বনেভাজন
(িসিড৩২এনিড৬)

বনেভাজন মােন একিদেনর আন । সবাই িমেল কান একটা ফাঁকা জায়গায় িগেয় রা া কের খাওয়া
আর মজা করা। আজকাল আর কউ বনেভাজন বেল না। ইংরািজেত বেল ‘িপকিনক’। এখন মানুেষর
িপকিনক যাওয়া খুব বেড় গেছ। সই কারেণ িপকিনেকর জায়গা (

ট) ফাঁকা পাওয়াই যায় না।

শীতকাল এেলই মানুষ একটা িদন ছু িট িনেয় বিরেয় পেড় খেয় দেয় মজা করেত।
গতবার শীেতর সময় বড় িপিসমিণর বািড় বড়ােত িগেয়িছলাম বাঁকুড়া। ওখােন এক স াহ থাকার
কথা িছল। মা, ভাই আর আিম িগেয়িছলাম।

ুেলর বাৎসিরক পরী া হেয় গেছ। তাই পড়ােশানার

একদমই চাপ নই। ওখােন যাবার পর আমরা িপেসমশাইেক ধের বায়না করলাম বনেভাজেন যাবার
জেন । তাই িঠক হল শিনবার আমরা বিরেয় পড়ব বনেভাজেনর উে েশ । আমার িপসতু েতা

ই

িদিদর িবেয় হেয়েছ বাঁকুড়া আর িব ুপেু র। তাই ওেদরেকও যাবার কথা বলা হল। চারেট গািড় কের
যাওয়া হেব।
শিনবার ভার ভার সবাই তির হেয় িনলাম। ঠা াটাও বশ পেড়িছল। তেব আকাশ পির ার িছল।
সকাল আটটায় সবাই বিরেয় পড়লাম। সে একজন বামুন ঠাকুর ও জাগােড় নওয়া হল রা া করার
জেন । বড় বড় বাসন সব িপিসমিণর বািড়েতই িছল। স েলাই গািড়েত তু েল নওয়া হল। সােড় নটায়
আমরা গ ানগর পৗঁছলাম। িক
মি র িছল। সখােন

গ া নই। চািরিদেক গাছপালা ভিত। সামেনই মা কািলর একটা বড়

চুর লাকজেনর আনােগানা। ইিতমেধ সবারই িখেদ পেয়িছল। জামাইবাবুরা

সবাইেক খেত িদেলন কক, িডম স , কলা আর িমি । তাড়াতািড় খেয় িনেয় আমরা জায়গাটা ঘুের
দখবার জেন বড়েদর সােথ বিরেয় পড়লাম। িপেসমশাই আর জ ঠু রইেলন রা ার তদারিকর জেন ।
থেম কািল মি র গলাম। িবরাট কািল মূিত। মি র চ রটা খুব সু র সাজান। বসবার জায়গা
আেছ। ঠাকুর

ণাম কের ওখান

থেক

ব াডিম েনর র ােকট আর কক সে
িপিসমিণরা গ

বিরেয় একটু

খলাধূ লা কের িনলাম। ব াট-বল আর

িনেয় িগেয়িছলাম। বড়- ছাট সবাই িমেল

করিছেলন। আড়াইেটর সময়

পুেরর খাওয়া

খললাম। মা,

হল িখচুির, ব নী, কষামাংস আর

চাটিন। সবাই একসােথ খেত বসলাম। বামুন ঠাকুররাই পিরেবশন করেলন। খাওয়ার পর বড়- ছাট
সবাই িমেল কিবতা পাঠ, গান, আর আনতাকসাির চলল। কখন য পাঁচটা বেজ গল খয়ালই
কিরিন। িপেসমশাই সবাইেক তাড়া িদেত লাগেলন তির হবার জেন । চা-িব ুট খেয় সব
আবার ফরার পেথ রওনা িদলাম। বািড় িফের সারা সে

চােয়র টিবেল কবল বনেভাজেনর গ ই

হল। সবাই িমেল দা ণ মজা কেরিছ। িদনটা ভালই কাটালাম।
িনেয় কলকাতায় িফের এলাম।
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