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রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: এক
লেখা: নীোঞ্জনা ভট্টাচার্য (উদ্ভিদদ্ভিদ্যা দ্ভিভাগ, ষষ্ঠ লেদ্ভিস্টার,21)

রাখী পূদ্ভণযিা- ঐদ্ভিহ্য িাহ্ী এক অনুষ্ঠান। না শুধু ধিীয়, না ঐদ্ভিহ্াদ্ভেক, এক োাংস্কৃদ্ভিক আচার, র্া ভাইবিাবনর িন্ধবনর
োক্ষী। র্া িাবদর পারস্পদ্ভরক েম্মান, ভােিাো, দ্ভিপবদর েিয় পরস্পবরর প্রদ্ভিরক্ষার প্রদ্ভিশ্রুদ্ভি দ্ভনদর্যন। িা লে শ্রীকৃষ্ণ এিাং
লরৌপদীরই লহ্াক িা শ্রী দ্ভিষ্ণু ও পািযিীর লহ্াক িা একাবের লকান োধারন োংোবর দুই ভাইবিান।
রাখী পূ দ্ভণযিায় আিার স্মৃদ্ভিবি অবনক িজার অদ্ভভজ্ঞিা আবে। দ্ভকেু একাদ্ভকবেরও। একাদ্ভকবের িেদ্ভে কারণ কখনও েখনও
পদ্ভরদ্ভিদ্ভি চাবপ োিনাোিদ্ভন উপদ্ভিদ্ভি হ্বয় দাদাবদর হ্াবি রাখী পরাবি পাদ্ভরদ্ভন, দ্ভকন্তু িারপর র্খনই েম্ভি হ্বয়বে, রাখী
পরাবনা িাদ র্ায়দ্ভন। আিার কখনও রাখী পাঠিবয়ও দ্ভদবয়দ্ভে। দাদা না হ্য় দ্ভনবজই পরে, িিু ও লেই রাখীর োবে িার প্রদ্ভি
আিার শ্রদ্ধা, ভােিাো, এিাং েদা েিযদা পাবর্ োকার অঙ্গীকার – েি উপকরণ একবর্া র্িাাংর্ িজু ি। আর এেবির োবে
উপহ্াবরর িন্যা লিা আবেই। দাদার কাবে লিাবনর িা দ্ভদদ্ভদর কাবে ভাইবয়র এই আিদার লিা েম্পবকয লজাবররই একরূপ।
র্খন এবিা ভাই লিানবদর দ্ভনবয় কো হ্বেই, িখন একটি কো এখাবন উবেখ্য। রাখী পূ দ্ভণযিার ধারণাটি লর্বহ্িু ভােিাো,
েম্মান ও ির্যাদা দ্ভনবয়, িাই এবক্ষবে দ্ভদদ্ভদ, লিান িা িন্ধুরা িাদ র্াবেন না। হ্যাাঁ, আিরা দাদাবদর, িন্ধুবদর িা লিানবদর রাখী
িাাঁদ্ভধ। প্রিযয়, প্রদ্ভিরক্ষা, প্রীদ্ভি এেি লর্িন দ্ভেঙ্গ লদবখ হ্য়না, লিিনই রাখী িন্ধনও আজ শুধু ভাইবিাবনর েম্পবকয িন্দী নয়,
েদ্ভিবয় পবিবে লিান-লিান িা িন্ধু-িন্ধুর েম্পবকয ও।
এই েম্পকয গুবো এিনই, লর্ এখাবন রবের িন্ধন িা পূ িয প্রদ্ভিদ্ভষ্ঠি লকান পাদ্ভরিাদ্ভরক েিন্ধ খু ি কিই িূ ল্য রাবখ। এিন িেদ্ভে
কারণ আিাবদর প্রায় েকবেরই এিন দাদা িা ভাই িা লিান িা দ্ভদদ্ভদ আবেন, র্াবদর হ্য়বিা আিরা জন্ম হ্বি দ্ভচদ্ভন না, িা
আবগ লেবক প্রদ্ভিদ্ভষ্ঠি লকান েম্পকয লনই, িিু ঐ একটি রাখী দ্ভদবয় একটা অটুট েম্পকয তিদ্ভর করবি লিদ্ভর্ েিয়ও োবগ
না, লর্খাবন ভােিাো, শ্রদ্ধা, েম্মাবনর এক দ্ভচেবি অভাি লনই। এিন দাদা, ভাই লিাবনরা র্াবদর দ্ভনবজবদর হ্য়বিা ভাই
লিান লনই, অেচ আিাবদরবক এিন ভাবি আপন কবর লনন, লর্খাবন কখনও কখনও রবের েম্পকয হ্ার িাবন।
এিন েিস্ত স্মৃদ্ভি, দ্ভর্ক্ষা, প্রদ্ভিদ্ভষ্ঠি েম্পকয , িন্ধন েি দ্ভকেু বক দ্ভনবয় আিাবদর রাখী িন্ধন, লর্খাবন ধিয নয়, জাদ্ভি নয়,
পদির্যাদা নয়, শুধু িাে ভােিাো, েম্মান, ির্যাদার অঙ্গীকার গুরুেপূ ণয। আিার িিনই েিস্ত লিান িা দ্ভদদ্ভদবদর স্মৃদ্ভিবি লিাঁবচ
োক রাখী পূ দ্ভণযিা। দ্ভিশ্ব িবন রাখু ক েিস্ত অিীি, িিয িান এিাং ভদ্ভিষ্যবির েম্পকয বক। জগৎ র্িই এদ্ভগবয় র্াক, আধু দ্ভনকিা
র্িই লিবি উঠু ক, েম্পকয েীিািদ্ধ লহ্াক দ্ভভদ্ভিও চযাবট িা লহ্ায়াটেঅযাপ গ্রুপ, এই ঐদ্ভিহ্য লিাঁ বচ োকুক। আর িাাঁদ্ভচবয়
রাখু ক েিস্ত ভাইবিান, লিানবদর িা িন্ধুবদর েম্পকয বক।
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রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: দুই
লেখা: ওয়ািহদা পারিভন (প্রাণীদ্ভিদ্যা দ্ভিভাগ, দ্ভিিীয় লেদ্ভিস্টার,21)

রাখী িন্ধন উৎেি িেবেই দ্ভিবর লর্বি ইবে কবর এই ভাচযু য়াে ইন্টারবনট দুদ্ভনয়া লেবি লির্ দ্ভকেু িের দ্ভপেবন।

এখন

এখনকার রাখী িন্ধন িাবন কবপযাবরট দুদ্ভনয়ার োবে িাে দ্ভিদ্ভেবয় লকিেই লোশ্যাে দ্ভিদ্ভিয়ায় শুবভোর েিােদ্ভি। লনই লেই
রাদ্ভখর েু বিায় আদর-ভাবোিাো োগাবনা লেই অনু ভূদ্ভি।
আিার লোটবিোয় রাখী িন্ধন দ্ভেে একদি অন্যরকি র্ার প্রস্তুদ্ভি শুরু হ্বিা এক িাে আবগ লেবক। আদ্ভি আর িা দ্ভিবে
তিদ্ভর করিাি লেইেি রাখী িাবয়র োহ্াবে আিার লেই কাাঁচা হ্াবি। িবি আিার লেইেকে রাখী আজকােকার িযাদ্ভি
দুদ্ভনয়ার রাখী েবঙ্গ র্ু বদ্ধ লপবর উঠবি না পারবেও লেগুদ্ভে লকিেই রাখী দ্ভেে না িার প্রবিযকটা েু বিায় দ্ভেে অবনক িায়া
আদর-ভাবোিাো জিাবনা।
আর েি লর্বষ র্খন রাদ্ভখর দ্ভদন আেি উবেজনা দ্ভনবয় োরাদ্ভদন ধবর গণণা চেি কার হ্াবি কিগুদ্ভে রাখী আর কার
কিগুদ্ভে দ্ভগিট হ্বয়বে এই দ্ভনবয় র্ার লরর্ চেি েপ্তাহ্ভর। েি লেবক িজার দ্ভিষয় দ্ভেে র্খন প্রধান দ্ভর্দ্ভক্ষকা লেই এক
টাকার েবজি দ্ভিদ্ভে করবিন আর আিরা োদ্ভর দ্ভদবয় দাাঁদ্ভিবয় োকিাি আর চেি রাদ্ভখর আদান-প্রদান। িাদ্ভি দ্ভিরিাি দুই
হ্াি ভদ্ভিয রাখী দ্ভনবয় আর লেগুবো জদ্ভিবয় রাখিাি আেিাদ্ভরবি িেরভর।
আজ এই ব্যস্তিািয় ইন্টারবনট দুদ্ভনয়ায় আিার লেইেি রাখী হ্াদ্ভরবয় লগবে। লকিেই পবি রবয়বে এক টুকবরা েু ন্দর স্মৃদ্ভি।
আজকাে দ্ভনবজর হ্াবি রাখী পদ্ভরবয় লদওয়ার জায়গা দখে কবরবে লিবেবজর লকাোহ্ে। িাবেিবে িবন হ্য় পু রবনা দ্ভিজ
দ্ভদবয় নিুন দ্ভিবজর জায়গায় র্দ্ভদ আিার িি লিোর িদবে লোটবিোর দ্ভদনগুদ্ভে এক্সবচঞ্জ অিাবর পাওয়া লর্ি িাহ্বে
আিার হ্য়বিা নিুন কবর উপবভাগ করিাি আিার লেই লোটবিোর হ্াদ্ভরবয় র্াওয়া রাখী িন্ধন।
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রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: তিন
লেখা: অবেষা দার্গুপ্ত (প্রাণীদ্ভিদ্যা দ্ভিভাগ, দ্ভিিীয় লেদ্ভিস্টার,21)

আজকাে িুখ লেবক র্ায় েস্ত ব্যস্তিায়.... লেই দ্ভদনাবে েহ্জ পাবঠর চাকা চাকা দাগ ওো িাবের োবে, দ্ভেদ্ভে িাকা
েবন্ধযবিো আর একিু বঠা লজানাকীর োবে হ্াদ্ভরবয় র্ায় লেিা তর্র্ি। লচনা লেই কাদািাটি আর ধু বোর গন্ধ লর্ চুদ্ভর হ্বয়
লগবে লেটা েদ্ভিয.... দূরিীন দ্ভদবয়ও িাই খুাঁ বজ পাওয়া র্ায় কই আবোকিবষযর দূরেবক। তর্র্বির শুধু আনবন্দর জন্যই
আনন্দ জদ্ভির লনা-ম্যানে ল্যাবে দাাঁদ্ভিবয় ভাবোিাোর লগাোেু ট আজ আর লিবে কই। র্দ্ভদও খু ি লোটবিোর পদ্ভরষ্কার লকান
স্মৃদ্ভি আিার লনই িিু ও হ্ােকা আিো িবন পবি দুগযাপু বজার অবনক আবগ লেবকই লদওয়াবের শ্যাওো, িাবঠর োে,
ইবটর গুাঁবিা, িাদ্ভে আর কাদায় িাখাবনা কাপবির পাহ্াি দ্ভদবয় উৎেবির কাউন্টিাউন। আর আিার এই কাউন্টিাউন এর
প্রেবিই দ্ভেে ভাই িা দাদার িঙ্গে কািনায় িাাঁধা হ্াবি গিা স্পঞ্জ পু দ্ভি আর েু বিার র্ু গেিন্দীর উৎেি।
আজ লেবক দর্ পবনর িের আবগ রাখী দ্ভনবয় এি ধু িধাি দ্ভেেনা। হ্াবি রাখী পদ্ভরবয় দ্ভিদ্ভিিু খ অিদ্ভধ েীিািদ্ধ দ্ভেে। দ্ভকন্তু
র্ু বগর েবঙ্গ িাে দ্ভিদ্ভেবয় এখন রাখীবিও এবেবে পদ্ভরিিয ন। দ্ভেবির রাখীর োবে রাখী উপেবক্ষ অনোইন র্দ্ভপাং এর
দ্ভিেকাউন্ট… কদ্ভি িগ। কবি লেবক লর্ িািা নিুন জািা কাপি পবর েকাবেই চবে আেবিা লেটা ঠিক জাদ্ভন না িা
হ্য়বিা আিার স্মৃদ্ভিবি লনই আর। িবি টুকবরা-টুকবরা িবন পবি েকাে লেবকই িা ঠাকুিার ব্যস্তিা... িািার লিাাঁটা
লনওয়া… িাবয়র ‘প্রণাি কর’ িবে পা এদ্ভগবয় লদওয়া... দ্ভিদ্ভির লেট েদ্ভরবয় দুপু বরর খািার েদ্ভরবয় িবে িাটিযর দ্ভিদ্ভেে।
আিার গাবয় িখনও লিারাবির রাস্তা োদ্ভপবয় িাটির লোাঁদা গন্ । েু প কবর লনবি আো েন্ধযা আর দ্ভেদ্ভের দাক োদ্ভপবয় উপবচ
পিবিা আড্ডা হ্ই-হুবোবির োাঁদ্ভপ। একটা োজ োজ রি ইোদ্ভহ্ আবয়াজবন হ্ইহ্ই করি িাদ্ভিটা।
এরই িাাঁবক কবি লেবক লর্ দ্ভদনটা হ্বয় উবঠদ্ভেে দাদু আর নািদ্ভনর লেটা আজ আর িবন পবি না। লোটবিোর লকান এক
িেবর আিার অবহ্িুক িায়নাক্কা... িাবক নকে করার লজদ নাদ্ভক েিার িািদ্ভি আর্া রাখীর েিযিহ্াবরর িাদ্ভগদ… দ্ভকবের
িািনায় শুরু হ্বয়দ্ভেে পে চো িা আজ দ্ভিবক হ্বয় লগবে লেবেবিোর আিো কুয়ার্ায়। িবি প্রেিিার নােযাদ্ভর স্কুবের
িােরুবি দ্ভগবয় রাখী পিার অদ্ভভজ্ঞিাটাই আোদা। দ্ভকাংিা হ্াইস্কুবে স্কুবের গ্রুপ দ্ভি স্টাি র্াবক দ্ভকনা কাকু িবে েববাধন
করবেও হ্াবি রাখী িাাঁধার কো না লভাো... এইেি িু হ্ূিয গুবো আজও স্মৃদ্ভি দ্ভোঁদ্ভি লিবয় উবঠ আবে। িবি েিবচবয় লিদ্ভর্
উবঠ আবে রাখীর েিয় আবগর দ্ভদন দ্ভকবন েু দ্ভকবয় রাখা কযািবিরী দ্ভনবয় স্নান লেবর নিুন জািা পবর... ‘কইবর গুিগুদ্ভি’
িবে দাদুর হ্াাঁক লপবি হ্াি িাদ্ভিবয় লদওয়া। এটা লকিন লর্ন অভযাবের রবে দ্ভিবর্ লগদ্ভেবো একটু একটু কবর। িারপর
কবি লর্ন োয়ারা দীেয হ্য়, পিে দ্ভিবকবের িট গাবের লচবয়ও..... অদ্ভিিারীর েি এবে ওেট-পােট হ্য় চার লদয়াবের
িদ্ধ জীিন। এিার আর লেই েু কাবনা কযািবিরী লনই। লিবে র্াওয়া চর্িার কাবচর েবর পবি িন খারাবপর দীেযশ্বাে, পবি
োকা একাকী ওয়াকার িবে একদ্ভদন অদ্ভিিারী লর্বষ হ্য়বিা স্বাভাদ্ভিক হ্বি েি... হ্বি দ্ভক?
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রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: চার
লেখা: লিানাদ্ভেো িেে (প্রাণীদ্ভিদ্যা দ্ভিভাগ, ষষ্ঠ লেদ্ভিস্টার,21)

লগাটা িের অবপক্ষার পর এে

লেই আনবন্দর দ্ভদন

লর্দ্ভদন শুধু ভাই-লিানবদর উৎেবি লিবি ওঠার দ্ভদন ।।
প্রবিযক রাখী িন্ধন িবয় আবন এক দ্ভিদ্ভি ভ্রািৃবপ্রবির অনু ভূদ্ভি,
োরা িেবরর খু নেু টি িারািাদ্ভর ও েগিার কবর ইদ্ভি।।
রাখী িন্ধন হ্বো রাংবিরবের লরর্দ্ভি ধাগার েিাহ্ার,
রাখী িন্ধন হ্বো ভাইবয়র িঙ্গে কািনা আর ভাবোিাোর অঙ্গীকার।।
েকাে-েকাে স্নান লেবর কদ্ভর েি আবয়াজন,
ভাইবক আেবন িদ্ভেবয় শুরু হ্য় রাখী িন্ধন।।
ভাইবয়র হ্াবি রাখী পদ্ভরবয় কািনা কদ্ভর আিাবদর দৃঢ় িন্ধন,
িজিু ি লহ্াক রাখীর িাাঁধন, পদ্ভিে লহ্াক এই শুভ দ্ভিেন।।
িারপর কপাবে দ্ভিেক োদ্ভগবয় লেবট প্রদীপ জ্বাদ্ভেবয় িঙ্গে কািনা কদ্ভর,
ভাই িুই দীেযায়ু োভ কর এই প্রােযনা কদ্ভর।।
েিযবর্বষ দ্ভিদ্ভিিু খ করাই লিার পেবন্দর দ্ভিদ্ভি পাবয়ে দ্ভদবয়,
িারপর িুই অিাক কবর দ্ভদে আিাবক োরপ্রাইজ দ্ভগিট দ্ভদবয়।।
পৃ দ্ভেিীর েকে ভাইবদর জানাই রাখীিন্ধবনর ভাবোিাো ও আেদ্ভরক শুবভো,
পৃ দ্ভেিীর েকে ভাই দাদারা লর্ন ভাে োবক এই আিার প্রিে ইো।।
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রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: পাাঁচ
লেখা: শুবভো ব্যানাদ্ভজয (প্রাণীদ্ভিদ্যা দ্ভিভাগ, দ্ভিিীয় লেদ্ভিস্টার,21)

রাখী িন্ধন উৎেিটি ভাইবিাবনর পদ্ভিে েম্পবকয র এক দ্ভনদ্ভিি উদর্াপন। িবি িিয িাবন শুধু ভাইবিাবনর িবেই এই উৎেি
েীিািদ্ধ লনই। আপাির ভারিিােীর িবে জাদ্ভি-ধিয-িণয দ্ভনদ্ভিযবর্বষ পারস্পদ্ভরক লেৌহ্াদয য িজায় রাখার জন্য রাখী িন্ধন পাদ্ভেি
হ্য়। লকিেিাে দ্ভহ্ন্দু ই নয়, িরাং তজন, দ্ভর্খ েম্প্রদাবয়র িবেও রাখী িন্ধন উৎেি পােবনর চে রবয়বে। উদ্ভনর্বর্া পাাঁচ
োবের িঙ্গভঙ্গ দ্ভিবরাধী আবন্দােবনর েিয় লেবকই রিীন্দ্রনাে ঠাকুর আবয়াদ্ভজি রাখী িন্ধন কিযেূদ্ভচ চবে আেবে েিগ্র
ভারিিােীবক ঐকযিদ্ধ করার েবক্ষয। িাই আজ এই দ্ভদনটাবক এক িহ্া দ্ভিেন দ্ভদিে দ্ভহ্বেবি পােন করা হ্য়।
দ্ভদনটা দ্ভেে 2016 োবের 18 আগস্ট। রাখী িন্ধবনর ও আিার জন্মদ্ভদন প্রেিিার একই দ্ভদবন দ্ভেে। েকাে লেবকই খু দ্ভর্র
আবিজ। োধারণি জন্মদ্ভদবন স্কুে কািাই এর অভযাে দ্ভেে আিার। দ্ভকন্তু লেই দ্ভদন স্কুে লর্বি হ্বয়দ্ভেে এিাং লির্ আনন্দ
েহ্কাবরই দ্ভগবয়দ্ভেোি। লেদ্ভদন স্কুে লেবক আিাবদর একটি িানীয় রাখী িন্ধন কিযেূচী পােবনর অনু ষ্ঠাবন দ্ভনবয় র্াওয়া
হ্বয়দ্ভেে। আিবদরই স্কুবের অিি লশ্রণীর কবয়কজন োেীর লেই অনু ষ্ঠাবন অাংর্গ্রহ্বণর কো দ্ভেে। আিরা কবয়কজন, প্রধান
দ্ভর্দ্ভক্ষকা িহ্ার্য়া ও কবয়কজন েহ্দ্ভর্দ্ভক্ষকার োবে লেই অনু ষ্ঠাবনর প্রাঙ্গবণ উপদ্ভিি হ্ই। অনু ষ্ঠান শুরু হ্য় প্রদীপ প্রজ্জ্বেবনর
িােবি ও েভাপদ্ভির স্বল্প ভাষবণ। দ্ভিদ্ভন রাখী িন্ধন এর গুরুে েম্পবকয েকেবক অিগি কবরন। এরপরই শুরু হ্য় রাখী
িন্ধন উৎেি। প্রবিযবকই প্রবিযবকর হ্াবি রাখী পদ্ভরবয় লেৌহ্াবদয র িাপনা কবর। রাংবিরবের রাখীবি ভবর ওবঠ প্রদ্ভিটি হ্াি
এিাং িারপবরই দ্ভিদ্ভিিু খ, খাওয়া-দাওয়া। অনু ষ্ঠান লর্ষ হ্য় আিাবদর এক েিবিি োংগীি পদ্ভরবির্বনর িােবি।
িাদ্ভি দ্ভিদ্ভর ব্যাগ ভদ্ভিয রাখী দ্ভনবয়, লর্গুবো লেই অনু ষ্ঠান কিৃপক্ষ আিাবদর দ্ভদবয়দ্ভেবেন। িাদ্ভি দ্ভিবর েি ভাইবিানবদর হ্াবি
রাখী পরাই। োরাদ্ভদন এই এি আনন্দ অনু ষ্ঠাবনর িাবে ভুবেই লগদ্ভেোি আিার জন্মদ্ভদবনর কো। েবন্ধযবিোয় লোট কবর
িার উদর্াপবনর িােবি আিার স্মরণ এে। এইভাবিই এই দ্ভদনটা আিার কাবে দ্ভচর স্মরণীয় হ্বয় োকবি। অবপক্ষায় োকবিা
আিারও এরকি একটা দ্ভদবনর।
আজ কবেজ কিৃযপবক্ষর কাবে অিযে কৃিজ্ঞ আিাবক পু নরায় এই দ্ভদনটার কো স্মরণ কদ্ভরবয় লদওয়ার জন্য। হ্য়বিা
কবেজ লেবক না িো হ্বে আজ এই দ্ভদনটাবক দ্ভেবখ রাখার কো িবন োকি না।
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রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: ছ্য়
লেখা: দ্ভদর্া দে (প্রাণীদ্ভিদ্যা দ্ভিভাগ, দ্ভিিীয় লেদ্ভিস্টার,21)

রাখী িন্ধন দ্ভহ্ন্দু বদর িবে প্রচদ্ভেি একটি জনদ্ভপ্রয় উৎেি। এই পদ্ভিে উৎেবির িে দ্ভদবয়ই েবর েবর ভাইবিানবদর িবে
অটুট েম্পকয িজায় োবক। এই দ্ভদনটির জন্যই েিস্ত ভাই লিাবনরা োরািের ধবর অবপক্ষা কবর োবক। আিার জীিবন এই
দ্ভদনটি অিযে গুরুেপূ ণয ও আনবন্দর। এই দ্ভদনটিবিই আিরা িাদ্ভির েিস্ত ভাই লিাবনরা এক জায়গায় আদ্ভে, প্রচুর তহ্হুবোি আনন্দ কবরই লগাটা দ্ভদন পার হ্বয় র্ায়। এই দ্ভদনটিবিই দাদা ও ভাইবদর লেবক প্রচুর উপহ্ারও পাই।
গি িের এই রাখী পূ দ্ভণযিার দ্ভদনটিবি আিাবদর খু ি িজা কবরই লকবটদ্ভেে। িবি গিিের আদ্ভি আর আিার লিান এক প্রকার
িায়নাই ধবর দ্ভেোি িাবদর কাবে লর্ লরস্টুবরবন্ট খাওয়াবি দ্ভনবয় লর্বি হ্বি। প্রবিযকিার আিরা িাদ্ভিবিই েিাই দ্ভিবে
িজা কদ্ভর, খু ি একটা িাইবর র্াওয়া হ্য়না িেবেই চবে। িবি গিিের িার ব্যদ্ভিক্রি েবটদ্ভেে। দাদারা প্রেবি অিশ্য রাদ্ভজ
না হ্বেও আিাবদর লজবদর কাবে হ্ার লিবন দ্ভগবয়দ্ভেে। িাই েকাবে রাখী পদ্ভরবয় দ্ভিবকবে আিরা েিাই দ্ভিবে লরস্টুবরবন্ট
লখবি দ্ভগবয়দ্ভেোি। আিাবদর (আিার ও লিাবনর) পেবন্দর েিস্ত খািারই অিযার কবরদ্ভেে। োবে োবে পেবন্দর
আইেদ্ভক্রিও।
খাওয়া-দাওয়া লেবর িাদ্ভির েিার জন্য খািার প্যাক কবর আিরা র্খন িাদ্ভি দ্ভিরদ্ভেোি, ঠিক লেই েিয় এক গদ্ভরি দ্ভভখাদ্ভর
আিাবদর োিবন চবে আবে, লকাবে লোট একটি দ্ভর্শু। িাবদর লদবখ লিাো র্াদ্ভেে লর্ িারা অবনকক্ষণ দ্ভকেু খায়দ্ভন। িাই
আিরা আিাবদর খািাবরর দ্ভকেু ওবদর হ্াবি িুবে দ্ভদবয়দ্ভেোি। রাখীিন্ধবনর এই পদ্ভিে দ্ভদবন ওবদর দ্ভকেু খাওয়াবি লপবর
আিাবদর খু ি ভাে লেবগদ্ভেে। িাই প্রবিযক িাবরর লেবকও এই দ্ভদনটি অেযাৎ গি িেবরর রাখী পূ দ্ভণযিার দ্ভদনটাই আিার
কাবে স্মৃদ্ভি হ্বয় োকবি।
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রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: সাি
লেখা: অনন্যা পাে (প্রাণীদ্ভিদ্যা দ্ভিভাগ, ষষ্ঠ লেদ্ভিস্টার,21)

“রাখী িন্ধন িাবন রেবিরবের েিাহ্ার,
রাখী িন্ধন িাবন ভাবোিাোর অঙ্গীকার”
রাখী িন্ধন িেবি প্রেবিই র্ার কো িবন পবি দ্ভিদ্ভন হ্বেন আিাবদর দ্ভিশ্বকদ্ভি রিীন্দ্রনাে ঠাকুর। িঙ্গভবঙ্গর েিয় দ্ভহ্ন্দু িু েদ্ভেি িো প্রদ্ভিটি িাোদ্ভের িবে ভ্রািৃবের িন্ধন গবি িুেবি এই উৎেবির েূ চনা। রাখীিন্ধন অেযাৎ প্রদ্ভিরক্ষার িন্ধবন
েকেবক আিদ্ধ কবর েকবে র্াবি লজাটিদ্ধ হ্বয় এই িাাংোবক ভাগ হ্বয় র্াওয়ার হ্াি লেবক রক্ষা করবি পাবর িার
জন্যই এই অনু ষ্ঠাবনর েূ চনা। ভারিিবষযর অবনকগুবো উৎেবির িবে এটি অন্যিি।
লোটবিো লেবক এইেি জানার োবে োবে প্রদ্ভি িৎের দাদার হ্াবি রাখী লিাঁ বধ এই দ্ভদনটি উদর্াপন কদ্ভর। দ্ভকন্তু এই দ্ভদবন
েটা এক দ্ভিবর্ষ েটনা আিার স্মৃদ্ভির পািায় দ্ভচরউজ্বে হ্বয় োকবি। আিার িখন ক্লাে লেবভন। রাখী দ্ভকবন িাদ্ভি দ্ভিরদ্ভে
িাবয়র োবে িাবে কবর। িাবে িবে হ্ঠাৎ শুনবি লপোি এক ব্যদ্ভের লিাবনর িািয াোপ। শুনোি দ্ভিদ্ভন লিাবনর অপর
পাবর্ োকা ব্যদ্ভেবক িেবেন দ্ভিদ্ভন এিাবর িাাঁর কাবজর চাবপর জন্য আর িাদ্ভি দ্ভিরবি পারবিন না। দ্ভপেন েু বর লদদ্ভখ দ্ভিদ্ভন
একজন জওয়ান। দ্ভনশ্চয়ই িার লিানও িার িাদ্ভি লিরার অবপক্ষায় আবে। িার িু খ দ্ভিষণ্ণ লদবখ আিার খু িই খারাপ োগবো।
িােস্টপ চবে আোর আবগই, িাবয়র লেবক অনু িদ্ভি দ্ভনবয় আদ্ভি লগোি লেই দাদার কাবে এিাং পদ্ভরবয় দ্ভদোি আিার র্খ
কবর লকনা রাখীটা। উদ্ভন খু িই খু দ্ভর্ হ্বেন এিাং আিাবক দ্ভকেু দ্ভজজ্ঞাো করার আবগই আদ্ভি িবে উঠোি ‘আিার দাদা লিা
লকিে আিাবকই রক্ষা করবি, দ্ভকন্তু আপদ্ভন লিা লগাটা লদর্বক রক্ষা করার দাদ্ভয়ে দ্ভনবজর কাাঁবধ িুবে দ্ভনবয়বেন’।
িার িু বখ লর্ হ্াদ্ভের লরখা আদ্ভি লদবখদ্ভেোি িা আিার কাবে দ্ভচরস্মরণীয় হ্বয় োকবি। র্াইবহ্াক দ্ভিদ্ভনও আিাবক হ্িার্
না কবর অবনক আর্ীিযাদ কবরদ্ভেবেন। িাদ্ভি লিরার পবে িা আিাবক আবরকটা রাখী দ্ভকবন দ্ভদবয়দ্ভেে দাদার জন্য। জীিবনর
কাটাবনা রাখী উৎেিগুবোর িবে এখনও পর্যে এই েটনাটি আিার কাবে েিবচবয় স্মরণীয়।
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রাখী বন্ধন: আমার স্মৃতি: আট
লেখা: েু রভী লোষ (প্রাণীদ্ভিদ্যা দ্ভিভাগ, ষষ্ঠ লেদ্ভিস্টার,20)

দ্ভহ্ন্দু োংস্কৃদ্ভির প্রাকৃি আচার-অনু ষ্ঠান গুদ্ভের িবে রাখী িন্ধন দ্ভিবর্ষ িািয া িহ্ন কারী ঐদ্ভিহ্যপূ ণয অনু ষ্ঠান। রাখী িন্ধন উৎেি
এর িাৎপর্যিা পু রানদ্ভিজ্ঞাবন কৃষ্ণ - লরৌপদীর রক্ষা দ্ভনিারণ করা লেবক ঐদ্ভিহ্াদ্ভেকিায় িহ্ািদ্ভি আবেকজাোর ও পু রু
রাজার কাদ্ভহ্নী লর্খাবন আবেকজাোবরর স্ত্রী লরাজানার কোিবিা িার স্বািীবক পু রু রক্ষা কবরন এিাং িিয িাবন েকে ধিয
তিষবম্যর ঊববয দ্ভগবয় ভ্রািৃেবিাবধর েম্মান রক্ষায়। িিয িাবন আিরা রাখীিন্ধন িেবিই র্া িু দ্ভে িা আিার কাবে খু ি িূ ল্যিান।
ওরা েি লিাবে, েি জাবন, লখোর েিয় টিদ্ভভ চযাবনে লচঞ্জ কবর দ্ভেদ্ভরয়াে লদখবে লরবগ জাদ্ভন লরবগ র্াবি িাও লদদ্ভখ,
লেট লেবক দ্ভিদ্ভরয়াদ্ভনর আেু িুবে লনওয়া পাপ, িাও লনয়। িা-িািার োিবন দ্ভেগাবরট খাওয়ার কো িুবে অপ্রস্তুবি লিো…
িাবেিবে িবন হ্য় ওরা আবে লকন পৃ দ্ভেিীবি? িারপবর িবন হ্য় না োকবে দ্ভক লর্ হ্বিা? দ্ভনবজর জিাবনা টাকা লেবক
ভাগ লদওয়া, িা-িািার িকুদ্ভন লেবক িাাঁচাবনা, েি েিয় পাবর্ োকা, েি অপরাবধর অাংর্ীদার। িন্ধন দীেযজীিী লহ্াক ভাই
লিাবনর ভাবোিাোয়, র্বে।
দ্ভিশ্বকদ্ভি কদ্ভিগুরু, িাঙ্গােীর গিয, রিীন্দ্রনাে ঠাকুর িাাংো িো লগাটা ভারিিবষযর ‘ঐকযিে’ প্রিেির করার লহ্িু এই রাখী
িন্ধন উৎেি পােবনর জন্য আহ্িান কবরন। িারই দূরদদ্ভর্যিা আিার ভাষায় ব্যে করোি “িািাও র্দ্ভে লিাবদর গবিয, চূণয লহ্াক িাবদর দভয ,
দ্ভিবর র্াক িারা িষয লেবক, উদয় লহ্াক ভারবি নিুন েূ র্য,
র্াদ্ভেধারায় আেু ক লনবি িনু ষ্যোর পদ্ভরচয়;
দাদ্ভয়েবিাবধর জাগরণ লহ্াক, ধিয তিষবম্যর অিোন।“
রদ্ভি ঠাকুবরর লেখায়, “িাোদ্ভের প্রাণ িাোদ্ভের িন, িাোদ্ভের েবর র্ি ভাই লিান - এক হ্উক, এক হ্উক, এক হ্উক লহ্
ভগিান”।
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সম্পাদনা:

আমার স্মৃতি প্রকাশনার পক্ষ হতি ড: অতিতিি বত্যাপাধ্যায়, প্রাতিতবদ্যা তবিাগ,
মহারািাতিরাি উদয়চাাঁদ মতহলা মহাতবদ্যালয়, পূ বব বিব মান (সবব স্বত্ব সংরতক্ষি)
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