
আমাদের গ ৌরী 

 

 সব মানুষই সমান। তবু এক একজন মানুষ গকমন গেন অন্যরকম হদে োে। 

গ ৌরী গতমনন অন্যরকদমর একনি মানুষ। গ ৌরী গবেঁদে থাকদত পনরনেত মহদে নিদো 

স্মরণীে। এখন গতা নেরস্মরণীে হদে রইদো। ও পনরনেতরা এক জাে াে হদেই সবাই 

বেদতা “ওঃ গ ৌরীিা গে কী মজার, কী Witty আর কী পরদপাকারী!” 

 

 আমার জীবদন কেকাতা নবশ্বনবেযােদের প্রথম নেননিই নিদো গ ৌরীদক পাওো 

অথবা বো োে ও খুেঁদজ ননদো আমাদক, গসই গথদক এদকবাদর একাকার হদে গ োম 

ওদের সাদথ। গসনেন নবজনবাবুর ক্লাদস পড়াদনা হদি শ্রীকৃষ্ণকীততন। কী কাবযগুণ, কী 

ভাষার প্রােীনতা ো নকিু গবাঝাদেন তাদতই উোহরণ “গকনা বােঁশী বাএ বড়ানে, কানেনী 

নঈ কূদে”। আনম আর মদনাদো  নেদত পারনিোম না। কৃষ্ণন র  ভণতদমন্ি কদেজ 

গথদক আনম আর সুদবাধ এদসনিোম। সামদনর গবদের একিা মজার েৃদে আমার গোখ 

আিদক গ দো। আমাদের সমে নিদো নপিদন গবাতাম নেদে ব্লাউজ পড়ার েে। সামদন 

একনি গমদের ব্লাউদজর গপিদনর গবাতাম খুদে ন দেনিদো। আনম বারবারই গসিা 

ো াদত গেষ্টা করনিোম। পদর গজদননি গমদেনি সনবতা। নসদনমার েন্দ্রাবতী গেবীর 

গিদের গবৌ। ক্লাদসর গশদষ েম্বা, ফসতা একনি গমদে আমার কােঁদধ হাত গরদখ বেদো 

গকাথা গথদক এদসদিা গহ? আনম বেোম কৃষ্ণন র Govt. College গথদক। তাই এ 

গতা নবেু! োদব আমাদের সাদথ কনফ হাউদস? কনফ হাউদসর নাম শুদননিোম। বেোম 

- ‘োদবা।’ গসই জুদড় গ োম গেদবাণত গ্রুদপর সাদথ মমদেেীর ভাষাে কােঁঠাদের আেঁঠার 

মদতা। গ ৌরী, মমদেেী, কৃষ্ণা আনম গ োম নফেজনফ ক্লাদসর সামদন।  যাোরী গথদক 

গবনরদে এদো সন্ধ্যা, সুজাতা, সুতপা। আমরা সাতজন এক হদে গ োম।  

 



 গ ৌরী ক্লাদস বদস বদসই কনবতা নেখদতা। বেতাম ওগুদো নষ্ট কনরসনা। গরদখ 

নেদে একিা বই িাপাদনা োদব। ওসদব ওর মন নিদো না। আমাদক ননদে একিা 

কনবতা ও পাড়ার পন েু, করদো বাণীর মন েু-নর। আমার গহাদিে নিদো গহনষ্টিংদস। 

আমরা একসাদথ বাদস নফরতাম,  ল্প করদত করদত। গ ৌরী নামদতা ভবানীপুর। আনম 

আর সন্ধ্যা গ াপােন র। অদনক হানসর কথার মদধয ওর একিা সেজ্জ কুনন্ঠত মদনর 

পনরেে আনম গপদেনি। গকান একজনদক উপহার গেওোর কথাে গ ৌরী বারবারই বদে - 

“খুব কম হদে গ দো নাদতা গর?” 

 

 গ ৌরীর Special Paper নিদো গিাি  ল্প। আর আমার মবষ্ণব পোবেী। 

শঙ্করী প্রসাে বসু পড়াদেন - একনেন গ ৌরী এদস হানজর। স্যার আজ মবষ্ণবপোবেী 

থাক, নিদকদির  ল্প করুন। স্যার বেদেন “নিদকি গমদেদের মদধযও ঢুদক গ দি 

বুনঝ? উত্তদর গ ৌরী বেদো - ‘ও রনসকতা োোর গোকাদনর গঠাঙা হদে গ দি স্যার! 

আমরা ভাবোম - এই গর সবতনাশ গহাে। নকন্তু গেখোম স্যার গহা গহা কদর গহদস 

উঠদেন। আমরাও প্রাণ খুদে গহদস বােঁেোম। কনফ হাউস, বসন্ত গকনবন, পযারামাউন্ি, 

কদেজ গকাোদর আড্ডা - গকাথা নেদে Fifth Year গকদি গ দো বুঝদতই পারোম 

না। এবার সবাই নমদে োইদেরী Work শুরু করতদত হদব। তখন প্রাইদভি নিউিদরর  

েে গতমন নিদো না বেদেই েদে। গ ৌরী বেদো - “মঞ্জুবাণী, কাে ধানী রদঙর শাড়ী 

পদর আসনব। মদহশ্বর োদসর কাদি Ninth Paper করদত োদবা।” আনম ভাবনি 

গহাদেদে ধানী রদঙর শাড়ী গকাথাে পাদবা? তািাড়া আমাদের গতা আিিা গপপার। 

Ninth Paper আবার এদো গকাদেদক? গ ৌরী বেদো - “বুদু্ধ, তুই মযাড্রাসীই গথদক 

গ নে। Ninth Paper মাদন Oiling”। 

 

 গমনিকযাে কদেদজর উদটানেদক শ্রীদ াপাে মনিক গেদন থাকদতন আমার 

নপদসমশাই িঃ ক্ষুনেরাম োস। গ ৌরীরা একনেন গ দো গসখাদন আমাদের সাদথ। ন দে 



গেনখ নপদসমশাই হােঁনড়র মদধয ভাত গমদখ খাদেন। বাইদর এদস ওদের গস নক হানস! 

অদনকনেন পর একনেন গ ৌরীর সাদথ গেখা ও তখন নভদটানরো কদেদজ পড়াে। ও 

বেদো জাননস মঞ্জুবাণী গতার নপদসমশাইদের কাদি interview গেবার সমে খানে 

মদন পদড় োদে গসই হােঁনড়দত ভাত গমদখ খাওোর কথা আর হানস গপদে োদে। 

ইন্িারনভউ গেদবা কী? বেোম হানসসনন গতা? বেদো - “না না, তাহদে নক োকরীিা 

গহাত?” 

 

 ওর পদরাপকাদরর কথা অজস্র মানুষ অজস্রভাদব জাদন। আনম গিাট্ট একনি কথা 

বনে। আমার স্বামী Glaxo গত কাজ করদতন। হঠাৎ একনেন গ ৌরী হাইি গরাদির 

Glaxo অনফদস  হানজর। বাজাদর এেট্রনিন পাওো োদে না। ওর পাড়ার একজন খুব 

গেনা গোদকর খুব েরকার। অসীম গ ািাউন গথদক গসিা আননদে ওদক নেদেনিদো।  

 

 আমার জীবদন গ ৌরীর অবোদনর কথা কীভাদব বেদবা! আমরা পাশ করার পর 

সবাই গকান না গকান কদেজ বা নবশ্বনবেযােদে ঢুদক গ োম। আনম সদরানজনী নাইিু 

কদেদজ গপোম। নকন্তু নবদের পর গস কাজ গিদড় নেদত গহাে। প্রে ১৪ বির বদস 

থাকার পর একিা হাোর গসদকন্িারী কুদে গঢাকার অনুমনত গপোম। গ ৌরীরা আমার 

মদনর কদষ্টর কথা জানদতা। ও একনেন বেদো নভদটানরোে Part time করনব? আনম 

খুশী মদন রানজ হদে গ োম। তার নপিদন আরও একিা কারণ নিদো বদিা - “আনম 

Head Examiner হদেনি। তুই Examiner হনব? আনম বেোম - “মজা নানক 

আনম কুদে পড়াই, আনম Examiner হদবা?” ও বেদো কাে গতার মাকতনশি ননদে 

নভদটানরো কদেদজ আসনব। গসাজা ননদে গ দো Principal এর কাদি। নতনন আমার 

Result গেদখ খুশী মদন কাদজ ননদে ননদেন। গসখান গথদক গনতাজী ওদপন 

ইউননভানসতনিদত apply করোম। কদেদজর সাদথ েুক্ত না থাকদে গেিা করদত 

পারতাম না। ১৫ বিদরর ওপর ওখাদন পনড়দেনি। বহু অনাসত, M.A. এর গিদে-



গমদেদের এখনও পড়াই। আনম মদন কনর সবই গ ৌরীর জন্য হদেদি। পুদরাপুনর না 

হদেও গশষজীবদন গেিুকু মাননসক পনরতৃনি গপদেনি গসিা গ ৌরীর জদন্যই। জানননা ো 

বেদত োইনি বো হদো নকনা। গ ৌরী বেদতা তুই হনে ‘গ ৌরেনন্দ্রকা’। ভূনমকা করদত 

ন দে আসে কথাে আর গপৌেঁিাদত পানরস না।  

 

 আমার িাে-িােীদের কাদি ওর কথা বনে। এক িােী বেদো - ‘আপনারা গতা 

সাতজন নিদেন। সিনষত মদন্িদের একনি তারা খদস গ দো”। সনতযই তাই! 

 


