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অনেু�দ� ভােলা কের পেড় ���েলার উ�র দাও:
উৎসব ি�য় বাঙািলর জীবেন উৎসেবর �শষ �নই তাই বাংলায় "বােরা মােস �তেরা পাব�ণ "।এই উৎসেবর আবার
�কারেভদ আেছ-- ধম�য় উৎসব ,সামািজক উৎসব, সাং�ৃিতক উৎসব। উৎসব মােনই মা�িলক িচ�, আেলার ঝলকািন,
রং �বরেঙর �পাশােকর সমােরাহ ও সুখােদ�র �াণ ।�ছাটেবলা �থেকই অেনক উৎসেবর সা�ী হওয়ার সুেযাগ আমার
হেয়েছ।
তার মেধ� এক� উৎসব আমার মেনর মিণেকাঠায় িচরকােলর জন� জায়গা িনেয় িনেয়েছ ,�সই উৎসব� হেলা আমার
িদিদর িববাহ উৎসব। আন� ও িবরেহর দঃুখ এই দইুেয়র িম�েণ এই উৎসব আমার জীবেন িচর�রণীয় ।িবেয়র আেগর
িদন �থেকই অিতিথ সমাগেম বািড় সরগরম । হািসঠা�ায় ,রিঙন কাপড়, রিঙন আেলার সমােরােহ �সেজ ওঠা আমােদর
বািড় �যন তখন এক আন�পুরী । কােকেদর ঘুম ভাঙার আেগ এেয়ািতর দল শ��িন উল�ুিনসহ পু�র ঘাট �থেক তুেল
আনল একঘড়া জল।যা িদেয় কেন অথ�াৎ আমার িদিদেক �ান করােনা হেব। তারপর স��া নামেতই ঝলমেল আেলার
মালায় �সেজ উঠল আমােদর বািড়। মালা চ�ন গয়না আর লাল �বনারিস শািড়েত নববধূ �বিশ আমার িদিদেক �সিদন
�ক �যন ল�ী �িতমার মত �দখাি�েলা । িনমি�তরাও এেস �পৗঁছােত লাগেলন। বাবা ও ��জেনরা অিতিথ আপ�ায়ন ও
অন�ান� কাজকেম� ভীষণ ব�� । �কউ
এেস খবর িদল বর এেসেছ । মাথায় �টাপর, পরেন ধুিত পা�ািব, পিরিহত জামাইবাবেুক �যন কািত� ক ঠা�র মেন হি�ল
।তারপর নানা আচার অন�ুােনর মেধ� িদেয় সং�ৃত মে�র উ�ারেণ সমাধা হেলা িববাহ পব� ।অেনক রাত পয��
�হ-�ে�াড় করেত করেত কখন �য ঘেরর এক �কােণ ঘুিমেয় পেড়িছলাম �টরও পায়িন।

��:
১. এমন দ�ু ধম�য় এবং দ�ু সাং�ৃিতক অন�ুােনর নাম �লেখা �য অন�ুান �িলর সােথ তুিম পিরিচত।
২. িববাহ অন�ুান �কান ধরেনর অন�ুােনর মেধ� পেড়?
৩. পু�র এবং নদীর মেধ� পাথ�ক� �কাথায়?
৪. জামাই বাবরু �ী স�েক�  �তামার �ক হন?
৫. ��জন বলেত আমরা কােদরেক বিুঝ?
�তামার পিরবাের �তামার কতজন ��জন আেছন?
৬. অিতিথ �কান িতিথেত আেসন?
৭. �কান রােজ�র �পাশাক ধুিত-পা�ািব ?
৮. বাংলার বােরা মােসর স�ম মাস �কান�? �সই মাস� �কান ঋতুর অ�গ�ত?
৯. ধেনর �দবী বলেত  আমরা কােক বিুঝ?
১০. �কান উৎসেবর সময় চ�ননগর আেলার মালায় �সেজ ওেঠ?


