মচুৰ দাইলৰ এিট স কািহনী

অসমীয়া মানুহৰ ঘেৰ ঘেৰ অিধকতম চিলত দাইল হেছ মচুৰ দাইল। ই হয়েতা
সবােতাৈক ি য়ও। দিনক মাছ খাবৈল অসমথ মধ িব
ণীৰ মানুহৰ ািটনৰ েয়াজনীয়তা
িকছু পিৰমােণ পূৰণ কেৰ মচুৰ দাইেল। কৱল ািটেনই নহয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰেণ
েয়াজনীয় ব েতা পুি কৰ উপাদান মচুৰ দাইলত পাৱা যায়।
এসময়ত আমাৰ যাৰহাটৰ ঘৰেতা মচুৰ দাইল আটাইতৈক বিছৈক চিলিছল। আিম ল
ু
কেলজত পিঢ় থকা সময়ত মােয় ায় সদায় মচুৰ দাইল ৰাি িছল। সই সময়ত মাৰ মচুৰ
দাইলৰ িত অত িবতৃ াৰ ভাৱ হিছল। ভাতৰ পাতত বিহবৈল ল মচুৰ দাইল দখাৰ লেগ
লেগ ােয়ই িচঞিৰ উিঠিছেলা “ সদায় সদায় মচুৰ দাইল কেলই ৰা ? কােন খায় এইেবাৰ?”
তিতয়া আপি কিৰিছেলা যিদও এিতয়া উপলি কেৰা য মচুৰ দাইল ৰ াৰ বািহেৰ মাৰ
কােনা উপােয়া নািছল। তিতয়াৰ িদনত গছ বা ছাৰ কুকাৰ নািছল। চৗকাত খিৰেৰ ৰ া বঢ়া
কিৰব লািগিছল। ব ত সময়ত মােয় কালাত কচুৱা ল কঁচা খিৰ ফুঁৱাই ফুঁৱাই ভাত ৰাি
আমাক খুৱাই ল
ু কেলজৈল পঠাইিছল। কৱল সেয় নহয় -- ায় ১০০ িমটাৰমান দূৰৰ
পুখুৰীৰ পৰা পানীও কিঢ়য়াবলগীয়া হিছল। িব.এ. পিঢ় থােকাঁেত আমাৰ অনাছৰ াছ ােয়ই ন
বজাৰ পৰা আৰ হিছল। কেলজৈল খাজ কািঢ় যাবৈল ১৫/২০ িমিনটমান সময় লািগিছল,
মােয় পুৱা ৮-৩০ বজাত ভাত বািঢ় িদব নাৱািৰেল মই ল ল
ূ কিৰিছেলা। গিতেক মাৰ বােব
মচুৰ দাইলৰ বািহেৰ গত ৰ নািছল। মােয় দাইলেত আলুৰ সেত িকবা পাচিল িসজাই ল তােৰ
পাতলৈক ভািজ এখন কিৰ ােয়ই মাক ভাত বািঢ় িদিছল। মােয় মচুৰ দাইল ৰাি েল আপি
কিৰিছেলা যিদও মই িনেজ ভাত ৰাি বলগীয়া হ’ লও মচুৰ দাইলেক ৰাি িছেলা। ঘৰৰ ডাঙৰ
হাৱাৰ বােব মাৰ িবক িহচােব মেয়ই ভাত ৰাি বলগীয়া হিছল। সকেলােক ভাত ৰাি বািঢ়
িদয়াৰ লগেত আইতােৰা ব ত কাম কিৰ িদবলগীয়া হিছল। গিতেক াভািৱকেতই ভাত
ৰাি বৈল ল মচুৰ দাইলেত হাত িদিছেলা।
ায় সদােয়ই খাবলগীয়া হাৱাৰ বােব সই সময়ত ধাৰণা হিছল য মচুৰ দাইলৰ দেৰ
অখাদ আ এেকা থািকব নাৱােৰ।
িক সই অখাদ মচুৰ দাইল কিতয়া কেনৈক সুখাদ বুিল ভািববৈল ধিৰেলা সই
কথােক আিজ িলিখব খুিজেছা।
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মই িবয়াৰ িপছেত িদ ীৰ পৰা মাইচুৰৈল িছ আিহিছেলা। িদ ীত থােকােত আমাৰ
হাে লত আন দাইলৰ লগেত মচুৰ দাইেলা খাবৈল পাইিছেলা। ইয়াৈল আিহ ঘৰ সংসাৰ পতাৰ
ভােলমান িদনৰ িপছত অনুভৱ কিৰেলা য ব তিদন ধিৰ মচুৰ দাইল খাৱা নাই। আচলেত মচুৰ
দাইল কােনা দাকানত চকুত পৰা নািছল বােবই অনা হাৱা নািছল। কথােটা মনৈল অহাৰ লেগ
লেগ মই মচুৰ দাইলৰ িত আ িবেশষৈক মােয় ৰ া সই দাইলৰ িত বৰ নে লিজক হ
পিৰেলা। ওচৰ পাজৰৰ দাকানেবাৰত খবৰ কৰাত গম পােলা য মচুৰ দাইলৰ নাম কােনও
কিতয়াও নাই নাই। ইয়াৰ মানুহেবােৰ চািৰিবধ দাইল িচিন পায় – ৰহৰ দাইল, মািট দাইল,
বুট দাইল আ ম দাইল। ৰহল দাইল ব ৱহাৰ কেৰ চা াৰ ৰাি বৈল, বুট দাইল ব ৱহাৰ কেৰ
িকছুমান তৰকাৰীত িদবৈল, মািট দাইল ব ৱহাৰ কেৰ দাচা, ইদিলত িদবৈল। ম দাইেলেৰ
তয়াৰ কেৰ এিবধ সু া পায়স। ম দাইল কিতয়াবা িবয়া আিদত ঘনৈক দাইলৰ দেৰ ৰাে
আ িঘঁউেৰ সেত ভাতৰ কাষত িদেয় (আমাৰ দেৰ দাইল িহচােব খাবৈল নহয়)। ইয়াত আমাৰ
দেৰ দাইল খাৱাৰ অভ াস নাই। তেন দাইলক উ ৰ ভাৰতীয় খাদ বুিলেয়ই ধৰা হয়। অৱেশ
আিজকািল ইয়ােতা উ ৰ ভাৰতীয় খাদ ৰ ভাৱ পৰাৰ বােব ই একৰ ঘৰত কিতয়াবা দাইল
ৰাে । িক তাৰ বােব ৰহল দাইলেহ ব ৱহাৰ কেৰ। ইয়াৰ মানুেহ শাক, মাহ আিদেৰ িবিভ
ধৰণৰ আ া ৰাে িক ভাতৰ লগত খাবৈল সচৰাচৰ ৰ া আ া হেছ চা াৰ অথবা ৰচম।
মচুৰ দাইল খাবৈল মন যাৱাৰ িপছত ভােলমান দাকানত িবচািৰ িবচািৰ শষত এখন
উ ৰ ভাৰতীয় মানুেহ চেলাৱা দাকানত পাই িকিন আিনিছেলা। কইবাবােৰা য কিৰ ৰ াৰ
িপছেতা দিখেলা সাৱাদ এেকবােৰই বেলগ। ব ত িপছতেহ কাৰণেটা গম পােলা। আিম
যাৰহাটত খাৱা দাইলেটা গাটা আ ইয়াত িকনােটা হেছ ফলা।
ইয়াৰ ানীয় মানুহ মচুৰ দাইলৰ িবষেয় ইমােনই অ য ব েত তাক খচািৰ দাইল
বুিলেয়ই ভািব আিছল। আমাৰ ঘৰত দিখ কােনা কােনােৱ ক’ ল “ এইেবাৰ নাখাবা – খােল
কনচাৰ হয়। আন ব েতা বয়া বয়া বমাৰ হয়। কাগেজ প ই এই িবষেয় ব ত কথা কাশ
পাইেছ।” মই ক’ লা, “ সই কথা সঁচা হাৱা হ’ ল অসমৰ লগেত উ ৰ ভাৰতৰ মানুহেবাৰ
কিতয়াবাই িনঃেশষ হ গ’ লেহেতন।” তওঁেলােক সই কথা িকয় কিছল বুিজ পাইিছেলা।
খচািৰ দাইল আ মচুৰ দাইল য িবধ বেলগ বেলগ দাইল সই কথা বুিজবৈল িকছু ক
হিছল।
ব ত িবচািৰও গাটা মচুৰ নােপাৱাৰ বােব মনৰ মতন দাইল খাবৈল পাৱা নািছেলা।
যাৰহাটৈল যাওঁেত মাৰ হাতৰ মচুৰ দাইল খাই তৃি লিভিছেলা।
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এবাৰ যাৰহাটৈল যাওঁেত ঘুিৰ অহাৰ আগিদনা মাৰ ডাঙৰ ভাই িবভূিতেয় মাক
মাইচুৰৈল ল আিহবৈল এটা পেকট িদেল। খুিল চাই দেখা কান মটৰ মাহ। মই আচিৰত হ
মটৰ মাহ িকয় িনবৈল িদেছ বুিল সাধাত িস ক’ ল, “ কেনই তেয়ই দেখান কিছিল মাইচুৰত
গাটা মটৰ মাহ নাপায় বুিল।” মই ক’ লা য মই তেনকুৱা কথা কিতয়াও কাৱা নাই কাৰণ
আিম তেন মটৰ মাহ িকিনেয়ই থােকা – খােয়ই থােকা। সই কথা ল আমাৰ মাজত বছ তক
হিছল। িস মাৰ কথা নামােন আ মই তাৰ কথা নামােনা। িস িকয় তেনৈক ভািবিছল মই
বুিজেয়ই নাপােলা। মাইচুৰৈল ঘুিৰ অহাৰ ব তিদনৰ িপছত হঠােত মনত খলােল য মই হয়েতা
িবভূিতক মচুৰ মাহৰ কথা কিছেলা আ িস ভুলেত মটৰ মাহ বুিল িনেল। নহেল এেনকুৱাও
হ’ ব পােৰ য মই হয়েতা মচুৰ মাহ বুিল ক’ ব খুিজিছেলা যিদও মুখৰ পৰা মটৰ মাহ বুিল
ওলাইিছেল। এেন ধৰণৰ ভুলেক slip of the tongue বালা হয়। অৱেশ মেনাভাষািব ান
(psycholinguistics) ৰ পিৰভাষাত slip of the brain বালা হয়। কিতয়াবা এেন কাৰণেত
সংেযাগৰ িবজুিত (miscommunication) ঘেট।
িস িয িক নহওক, গাটা মচুৰ পাৱা ডাঙৰ দাকান এখন আিব াৰ কৰাৰ িপছেৰ পৰা
িনয়িময়াৈক আিনবৈল ধিৰেলা। িক ৰাে ােহ ৰাে া মােয় ৰ াৰ দেৰ কােনাপেধ নহয়। মনত
পিৰল য মােয় িবলাহী িদয়া নািছল আ আিম ইয়াত ায়েবাৰ ৰ াবঢ়ােত িবলাহী িদও। গিতেক
িবলাহী িনিদয়াৈক ৰাি চােলা – িক এেকই কথা। িপছৰবাৰ যাওেত মােয়েনা মচুৰ দাইল
কেনৈক ৰাে চােলা। মােয় হাঁিহিছেল “ মইেনা িবেশষ িকেটা কেৰা ? দাইল কইটা িসজাই তল
মােৰা, িসমােনই।” মাইচুৰৈল ঘুিৰ আিহ িঠক মােয় ৰ াৰ দেৰই ৰাি েলা – মােয় ৰ া দাইলৰ
লগত কােনা িমল নাই।
িপছৰবাৰ যাৰহাটৈল যাওেত তােত মচুৰ দাইল অলপ িবভূিত ( মাৰ ডাঙৰ ভাই)ৰ
হতুৱাই িকনাই ইয়াৈল ল আিহেলা। ধিৰ ল’ লা য যাৰহাটত খাৱািবধ হয়েতা িবহাৰ,
পি মবংগত উৎপ হাৱা। অৱেশ অসমেতা িকছু পিৰমােণ হয় বুিল পিঢ়বৈল পাইেছা। আিম
ইয়াত খাৱািবধ হয়েতা মহাৰা ত উৎপ হাৱা। মহাৰা িযেহতু কণাটকৰ ওচৰ চুবুিৰয়া ৰাজ
মাইচুৰৈল িন য় তাৰ পৰাই আেহ। মচুৰ মাহ ভাৰতবষৰ কইবাখেনা ৰাজ ত উৎপ হয়।
পিঢ়বৈল পাইেছা মচুৰ মাহ উৎপাদনত ২০০৪ চনৈলেক ভাৰতবষ শীষ ানত আিছল। িক
২০০৫ চনৰ পৰা ভাৰতবষৰ ান ি তীয় আ কানাডাৰ ান শীষত। িস িয িক নহওক, মাইচুৰ
আিহ পাই অিত উৎসােহেৰ যাৰহাটৰ পৰা ল অহা মচুৰ দাইল ৰাি েলা। খাৱা পাতত বিহেহ
গম পােলা পুনৰ এেকই কথা।
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মই বুিজ পােলা য মাৰ কাম িসি হ’ বৈল হ’ ল বেলগ প া অৱল ন কিৰব লািগব।
সেয় িপছৰবাৰ ঘৰৈল যাওেত স ভাই বুলবুল (ধূজিটনাথ)ৰ হতুৱাই ই কিজ মচুৰ দাইল
অনাই তােৰ অলপ মাক ৰাি বৈল িদেলা। মােয় ৰাি থােকােত আিদেৰ পৰা অ ৈলেক গােটই
প িতেটা সূ ভােব পযেব ণ কিৰেলা। বাকীিখিন দাইল মাইচুৰৈল ল আিহ অলেপা হীনেদিঢ়
নােহাৱাৈক মাৰ দেৰই ৰাি েলা। এইবাৰ সফল হ’ ম বুিল মাৰ পূৰা িব াস হিছল। িক পুনৰ
হতাশ হ’ লা।
মই সহেজ হাৰ মনা মানুহ নহও যিদও পুনৰ িবফল েচ া নচেলাৱােটােৱই বুি মতীৰ
কাম হ’ ব বুিল ভািবেলা। এিদন মাৰ এই অিভ তাৰ কথা িকবা স ত ড. ফণী নাৰায়ণ
দ ব ৱাহঁতৰ আগত ওলাল। তেখত অসমৰ নলবাৰীৰ মানুহ। তেখেত আিজ কইবছৰমানৰ
আগেত ইয়াৰ ক ীয় ভাষা িত ান (Central Institute of Indian Languages) ৰ পৰা
উপিনেদশক িহচােব অৱসৰ হণ কিৰেছ। ইয়াত তেখেত ঘৰ ৱাৰ কিৰেছ যিদও অৱসৰৰ
িপছৰ পৰা িকছুিদন ইয়াত আ িকছুিদন ৱাহাটীৰ ঘৰত থকাৰ ব ৱ া কিৰেছ। তেখেত মাৰ
গােটই কািহনীেটা িন হাঁিহ হাঁিহ ক’ ল, “ আপুিন িপেছ এটা ভুল কিৰেল নহয়। আপুিন
যাৰহাটৰ পৰা দাইলেহ আিনেল – পানীও আিনব লািগিছল। যাৰহাটৰ দাইল মাইচুৰৰ পানীত
ৰাি েল এেক সাৱাদ কেনৈক পাব ?”
িপছিদনা কথাই কথাই গােটই কািহনীেটা অিফচত মাৰ সহকমী বা বী শ ামলা (ড.
শ ামলা চংগা া)ক ক’ লা। লগেত দ ব ৱাৰ ম ব েটাও ক’ লা। শ ামলা ায় িচঞিৰ উিঠল,
“ সইেটা হ’ বই নাৱােৰ। আমাৰ কােৱৰীৰ পানীৰ দেৰ িমঠা পানী ভাৰতবষৰ ক’ তা নাই।
কােৱৰীৰ পানীত ৰ া ব ৰ সাৱাদ বিছেহ ভাল হ’ ব।” কণাটকৰ এইেটা অ লৰ মানুহৰ
কােৱৰীৰ লগত এক আেৱিগক স ক আেছ। কােৱৰীৰ উৎস তলকােৱৰী, কুগ িজলাত।
কুগীিবলাকৰ জনমানসত কােৱৰীৰ ান দবীতুল । শ ামলাও কুগী মানুহ। মই যাৰহাটৰ পানীৰ
লগত কােৱৰীৰ পানীৰ তুলনা কিৰব খাজা নাই যিদও কবই লািগব য কােবৰীৰ পানীৰ এক
কীয় আ অনন সাৱাদ আেছ।
অৱেশষত মই এটা কথা উপলি কিৰেলা য কােনা খাদ ৰ জুিত কৱল উপকৰণ আ
ৰ নৰ ি য়াৰ ওপৰেত িনভৰ নকেৰ – ৰা নী বা ৰা নীৰ হাত খনৰ ওপৰেতা িনভৰ কেৰ।
মই মাৰ পৰা হয়েতা ব ত িজেনই পাইেছা িক হাত খন এেক নহ’ ল।
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