটি ণি তুসে লোশ্যাে ণমণডযাসত ণেসয লয আনি পাওযা যায তার লিসে ল াটসিোয রসির লমো
আমাসের অসনে গুি লিণি আনি ণেত। ণেন্তু আজসের ণেসন িাচ্চারাও এই মহামারীর েিসে পসড এেি আনি লিসে িণিত হসে,
হাণরসয যাসে লোশ্যাে ণমণডযার দুণনযায। তাই আিা রাণখ পৃ ণিিী খু ি তাডাতাণড েু ি হসয উেু ে এিং েিাই ভাসো িাকুে।
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রথের মেলা: আোর স্মৃতি: পাাঁচ
লেখা: লমানাণেো মন্ডে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,21)

লমো হে লোন এেটি ণিসিষ উপেেসে লেন্দ্র েসর জাণত-িিি-ধমি আিােিৃদ্ধিণনতা ণনণিিসিসষ এেই জাযগায এেই েমসয িহু মানুসষর
ণমেনিে। োমাণজে েভযতার আণে লিসেই লমো মানু সষর ণচরাচণরত েমাজ জীিসনর এে ণিসিষ িান িহন েসর এসেস । আসগোর ণেসন
লমো ণিসিষ েসর গ্রাসম গসঞ্জ েীণমত হসেও িতি মাসন শুধু মাত্র গ্রামীি এোোয েীমািদ্ধ লনই। লমো মাসনই িহর-গ্রাসমর মানু সষর লমেিন্ধন
যা ণমসেণমসি এোোর হসয যায। ণিসনােনহীন, ণনরানি এেস সয জীিসন আনসির লজাযার ণনসয আসে লমো। আধু ণনে যু সগ লমোর ব্যাণে
স্বাভাণিে ণচরাচণরত গণি লপণরসয িহু লেসত্র ণিসিষ অণভজাত মাত্রা োভ েসরস ।
লমো অসনে ধরসনর হয লযমন - লপৌষ লমো, শ্রািিী লমো, ণিল্পসমো, িইসমো, তিিাখী লমো প্রভৃণত। এসের মসে অন্যতম হসো রসির
লমো। োধারিত িষিাোসে অিিাৎ আষাঢ় মাসে জগন্নািসেিসে লেন্দ্র েসর রসির লমো িসে।
আমার লেখা এেটি ণপ্রয প সির লমো হে দুগিাপু সর আসযাণজত হওযা রসির লমো, লযখাসন প্রণতিার জাাঁেজমেভাসি রসির লমো পাণেত
হয। এই লমো চসে এে লিসে দুই েপ্তাহ। রাস্তার ধাসর এে ণিিাে িাাঁো মাসে এই লমো েু েণিত হয। লমোর মােখাসন ণতনটি রি ততণর
েরা হয এিং লেগুণেসে িু ে প্রেীপ আসো ণেসয েণিত েরা হয লযটা লমোর অন্যতম আেষিি।
লমোয দূরদূরান্ত লিসে ণিণভন্ন পণ্যোমগ্রী ণনসয পেরা োণজসয লোোনোররা আসে। তাসের মসে ভাসির আোন-প্রোন হয। িাংোসেসির
এইেি লমো গুণেসত খুাঁসজ পাওযা যায এসেসির হাণরসয যাওযা ণিণভন্ন দ্রব্যোমগ্রী যা িািাণের ঐণতহয ধারে ও িাহে িসে পণরণচত। লমোয
লোোন গুণে েু িৃংখেভাসি োজাসনা িাসে। লোোনগুণেসত লেনাসিচার ণভড, লোোনোরসের েমসিত েসের আহ্বান, রংসিরসির নানান
রেম চুণড, লমসযসের ণিণভন্ন ণজণনেপত্র - োসনর দুে, ণচরুণন, লিসতর লিানা কুসো, লোহার হাতা খু ণন্ত ও িােনপত্র, িাচ্চাসের লখেনা িাটির
ণজণনেপত্র, তােপাতার পাখা িাাঁসির িাাঁণি, মাটির পু তুে, মাটির হাণড, জামাোপড, ব্যাসগর লোোন, োকুসরর ণি ইতযাণের মসে ণেসিহারা
লক্রতা লোনটা ণেনসি ঠিে েরসত পাসর না। এ াডাও োণর োণর ণচনা িাোম ভাজার লোোন, িাণের মসে গরম গরম ণচনািাোসমর েু মধু র
গসন্ধর েসে ণমসি যায পাপড ভাজা ও ণজণেণপ গন্ধ। লমোর মু খ্য আেষিি হসো িু চোর লোোন আর ু গণন লোোন। এ াডাও খািার
লোোসনর লোন অন্তই িাসে না – এগ লরাে লমাগোই এর লোোন, োটসেসটর লোোন, োেমু ণড আর লভেপু ণরর লোোন, লমাসমার
লোোন, চাওণমন এর লোোন আসরা েত ণে!!! লমোয ণগসযণ , অিচ খািাসরর লোোসন ণগসয খািার খাই ণন এটি লতা এসেিাসর অেম্ভি।
িাোম ণেসন লখাো াণডসয নু ন মাণখসয োনা মু সখ ণেসত ণেসত, লমোর লমাজা উপসভাগ েরার আনিই আোো। চেণত ণিসের হাল্কা গান,
ণিদুযৎ চাণেত নাগরসোোয ল ারা ু ণর, আসোেেিা, প্রভৃণত অজস্র দৃশ্য লমোটিসে েমৃ দ্ধ েসর রাসখ। লিেু নওযাোর “সিেু ন চায লিেু ন”
আর িাাঁণিওযাোর িাাঁণির ণিণভন্ন রেসমর আওযাজ লমোসে আরও আেষিিীয েসর লতাসে। ণভড, লচাঁ চাসমণচ, হট্টসগাে, লেোসেণে, হাণেোন্না, ল াট ল াট ল সেসমসযসের ণিমু গ্ধ দৃণি, খু ণির উচ্ছ্বাে, তাে পাতার িাাঁণির আওযাজ, লমোর অন্যতম আেষিি।
লমোর েিসচসয েরুি দৃশ্য লযটা আণম অনু ভি েসরণ োম – গণরি ণেসিার ণেসিারীরা পযোর অভাসি েরুি মু সখ োাঁণডসয িাসে লযন
েমস্ত লমোর আনি তাসের োস ণিষন্ন ও দুুঃখ ভরা। লমো তাই েু খ-দুুঃখ, আনি-সিেনার ণমণেত লোোহসের ঐেতাসন মানু সষর
জীিননাসটযর এে অণভনি রেমি।
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রথের মেলা: আোর স্মৃতি: ছ্য়
লেখা: েু রভী ল াষ (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,20)

িষিার লম

লমদুর আোি, েজে প্রেৃণতর িু সে োণমনী, চাাঁপা, মােতীেতাসের ণমণি েু িাে ও িষিিস্নাত পাণখসের েেোেণেসত ভরা লযেটি

ণেন মসন োগ লেসট যায তারমসে অন্যতম রসির ণেনটি। িৃ ণি ক্লান্ত প্রেৃণত লেসজ ওসে আনিানুষ্ঠাসনর আসিসি, ণনজস্ব ঢসি, আপন সি।
গ্রামীি লমোর েিা উেসেই িািাণে লচাসখ লয ণি ওসে লভসে ওসে তা হসো রসির লমো। আষাসঢ়র শুক্লা ণিতীযা ণতণিসত রি যাত্রার
প্রারম্ভ; পু রীসত জগন্নাসির রি, মাযাপু র ইেেসনর রি, মণহষােসের রি, শ্রীরামপু সরর রি, হুগণেসত রাজিেহাসটর রি, লিে ণরযায
রিতোর রি, আদ্যাপীসের রি – রি েিিত্র িতি মান।
রসির ণেন িৃ ণি হওযা আিশ্যে, আর হসি নাই িা লেন! িষিাোসে িৃ ণি হওযা স্বাভাণিে। িাচ্চারা েতণেন ধসর পণরেল্পনা েসর ণনসজর ল াট্ট
োসের রিসে োণজসয লতাোর পণরেল্পনা েসর। জগন্নাি লেসির স্নানযাত্রা িা লোজা রি, উসটারি যাইসহাে আেে আেষিি আমার োস
রসির লমোর। িন্ধুিান্ধি, ভাইসিানসে োসি েসর ণনসয রি টানা এে ণিিাে উপেণি। োসি পাপড ভাজা ণজণেণপ লখসয আনি ভাগ েসর
লনওযার মজাই অন্য রেম। আস অন্যান্য খািাসরর লোোন ল াট নাগরসোো, েিই আেষিসির মাত্রাসে িহুগুি িাণডসয লেয।
ণেনটির আস আোোই এে স্বাধীনতা। হোৎ েসর িৃ ণির মসে আটসে ণগসয, নকুে োনা আর িাতাো (যা োকুসরর প্রোে) ণচণিসয, িরীরমসনর ক্লাণন্ত ভুসে মাসতাযারা আমরা েিাই অিিাৎ িািাণে।
েী ি ণিসেসের পর েৃসষ্ণর িৃ িািন প্রতযািতি সনর স্মরসি পু রী িহসর অনু ণষ্ঠত হয ণিিাে রি যাত্রার। িতি মাসন শুধু িে িা ওণডিা িােীর নয,
রিযাত্রার লমো লগাটা ণিসশ্বর। আমার স্মৃণতসত “স াট-িড লোোন েত, ণজণেণপ আর পাাঁপড ভাজা; পাডার মাসে িসেস আজ, রিযাত্রার
লমো”।
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