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আিভ$ ং িনবাস পির-মণ 

আিভ$ ং িনবােস 1াগতম। এই বািড়8 9লায়ার 9মইনল<াে=র আজ অবিধ 8েক থাকা সবেচেয় পুরেনা বািড়!  

আিভ$ ং িনবাস ১৮৬৫ সােল িনিম$ত হয় আর ১৯৫০ সাল পয$M আিভ$ ং পিরবার এ বািড়েত অবNান কেরন।  এ বািড়8 

িনম$ােণ ১০,০০০ ডলার খরচ পেড়িছল যা িছল তৎকালীন একজন অত<M ধনী ব<িTর বািষ$ক আেয়র সমান। এই বািড়র 

জিম উইিলয়াম আিভ$ ং জৈনক -াক. সেনর িনকট 2থেক ৪,০০০ ডলাের 8য় কের িনেয় িছেলন। এর আেগ পয.? আিভ$ ং  

পিরবার িভেAািরয়ায় বসবাস করেতন।1 ঔপিনেবিশক এ বািড়8 গিথক-পুনজ$ াগরণ Nাপত<ৈশলীেত িনিম$ত হেয়েছ। 

ক<ােZন উইিলয়াম আিভ$ ং ১৮১৬ সােল [টল<াে=র আনান, ডামি]শায়াের জ^_হণ কেরন। উইিলয়াম ১৫ বছর বয়েস 

একজন 9কিবন বালক িহেসেব `থমবার সমaুযাbােয় যান। ১৯ বছর বয়েসই িতিন ফাd$  9মট (first mate) পেদ উfীত 

হন। দশ বছর পর িতিন তাঁর িনেজর জাহােজর ক<ােZন হেত সhম হন, আর ১৮৪৯ সােল ক<ািলেফািন$য়ার উেjশ< পািড় 

জমান।   

kেম kেম ক<ােZন আিভ$ ং 9পাট$ ল<া=, অেরগন পয$M 9পৗছান। আর 9সখােনই তাঁর সােথ তাঁর mী এিলজােবথ 9জন 

িডnেনর সাhাৎ হয়। ১৮৫১ সােল তাঁেদর িবেয়র সমেয় ক<ােZন আিভ$ েঙর ৩৮ আর এিলজােবেথর ১৮ বছর বয়স িছল। 

এই দqিতর `থম চার সMান 2মির (২৫ িডেসEর ১৮৫২), জন (২৪ নেভEর ১৮৫৪), সুজান (১০ মাচ.  ১৮৫৭), 

এিলজােবথ (২৯ িডেসEর ১৮৫৯) অেরগেনই জ^লাভ কেরন । ১৮৫৯ সােল তাঁরা িভেrািরয়ায় চেল আেসন;  এখােনই 

তাঁেদর পsম সMান 2নিলর (১২ নেভEর ১৮৬৩) জ^ হয়।2 পিরবার8 ক<ািরব ু1ণ$তৃষার (gold rush) সমেয় 

িভেrািরয়ার `িত আকৃu হন যখন ক<ােZন আিভ$ ং িনউ ওেয়dিমনdার 9থেক ইেয়ল পয$M নদীপেথ 9নৗচালনায় সংযুT 

হেয় পেড়ন। ক<ােZন আিভ$ ং 9]জার নদীর উজান পেথ 1ণ$খিনজীবীেদর জন< অত<M সাবধানতা ও দhতার 
সােথ চkদাঁড় (paddle wheel) চালনা কেরন এবং িবিনমেয় `চুর ধন-সqদ লাভ কেরন।  

আিভ$ ং িনবাস কািহনী 

১৮৬২ সােল কNােOন আPভQং িরলােয়S নােম একT sternwheeler উেVাধন কেরন। িরলােয়S িভেAািরয়া 2থেক যাXা 

আরY কের। উেVাধনী অনু\ােন কNােOন আPভQং স?ানেদর শাসেন একট_  িশিথল িছেলন। খ_ব সYব, আট বছর বয়সী 

জন শNােaন পােনর bহ-dেeােড় 2মেত উেঠিছেলা। ফেল, জন মাতাল হেয় পেড় আর তার িপতার একজন কম.চারীেক 

তােক বাসায় িনেয় আসেত হয়। জেনর এেহন অবhা 2দেখ তার মা এিলজােবথ িচিকৎসকেক তলব কেরন।িকj 

িচিকৎসক জেনর 2নশার 2বপারT তার মােয়র কাছ 2থেক 2গাপন রােখন আর জেনর শরীর খারাপ করার জনN অনN 

এক কারণ বািনেয় বেলন।3                
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ফুসফুেসর দ’ুপােশই িনউেমািনয়ায় আkাM হেয় ১৮৭২ সােল ৫৬ বছর বয়েস ক<ােZন আিভ$ ং মতুৃ<বরণ কেরন। ৩০ আগl 

এই আPভQং িনবােসই তঁার 2শষকo তN অনুpত হয়। তাঁর িবধবা mী এিলজােবথ 9ছেলমেয়েদর মানষু করেত আেরা ১৩ বছর 

এ বািড়েতই রেয় যান। এরপর ১৮৮৫ সােল এিলজােবথ 9পাট$ ল<া=, অেরগেনই িফের যান। বােপর বািড়র 2দশেকই িতিন 

সবসময় তার িনেজর 2দশ বেল মেন করেতন।  

১৮৭২ সােল ক<ােZন আিভ$ েঙর একমাb পুbসMান জন ১৭ বছর বয়েস তাঁর িপতার ব<বসােয়র হাল ধেরন। জন আিভ$ ং 

১৮৮৩ সােলর ১২ জুন 9জন মানেরােক িবেয় কেরন।4 তাঁেদর িতন8 সMান হয় যােদর একজন উইিলয়াম এেলকজা=ার 

`থম িব�যুে�র সমেয় ১৮১৬ সােল আলবাট$ , সেম িনহত হন। তাঁর মতুৃ<র সােথ সােথ আিভ$ ং পিরবােরর �পিbক ধারারও 

অবসান ঘেট। 

9মির আিভ$ ং ১৮৭৪ সােল টমাস ল<াশার ি�গসেক িবেয় কেরন। ১৮৮৪ সােলর ৩ অেAাবর িতিন তাঁর ভাই জেনর 

ত�াবধােন এক িনলােম আিভ$ ং িনবাস িকেন 9নন।5 সaিr আইেনর পিরভাষায় 2কাবালা sি8য়ায় বািড়র মািলকানা 

হtা?র সau হয়।6 ি�গস দqিত তাঁেদর নয়জন সMানেক এ বািড়েতই লালন-পালন কেরন। তাঁেদর সব$কিন� দইু কন<া,  

নাওিম এবং ম<ানেুয়লা, আজীবন অিববািহতই 9থেক যান। ১৯৫০ সােল 9পৗেরর (City) কােছ এ বািড়8 জাদঘুর িহসােব 

িবিk কের 9দবার আগ পয$M তাঁরা  এখােনই বসবাস কেরন।  

িনউ ওেয়lিমwlােরর গx  

১৮৫৭ সেন ইেয়েল yেণ.র সzান পাওয়ার পর 2থেকই পৃিথবীর িবিভu sা? 2থেক ভাগNাে|ষীরা ি}Tশ কলািEয়ায় ছ_ েট 

আেসন। িকj 2স সমেয় উrর আেমিরকায় পি~ম উপক� েল sকo ত অেথ. ি}Tশ উপিনেবশ বলেত িছল একমাX 

িভেAািরয়া - মূল ভ� খ� 2থেক িবি�u এক Vীপ। মূল ভ� খে� 2কান উপিনেবেশর অনুপিhিত এখােন ি}Tশেদর সামিরক 

শি� আর ঔপিনেবিশক কতo . ে�র অনুপিhিতেকই িনেদ. শ কের। এর ফেল আেমিরকা 2যেকান সমেয় এই ভ� খ�েক 

িনেজেদর সােথ জুেড় িনেত পাের বেল ি}Tশেদর মােঝ গভীর উেVগ 2দখা 2দয়। এই দুি~?ার সমাধান করেতই ি}Tশরা 

মূল ভ� খে� উপিনেবশ hাপেনর িস�া? 2নয় যােত কের এই অ�েল তােদর িনয়Tণ এবং উ�ািভলাষ  - এই দুইেয়রই 

বিহsকাশ ঘেট। ডাPবQেত (আজেকর 2পাট.  মুিড) 2প�র hাপনার মূল পিরক�না িছল। িকj যখন কেন.ল িরচাড.  2-েম� 

মুিড 2নৗপেথ এই এলাকায় sেবশ কেরন, তখন ঘন জ�ল িবিশ� অতN? খাড়া ঢালু ভ� িমর�প sতN� কেরন। 2সই 

মুহ� েত.ই িতিন িস�া? 2নন 2য ডাPবQর পিরবেত.  এখােনই উপিনেবেশর hাপনা হেব। যিদ কখেনা আেমিরকার তরফ 2থেক 

2কান আ8মেণর আশংকা 2থেকও থােক, তেব খাড়া ঢাল িবিশ� ভ� িমর�প sিতর�ায় কায.করী 2কৗশলগত অবদান 

রাখেব। কেন.ল মুিডর িনেদ. েশই ি}Tশ কলািEয়ার জনN একT yতT রাজsেকৗশল িবভাগ গ�ত হয়। এই িবভােগর 
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sধান দািয়�সমূেহর মেধN িছল - িনউ ওেয়lিমনlার শহর িনম.াণ, সYাবN অনNানN শহর hাপনার ভ� িম জিরপ, রাtাঘাট 

িনম.াণ ও তTাবধায়ন, এবং yণ.খিনর উপর নজরদাির। ি}Tশ কলািEয়ার sেকৗশল িবভাগ নদীর আেরা উজােন 
অবিhত একT ছাউিন 2থেক এই নত_ ন নগর sিত\ার সকল পিরকxনা ও কায.8ম পিরচালনা করেত 
থােক। আজেকর সNাপারটন এলাকার নামকরেণর িপছেনর কারণই হেলা এই এলাকায় 2সই ছাউিনর 

অবhান। মধNয_ েগ ি}Tশ সামিরক sেকৗশলীেদর সNাপার বলা হেতা কারণ তােদর কাজই িছল দুেভ. দN দূেগ.র 

sাচীর 2থেক সব শি� িনংেড় (sap) 2নওয়া। sাচীেরর 2দয়ােলর নীেচ sেকৗশলীেদর খননকo ত সুড়ে� শূকেরর 

চPবQ গিলেয় কখেনা কখেনা তঁারা এই কাজ সaাদন করেতন।      

9ছাট �বঠকঘর  

বািড়েত ঢুকেতই আপনার হােতর ডানিদেক পড়েব 9ছাট �বঠকঘর। আপিন sথেমই লh< করেবন, ঘর8 9বশ িবলাসব�ল। 

���পূণ$ ব<িTেদর আন�ুািনক আিতেথয়তায় ব<ব�ত হত এ ঘর8। পািরবািরক ছিব আর পিরবােরর সবেচেয় দামী 

আসবাবপb িদেয় সাজােনা হত ঘর8েক। খুব স�বত, বা�ােদর এ ঘের ঢুকেত বারণ িছল আর 9বিশরভাগ সমেয়ই ঘর8 

ব� থাকত।  

ফায়ারে�েসর (আবরণ কo িXম মম.েরর িকj sকo তপে� 2�েটর bতরী) উপের রাখা ছিব8 ক<ােZন উইিলয়াম আিভ$ েঙর। 
তার বাঁিদেকর ছিব8 ক<ােZন আিভ$ েঙর 9মেয় 9মির ি�গেসর িবেয়র ছিব। ক<ােZন আিভ$ েঙর ডানিদেকর ছিবেত টমাস 

ল<াশার ি�গস। ফায়ারে�েসর ডানিদেকর 9দয়ােল ঝুলেছ ক<ােZন এবং 9বগম আিভ$ েঙর িবেয়র ছিব, তাঁেদর 9ছেল জন 

আিভ$ েঙর ছিব, আর 9বগম আিভ$ েঙর সােথ তাঁর চার 9মেয়র ছিব। আর ফায়ারে�েসর বাঁিদেকর 9দয়ােলর ছিবেত 

আপনারা টমাস এবং 9মির ি�গসেক তাঁেদর নয়জন সMােনর সােথ 9দখেত পােবন। 

ি�গস পিরবার যখন `থম এ বািড়েত থাকেত আেসন, তখন এর 9দয়ােল পেল�ারার `েলপ িছল। ১৮৮৭ সােল 9মির 

ি�গস বািড়8 সং[ার করার আেগ এখােন 9কান ওয়ালেপপার িছলনা। এই ওয়ালেপপার8 িক� 9সই ১৮৮৭ সােলর মলূ 

ওয়ালেপপার। এই ঘেরর 9বিশরভাগ আসবাবপbই আিভ$ ং এবং ি�গস পিরবােরর মলূ আসবাবপb; এমনিক ঘেরর 

গািলচা8ও 9সই ১৮৮৭ সােলর। 

আেট$ ফ<াr `সে� িকছু কথা  

জন �া�িলেনর sিতকo িত - এই sিতকo িতেত উrর 2মর�র 2সই িবখNাত অনুসzানকারী অিভযাXী জন �া�িলনেক 

2দখা যাে�। ১৯৪৫ সােল তঁার জাহাজT ইংলNা� 2ছেড় যাবার িকছ_ িদেনর মেধNই তঁার অ?ধ.ান ঘেট। �া�িলন 

উrরপি~ম সমু�পেথর মানিচX রচনা করেত 2চেয়িছেলন। এই sিতকo িতT এই জনN �র��পূণ. 2য কিথত আেছ 2য জন 

�া�িলেনর িবধবা Tী 2জন �া�িলন একবার িনউ ওেয়lিমwlাের 2বড়ােত এেসিছেলন আর তখন কNােOন আিভ$ েঙর 

2নৗযােন চেড়ও িছেলন।  জন �া�িলেনর ভা�ী 2সািফ 8Nাকে র িচ�পX 2থেক জানা যায় 2জন �া�িলন িভেAািরয়া 

2থেক "মািরয়া" ¡মাের কের যাXা কেরিছেলন। 2সই ¢মার সংhার সভাপিত, মািরয়ার মািলক, খ_ব ভােলা বা£চািলত 

জাহােজর জনN একজন দ� নািবক িহসােব আিভ$ েঙর নাম সুপািরশ কেরিছেলন।    



 

আেট$ ফ<াr `সে� িকছু কথা     

9সাফা এবং তার সােথর মানানসই দ8ু সবজু 9চয়ার 9বগম এিলজােবথ আিভ$ ং তাঁর বােপর বািড় িড¤ন পিরবার 9থেক 

এেনিছেলন। কিথত আেছ 9য এ�েলা িমেসৗির 9থেক অেরগন 9�ইল িদেয় ওয়াগেন কের 9পাট$ ল<াে= আনা হেয়িছল ১৮৫০ 

অথবা ১৮৫২ সােল। 9সাফা8 অ�$েরাম িদেয় 9ঠেস ভরা, বসেল 9খাঁচা লােগ। 9স8র সােথ মানানসই 9চয়ারদ8ুর আ�াদন 

নতুন কের লাগােনা হেয়েছ। 

“আসবাব�েলা খােটা, কারণ রানী িভেrািরয়ার উ�তা িছল ৪ফুট ১০ইিs এবং িতিন িনেজর জন< মানানসই আসবাব পছ� 

করেতন। আর 9যেহতু রানীর পছ�ই িছল 9সরা, তাই সবাই তাঁেকই অনকুরণ করেতন।” সবজু 9চয়ারদ8ু ি�গস 

পিরবােরর। লh< করেবন, মিহলােদর 9চয়াের 9কান হাতল 9নই। 9স সমেয় মিহলােদর ল�া [াট$  এমনভােব পড়া িনয়ম িছল 

9যন বসেলও তাঁেদর পােয়র 9গাড়ািল 9দখা না যায়। তাই 9চয়ার এমনভােব বানােনা হত 9যন ল�া [ােট$  তা 9ঢেক যায়।  

9চয়ােরর সামেনই 9মেঝেত রাখা জলেচৗিক, 9যন পা ঠা�া 9মেঝেত 9লেগ না যায়। 9স সময় 9কান অMরণ িছলনা। 

9দয়ােল টাঙােনা  8েরর িচbকম$8 ক<ােZন উইিলয়াম আিভ$ েঙর 9মেয় 9নিলর করা। 

বড় �বঠকঘর  

9ছাট �বঠকঘেরর ¡ক উে¢ািদেকই বড় �বঠকঘর। এ ঘের কম আন�ুািনক, 9যমন পািরবািরক সভার মত কােজ সবাই 

জেড়া হেতন। মিহলারা এখােন বেস তাঁেদর �বকািলক চা-না�া 9খেতন, বা�ারা তােদর গােনর চচ$ া আর 9মেয়রা এখােন 

বেসই নানারকম 9সলাই-9ফাঁড়াই িশখত। এ ঘর8েতই `িত রিববার িবেকেল পিরবােরর সবাই জেড়া হেতন। বড়রা 

�নশেভাজেনর পর অথবা িগজ$ া 9থেক 9ফরার পর এখােন বেসই নানা িবেনাদনমলূক কাজ করেতন,  9যমন িপয়ােনা 

বাজােনা। 

9যমনটা আেগই বেলিছ, এ ঘেরর ওয়ালেপপার এবং গািলচা 9সই ১৮৮৭ সােলর পুরেনা। এর আেগ 9দয়ােল 9কবল �াdার 

িছল। িসিলং 9ঘেঁষ 9য কািছ দিড়র নকশা করা হেয়েছ, তা করা হেয়েছ ক<ােZন আিভ$ েঙর 9নৗপেথ বািনেজ<র সময়েক £রণ 

কের।  

9কান সে�হ 9নই 9য এ ঘর8েতই ১৮৭২ সােল ক<ােZন আিভ$ েঙর 9শষকৃেত<র অন�ুান হেয়িছল। ম<ানেুয়লা আর নাওিম এ 

ঘেরই িপয়ােনা বাজােনা 9শখােতন। 

ফায়ারে�েসর উপের িবশাল 9সানালী আয়না8 টমাস এবং 9মিরর ১৮৭৪ সােলর িবেয়র উপহার। িক� 

১৮৮৪ সােল 9মির তাঁর িবধবা মােয়র কাছ 9থেক এ বািড়8 িকেন িনেয় এখােন থাকেত আসার আেগ 

আয়না8ও এখােন িছলনা। 



9সাফায় রাখা পুতুল8 রিববারীয় পুতুল। পুতুল8র মাথা চীনামা8র আর পুতুল8র কনইু আর কনইুেয়র িনেচর বা�র 

অংশও রেয়েছ। পুতুেলর নাম রিববারীয় পুতুল হবার কারণ খুব স�বত 9য বা�ারা এই পুতুল িনেয় 9কবল রিববােরই 

9খলেত পারত। 

স¤ুখ হল/`ধান `েবশপথ 

এখােন ঘেরর িভতেরর ছাদ8র উ�তা ১২ ফুট আর িসিঁড়8 ২৩ ধাপসqf (আজেকর ৮ ফুট উঁচু ছাদ8র রেয়েছ ১৩8 

ধাপ)। ঘেরর িভতেরর ছােদ বহৃদাকার পদকাকৃত নকশা8 এ বািড়র িবেশষ �বিশu<। নকশার িবেশষ কাঁটাগাছ 
ক<ােZন আিভ$ েঙর [8শ ঐিতেহ<র `তীক আর 9গালাপফুল 9পাট$ ল<াে=র কথা মেন কিরেয় 9দয় 9যখােন 
ক<ােZন আিভ$ েঙর সােথ তাঁর বধূর `থম সাhাৎ হেয়িছল।  

হলওেয়র গািলচা আর ওয়ালেপপার ১৯৫৩ সােল লাগােনা হয় যখন আিভ$ ং িনবাসেক জাদঘুের পিরণত করা হয়। 

২০১৮ সােলর এিsল মােস এ বািড়র sেবশVার এবং উপরতলার ওয়াল 2পপার 2শষ িভেAারীয় য_ েগর 
আদেল পুনরায়ণ করা হয় যা িবংশ শতা¥ীর মধN ভােগর পর 2থেক আর 2দখা যায় িন। ২০০৯ সােল 

সংর�ক সাইমন 2ভােগল-হিরেজর সােথ কাজ করবার সমেয় জাদুঘর কমী¦ রা আনুমািণক ১৮৯৭-১৯০৩ 

সােলর এই ওয়াল 2পপার আিব§ার কেরন। িতন ট_ কেরার এক 2সেট িছল এই ওয়াল 2পপার, ১৮" পুর� 

ছােদর কার�কায.  আর একT িসিলং 2পপার। ২০১৮ সােল, 2হিরেটজ কনসাে¨� ও 2দয়াল কাগজ 
নকশাকার l_ য়াট.  lাক.  এই দার�ণ 2দয়াল কাগজ�েলা পু©ানুপু©র�েপ পুন�. ণ কেরন এই বািড়র জনNই 
বNবªত আিদ পNােলেট। তারপর এ�েলা িবলাত 2থেক ছািপেয় িনউ ওেয়lিমwlাের hাপেনর জনN পাঠােনা 

হয়। এমনিক হলওেয়র কাPনQশ আর sেবশVােরর ছােদর বo হদাকার পদকTও ওয়াল 2পপােরর অনুপূরক িহসােব 

আিদ রেঙর সােথ িমল 2রেখ নত_ ন কের রং করা হয়।           

  Øএিদক িদেয় উপরতলায় উঠুন 

িশ§ঘর 

এই ঘর8 খুব স�বত িশ§ঘর িহেসেব ব<ব�ত হত। বা�ারা বড় হেয় 9গেল ঘর8 সাধারণ 9শাবার ঘেরই 

পিরণত হওয়ার কথা। ি�গস পিরবার এ বািড়েত অবNানকালীন একজন আবািসক আয়া 9রেখিছেলন। খুব 

স�ব, তাঁেদর আয়া এ ঘেরই ঘুমােতন। 

আেট$ ফ<াr `সে� 

হা©ারেঙর আসবাব�েলা ি�গস পিরবােরর। অªুত আকৃিতর 9কতিল8 আসেল এক8 9পয়ালা যা 9কউ অসুN 

শরীের ব<বহার করেত পারেতন। 9পয়ালার হাতল8 9য পােশ, তােত অসুN ব<িT 9শায়া অবNা 9থেক না 

উেঠই 9পয়ালার নেলর মাধ<েম ওষুধ 9সবন করেত পারেতন। 



িবছানার পােশর 9দয়ােলর ছিব8 রানী িভেrািরয়ার যখন িতিন চার বছেরর রাজ মারী িভেrািরয়া িছেলন। 

এ ছিব3 ল4েনর ডালউইচ গ9ালািরর এক3 িচ:কম< অবল>েন আঁকা। 

কাপেড়র আলমািরর উপর রাখা নীল 9বাতল8 আসেল এক8 �নশবািত।  9বাতেলর 9ভতের এক8 9মামবািত 

আেছ। 9মামবািত পুেরাপুির গেল যাওয়ার আেগই ঘুম এেস পড়ার কথা।  

িবছানার পােয়র কােছ 9চয়াের বসা পুতুল8 ১৮৯৮ সােলর অি«কা= 9থেক 9বেঁচ যায়। পুতুল8 9লnী 

ইউেয়েনর। ১৮৯৮ সােলর িবশাল অি«কাে=র আেগ তাঁর পািরবািরক বািড়েত 9চয়াের রাখা এই পুতুল8র 

এক8 ছিব আেছ। 

`ধান শয়নকh    

9বলকিনর িদেক যাবার পেথ ডান পােশই রেয়েছ `ধান শয়নকh।  ক<ােZন এবং 9বগম আিভ$ ং এ ঘেরই 

থাকেতন। এ ঘেরর কেয়ক8 মলূ পািরবািরক আসবােবর মেধ< রেয়েছ এই খাট, এই দ8ু 9চয়ার আর মম$র 

পাথেরর িশেরাভাগিবিশu এই কাপেড়র আলমাির। 9যেহতু এই বািড়8 `বাহমান পািন সরবরােহর আেগ 

িনিম$ত হেয়িছল, তাই লh< করেবন 9য এ ঘের কেয়ক8 পািনর জগ আর হাতমখু 9ধাবার গামলা রেয়েছ। 
ঘের আেরা রেয়েছ এক8 মbূদািন যা 9কবল রােতর 9বলােতই ব<বহার করা হত যখন িকনা `চ= ঠা�ায় 

আর অ�কাের বািড়র বাইের যাওয়া 9যতনা।  আেরা লh< করেবন 9য এই ঘেরর িভতেরর দরজা িদেয়ই 

¡ক পােশর িশ§কেh যাওয়া যায়। ধারণা করা হয় 9য ঘেরর িভতেরর এই দরজা8 বািড় িনম$ােণর পের 

সংেযাজন করা হয়। তার একটা কারণ হেলা এ ঘেরর 9দউিড়র কাঠােমা আর পা�$বত¬ `েকাে�র কাঠােমা 

এক নয়। ঢালাই 9লাহার 9ছা চু®ী8 এ ঘেরর মলূ আসবােবর এক8 যা শীতকােল ঘর8েক উ¯ রাখত। 

খুব স�ব `েত<ক8 9শাবার ঘেরই এক8 কের এমন চু®ী থাকত।  

িভেrািরয়ান আমেলর বািড়েত 9দয়াল `েকা� সাধারণত থাকত না তার কারণ এ�েলা িনম$ােণ অেনক 

জায়গাও লাগত, আর অেনক খরচও পড়ত। িক� এই বািড়র `ায় `িত8 ঘেরই 9দয়াল `েকাu রেয়েছ যা 

আিভ$ ং পিরবােরর ধন-সqেদর সাh< বহন কের। 

9মেয়েদর শয়নকh    

`ধান শয়নকেhর ¡ক উে¢া িদেকই 9মেয়েদর 9শাবার  ঘর। িভেrািরয়ান আমেল সাধারণত বা�ােদর 

িনজ1 9শাবার ঘর থাকত না। অিনবায$ভােবই তাই বািড়র এক8 9শাবার  ঘের সব 9ছেলরা একসােথ আর 

আেরক8 9শাবার  ঘের সব 9মেয়রা এককসােথ থাকত। এই ঘর8েত চার আিভ$ ং কন<া, 9মির, সুজান, 

এিলজােবথ আর 9নিল একসােথ বড় হেয়েছন। এই ঘর8েক ঐ সমেয়র ত�ণী 9মেয়েদর 9শাবার ঘেরর আদেল 

সাজােনা হেয়েছ। লh< করেবন 9য, কামরার বাঁ িদেক দ8ু বহৃদাকার `দশ$াধার রেয়েছ। এ�েলা এক সমেয় 



9দয়াল `েকা� িছল। এক8 `েকাে�র দরজা এই ঘেরর িভতর িদেক খুলত আর আেরক8র খুলত পােশর 

ঘেরর িদেক। এ বািড়8 9পৗরমািলকানাধীন হবার পর `েকা�দ8ুেক `দশ$াধাের পিরণত করা হয়।  

বাঁ িদেকর `দশ$াধােরর বাঁ পােশ এক8 পশমী 9পাশাক ঝুলেত 9দখেছন। এ 9পাশাক8 9মির আিভ$ েঙর 

(িবেয়র পর ি�গস) আর এই 9পাশােকর 9পছেন, ডানিদেক এই 9পাশাক পিরিহত অবNায় তাঁর ছিব ঝুলেছ। 

হােতর ডানিদেক ঝুলেছ সব$কিন� আিভ$ ং কন<া 9নিলর িবেয়র 9পাশাক। এই `দশ$াধাের আেরা অেনক ব<বহায$ 

িজিনসপb রেয়েছ যা 9স আমেলর একজন নারী `িতিদন পরেতন বা ব<বহার করেতন। `দশ$াধােরর  িনেচ 

রাখা আেছ হেরক রকেমর িচ�নী আর চুেলর কাঁটা। একজন িভেrািরয়ান নারীর জন< তার 9কশস°ার 

সর±ামািদ িছল খুবই ���পূণ$ কারণ 9কশই িছল তাঁর িনখুতঁ 9সৗ�েয$র 9গৗরব। নারীরা ল�া চুল রাখেতন 
আর 9কান `সাধন ব<বহার করেতন না কারণ 9স আমেলর অিভমত অনযুায়ী নারীর 9সৗ�য$ হওয়া উিচত 

`কৃিতদ² যা িকনা 9কান কৃিbম 9শাভাবধ$েণর মখুােপhী নয়। 

ডানিদেকর `দশ$াধাের এক8 -মেণর �াে³র উপর িবছােনা রেয়েছ এক8 নীল 9পাশাক। এ 9পাশাক8 9বগম 

আিভ$ েঙর ত�ণ বয়েসর। 9বগম আিভ$ ং ইি=য়ানায় জে^িছেলন। িতিন এবং তাঁর পিরবার অেরগন 9রলগািড়র 

িবপদস³ুল যাbা পািড় িদেয় অেরগেনর 9পাট$ ল<াে= Nায়ীভােব বসবাস করেত আেসন। এই 9পাশােকই 9বগম 

আিভ$ ং যুTরাে´র িবিভf Nান -মণ কেরন। এই `দশ$াধােরই আেরা রেয়েছ পািরবািরক িকছু ছিব আর 

িবিবধ 9নৗচালন যµপািত - 9যমন8 ক<ােZন আিভ$ ং তাঁর জাহােজ ব<বহার করেতন। এই `দশ$াধেরর িভতর 
9চয়াের বসা লালচুল মাথার 9য চীনামা8র পুতুল8 রেয়েছ তা এক আিভ$ ং না¶ীর, যার নাম িছল 9মির 

আইলীন কn। এই পুতুেলর মাথার চুল িক� 9মির আইলীেনর িনেজর চুল! ধারণা করা হয় ক<ােZন 

আিভ$ েঙর মাথার চুলও ¡ক এই বেণ$র িছল। `দশ$াধােরর নীেচর িদেকর ডানেকাণায় 9দখা যাে� 9মির 

আইলীেনর এক8 ছিব। (লh< ক�ন তার চুল কত ল�া!) 

এই ঘেরর আেরক8 লh<ণীয় ব¸, কাপেড়র আলমািরর ওপের রাখা 9গালািপ রেঙর 9গালকাকৃিতর 9কশদানী। 

িভেrািরয়ান আমেলর নারীরা কখেনা চুল আঁচড়ােনার সমেয় ঝের পড়া চুল 9ফেল িদেতন না। বরং এমন 

9কশদানীেত সং_হ কের রাখেতন। এই ঝের পড়া চুল িদেয় িভেrািরয়ানরা �তির  করেতন অলংকার অথবা 

চুেলর মালা। এমিন এক চুেলর মালা আপিন এ ঘর 9থেক `Nােনর সমেয় দরজার ডানিদেক ঝুলেত 9দখেবন। 

এমন এক8 চুেলর মালায় রেয়েছ পিরবােরর কেয়ক সদেস<র মাথার চুল। পিরবােরর সদস<েদর, িবেশষ কের 

যাঁরা এ পৃিথবী 9ছেড় চেল 9গেছন, তাঁেদর িনেজেদর মােঝ 9রেখ 9দবার এক প¹া এ8। আেলাকিচb তখন 

অেনক ব<য়সােপh ব<াপার, তাই এমন এক8 চুেলর মালাই িছল `ায়শ 9hেb 9কান পািরবািরক সদেস<র 9শষ 

£ৃিতিচº।      

 

 



জেনর ঘর  

9যমন8 আেগই বলা হেয়েছ, সব ভাইেয়রা বা সব 9বােনরা 9শাবার ঘের একসােথই থাকত। জন ভাগ<বান; 

9যেহতু জন িছল আিভ$ ং পিরবােরর একমাb 9ছেল, তাঁর একার িনজ1 9শাবার ঘর িছল। এই ঘর8েকও 

সাজােনা হেয়েছ 9সই আমেলর একজন িকেশােরর ঘেরর মতই। একদম ঐ 9কােণর 9দয়ােল আপিন যা 9দখেত 

পাে�ন তা আজেকর 9পাশাকভা�ার। 9দয়াল `েকাে�র বদেল এমন 9পাশাকভা�ােরই একজন িভেrািরয়ান 

তাঁর জামা-কাপড় আর আনসুাি�ক িজিনসপb রাখেতন। সাজ-স°ার আলমািরর উপর আপিন এমিন িকছু 

পিরেধয় িজিনসপb 9দখেত পাে�ন যা ঐ সমেয়র একজন ত�ণ ব<বহার করেতন। 9যমন, উঁচু 9রশমী টুিপ, 

খুেল রাখা যায় এমন আি�ন-9বাতাম, গলাব�। পির¼ার-পির�fতােক িভেrািরয়ান যুেগ িবেশষ ��� 

9দওয়া হত িক� তাঁরা  আজেকর িদেনর মত তাঁেদর 9পাশাক এত ঘন ঘন ধুেতন না। তার বদেল, 
কাপেড়র 9য অংশটু  9বিশ 9নাংড়া হত, তাঁরা §ধু অতটু  অংশই িনয়িমত পির¼ার করেতন, যার মেধ< 

রেয়েছ আি�ন আর গলাব�। এজন< তখনকার িদেন শােট$ র অংশ�েলা 9সললুেয়ড (পািdেকর এক আিদ ½প) 

িদেয় বানােনা হত।         

9গালা�িলর গ¾  

জেনর ঘর 9থেক 9বিরেয় বািড়র 9পছন িদেক যাবার পেথ আপিন দরজার কাঠােমার পাশ িদেয় যােবন। এই 

কাঠােমার বাম িদেকর মাঝামািঝ আপিন একটা 9ছা গত$  9দখেবন। যিদ গত$ 8র িভতের তাকান, তাহেল 

একটা 9ছা ধাতব ব¸ 9দখেবন। এ8 ১৮৯৬ সােলর এক8 �িল। কিথত আেছ 9য এক শীেতর রােত দইু 

ব<িT ি�গস পিরবােরর এই বািড়েত অনু̀ েবশ কেরিছল। গভীর রােত ি�গস পিরবােরর বেয়ােজ<� সMানেদর 
একজন, 9বিরল, ঘুম 9থেক 9জেগ এই দরজার পােশর ঘর 9থেক 9বিরেয় পািন পান করার জন< হলওেয়র  

ঐ পােশ যাি�েলন 9যখােন পািন রাখা িছল। িসিঁড়র পাশ িদেয় যাবার সমেয় িতিন লh< করেলন 9য এক 

অপিরিচত 9লাক তাঁর  িদেক তািকেয় আেছ। িতিন তাড়াতািড় তাঁর বাবা আর ভাইেদর ঘুম 9থেক 9ডেক 

9তােলন, আর িকছু সমেয়র ব<বধােনই বািড়র সব 9ছেলেমেয় িবছানা 9ছেড় িসিঁড়র 9রিলং ধের উঁিক-ঝঁুিক 

িদেত থােক। টমাস ি�গস িসিঁড় িদেয় নামেত §� করেল আতংিকত হেয় অনু̀ েবশকারীেদর একজন িসিঁড়র 

ওপেরর িদেক পিরবার8েক লh< কের ব�েুকর �িল 9ছােড়।7 জানা যায়িন 9য 9স িক আসেলই পিরবার8র 

কােরা 9কান hিত করেত 9চেয়িছল নািক §ধু তাঁেদর ভয় 9দখেত 9চেয়িছল। 9সৗভাগ<kেম �িল8 পিরবােরর 

কােরা গােয় লােগিন; এই দরজার কাঠােমার িভতের �িল ঢুেক যায়। ি�গস পিরবার পের আর কখেনা এই 

নu জায়গাটা 9মরামত কেরনিন আর �িল8 আজ পয$M এই দরজার কাঠােমার িভতেরই রেয় 9গেছ।  

ঐ অনু̀ েবশকারী দজুন মাb ৮০ ডলােরর সমমেূল<র টুিকটািক মেনাহাির িজিনসপb িনেয়ই পািলেয় 9যেত 

সhম হয়। 2য িজিনস�েলা ত¬ররা সরােত 2চেয়িছেলা, 2স�েলা তারা বািড়র sেবশVােরর 2মেঝেত জমা 
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করিছেলা। এই ঘটনা িনেয় 2লখা এক sিতেবদেন বলা হয় 2য তদে? এই িসzা? উপনীত হন ত¬েরর দল 

পাল.ােরর জানালা িদেয় বািড়েত ঢ_ কেত স�ম হয়। ঘটনার পরিদন সকােল পুিলশ বািড়র বাইের Kু ®াইভার, 

অি� উৎপাদক কল এবং  ল¯েনর িভতর 2থেক খ_ েল 2নয়া 2তলদানী খ_ ঁেজ পায়। এই ঘটনা িনেয় 2লখা 
sিতেবদন�েলা আিভ$ ং িনবােসর অনুsেবেশর সােথ পূেব.র স°ােহ রেয়ল এেভনুNেত ঘেট যাওয়া িতনT 
অনুsেবশ sেচ�া এবং ভNা�_ ভােরর আশপােশর অনুsেবেশর ঘটনা�েলার সাদৃশN ত_ েল ধের। এর মাধNেম 
পিরবার পিরজনেদর িবপ±নক অনুsেবশ 2থেক র�া করেত sেয়াজনীয় বNবhা িনেত এলাকাবাসীেদর সতক.  
করা হয়। 

১৮৯৬ সােলর ৩রা িডেসEের sকািশত এক sিতেবদেন পরবতী¦  পুিলিশ তদে?র সাফলN ত_ েল ধরা হয়। এই 

sিতেবদনমেত, ি}গস পিরবােরর চ_ ির যাওয়া মালামােলর িকছ_  অংশ একT খািল বািড় 2থেক উ�ার করা 

হয়। কনেlবল 2ডািমিন এবং িমলােরর 2নতo ে� পুিলেশর একT দল 2ভার ছ'টার িদেক এই খািল বািড়েত 

অবhান 2নয় যখন এক বNি� এ বািড়েত অনুsেবেশর 2চ�া চালায়। দূভ. গNবশত, সে²হভাজন বNি�Tেক 

বািড়েত ঢ_ কার আেগই 2³ফতােরর sেচ�া সমেয় কনেlবল 2ডািমিন "´�তই তঁার মিt§ 2খায়ান"8। 

সে²হভাজন কনেlবল 2ডািমিনর িদেক তাক কের �িল 2ছােড়। �িলT তঁার এত কাছ িদেয় যায় 2য তঁার 

মাথায় µল? বার�েদর �ঁেড়া 2লেগ যায়। 2সই সে²হভাজন ঘটনাhল 2থেক পািলেয় যাওয়ার সমেয় আেরা 

নয়T �িল 2ছােড়। �িল�েলা ০.৪৪ কNািলবার 2থেক 2ছাড়া  - এই একই �িল িতনরাত আেগ টমাস 

ি}গেসর বাসায় 2ছাড়া হয়9।       

বািড়র 9পছনিদক 

9দউিড় িদেয় যাবার সােথ সােথই আপিন লh< করেবন 9য বািড়র এ অংশ8 বািক অংেশর মত ভােলাভােব 

িনিম$ত হয়িন। খুব স�ব, আিভ$ ংরা যখন এ বািড় িনম$াণ কেরন, তখন বািড়র এ অংশ8 তাঁরা `ধানত 

�দামঘর িহসােবই ব<বহার করেত 9চেয়িছেলন। ি�গস পিরবার এ বািড়েত উেঠ আসার পর তাঁরা বািড়র এ 

অংশ8 আেরা ব<বহািরক কােজর জন< খুেল 9দন। ডানিদেকর ঘর8 9শাবার ঘর িহসােব পুনগ$ঠণ করা 

হেয়েছ।  

হলঘেরর উে¢াপােশ বাঁিদেক শেণর 9দয়াল `েকা�8 সqূণ$ই িসডার কােঠর �তরী। 9যেকান ধরেণর শেণর 
9দয়াল `েকাে�র িনম$াণসাম_ী িহসােব িসডারই পছ�নীয় কারণ এ8 ভাঁড়ার ঘেরর 9পাকামাকড় তাড়ােত এক 

`াকৃিতক িবতাড়ক। বাঁিদেক আপিন আhিরক অেথ$ই এক8 9গাসলখানাও 9দখেত পােবন যা ¡ক পােশই 

9শৗচাগার 9থেক পৃথক করা। এ জায়গা8 ১৯০৬ সােলই হয়ত 9গাসলখানায় পিরণত করা হয় যখন এ 

 
8 আ"ভ$ংেদর সামািজক পি0কা 
9 আ"ভ$ংেদর সামািজক পি0কা 



বািড়েত 9শষেমশ পািনর সংেযাগ Nািপত হয়। বািক 9য অংশ8েত আজ আমরা বা�ােদর জন< িশhামলূক 

কায$kম পিরচালনা কের থািক, হয়ত ি�গস পিরবােরর জন< এক সমেয় কম$Nান িছল।  

আপিন হয়ত এরই মেধ< লh< কেরেছন 9য এ অংেশ িনচ তলায় যাবার জন< এক8 বাড়িত িসিঁড় আেছ। 

এ8 পিরচারকেদর িসিঁড়। এ বািড়েত বাবিুচ$ সহ িতনজন �চিনক পিরচারক কাজ করেতন। বািড়র অন< 
সদস<েদর 9যন গৃহNািলর কাজকেম$র শে¿ িবরT করা না হয়, তা িনিÀত করেতই বািড়র কােজর 9লােকরা 

বািড়র 9পছেনর এই িসিঁড়8 ব<বহার করেতন। এই িসিঁড়8 িদেয় নামার সমেয় আপিন 9খয়াল করেবন 9য 

এই িসিঁড়8 অিব�াস<রকেমর মজবতু। িভেrািরয়ান আমেল সাধারণত এত সময় বা অথ$ ব<য় কের িÁতীয় 

এক8 িসিঁড় বা পিরচারকেদর ব<বহােরর জন< 9কান িসিঁড় এত ভােলাভােব িনম$াণ করার কথা নয়, কারণ 

যাঁরা এমন িসিঁড় ব<বহার করেতন তাঁেদর িনরাপ²া িনেয় কােরা 9তমন মাথাব<াথা িছলনা। িক� এই িসিঁড়8 
যখন এত ভােলাভােব িনম$াণ করা হেয়েছ, তখন ধারণা করা 9যেতই পাের 9য পিরবােরর অন<ান< সদস<রাও 

এই িসিঁড় িদেয় ওঠা-নামা করেতন।  

রাfাঘর  

িসিঁড় িদেয় 9নেম 9পছেনর দরজা পার হেয় আপনার বাঁিদেক `থম 9য দরজা8 পড়েব, তা রাfাঘেরর। 

এখােন আপিন পােবন িভেrািরয়ান আমেলর 9লাহার আর কয়লার চু®ী। এই চু®ী8 িক� ১৯১৫ সােলর 

পুেরােনা আর ি�গস পিরবােরর ব<বহার করা চু®ী। চু®ীর স¤ুখভােগ আেছ এক8 তাপমাণযµ যিদও ঐ 

আমেল মিহলারা ¡কই তােপর আঁচ 9থেক তাপমাbার আ�াজ করেত পারেতন। এই চু®ী8 হয়ত §ধু রাfার 

কােজই নয়, বরং শীেতর িদন�েলােত বািড়8 উ¯ রাখেতও ব<ব�ত হত। _ীÂকােল `চ= গরম পড়েল 

বািড়র সব রাfা-বাfা বািড়র 9পছেনর বারা�ায় বা 9বইজেমেÃ Nািপত _ীÂকালীন রাfাঘের করা হত10। 
রাfাঘর জেুড় আপিন নানান রকম ব<বহায$ িজিনসপb 9দখেত পাে�ন, 9যমন 9টিবেলর উপর রাখা মাখন 

9তালার ম¹নযµ, িডম 9ফটােনার যµ। 9পছেনর কাউÃাের আেরা রাখা আেছ পাউ�8 বানােনার আিদ যµ 

(বাঁকােনা হাতলওয়ালা, 9দখেত অেনকটা ধাতব বালিতর মত), আর এক8 যািµক ছুির পির¼ারক। পােশর 

বাঁকােনা হাতল িদেয় পির¼ারক8 চালােনা যায়। ছুিরর ধারােলা অংশ পির¼ারকযেµর ওপর িদেয় ঢুকােনা 

যায় আর বাঁকােনা হাতল8 ঘুরােল িভতেরর মাজ$ নী ঘুরেত থােক। িভতেরর মাজ$ নীেত িসিরশ�ঁেড়া লাগােনা 

আেছ যা ছুিরর ধারােলা অংশেক চকচেক পািলশ 9দয়। এেক বলা হত পিরচারেকর ভৃত<।   

9ভাজনশালা  

রাfাঘর সংল« দরজা িদেয় 9গেলই খাবার ঘর। িভেrািরয়ান গৃহৈশলী অনসুাের এই কেhর িনÄাংেশর কােঠর 

বািন$শ কালেচ রেঙর হেয় থাকেব যােত ঘর8েক একটু 9ছাট মেন হয়। এখনকার নীলবণ$ জাদঘুর আমেলর। 

 
10 !া#ন !দশ'ক িজন ডরগান .বজেমে2 3ী5কােল রা7া করার জন8 একটা চু=ী সরােনার কথা বেলিছেলন। 



কলাি�য়ান খবেরর কাগেজ এই 9ভাজনশালায় অনিু�ত অেনক বড় বড় 9ভােজর গ¾ খুেঁজ পােবন। 9মির 

ি�গস এখােন `চুর আিতেথয়তার আেয়াজন কের থাকেতন। িবেশষত তাঁর ি`য় দাতব<র 1ােথ$ িতিন এখােনই 

অেনক রােতর 9ভাজ আর চা-পেব$র আেয়াজন কেরেছন।   

িদেনর `ধান আহার সাধারণত দপুুের করা হত। ব<বসা ও িশhা `িত�ান কেয়ক ঘÃার জন< ব� রাখা 

হত 9যন সকেলই বািড় 9যেয় দপুুেরর আহার সারেত পােরন। িভেrািরয়ানরা 9বশ ভােলা রকমই খাওয়া-

দাওয়া করেতন। খাবার পিরেবশেনর সমেয় বািড়র কত$ া 9টিবেলর মাথায় এক8 আম$েচয়াের বেস সবার জন< 

9গাশত টুকেরা কের িদেতন। বািড়র িগfী 9টিবেলর িবপরীত মাথায় বেস সকেলর পােত সবিজ 9বেড় 

9দওয়ার দািয়ে� থাকেতন। পিরবােরর সােথ 9কান স¤ািনত 9মহমান থাকেল িতিন 9মজবােনর ডােন বসেতন 

এবং তাঁেকই সবার আেগ খাবার পিরেবশন করা হত। পালাkেম সকেলর পােত খাবার পিরেবশন করা হত। 

এভােব পিরেবশন 9শেষ, সকেল িমেল খাবার সময়কার 9দায়া পেড় খাওয়া §� করেতন। খাওয়া 9শেষ 
মিহলারা সাধারণত বড় �বঠকঘের চেল 9যেতন আর পু�েষরা মদ<পান, ফলমলূ আর বাদাম 9খেত 9খেত 

বািণিজ<ক িবষয় িনেয় আলাপ-আেলাচনা করেতন।  

এই কেh আপিন এক8 9দয়াল `েকা� লh< করেবন যা খানসামার ভাঁড়ারঘর িহসােব পিরিচত। এ ঘর8 

এখন 9য �বদ<ুিতক `েকা� আেছ, তার সােথ `াথিমকভােব সংযুT িছল। এ ঘর8 খুব স�বত পিরচারেকর 

অিধগমন Nান িছল যারা রাfাঘর 9থেক সব িকছু পিরেবশেনর কােজ িনেয়ািজত থাকেতন। তেব এ বািড়েত 

কখেনা 9কান খানসামা থাকার `মাণ 9মেলিন।  

_¹াগার  

9ভাজনশালা 9থেক 9বিরেয় িনচতলার `ধান হলওেয়েত 9গেল আপনার ডানিদেক `থম 9য ঘর8 পড়েব, 9স8 

পাঠাগার। ধারণা করা হয় 9য এ ঘর8 একধরেণর দফতর িহেসেব ব<ব�ত হত এবং পু�ষকh বেলই 
পিরিচত িছল, যার অথ$ দাঁড়ায় 9য মিহলােদর একমাb পির¼ার-পির�f করার কাজ ছাড়া এ ঘের 9ঢাকা 

বারণ িছল। 

িবশাল ধনকুাকৃিতর িখলান8 ১৯০০ দশেকর `থম িদেকর এক পুনঃসং[ার বেল ধারণা করা হয়। তার আেগ 

এখানটায় খুব সাধারণ এক8 দরজাই হয়ত িছল। এ ঘেরর পদ$ া খসড়া পদ$ া বেল পিরিচত যা জাদঘুেরর 

কম$চািররা ১৯৯০ দশেকর িদেক সংNাপন কেরন। আমরা এখন পয$M জািননা 9য ি�গস পিরবার এমন 9কান 

পদ$ া লািগেয়িছেলন িকনা। এমন এক8 পদ$ া চু®ী 9থেক আশা গরম ধূপ 9থেক ঘর8েক সুরhা িদেত পারত।  

এই ঘের আপিন আিদবাসীেদর �তরী 9বশ কেয়ক8 ঝুিড় 9দখেত পােবন। এমন ঝুিড় আিদবাসী মিহলারা 

�তির করেতন এবং Áাের Áাের িগেয় তাঁরা এই ঝুিড় িবিk কের থাকেবন। এ ঝুিড়�েলা সাধারণত ব<ব�ত 

কাপড় অথবা এমনিক চা, কিফ বা িচিনর িবিনমেয 9লনেদন করা হত। 9মির ি�গস এই ঝুিড়�েলা খুব 



পছ� করেতন; তাঁর এমন অেনক ঝুিড় িছল। িতিন এমন ঝুিড় তাজা ফুেল ভিত$  কের সারা বািড়েত 

সািজেয় রাখেতন। ১৯১২ সােল 9বিরল আর ওয়া¢ােরর িবেয়র সংবধ$নায় িবেয়র উপহার�েলা `দশ$ন 

করেতও এ ঝুিড়�েলা কােজ লািগেয়িছেলন।" বড় �বঠকঘের অেনক সু�র সু�র উপহার সাজােনা িছল, তার 
মােঝ িছল 9গালােপর 9তাড়ার বা8, আর পাঠাগার আর হলপেথ একই িজিনস আিদবাসীেদর �তিরকৃত ঝুিড়েত 

9শাভা পাি�ল।"11 দঃুখজনক 9য আমােদর কােছ 9মিরর সংগৃিহত ঝুিড়�েলা 9নই িক� 9স�েলার একটা ছিব 

আমােদর কােছ আেছ। ওকামরুা না¤ী এক জাপানী িচb_াহক এ ছিব8 তুেলিছেলন। ছিব8র এক8 কিপ 

পাঠাগােরর মেুখামিুখ ¡ক আপনার 9পছেনর 9দয়ােল ঝুলেছ।   

পাঠাগােরর 9পছন িদেক ইতািলেত জ^_হণকারী িশ¾ী লকুা মাaািসর ১৮৮৭ সােলর (`থম দঃুখ)ভা[েয$র 

এক8 `িত½প রেয়েছ যার িভতের এক8 বািত লাগােনা আেছ। ধারণা করা হয় 9য ি�গস পিরবার এ8 

১৯১৪ সােল এ বািড়েত আেনন যখন বািড়েত `থম িবদ<ুৎ সংেযাগ Nািপত হয়। 

মাতামহীর কh  

সব$েশষ 9য ঘর8 আমরা পিরদশ$ন করেবা তা মাতামহীর কh বেল পিরিচত আর পাঠাগােরর ¡ক উে¢া 

িদেক অবিNত। কিথত আেছ 9য িবধবা এিলজােবথ আিভ$ ং তাঁর 9মেয় 9মির ি�গেসর কােছ এ বািড়8 িবিk 

কের 9পাট$ ল<াে= িফের যান ¡কই, িক� যখন িতিন মােঝ মােঝ এখােন 9বড়ােত আসেতন, তখন এই ঘেরই 

থাকেতন। িতিন 9বশ িনয়িমতই এখােন 9বিড়েয় 9যেতন, আর এই ঘরটাই একজন বয়[ ভaমিহলার থাকার 

জন< সুিবধাজনক িছল যােত তাঁেক িসিঁড় 9বেয় ওপর-িনচ ওঠানামা করেত না হয়। তাছাড়া, নয়জন বা�া-

কা�া ভিত$  এই বািড়েত এই ঘর8ই তাঁর জন< 9বশ িন�পaব িছল।  

এ ঘর8েক '`ভাতঘর' বা 'না�া-ঘর'ও বেলও অিভিহত করা হয় কারণ পিরবার8 কখেনা কখেনা এই ঘের 

বেসই হালকা না�া সারেতন। এই ঘের চা 9খেত 9খেত দাওয়াত আেয়াজেনর পিরক¾নাও চলত। বত$ মােন, এ 
ঘর8েক '`ভাতঘর' ½েপই সাজােনা হেয়েছ আর যখন 9কান অিতিথ থাকেতন না তখন বািড়র িগfী িদেনর 

9বিশর ভাগ সময় এঘেরই কাটােতন। বা�ােদরও এ ঘের 9ঢাকার অনমুিত িছল; এ ঘর8েক আজেকর 

পািরবািরক �বঠক ঘেরর সােথ তুলনা করা 9যেত পাের।  

বত$ মােন জাদঘুর এ ঘর8েত বড়িদন আর মা-িদবেসর চা-পব$ আেয়াজন কের থােক যখন অভ<াগতরা এেস 

িভেrািরয়ান ঢেঙ চা-না�া কের থােকন।  

আর এরই মধ< িদেয় আমােদর পিরদশ$নও 9শষ হেলা। অন_ুহ কের, পাঠাগােরর উে¢ািদেক 9টিবেলর উপর 

রাখা আমােদর অিতিথ-বইেয় সই ক�ন। এখােন জাদঘুেরর জন< চাঁদা দান করার ব<বNাও রাখা আেছ।  

আিভ$ ং িনবাস পিরদশ$েনর জন< ধন<বাদ। আশা কির এখােন কাটােনা সময় উপেভাগ কেরেছন।     
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