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হেমন্তের শেন্তর       
পুনর্জিৎ রায়ন্ত ৌধুরী 

 

১ 

বছর কুর্ি আন্তের কথা। সার্জ, আমার বান্তরা বছন্তরর মাসতুন্ততা হবান, হসবার পুন্তজার পর, হমন্তজামার্সর সন্তে ওন্তের 
পালর্সন্তের বার্ি হথন্তক আমান্তের র্নউ বার্লেন্তের বার্িন্তত র্বজয়া করন্তত এন্তস, আর্ম আকাশপ্রেীন্তপর কথা হকানওর্েন 
শুর্নর্ন হজন্তন োর্সন্তত হেন্তে পন্তি বন্তলর্ছল, “হস কী োো! তুর্ম আকাশপ্রেীপ কী তা জান্তনা না? তুর্ম যা তা! র্ে র্ে 
র্ে…” 

তারপর, োর্সর েমক কমার পর, সামন্তনর হেে হথন্তক কন্তয়কো কুন্ত া র্নমর্ক মুন্তে  ালান কন্তর র্েন্তয় র্বন্তের মন্ততা বযেযা 
কন্তর বন্তলর্ছল, “হেমেকান্তল গ্রামবাাংলায় আকাশপ্রেীপ হেওয়াো বহুর্েন্তনর রীর্ত। ছান্তের ওপর, রর্িন কােন্তজ হমািা 
একো প্রেীপন্তক বাাঁন্তশর ডোয় তুন্তল হেওয়া েয় সন্তেন্তবলায়। হসোই আকাশপ্রেীপ। ঠাম্মা বন্তল, হেমেকান্তল হতা েুব 
কুয়াশা েয় সন্তের পর, তাই মোলয়ান্তত আমান্তের হযসব পূবিপুরুন্তের আত্মারা মন্ততি আন্তসন, তাাঁরা যান্তত শূনযমান্তেি পথ না 
োর্রন্তয় র্ঠক মন্ততা যমন্তলাক র্েন্তর হযন্তত পান্তরন, তাই ওই েীপো তুন্তল ধরার র্নয়ম।” 

তারপর একেু হথন্তম বন্তলর্ছল, “আকাশপ্রেীপ হেওয়া েয় বন্তলই হতা আমার সবন্ত ন্তয় র্প্রয় ঋতু হেমে!“ 

আমার পর্রর্ তন্তের মন্তধয হেমে হয শুধু সার্জরই র্প্রয়, তা অবশয নয়। তেন হপ্রর্সন্তডর্িন্তত পর্ি। লাভপুন্তরর হছন্তল ঋভু, 
আমার সেপাঠী, একর্েন কন্তলজ হকায়ান্তর আড্ডা মারার সময় বলল, “যতই হতারা বেিা বেিা কন্তর লাোস ভাই, ঋতুর 
মন্তধয আমার হেভার্রত র্কন্তু হেমে। আমান্তের লাভপুন্তর হেমেকাল হয কী অপূবি, তা বন্তল হবাঝান্তনা যান্তব না। তাছািা 
আর্ম হতা কৃেক পর্রবার হথন্তক এন্তসর্ছ; জার্ন হেমে মান্তনই কৃেন্তকর মুন্তে  ওিা োর্স। মান্তঠ মান্তঠ ধান কাো শুরু েন্তয় 
যায় হেমন্তে৷ হসই ধান কাো-মািাই র্নন্তয় গ্রান্তম-গ্রান্তম তুমুল বযস্ততা। তার সন্তে  লন্তত থান্তক নবান্ন উৎসন্তবর র্পন্তঠ-
পান্তয়ন্তসর আন্তয়াজন। সান্তধ কী শসযভরা হেমন্তের হপ্রন্তম পন্তি জীবনানন্দ র্লন্তের্ছন্তলনঃ “‘এ হেে অলস হমন্তয়/পুরুন্তের 
হসাোন্তে অবশ/ ুন্তম লয় হরৌন্তের রস/হেমে ববকান্তল/উন্তিা পােপাোর্লর পান্তল/উঠান্তনর হপন্তত থান্তক কান, হশান্তন ঝরা 

র্শর্শন্তরর ঘ্রাণ/অঘ্রান্তণর মাঝরান্তত।’”  

হকানওর্েন আকাশপ্রেীন্তপ না-হেো, নবান্নর কথা হকবল বইন্তয় পিা, শেন্তর জন্মন্তনা-বি েওয়া আমারও—সার্জ আর 
ঋভুর মন্ততাই—র্ক হেমে সবন্ত ন্তয় র্প্রয় ঋতু? অন্তনকবার হভন্তবর্ছ প্রশ্নো র্নন্তয়। র্কন্তু আজও র্ঠক মনর্ির কন্তর উঠন্তত 
পার্রর্ন। তন্তব হেমন্তের সময়ো—অথিাৎ কার্তিক-অগ্রোয়ণ মাস েুন্তো—হয ভীেণ অদু্ভত এবাং অপার রেসযময় হসো শেন্তর 
বন্তসও হের হপন্তয় এন্তসর্ছ র্ রকাল।  

২ 

র্কন্তশারন্তবলায় মন্তন েত, হেমন্তের শুরু হথন্তকই শেন্তরর মধযর্বত পািাগুর্ল েঠাৎ হকমন বেন্তল যায়। সন্তে ছো-সান্তি 
ছ’ো অবর্ধ হয পািাগুর্লন্তত র্ের্বয সূন্তযির আন্তলা হেলা কন্তর হবিাত, লক্ষ্মী পুন্তজা হকন্তে হেন্তলই, র্বন্তকল েন্তত না েন্ততই 
হধাাঁয়া-হধাাঁয়া ভুতুন্তি অেকান্তরর কবন্তল  ন্তল হযত হসগুর্ল। হসই অেকান্তর র্িন্তকে বল হেো যায় না বন্তল, ইন্তে না 
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থাকন্তলও, র্নর্েিষ্ট সমন্তয়র আন্তেই মান্তঠর হেলাধুন্তলার পাঠ  ুর্কন্তয়, বযাে-উইন্তকে বেলোবা কন্তর বার্ি হেরা ছািা েতযের 
থাকত না হকানও। 

বার্ি র্েন্তর, োত-পা ধুন্তয়, পিন্তত বসাোই র্নয়ম র্ছল। র্কন্তু হসই র্নঝুম হেমে সন্তেগুন্তলায় পিা আর েত কই! একো 
অদু্ভত মনোরান্তপর অনুভূর্ত হযন হের হপতাম বুন্তকর মন্তধয। েুব হছােন্তবলায় োরুণ জ্বর েন্তল হযমন মন োরাপ েত, র্ঠক 
হতমন মন োরাপ। তাই যতবারই র্পর্রয়র্ডক হের্বল মুেি করন্তত হযতাম, মুেি েত না র্কছুন্ততই। হভক্টন্তরর সেজ 
অঙ্কগুন্তলা র্নভুিল ভান্তব কো েুঃসাধয েন্তয় উঠত। র্কছুন্ততই মন বসান্তত পারতাম না হশক্সর্পয়ন্তরর ‘জুর্লয়াস র্সজ ার’-এ। 
কই, র্কছুর্েন আন্তে অবর্ধ হতা এরকম অদু্ভত মন োরাপ েত না! হেমে র্ক তন্তব শুধু ভুতুন্তি অেকারই নয়, সন্তে কন্তর 
মন োরাপ আর র্বেণ্ণতাও র্নন্তয় আন্তস? 

কথাো একবার র্জন্তেস কন্তরর্ছলাম আমার এক মাস্টারমশাইন্তক, যান্তক র্শক্ষক কম, বেু হবর্শ বন্তল মন্তন করতাম। 
হেন্তস জবাব র্েন্তয়র্ছন্তলন উর্ন, “ধুর হবাকা, হেমে হতা সম্পন্নতার ঋতু, হস মন োরাপ র্নন্তয় আসন্তব হকন? আসন্তল 
বছন্তরর এই সময়োয় হযন্তেতু র্েন হছাে েন্তত শুরু কন্তর, হসই জনয একেু র্বেণ্ণ লান্তে র্বন্তকল-সন্তেগুন্তলায়। এো 
পুন্তরাপুর্র ববোর্নক বযাপার। অবশয, আরও একো ঘেনা ঘন্তে এ সময়। শরৎকাল হশে েওয়া মান্তন—অেত শেন্তরর 
হক্ষন্তে—সমস্ত উৎসন্তবর ‘েয এন্ড’। েুেিা পুন্তজা-লক্ষ্মী পুন্তজা বন্তেই, এমনর্ক কালী পুন্তজা-েীপাবর্লও আর্িন্তনর হশন্তে অথবা 
কার্তিন্তকর হোিায় র্মন্তে যায় অন্তনক সময়। উৎসব র্ঘন্তর এত বেচ , এত উন্মােনা, এত আনন্তন্দর অবসান—মন োরাপ 
করন্তব না, বুন্তকর মন্তধয হতালপাি েন্তব না, তা র্ক েয় হর?” 

তাই েন্তব েয়ন্ততা। োওয়া োওয়ার পর হেমন্তের র্শর্শর ঝরা রান্তত, হ াদ্দ-পন্তনন্তরার আর্ম,  ার তলার ছাে র্েন্তয় 
যানবােন কন্তম আসা কুয়াশা হমািা র্সর্পয়া রন্তির রাসর্বোর্র কান্তনক্টান্তরর র্েন্তক তার্কন্তয় থাকন্তত থাকন্তত 
মাস্টারমশাইন্তয়র কথাগুন্তলা মন্তনর মন্তধয নািা ািা করতাম। র্েন্তমল োওয়ায় ভর কন্তর বহুেূর হথন্তক তেন হভন্তস আসত 
হনশা ধরান্তনা, েত জন্তন্মর সৃ্মর্ত মন্তন কর্রন্তয় হেওয়া, ছার্তম েুন্তলর অপার্থিব েে। 

এভান্তব োাঁর্িন্তয় থাকন্তত থাকন্তত এক এক সময় মন্তন পন্তি হযত সার্জর কথাগুন্তলা। সার্জ বন্তলর্ছল, আমান্তের হযসব 
পূবিপুরুন্তের আত্মারা মোলয়ান্তত মন্ততি আন্তসন, তারা হেমন্তে যমন্তলান্তক র্েন্তর যান।  

অশরীরী অনুভূর্তন্তত ো র্শউন্তর উঠত। আর পর্রষ্কার তারাভরা আকান্তশর র্েন্তক তার্কন্তয় ভাবতাম, কাউন্তক র্ক হেো 
যান্তব?  
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র্বজয়া সর্ম্মলনী আর কালী পুন্তজার জলসা—হেমে এন্তলই কলকাতার মধযর্বত পািার হছাে-বি ক্লাবগুর্লন্তত প্রস্তুর্ত শুরু 
েন্তয় হযত এগুর্লর। আর হস কী হযমন হতমন প্রস্তুর্ত! বান্তজে র্ঠক কন্তরা হর, আর্েিস্টন্তের সন্তে হযাোন্তযাে কন্তর হর, 
হডকন্তরের-ইন্তলর্ির্শয়ানন্তক েবর োও হর, অনুষ্ঠান সূর্  বতর্র কন্তরা হর… আরও কত কী! তাই ক্লান্তবর সেসযন্তের 
নাওয়াোওয়ার সময় অবর্ধ থাকত না হসই সময়োয়। আসন্তল হযমন হতমন কন্তর একো জলসা নামান্তলই হতা  লন্তব না, 
জলসার সন্তে পািার হপ্রর্স্টজ জর্িত হয! েত বার পান্তশর পািা নর্ ন্তকতান্তক এন্তন আমান্তের েশ হোল র্েন্তয়র্ছল। তাই 
এবার ইন্দ্রনীল র্কাংবা হলাপামুোন্তক না আনন্তল র্ক আর সমান্তজ মুে হেোন্তনা যান্তব! 

জলসার রান্তত সারা পািার মানুে োর্জর েত র্নর্েিষ্ট িান্তন। অবশয হকবল তাাঁরাই নন, জলসার মন্তে লাোন্তনা েন্তরক 
র্কর্সন্তমর আন্তলার োন্তন োর্জর েত লক্ষ লক্ষ ‘হনন্তোন্তের্েক্স নাইন্তগ্রার্পক্টাস স্টযাল’ও, যান্তের আমরা বািার্লরা শযামান্তপাকা 
নান্তম র্ র্ন! হসই শযামান্তপাকান্তের রাম-কামি হেন্তত হেন্তত, র্েম হথন্তক মাথা বাাঁ ান্তত—শাল র্েন্তয় হবশ ভাল কন্তর মাথা 
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মুর্িন্তয়, সাো সাো হলাোর হ য়ান্তর বন্তস েভীর রাত পযিে আমরা হছােরাও জলসা শুনতাম বিন্তের সন্তে পাল্লা র্েন্তয়। 
সামন্তন ইউর্নে হেস্ট, র্কন্তু হসই একো সন্তে মা পিা হথন্তক ছুর্ে র্েন্তত কাপিণয করন্ততন না।  

জলসার মূল অযাট্রাকশান হতা এন্তকবান্তর হশন্তে। তার আন্তে “কর্বগুরু রবীব্দ্রনাথ ঠাকুন্তরর ‘প্রশ্ন’” আবৃর্ত করত পািার 
হকানও হছাে হছন্তল, “আর্জ ধান্তনর হক্ষন্তত”-র তান্তল তান্তল নৃতয পর্রন্তবশনা করত হকানও হছাে হমন্তয়, আর েম্ভীর মুন্তে 
োাঁত র্ ন্তপ পািার হকানও কার্কমা র্কাংবা হজর্ঠমা োরন্তমার্নয়াম হবন্তলা কন্তর োইন্ততন, “ক্লার্ে আমার ক্ষমা কন্তরা হে 
প্রভু…”। এসব শুনন্তত শুনন্তত যেন ক্লাে, বি বি োই উঠন্তছ, েঠাৎই হস্টন্তজর র্পছন র্েন্তক বুন্তক বযাজ লাোন্তনা 
আন্তয়াজকন্তের বযস্ততা শুরু েন্তল হবাঝা হযত ‘োো’ অথবা ‘র্ের্ে’ এন্তস পন্তিন্তছন। তারপর, রাত নো-সান্তি নো নাোে 
শুরু েত হসই ‘োো’ অথবা ‘র্ের্ের’ োন, যার জনয আন্তপক্ষা কন্তর বন্তস থাকা সারা বছর। 

যেন র্েন-এজ সন্তব হপর্রন্তয়র্ছ—অস্বীকার করব না—হেমন্তের এই জলসাগুন্তলার একো আলাো আকেিণও বতর্র 
েন্তয়র্ছল। পািার পুন্তজার পযান্তেন্তল এক এক বছর এক একজন হমন্তয়র হপ্রন্তম পিাো তেন রীর্তমন্ততা র্নয়ন্তম োাঁর্িন্তয় 
হের্ছল আমান্তের (বলাই বাহুলয, যান্তের হপ্রন্তম পিতাম তাাঁরা জানন্ততনও না)। হসই হপ্রর্মকান্তের, কেনও কেনও, আবার 
হেোর সুন্তযাে েত হেমন্তের এই জলসা র্কাংবা র্বজয়া সর্ম্মলনীন্তত। ভােয প্রসন্ন েন্তল, জলসা  লাকালীন র্কাংবা জলসার 
হশন্তে একবার েয়ন্ততা হ াোন্ত ার্েও েন্তয় হযত তাাঁন্তের সন্তে। অবশয, ওইেুকুই। আমান্তের মন্ততা র্ভতু এবাং লাজুক 
হছন্তলন্তের হেৌি র্ছল ওই অবর্ধই। র্কন্তু তান্ততই বা ক্ষর্ত র্ক? হেমে-রান্ততর হসই েৃর্ষ্ট র্বর্নময়োই পরম প্রার্ি র্ছল 
আমান্তের কান্তছ। 

তাই, জলসা হশে েন্তয় যাওয়ার পর, র্নশুর্ত রান্তত বার্ি র্েন্তর যেন োলকা একো  াের মুর্ি র্েন্তয় আন্তলা র্নর্ভন্তয় 
ঘুন্তমান্তত হযতাম, মন্তন েত, আমান্তের শেন্তর হেমে হকবল অেকার, র্নস্তব্ধতা, কুয়াশা আর মন োরাপ র্নন্তয়ই আন্তস না। 
আন্তস হপ্রম র্নন্তয়ও। 
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উতর হোলান্তধি ভয়াংকর যুদ্ধ েন্তে এ বছন্তরর হোিা হথন্তক। হকার্ভড আতঙ্ক এেনও পুন্তরাপুর্র কান্তের্ন। ভারত-সে 
পৃর্থবীর অনয বহু হেন্তশ তীব্র মূলযবৃর্দ্ধ ও হবকারত্বর েন্তল মানুন্তের নার্ভিাস ওঠার হজাোি। তার ওপর আমান্তের রান্তজয 
এন্তকর পর এক েুনিীর্ত হতা রন্তয়ন্তছই। 

তবু, যথাসমন্তয় কাশেুল েুেল, মা েুেিা এন্তলন, ঘো কন্তর েুন্তেিাৎসব পার্লত েল—ইউন্তনন্তকা হথন্তক স্বীকৃর্ত পাওয়ার পর 
এই প্রথম। েল পুন্তজার আড্ডা, পুন্তজার হপ্রম, র্বজয়ার প্রণাম আর হকালাকুর্ল। হকাজােরী পূর্ণিমার র্েন, বার্িন্তত 
বার্িন্তত হেওয়া েল আলপনা, েল মা লক্ষ্মীর আরাধনা, স্মােিন্তোন হথন্তক সেযা মুন্তোপাধযান্তয়র েলায় হভন্তস এন্তলা, “এন্তসা 
মা লক্ষ্মী…”। লক্ষ্মীপুন্তজা কােন্তত না কােন্ততই আন্তলার হরাশনাই র্নন্তয় োর্জর েল েীপাবর্ল-কালীপুন্তজাও।   

এসন্তবর মন্তধযই ভুতুন্তি অেকার, হধাাঁয়া-কুয়াশা, র্েন্তমল োওয়া, ছার্তন্তমর েে, এক রাশ মন হকমন আর ো র্শউরান্তনা 
অশরীরী অনুভুর্ত র্নন্তয় প্রন্ততযক বছন্তরর মন্ততা এ বছরও,  ুর্পসান্তি, কেন হেমে আমান্তের এ শেন্তর এন্তস পন্তিন্তছ, 
আপর্ন হের হপন্তয়ন্তছন র্ক?  

সানন্দা, ৩০ অন্তক্টাবার ২০২২ 

      


