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এই  সই পাঁচমুেড়া! 

িব েয়র  ঘার কােট না িকছুেতই।  ব  দূর নয়, ঘর  থেক  ইপা দূের   সই ‘মািটর 
 ঘাড়ার  দেশ’ ঘুের এেস িবি ত  লখক  সৗেমন িম । 
 

এখেনা  ঘােরর মেধ  আিছ।  পাথুের রা া, ঘন জ ল, শাল- স ন, িঝরিঝের নদী, 
 টরােকাটা মি র, মুকুটমিণপুেরর  াকৃিতক  সৗ য  এবং পাঁচমুেড়া ... সবই  যন 
অেলৗিককভােব  ছেয় আেছ আমােক। 

আমরা িব ুপুর  থেক সকাল সােড় সাতটায়  াতরাশ কের আমােদর ভাড়া করা গািড় 
িনেয়  বেরালাম পাঁচমুেড়ার পেথ।   ায় ৪৫ িমিনেটর রা া।  আমােদর  য িনেয়  গল তার 
বয়স মা  ২৪।  গাড়ী চালােনার হাত অসাধারণ।  অস ব  ততার সে   পেরােত লাগলাম 
িপচ রা া।  কখেনা  মেঠা পথ,  পােশ দৃশ  বদেল  যেত লাগেলা  ত।  কখেনা ধান   ত, 
কখেনা ঘন জ ল, কখেনা পুকুর, কখেনা  ঝাপঝাড়, আর মােঝ মােঝ মািটমাখা  লাকালয়।  
 সখােন চােয়র  দাকান, সি  িবি  হে ,  াম  মানুেষর আনােগানা।  ‘যিদ হই  চারকাঁটা’, 
‘আমার পুজার ফুল’ এইসব গােনর পশরা।  গািড়েত আমরা চা এেনিছলাম।  রা ায় গািড় 
দাঁড় কিরেয় চা খাওয়া হেলা ধীের সুে ।  তারপর আবার পথ চলা ...।   ায় সােড় আটটা 
নাগাদ আমােদর  াইভার ওর িবশাল গািড়টা গাঁক কের দাঁড় কিরেয় িদেলা একটা মািটর 
বািড়র দাওয়ার সামেন।  অতটা রা া  যেত  যেত একটু ঘুেমর  চাখটাও এেস  গিছল 
আমােদর।  ঝট কের ঘুমটা  কেট  গল। 

আমােদর দৃি সীমার মেধ  ডানিদেক একটা দাওয়াওয়ালা মািটর বািড়,  যখােন অজ  
মািটর  টরােকাটা িজিনস।  বামিদেক একটা  খালা জায়গা,  দওয়াল।   দওয়ােল মুনমুন 
 সন,  ীমতী  দব বম  া।  সামেন  দাতলা স   বািড়।  ইংরািজ T-এর মেতা  িদেক রা া 
চেল  গেছ।  একটা বামিদেক আর একটা ডানিদেক।   াইভার বলেলা : ডানিদেক কু কার 
পাড়া,  ভতের অেনক বািড়ঘর।  আপনারা িনেজর মেতা ঘু ন, আিম  ুেলর পােশর মােঠ 
গািড় রাখিছ। 

 য দাওয়ার সামেন আমরা নামলাম,  সটা  দেখ আমােদর  চাখ জুিড়েয়  গল।   ভতর 
 থেক এক ভ েলাক আর তাঁর  ী  বিড়েয় এেলন।  িবিভ  আকােরর  ঘাড়া, অ ুত সু র 
তার  বশ।  আর সবেচেয় আ য  ,  ঘাড়ার মেতা আেরা  েটা  াণী আেছ সামেন, আমরা 
তার কথা জািনই না।  একটা হািত আর একটা ষাঁড়।  আমরােতা ওই ষাঁেড়র  প  দেখ 
 মািহত হেয়  গলাম।  এ  সু র!  এ  তা  কাথাও পােবা না।  কােলা কুচকুেচ ষাঁড়।  মািটর 
রেঙর  ঘাড়া,  কাথাও কােলা  ঘাড়া,  গাল  গাল হািত।  সবই নকশায় ভরপুর।  িকছু কাঁচা 
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মািটর   টও আেছ।  ওনােদর পদিব কু কার।  নামটা মেন  নই।   সই ভ েলাক, বছর 
৩৫-৪০ হেব, য  কের  বাঝােলন িকভােব মািটর কাজ করা হয়।   ঘাড়ার দাম  বিশ না।  
৫০ টাকােতও একেজাড়া  ঘাড়া পাওয়া যায়, আবার ১৫০০ টাকােতও।  িক  মুশিকল হেলা 
প ােকিজং-এর। যাঁরা আেসন তাঁরা মু  হেয় যান।  অবাক  চােখ তািকেয় সব ছিব  তােলন।  
িক  ওই ১০-১৫  কিজ িজিনস বহন করেত হেব  ভেব ল াজ তুেল পািলেয় যান।  তাই 
ওেদর িবি  িবি  ।  তাই তাঁরা  ছােটাখােটা িজিনস  তির করেত    কেরেছন।  িবেশষত, 
হার, মালা,  ল, চুিড়, বালা।  
কারণ অিধকাংশ   ে ই 
মিহলারাই আসল   তা। 

ওনার কাছ  থেক  বিরেয় 
আমরা একটা স   বািড়র 
দাওয়ায় উঠলাম।   সখােন আিশ 
বছেরর এক বৃ , আর তাঁর  ছেল।  
দা  বলেলন উিন  তমন আর কাজ 
করেত পােরন না।  একটু সাহায  
কেরন।  দীঘ  ষাট বছর উিন অেনক 
কাজ কেরেছন।  িক  লােভর মুখ 
 দেখনিন  কােনািদন।  মািটর কাজ ছাড়াও তাঁর ধান-জিম আেছ।  বষ াকােল ওনার কাজ হয় 
না, চাষ কেরন।  গরেম, শীেত, বসে  কাজ হয় ভােলা।  িক  এেতা পির ম, তার ম ূল  
 নই।  ইদািনং কেয়ক বছর পাঁচমুেড়া  মলা হে ।   সখােন একটু আধটু িবি  হয়।  বািকটা 
পাইকাির িবি ।  ওনার দাওয়ায় একটা অ ুত িজিনস  দখলাম, মা মনসার চািল।  

অসাধারণ িজিনস।  সিত  কথা বলেত িক 
সু রবন বাদ িদেয় মনসার এত ব াপক  চার 
আিম আর  কাথাও  দিখিন।  মা মনসার চািল 
হল — মাঝখােন একটা ম ূিত  থাকেব, তােক 
িঘের সাপ, ওপের িনেচ অেনক  ছােটা  ছােটা 
ম ূিত ,  দবেদবী ও মানুেষর।  তারা পূজাচ নায় 
রত।  এই বৃে র  ছেলরা  বশ স  ।  
ওনােদর বািড়েত ঢুকলাম।   িক িজিনস!!  না, 

হার  ল, প  দীপ, ধুপদািন এইসব ...।  একটা সহজ সত  বুঝলাম।  বািড় ভাগ হেল 
যারা রা ার সামেনর অংশ পায় তােদর িবি  সবেচেয় ভােলা হয় ও তারা বড়েলাক হেয় যায় 
তাড়াতািড়।  আর িপছেনর ভাইেয়র ভােগ  জােট ব না।  আিম আর আমার ব ু ছােদ চেল 
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িগেয় বািড়টা একটু ঘুের িফের  দখলাম।   েয়াজনিভি ক অ  িকছু  ছােটাখােটা িজিনস 
 কনা হেলা। 

তারপর আমরা  সখান  থেক  বিড়েয় আেরা একটা কু কােরর বািড়  গলাম।  
িনত ান  কু কার।  তাঁেদর দাওয়া আবার িভতরমুখী।   সখােন ওনার  ছেল একটা 
  াম ূিত  বানাে ।  আর তা  দেখ আমরা থ!  এ  সু র!  পাঁচমুেড়া না এেল  ধু ধারণা 
থাকেতা এরা  কবল  ঘাড়া বানায়।   স ধারণা  ভে   গল।   সই বািড়েতও একটা- েটা 
ধুপদািন  কনা হেলা।  িশ ীরা তাঁেদর মেতা কের প ােকট কের িদেলন।  প ািকংটা ভােলা না, 
 ভতের খড় িদেয় িজিনস েলা খবেরর কাগেজ মুেড় িদেলন।  বািড়র একিদেক মািটর  প, 
অন িদেক মািটর চাকা, আর  গাল গত  কের  পাড়ােনার জায়গা।  এ-রকমটা  েত ক 
বািড়েতই আেছ।  বৃ  কু কােরর নাতিন বেস বেস ছাঁচ  থেক িবিভ  মুখ বানাে  
 তগিতেত।  হয়েতা ওর বয়স চার বা পাঁচ।  আমার ব ুর  মেয়র বয়িস।   স পােশ বেস 
 গল  সটা  দখেত।  অবাক  চােখ তািকেয় 
 দখেলা  সই  মেয়র  ণপনা। খুব মজা  পল। 

 সখান  থেক  বিরেয়  মেঠা রা া।  
রা ার  পােশ সার সার দাওয়া।  নারী-পু ষ, 
 ছেল- মেয় সব মািটর িজিনস বানাে ।  
িডসে  করা  পাকার  ঘাড়া, মনসার চািল।  
যত  ভতের যাি  তত হািতর সংখ া বাড়েছ।  
এবার আমরা এক অিত বৃ  মানুেষর ভাঙা 
মািটর দাওয়ায় থমেক  গলাম।  আমার  চাখ আটেক  গল কেয়কটা  ঘাড়ায়।  এত ণ যা 
 দেখিছ তার মেধ  সবেচেয় সু র।  আমার মেনর কথা বুঝেত  পের আমার  ী বলল : 
একটা  ঘাড়া িনেয়ই নাও।   দােনােমােনা করেত করেত িকেনই  ফললাম একেজাড়া  ঘাড়া।  
১৬০ টাকায়।   সই বৃ  মানুষিট আমার ব ুর  মেয়েক আদর কের একিট  ছা  হািত িদল।  
বুঝলাম,  লাকটা  কন এখেনা মািটর বািড়েত থােক। 

এইরকম ভােবই আমােদর  কেট  গল  ায়  ই ঘ া।  আিম  চুর ছিব তুললাম।  তী  
 রাদ, তার মেধ  সে  একটা বা া  মেয়।  এবার  ফরার পালা।  আমার  চােখ তখেনা 
পাঁচমুেড়ার  রশ। 

 
 
• ছিব িল  লখেকর িনেজর  তালা। 
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