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ঠিোো থপফরিচর
❏  থগৌিম থরাষ
লাল থসলাম থলপচা খা
❏  থসৌমযুদীপ সরোর
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ঠিক পাঁচ বছর আগের কথা। পুগ�ার তিন– চার তিন আগে হঠাৎ 
এল প্রস্াবটা। একটা অনলাইন পুগ�া সংখ্া করগল ককমন হয়। 
কসই রাগিই িাৎক্ষতিক তসদ্ান্ত, একবার ঝঁুতক তনগয়ই কিখা যাক। 
প্রস্তুতি না থাকুক, পােলাতমটা তছল পুগরািগম। মগন আগছ, মাত্র 
তিনতিগনর মাথায় কসায়া একগ�া পািার একটা �ারি সংকলন 
কবতরগয়তছল। একটার পর একটা কমল যাগছে। তিন– রাি এক 
কগর এগকর পর এক পািা তিতর কগর প্রায় অসাধ্সাধন কগরতছল 
বনু্বর শুভত�ৎ কবাস। রাি বাগরাটায় হগয়তছল আনষু্াতনক প্রকা�। 
কীভাগব মাত্র তিনতিগন পুগ�া সংখ্া রাগির আগলা কিগখতছল, 
কস কথা ভাবগল এখনও ককমন করামাঞ্চ �াগে। 

িখনও তনউ� কপাট্াল ত�তনসটা ব্াগের ছািার মগিা এখাগন 
কসখাগন েত�গয় ওগঠতন। কগপ্াগরট সংস্াগুতলও হামগল পগেতন। 
িখনও তিত�টাল তমতিয়া ‘ বঙ্গ �ীবগনর অঙ্গ’  হগয় ওগঠতন। 
বাংলায় িখন হাগি কোনা কগয়কটি তনউ� কপাট্াল। িাগির 
মগধ্ এগকবাগর সামগনর সাতরগিই তছল কবঙ্গল টাইমস। প্রতিতিন 
এগকর পর এক ঝাঁঝাঁগলা কলখা, আকর্িীয় তিচার। পাঠক মহগল 
খুব দ্রুিই সাো কিগলতছল কসই নবােি ওগয়বসাইট। 

এই পাঁচ বছগর কিতকছু বিগল কেল। কি কপাট্াল েত�গয় উঠল। 
কি কপাট্াল সাো �াতেগয়ও অকাগল হাতরগয় কেল। কি নিুন 
নিুন ভাবনা। কি নিুন নিুন কছগলগমগয় কা� করগছ এই 
ভাচু্য়াল তমতিয়ায়। প্রযুততিগক কি সুন্দরভাগব ব্বহার করা 
হগছে। এমন চট�লতি িাস্ট িুগির আবগহ সাগবতক কবঙ্গল টাইমস 
কিা তপতছগয় পেগবই। না রগয়গছ কগপ্াগরট আনুকূল্, না রগয়গছ 
যথাথ্ টিম, না রগয়গছ ঢাক কপটাগনার প্রযুততিগক িারুিভাগব 
ব্বহার করার মুতসিয়ানা।



অেি্া, কবঙ্গল টাইমগসর চতরগত্রও তকছু বিল এগসগছ। তিনতন্দন 
খবগরর বিগল তবগলেরি, তিচাগর ক�ার কিওয়া হগয়গছ। 
রসগোল্ার বিগল সগন্দ�– বরতিগি ক�ার। অতনয়তমি হগয়গছ, 
কহাঁচট কখগয়গছ। ধুগলা কঝগে আবার উগঠ িাঁতেগয়গছ। কসইসগঙ্গ 
এগসগছ ই– ম্াোত�ন। েি এক বছগর প্রায় দু ি�ন ই– ম্াোত�ন 
তিগনর আগলা কিখল। সবগুগলা কয িারুি সাো কিগলগছ, এমন 
নয়। িগব কব� কগয়কটা সংখ্া কব� ভাল সাো কপগয়গছ, 
পাঠকগির তনগভ্�াল প্রতিতরিয়া কথগকই বুঝগি পাতর। 

এবার �ারি সংকলন। তকছুটা তবলতবিি। িগব কসই তবলবিটা 
তকছুটা ইছোকৃি। অন্রা �ুলাইগয় কবর কগর তিল বগল আমাগির 
�ুন মাগস কবর কগর তিগি হগব, এমন কছগলমানুতরর প্রতিগযাতেিা 
কথগক দূগর থাকাই ভাল। পুগ�া কযগহিু কিতরগি, িাই �ারি 
সংখ্ ার প্রকা�ও তকছুট া  কি তরগি। প্রস্তুতি তছল। আবার 
ক�রগবলার িাোহুগোও তছল। চাইগল কগলবর আরও বাোগনাই 
কযি। তকন্তু কবত� বে হগল আপগলাি করা, ক�য়ার করা, ই 
কমগল অ্াটাচ করা– এসব যাত্রিক সমস্া থাগক। পতরসর একগ�া 
পািার কম হগল কসই সমস্া অগনকটাই এোগনা যায়। িাই 
কসঞ্চুতরর আগেই কথগম যাওয়া। িাছাো, একগুছে কলখা �ুগে 
তিগয় পাঠকগক কবত� তবেবিনায় না কিলাই ভাল। 

পগে কিলুন। পুগ�ার পর কবঙ্গল টাইমসগক আরও ঝকঝগক 
কচহারায়, আরও নিুন আতঙ্গগক হাত�র করার প্রতিশ্রুতি রইল। 
কসইসগঙ্গ প্রতি সপ্াগহ একটি কগর ই– ম্াোত�গনর কচষ্াও 
�াতর থাকগব। 

 
স্বরূপ কোস্বামী

সম্ািক
কবঙ্গল টাইমস



শুভেন্দু আচার্য

বাঙ া লির শ ী তের ববড়াত� ার  ে া লিকায় 
সুন্দরব� ভ্রমতের অন্তরুভুলতি অত�ক আতে 
বেতক। আমার সুন্দরব� বেখা অত�কটা বস 
রাতবই। মাধ্যলমতকর পর মামা বিতি�, ‘ যালব 
�ালক, সুন্দরব� বেখতে?’  ব্যস্, আমায় আর 
পায় বক? বাক্স– প্যাটরা গুলিতয়, লে� লে�, 
দু’ রাতের প্যাতকজ টু্যতর চিিাম। সতগে ম�ালে, 
জবা আর রাজা। বসই আমার প্রেম ব� বেখা। 
োরুে মজা হতয়লিি, েতব দু’ রাে িতচেই 
কাটিতয় লিিাম। আর, প্রেমবার বত�র ধাতর 
বকা�ও গ্াতম রাে কাটাত�া, বন্ু োরাপের 

ব স ৌ জ ত � ্য ।  ে া র া প ে  স েভু া র ,  চ া ক ে হ 
কামািপুর হাইসু্তির লসল�য়র টিচার। ওর 
লবতয়তে অ্যা�পুতর, ওর গ্াতমর বালড়তে সাে 
লে� লিিাম। বসটাও প্রায় পঁলচশ বির আতের 
কো।  বপশােে কারতে এরপর বহুবার 
সুন্দরবত�র লবলরন্ন এিাকায় লেতয়লি। কখ�ও 
পচোতয়ে ল�বভুাচ� করার করতে, কখ�ও বা 
বকা�ও প্রকল্প উত্াধত� মন্তী– আমিাতের 
সতগে, আয়িার পর, বশষবার লেতয়লি ক'লে� 
আতে, আমফাত�র পর। সবলমলিতয় অলরজ্ঞোও 
কম হয়ল�।
 
েতব, সুন্দরব� ভ্রমতের সবতেতক বরামাচেকর ও 
রয়ঙ্কর অলরজ্ঞো হতয়লিি, ২০০৭ সাতি। বস 
কালহল�ই আজ েুতি ধরা যাক। বস সময় একটা 
বাংিা চ্যাত�তির জ�্য, আমরা একটু লরন্ন 
ধরত�র অ�ুষ্া� করোম। সপ্াতহ একলে�, 
একঘণ্ার বশা। অল্প ক’ লেত�র মতধ্যই, ববশ 
জ� লপ্রয় হতয় লিি আমাতের অ�ুষ্ া�। 
বপ্রাগ্ামটায় যাতে আরও রাি ক�তটন্ট বেওয়া 
যায়, আমরা বসই বচষ্াই প্রলেল�য়ে করোম। 
অত�ক সময় বস কাতজ ঝুঁলক ও লিি। একবার 
ঠিক হি, সুন্দরবত�র গ্াতম বাস করা 

 সুন্দরবত�র 
জিেসু্য



মা�ষুগুতিার অেভুন�লেক ও সামালজক অবস্ার 
ওপর  লবশতে একটা লরতপাটভু করব। অে�ু রাহা 
েখ� রাতজ্যর মুখ্য ব�পাি। লেল� এ লবষতয় 
আমাতের সব রকমরাতব সাহায্য করতি�। আর 
ও একজত�র কো বিতেই হতব, লেল� কালন্ত 
োগেুলি। বস সময় সুন্দরব� উন্নয়� মন্তী লিতি�। 
এই দু’ জত�র সহতযালেোয়, বস যাত্ায় কাজটা 
করা সম্ভব হতয়লিি।

এখ� বযম� ক্যাল�ং বেতক ডকঘাট বযতে 
বেতি লরিতজর উপর লেতয় যাওয়া যায়, েখ� 
লকন্তু মােিা �েী পার হতে হে। ডকঘাট 
বেতক সড়ক পতে বাসন্তী হতয় আমরা বোসাবা 
যাব। লকন্তু, আমরা ডকঘাতট বপৌঁতি বেখিাম, 
রাস্াঘাট জ�শূ�্য। বখাঁজ ল�তয় জা�া বেি, 
বকা�ও একটা আচেলিক ইসু্যতে বসলে� 
ডকঘাট বন্ ধ। আমাতের কাতি এই খবরটা লিি 
�া। োই, িাতেজ, ট্াইপড, ক্যাতমরা ইে্যালে 
িটবহর ল�তয় আমরা ববশ লবপাতকই পড়িাম। 
বশতষ, ল�তজতের পলরচয় লেতয়, অত�ক অ�ু�তয়র 
পর একজ� রালজ হতি�। োঁর বাইতক বচতপ, 
েতব বোসাবা বপৌঁিিাম। োরপর রাঙাতবলিয়া 
হতয় সজত�খালির বজটিতে যখ� পা রাখিাম, 
েখ� সন্্যা ব�তম এতসতি বত�। চালরলেতক 
অদ্ুে ল�স্ব্ধো। এখাত� আকাতশর োরাগুতিা 
বয� অত�ক ববলশ উজ্জ্বি। এক ফালি চাঁতের 
স্বল্প আতিায়, আমরা টু্যলরস্ট িতজর রুতম ঢুতক 
পড়িাম।

সুন্দরবত� অত�তকই বেতি�। োই, এই ব� 
সম্পতকভু প্রায় সকতিই অবেে আতি�। েবু, 
লকিু েে্য জাল�তয় রালখ। বৃহত্তর সুন্দরব�, 
লবতবের সব বেতক বড় সমুদ্র উপকূিবেতী ব�া�া 
মাটির ম্যা�তগ্ার অরে্য। আয়েত� েশ হাজার 
বেভু লকতিালমটাতরর লকিু ববলশ। বেশ রাতের 
পর বাংিাতেতশ এই বত�র ৬০ শোংশ আর 

আমাতের বেতশ ৪০ শোংশ। অেভুাৎ, প্রায় চার 
হাজার বেভু  লকতিা লমটার অংশ রতয়তি। 
বেভুমাত� েঃ ও উঃ ২৪ পরেো, এই দুই 
বজিায় লবসৃ্ে একটি জােীয় উে্যা�, ব্যাঘ্র 
প্রকল্প ও বাতয়ালফিয়ার লরজারভু। এই বত�র 
ইলেহাসও খুব প্রাচী�। লরিটিশ ইস্টইলডিয়া 
বকাম্পাল� মুঘি সম্াট ল্েীয় আিমেীতরর 
কাি বেতক  সুন্দরবত�র স্বত্তালধকার ল�তয়, এর 
মা�লচত্ তেলর কতর। অষ্ােশ শোব্ীর শুরুতে, 
এই বত�র আয়ে� লিি প্রায় ল্গু�। ১৮২৯ 
সাতি সাতরভু অলফসার এি.টি .হতজস সাতহতবর 
জলরতপ এই েে্য জা�া যায়। পতরর বির,
 ড্যালম্পয়ার এবং হতজস, এই দুই সাতরভু 
অলফসার সুন্দরবত�র ব্ীপ অচেতির উত্তর 
সীমা ল�ধভুারে কতর�। োঁতের �াম অ�ুসাতর, 
এই বরখার �াম রাখা হয়। সুন্দরবত�র প্রেম 
লবরােীয় ব�কেভুার �াম এস.ইউ.লগ্�। ১৯৭০ 
সাতি রারেীয় বত�র অংশ ব্যাঘ্র প্রকল্প লহসাতব 
বঘালষে হয়। অরয়ারতে্যর মযভুাো পায় ১৯৭৭ 
সাতি। োরপর ১৯৮৪ সাতি জােীয় উে্যা�, 
১৯৮৭ সাতি লবতবের ঐলেহ্যবাহী ব� এবং 
১৯৮৯ সাতি বাতয়ালফিয়ার লরজারভু লহসাতব 
বঘালষে হয়। অসংখ্য �েী– �ািা ববলষ্ে 
সুন্দরবত�, বতগোপসােতরর ৭.৫ লমটার উচ্চো 
পযভুন্ত বজায়ার, অলধকাংশ সময় বেখতে পাওয়া 
যায়। আমারও বস অলরজ্ঞো হতয়লিি একবার। 
পতর, সুতযাে বপতি বস কালহল� আপ�াতের 
জা�াব। সুন্দরবত�র রারেীয় অংতশ বিাট 
বড় প্রায় দুতশা ব্ীপ। ব� সংিগ্ন মাত্ চুয়ান্নটা 
্ীতপ মা�ুতষর বাস। তবদু্য লেক আতিা, 
রাস্াঘাট, স্বাস্্য বকা�ওটাই ব�ই অলধকাংশ 
্ীতপ। শুধু কৃলষ আর �েীর মাি সংগ্হ, এই 
লিি জীলবকা। েুি�ায়, অনবধ উপাতয় ববঁতচ 
োকার সহজ পন্াতক ববতি ল�তয়লিি োরা।

বস সময় সুন্দরব�তক লঘতর অপরাধ লে� লে� 



বাড়লিি। কাঠ পাচার, বচারা লশকার, অনবধ 
উপাতয় মধু,  মাি ও কাঁকড়া সংগ্হ লিি 
ল�ে্যলেত�র ঘট�া। এ িাড়াও মাতঝ মতধ্য 
হলরতের মাংস লবলরি, বাতঘর চামড়া লবলরির 
ঘট�াও বশা�া  য া লছিি। আর ব�েপ্তরর 
পারলমশ� ল�তয় যাঁরা বত�র েরীতর মাি, 
কাঁকড়া, কাঠ, মধু ইে্যালে সংগ্তহ বযতে�, 
োঁতের জিেসু্যতের বমাকালবিা করতে হে। 
বজতি বা মওলিতের আটতক বরতখ পে আোয় 
করা, সতগের লজল�সপত্ লিল�তয় ব�ওয়া, 
এম�লক প্রাে পযভুন্ত হারাতে হে, এই �ৃশংস 
জিেসু্যতের হাতে। েবু, ববঁতচ োকার োলেতে, 
প্রাে হাতে ল�তয়ও ব� সংিগ্ন গ্াতমর ববশ লকিু 
মা�ুষ, এই কাতজ লিপ্ লিতি�।
ব� েপ্র এই সহজ সলে্যটা বুতঝলিি বয, 
শুধুমাত্ ব�কমতীতের লেতয় এই সুলবশাি ব�তক 
বাঁচাত�া সম্ভব �য়। ব� পাবেভুবেতী গ্াতমর 
মা�ুষতক লবকল্প আতয়র ব্যবস্া কতর লেতে 
পারতি, েতবই ব� বাঁচাত�া সম্ভব। োই, 
গ্াতমর মা�ুষতের ল�তয় তেলর হি ই.লড.লস 
বা ইতকা বডরিপতমন্ট কলমটি। ধীতর ধীতর 
অলধকাংশ গ্ামবাসী এর আওোয় এতিও, 
বচারাতোপ্া অপরাধ বিতেই লিি। ব� বাঁচতি, 

গ্াম বাঁচতব এই সহজ সলে্যটা বুঝতিও, 
অপরাধ বঠকাত�া যালছিি �া। আর বাড়লিি, 
বত�র েরীতর পারলমট ল�তয় যাওয়া বজতি, 
মউলিতের ওপর জিেসু্যতের আরিমে। এরা 
এেটাই ববপতরায়া লিি বয, অত�ক সময় 
বত�র পাতশর গ্াতম হামিা করে, ফসি িুঠ 
কতর েরীর জগেতি ো ঢাকা লেে। পুলিশ লকম্া 
ব� েপ্র ওতের টিলকও খুঁতজ বপে �া। 
মূিত্াে কােজ বা চ্যাত�তি এসব ঘট�া 
বসরাতব উতঠও আসে �া। এখ�ও এইসব 
রয়ঙ্কর ঘট�া আড়াতিই বেতক যায়। 

বাচ্চু সেভুার এর �াম আলম প্রেম শুল� েয়াপুতর। 
োরপর শালন্তোলি, কুমীরমালর বযখাত�ই বেলি, 
প্রায় সবাই ওর �াম কতরতি� খুব সাবধাত�, 
রতয় রতয়। সুন্দরবত�র এক সময়কার রয়ঙ্কর 
জিেসু্য বাচ্চু। ওতক লঘতর সুন্দরবত�র আ�াতচ 
কা�াতচ কে লমে, কে েল্প িলড়তয় আতি, 
োর ইয়ত্তা ব�ই। বাোবত�র ববোজ বােশা। 
পু লিতশর হাতে কখ�ও ধরা পতড়ল�। ব� 
েপ্রও ওর হলেশ পায়ল�। বাচ্চুর বা লড় 
ঝড়খ া লিতে ,  এট া  ি াড় া  আর বক া�ও 
ই�ফতমভুশ� বজাোড় করতে পালরল�। েখ� 
বাচ্চু সেভুারতক রয় পায় �া, এম� মা�ুষ বোটা 
সুন্দরবত� খুঁতজ পাওয়াই কঠি�। আরও লকিু 
ই�ফতমভুশত�র োলেতে, যখ�ই সবার সতগে কো 
বিার বচষ্া কতরলি, হয় সবাই আেঙ্কগ্স্ হতয় 
পতড়তি�, �া হয় অলে সাবধাত� োর গুেো� 
কতরতি�।

ঠিক করিাম,  বযরাতবই বহাক,  এই বাচ্চ ু
সেভু ারতক খুঁ তজ ববর করতেই হতব। োর 
ইন্টারলরউ ল�তেই হতব। লচরকাি রিাইম ল�তয় 
কাজ করলি। বচার– ডাকাে, গুডিা– বেমাশ বো কম 
বেলখল�, এবার �া হয় জ্যান্ত জিেস্ুয বেখব। অলফস 
বেতক পারলমশ� বপতয়, চিিাম ঝড়খালিতে। 



ব াচ্চু র  ব া লড়  ঝড়খ া লির  �ব াবেতজের 
েরােতবাস গ্াতম। একসময় জ�মজুলর আর 
মাি ধতর জীলবকা ল�বভুাহ করা িাতপাষা বাচ্চু, 
হঠাৎ এম� রয়ঙ্কর জিেসু্য হতয় উঠি বক�, 
প্রশ্নটা মত�র মতধ্য বকবি ঘুরপাক খালছিি। 
ঝড়খালিতে রলব�হুড ইতমজ ওর। োই 
ইলেউলে লজজ্ঞাসা কতরও বকা�ও সুরাহা 
হলছিি �া। ঠিক করিাম, বসাজা যাব বাচ্চুর 
বালড়তে। োরপর যা হওয়ার হতব। লকন্তু 
বালড়তে বেতিই লক আর ওতক পাওয়া যাতব? 
বস বো এে সুতবাধ বািক �য়। সফর সগেী 
ফতটাগ্াফাতরর মত�র অবস্া ববশ বুঝতে 
পারলি। মত� মত� ল�ঘভুাে আমাতক োি পাড়তি 
আর বিতি, কী েরকার লিি এই ইন্টারলরউর।

র্যা� লরক্সায় �বাবেজে বো বপৌঁিিাম, এবার 
েরােতবাস গ্াতম যাই কী কতর? একটা চাতয়র 
বোকাত� লকিু মা�ুষ জ� লিতি�। চা বখিাম, 
ওতের লজজ্ঞাসা করিাম, লকন্তু ওঁরা বকউই 
বাচ্চুর বালড়র ঠিকা�া বিতে পারতি� �া। 
আমার ম� বিতি, ওঁরা সবাই জাত��, েবুও 
বিতব� �া। বারবার লজজ্ঞাসা করলিতি�, 
আমরা কারা, বকাো বেতক আসলি ইে্যালে। 
সাংবালেক ম� লকন্তু অ�্য কো বিতি। ওঁরা 
আমাতক বাচ্চুর বকা�ও কো বতি�ল�, এটা 
ঠিক, লকন্তু আমাতের সম্পতকভু সব কোই বয 
বাচ্চুর কাত� বপৌঁিতব, বস লবষতয় আলম ল�লচিে 
লিিাম। বখাঁজ ল�তয় জা�িাম,  কাতিই 
বামফ্রতন্টর (আর.এস.লপ) একটা লমটিং চিতি, 
বসখাত� বেতি হয়ে একটা সুরাহা হতে পাতর, 
এটা বরতব লমটিং স্তি বেিাম। কালন্তবাবুতক 
বফা� করিাম। উল� স্া�ীয় এক ব�োতক 
বিতি�, আমাতের সতগে বযাোতযাে করতে। 
এেলে� পর বসই ব�োর �াম আজ আর 
মত� ব�ই। েতব এটা মত� আতি, বাচ্চু 
সেভুাতরর বালড় যাব শুত�, লেল�ও খাল�কটা 

অপ্রস্তুে হতয় পতড়লিতি�। অ�্য বকউ হতি 
হয়তো লেল�ও এলড়তয় বযতে�, লকন্তু মন্তীর 
ল�তেভুশ, োই বফিতে পাতর�ল�। বশতষ োর 
সহতযা লেোয় একটা ব�ৌকা রাড়া কতর, 
লবে্যাধরী �েী ধতর কা�মালর খাতি এতস 
পড়িাম। এই খাি বতয় বেতি েরােতবাস 
গ্াতমর পাশ লেতয়। বাচ্চুর তপেৃক লরতট 
এখাত�ই। এক হাঁটু কাো বঠতি বকা�ও মতে 
বাচ্চুর বালড়র সামত� যখ� োঁড়ািাম, ঘলড়তে 
েখ� দুপুর একটা। �াম ধতর ডাকতেই, এক 
মাঝ বয়সী মলহিার স্পষ্ জবাব, বালড় ব�ই, 
বকাোয় বেতি, কতব আসতব জাল� �া। কী আর 
করব, লফতর চিিাম। অবশ্য, এটা জা�াই লিি 
বয, বাচ্চুতক বালড়তে পাব �া। বালড়র িলবটা বো 
পাওয়া বেি।

বফরার সময় আবার বসই �বাবেতজের চাতয়র 
বোকা�। লখতের জ্ািায় বপটাই পতরাটা আর 
ঘুঘল� বোগ্াতস লেিলি, হঠাৎ– ই চার পাঁচটা 
র্যা� লরক্সায় প্রায় ২০– ২৫ জ� বিাক চাতয়র 
বোকাত� এতস োমি। রীলেমতো ধমতকর সুতর 
বাজখাঁই েিায় একজ� জা�তে চাইি, ‘ কী 
ব্যাপার, বক আমার বখাঁজ করতি?’  চা বোকা�ী 
আমাতক বেলখতয় ল�চুস্বতর লকিু বিতেই 
বিাকটা আমার লেতক সরাসলর আসতে িােি। 
চাতয়র বোকাত�র বরেরটায় আতিা কম, েবু 
ক্যাতমরা ম্যা�তক বিা লিি, বকা� লসচুতয়শ্য� 
লমস করা যাতব �া। ওতক ইশারা কতর আলম 
উতঠ োঁড়ািাম।

আলম লকিু বিার আতেই, বাচ্চুর ল�তেভুশ, বাইতর 
আসু�। রাস্ার ওপাতর অত�কটা খালি জায়ো। 
আড়তচাতখ োলকতয় বেখিাম, ক্যাতমরা চিতি। 
আলম রাি কতর বাচ্চুর লেতক োকািাম। িম্ায় 
সাতড় পাঁচফুট হতব, োতয়র রং ববজায় কাতিা, 
েতব বচাখ দুতটা মারাত্মক িাি। োতয় �লস্য 



রতঙর ফেুয়া আর বচক িুলগে। কাতি বযতেই 
হালড়য়ার েন্ �াতক এি। জবা ফুতির মতো 
িাি বচাতখর কারে বুঝতে পারিাম। শুধু ও 
�য়, ওর সগেীরাও এই ররদুপুতর এক বপট 
হালড়য়া বটত� বতস আতি। আলম কিকাো 
বেতক আসা ল�রীহ এক সাংবালেক বজত�, 
ও ল�তজ আবেস্ হি। সগেীতের একটু েফাতে 
বযতে বিি। বুঝিাম, ঝাতমিা হতে পাতর এই 
আশঙ্কায় রীলেমতো তেলর হতয় এতসতি বাচ্চু। 
বক জাত�, বক ওর কা� রালর করি?

‘ বিু�, কী জা�তে চা�’ –  বাচ্চুর সরাসলর 
প্রশ্ন আমার লেতক। আলম ববশ বুঝতে পারলি, 
হালড়য়ার প্ররাতব ও টিতি। লজজ্ঞাসা করিাম, 
‘ জিেসু্যর জীব� রাি িােতি?’  লকিু সময় 
চুপ কতর, বাচ্চু বিি, ‘ �া বিতে আর উপায় 
বকাোয়?’  োরপর আমাতক আর প্রশ্ন করতে 
হয়ল�। ও ল�তজই বিতে শুরু করি, ওর 
বফতি আসা অেীে জীবত�র কো। কা�মালরর 
খাি ধতর, লবে্যাধরী �েী ববতয় বাচ্চু আর োর 
েিবি কে বয ল�রীহ, অসহায় মা�ুষতক ল�ঃস্ব 
কতরতি, োর ইয়ত্া ব�ই। িুঠেরাজ, পেবলন্দ, 
ডাকালে, মা�ুষ খু�, কী কতরল� এরা? এে 
অ প র া ধ  ক র া র  প ত র ও ,  এ র া  ক ী র া ত ব 
প্রকাতশ্য ঘুতর ববড়ায়, বক জাত�? পুলিতশর 
খাোয়, বাচ্চু ও োর েিবি েখ�ও বফরার। 
অেচ, প্রকাশ্য লেবাতিাতক শুধু ঝড়খালি �য়, 
বোট া  সুন্দরব� অচেতি ো লপতয় ববড়াতছি, 
ব াচ্চু  সেভু ার  ও োর েিবি। েতব,  এ 

অচেতির বকা�ও েরীব মা�ুতষর জ�্য বাচ্চুর 
েরজা বখািা। বাচ্চুর কাতি বয বকউ সাহায্য 
চাইতি পায়। বস কারতেই হয়ে, বাচ্চুর 
লবরুতধে বকা�ও কো বকউ জা�তিও বতি �া। 
একসময় অরাতবর োড়�ায় ডাকালের জীব� 
ববতি ল�তয়লিি ও। এখ� যতেষ্ স্বছিি অবস্া। 
লে�তট লবতয়। বড় বউ োতক েরােতবাস গ্াতম, 
যাতক ইলেমতধ্যই আমরা বেতখ এতসলি। বমঝ 
বউ এর সতগে লত্লেব�েতর োতক বাচ্চু। আর, 
বিাট বউ োতক সতন্দশখালিতে। দুটি বমতয় 
আর চার বিতি, বমাট িয় বিতিতমতয় বাচ্চুর। 
আমার বশষ প্রশ্ন লিি, ‘ এই অপরাতধর জীব� 
কতব িাড়তব?’  বকা�ও জড়ো �া বরতখ স্পষ্ 
জা�াি, ‘ অর্যাস আর েি চািাত�ার োলেে বয 
লে� লমতট যাতব, বস লে�।’  বুঝিাম, স্বারালবক 
জীবত� আর বকা�ওলে�ই লফরতে পারতব �া, 
সুন্দরবত�র হাড় লহম করা জিেসু্যতের সেভুার।

ববিা বশষ হতয় আসলিি। ওর েতির 
বিাতকরাই একটা র্যা�– লরক্সা ঠিক কতর লেি। 
আমরা লফতর যাব ঝড়খালি হতয় বোসাবায়। 
বাচ্চু �াে ব�তড় লবোয় জা�াি। সলে্য বিতে 
কী, সুন্দরবত�র ত্াস, একজ� জিেসু্যতক হাে 
ব�তড় লবোয় জা�াব, এটা বরতব ম� একটু 
ল্ধায় লিি, বশতষ আলমও হাে ব�তড় বাচ্চুতক 
লবোয় জা�ািাম। রাে আটটায় বোসাবা 
বপৌঁিিাম। পরলে� লফতর এিাম কিকাোয়। 

িলব: প্রেীকী



অপু থেকে হরিহি
হরিহি থেকে অপু

ময়ূখ নস্কর

হরিহি ল্যাপটপ খুরলয়যা 
অরিকেি বকেয়যা েযাজ থেষ 
েরিকেরিল- এমন েময় েব্বজয়যা 
অপুকে লইয়যা রিয়যা বরলল, ওকিযা 
থিকলটযাকে এেটু ধকিযা নযা?...
ধকিযা রিরে এেটু! হরিহি বকল- 
উঁহু, ওেব থিযালমযাল এখন 
এখযাকন রনকয় একেযা নযা, বড় 
ব্স্ত। েব্বজয়যা িযারিয়যা থিকলকে 
থিরলয়যা িযারখয়যা চরলয়যা যযায়।
থখযােযা মযাত্র দুইটি েেযা বরলকে 
রেরখয়যাকি। মকন েুখ েযারেকল 
মুকখ বকল থজ-থজ-থজ-থজ এবং 
দুকধ-িযাঁে বযারহি েরিয়যা হযাকে। 
মকন দুুঃখ হইকল বকল, নযা-নযা-
-নযা-নযা।
হরিহি েযাজ েরিকে েরিকে 
হঠযাৎ থিকখ থিকল েযাহযাি 
থমযাবযাইলটযা মুকখ লইয়যা 
চুরষকেকি। হরিহি থিযানখযানযা 
েযারড়য়যা লইয়যা বকল, আুঃ, 
ি্যাকখযা, বযারধকয় থিল এে েযাণ্ড, 
আরম আরি এেটযা েযাজ রনকয়!

হঠযাৎ এেটযা চড়ুই পযারখ আরেয়যা 
হরিহকিি ফ্্যাকটি এেিযারল 
বযািযান্যায় বকে। েহকি চড়ুই 
পযারখ আজেযাল দুল্বভ। থখযােযা 
বযাবযাি মুকখি রিকে চযারহয়যা 
অবযাে হইয়যা থেরিকে থিখযাইয়যা 
হযাে নযারড়য়যা বকল- থজ-থজ-থজ-থজ-
হরিহকিি রবিরতি দূি হইয়যা 
রিয়যা ভযারি মমেযা হইল।

অকনে রিন আকিি েেযা েযাহযাি 
মকন পরড়ল। েখন হরিহি 
রনকজই অপু রিল। আি েযাহযাি 
বযাবযা রিকলন হরিহি।

েকয়েরিন জ্বকি থভযািযাি 
পি অপু (আজকেি হরিহি) 
রবিযানযায় শুইয়যা রিল। থখলযা 
বন্ধ, েযাই িৃহবরন্ হইয়যা থবযাি 
হইকেরিল। েযাহযাি বযাবযা অরিে 
হইকে রিরিয়যা এেটযা প্যাকেট 
েযাহযাি হযাকে রিয়যা বরলকলন- 

ি্যাকখযা থেযা থখযােযা, রে বল 
থিরখ?
অপু েযাড়যােযারড় রবিযানযাি উপি 
উঠিয়যা বরেল; উৎেযাকহি েুকি 
রজজ্যােযা েরিল- নেুন বই? নযা 
বযাবযা?
অপু েখনও এেযা এেযা বই 
রেরনকে থেকখ নযাই। েকলজ 
র্রিট েযাহযাি েযাকি িযাজপুেযানযাি 
মরুপব্বে রে রিরলি-আগ্যাি 
িংমহকলি মকেযাই দূিরিিকতেি 
থেযানও অজযানযা থিে। েযাহযাি 



বযাবযাই েযাহযাি জন্ বই রেরনয়যা আকন।
অপু বযাবযাি হযাে হইকে েযাড়যােযারড় প্যাকেটটযা 
লইয়যা থিরখল- বড় বড় অক্ষকি ‘পকেি পযাঁচযারল’ 
েেযাটযা থলখযা। থে বরলল, এটযা রে থিযাটকিি 
বই বযাবযা?
েযাহযাি বযাবযা জযারনকেন নযা। রেরন েখনও েম্পূর্ব 
পকেি পযাঁচযা রল পকড়ন নযাই। রেন্তু সু্কলি 
রেকলবযাকেি বযারহকিও যযাহযা রেিু রেরখবযাি আকি 
থিকলকে েযাহযা রেখযাইবযাি জন্ েযাঁহযাি এেটযা 
অিম্ অপ্রেমনীয় রপপযােযা।

েখনেযাি বযাবযািযা এমনটযাই রিকলন। েযাহযািযা 
ভযারবকেন, এই বই েযাহযাি েতেযানকে অপকিি 
দুুঃকখ থচযাকখি জল থিরলকে রেখযাইকব, মযাে্বরেকটি 
নম্বকিি মপূল্ রে ইহযাি চযাইকেও থবরে?
েখনেযাি রবি্যালয়গুরলও রভন্ন প্রেৃরেি রিল। 
থেখযাকন প্রেন্ন গুরুমেযাইকিি েন্ধযান রমরলে। 
যযাঁহযািযা েযােকনি েময় িণ্ডপযারর হইকলও,                

শ্রুরেরলখকনি েময়, 
‘জনস্যান মধ্বেতী 
প্রস্রবর রিরিি’ বর্বনযা 
শুনযাইয়যা, পড়ুয়যাকিি 
েরচ েকর্ব মহযামধুি 
কুহকেি েৃরটি েরিকেন, 
নীলকুতেলযা েযািিকমখলযা 
ধিরীি েরহে েযাহযাকিি 
পরিচয় েিযাইয়যা 
রিকেন।
েখনেযাি থখযােযা 
খুরেিযাও অন্ প্রেযাকিি 
রিল। রভরিও থিমে 
নযা থখরলয়যা েযাহযািযা 
কুঠিি মযাকঠ নীলেণ্ঠ 
পযারখ থিরখকে যযাইে, 
েযাহযাকিি বযাবযা েযাহযাকিি 
লইয়যা যযাইকেন, িযাতিযাি 

ইরজিরনয়যাি নযা হইয়যা েযাহযািযা িযাজু িযাকয়ি ন্যায় 
আষযাঢ়ুি হযাকট েযামযাকেি থিযােযান খুরলকে চযারহে।
েখন েযাহযািযা রনজ্বন দুপুকি, মযাকয়ি পযাকে শুইয়যা 
চযাঁকিি পযাহযাড় পরড়ে। যযাহযািযা পরড়কে থেকখ 
নযাই, েযাহযাকিি মযাকয়িযা রিরি নযাম্বযাি ওয়যান নযা 
থিরখয়যা েতেযানকে পরড়য়যা পরড়য়যা থেযানযাইকেন।

অনতে েযালপ্রবযাকহি েরহে পযালিযা রিকে রিয়যা 
থেইেব রিন কুটযাি মকেযা, থেউকয়ি থিনযাি মকেযা 
ভযারেয়যা রিয়যাকি। ইিযামরেি চকলযারম্বচঞ্চল স্বচ্ছ 
জলধযািযা েচুরিপযানযাি িযাকম মরজয়যা রিয়যাকি। 
রেকলবযাকেি অন্ধকূকপ মুখ েযারেয়যা পকেি 
পযাঁচযারলি রনব্বযারচে অংে বযাধ্েযামপূলে হইয়যাকি। 
পিীক্ষযাি থনযাট মুখস্ েরিকে েরিকে আজকেি 
অপুিযা ক্রকম হরিহি হইয়যা ওকঠ।
থনযাট মুখস্ েরিকে েরিকে িযারত্র িভীি হয়। 
থহমকতেি আঁচ লযািযা রেরেিযার্্ব ননে বযায়ুি প্রকবে 



থিযাধ েরিয়যা এরে-ি বযােযাকে ভরিয়যা যযায় 
েযাহযাকিি থবিরুম। েভ্েযাি থচযাখ-ধযঁাধযাকনযা, 
অকেযাভন আকলযায় েৃষ্ণপকক্ষি চযাঁকিি ম্যান 
থজ্যাৎস্যা আপন অরস্তত্ব হযািযাইয়যা থিকল। 
আকলযা আঁধযাকিি অপরূপ মযায়যায় পপূর্ব থয িযাে 
ঘুমতে পিীি থিকেি মে িহকে্ ভিযা, েযাহযা 
অপুকিি অকিযাচকিই েযারেয়যা যযায়।
েবুও এে এে রিন এমন েময় অপুি ঘুম 
ভযারিয়যা যযায়। েনেন েরিয়যা হঠযাৎ এে ঝলে 
হযাওয়যা ড্ররয়ং রুকমি থেৌরখন পি্বযা উড়যাইয়যা 
বরহয়যা যযায়। থেযােযা হইকে িযারেম িুকলি উগ্ 
েুবযাে ভযারেয়যা আকে। অপুি মকন হয়, থেই 
েরব থযন আরেয়যাকিন, ঔপন্যারেে নন েরব, 
পকেি েরব, রবভপূ রেভপূ ষর বকন্্যাপযাধ্যায়।

অপুিযা েযাহযাকে ভুরলকে বরেকলও, রেরন 
রেন্তু অপুকিি থভযাকলন নযাই। হরিহিকিি 
থভযাকলন নযাই। প্রয়যাকরি ৫৫ বিি পকিও রেরন 
েযাহযাকিি থেযানযািযািযাি মযাকঠ, মধুখযারলি রবকল, 
ধলরচকেি থখয়যাঘযাকট, েলকেখযারি েলযায় 
লইয়যা যযান। মযাকঝিপযাড়যা থটেেকন লইয়যা যযান। 
থলযােজন, েযামযাকেি িযাঁট, হযঁা েরিয়যা িযঁাড়যাইয়যা 
েযােযা রহরু িযাকড়যায়যান, েেলকে রপিকন থিকল 
থয থিলিযারড় বযারহকিি উলুখকড়ি মযাঠ রচরিয়যা 
িুটিয়যা  রিয়যা রিল,  েযাহযাকে রেরন আবযাি 
মযাকঝিপযাড়যা থটেেকন রিিযাইয়যা আকনন। বযালে 
পু ক ত্র ি  হ যা ে  ধ র ি য় যা  যু ব ে  অ পু  আ ব যা ি 
রনরচিরন্পুকি রিরিয়যা আকে।

হরিহি ঘুম ভযারিয়যা ওকঠ। ল্যাপটপ থিরলয়যা 
ওকঠ। 
থমযাবযাইল লইয়যা ক্রীড়যািে রনকজি েতেযাকনি 
থচযাকখি রিকে েযােযাইয়যা রনকজি প্ররেচ্ছরব 
থিরখকে পযায়। মকন পরড়য়যা যযায় অমল নেেকবি 
েেযা, েযাহযাি রনজস্ব এে রনরচিরন্পুকিি েেযা।

আজ েেরিন থে থেই রনরচিরন্পুি থিকখ নযাই! 
েেেযাল!
হঠযাৎ থে েযঁারিয়যা আকুল হয়। উচ্ছ্বরেে থচযাকখি 
জল ঝি-ঝি েরিয়যা েযাহযাি েকপযাল ভযােযাইয়যা 
থিয়, থচযাখ মুরিয়যা হযাে উঠযাইয়যা আকুল েুকি 
মকন মকন বকল- আমযাি থযন রনরচিরন্পুকি 
থিিযা হয়, আমযাি েতেযান থযন রনরচিরন্পুকি 
থযকে পযাকি – থহ রবভপূ রেভপূ ষর- েুরম এই 
থেযাকিযা, আমযাকিি ঠিে থযন রনরচিরন্পুকি 
যযাওয়যা হয়-পযাকয় পরড় থেযামযাি-
পকেি েরব প্রেন্ন হযাকেন। থেযানও েেযা নযা 
বরলয়যা হযাে েুরলয়যা েযাহযাকে আহবযান জযানযান, 
ধুকলযা পড়যা বইকয়ি েযাকেি রিকে। ইিযামেীি 
রিকে, আিন্কেি রিকে, চযাঁকিি পযাহযাকড়ি 
রিকে, রমেরমকিি েবকচি রিকে... পকেি 
পযাঁচযারলি রিকে...
হরিহি ল্যাপটপ বন্ধ েরিয়যা, অপুকে লইয়যা 
থেইরিকে এরিকয় যযায়।



ডিম ডিয়ে 
ভাবুি, ভাবা 

প্র্াকটিস 
করুি

অন্তরা চ�ৌধুরর

আচ্া ডিম খেয়ে খক িা ভালবায়স বলুি 
খো? এককথাে উত্তরটা হল সাে খথয়ক 
সাোিব্বই সকয়লই ভালবায়স। ডকন্তু 
বাঙাডল খসকথা ডকছুয়েই স্বীকার করয়ব 
িা। কারণ, ডিয়মর ময়্র্ িাডক খকািও 
খকৌলবীির্ খিই। বংশমর্াদা খিই। স্র্াটাস 
খিই।

প্শ্ন হল, ডিম রেি সকয়লই খেয়ে 
ভালবায়স, েেি আমায়দর খর খকািও 
অিুষ্ায়ি খস ব্াের্ খকি? ্রুি খময়ের 
বাবার প্চুর টাকা। একমাত্র খময়ের 
ডবয়েয়ে কডটিয়িটিাল ডিয়শর বর্বস্া 
কয়রয়ছি। ডচয়কি, মটি–সহ ভর্ারাইটি 
ড ি য় শ র  ছ ড় া ছ ড ড় ।  অ থ চ  খ স ে া য় ি 
একমাত্র ডিয়মরই খকািও পদ খিই। ডিম 
িাডক অশুভ। োই রডদ হে, োহয়ল ডিশ 
বা ডচয়কি কডবরাডিয়ে ডিম খদওো হে 
খকি?  খর খকািও অিুষ্াি বাডড়য়ে একটা 
সমবীক্া  করুি। মাছ, ডিম, মাংয়সর ডেিয়ট 
স্ল ডদয়ে খদেুি খকাি স্য়ল ডভড় খবডশ। 
মািুষ এেি ওয়বডসটির কারয়ণ মটি খেয়ে 

চাে িা। িাক্ায়রর কড়া হুকুম, ‘খরি ডমট 
নিব নিব চ’। ডকন্তু শুভ অিুষ্ায়ি মাটি 
িা োওোয়ল গৃহকে্ার খপ্ডস্ি িাউি। 
খলায়ক বলয়ব ‘ডকপু্স’। আয়গ ডচয়কিও 
ব্াের্ ডছল। এেি খস অল্প একটু প্য়বশাড্কার 
খপয়েয়ছ। ডকন্তু এই মহারয়ঞে ডিয়মর 
খকািও স্াি খিই।

আচ্া ডিম রডদ এেটাই স্র্ াট াসহবীি 
হে োহয়ল শহুয়র 
বু ডধিিবীব বী য়দর  খব্ক
িাস্ খটডবল ডিম ছাড়া 
অসম্পূণ্ খকি? দুয়টা 
কুড়কুয়ড় খটাস্, একটা 
কলা আর সয়গে ডিয়মর 
খপাচ বা স্র্ায়বেল এগ 
ছাড়া খো শহুয়র বর্স্ত 
মািুয়ষর মুয়ে খব্কিাস্ 
খরায়চ িা। খসই খেয়ে 
খেিারা ডিডব্য়নে ডদয়ির 



পর ডদি সু্ল, কয়লি, অডিস, কাছাডর 
কয়র রায়চ্ি। োহয়ল ডিম অশুভ হে 
খকাি রুডক্য়ে! িন্মডদয়ি ঘটা কয়র খকক 
কাটা হে। অথচ খসই শুভ অিুষ্ায়ির 
খকক ডকন্তু ডিম ডদয়েই বািায়িা।

আব ার  ্রুণ  খক ািও  আত্বীে  ব া  ব নু্         
বান্য়বর বাডড়য়ে খেয়ে খগয়ছি। 
খসোয়িও খমিুয়ে খসই মাছ বা মাংয়সর 
আস্ালি। আপডি েুব ভালভায়ব িায়িি, 
রাঁয়দর বাডড়য়ে খগয়ছি, োঁয়দর টাকার 
অভাব খিই। ো এই বািায়র ইডলশ, 
মাটয়ির পাশাপাডশ ডিয়মরও ডক দু একটা 
পদ রাো খরে িা? হায়ড়র খোঁচা খিই, 
কাঁটা বাছার উৎপাে খিই। মািুষ একটু 
েৃডতি কয়র োয়ব, েুডশ হয়ব। ডকন্তু িা। 
খসটি হবার খিা খিই। আসয়ল ডিয়মর 
দাম কম বয়ল খস খকািওডদি লাইম 
লাইয়ট আসয়েই পারল িা। ডচরকাল 
উয়পক্ার পাত্র হয়েই খথয়ক খগল।

আসয়ল, অডেডথয়ক ডিম োওোয়ল 
খকাথাে খরি একটু আত্সম্ায়ি লায়গ। 
উচ্চডবয়ত্তর েকমাে ভাঁটার টাি পয়ড়। 
খরসু্য়রয়টি খেয়ে রাি। খসোয়িও এগ 
ফ্ায়েি রাইস, এগ িুিলস্ থাকয়লও 
ডিয়মর আলাদা খকািও পদ খিই। একবার 
খভয়ব খদেুি খো বাডড়য়ে খরডদি  ডিয়মর 
খ�াল রান্া হে খসডদি পায়ে ডকন্তু একটা 
ডিমই খদওো হে। অথচ আড়াইয়শা টাকা 
খকডি মাছ বা ছ‘খশা টাকা খকডি মাংস 
খবশ কয়েক ডপস খদওো হে। পয়র চাইয়ল 
আবার খদওো হে। ডকন্তু পাঁচটাকার ডিম 
ডকছুয়েই দুয়টা খদয়ব িা। বাডড়র ডগডন্ 
িািয়ে চাি, ‘আয়রকটু মাংস ডদই?’, ’ 
আয়রকটা মাছ ডদই?’ ডকন্তু কেিও বলয়ে 
শুয়িয়ছি, ‘আয়রকটা ডিম ডদই!’  মাছ, 
মাংস খদওোর খবলাে এে উদার। ডিয়মর 
খবলাে এে ডকয়টেডম খকি? একমাত্র 
রক্দাি ডশডবয়রই ডিম বাবুর ডকছুটা গুরুত্ব 
আয়ছ। এক ইউডিট রক্ ডদয়ল, সর্ান্ডউইচ 



বা ফু্ট িুয়সর সয়গে পর্ায়কয়ট একটা ডিম 
থায়ক।

বাডড়য়ে  খগস্ এয়ল ডচরাচডরে ডিেম 
অিুসায়র োয়ক আমরা খলেট ভডে্ ডমডটি 
ডদয়েই আপর্ােণ কডর। এেি সকয়লই 
ডিগার কিশাস্। অড্কাংশ মািুষই ম্ুয়মে 
িামক বস্তুটির সয়গে গাঁটছড়া খবঁয়্য়ছি। 
োই রে দাডম ডমডটিই ডদি, ডমডটি খদয়েই 
অড্কাংশ অডেডথ মুে খবঁডকয়ে ডিয়ির 
ডমডটি িা োওোর একয়শা কুডড় রকম 
ডিডরডস্ত ডদয়ে শুরু কয়র। োই এবার 
খথয়ক ডমডটি িা ডদয়ে পপূডণ্মার চাঁয়দর ময়ো 
একোিা িবল ডিয়মর অময়লট ডদয়ে 
ট্াই করুি। অথবা দুয়টা ডিম খসধি ডদি। 
খদেুি অডেডথর মুয়ে খির্াৎস্া মাোয়িা 
কবী ম্ুর হাডস �য়র �য়র পড়য়ব। মাত্র দশ 
টাকা েরচ কয়র রডদ মািুয়ষর মুয়ে হাডস 
খিাটায়িা রাে, মন্দ কবী! শু্ু আমায়দর 
ডচন্াভাবিাটা একটু বদলায়িা দরকার।

 গে কয়েক বছয়র মিঃস্ল এবং কলকাো 

ডমডলয়ে ডমডটির দাম অস্াভাডবক খবয়ড় খগয়ছ।  
একডদয়ক সাইি খছাট হয়চ্, অির্ডদয়ক দাম 
চড়চড় কয়র বাড়য়ছ। খসই সয়গে বাডস ডমডটি 
গছায়িার �ডকি খো আয়ছই। খেয়ে অোদর্ 
হয়লও োর খগটআপ �ক�য়ক কয়র এক 
একটা ডমডটির দাম হয়েয়ছ কুডড় টাকা, পঁডচশ 
টাকা। োর িবীয়চ খকািও ডমডটি খিই। কারও 
বাডড়য়ে এেি আর একয়শা টাকার ডমডটি 
ডিয়ে রাওো রাে িা। পর্ায়কয়টর সাইি 
আর ডমডটির সংের্া খদেয়ল আপডি ডিয়িই 
লজ্া পায়বি। পয়কট পারডমট িা করয়লও 
খিহাে ভদ্রোর োডেয়র হেে আপডি 
ডেি চারয়শা টাকার ডমডটি ডিয়ে খগয়লি। 
অমডি আপিায়ক শুিয়ে হয়ব, ‘এসয়বর 
কবী দরকার ডছল? আমরা খো খকউ ডমডটি 
োই িা।’ এসব ির্াকা ির্াকা কথা শুয়ি 
কবীরকম গায়ে জ্ালা ্য়র বলুি খো! োই 
পয়রর বার চুপচাপ খরেি ষাট টাকা েরচ 
কয়র এক িিি ডিম ডিয়ে রায়বি। খক কবী 
ভাবল খসটা ভাবার দাে আপিাে িে। শু্ু 
এই কারয়ণই মািুষ আপিায়ক ডচরডদি ময়ি 
খরয়ে ডদয়ে পায়র।



এই খর ্রুি আমায়দর সমাি ডদয়ির 
পর ডদি ডিয়মর সয়গে এইভায়ব বঞ্চিা 
ক র য় ছ ;  ড ি ম  ড ক  খ স ই  স ম া ি য় ক 
খকািওডদি ক্মা করয়ব? ডিম হয়চ্ 
গায়ছর ময়ো সহিশবীল। এই খর কয়রািা 
পয়ব্, মািব িাডে খরোয়ি ্ংয়সর মুয়ে 
দাঁ ডড়য়ে, খসোয়ি ডিমই ডকন্তু পডরত্রাো। 
লকিাউয়ির সমে মািুষ রেি মৃেুর্ ভয়ে 
থরথর কয়র কাঁপডছল; মাছ বা মাংস 
ডকিয়ে ডগয়েও দশবার ভাবডছল খকিা 
উডচে হয়ব ডক িা ,  খসই দুঃসময়ে 
একমাত্র ডিমই আমায়দর পায়শ এয়স
দাঁ ডড়য়েডছল। কারণ, ভাইয়রালডিস্রা 
বয়লডছয়লি, গরম ডিডিয়সর ময়্র্ 
কয়রািা থাকয়ে পায়র িা। োই কাটা 
মাছ বা মাংস অয়পক্া ডিম অয়িক খবডশ 
খসি। মায়ছর ট্াক আসডছল িা। সুয়রাগ 
বুয়� বর্বসােবীরা মাছ আর মাংয়সর দাম 
হু হু কয়র কয়েকগুি বাডড়য়ে ডদল। 
ডকন্তু ডিম ডিয়ির দাম বাড়ােডি। খরাি 
সকায়ল খদেোম অড্কাংশ খলাকিি 
হায়ে খপটি খপটি ডিম ডিয়ে চয়লয়ছ। 

ডকন্তু মািুষ বড় 
অকৃেঞে। অসময়ের 
বনু্য়ক খকউ ময়ি 
রায়ে িা। খকউ ময়ি 
রায়েডি। খর ডিয়ির 
িবীবয়ির ডবডিময়ে 
অম্াি বদয়ি ডদয়ির 
পর ডদি অডনিয়ে 
ডিয়ির পরবীক্া ডদয়ে 
মািুয়ষর রসিা েৃডতি 
করয়ছ, োয়ক মািুষ 
উয়পক্াই কয়র 
খগল। অথচ খসও 

খো আরও পাঁচিয়ির মে িেুি িবীবি 
খপয়ে পারে। এই পৃডথববীর রূপ রস গন্ 
অিুভব করয়ে পারে। বাঁচার অড্কার 
খো োরও  আয়ছ। আমরা খরি ্ য় র ই 
ড ি য় ে ড ছ  আ ম া য় দ র  র স ি া 
েৃতি  কর া য়েই  খরি  ডি য়মর  ি বীব য়ির 
একমাত্র সাথ্কো। অথচ আমরা রেি 
অম্াি বদয়ি ডিম োই, েেি ডক একবারও 
ভাডব কে মুরডগর খকাল োডল হয়ে খগল। 
খলেয়টর ওপর সািায়িা ডিমটাই হেয়ো 
একটা খছাট্ট িুটিুয়ট বাচ্চা হয়ে পারে। 
মায়ের সয়গে ঘুরঘুর করয়ে পারে। খভার 
খবলাে ‘খকাঁকর খকাঁক’ কয়র অির্য়দর 
ঘুম ভাঙায়ে পারে। ডিয়মর এই ডিঃসাথ ্
আত্ের্ায়গর ইডেহাস ডক মািব িাডে 
ময়ি রােয়ব? িাডক ‘ডিম রয়ব ডচরকাল 
হোয়শর ডিস্য়লর দয়ল?’

সমে এয়সয়ছ। এবার অন্ে ডিময়ক 
ডি য়ে  একটু  ভ া বুি ।  অন্ে,  ভ াব া 
প্র্াকটিস করুি।



 লকডাউন, 
অনলাইন 
ক্াস, এবং...

পৃথা কুণ্ডু

কর�ানা-আতরকে দিনগুরলা কাটরে 
দুদববিষহ। তা� সরগে মারে য�াগ হল 
আম্ান– দবপ�বিয়। গৃহবদদি জীবরন� 
য্রেস কাটারত অরনরক আশ্রয় 
দনরয়রেন গানবাজনা, যলখারলদখ� 
মরতা সৃজনমূলক কারজ। অরনরক 
�দসকতা কর� যজাকস, দমম েড়ারছেন 
যনট দুদনয়ায়। আবা� অরনরক 
বলরেন, এই সময় সাদহত্য–  কলা-
দবি্যা� চচবিা দনরয় বাড়াবাদড় ক�া 
মারন এক অসুস্থ মানদসকতা� 
পদ�চয়, এত মানুরষ� দুুঃখ-দুিবিশা� 
প্রদত সংরবিনশীলতা� অভাবই 
তারত প্রকাশ পায়। তাহরল �াব যকানদিরক?

দব�াট মারপ� বুদধিজীবী নই, যসদলদরিটি– স্তর�� 
দশল্ী– সাদহদত্যকও নই। মরনপ্রারে �া-ই হই না 
যকন, যপশাগত জীবরন এক সাধা�ে দশক্ষক – 
�ারক অনলাইন ক্াস দনরত হয় খাদনক কতবিরব্য� 
তাদগরি আ� যেরলরমরয়রি� কথা যভরব, আ� 
দকেটুা স�কাদ� দনরিবিরশও। পড়ারত হয় য�ামাদটিক 
কদবতা। ক্াসরুরম স�াসদ� তারি� প্রােবন্ত 
মুখগুরলা যিখরত যিখরত কদবতা পড়ারনা এক 
দজদনস; আ� অনলাইরন একটা �াদ্রিক আবরহ� 
মরধ্য, অদনশ্চয়তা� মারে ঢুরক পড়া যচা�া 
ববষরম্য� চারপ দনরজ� কারেই অপ�াধরবারধ 
ভুগরত ভুগরত ‘য�ামাদটিকতা’ যবাোরনা সম্ূেবি 
আলািা। কা�ও বাদড় গ্ারম� দিরক, যনট 
কারনকশন দুববিল, কা�ও বা বাদড়রত একটি মাত্র 
স্াটবির�ান – যসটারক দনরয় বাবা, িািা, যমরয় 
সবা�ই প্ররয়াজন যমটারত হয়। কাউরক সা�া 
সকাল য�শরন� লাইরন িাঁড়ারত হয় বরল ক্ারস 
আসরত পার� না এক এক দিন। যকমন কর� এই 

অবস্থায় যবাোরবা ‘টিনটানবি অ্যারব’� ‘আ যসন্স 
সাব্াইম’, ‘ওড টু ি্য ওরয়স্ট উইণ্ড’-এ� দবধ্ংরস� 
মারে যবরজ ওঠা জীবরন� বাঁদশ, ‘ওড অন আ 
দগ্দসয়ান আনবি’-এ� ‘হাডবি যমলদডজ আ� সুইট, 
বাট যিাজ আনহাডবি’-এ� অদনববিচনীয় মধু�তা? 
তবু প�ীক্ষাটা ওরি� যকানও না যকানও �রমবি 
দিরত হরব, ভদবষ্যরত� কথাও ভাবরত হরব - 
পড়াটা তাই চাদলরয় য�রতই হরব।

‘টিনটানবি  অ্যারব’ পড়ারত দগরয় আটরক 



দগরয়দেলাম গতমারস। একটা মানুষ বলরে- 
আমা� সব �্রিো� উপশম খুঁরজ পাই প্রকৃদত� 
মরধ্য। জীবরন� জটিলতা যথরক মুদতি� আশায় 
েুরট �াই তা� কারে। অথচ এটা জীবন যথরক, 
মানুরষ� দুদনয়া যথরক পাদলরয় �াওয়া নয়। 
প্রকৃদত� বুরক কান পাতরলই যশানা �ায় ‘ি্য 
দস্টল স্যাড দমউদজক অব দহউম্যাদনটি’। যকমন 
কর� সম্ভব? প্যানরথইজম আ� দহউম্যাদনজম এ� 
চচ্চদড় বাদনরয় দগদলরয় যিওয়া� সময় এটা নয়। 
তাও একটু যচষ্া কর� যিখলাম, কা�ও মাথায় 
ঢুকরে না এসব। আমা�ও ভাল লাগরে না। 
অগত্যা ‘দস্টল স্যাড দমউদজক অব দহউম্যাদনটি’যত 
এরস থামরত হল। বললাম, ‘আজ এই প�বিন্ত 
থাক। এইটুকু দনরজ�া করয়কবা� পরড় পর�� 
দিন এরসা। কা�ও যকানও প্রশ্ন আরে?
একজন বলল, ‘লাস্ট লাইনটা ঠিক বুেলাম না 
ম্যাডাম। মানুরষ� দুুঃরখ� সু�? দুুঃরখ� দ�দলং 
হরত পার�, দকন্তু দমউদজক বলরত? তাও আবা� 
যনচার�� মরধ্য যথরক যশানা �ারছে?’ 
ঠিক কীভারব বলব যভরব যপলাম না। পাল্া 

বললাম, ‘বাদকরি�ও দক এই জায়গাটাই অসুদবরধ 
হরছে? কা� কী মরন হরছে একটু বল।’   
আ� একজন বলল - ‘কান্া� আওয়াজ দমন 
ক�রে দক?’ 
মরন হল, একটা সূত্র যপরয়দে ওরি�ই ভাবনা� 
�াস্তায় উঁদক যমর�। বললাম, ‘হরত পার� – তরব 
যস কান্া বাতারস বাতারস ঘুর� যবড়ায়। এমদন 
যশানা �ায় না। খুব গভী� ভারব কান পাতরল 
যশানা �ায়। একটা দজদনস যশানাই, দতন-চা� 
দমদনট লাগরব। ভাল কর� যশান।’      
সামরন ল্যাপটপ যখালা দেল, চাদলরয় দিলাম – 
‘তুদম �ারত� যস নী�বতা... শুরনে দক মানুরষ� 
কান্া/ বাতারস বাতারস বারজ/ তুদম শুরনে দক...
যবলা বার�াটা তখন। লকডাউন চলরলও দু চা�টা 
যমাট� সাইরকরল� আওয়াজ, চা�পারশ� টুকটাক 
অদস্থ�তা এসব কারন আরস এমদনরত। দকন্তু 
যথরম যগল সব – কল�ব, যকালাহল... অসীম 
আকারশ� নীরচ শুধুই যজরগ �ইল যোট যোট 
মানুরষ� যোট যোট আশা, �া� খব� যকউ 
�ারখ না। 



গানটা যশষ হরত করয়ক 
যসরকন্ড সবাই চুপচাপ। 
একজন নী�বতা ভাঙল, 
‘এবা� বুেরত যপর�দে।’ 
বললাম, ‘�া বুরেে, দলরখ 
পাঠিও। যহামটাস্ক �ইল।’
তাগািা দিরত হয়দন, অরনরকই 
দলরখ পাঠিরয়দেল ইরমইরল। 
ভাষা ঠিকঠাক কর� দিরত 
হরয়দেল, ভারব� খামদত হয়দন 
কা�ও যলখারতই। টিনটানবি 
অ্যারব পড়াদছে গত সাত বে� 
ধর� – এতটা সাথবিক আরগ 
যকানদিন মরন হয়দন দনরজরক। 
‘ওড টু ি্য ওরয়স্ট উইন্ড’ 
ধর�দেলাম তা� প�-প�ই। 
�বীন্দ্রনারথ� ‘বষবিরশষ’, 
যমাদহতলারল� ‘কালববশাখী’-� 
সরগে তুলনা এমদনরতই কর� 
থ া দক।  তখনও জ া দন  ন া 
আম্ারন�  পূববি াভ াস। 
‘টিনটানবি অ্যারব’-� অনুষরগে ‘ 

নীল আকারশ� নীরচ’ গানটা 
যবাধহয় ওরি� খুব ভাল 
যলরগদেল। দনরজ�াই জানরত 
চাইল, ‘ওরয়স্ট উইন্ড-এ� সরগে 
দমদলরয় দকেু গারন� য��ার�ন্স 
হয় না?’ করয়কটা গারন� কথা 
বরলদেলাম। ‘য� �ারত যমা� 
দুয়া�গুদল’, ‘য�রত য�রত 
একলা পরথ দনরবরে যমা� 
বাদত’, ‘আদজ েরড়� �ারত 
যতামা� অদভসা�’... যসই সরগে 
‘েড় উরঠরে বাউল বাতাস’, 
‘তু�ান আয়া য�’।
 যভরবদেলাম, ব্যাপা�টা ওরি� 
ভাল লাগরে �খন – এই দনরয় 
একটা প্ররজক্ট ক�রত দিই। 
ইটিা�ন্যাল অ্যারসসরমণ্ট 
দহরসরব য�কডবি থাকরব। িশ 
দিন সময় দিরয়দেলাম।    
েড়-তাণ্ডরব� প� ক’দিন 
যনটওয়াকবি দেল না সকরল� 
এলাকায়। ক্াস বন্ধ য�রখদেলাম 

তাই। পদ�দস্থদত একটু 
স্াভাদবক হরত যিখলাম, ও�া 
আবা� ক্ারস দ�র�রে। কা� 
এলাকায় কী অবস্থা, সবাই 
দন�াপরি আরে দকনা – এইসব 
খব� দনরত দনরতই অরনকটা 
সময় যগল। নতুন একটা যটক্সট 
ধর�দেলাম। যসটাই একটু 
আরলাচনা কর� যেরড় দিরত 
�াব, তখন ও�াই বলল – প্ররজক্ট 
তাহরল করব পাঠাব ম্যাডাম? 
আ� একটু সময় যপরল ভাল হয়।
আদমই ভুরল দগরয়দেলাম। এই 
দবপ�বিরয়� প�ও ও�া য� মরন 
�াখরব, দবপি কাটিরয় উরঠ 
কাজটা যশষ ক�রত আগ্হ 
যিখারব, ভাবরত পাদ�দন। 
গান, কদবতা, বাস্তব, দবপ�বিয়, 
পড়ারশানা, যবঁরচ থাকা� লড়াই, 
সংরবিনশীলতা, জীবন - সবই 
সদত্য। দকন্তু সব দকেরুক যবাধহয় 
একটা দনদিবিষ্ েরক যবরঁধ য�লা 
�ায় না।             



 গল্প

জাতিস্মর কথাটা আজকাল সাধারণ মানুষ প্ায় 
ভুলতিই বতসতে। িা হতব নাই বা ককন। আতগ িবু 
মাতেমতধযে যাও বা ক�ানা কযি, ইদাতনং কিা আর 
কাতনই আতসনা। িাহতল তক পূব্বজতমের স্মমৃতি মানুতষর 
আর থাকতে না? 

আসতল তরতপাট্বার সায়তনর মাথায় এইসব তিন্াগুতলা 
ঘুরঘুর করার একটা তনতদ্বষ্ট কারণ তেল। সায়ন বাংলা 
সংবাদপত্র 'খবর বাংলা'-কি কাজ কতর। প্ায় বের 
পাঁতিক হল িার এই কাগতজ। তকন্তু শুরুতি কযভাতব 
কস স্বপ্ন কদতখতেল কসরকম উন্নতি িার কম্বতষেতত্র ঘতটতন। 
তকন্তু সায়নই বা কী করতব? প্ি্তযক নামজাদা 
তরতপাট্বাতরর জীবতন লাতগ একটা হইিই কেতল 
কদওয়ার মতিা খবর। যাতক বতল সু্প। তকন্তু সায়তনর 
দুভ্বাগযে কয িার জীবতন এরকম সুতযাগ একটাও 
আতসতন । কসই একই গড়পড়িা কাজ আর রুটিন 
মাতেক বস্াপিা খবতরর তরতপাটি্বং। িার মতনপ্াতণ 
প্িণ্ড উচ্া�া তেল 'খবর বাংলা' কেতড় আতরা অতনক 
প্তিতঠিি ককানও কাগতজ সুতযাগ পাওয়া। দরকার 
তেল শুধু ওই একটা সু্তপর। 

িাই ভগবানও কযন িার অদমযে ইচ্ার খবর কপতয় 
িার ককাতল এই সুতযাগটা িুতল তদতলন। সায়ন দতষেণ 
িতবি� পরগনার খবরটা কদতখ। খবতরর কাগতজ িার 
কোন নাম্ারটাও কদওয়া থাতক। আর কসটা কদতখই 
কোনটা আতস। বারুইপুতরর কভিতর তনমিলা বতল 
একটা জায়গা কথতক। সায়ন িখন তবরক্ত হতয় অতেতস 
বতস আঙুল মটকাতচ্ল। 

-"আচ্া, আপতন সায়নবাবু কিা? খবর বাংলা?"

-"বলতে।'

-"আতম তনমিলা কথতক �যোমল বাবু বলতে। আপনাতক 
একটা খবর কদওয়ার জনযে কোন করলাম।"

-"কী খবর, তেনিাই, মারতপট, িুতর, পতলটিক্স না 
করপ?", তবরসবদতন কনাটবইটা কটতন তনতয় সায়ন 
বলল।

-"না সযোর, ওগুতলার ককানওটাই নয়। আসতল বযোপারটা 
হল তগতয় ওই যাতক বতল জাতিস্মর। মাতন পূব্বজতমের 
কথা মতন থাকতল যাতক বতল আরতক।"

সায়ন কব� নতড়িতড় বসল। বযোপারটা কব� ইন্াতরত্টং 
কিা! বযোপারটা যতদ সতিযে হয়, কিা দারুণ কাটতব। 
একদম অনযে ধরতণর খবর। একদম হইিই কেতল 
কদওয়া।

-"িা দাদা আপতন কক? যার কথা বলতলন কস আপনার 
কক হয়? সব খুতল বলুন।"

-"কদখুন স্যার, আমাতদর পাড়াতি একটা পাঁি বেতরর 
কেতল আতে। কস আজব আজব সব কথা বতল। আতম 
ওতদর দুতটা বাতড় পতরই থাতক। কপাল এমন, আমার 
কেতলটা আবার ওর সতগে খুব কমত�। ভয় হতচ্, 
আমার কেতলটাও না তবগতড় যায়।"

-"কী বতল?", িাপা উততেজনায় সায়ন তজতঞেস করল। 

-"ও বাবা, তবদঘুতট সব কথা! কস নাতক ককান এক 
মহারাজা তেল, কসসব কাতহনী। ওই কসই কসানার 

জাতিস্মর
ডা. অভীক কুমার জানা



ককল্া তসতনমার মুকুতলর মিন।"

-"িা আতম কী করতি পাতর?"

-"না স্যার, কিমন তকেু না। আপতন যতদ খবরটা 
কতরন িাহতল অতনতক জানতি পারতব আর িখন 
যতদ ককানও কস্বচ্াতসবী সংগঠন একটু সাহাতযযের হাি 
বাতড়তয় কদয়, এই আরতক। আতম অতনক বার বতলতে 
কয যাও, ককানও বতড়া জায়গায় তনতয় তগতয় ভাতলা 
কতর তিতকৎসা করাও। তকন্তু শুনতল কিা! বতল টাকা 
কনই, িাই পারতব না।"

-"হঁ বুেলাম। ঠিক আতে আতম কদখতে যতদ পরশু 
তদন কযতি পাতর। ওতদর নাম ঠিকানাটা তদন। কপৌঁতে 
ককানও অসুতবধা হতল আপনাতক কোন করব।"

কোনটা কেতড় সায়ন উততেজনায় েটেট করতি 
লাগল। িার ইতচ্ করতেল িষুেতন িতল কযতি। তকন্তু 
পতররতদন ককালকািায় একটা খুব দরকাতর কাজ তেল 
বতল িা সম্ভব তেল না। কস কলাকটার কদওয়া নাম্াতর 
িট্ কতর কোন করল।

-"হ্যাতলা দাদা, আতম সায়ন কম্বকার বলতে খবর 
বাংলা কথতক। আতম জানতি পারলাম কয আপনাতদর 
বাতড়তি একটি কেতল নাতক আতগর জতমের কথা বতল? 
মাতন, কস নাতক জাতিস্মর।"

-"হ্যাঁ, ঠিকই বতলতেন। আতম ওর বাবা অনন্ বাবু 
বলতে। আপনাতক কক বলল? আতম তকন্তু এটা তনতয় 
ককাতনারকম প্িার িাই না। এমতনতিই পাড়া প্তিতব�ীতদর 
ইয়াতক্ব ঠাট্ায় আমাতদর দুতব্বসহ অবস্া।"

-"না না, আপনার ককানও তিন্া কনই। বরং খবরটা যতদ 
সতিযে হয়, িাহতল জানাজাতন হতল আপনার টাকার 
সমসযোটা হয়তিা তমতট কযতি পাতর। অতনক কস্বচ্াতসবী 
সংস্া আতে যারা এসব কষেতত্র তিতকৎসার ভার বহন 
কতর। বুতেতেন?"

-"আপতন সতিযে বলতেন? আতম খুব কিষ্টা কতরতেলাম 
জাতনন। মুম্ইতয়র একটা তবত�ষ হাসপািাতল তনতয় 

যাওয়ার। তকন্তু ওখাতন তগতয় প্ায় একমাস থাকতি 
হতব। অিটাকা আতম পাতবা ককাথায়?"

-"আতমও কিা িাই বলতে। আপনার কাতে আতম 
পরশুতদন যাতবা। সব শুনতবা। আর যতদ সতিযে হয়, 
িাহতল এটা তনতয় একটা বতড়া খবর করতবা। িখন 
টিতভ কথতকও কলাক আসতব। িখন কদখতবন কয 
টাকার আর তিন্া থাকতব না।"

-"িা কব� কিা, এ কিা খুব ভাতলা কথা। আপতন 
আসুন িাহতল।"

যাওয়ার তদন সায়ন কভারতভার কবতরতয় পড়ল। করেন 
কথতক কনতম অতটাতি কতর আধঘণ্া যাওয়ার পর 
সায়ন কযখাতন নামল, কসখাতন সামতনই একটা িাতয়র 
কদাকান। তনতজর পতরিয় তদতয় কস ঠিকানাটা জানতি 
িাইল। প্থম দুইতয়র মতধযে না পড়তলও 'খবর বাংলা'-র 
কাটতি কব� ভালই। কসই সুবাতদ িাওয়ালার একগাল 
হাতস আর পুঙ্ানুপুঙ্ তববরণ সায়ন কপতয় কগল। কসই 
মতিা তরক্সা কতর আরও তমতনট পতনতরা যাওয়ার পর 
কস তনতজর গন্তবযে কপৌঁেল। তরক্সা কথতক কনতম সায়ন 
অনন্বাবুতক একটা কোন করল।

-"আতম আপনার বাতড়র একদম কাোকাতে িতল 
এতসতে।"

-"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কিা আতম আপনাতক কদখতি পাতচ্। 
আপনার ডানতদতক িাকান।"

সায়নও ভদ্রতলাকতক কদখতি কপল। এতগতয় তগতয় কস 
তনতজর পতরিয় তদল।



-"আসুন আসুন, আমার নামই অনন্ বাবু। রুপু 
আমারই কেতল।"

অনন্ বাবুর বাতড় কপৌঁতে সায়ন িমতক কগল। বাতড়টা 
যতদও কলাকালতয়র ক�ষ প্াতন্ তকন্তু আয়িতন কব� 
বতড়া। কমপতষে দ�কাঠা জতমর ওপর কদািলা বাতড়। 
বাতড়র িারপাত� তব�াল েলেুতলর বাগান। কি রকম 
গাে কয আতে িার কলখাতজাখা কনই। আম, জাম, 
কলা, কপয়ারা, সতবদা োড়া বাকীগুতলা কস তিনতিও 
পারল না। বাগানটা কব� সুন্দর সাজাতনা কগাোতনাও। 
বাতড়র মতধযে বসার ঘরটাও কব� সুন্দর রুতিপূণ্ব 
েকেতক আসবাতব ভতি্ব। তেমোম আতভজাতিযের 
োপ। সমস্ রকম আধুতনক তবলাতসিায় পতরপূণ্ব।

-"আপতন বসুন, আতম রুপুতক কডতক তদতচ্।"

-"আচ্া অনন্ বাবু, একটা কথা তজতঞেস না কতর 
পারতে না। বাতড় কদতখ কিা আপনাতদর কব� অবস্াপন্নই 
মতন হতচ্। িাহতল টাকার অভাতব কয তিতকৎসা 
করাতি পারতেন না বলতলন?"

অনন্ বাবু তলিষ্ট হাতস কহতস বলতলন, "আপতন 
হাসাতলন সায়নবাবু। এসব আমার হতল তক আর 
কেতলটাতক তবনা তিতকৎসায় পাগল হতি তদিাম? 
বাতড়টা আমার খুড়িুতিা দাদার। ওরা সব তবতদত�। 
িাই আমাতক কিৌতকদার বাতনতয় করতখতে। অব�যে এই 
দাতয়ত্ব তদতয় ওরা আমাতক বাঁতিতয় তদতয়তে। নাহতল 
আমার ককরানীর মাইতনতি সংসার িালাতনাটা প্ায় 
অসম্ভব হতয় উঠি। আমার সাধযে কী এতিা তবলাতসিায় 
থাকা! যাক্ োড়ুন, রুপুতক কডতক আতন।"

রুপুতক কদতখ সায়ন কব� িমতক ওতঠ। এই অল্পবয়তস 
এতিা গম্ভীর কেতল সায়ন আতগ কখনও কদতখতন।

-"কী রুপু, ককমন আতো?", সায়ন তজতঞেস করল।

রুপু ককানও উতের না তদতয় সায়তনর তদতক তকেুষেণ 
িুপ কতর িাতকতয় থাকল। িারপর আতস্ আতস্ 
একটা কসাোয় তগতয় বসল। ভুরুতজাড়া ঈষৎ কুঁিতক 

তজতঞেস করল, "িুতম কক? আতম ককমন আতে িাতি 
কিামার কী?"

সায়তনর ঘাবতড় যাওয়া মুখটা কদতখ অনন্ বাবু 
অপ্স্তুি হতয় এতগতয় এতলন, "রুপুবাবা, ওরকম বতল 
না। উতন আমাতদর ভাতলার জনযেই এতসতেন। উতন যা 
জানতি িান বতল তদতলই উতন িতল যাতবন।"

গম্ভীর ভাতব কথাগুতলা ক�ানার পর রুপু একটু ভাবল। 
িারপর বলল, "আচ্া, কী জানতি িান বলুন।"

সায়ন একটু তনতচিন্ হতয় তজতঞেস করল, "িা রুপু, 
কিামার ভাতলা নাম কী?"

-"ককান ভাতলা নামটা জানতি িাইতেন?"

সায়ন ভ্যাবািাকা কখতয় বলল, "কিামার ক'টা ভাতলা 
নাম আতে? একটাই কিা হয়, িাই না?"

-"কক বলল কিামায়? আমার এখন সু্তলর ভাতলা নাম 
পতরতিাষ আর আতগর ভাতলা নাম জতমদার রায়বাহাদুর 
বীতরন্দ্রপ্িাপ রায়।"

সায়ন সতব জতলর গ্াসটায় িুমুক তদতি যাতচ্ল। 
আতরকটু হতলই একটা রাম তবষম খাতচ্ল আর তক! 
বতল তক পুঁিতকটা! 

-"ওরকম রামোগতলর মতিা কী কদখে? যা জানতি 
িাও বললাম কিা। বতলা আর কী জানতি িাও।"

সায়ন কী বলতব বুতে উঠতি পারতেল না। পাঁি বেতরর 
বাচ্া কক বলতব! কযমন গুরুগম্ভীর কমজাজ কিমন 
ডাঁটিয়াল হাবভাব। িার কথতক তিতর� বেতরর বতড়া 
হতয়ও সায়নতক রীতিমতিা সমীহ কতর কথা বলতি 
হতচ্। 

-"িাহতল কিামার তবিিীয় নামটা আতগকার নাম 
বলতল। তকন্তু আতগকার মাতন ঠিক বুেলাম না।"

রুপু তবরতক্ততি তনতজর পা িাপতড় বলল, "উফ্ অসহযে, 



কিামার মতিা আহাম্মতকর সাতথ কথা কইতি আমার 
তবষম তবরতক্ত হতচ্। এই কিা বললাম আতগকার নাম, 
িা না কবাোর কী হল? আতম আতগর জতমে এই নাতমই 
সারা জগতি পতরতিি তেলাম, বুেতল।"

রুপুর আিরতণর মতধযে এমন একটা রাজকীয় কিমৃ ত্ব্ব-
সুলভ হাবভাব তেল কয সায়তনর মতন আপনা হতিই 
একটা সন্ত্রস্ ভাব কজতগ উঠল। 

-"আচ্া, বুতেতে। আসতল রুপু, আতম কিা কিামার 
সম্তধে তকেুই জাতননা। িাই িুতম যতদ আমাতক 
একটু ভাতলা কতর খুতল বল, িাহতল আতম কিামার 
আতগকার জতমের সম্পতক্ব কব� গুতেতয় তলখতি 
পারব। িাতি কিামার হাতরতয় যাওয়া অিীতির 
বযোপাতর কতিাতলাতক জানতি পারতব বল কিা।"

সায়ন োনু তরতপাট্বার। িাই এই ক'তমতনতটই রুপুর 
এই তবতিত্র হাবভাব কদতখ কস এই কমাষেম িালটা 
কিতলতেল। কস কব� বুতেতেল কয রুপুতক যিই 
সাধাসাতধ কর কস হয়তিা তকেুই বলতব না। যিদূর 
সম্ভব, এর আতগ িার বধেুবাধেব আর পাড়ার কলাতকর 
কাতে িার এরকম কথাবাি্বার জনযে যতথষ্ট তবড়ম্নায় 
তনচিয়ই পড়তি হতয়তে। হয়তিা িার এই জাতিস্মতরর 
প্লাপগুতলা তনতয় অতনক বযেগেিামা�াও হতয়তে। িাই 
রুপুতক যতদ যথাসম্ভব আশ্াস কদওয়া যায় কয িার 
কথাগুতলা গুরুত্ব সহকাতর প্িার করা হতব, িতবই 
হয়তিা কস মুখ খুলতব। 

-"কদতখা রুপু, কিামার কথাগুতলা যতদ সতিযে হয় 
িাহতল এই আতম প্তিঞো করতে সারা পমৃতথবীতি 

আতম কিামার কথা জানাব। িুতম কয পাগল নও, 
প্লাপ বকতো না, কসটা কিামার শুধু বধেুরা নয়, 
পাড়ার সব কলাতকরাও জানতব। িখন কদখতব ককউ 
আর কিামাতক তনতয় ঠাট্ািামা�া তকচ্ু করতি পারতব 
না।"

সায়তনর এই কথাগুতলা ক�ানার পর রুপুর মুতখ জতম 
থাকা সং�তয়র কাতলা োয়াটা সতর কগল।

-"িাহতল ঠিক আতে। আতম কিা শুধু এটাই কিতয়তে 
সবাই বুেুক আতম তমথযো বলতে না। আমার যতদ আতগর 
জতমের সব কথা মতন থাতক, িাতি আতম কী করতি 
পাতর? আমার কভিতর সারাষেণ মতন হতি থাতক কয 
আতম রাজা রায়বাহাদুর বীতরন্দ্রপ্িাপ। আমার িখনকার 
বাতড়, কপা�াক, খাওয়াদাওয়া ইিযোতদ হঠাৎ হঠাৎ 
আমার কিাতখর সামতন কভতস ওতঠ। আর িখন আমার 
তিন্াভাবনা, কথাবাি্বা সব ককমন কযন বদতল যায়।"

-"িুতম একদম ঠিক বতলে রুপু। আসতল তক বলতিা, 
এখনকার কলাতকরা কিা কখনও ককউ এরকম ক�াতনতন 
বা কদতখতন। িাই কিামার কথা তবশ্াস করতি ওতদর 
কষ্ট হতচ্। িতব িুতম কদতখা, কাগতজ বতড়া কতর খবর 
কবতরাতল িখন সবাই কিামাতক তনতয় হইহই করতব। 
িখন িুতম এক তব�াল কসতলতরিটি হতয় যাতব। যাক্ 
োতড়া, িুতম আমাতক এবার সব গুতেতয় বল কদতখ।"

এরপতরর তিনঘন্া ককাথা তদতয় ককতট কগল, সায়ন 
বা রুপু কাতরারই কখয়াল হল না। তলখতি তলখতি 
সায়তনর হাি টাটিতয় কগল। বীতরন্দ্রপ্িাতপর সম্তধে 
বলা রুপুর কযন আর ক�ষ হয় না। কযন িার কিাতখর 
সামতন তসতনমা হতচ্ আর কস িা কদতখ আওতড় 
যাতচ্। বাংলাতদত�র িট্গ্াতম িাতদর তব�াল 
অট্াতলকার মতিা জতমদার বাতড়র বণ্বনা, িাতদর 
কগা�ালা আর কঘাড়া�ালায় ক'টা গরু আর কঘাড়া 
থাকি, নাটমতন্দর ককমন তেল এইরকম বহ কথা 
গড়গড় কতর বতল কগল। িার বাবার দরবাতরর কথা, 
িাতদর তসন্দতুকর রত্নভাণ্ডাতরর কথা, রাজপুতরাতহতির 
পুতজার প্তরিয়ার কথা আতরা কতিা কী। কবলা দুতটা 
কপতরতয় কযতি সায়ন ভাবল আর কদতর করা ঠিক হতব না। 
অতেতসও িার অতনকগুতলা দরকাতর কাজ পতড় আতে।



-"আচ্া রুপু, আজ িাহতল উঠি। খবরটা কবতরাতল 
আতম আরও অতনকতক তনতয় আসব। িারপর কদখতব 
টিতভতিও কিামাতক কদখাতব। িখন কদখতব কিামাতক 
তনতয় সবাই ককমন হইিই কতর। অনন্ বাবু একটু 
কদানামনা কতর সায়তনর তদতক এতগতয় এতস বলতলন, 
"সায়ন বাবু, বতল তক কবলা এতিা হতয় কগল, আপতন 
অন্ি দুমতুঠা তকেু কখতয় যান। এভাতব না কখতয় 
কবতরাতল আমাতদর অমগেল হতব।"

-"আতর দুর্ ম�াই, ওসব আতম মাতন না। িাোড়া সতিযে 
বলতে আমার ভীষণ কদতর হতয় কগতে। তিন্া করতবন না, 
খবরটা কবতরাতনার পর যখন আসব কপটপুতর কখতয় 
যাব। ও আচ্া ভাতলা কথা, রুপুর তক ককানও ভাতলা 
েতব হতব?"

-"হয্া ঁ হতব কিা। ওর একটা সুন্দর কপা�াক পরা 
তেমোম েতব আতে। কগলবার দাদারা যখন তবতদ� 
কথতক এতসতেল ওরা িুতলতেল। এক তমতনট, আনতে।"

সায়তনর অতেতস তেরতি সাতড় িারতট কপতরতয় কগল। 
জতম থাকা কাজগুতলা হন্দন্ হতয় ক�ষ কতর কস রুপুর 
ক্টাতরটা তনতয় বসল। সম্পাদকতক কস আতগই মযোতনজ 
কতর করতখতেল যাতি খবরটা কস'রাতিই কপ্তস যায়। 
িাই খসড়াটা কস েটপট কতর এতডটিং কডতস্ কমল কতর 
তদল। তকেুষেণ পর তনতজ তগতয়ও একবার িাড়া তদতয় 
এল। িবুও োইনাল ক্টাতরটা হতি প্ায় রাি এগাতরাটা 
কবতজ কগল। সায়ন বযোতিলর িাই কেরার ককানও িাড়া 
কনই। িাই কস ঠিক করল রািটা অতেতসর কগ্টরুতমই 
কাটিতয় কদতব। খিুখাি তকেু কাজ কসতর সায়ন যখন 
শুতি কগল িখন ঘতড়র কাটঁা বাতরাটা েুইঁেুইঁ। সারা-
তদতনর হাড়ভাগো খাটতনর জনযেই কহাক বা খবরটার 
িমৃ ততিতি, অতেতসর তিলড্ এতসতি সায়তনর ঘুমটা কিাো 
হল। ঘুম ভাঙতি ন'টা কপতরতয় কগল। উতঠ কিাখমখু 
ধুতয় কমত�ন কথতক কতে তনতয় কস আতয়স কতর বসল। 
যি এক এক কতর িার সহকমমীরা ঢুকতি থাকল িিই 
অতভনন্দতনর বনযো বইতি লাগল।

-"তক তদতল বস্, কাতঁপতয় তদতয়ে।"

-"হয্া ঁকর সায়ন, টিপসটা কক তদতয়তেল কর? আমাতকও 

একটু দু-একটা দাও গুরু।"

-"সায়নদা, এক খবতরই কিা আমাতদরতক নাম্ার ওয়ান 
বাতনতয় তদতল।"

ইতিমতধযে সম্পাদক সাতহবও িতল এতলন। সায়নতক 
কদতখ তিতন কসাজা িার তদতক এতগতয় এতলন।

-"খবরটা সতিযে দারুণ হতয়তে, রিাতভা।"

আতরা প্ায় ঘন্াখাতনক পতর অতভনন্দতনর পালা ক�ষ 
হতি সায়ন রওনা তদল। খতু�তি িার দু'পা মাটিতি 
পড়তেল না। এবার হয়তিা িার সমস্ অপূণ্ব স্বপ্নগুতলা 
পূণ্ব হতব।

পরতদন সকাতল অতেতস এতস আতরকপ্স্ প্�ংসার 
কঢউ কপতরতয় কস তনতজর কিম্াতর ঢুকল। আর িখনই 
িার কিাখ পড়ল কটতবতলর ওপর রাখা একটা কমাটা পুরু 
খাতমর ওপর। িুতল কদতখ কসটা �হতরর একটা নামকরা 
ল োম্ব কথতক এতসতে। বযোপারটা তকেু ঠাউর করতি 
না কপতর সায়ন খামটা তেতঁড় খতুল কেলল। ভাজঁ করা 
দাতম কলটারতহডটা খলুতিই িার কপাতল গভীর ভাঁজ 
পড়ল। তিঠিটা আসতল ডাক্তার সুতবমল কসতনর িরে 
কথতক একটা মানহাতনর মামলার তিঠি। নামটা পতড়ই 
সায়ন িমতক উঠল। তিঠিটা যি কস পড়তি থাকল িিই 
ককমন কযন সব জট পাতকতয় কযতি লাগল। ডাক্তার 
কসন অতভতযাগ কতরতেন কয সায়ন নাতক সম্পণূ্ব তমথযো 
ভাতব ওনার একমাত্র কেতলতক জাতিস্মর সাজাতনার 
কিষ্টা কতরতে। এর েতল উতন এবং ওনার কেতলতক 
বহ আপততেকর ও কবদনাদায়ক প্তনের মতুখ পড়তি 
হতয়তে। এর ষেতিপূরণ তহসাতব তিতন এক ককাটি টাকা 



দাতব কতরতেন। 

-"এই সায়ন, বস্ কিাতক ডাকতে। এবার কবাধহয় কিাতক 
মাথায় িুতল নািতব।"

মাথায় একরা� তিন্া তনতয় সায়ন সম্পাদতকর ঘতর ঢুকল।

-"সায়ন, এসতবর মাতনটা কী? কিামাতক পাঠাতনা তলগযোল 
কনাটিতসর একটা কতপ আমার কাতেও এতসতে। যারঁ 
কেতল তিতন কিা বলতেন পুতরা বযোপারটাই কিামার 
বানাতনা! এটা তক সতিযে? আমরা কিা কাউতক আর মখু 
কদখাতি পারব না।"

-"সযোর, তবশ্াস করুন, কেতলটা তনতজর মতুখ আমাতক সব 
বতলতে। আতমও কিা এর মাথামনু্ ু তকেু বুেতি পারতে 
না।"

-"আতম ওসব জাতননা। িুতম যতদ তনতজতক ঠিক প্মাণ 
না করতি পাতরা, কস দায় কিামার। খবরটা িুতম কতরে 
ষেতিপূরণও িুতমই কদতব।"

সায়তনর সব তকে ুককমন গুতলতয় যাতচ্ল। কালবব�াখীর 
এক দমকা হাওয়ায় িার সমস্ রতঙন স্বপ্নগুতলা কযন 
খড়কুতটার মতিা উতড় কগল। লিান্ পাতয় তনতজর কিম্াতর 
ঢুকতিই ইন্ারকমটা কবতজ উঠল।

-"সায়ন বাবু কিা?", একটা ভারী গলার আওয়াজ 
তজতঞেস করল।

-"কক বলতেন?"
-"আতম ডাক্তার সুতবমল কসন বলতে। এিষেতণ তনচিয়ই 
আমায় মতন পতড় কগতে। আর কসই সতগে বের তিতনক 
আতগকার ঘটনাটা। মতন পতড়, আপনার মাসিুতিা কবান 
তসজার করার সময় মারা কযতি আপতন কী কতরতেতলন? 
ককানও তকে ু না বুতে, আমার ককাতনা বক্তবযে না শুতন 
প্থম পািায় কী না তলখতলন! শুধু একটা রগরতগ খবর 
করতবন বতল আমার কী সব্বনা� কতরতেতলন! একবের পর 
আদালি যখন আমাতক সম্পণূ্ব তনতদ্বাষ আখযো তদল, িখনও 
আপনাতক কি অনতুরাধ কতরতেলাম। তকন্তু আমার তনতদ্বাষ 
প্মাতণি হওয়াটা আপনার কাতে কযাগযে খবর মতন হল না।"

-"না না, আতম কিা কেতপ তেলাম। ষেমা প্াথ্বনা কতর 
আপনার তনতদ্বাষ হওয়ার খবরটা কেতপতেলাম আতম", 
মতরয়া হতয় সায়ন বলল।

-"কব� বলতলন কিা! প্থম পািাজুতড় কুৎসার 
মহাভারি আর পািঁ নম্র পািায় দুেত্র কলখাটা এক 
হতয় কগল? আপনার কনাংরাতমতি আমার এিবেতরর 
কষ্ট কতর অজ্বন করা নামসম্মান সব ধুতলায় তমত� কগল। 
লজ্ায় ে'মাস পাড়ায় কবতরাতি পাতরতন। রাতির পর রাি 
ঘুতমাতি পাতরতন। দু'বের ধতর তডতপ্�তনর ওষধু কখতি 
হতয়তে। সবতকেু শুধু আপনার জনযে। কনহাি আমাতদর 
প্িুর পপিমৃক সম্পততে, িাই টাকার অভাব হয়তন। িখন 
মানহাতনর মামলা ককন কতরতন জাতনন? কারতণ ওসব 
কষেতত্র আইতনর োকঁতোকর গতল আপতন ঠিক পার 
কপতয় কযতিন।"

-"তকন্তু আতম কিা এখতনা তকেইু বুেতি পারতে না। 
কেতলটা কক? অনন্ বাবু তক ওর বাবা নয়?"

-"ও আমারই কেতল। এখন ে'বের। অনন্ মাতন আমার 
কোটভাইতয়র গুতণ এইবয়তসই ও নাটতক িুতখাড়। ওর 
কাকার সতগে তনয়তমি নাটকও কতর। েরের কতর পাট্ব 
মখুস্ বতল। বাতড়টা আমাতদরই।"

-"িাহতল ও আতদৌ জাতিস্মর নয়? পুতরাটাই সাজাতনা?"

-"কসটা এখনও বতল তদতি হতব সায়ন বাবু? পাড়ার 
কলাক কসতজ কোনটা আতমই কতরতেলাম। কোনটাও আতম 
লযোন্লাইতন করলাম যাতি ককানও করকতড্বং না থাতক। 
কনাটিসটা পিতরই তেল, শুধু কালতকর কডটটা বতসতয় 
পাঠিতয় তদতয়তে। সমস্ কাগতজর অতেস আর টিতভ 
িযোতনতলও একটা কতর কতপ কগতে। আতগর জতমে কজল 
কখতটতেন তকনা জাতন না। িতব এজতমে খাটতি না িাইতল 
টাকাটা করতড রাখতবন।"

কিয়াতর ধপ্ কতর বসার ঠিক মহূুতি্ব একেলতক সায়তনর 
কথাটা মতন পতড় কগল। তিন বের আতগ ঠিক এই তদতনই 
ওর মাসিুতিা কবান তরমা মারা তগতয়তেল! 



গল্প
পজিটিভ

জিশ্বরঞ্জন দত্তগুপ্ত

‘ সুখের আশ্রয়’  অ্যাপযার্ট খেখটে এখেিযাখর 
হু লু সু্ ল  ে যা ণ্ড ।  ভ য় যা ি হ  ে খ র যা ন যা  র র যা গ 
সংক্যােে আিখহ, েিররযা দযািযানখলর েখ�যা 
ছজিখয় পখিখছ অ্যাপযার্টখেখটের প্যায় সি 
ফ্্যাখরর িযাজসন্যাখদর েযাখছ। িৃদ্ধ অ�ুলিযািু 
ভয়ঙ্করভযাখি আ�ঙ্কগ্রস্ত আর রিশ জদখশহযারযা 
হখয় ছলছল র�যাখে িলখছন, ‘ স্ত্রী জিখয়যাখগর 
পর রেখে আজে আেযার ফ্্যাখর এেযাই েযাজে। 
আেযার এেেযাত্র রছখল �যােজরসূখত্র জিখদখশ 
েযাখে। আেযার পযাখশর ফ্্যাখরর অজভজিৎ 
আেযার রে এ�িি ক্ষজ� েরখি, রসরযা আজে 

ে ল্প ন যা ই  ে র খ �  প যা জ র জ ন ।  অ ে �  আ জ ে 
অজভজিৎখে আেযার রছখলর েখ�যাই 
ভযালি যা জস।  আি সেযাখল অজভজিৎ েুি 
জ�ন্যাগ্রস্ত হখয় আেযাখে িলল, েযাকু, আেযার 
গযাজিরযা স্যার্ট জনখছে নযা। আপনযার গযাজির 
�যাজিরযা আেযাখে জদন, আজে আধ ঘটেযার 
েখধ্ই এেরযা িরুজর েযাি রসখর জিখর 
এখস আপনযার গযাজি আিযার গ্যাখরখি 
ররখে জদজছে। ভযািলযাে, হয়� রেযানও 
জিপখদ পখিখছ, �যাই আেযার গযাজির �যাজিরযা 
ওখে জদলযাে। আধ ঘটেযার েখধ্ জিখর 
এখস আেযাখে এখেিযাখর িজিখয় ধখর 
িলল, েযাকু, আপজন আেযার েুিই উপেযার 
েরখলন, আপনযার গযাজিরযা এই েুহূখ�্ট নযা 
রপখল আজে েিররযা িযানখ�ই পযার�যাে নযা। 
এই েেযা িখল হনহন েখর জনখির ফ্্যাখর 
জগখয় দরিযারযা িন্ধ েখর জদল। ভযািলযাে 
হয়� ওখদর রেযান জিপদ ঘখরখছ �যাই 
েযানজিে�যার �যাজগখদ জিখগ্স েরখ� ওখদর 
ফ্্যাখরর দরিযার সযােখন জগখয় দযাজিখয় 
শুনখ� রপলযাে ঘখরর রভ�র অজভজিৎ ওর 
স্ত্রীখে িলখছ, ‘ জরখপযার্ট পজিটিভ এখসখছ।’  
এই েেযা শুখন আজে ভখয় েরের েখর 
েযাঁপজছ। রে হযাখর আেযাখদর েলেযা�যা 
শহখর সংক্যােে েখরযানযা ররযাখগর জরখপযার্ট 



পজিটিভ হখছে, �যাখ� 
শজঙ্ক� হখয় সখগে সখগে 
িযােরুখে জগখয় প্যায় এে 
রিযা�ল রেরল িখলর সখগে 
জেজশখয় অখনেক্ষণ ধখর 
স্ যা ন  ে র ল যা ে ।  ে যা র ণ , 
জেছুক্ষণ আখগই এই 
অজভজিৎ আেযাখে িজিখয় 
ধখরজছল। িি এে রিযা�ল 
স্যাজনরযাইিযার জদখয় 
অজভজিৎ এর ি্িহৃ� 
আেযার গযাজিরযাখে ি্রীিযাণু 
েুক্ত েরযার র�ষ্যা েরলযাে। 
আেযার েুি ভয় হখছে 
এখেই আেযাখদর এলযােযাটি 
েখটেনখেটে রিযান জহখসখি 
জ�জনি�। �যার ওপর 
অজভজিৎখদর েখ�যা 
েখরযানযায় আক্যান্ হখয় 

আেযার জরখপযার্টও েজদ 
পজিটিভ হয়!

েিররযা ছজিখয় পিখ�ই 
ফ্্যার ওনযাস্ট অ্যাখসযাজসখয়শখনর 
সম্যাদে এরই েখধ্ িরুজর 
জেটিং �লি েখর সিযাইখে 
িযাজির ছযাখদ িখিযা হখ� 
িখলখছন। রসেযাখনই নযাজে 
পরি�তী পদখক্ষপ জনখয় 
আখলযা�নযা হখি। 
জিেল িযািু িলখলন, আজে 
আ র  এ ে  েু হূ �্ট  এ ই 
অ্যাপযার্টখেখটে েযােজছ নযা। 
এেনই পজরিযার জনখয় 
রিশ জেছুজদখনর িন্ অন্ 
িযায়গযায় �খল েযাজছে। 
অজিনযাশিযািু রিশ জ�জন্� 
হখয় িলখলন, এই ররযাগ 

এ� রিজশ সংক্যােে, 
এেযাখন এেন েযােযাই েযাখি 
নযা। জেছুক্ষখণর েখধ্ই 
হয়� পুজলশ প্শযাসখনর 
�রি রেখে আেযাখদর এই 
অ্যাপযার্টখেটেখে জসল েখর 
রদখি। 
জ�ন�লযার িৃদ্ধযা েহযােযায়যা 
রদি্রী িৃদ্ধ স্যাে্রীখে জনখয় 
ঠযাকুখরর নযাে িপখ� 
িপখ� হযাখ� এেরযা রছযার 
সুরখেস জনখয় অ্যাপযার্টখেটে 
রেখে রিজরখয় রগখলন। 
অ্যাপযার্টখেখটের রপ রফ্যাখর 
েযাখেন সরেযাজর হযাসপযা�যাখলর 
এেিন েযাক্তযার। সিযাই 
জেখল পরযােশ্ট েখর �যাঁর 
েযাখছ জগখয় িলখলন, েযাঃ 
ি্যানযাজি্ট, আপজন এেরযা 



ি্িস্যা েখর জদন আপনযাখদর হযাসপযা�যাখল 
রেযাজভে ওয়যাখে্ট েখরযানযা ররযাগ্রীখদর রিখে 
অজভজিৎ রদর ভজ�্ট েরিযার িন্। আর 
এেযান্ই েজদ হযাসপযা�যাখল ভজ�্ট েরযা নযা 
েযায়, �খি অন্� রেযানও রেযায়যাখরজটেন 
রসটেযাখর এখদর পযাঠযািযার ি্িস্যা েরুন। 
েযাঃ ি য্ানযাজি্ট িলখলন, আেযাখদর এই অ য্াপযার্টখেখটে 
রেযানও রলযাখের েখরযানযার জরখপযার্ট েজদ 
পজিটিভ আখস, �খি র�যা েুি জ�ন্যারই 
জিষয়। রদজে আজে ে্রী েরখ� পযাজর। এই 
িখল জ�জন �যঁার রেযািযাইখল জিজভন্ন িযায়গযায় 
রিযান েরযা শুরু েরখলন। 

িরুজর এই আখলযা�নযা �লযােযাল্রীন হঠযাৎ 
েখর সিযাই ভূ� রদেযার েখ�যা �েখে উঠখলন 
অজভজিৎখে ছযাখদর দরিযার সযােখন দযাঁ জিখয় 
েযােখ� রদখে। েুহূখ�্ট সজবি� জিখর রপখয় 
�যার সযােখন রেখে আরও অখনেেযাজন দূখর সখর 
জগখয় সিযাই জেখল িলখলন, �ুজে এেযাখন? 
র�যােযাখদর জরখপযার্ট র�যা ‘ পজিটিভ’ ।
অজভজিৎ এেগযাল হযাজস জদখয় িলল,  হ্যাঁ , 
জরখপযার্ট র�যা পজিটিভ এখসখছ। আর এই 
প জিটিভ জর খপ যার্ট  আস যার  িন ্  আের যা 
ভগিযাখনর েযাখছ অখনে প্যাে্টনযা েখরজছলযাে, 
আি আেযাখদর েুি েুজশর, েুি আনখন্র 
জদন। জরখপযার্ট পজিটিখভর িন্ আজে আি 
সিযাইখে রপর ভখর জেজষ্ েযাওয়যাখিযা, আর 
অে্টযারও রদয়যা হখয় রগখছ। 
রগযাকুল িযািু নযাখে– েুখে েযাস্করযাখে ভযাল 
েখর লযাজগখয় জনখয় দূর রেখেই িলখলন, 
র�যােযাখদর জরখপযার্ট পজিটিভ এখসখছ আর 
জেছুক্ষখণর েখধ্ই হয়� পুজলশ আেযাখদর 
এই অ্যাপযার্টখেটে জসল েখর রদখি। আর 
এই সযাংঘযাজ�ে সেখয় �ুজে আেযাখদর সখগে 
েশেরযা েরছ? 

অজভজিৎ এেরু জ�ন্যা েখর পুখরযা ি্যাপযারটি 
িুখে জনখয় হযাসখ� হযাসখ� িলল, পজিটিভ 
জরখপযার্ট এখসখছ আেযার নয়, আেযার স্ত্রীর। 
আেযাখদর দশ িছর জিখয় হখয়খছ, এ�জদন 
পর আেযার স্ত্রীর রপ্গখনজসি জরখপযার্ট 
‘ পজিটিভ’  এখসখছ। রসই আনখন্ই আজে 
সিযাইখে রপর ভখর জেজষ্ েযাওয়যাি। 

এই সুেির শুখন জনখেখষর েখধ্  েখরযানযার 
ভয় দূর হখয় সিযাই জেখল এে আনন্ উৎসখি 
রেখ� উঠখলন। ররযাগযা জছপজছখপ র�হযারযার 
রঘুনযােিযািু রিযােলযা দযাঁখ� এে অট্টহযাজস 
জদখয় িলখলন, �খি আর রদজর রেন? জেজষ্র 
হযাঁজিগুজল �যািযা�যাজি আনিযার ি্িস্যা েখরযা। 
দশযাসই র�হযারযার রঘুনযােিযািুর স্ত্রী লযািুে 
ভযাখি ধেখের সুখর িলখলন, র�যােযার র�যা 
হযাই েযায়খিটিস, জেজষ্র প্জ� এ� রলযাভ রেন? 
সিযার প্িল হযাজসখ� এই েখরযানযা সংক্যােে 
পজরখিখশ েুজশর এই েিখর এেরযা আনখন্র 
রিযায়যার িখয় রগল। 



 গল্প স্বপ্ন মেদুর
কুেকুে বসু দাস

পাঁচটা মবজে পঁচচশ। হাত ঘচ়িটার চদজে 
তাচেজ়ে অচথির হজ়ে ওজে আলাপ। এখনও 
পঁ়েচরিশ চেচনট। ছ'টা বাোর সজগে সজগে মনজে 
আজস ও। তবুও েজন হ়ে, মদচর হজ়ে মগল। 
আসজল ঘচ়িটা এেটু এচগজ়েই রাজখ আলাপ। 
োরণ, সুলগ্া েখনই ছ'টা মবজে পাঁচ– সাত 
চেচনজটর মবচশ মদচর েজর না। ভ়ে থাজে সুলগ্া 
েখন ওর চারতলার ঘর মথজে মবচরজ়ে প়িজব 
- আরও দুতলা উঁচু অথ্াৎ ছ'তলার ঘজর বজস 
আলাপ তা মটরই পাজব না। মেরার সে়ে ভীষণ 
তা়িা থাজে সুলগ্ার। েী এেটা নাচে গ্ালচপন 
মরেন আজছ - সুলগ্াজদর ওখাজনই প্রথে স্টপ। 
তাই ওই মরেনটা ও চেস েজর না চেছুজতই। 
এে এে সে়ে রাগ হ়ে আলাজপর। েী দরোর 
ওর চােচর েরার। বাবা-োর এেোরি মেজ়ে। 
বাবা চস ই এস চস– র চচফ্ ইচজিচন়োর। ভাই 
মেজেচ্রিজত োস্টাস্ েজর চপ এইচ চি েরজছ। 
েী দরোর এত পচরশ্রজের চােচরর। বাচ়িজত 
থােজল তুচে আরও সুন্দর হজত। মতাোর 
পাতা়ে মঘরা গভীর মচাখ দুজটার নীজচ এেটুও 
োচল েেত না।
 এসব চে ভাবজছ আলাপ! এখনও মতা ওজে 
আর পাঁচেজনর েজতা ‘ চেস্  দাশগুপ্ত’ , 
‘ আপচন’  বজলই িাজে আলাপ। তজব হ্াঁ , 
প্রশ্নটা ওজে েজরচছল। সুলগ্া বজলচছল, ‘ মেন? 
ভাল মপাস্ট, েজনর েজতা স্ালাচর। শুধু শুধু 
বা চ়ি বজস েী েরব বলুন।’ 
     সচত্ মতা। এত অবুঝ আলাপ। যচদ সুলগ্া 
দাশগুপ্ত নাজের এই চেচটি মেজ়েটি এই োজে্ 
চােচর না চনত, তজব তাজে মোথা়ে মপত 
আলাপ মসন!  না, তজব সুলগ্া চে চচরোল 

চােচর েরজব। না, তার েখনই েরজত মদজব 
না আলাপ!
***
 আে দুটি বছর ধজর স্বজপ্নর োল বুজন চজলজছ 
আলাপ। চনিগ্ধ গাম্ীজয্্র আবরজণ অন্ 
সেজলর েজতা আলাজপর োজছও চনজেজে 
আ়িাল েজর মরজখজছ সুলগ্া। তাজত আলাপ 
দজে যা়েচন। বরং োলচাি্ ে্াচেচলর সুন্দরী 
চশচষিতা মেজ়ে পুরুজষর সজগে এেসজগে োে 
েরজত এজসজছ বজলই ময প্রগলভা হজব, তা 
চা়ে না আলাপ। চেন্তু ভাজলাবাসা অন্তয্ােী। 
সুলগ্া ওর েন মবাজঝ না এেন হজতই পাজর না। 
বাচ়ি মেরার পজথ বাজসর পজনজরা চেচনজটর 
সাচনিজধ্ সুলগ্া হাজস, েথা বজল। েজন েজন 
তখন অজনে মবচশ পা়ে আলাপ। মসই মসচদন 



- ভীষণ বৃচটিজত রোে মনই, বাস মনই, মোনও-
েজত হাঁটজত হাঁটজত আসচছল সুলগ্া। আলাপ 
সারাটা পথ ওর সজগে চছল। েজল োদা়ে সুলগ্ার 
শাচ়ির অজনেটা অংশ চভজে চগজ়েচছল। ওর 
েস্া চভজে মগা়িাচলটা রুোল চদজ়ে েুচছজ়ে 
চদজত ইজছে হজ়েচছল আলাজপর। তবুও এেচদন 
োর মযন েৃতু্র েন্ আজগ আজগ অচেস ছুটি 
হল। বাজস সুলগ্ার পাজশ এেই চসজট বজসচছল 
আলাপ। বাজসর ঝাকুচনজত সুলগ্ার েৃদু মছাঁ়ো 
লাগচছল আলাজপর গাজ়ে। মরাোচচিত আলাপ 
এখনও অনুভব েজর মসই েুহূত্টা।
****
    সুলগ্া - সুলগ্া - মতাোজে চনজ়ে েতচদন 
চজল মগচছ োে মপচরজ়ে - মছাট্ট নদী চিচিজ়ে। 
মতাোর মোের ছাপাজনা চুজলর মগাছা বাতাজস 
এজলাজেজলা। আোর হাজত হাত মরজখ তুচে 
মভজস মভজস চজলজছা। এেন সে়ে বৃচটি এল 
ঘচনজ়ে। বাতাজস েজলর গন্ধ। নাে না োনা 
নদীর ধাজরর চশেূল গাজছর তলা়ে িানা মভো 
পাচখর েজতা থােজল তুচে। আোজশ মেঘ মযেন 
বৃচটি হজ়ে ধরা চদল োটির বুজে, আোর োজছ 
মতেচন ধরা চদজল তুচে!
    ‘ েীজর, মবজরাচব না আে?’  সৃেজনর িাজে 

চেজে ওজে আলাপ। চনশ্চ়ে চজল মগজছ সুলগ্া। 
চশ়োলদা রুজটর বাস অজনেগুজলা আজছ। 
চনশ্চ়ে রাগ েজর তার এেটাজত চজল মগজছ।
যাবার আজগ ওর আ়েত মচাখ দুজটা বার বার 
তাচেজ়েজছ দশতলা চবচ্ডংটার ছ'তলা়ে। ওর 
টিেজলা নাজের দুপাজশ চবন্দু চবন্দু ঘাে েজেজছ। 
অজনেগুজলা বাস মছজ়ি তারপর আশপাজশর 
মেৌতুহলী দৃচটি এ়িাজত বাজস উজেজছ। ‘ চে চেঃ 
মসন, োজের চাপ চছল বুচঝ আে?’  এ চে, 
সুলগ্া তজব যা়েচন! আলাজপর েন্ দাচ়িজ়ে 
আজছ! েৃদু মহজস আলাপ বজল- ‘ না, োজন - 
আপচন বাস পানচন?’  সুলগ্া লােুে েুজখ বজল, 
‘ আপনার েন্ অজপষিা েরচছলাে।’ 
আলাপ ঠিে শুনজছ মতা! সুলগ্া আলাজপর 
েন্ অজপষিা েরচছল! সুলগ্া, আচে োনতাে, 
আোর প্রতীষিা চেজথ্ হজব না। সুলগ্া, মসই 
েত চদন ধজর, লষি মোটি বছর ধজর...... সৃচটির 
েুজখ মযচদন প্রথে েথা মেজগচছল - েজলর 
ভাষা়ে - হাও়োর েজঠে - মসই আচদ যুগ মথজে 
আচে অজপষিা েজর আচছ মতাোর েন্। 
‘চেঃ মসন, আগােী রচববার আোজদর বাচ়িজত 
আপনার চনেন্ত্রণ। োল আচে আসচছ না। 
পরশু মসজেন্ড স্াটারজি। সে়ে পাব না আর। 



আচে মস্টশজন মলাে পাোব। আপনার মোনও 
অসুচবজধ হজব না।’  বলজত বলজত এে টুেজরা 
োগজে সব চলজখ বুচঝজ়ে চদল সুলগ্া। তারপর 
অচভভূত আলাজপর মখ়োল মনই েখন সম্মচত 
োচনজ়েজছ, এেসজগে বাজস উজেজছ এবং চনচদ্টি 
টিজপজে মনজেজছ। 

****
  এরপর এজসজছ মসই প্রতীচষিত চদনটি। স্বজপ্ন 
স্বজপ্ন চবজভার হজ়ে পার হজ়েজছ েটা মস্টশন। 
তারপর উৎেচঠেত হ়েত বা এেটু নাভ্াস 
আলাপ মনজেজছ শ্ােনগজর। আছো, মসচদন 
মতা সুলগ্াজে চেজ্াসা েরা হল না, েী উপলজষি 
মযজত বজলজছ ও। তজব চে সুলগ্ার েন্মচদন। 
মোনও উপহার আনা হল না মতা! 
‘ এেসচেউে চে, আপচন চে চেস্টার আলাপ 
মসন?’   সুদশ্ন এে তরুজণর প্রজশ্ন চেে 
ভাজি আলাজপর। ‘ হ্াঁ----’ । ‘ সুলগ্া আোর 
চদচদ। আপনাজে চনজত এজসচছ।’  মস্টশন মথজে 
বাচ়ি পয্ন্ত পথটুকুর েজধ্ই যজথটি ভাব েজে 
উজেচছল সুলগ্ার ভাইজ়ের সজগে। খুব চেশুজে 
মছজল। স্বল্প ভাচষনী সুলগ্ার ভাই বজল েজনই 
হ়ে না। শুধু ও ন়ে। সুলগ্ার বাবা– োও সোন 
আন্তচরে। েথা়ে গজল্প অল্প সেজ়ের েজধ্ই 
চনজের েজর চনজ়েচছজলন আলাপজে।     
 মছাট্ট সুন্দর বাচ়িটা মবশ চছেছাে - মযন মোনও 
চনখুতঁ চশল্পীর হাজত সাোজনা। ব্ালেচনজত বসজল 

মদখা যা়ে চাচরচদজে োনা– অোনা গাজছর 
সোজরাহ। সুলগ্া, আোজদর ঘরটাও হজব ঠিে 
এেনই সবুজের োঝখাজন। েনারণ্ মথজে 
অজনে দূজর। মতাোর হালো রজির শাচ়ির 
মঘােটা সচরজ়ে এেরাশ ঘন মেজঘর েজতা চুজল 
েুখ িুচবজ়ে বলব– – – । 

এচে! সুলগ্া োদঁজছ? মটচবজলর উপর রাখা ওই 
েজটাজত োলা পচরজ়ে - ধূপ জ্াচলজ়ে - ওই প্রশান্ত 
েখুখাচনর চদজে তাচেজ়ে মেন োদঁজছ সুলগ্া? ‘ চেঃ 
মসন, মেন োদঁচছ! আে চতন বছর ধজর প্রচতচদন 
প্রচত েহূুজত ্আচে োদঁচছ। যার েজটা মদখজছন - 
আে মথজে চারবছর আজগ ঠিে এই চদনটিজত 
আেরা এে হজ়ে চছলাে। তারপর শুধু এেটি 
বছর। অ্াচসিজিন্ট। মোটর দুঘ্টনা চছচনজ়ে চনল 
ওজে আোর োছ মথজে। এেটু এচগজ়ে চবছানা়ে 
মশা়ো মছাট্ট এে চশশুজে বুজে তুজল চনল সুলগ্া। 
আদজর আদজর অচথির েজর তুলল ঘুেন্ত চশশুজে। 
‘ চেঃ মসন, এই আোজদর মছজল। শুধু ওর েখু 
মচজ়ে এই চবষাক্ত েীবনটা ধজর রাখজত হল। এচে, 
আপনার মচাজখ েল মেন? আচে চবধবা বজল? মে 
বজলজছ - মদখজছন না - আচে ভাল ভাল শাচ়ি, 
গ়েনা পচর। প্রসাধন েচর। আোর স্বােী প্রচতেহূুজত্ 
আোর সজগে আজছন। সেজল আ়িাজল েথা বজল। 
চেন্তু আচে সুন্দর হজ়ে থাচে। ও ময তাই চাইত।’ 
এেটা যন্ত্রণা মচজপ আবার বলল - ‘ ওর পছন্দটুকু 
আেও ধজর মরজখ আচে চে অন্া়ে েজরচছ! চেঃ 
মসন, আচে দুঃখী, োউজে সুখী েরার অচধোর 
আোর মনই।’  
 মেরার মরেজন আলাপ থিানুর েজতা বজসচছল। 
চেছু েথা বুে মেজল উজে আসজছ। ‘ সুলগ্া, 
আোর ভাজলাবাসাজে তুচে চচজনচছজল বজলই 
আে োজছ মিজে এেচন েজর চনজেজে দূজর 
সচরজ়ে চনজল। তাই আে আরও অজনে মবচশ 
সুন্দর তুচে! েত ময সুন্দর, তা তুচে চনজেও 
োজনা না।’ 



কবিতা
পুনঃপপৌননক

রাহুল সামন্ত

বিাঝ�া না কত জঝমের গ্াবন 
িঝে আবন অমবলন হাবসর ছলনাে
মহাকাল প্রবতরাঝত একমঝন অবিমানী
অবনঃঝেষ বনি্াণ এঁঝক যাে

এক জঝমেই কতেত আত্মহনন
িাঝলাঝিঝস অবিরাম বিষাদ খনন
আবম সারারাত জানালাে রাত বদবখ
তুবম বদগঝন্ত দ্াঝখা বিাঝরর পাবখ

বতামার বিাঝরর আকাঝে আোর রক্তরাগ
আমার প্রবতটি প্রজ্াে গিীর ক্ষঝতর দাগ।

#####

ফেরা

সুদীপ্ত বিশ্াস

বপ্রম মাঝন বতা অন্ধ, বজঝনও কাপঁঝত থাবক বপ্রঝম!
এসি কথা কজন িঝলা বিাঝ�?
অঝনক পুঝে অঝনক জ্বঝল অঝনক ক্ষঝে ক্ষঝে
বপ্রবমক তিু বিষাদ নদী বখাঁঝজ।
আকাে বথঝক নামঝল ব�াো বকংিা তারাখসা
হাতছাবন বদে মৃতু্পুরীর নদী
েীতল বিঝষ মৃতু্ নাঝম, বপ্রবমক তিু িাঝি,
‘ আমার পাঝে থাকঝত তুবম যবদ!’ 

রাজনীনি

অবজত গঝ্াপাধ্াে

সবত্ কথা িলঝত বগঝল সবত্ িলা দাে
বমথ্াচাঝরর রাজনীবতঝত সবত্ বেঁঝদ মঝর
রাজনীবতঝত সবত্ িঝল কঝকে পাওো যাে
িরসা কঝর এমন কথা বকউ বক িলঝত পাঝর?

রাজনীবতঝত িদঝল বগঝছ বমঝথ্ িলার ঢঙ
এখন মুঝখােধারী িাহুিলী হুমবক বনয্াতন
জাবত, ধম্, িণ্ িুঝ� পাঝটে বনঝজর রঙ
প্রঝোজঝন আতঙ্ক িা িোল বনপীেন।

রাজার বিঝে বকাটি টাকার বপাোক পরা ন্াে
বদে বিঝদঝে সদলিঝল ভ্রমণ রাজার কাজ
বিাঝটর সমে বেবরওোলার চাদর বদঝে গা'ে
বচাঝখর জঝল গাল বিবজঝে আঝিগিরা সাজ।

‘ রাজনীবত’ টা সবত্ আজ আর নীবতর রাজা নে
কঝেক বকাটির প্াঝকজ িঝু� শুধুই অবিনে।।



সন্ধ্া মালিী

বোিা মণ্ডল

অবন্তম প্রহঝর জমে আমার
বিাঝরর আঝলাে বোটা েুল নই
অস্তরাঝগর সন্ধ্া– মালতী
চাঁঝদর আঝলাে স্াত হই।

বষােেীর পাঝে চবল না আবম
চলন আমার িারী পাে
চলার ছঝদে িাঝজ না নূপুর
িারী বেকঝলর ধ্ববন বোনা যাে।

বেেঝর আমার বনিন্ত প্রদীপ
উজ্জ্বল প্রদীপ্ত বেখা নে
তিুও বতামাঝদর মাঝ�
বস্গ্ধ বজ্াছনা হঝে রঝে বযঝত চাই,
একটু জােগা দাও।

#####

কপরানা শনপং

বসৌম্বজৎ বচৌধুবর

বক মানঝছ সামাবজক দূরত্ব
চুঝলাে যাক স্াবনটাইজার, মাস্ক
বতামার জন্ বকনঝত হঝি োবে
এটাই এখন মস্ত বহামটাস্ক।
তুবম িলঝি এসঝির কী দরকার
হেত বদঝি আলঝতা একটু ধমক
জীিন িাবজ বরঝখ বকনা োবে
এটাই হেত এিার পুঝজাে চমক। 

অনসিপজন

সুজন বিশ্াস

কথাে কথাে গবেঝে বযত রাত
দূরত্ব বস যতই লম্া বহাক
বিবছিন্নতা বকাথাে উঝে বযত
উঝে বযত যত রাঝজ্র বোক।

বপ্রম বছল না, বযমন সিার থাঝক
না উত্তম, না সুবচত্া বসন
বকান নাঝম ডাকি এিার বতাঝক
নাম বদলাম বপ্রে অবসিঝজন।

সমে চঝল বযমন চঝল নদী
গবেঝে যাে িছর আর মাস
কাঝছ বথঝকও অঝনক দূঝর তুই
স্ৃবত আঝছ, আঝছ দী�্শ্াস।।



কুণাল দাশগুপ্ত

কর�োনো আবরে একসরগে যেন তিন ধোক্ো। 
বোংলো� ফুটবরল ইস্টরবগেরল� মরিো ক্োরব� 
শিবর্ষ। সো�ো যেরশ, এমনকী যেরশ� বোইর�ও 
ছতিরে আরছ লক্ষ লক্ষ সেস্য– সমর্ষক। যসই 
ক্োরব� শিবর্ষ ধুমধোম কর�ই েওেো উতিি। 
তকন্তু যিমন তকছুই েল নো। 
জরমে� েতে শিবর্ষ েে, িরব ঐতিেোতসক তশল্ড 
জরে� পঞ্োশ বছ�। ১০৭০ এ ই�োরন� পোস 
ক্োবরক েোত�রে তশল্ড জে ক্োরব� গরব্ষ� মুকুরট 
অন্যিম যস�ো পোলক। তবংশ শিোব্ী� অন্যিম 
যস�ো তবজেকীতি্ষ বলোই েোে। অরি, এই পঞ্োশ 
বছ�ও যকমন যেন তনঃশরব্ যপত�রে যগল। 
আ� এবো�। এল নিুন স্পন্স�। খরুল যগল আই 
এস এরল� ে�জো। কর�োনো আবরে যসই উচ্োসও 
যেন যফসবুরকই সীমোবদ্ধ �রে যগল।   

ক্ীিো গরবরক�ো েতে সতি্যই মরন� ে�জো- 
জোনোলো একটু ফোঁক কর� �োখরিন, িোেরল পোস 
ক্োব তবজরে� পঞ্োশ বছ� েররষ্ট �তিন েরি 
পো�ি। কর�োনো� বোজোর�ও। মোরে মেেোরন 
েেরিো ঢল নোমি নো। তকন্তু সংবোে মোধ্যরম� 
যেৌলরি মোনুরর� মরন ‘ সত্ত�’  তফর� আসি। 

১৯১১– � যমোেনবোগোরন� তশল্ড জে তির� 
যে পত�মোণ যগৌ�বগোরো �তিি েরেরছ, িো� 
পোঁি শিোংশও েেতন পোস তবজেরক যকন্দ্র 
কর�। িোই খুব যখোঁজখব� �োখো ফুটবল ভক্ত 
ছোিো পোস ক্োবরক েো�োরনো� করো অরনরক� 
অজোনোই যররক যগরছ।  
যমোেনবোগোরন� ১৯১১ সোরল� তশল্ড জেরক 
মতেমোতবিি ক�ো� তপছরন সগেি কো�ণ �রেরছ। 
স্োধীনিো� আরগ প্ররম ভো�িীে েল তেরসরব 
বুটপ�ো যগো�ো সোরেবরে� �োিো মুখ কোরলো 

 ফুটবল ইতিহাসতবদরা যতদ 
আররকটু উদার হরিন! 



কর� যেওেোটো িোট্টিখোতন 
করো তছল নো। এটো 
লোল েলুে সমর্ষক�োও 
স্ীকো� ক�রি কুণ্ো 
কর�ন নো। ওই সমে 
ভো�িীেরে� যখলো� 
মোরে� ওই প�োক্ম 
তছল অি্যন্ত জরুত�। 
দুরশো বছর�� েোসরবে� 
ফরল আত্মতবশ্োরস� যে 
অভোব তিত� েরেতছল 
ভো�িীে মনরন, িো বেলোরনো শুরু েরেতছল 
তশবেোস ভোদুিীরে� জরে� মরধ্য তেরে। অরনক 
েীনমন্যিো দূ� কর� তেরেতছল ওই ঐতিেোতসক 
জে। মোে ছোতপরে আত্মতবশ্োস উপরি পরিতছল 
�োজনীতি� আতিনোরিও। সোম্োজবোেী তরিটিশরে� 
তভরি যমোক্ষম আিোি যেরনতছল যমোেনবোগোন। 
স্োধীনিো আর্োলরন� গতিরক একধোক্োে যেন 
অরনকটো এতগরে তেরেতছল। 

এমনই িটনো িরটতছল স্োধীনিো� পর� ১৯৭০ 
সোরল। তশল্ড ফোইনোরল ইস্টরবগেরল� মুরখোমুতখ 
েে ই�োরন� দুধ্ষর্ষ পোস ক্োব। ধোর�ভোর� িো�ো 
এগোর�ো� ইস্ট ইেরক্ষ� যররক এতগরেই তছল। 
যসটো তছল বোংলোরেরশ� মুতক্তেুরদ্ধ� সমে। 
তভরট মোটি েো�োরনো, সেোে সম্বলেীন মোনুরর� 
প ো রশ  িখন ব োম  েল।  আ� ইস্টরবগেল। 
ইস্টরবগেল সমর্ষক প্রেোি তক্ষতি যগোস্োমী 
এবং তবকোশ�ঞ্জন ভট্োি োে্ষ  বরলতছরলন, 
ইস্টরবগেল শুধুমোত্র িোঁরে� যবোরধ� সরগেই তমরশ 
তগরেতছল এমন নে, মোরে ইস্টরবগেরল� প্রতিটো 
জে িোঁরে� নিুনভোরব উদ্ীপ্ত ক�ি। অঞ্রল 
তফর� এরস লিোই, সংগ্োরম উৎসোে তেি। 
অতধকোর�� সংগ্োম, যবঁরি রোকো� সংগ্োম, 
েোতব আেোরে� সংগ্োম প্রোণ যপি মেেোরন� 

লোল-েলুে যেোদ্ধোরে� জোন কবুল লিোই-এ� 
মধ্য তেরে। 
যেশভোগ আ� মুতক্ত েুদ্ধরক যকন্দ্র কর� তিত� 
েওেো সব্ষেো�ো উদ্োস্তু� পোরশ েোঁ তিরে যে 
বোমপন্ী কমমী�ো লিোই সংগঠিি কর�তছরলন, 
িো� অতসিরজরন� যকন্দ্রস্থল তছল ওই ইস্টরবগেল 
ক্োব। িোই ওই সমরে� ইস্টরবগেরল� প্রতিটি 
সোফল্য পুতষ্ট  জুতগরেতছল বোম আর্োলরনও।

অরি স্োধীরনোত্ত� ভো�রি প্ররম তবরেতশ বরধ� 
ইতিেোসটি যকমন যেন সোেোমোটো েরেই �ইল। 
পোস ক্োবরক েো�োরনো তনছক একটো ট্রতফ জে 
তছল নো। এ� ব্যোতপ্তটো িো� যররক অরনক 
যবতশ। যস তছল তছন্নমূল একটো জোতি� িুর� 
েোঁিোরনো� লিোই। দুভ্ষোরগ্য� তবরে, ফুটবল 
ঐতিেোতসক�ো এ� আর্ষ সোমোতজক যপ্রক্ষোপট 
যসভোরব িুরলই ধ�রলন নো। এমনকী েোঁ�ো 
বোম আর্োলরন� ইতিেোস তলরখ যগরছন, 
িোঁ�োও যেন পোসরক বোইপোস কর� যগরছন। 
তনছক তবস্মৃতি!  নোতক সমোজতবে�ো যসই 
আরবগটোরক ধ�রিই পোর�নতন!  এরি শুধু 
ইস্টরবগেল নে, ভো�িীে ফুটবরল� ইতিেোসও 
তকছুটো তববণ্ষ েরেরছ।  পোস– তবজরে� পঞ্োশ 
বছর� যসই ইতিেোস নিুন কর� তফর� যেখো� 
যিষ্টো যেোক।  



 দাদাগিগি 
এবাি 

নবান্নে! 

দদবায়ণ কুণ্ডু

বছি ছন্য়ক আন্িি কথা। দেবািও দ�াকেভা 
গনব্াচন্নি আন্ি দিাটা দদশজডুন্ে দ�াগদ ঝে। 
দ�াগদ দে ক্ষ�তায় আেন্ছন, দেই দদওয়া� গ�খন 
স্পষ্ট হন্য় গিন্য়গছ�। দেই ে�য় বাং�া দথন্ক 
ডাক পন্েগছ� দেৌিভ িাঙ্ডুগ�ি। দশানা োয়, 
দ�াগদ নাগক তাঁন্ক বাং�াি দকানও দকন্দ্র দথন্ক 
দাঁোন্ত বন্�গছন্�ন। েগদ বাং�াি দকানও দকন্দ্র 
গনিাপদ �ন্ন না হয়, দেন্ক্ষন্রে গুজিাট দথন্ক 
দাঁোন্নাি প্রস্াবও গছ�। তান্তও েগদ আপগতি 
থান্ক, েিােগি দকন্ন্দ্রি ক্রীো�ন্তরী কন্ি 
িাজ্যেভায় গজগতন্য় আনাি প্রস্াবও গছ�। 
গকন্তু দেই প্রস্াব েগবনন্য় গিগিন্য় গদন্য়গছন্�ন 
বাং�াি �হািাজ।

এই গবষয়টি দ�াগদও কখনও প্রকান্শ্য আন্ননগন। 
দেৌিভও প্রকান্শ্য বন্�নগন। গকন্তু খবি গনন্জি 
গনয়ন্�ই ছগেন্য় োয়। হয়ত তান্ত গকগচিত 
অগতিঞ্জন গ�ন্শ োয়। গকন্তু ছয় বছি আন্ি 
দেৌিন্ভি কান্ছ দে দ�াভনরীয় প্রস্াব গছ�, তা 
গনন্য় দকানও েংশয় দনই। প্রশ্ন হ�, দেৌিভ 
দকন িাগজ হনগন?  প্রথ�ত, গতগন িাজনরীগত 
দথন্ক দূন্িই থাকন্ত দচন্য়গছন্�ন। গবিতরীয়ত, 
এই িান্জ্য গবন্জগপি দকানও েম্াবনাই গছ� 
না। তাই খান্�াখা এ�ন দনৌন্কায় উঠন্ত োন্বন 
দকন?  িান্জ্য ক্ষ�তােরীন েিকান্িি েন্ঙ্ েম্পক্টা 
খািাপ কিন্ত োন্বনই বা দকন?  �ন্তরী গহন্েন্ব 
শপথ হয়ত দনওয়া দেত, অন্য িাজ্য দথন্ক 
গজন্তও আো দেত। গকন্তু ‘ গপ্রন্স অি ক্যা�কাটা’দক 
েগদ গনন্জি িান্জ্যই ব্াত্য থাকন্ত হয়, তাি 
দথন্ক দুঃন্খি আি করী হন্ত পান্ি! 

গকন্তু িত এক বছন্ি ছগবটা অন্নকটাই বদন্� 
দিন্ছ। গবন্শষত দ�াকেভা গনব্াচন্নি পি।



 েিকান্িি গ্াি পেগতি গদন্ক। একবাি দেই 
গ্াি না�ন্ত শুরু কিন্� দিি দতা�া দবশ 
�ডুশগক�। প্রশান্ত গকন্শাি নানা তডুকতাক কিন্ছন 
ঠিকই, গকন্তু তা বডু্যন্�িাং হন্য়ই গিন্ি আেন্ছ। 
দ�াকেভান্তই গবন্জগপি অনডুকূন্� প্রব� হাওয়া 
গছ�। েত গদন োন্ব, দেই হাওয়া আিও বােন্ব। 
ছ �াে পি গবন্জগপ এই িান্জ্য ক্ষ�তায় আেন্তই 
পান্ি। অন্তত দেই েম্াবনা ততগি হন্য়ন্ছ।

গকন্তু একটাই প্রশ্ন। দন্�ি �ডুখ দক?  িাহু� 
গেনহা বা গদ�রীপ দ�াষন্ক ো�ন্ন দিন্খ �োই 
কিন্� �ানডুন্ষি কান্ছ গবশ্ােন্োি্য হন্ব?  
�ডুকু� িায়ন্ক গক ো�ন্ন আনা হন্ব?  নাগক 
তৃণ�ূ� গশগবন্ি আিও ভাঙন ধিন্ব?  শুন্ভন্ডু 
অগধকািরী বা এই দিান্ছি দকানও বে না�ন্ক 
ো�ন্ন আনা হন্ব?  এই �ডুখ েগদ দেৌিভ 
ি াঙ্ডু গ�  হয়!   অব াক হওয়াি  গকছডু  দনই। 
প্রথ�ত, গবন্জগপন্ত দেই গবশ্ােন্োি্য �ডুখ 
দনই। তৃণ�ূ� দথন্ক ভাগঙন্য় আনা �ডুখ 
কতখাগন গবশ্ােন্োি্য হন্বন, তা গনন্য়ও 
প্রশ্ন। োধািণ �ানডুন্ষি কান্ছ গবশ্ােন্োি্য �ডুখ 
হন্তই পান্িন দেৌিভ িাঙ্ডুগ�।

ছ’ বছি আন্ি দ�াগদি প্রস্াব গিগিন্য় গদন্�ও 
এখন গকন্তু পগিগথিগত অন্নকটাই আ�াদা। 
এ�গনন্তই গবন্জগপ– ি পন্ক্ষ দজািান্�া 
হাওয়া। তাি ওপি দেৌিভ এন্ে দিন্� দতা 
কথাই দনই। গতগন দজ�ায় দজ�ায় �ডুিন্� 
জনপ্াবন এন্ে োন্ব। এ�নকরী বা� বা তৃণ�ূ� 
�নষ্ক দভাটািিাও দেৌিভন্ক দবন্ছ গনন্ত গবিধা 
কিন্বন না। গবন্জগপন্ক গ�ন্ি েংখ্যা��ডুন্দি 
�ন্ধ্য দে গবিধাবিন্দ্ব আন্ছ, দেৌিভ িাঙ্ডুগ�ি নান্� 
তা অন্নকটাই দকন্ট দেন্ত পান্ি।

দনতৃত্ব করীভান্ব গদন্ত হয়, দেৌিভ োিা গবশ্ন্ক 
দদগখন্য়ন্ছন। প্রশােনক গহন্েন্ব গতগন দে দোি্য, 
গেএগবন্ত পাঁচ বছি ধন্ি দদগখন্য় োন্ছেন। 
দবাড্ েভাপগত হন্য় অল্প ে�ন্য়ই দারুণ ছাপ 
দিন্খন্ছন। দকান কাজটা কান্ক গদন্য় কিান্ত 
হয়, করীভান্ব কিান্ত হয়, দবশ জান্নন। ফ্রন্টিডু ন্ট 
গিন্য়ও পন্ি ব্যাকিডু ন্ট এন্ে করীভান্ব কভাি 
ড্াইভ কিন্ত হয়, দকান ব�টা দটেপ আউট কন্ি 
ছক্া হাঁকান্ত হয়, গতগন জান্নন। কখন কান্ক ব� 
গদন্ত হয়, করীভান্ব গিগ্ডং োজান্ত হয়, তাও 
জান্নন। েবগ�গ�ন্য় িান্জ্যি দনতৃন্ত্বও দব�ানান 
হন্বন না।

এবািও দবাড্ েভাপগত হওয়াি আন্ি গদগলিন্ত 
অন্নক গকছডুই �ন্টন্ছ। অগ�ত শাহি েন্ঙ্ দরী�্ 
তবঠন্কি কথা কািও অজানা দনই। দেই গ�টিংন্য় 
করী আন্�াচনা হন্য়গছ�, দকানওপক্ষই প্রকান্শ্য 
বন্�নগন। ব�াি কথাও নয়। তন্ব, এটডু কু ব�া 
োয়, দেই আন্�াচনা দ�ান্টই গক্ন্কটীয় গছ� না। 
শাগন্তগনন্কতন্নি দপৌষন্��া বা বাং�ান্দন্শি 
ইগ�শ গনন্য়ও গনশ্চয় আন্�াচনা হয়গন। গকটন্েি 
কগবতা বা দিান্ডান্ডন্ড্রন্নি দশাভা গনন্য়ও 
আন্�াচনা হয়গন। দেৌিভ অন্নক গকছডু বডুঝন্�ও, 
অগ�ত শাহ একটা গজগনেই দবান্ঝন। িাজনরীগত। 



দতা�ান্ক েভাপগত কিগছ, এন্ত আ�াি করী �াভ?  
তডু গ� আ�ান্দি করী দদন্ব?  দশানা োয়, েিােগি 
এিক� প্রশ্ন নাগক উন্ে এন্েগছ� দেৌিন্ভি 
কান্ছ। দেই ব�টা দেৌিভ করীভান্ব দখন্�ন্ছন?  
এটডু কু গনগশ্চত, দটেপ আউট কন্ি ছক্া �ান্িনগন। 
দিন্ত কভাি ড্াইন্ভ �ান্ঠি বাইন্ি পাঠানগন। 
হয় পা বাগেন্য় দছন্েন্ছন, নইন্� আ�ন্তা ডাক 
কন্ি ব�টা নাগ�ন্য়ন্ছন। পন্িি বন্�ি জন্য টোন্স 
গনন্ছেন। 

দেৌিভ েগদ িাগজ হন, তাহন্� কথায় কথায় 
গবন্জগপ িাজ্য অগিে �ডুিগ�ধি দ�ন্নি ইশািায় 
চ�ন্বন, এ�ন ভাবাি দকানও কািণ দনই। এন্�, 
পূণ্ স্াধরীনতা গনন্য়ই আেন্বন। েিােগি 
হট�াইন থাকন্ব দ�াগদ– অগ�ত শাহন্দি েন্ঙ্। 
িাজ্য দনতান্দি দেভান্ব পাতিাই দদন্বন না। বা 
গদন্�ও গনন্জি �ন্তা কন্ি ব্যবহাি কিন্বন। 
গনন্জি টি� গনন্জ ততগি কন্ি দনন্বন। োিা বািো 
গদন্ত পান্িন, তাঁন্দি কাউন্ক গদগলিন্ত পাঠিন্য় 
দদন্বন, কাউন্ক দছাটখান্টা িান্জ্যি িাজ্যপা� 
কন্ি দদন্বন। কাউন্ক হয়ত দটান্িা বা উিান্াি 
িাষ্ট্রদূত কিাি েডুপাগিশ কিন্বন। দ�াগদ– শা জডুটি 
দেইেব দাগব দ�ন্নও দনন্বন। ক্যান্টেন থাকাি 
ে�য় ডা�গ�য়াি েন্ঙ্ নাগক বিাবিই তাঁি 
হট�াইন দোিান্োি গছ�। গক্ন্কট োগক্ন্ট 

একটা চা�ডু কথা গছ�, দেৌিভ েখন 
তখন গজন্িা গরি গরি ডায়া� কন্ি 
দিন্�ন।  অথ্ াৎ ,  গকছডু  হন্�ই 
ডা�গ�য়ান্ক দিান কন্ি বেন্বন। 
তািপি গনব্াচক বা �্যান্নজান্িি 
চাকগি বাঁচান্না �ডুশগক�। গেগন
 �্যাকগ্া, আক্া�, দশান্য়বন্দি 
ো�ন্�ন্ছন, গেগন ডা�গ�য়া– শিদ 
পাওয়ািন্দি ো�ন্�ন্ছন, তাঁি পন্ক্ষ 
গদ�রীপ দ�াষ, িাহু� গেনহান্দি 
ো��ান্না অন্নকটা গরেপডুিাি গবরুন্ধে 

িনগজ দখ�াি �ন্তাই।
 
দশানা োয়, দেৌিভ নাগক তাঁি �ন্তা কন্ি ে�রীক্ষা 
চাগ�ন্য়ন্ছন। এই িান্জ্য গবন্জগপি আোি 
েম্াবনা কতটা। দ�াদ্া কথা, আব্ডু� �ানোন্নি 
�ন্তা গবন্িাধরী দ�ন্নতা হওয়াি জন্য গতগন 
আেন্বন না। গতগন এন্� েন্ব্াচ্চ ক্ষ�তা গনন্য়ই 
আ ে ন্ ব ন ।  গ ত গ ন  এ ন্ �  ক া শ্ রী ি ,  গ হ ন্ডু , 
পাগকস্ান, িা��গন্ি গনন্য় �াতা�াগত কিন্বন না। 
গবন্জগপি অ্যান্জন্া োই থাক, তাঁি অ্যান্জন্ায় 
দেগুন্�া জায়িা পান্ব না। গতগন জান্নন, করীভান্ব 
গশল্প আনন্ত হয়। করীভান্ব ক�্েংথিান্নি দিজা 
খডু�ন্ত হয়। করীভান্ব িাজ্যবােরীি আথিা অজ্ন 
কিন্ত হয়। অন্তত গবন্জগপি অন্যান্য দনতান্দি 
দথন্ক দেি ভা� জান্নন।  

তাই, েবগ�গ�ন্য় আিা�রী পাঁচ– ছ�াে খডুবই 
গুরুত্বপূণ্। দেৌিভ গনন্জও জান্নন, এ�ন েডুবণ্ 
েডুন্োি আি নাও আেন্ত পান্ি। ��তাি ভাষায়, 
এবাি নয় দনভাি। তাই, ঝাঁপান্� এবািই 
ঝাঁপান্ত হন্ব। কঠিন চ্যান্�ঞ্জ শুন্ন গপগছন্য় 
োওয়াি বান্া গতগন নন। �াঠ বা টিগভি দাদাগিগি 
অন্নন্কই দদন্খন্ছন। দক ব�ন্ত পান্ি, এবাি 
দেই দাদাগিগি নবান্নে দদখা োন্ব না!   



 ভ�ৌতিক 
তরিলার ‘ও’ তিশাচ

ডা.  ভ�ৌম্য গায়েন

১
অমাবস্ার ৫ দিন আগে  

বািন বলয়লা,-
-‘ওস্াদ!খবর আয়ে আজ ভলাহায়বাঝাই 
মালগাতিটা ভলট আয়ে। �াময়ন শহয়রর তদকটাে 
ভলয়�ল ক্রত�ং-এর কাজ হয়ছে। গাতিটা 
আমায়দর গ্ায়মর কায়ে প্াে আধঘণ্া ভিা 
দাঁিায়বই।’
-‘ঠিক বলতে�?’
-‘ঠিক মায়ন! িাক্া খবর। ধয়র নাও কাঁতচ কয়র 
ভেয়লতে’।
গ্ায়মর ভে তদকটাে হাট বয়� ভ�খান ভেয়ক 
জঙ্গয়লর তদয়ক ভে প্াে তনতচিহ্ন িায়ে চলা িেটা 

চয়ল ভগয়ে ভ�ই িয়ের ধায়রই নান্টুর বাতি। ও 
তদকটা একটটু  োঁকা োঁকা। নান্টুর ভোয়টা একটা 
গ্রীয়লর কারখানা আয়ে। এমতনয়ি নান্টু খটুব 
�াহ�রী ভেয়ল। িিাশুনাে মাধ্যতমক িাশ হয়ল 
তক হয়ব ভখলাধটুলাে নান্টুর বরায়ি �ব�মে 
ভগাল্ড ভময়ডল। তকন্তু নান্টু আ�য়ল একজন 
ওোগন- ভরেকার। নান্টু জায়ন, িিাশুনাই কয়রা, 
তক ভখলাধটুলা; টাকা ভরাজগার করয়ি প্চটু র 
হ্যািা। িতরশ্রম কয়রা, ভিল দাও, ভলায়কর 
রাজনরীতির তশকার হও, �ঙ্গরীর ভলতঙ্গ খাও, 
িারির হ্যাঁয়চাি-ি্যাঁয়চাি কয়র একটা জােগাে 
ভিৌঁেয়ি প্চটু র হাঙ্গামা। িারয়চয়ে এই �ায়লা। 
গ্রীয়লর টটু কটাক ব্যব�া আর কয়েক তকয়লাতমটার 
দূয়রর ভরল লাইয়ন আ�ল ইনকাম। �ে কায়ক 
বয়ল নান্টু জায়ননা। ওয়দর িাঁচ জয়নর গ্যাংটা 



গ�রীর রায়ি েখন হািমটুিমটুতির জঙ্গয়লর 
ভ�ির ভচারাই মাল ভরয়খ তেয়র আয়�, িখন 
মাঝরাি। অি রায়ি হািমটুিমটুতির জঙ্গয়লর 
ভ�ির তদয়ে ভেরা আর শ্মশানোত্া- �াধারণ 
ভলায়কর কায়ে একই ব্যািার। অেচ নান্টুর 
কায়ে এ হল জল�াি। আজও লা� হয়েতেল 
�াল। তেরয়ি তেরয়ি ওরা িাঁচজনই খটুব ভনশা 
কয়র ভেয়লতেল। নান্টু বলল,
- ‘এই ভিারা এয়গা’ আতম একটটু  ভেয়ল 
আ�তে’।
- ‘এতক ভর! ওস্ায়দর এর ময়ধ্য 
তহত� ভিয়ে ভগল? এখনও ভিা আরও দু-
-ভবািল……’। হা�য়ি হা�য়ি বািন গতিয়ে 
িয়ি ন্যালার গায়ে। একটা ঘন হয়ে আ�া 
ভঝায়ির ধায়র দাঁতিয়ে িয়ি নান্টু। ি্যায়ন্র 
ভচনটা �য়ব খটুয়লয়ে, এই �মে আবো একটা 
খস্খস্ শব্দ হে ভঝািটার তিেয়ন। ঈষৎ ভঘালায়ট 
হয়ে আ�া ভচায়খ নান্টু িাকাে ভ�তদয়ক।
- ‘ভক ভর?’
ভকানও উত্তর আয়�না। খাতল তিেয়নর অন্ধকারটা জমাট 
ভবঁয়ধ লম্া হয়ি োয়ক। আর অন্ধকার ভেয়ক 
নান্টুর তদয়ক িাকাে দুয়টা জ্বলন্ত ভচাখ। নান্টুর 
আর তকেটু ময়ন োয়কনা।

****

২
- অমাবস্ার ৪ দিন আগে 
স্টু ল েটুটির ির মায়ে গল্প করতেল তিো�া। বড্ড 
গরম িয়িয়ে আজ। দুখটু তমঞার জলার উির 
তদয়ে বয়ে আ�া হাওোটাও ভকমন �্যাি�ায়না 
লাগয়ে। জলার ওিায়র হািমটুিমটুতির জঙ্গল। 
এই ভশষ তবয়কয়ল জঙ্গলটা ভেন েম ভময়র 
আয়ে তকেটুর অয়িক্াে। জলা আর জঙ্গয়লর 
ধার তদয়ে তিরতিতরয়ে ভকানওক্রয়ম অতস্ত্ব 
বজাে ভরয়খয়ে �বানরী খাল। কিতদন আয়গ 
ওখায়ন একটি নদরী তেল নাতক! এখন তবষ ভনই 

িার কুয়লািানা চক্র। তিো�া জায়ন ওই ভহয়জ 
ময়জ োওো খাল আর জঙ্গয়লর গা ভঘঁয়ষ একটা 
অদ্টুি ভনিা জােগা আয়ে। আর ভ�ই জােগাটার 
তদয়ক িাকায়িই ভচায়খ িিয়লা ঘটনাটা। োঁকা 
জতমটার দতক্য়ণ ভে জবা গােটা আয়ে- ভ�ই 
গােটাে েটু ল েটু য়টয়ে। জবা গায়ে জবা েটু ল েটু টয়ব 
– এয়ি আচিে্য হবার তকেটু ভনই। তকন্তু তিো�া 
অবাক হয়ে ভদখল অয়নকগুয়লা রক্তজবার ময়ধ্য 
একটা েটু ল আলাদা। খটুব, খটু-উ-ব আলাদা। জবা 
েটু লটার রঙ- কায়লা। হ্যাঁ, তবলকুল কায়লা।

৩
- অমাবস্ার ৩ দিন আগে  
প্তিতদন খটুব ভ�ায়র ওয়ে অতণমা। কাজ করী কম 
আয়ে �ারাতদয়ন! �কায়ল উয়ে ভগাোয়ল গরুর 
জাবনা দাও ভর! উনটুন ধতরয়ে িায়ি প্েয়ম চা 
ব�াও ভর! চা ভখয়ে গরুগুয়লায়ক মায়ে ভবঁয়ধ 
আয়�া ভর! এয়� স্ান কয়র-টয়র িারির েতঞি-
বাতির রান্া। শ্বশুর, শাশুতি, �া�টুর, জা, ভদওর, 
ননদ, স্ামরী, ভেয়ল, ভময়ে - �ব তমতলয়ে মানটুষ 
ভিা কম ভনই ভর বাবা! িা ধরয়ি ভগয়ল জনা 
বায়রা-ভিয়রা ভিা হয়বই। অতণমা েতদ না কয়র, 
িাহয়ল আর করয়বটা ভক? আজও ভচাখ মটুেয়ি 
মটুেয়ি দাওোে আয়� অতণমা। �য়ব ভ�ায়রর 
আয়লা েটু য়টয়ে। অল্প অল্প হাওো তদয়ছে জলার 
তদকটা ভেয়ক। ব�য়ন্তর তস্গ্ধিা ভেন অতণমার 
ভচায়খ-মটুয়খ চািা খটুন�টুটিয়ি �তরয়ে তদয়ছে। 
মটুখ হাি, িা ধটুয়ে অতণমা ভগাোল ঘয়রর তদয়ক 
এয়গাে। ‘কান্তা’ খটুব ডাকয়ে আজ। ভক জায়ন 
গরুটার খটুব তখয়দ ভিয়েয়ে হেয়িা। ‘কান্তা’ আর 
‘িান্তা’- অতণমার খটুব কায়ের, খটুব তপ্ে। তদয়নর 
ভশয়ষ অতণমা েখন গরুদুয়টার গায়ে হাি বটুতলয়ে 
ভদে, ওয়দর ভচাখ ভেন জটুয়ি আয়� আছেন্িাে। 
অতণমা বায়ির বাতি ভগয়ল গরুগুয়লা দুধ ভিা 
তদয়ি চােই না, উলয়ট খাওো দাওো প্াে বন্ধ 
কয়র ভদে।



- হ্যাঁ ভর মা! দাঁিা দাঁিা। এই ভিা 
আতম আস্………’
ভগাোলঘয়রর দরজাটা খটুয়ল িাের হয়ে োে 
ভ�। অত��ূি অতণমার �াময়ন িারস্য়র ভডয়ক 
চয়লয়ে ‘কান্তা’। আর ‘িান্তা’ ভনই। ভকাত্াও 
ভনই। িান্তার োকার জােগা জটুয়ি িয়ি আয়ে 
রক্ত, চাি চাি রক্ত। অতণমা তচৎকার কয়র 
অঞিান হয়ে োে। 

৪
- অমাবস্ার ৩ দিন আগে 
গ্ায়মর আটচালাে মা �বানরীর মতদির। কতেি 
আয়ে এই মতদির নাতক প্তিষ্া কয়রন বাংলার 
রাজা বল্াল ভ�য়নর জােগরীরদার শতক্ত ভ�ন। 
শতক্ত ভ�ন তেয়লন প্বল প্িািশালরী। িখন 
বাংলাে ধম্য াচরয়ণর ভক্য়ত্ এক অদ্টুি 
তবিররীিমটুখরী তক্রো-প্তিতক্রো চলয়ে। বাংলাে 
িখন ভবৌদ্ধধয়ম্যর অবক্য়ের িালা। এর আয়গ 
িাল বংয়শর শা�য়নর আয়গ ও �ময়ে তবত�ন্ 
আক্রময়ণর মটুয়খ ভবৌদ্ধধম্যয়ক অয়নকটাই গুপ্ত ও 
আন্তয়�্যৌম �াব ধারণ করয়ি হয়েতেল। তবত�ন্ 
প্াতন্তক জনজাতির ধম্যকৃি্যগুতল ক্রমশ ভবৌদ্ধ ধয়ম্য 
প্য়বশ করতেল। িার ওির ইতিময়ধ্যই �ারিরীে 
ভবৌদ্ধধম্য তিব্বিরীে ভিান ধয়ম্যর �ংস্পয়শ্য 
এয়�য়ে। েলস্রূি ভবৌদ্ধধয়ম্য প্য়বশ কয়রতেল 
�েঙ্কর �ব ভদব-ভদবরীর মূতি্য এবং তবতচত্ িূজা 
িদ্ধতি। কায়লর িায়কচয়ক্র ভ�ন বংয়শর শা�য়ন 
তহদিটু ধয়ম্যর িটুনরুত্ায়নর মধ্যগগয়ণ ভবৌদ্ধধয়ম্যর 
দুটি শাখা, কালচক্রোন ও �হজোন-এর তকেটু 
তকেটু তক্রোিদ্ধতি তহদিটু িন্ত্র�াধনাে অঙ্গরী�ূি 
হয়ি শুরু কয়র। শুরু হে তবতচত্ �ব িাতন্ত্রক 
প্ো, িাতন্ত্রক িূজা, িাতন্ত্রক মূতি্য ও িন্ত্রশাস্ত্র 
রচনা। এরই ময়ধ্য শতক্ত ভ�ন েটুদ্ধ শুরু কয়রন 
মটু�লমান আক্রমণকাররী কাতেল খায়নর তবরুয়দ্ধ। 
কাতেল খান তেয়লন দুধ্যষ্য ভোদ্ধা। িার স�ন্যদয়লর 
তেল শ্বািয়দর গতি আর তহংস্রিা। বারবার িরাস্ 

হতছেয়লন শতক্ত ভ�ন। তিেটু হটয়ি হটয়ি অধটুনা 
নদরীো ভজলার ভিহয়টের কায়ে এই গ্ামটিয়ি 
আশ্রে ভনন শতক্ত ভ�ন। অকস্াৎ জয়লর ধায়র 
িাঁর ভদখা হে একটি �বঘটুয়র রোহ্মণ িতরবায়রর 
�ায়ে। ক্টু ধাে, িৃষ্াে হিশ্রী হওো িতরবারটিয়ক 
রক্া কয়রন শতক্ত ভ�ন। ভ�ই িতরবায়রর কি্যা 
তেয়লন শুভ্র�ত্বত্তম �টোচাে্য। িন্ত্র�াধনাে িাঁর 
তেল এক আচিে্য ঞিান। শতক্ত ভ�য়নর উিকায়রর প্-
তিদায়ন শুভ্র প্তিষ্া কয়রন- মা �বানরীর মতদির। 
তকেটু অদ্টুি তক্রো প্তক্রোে মায়ের িদেটুগয়লর 
দুটি মধ্যমা এবং হায়ি ধরা নরমটুন্ড ভেয়ক �ৃতটি 
কয়রন একটি অমানটুতষক সিশাতচক অবেব- 
একটি শতক্ত। শুভ্র �টোচায়ে্যর আঞিাবহ ভ�ই 
তিশাচ মাত্ দশ তদয়ন কাতেল খায়নর স�ন্যদলয়ক 
প্াে তনতচিহ্ন কয়র ভদে। 
িারিয়রর ইতিহা� অি্যন্ত ক্রীণ, ে্যাকায়�। 
শতক্ত ভ�ন আয়রা িয়নয়রা বের �টুয়খ রাজত্ব 
কয়রন। মা �বানরীর এই মতদিয়র বংশানটুক্রতমক 
েজমান হন �টোচাে্য বামটুয়নরা। আর ভেমন�ায়ব 
হোৎ আতব�ূ্যি হয়েতেল ভিমনই হোৎ অন্ততহ্যি 
হয়ে োে ভ�ই তিশাচ। তক কয়র?- ভকউ জায়ননা।
�কায়ল মতদিয়রর দরজা খটুয়ল মায়ের িূজার জন্য 
রক্তজবার মালা গাঁেতেয়লন নয়রাত্তম �টোচাে্য। 
�াময়নই অমাব�্যা। মায়ের মহািূয়জা। অয়নক 
কাজ বাকরী। হোি িাঁর ভচাখ িয়ি মায়ের 
িায়ের তদয়ক। ভদয়খন মায়ের িায়ের দুটি মধ্যমা 
ভনই। ভকবল িয়ি আয়ে দুটি জবা েটু ল। িায়দর 
রঙ কায়লা।

৫
- অমাবস্ার ২ দিন আগে  
ভিহয়টে শ্বশুরবাতি প্�ায়ির। একমাত্ ভময়ে 
মতণমালায়ক ভ�ই ১০ বের আয়গ প্�ায়ির 
হায়ি িটু য়ল তদয়ে অয়লাকবাবটু বয়লতেয়লন,-
- বাবা! আমার �ব তকেটু ভিামার হায়ি 
িটু য়ল তদলাম। আর তকেটু িায়রা না িায়রা ওর 



একটটু  েত্ন তনয়ো বাবা’।
িা, প্�াি ভবৌয়ক ভবশ �ায়লাই বায়�। বাজার-
-টাজার করা, িূয়জা িাব্যয়ন উিহার ভদওো 
ভমলা-ভটলাে তনয়ে োওো ভিা আয়েই; এ�ব 
োিাও প্�াি মায়ঝ মায়ঝ িেদিময়িা রান্াও 
কয়র। তবয়শষ কয়র িাঁচ বের আয়গ মতণমালার 
ভকায়ল েখন রতন এয়লা িখন প্�ায়ির খটুতশ 
আর ধয়রনা। ভগািা ভেয়কই শ্বশুরবাতিয়ি খটুব 
আদর প্�ায়ির। এখন রতণর দুটিটুতমর ভেলাে 
ভ�ই আদর আয়রা ভবয়িয়ে। অয়লাক আর িন্দা 
ভিা আদয়রর নাতিটিয়ক প্তিমায়� না ভদখয়ল- 
োকয়িই িায়রন না। চায়লর ব্যব�াে েিই 
কাজ োক, িাই প্�ািয়ক �বতকেটু ভেয়ল মায়� 
একবার শ্বশুরবাতি ভেয়িই হে। এবারও তদন 
তিয়নক আয়গ ভিহয়টে এয়�তেল ওরা। গ্ায়মর 
বাতিয়ি প্�ায়ির বাবা-মা  রয়ে তগয়েতেয়লন। 
প্�ায়ির এক িটু য়িা �ম্ন্ধরী এয়�তেয়লা ভিহয়টে। 
তদন তিয়নক হই-হল্া কয়র, আড্ডা ভময়র ওয়দর 
�মেটা �ালই ভকয়ট ভগয়লা। দুিটুয়রর খাওো 
ভখয়ে বায়� উয়ে উেয়ি তবয়কল। গ্ায়মর ভেয়ক 
২ তকতম দূয়র বা� স্টয়িয়জ প্�ািরা েখন 
নাময়লা- িখন রাি ৯টা বায়জ। ও�মান তমঞা 
�য়ঙ্গ �য়ঙ্গ ব্যাগ-িত্তর গাতিয়ি িটু য়লই টাঙ্গাটাে 

উয়ে বয়�।
- ‘বাবটু! একটটু  িািািাতি চয়লন বাবটু। 
তদনকাল �ায়লা নে’।
- ‘ভকন? আবার ডাকাতি শুরু হয়লা 
নাতক? এতদয়ক ভিা ডাকাি ভনই ও�মান!’
- ‘ডাকাতি লে বাবটু! গ্ায়ম অদ্টুি তকেটু 
ঘটনা ঘয়টয়ে। ময়ন হে…… ভিঁনারা’।
- আঃ! ও�মান! েত্ত �ব বায়জ কো’।
প্�াি উতিয়ে ভদে। রায়ির ঘনােমান অন্ধকায়র 
মতণমালার মটুখটা ভদখা োে না। রতণ ঘটুতময়ে 
িয়িয়ে। প্�ায়ির হাত�র উত্তয়র ও�মান 
তমোঁর গলা ভেয়ক একটা ‘ভঘাঁি’ শব্দ ভবয়রাে 
শুধটু। এক তকতমর ভবতশ তগয়ে জলা আর জঙ্গয়লর 
শুরুর তদয়ক হোি দাঁতিয়ে োে গাতিটা। তবরক্ত 
হয়ে প্�াি প্শ্ন কয়র,-
- ‘আবার তক হয়লা? এই ভিা বলয়ল 
িািািাতি ভেয়ি হয়ব’।
- ‘গাতি আর োয়বনা, বাবটু’ ঘিঘয়ি 
গলাে ও�মান উত্তর ভদে।
- ‘মায়ন?’- লাতেয়ে নায়ম প্�াি। 
টিমটিয়ম িারায়দর আয়লাে অবাক হয়ে প্�াি 
ভদয়খ ও�মায়নর শররীর িার তদয়ক তিেন তেয়র 
দাঁতিয়ে। জলার উির ক্রমশ লম্া হে ও�মায়নর 
োো। এবার িটুয়রা ১৮০০ ভঘায়র মাোটা। প্চণ্ড 
তবস্য়ে, �য়ে আর আিয়ঙ্ক প্�াি ভদয়খ এ ভিা 
ও�মান নে। এ হয়লা… এ হয়লা… নামটা ময়ন 
িিয়ি িিয়ি ভ�ই ক্রটু দ্ধমূতি্য বরী�ৎ� তহংস্রিাে 
প্�াি ভ�য়নর মটুণ্ডটুটা ধি ভেয়ক তেঁয়ি তনয়ে 
তচয়বায়ি োয়ক।

৬
- অমাবস্ার ১ দিন আগে  
- গ্ায়ম এ�ব করী হয়ছে বলয়িা ভবৌমা?’
- ‘তক জাতন! আমার তকন্তু খটুব �ে 
করয়ে, কাকরীমা’। - ভঘাষতগতন্র প্য়শ্নর উত্তয়র 
অতণমা শুকয়না গলাে বয়ল।



- ‘একটা তবষে লক্্য কয়রয়ো ভবৌমা? 
মা �বানরীর মতদিয়র ভেতদন ভেয়ক োকুরমশাই 
মূতি্য আর জবােটু য়লর ব্যািারটা ভদয়খয়েন 
িারির ভেয়কই ভেন অশশলরী ব্যিারগুয়লা 
ঘটয়ে’।
- ‘িারির ভেয়ক তক বলয়েন কাতকমা। 
ভ�ইতদনই ভিা �কায়ল আমার ‘িান্তা’ভক 
ভদখয়ি ভিলাম না। দুিটুয়র োকুরয়িা খবর 
আনয়লা হািমটুিমটুতির জঙ্গয়লর ধায়র একটা 
োঁকা জােগাে নাতক একটা গরুর নাতি�টু ঁতি 
তেঁয়ি ভবর কয়র, খাবলা খাবলা মাং� িটু য়ল 
তনয়ে…… উফ্’।– গলা বটুয়জ আয়� অতণমার।
- প্েয়ম ভিা �বাই ভ�য়বতেয়লা ভকায়না 
তহংস্র জন্তু-টন্তু হয়ব। তকন্তু প্�ািয়দর ঘটনাটার 
ির…… তক �াংঘাতিক! তিনজনয়ক এবং 
ও�মানয়ক এমন�ায়ব তেঁয়ি খটুঁয়ি ভখয়েয়ে ভে 
ভচনা োেনা। তকন্তু; ও ভক?’
অতণমা ভকায়না উত্তর ভদে না। ভগাটা গ্ামটা ভেন 
ভকায়না অনাগি মহাপ্লয়ের আশঙ্কাে েম ভময়র 
ভগয়ে। এক তবস্রীণ্য, তনঝটু ম, তনস্ব্ধিা ভেন। �য়ন্ধ্য 
নাময়িই আটচালার আড্ডা বন্ধ। ভদাকায়নর 
ঝাঁি বন্ধ হয়ছে িািািাতি। িয়ে মানটুষ ভনই, 
বাতিগুতলয়ি শব্দ ভনই, এমনতক চরাচয়র অন্য 
ভকায়না প্াণরীর আওোজও ভনই। এরই ময়ধ্য 
একটা কো ময়ন িিয়িই তকেটুটা অন্যমনস্ হয়ে 
োে অতণমা। িতরবি্যনটা ভে তিনতদন আয়গই 
ভদয়খতেল। লক্ কয়রয়ে ২ তদন আয়গ। হোৎ 
কয়রই তিো�ার দুটিটুতমগুয়লা �ব বন্ধ হয়ে ভগয়ে 
ভেন। তদয়নর অতধকাংশ �মে তক রকম অন্যমনস্ 
োয়ক ভময়েটা। ভ�তদন হোৎ ওর ভচাখদুয়টার 
তদয়ক িাকায়িই তশরদাঁিা তদয়ে একটা তহয়মল 
ভস্রাি ভনয়ম তগয়েতেল। এ তক ভদখয়ে ভ�! আট 
বেয়রর ভময়ের ভচাখ অিটা গ�রীর, অিটা লাল 
তক কয়র হয়ি িায়র! িতরবি্যনটা মাত্ কয়েক 
ভ�য়কয়ণ্ডর জন্য তেল। অতণমার মাো ঘটুয়র 
তগয়েতেল। �টু ল ভদখল নাতক!

- ‘ও মা! তক িাতকয়ে আয়ো অমন 
কয়র! ভখয়ি দাওনা। তখয়দ ভিয়েয়ে’।
তিো�ার কোে চময়ক ওয়ে অতণমা। কই! তকেটু 
ভনই ভিা। তকন্তু একটটু  আয়গই ভিা ক্রটু দ্ধ তিো�ার 
কোে চময়ক ওয়ে অতণমা। কই! তকেটু ভনই ভিা। 
তকন্তু একটটু  আয়গই ভিা ক্রটু দ্ধ আেি আনয়ন ভেন 
�বতকেটু �স্ কয়র ভদয়ব। তক িরীরে, মম্যয়�দরী, 
রক্ত প্াতবি দৃতটি! আয়রা একটা ব্যািার! অতণমা 
কাউয়ক তকেটু বয়লতন। ত�য়িশয়কও না। ২ তদন 
ভেয়ক মাঝরায়ি একটা শব্দ হওোর �য়ঙ্গ �য়ঙ্গ 
দরজাটা অল্প োঁক হে। তবোনা ভেয়ক একটা 
োো উয়ে োে দরজার তদয়ক। অতণমা শ্বা� বন্ধ 
কয়র োয়ক। োোটা প্াে ভ�য়� ভ�য়� দরজার 
বাইয়র উয়োন তদয়ে ভনয়ম োে। অতণমা লক্্য 
কয়র বাতির বাইয়র োয়ছে তিো�া। হায়ি ধরা 
বাগায়নর ডাব িািা কাটাতরটা।

৭
- অমাবস্ার দিন; সকাগে 
গ্ায়মর আটচালাে ��া বয়�য়ে। বি বি মাোরা 
রয়েয়েন। রয়েয়েন স্ানরীে োনার দায়রাগা 
বাবটুও। িটুতলশ অবশ্য �মস্ মৃিটু ্যয়কই ভকানও 
তহংস্র বন্য জন্তুর কাণ্ড বয়লয়ে। িবটুও �বানরীর 
মতদিয়রর িায়শ সবশায়খর মহা অমাব�্যার ভমলা 
বন্ধ, এমনতক িটুয়জাও বন্ধ োকয়ব ভজয়ন আইন-
রক্করা আর চটু ি কয়র বয়� োকয়ি িায়রনতন। 
স্েং এম.এল.এ. �ায়হব খবর তনয়েয়েন। 
িাবতলক ইন্ায়রয়স্টর ব্যিার। আজয়কর তমটিং-এ 
একটা িতরকল্পনা তনয়ে ত�দ্ধায়ন্ত আ�ার জন্যই 
দায়রাগা িাি� খািঁা উিতস্ি আয়েন। হাইস্টু য়লর 
মাস্টারমশাই মাখনবাবটু গলা খাকরাতন তদয়ে শুরু 
করয়লন,-
- ‘িাহয়ল? �বাই করী বলয়েন? 
আমায়দর কি্যব্যটা করী?’
- ‘কি্যব্য আর করী? তিশাচটায়ক জ্যান্ত 
িটুঁয়ি ভেলব’।– নান্টু ঝাঁতঝয়ে ওয়ে।



ভেতদন জঙ্গয়ল অঞিান হে োওোর ির ভেয়ক 
নান্টুর �ঙ্গরী বািন আর ন্যালা ভবিাত্তা। নান্টুর 
ভমজাজ আগুন হয়ে আয়ে।
- ‘অলম্টুয়ষর ময়িা কো বয়লা না, 
নান্টু! কাল রায়ত্ িাঁচজয়নর ভগাটা �াচ্য িাটি্যটাই 
টটু কয়রা টটু কয়রা হয়ে ভগয়ে। ল্যাজা, মটুয়িা অবতধ 
ভচনা োয়ছে না। বা� ওোয়ি হয়ব, বটুঝয়ল ভহ! 
এ গ্ায়মর বা� ওোয়ি হয়ব। এ তিশায়চর �ায়ে 
এঁয়ট ওো মানটুয়ষর কম্ম নে’।– ভঘাষবাবটু তবলাি 
কয়র ওয়েন।
- ‘আিতন োমটুন ভিা মশাই! �াহ� না 
োকয়ল কাকরীমার আঁচলটা তদয়ে ভঘামটা িয়র 
িাতলয়ে োন। েত্ত�ব ক্োয়ট বটুয়িার দল’। নান্টু 
িিিাে।
- ‘ওয়র ভ�তদয়নর ভিালািান! 
আমায়দর ক্োয়ট বটুয়িা বলা……!’- সহ সহ 
কয়র ওয়েন ভঘাষবাবটু, দা�বাবটুরা। ভেৌবয়নর 
অিরাহ্ন ভিতরয়ে ভপ্ৌঢ়য়ত্বর আতঙনাে প্য়বশ 
করা মাখনবাবটু উয়ে দাঁিান। মাখনবাবটুর মাো 
তচরকালই োণ্ডা।
- ‘আঃ! তক হয়ছেটা করী? অ্যাই নান্টু। 
চটু ি কর। অতিতরক্ত, অবটুঝ �াহ� হেকাতরিার 
�মান। আর ভঘাষবাবটু! শুধটু হিাশ হয়ে মৃিটু ্যর 
অয়িক্া করয়ল হয়ব! মানটুষ হয়ে জয়মেতে েখন- 
ভশষ ভচটিা কয়র ভদখয়বা। তকন্তু! আমার একটা 
খটকা আয়ে’। মাখনবাবটু চটু ি করয়িই �রীিটা 
আকুল হয়ে বয়ল ওয়ে,-
- ‘করী, মাটিারমশাই। করী?’
- ‘আিনারা লক্্য কয়রয়েন তকনা 
জাতননা, ভেতদন মা �বানরীর িায়ের দুটি মধ্যমার 
জােগাে দুটি কায়লা জবা ভদয়খতেয়লন োকুর 
মশাই, তিশাচটার হি্যালরীলা শুরু হয়েয়ে িার 
আয়গরতদন রাি ভেয়ক। িারির েি অমাব�্যা 
এতগয়ে আ�য়ে িি বািয়ে িার রক্তক্টু ধা। 
প্েয়ম প্�ািয়দর তিনজন ও ও�মান তমোঁ- এই 
চারজন। িারির �াচ্য িাটি্যর িাঁচজন এবং… 

এবং… আিনারা হেয়িা জায়নন না কাল রাি 
ভেয়ক ভমািল মশাইও তনয়খাঁজ। আমার ময়ন 
হয়ছে মা �বানরীর মতদিয়রর ইতিহায়�র �ায়ে 
এই ঘটনার একটা তকেটু ভোগ আয়ে। এ �ম্পয়ক্য 
�টচাযমশাই তকেটু আয়লাকিাি করয়ি িায়রন 
তক?’
আটচালার এক ভকায়ণ চটু ি কয়র বয়� এিক্ণ 
�বার আয়লাচনা শুনতেয়লন নয়রাত্তম �টোচাে্য। 
আয়স্ আয়স্ বয়ল ওয়েন,- 
- ভেতদন মায়ের িায়ে ঐ অলক্টু য়ণ 
কাণ্ডটা ভদতখ, ভ�তদনই আমার ময়ন কু ডাকতেল। 
বাতি তেয়র বাবায়ক তজয়ঞি� কতর। আিনারা 
জায়নন,- আমার বাবা, তবিয়জাত্তম �টোচায়ে্যর 
বে� িঁচানব্বই। এই বেয়� তিতন �াল কয়র 
শুনয়িও িান না। বা �বতকেটু ময়নও রাখয়ি 
িায়রন না। িবটু অয়নক ভচটিা কয়র বাবার কাে 
ভেয়ক ভেটটু কু জানয়ি ভিয়রতে িা বলতে’। - 
একটটু  ভেয়ম �টচাজ্ মশাই ভের শুরু কয়রন,- 
- ‘কাতেল খাঁ এবং িার ভ�নাবাতহনরী 
�ম্পূণ্য ধ্ং� হয়ে োবার ির শতক্ত ভ�ন 
শুভ্র�ত্ত্বত্তম �টোচাে্যয়ক ভডয়ক এই গ্াম ও চার 
িায়শর আরও িাঁচটি গ্াম িার নায়ম তলয়খ তদয়ি 
চান। শুভ্র�ত্বত্তম এই জােগরীরদাররী অস্রীকার 
কয়র বয়লন- তিতন �ামান্য রোহ্মণ মানটুষ। মতদিয়রর 
ভ�বায়েি হয়ে োকয়ি িারয়লই তিতন ও িাঁর 
িতরবার খটুতশ। এ িে্যন্ত �ব ঠিকোকই তেল। 
ভগাল বাঁধয়লা িাঁর �ৃটি অতমি শতক্তর আধার 
ভ�ই তিশাচয়ক তনয়ে। আিনারা জায়নন শতক্তর 
তবনাশ করা প্াে অ�ম্ভব। শুভ্র�ত্ত্বত্তম মহাষতটক্র-
োর ময়ন্ত্র আবদ্ধ কয়র ভ�ই তিশাচয়ক কায়লর 
গয়�্য অন্তররীন কয়র রায়খন।  তকন্তু শতক্ত ভ�য়নর 
ময়িা প্াে ভকউই জানয়িন না ভে মৃিয়দয়হর 
উির শব�াধনা কয়র তিতন ভ�ই তিশাচয়ক �ৃতটি 
কয়রন। ভ�টা তেল কাতেল খারঁ এক অতি অি্যাচাররী, 
মহায়ক্রাধরী তহদিটু ভ�নািতির মৃিয়দহ। ঐ ভ�না-
িতিয়ক শুভ্র�ত্ত্বত্তম ভগািয়ন হি্যা কয়রতেয়লন 



িাঁর িতরবায়রর �ম্ভ্রম রক্ায়ে্য। শুভ্র�ত্ত্বত্তম 
তত্কালদশশী িতণ্ডি তেয়লন। তিতন জানয়িন ভে 
িাঁর ময়ন্ত্রর ভজার একতদন েটু তরয়ে োয়ব। প্াে 
চারয়শা বের ির কায়লর অন্তজ্যাল তেঁয়ি ভবতরয়ে 
আ�য়ব ভ�ই তিশাচ। এিতদন অ�টু ক্ত োকার ির 
িার তনঃ�রীম ক্টু ধা আয়রা �ব্যগ্া�রী হয়ে আত্ম-
প্কাশ করয়ব। আর িখন ভকায়না িন্ত্রময়ন্ত্রর 
শতক্তই িায়ক িরাস্ করয়ি িারয়ব না। ভ� প্েম 
ধ্ং� করয়ব োর রক্ায়ে্য িার �ৃতটি ভ�ই শতক্ত 
ভ�য়নর বংশধরয়দর। িারির ভগাটা গ্াম। আর 
অমাব�্যার তদন ভ� েখন গ্ায়মর ভ�বায়েিয়ক হি্যা 
করয়ব িারির ভেয়ক এই �বানরীগয়জে বাি-
-তিয়িয়মার ত�য়টয়ি বাতি ভদবার জন্য একটা 
ভলাকয়কও আর খটুঁয়জ িাওো োয়ব না। কুকুর 
আর শকুন োিা ভকায়না প্াণরীর োোও ভোঁয়বনা 
এই মাটি’।– �টোচাে্য মশাই োমার ির আটচালাে 
তিন িিয়লও শব্দ ভশানা োয়ব। শুধটু �াহ�রী নান্টু 
অতস্র হয়ে িােচাতর করয়ে। অনাগি �তবষ্যৎ 
প্য়ি্যয়কর �াষা ভকয়ি তনয়েয়ে। শুধটু মাখন 
মাস্টার অস্টুয়ট আিমেয়নই বয়ল ওয়েন,-
- ‘তকন্তু ভকানও উিাে-ই ভনই?’
- ‘বাবা বয়লয়েন – একমাত্ মা 
�বানরীই িায়রন আমায়দর রক্া করয়ি’।– 
�টচায্ উত্তর ভদন।
- ‘িার মায়ন?’- অবাক হয়ে তজয়ঞি� 
কয়রন মাখনবাবটু।
- ‘আতম জাতন না’।

৮
- অমাবস্ার দিন; রাগরে 
আজ মহা অমাব�্যার তদন মা �বানরীর মতদিয়র 
মহা ধূমধাম কয়র িূয়জা হবার কো তেল। 
তকন্তু �কয়লর ভ�ই আয়লাচনার ির গ্ায়মর 
ভকউই আর বাতির বাইয়র োকার ঝটু ঁতক ভনেতন। 
�তক্তর ভচয়ে �য়ের দাম ভবতশ। গি চারয়শা 
বেয়রর ময়ধ্য এই প্েমবার তনষ্প্রদরীি োকয়ব 

মা �বানরীর মতদির; এই মহাঅমাব�্যাে। 
মাঝরাি ভশষ হয়েয়ে তক হেতন, একটা শনশন 
হাওো উেল। িারই ময়ধ্য �রীয়িয়শর ময়ন হল 
ভক ভেন দূর ভেয়ক ভময়েতল গলাে একবার 
‘আে, আে, আে’ কয়র ভডয়ক ভগয়লা। 
�কায়লর ভ�ই আয়লাচনার ির বাতি তেয়র 
অতণমা �ব বয়লতেল �রীয়িশয়ক। আজ রায়ত্ 
�বতকেটুর ভশষ ভদয়খ োিয়ব �রীয়িশ। তিো�া 
িার হৃদয়ের টটু কয়রাগুয়লা জটুয়ি সিতর। িায়ক 
ভ� তকেটুয়িই তিশাতচনরী হয়ে ভেয়ি ভদয়ব না। 
ভচাখ বটুয়জ শুয়ে আয়ে �রীয়িশ। বি ঘতিটাে 
েং কয়র একটা শব্দ হল। রাি একটা। এইবার 
তবোনাে একটা মৃদু নিাচিা ভটর িাে ভ�। 
ইতন্দেগুয়লা �জাগ হয়ে উেল। তিোশা উেয়ে 
তবোনা ভেয়ি। মায়ঝয়ি লাতেয়ে নামল। 
ঝটু ং কয়র শব্দ হল নূিটুয়রর। তমতনট তিয়নক 
অয়িক্া। �রীয়িষ তনঃ�ায়ি উয়ে িয়ি। �ারা 
বাতি চটু িচাি, ভকাোও ভকানও শব্দ ভনই। 
উয়োয়নর তদকটাে আ�য়িই ঝটু ং ঝটু ং শব্দটা 
তমতলয়ে োে। বাতির বাইয়র ভবতরয়ে ভগল 
তিো�া। �দয়রর তদয়ক ভেয়িই দুটি োো 
মূতি্য ভবতরয়ে আয়� অন্ধকার ভেয়ক। নান্টু 
আর মাখন মাস্টার। নয়রাত্তম �টোচাে্যয়ক বলা 
আয়ে – মা �বানরীর মতদিয়র োকয়বন। 
তেতস্ত�য়ে বয়ল নান্টু-



- ‘জলার তদয়ক োয়ছে’।
- ‘তক �ব্যনাশ! ঐতদয়কই ভিা মায়ের 
মতদির!’ – আি্যনাদ ভচয়ি মাখনবাবটু বয়লন। 
তশকায়র ভবতরয়েয়ে তিো�া? বটুকটা ধক কয়র 
ওয়ে �রীয়িয়শর। িার কতলজা; িার নেয়নর 
মতণ; িার প্ায়ণর ভচয়ে তপ্ে; িার একমাত্ কন্যা- 
তিো�া!- তিশাচ? ভ�িয়রর ধাক্াটা �াময়ল 
ভচাোল শক্ত কয়র �রীয়িশ।
- ‘অস্র তকেটু তনয়েয়ো?’
নান্টু তনয়েয়ে লম্া একটা েটুতর আর মাখন বাবটু 
তনয়েয়েন ভলাহাে বাঁধায়না একটা লাঠি। 
এতদক-ওতদক িাতকয়ে ওরা মনস্ কয়র রাস্াটা 
ভেতদয়ক ভবঁয়ক ভঘায়ষয়দর িটুকুয়রর িাশ তদয়ে 
ভগয়ে ভ�ইতদয়কই োয়ব। তকেটুটা তগয়ে হায়ির 
টচ্যটা একবার জ্বাতলয়েই বন্ধ কয়র �রীয়িশ। ভ�ই 
টয়চ্যর আয়লাে ভ�য়কয়ণ্ডর �গাংয়শ 
মাখনবাবটু দুটি তজতন� ভদখয়ি িান। এক নম্র; 
দু-িাটি নূিটুর ভক ভেন খটুয়ল ভরয়খ ভগয়ে রাস্ার 
উিয়র। িায়ি আবার ত�ঁদুর মাখায়না। দুই নম্র; 
মাটিয়ি িায়ের োয়ির িায়শ িাঁোর হাি ও 
রক্ত। আজ রায়ত্ িাহয়ল কতচ িাঁো তদয়ে শুরু 
কয়রয়ে তিশাচটা। রাস্াটা ভগয়ে মা �বানরীর 
ম তদির েটুঁইয়ে জলা  আর জঙ্গয়লর তদয়ক। 
মাখনবাবটুর ময়ন হতছেল টয়চ্যর আয়লাে আরও 
একটা করী ভদখয়লন; তকন্তু ভ�টা ভে করী তকেটুয়িই 
ময়ন করয়ি িারয়লন না। হাঁটয়ি হাঁটয়ি ওরা 
ভটর িাতছেল িচা রক্ত-মাং� ভমশা গন্ধটা ধরীয়র 
ধরীয়র বািায়� িাক ভখয়ে ভখয়ে তমশয়ে। তমতনট 
িাঁয়চক হাঁটার িয়র বাঁ িায়শ একটা বয়িা আশ-
শ্যাওিার ভঝাি এয়লা। ভ�টার িয়রই ভখলার 
মাে। িারির মতদির। মতদিয়রর তিেয়নই খাল, 
জলা আর চঙ্গল। মতদিয়র লটুতকয়ে োকার কো 
নয়রাত্তম �টোচায়ে্যর। এখান ভেয়কই ওরা 
ভদখয়ি ভিল একটা োোমূতি্য রাস্া ভিতরয়ে 
মায়ে নাময়ে। ভ�ই ভঘার অন্ধকায়রর ময়ধ্যও 

ভ�ই কায়লা োোটির অবেব তচনয়ি �টু ল হে না 
ওয়দর। ওটা তিো�া। তকন্তু তিো�ার হায়ি ওটা 
তক? তিনজয়নই চট কয়র আশশ্যাওিার ভঝায়ির 
তিেয়ন �য়র আয়�। ধরীয়র ধরীয়র তিেটু তনয়ি 
হ য় ব  ত ি ে া � া র ।  ত ব দিটু ম া ত্  শ ব্দ  হ য় ল ই 
�ব্যনাশ। ঠিক এই �ময়ে তিশায়চর গায়ের 
গন্ধটা ভেন এই অন্ধকায়রর ময়িাই দি কয়র 
ভবয়ি উেল। প্বল ভবয়গ বতম উয়ে আ�য়ি 
চাইল ওয়দর। েতদও তিো�ার তদক ভেয়ক 
নজর �রাতছেল না ভকউ। তিো�াও ভেন মায়ে 
ভনয়ম একটটু  েময়ক দাঁিায়লা। তশোল ভেমন নাক 
উতচঁয়ে বািায়� গন্ধ ভশাঁয়ক ঠিক ভ�ই�ায়ব মায়ে 
উঁচটু  কয়র ভ�ই�ায়ব গন্ধ শুঁকয়ি লাগল। তনয়জর 
বটুয়কর ধক্ ধক্ শব্দটা শুনয়ি িাতছেল �রীয়িশ। 
করী শুঁকয়ে তিো�া? িায়দর গায়ের গন্ধ? িার 
অতি আদয়রর ভময়ে; োয়ক একটা জমেত্রুটি 
�য়ত্ত্বও ভ� বটুয়ক আঁকয়ি ধয়র আকণ্ঠ চটু ম্ন কয়র; 
ভ� খায়ব িার বাবায়ক? তিশাতচনরী? �রীয়িয়শর 
তিেটা খাময়চ ধয়রন মাখনবাবটু। ঠিক ভ�ই �মে 
একটা অঘটন ঘয়ট ভগল। একটা কাঁটায়ঝায়ি 
িা িিয়ি ‘আহ্’ শব্দ কয়র উেয়লন মাখন 
মাস্টার। ভ�ই শব্দ শুয়ন ধরীয়র, অতি ধরীয়র তিেয়ন 
ঘটুরয়লা তিো�া। িারির টকটয়ক ভচাখ ভময়ল 
িাকায়লা ওয়দর তদয়ক। এরির ভ�ই অন্ধকার 
আকাশ আর মায়ের ব্যাকড্রয়ি ওয়দর তদয়ক 
এতগয়ে আ�য়ি লাগল। �রীয়িয়শর ভচায়খর িারা 
নিতেল না ভ�ই �োল অবেব ভদয়খ। তিোশার 
ভিেয়ন তনঃশ্বা� বন্ধ কয়র দাঁতিয়ে আয়ে মা 
�বানরীর মতদির। দুখটু তমঞার জলা, হািমটুিমটুতির 
জঙ্গল আর জঙ্গয়লর ধায়র একটটু খাতন োঁকা 
জােগাে গতজয়ে ওো জবাগাে। মায়ের �াময়ন 
�রু িে ধয়র এতগয়ে আ�য়ে একটি বাতলকামূতি্য 
োর হায়ি ধরা তজতন�টা রাস্ার িােয়র ভলয়গ 
এক �রীতিপ্দ আওোজ িটু লয়ে।
- েং, েং, েং। - �য়ে ভেন িাের হয়ে 
োে �রীয়িশ। িায়শর মানটুষগুয়লায়কও ভদখয়ি 



িাে না ভ�। চািা অন্ধকায়র ভেয়ক ভদে �বতকেটু। 
এিক্য়ণ হায়ি ধরা তজতন�টার আদিাজ িাে 
�রীয়িশ। িায়দর বয়িা কাটাতরটা। িাহয়ল 
আজ আর খাতলহায়ি নে; অস্ত্রহায়ি তশকায়র 
ভবতরয়েয়ে �বানরীগয়জের তিশাচ। ঠিক এই-
�মে ভচায়খর �াময়ন হোৎ কয়র কুোশার 
একটা তমতহ িদ্যা ভনয়ম আয়�। খটুব ভবতশক্ণ 
নে, কয়েক ভ�য়কয়ণ্ডর জন্য। িদ্যা �য়র ভেয়ি 
হি�ম্ �রীয়িশ ভদয়খ জােগাটাে ভ� একা। 
িার �াময়ন, তিেয়ন আর তকেটু ভনই। তিো�া 
উধাও। মায়ের তদয়ক আয়রা �য়র এল ভ�। দু-
-একবার চািাস্য়র নান্টু আর মাখন মাস্টায়রর  
নাম ধয়র ডাকল। অন্ধকার হাওো ভেন আশ-
শ্যাওিার ভঝায়ি িাক ভখয়ে তখলতখল কয়র 
ভহয়� বলয়লা,- 
- ‘ভকউ ভনই! ভকউ ভনই!’- আর 
ঠিক ভ�ই �মে ব্যিারটা কায়ন এল িার। 
েখনই ভ� িা ভেলয়ে, মায়ে িয়ি োকা 
শুকয়না িািার উির, ঠিক িখনই আর 

একজনও িা ভেলয়ে একটটু  িোয়ি। ভেন 
�রীয়িয়শ িািা মাতিয়ে োবার শয়ব্দ লটুয়কায়ি 
চাইয়ে তনয়জর িা ভেলার শব্দ। ভ�ই তনজ্যন 
অন্ধকায়রর ময়ধ্য ভক ভেন অতি েয়ত্ন অতি 
�ন্তি্যয়ণ অনটু�রণ করয়ে িায়ক। প্বল �য়ে 
েকেক্ কয়র কাঁিয়ি লাগল �রীয়িশ। দরদর 
কয়র ঘাময়ে ভ�। িবটু িূব্য িতরকল্পনা ময়িা 
ভ� এয়গায়ি লাগল মতদিয়রর তদয়ক। মায়ের 
মাঝখায়ন একটা িাের িয়ি। ভোয়টায়বলাে 
কিবার এই িােরটায়ক উইয়কট বাতনয়ে 
ভখয়লয়ে িারা। ভ�খায়ন বয়� একটটু  তজয়রায়ি 
োয়ব, ঠিক ভ�ই �ময়ে আকাশ বািা� তশউয়র 
তদয়ে ভক ভেন ভখালা গলাে ভডয়ক উেল,- 
‘আে ভর আে, আে ভর আে……’। ভ�ই 
ডাক শুয়ন বটুকটা খাতল হয়ে ভগল �রীয়িয়শর। 
তদগতবতদক ঞিান হাতরয়ে ভ� ভদৌয়িায়ি লাগল 
মতদিয়রর তদয়ক। িার িায়ে কাঁটার ময়িা 
েটু টয়ি লাগল িােরকুতচ। তকছেটু গ্াহ্য করল 
না ভ�। িাগয়লর ময়িা েটুটয়ি লাগল। ময়ন 



ভনই কিক্ণ িাগয়লর ময়িা ভদৌয়িয়ে ভ�, 
এমন �মে ভেন হোৎ কয়রই মােটা ভশষ 
হয়ে ভগল িার �াময়ন। েময়ক দাঁতিয়ে 
িিল �রীয়িশ। �াময়ন মা �বানরীর মতদির। 
তকন্তু মতদিয়রর চািায়ল ওটা করী? একদলা 
আঁধার ভেন করীয়�র ওিয়র ঝটু ঁয়ক বয়�তেল 
িার তদয়ক তিেন তেয়র। �রীয়িয়শর িায়ের 
শব্দ শুয়ন ভ�ই ভঘার কায়লা অন্ধকার তেয়র 
িাকায়লা িার তদয়ক। িারির ধরীয়র ধরীয়র 
উয়ে দাঁিাল। লাল টকটয়ক তজ� বার কয়র 
একবার ভেন ভোঁট ভচয়ট তনল ভ�ই জমাট 
কায়লা অন্ধকার। িারির তখলতখল কয়র 
ভহয়� উেল ভ�। ভ�ই অিাতে্যব হাত� শুয়ন 
শররীয়রর প্তিটি রয়ক্তর ভোঁটা জয়ম ভগল 
�রীয়িয়শর। হায়ি িায়ে বল ভিল না ভ�। 
হাঁটটু  মটুয়ি বয়� িিল। আর ঠিক িখনই িার 
ভচায়খ িিল কার ওির এিক্ণ ঝটু ঁয়ক তেল 
ভ�ই অন্ধকায়রর িটুজে। িটুয়রাতহি শ্রী নয়রাত্তম 
�টিাচায়ে্যর ঞিানহরীন শররীর। নরক ভেয়ক 
উয়ে আ�া �াক্াৎ কালতিশাচটা িখন এক 
িা এক িা কয়র এতগয়ে আ�তেল �রীয়িয়শর 
তদয়ক। িার মটুখ ভেয়ক রয়ক্তর ভেনা উয়ি 
োতছেল আয়শিায়শর বািায়�। ভ�ই 
অমানটুতষক �োল বরী�ৎ�িার �াময়ন 
এিক্ণ জতময়ে  র াখ া  ভশষ  � াহ�টটু কু 
এয়কবায়রই উয়ি ভগল �রীয়িয়শর। িবটু িার 
�াময়ন এই নরয়কর জরীবটিয়ক তচয়ন তনয়ি 
অ�টুতবধা হল না িার। তনয়জর ভচাখয়ক 
তবশ্বা� করয়ি িারতেল না ভ�! িালায়ি 
তগয়েও িারল না। িয়ি ভগল মতদিয়রর 
ত�ঁতিয়ি। এবার তিশাচটা িার বয়িা বয়িা 
হািদুয়টা নাতময়ে আনয়লা �রীয়িয়শর কয়ণ্ঠর 
উির। নারকরীে দুয়টা হায়ির বয়িা বয়িা 
বাঁকায়না নখ �য়ব গলাে েটু টিয়ে িটু য়লয়ে 
শাতণি ভশাতনয়ির ধারা, ভচায়খর �াময়ন 

�োবহ মৃিটু ্য ভনয়ম আ�য়ি ভদয়খ েখন প্াে 
অঞিান �রীয়িশ; এমন �মে ময়ন হল তিেন 
ভেয়ক ভক ভেন মাোটা ভটয়ন ধরল ভ�ই 
তিশায়চর। িারিয়র শুধটু একটা তজতন�ই 
ভদখয়ি ভিল �রীয়িশ, একটটু  উির ভেয়ক 
একটা বি কাটাতর ভনয়ম এল নান্টুর গলাে। 
ধি ভেয়ক মটুণ্ডটুটা আলাদা হয়ে ভগল নান্টু 
তিশায়চর। আর তনয়ি িারল না �রীয়িয়শর 
স্ােটু। শুধটু অঞিান হয়ি হয়ি দু’ভচাখ বটুয়জ 
আ�ার আয়গ ভ� ভদখল একিায়শ িখনও 
িয়ি আয়ে ধিেি করয়ি োকা নান্টুর 
কায়লা ভলামশ লাশ, আর বাঁ হায়ি ভ�ই 
কাটা মাোটা ধয়র ডানহায়ি চটু ঁইয়ে িিা 
কাটা তরটা টানয়ি টানয়ি মতদিয়রর মূল 
গ�্যগৃ য়হর  ত দ য়ক  ভেঁয়ট  ে া য়ছে ি ার 
একমাত্ ভময়ে তিো�া।  ম াখনবাবটু 
অন্যিাশ ভেয়ক ভদখতেয়লন ভগাটা ঘটনাটা। 
িাঁর অবস্াও জরীবমেৃয়ির মি। তচত্ত তবকল-
িার ভশষ িে্যায়ে হোৎ িার খটকাটা ময়ন 
িয়ি ভগল। টয়চ্যর আয়লাে িটুকুিিায়ির 
রাস্াে ভে িায়ের োি তিতন ভদয়খতেয়লন 
ভ�ই িা দুটির মধ্যমা ভনই। তিতন জায়নন – 
জমে ভেয়কই তিো�া িার দুটি িায়ে একটি 
কয়র আঙটু ল োিাই জয়মেয়ে। িাঁর ময়ন 
িিল তবিজত্তম �টোচায়ে্যর কো,-
- একমাত্ মা �বিাতরনরীই িায়রন 
আমায়দর রক্া করয়ি’। ভ�ার হয়ে 
আ�তেল। ঞিান তেয়র ভিয়ে নয়রাত্তম 
�টোচাে্য আবৃতত্ত করতেয়লন,-
“ন িায়িা, ন মািা, ন বন্ধটুণ্য, দািা ন, িটুয়ত্া 
ন, িটুত্রী ন, �ৃয়ি্যা ন �ি্যা;
ন জাো, ন তবদ্যা, ন বৃতত্তম্যশমব, গতিস্তং 
গতিস্তং ত্বয়মবা �বানরী।”
*    *    *    *



জীবনে কত সন্ধ্যা আনস। হযারিন়েও যযা়ে। 
রকন্তু রকছু সন্ধ্যা রিিন্তে হন়ে থেনক যযা়ে। 
আমযাি জীবনে থতমেই এক সনন্ধ্ এনসরছল 
বছি সযানতক আনে। থসই প্রেম থিযানেি 
সযামনে থেনেরছলযাম লতযা মনগেশকযািনক। শুধু 
রক লতযা ? আনিক রকংবেরন্ত আশযা থ�যাঁশনল। 
রছনলে দুই থবযাে ঊষযা ও মীণযা। আি রছনলে 
�যাই হৃে়েেযাে মনগেশকযাি। একমনচে পুনিযা 
মনগেশকযাি পরিবযাি ? থযে স্বননেি মনতযা।

অনেক বড় বড় রশল্ীি অেুষ্যাে থেনেরছ। থবশ 
কন়েকবযাি আশযা থ�যঁাশনলি েযােও শুনেরছ। 
রতরে থতযা আনেও থবশ কন়েকবযাি কলকযাতযা 
এনসনছে। রকন্তু লতযা! রতরে থতযা তযাি আনেি 
পঁরিশ বছনি এই িযানজধ্ পযাও িযানেেরে। আি 
তযাই থেেযাি সুনযযােও হ়েরে। থসবযাি কন়েকরেে 
আনে থেনকই হযাও়েযা়ে �যাসরছল েবিটযা- ২৪ 
ঘণ্যাি অেেধ্ সম্যাে অেুষ্যানে েযারক লতযা 
মনগেশকযাি আসনত পযানিে। বধ্যাস, থসরেেই 
ঠিক কনি থেললযাম, থয�যানবই থহযাক, এই 
অেুষ্যানে েযাকনতই হনব। রকন্তু কী কনি যযাব 
? আমযাি কযানছ থতযা কযার্ড থেই। আবযাি টযাকযা 
রেন়ে টিরকট কযাটব, থসই িযাস্যাও থেযালযা থেই। 
অেতধ্যা, পযাকড়যাও কিলযাম এক পরিরিত 
েযােযানক। থয�যানবই থহযাক, টিরকট থজযােযাড় 
কনি রেনতই হনব। এনকবযানি থজযাঁনকি 
মনতযা থলনে রছলযাম। থশষরেে পয্ডন্ত উৎকণ্যা। 
অবনশনষ টিরকটটযা হযানত থপলযাম অেুষ্যানেি 
রেে সকযানল। ছুটলযাম সযান়েন্স রসটিনত। কী 

জযারে, এমে সুনযযাে হ়েত আি পযাব েযা।

এনসই মে েযািযাপ হন়ে থেল। থলযাকজে 
বলযাবরল কিনত লযােল, লতযারজি শিীি 
েযািযাপ। েযাও আসনত পযানিে। এনক-তযানক 
রজজ্যাসযা কিনত লযােলযাম। এনককজনেি 
কযাছ থেনক এনকক িকম উত্তি পযাও়েযা থেল। 
পনি একজে আশ্বস্ কিনলে, উরে আসনছে। 
আবযাি মেটযা েুরশনত �নি উঠল। এমরেনত 
এেে ইটযািনেট আি ইউটিউনবি থেৌলনত 
অনেক অেুষ্যাে থেেযা যযা়ে। রকন্তু সযামেযা-
সযামরে থেেযাি থিযামযাচেই আলযােযা। লতযারজ 
এনলে। এনলে মনগেশকযাি পরিবযানিি বযারক 
�যাই-থবযােিযাও। ঠিক থেেরছ থতযা ? রেনজি 
থিযােনকই থযে রবশ্বযাস হরছিল েযা।

থসরেে ঠিক কী বনলরছনলে লতযারজ ? আজও 
পরিষ্যাি মনে আনছ। থমযাবযাইনল থিকর্ডও কিযা 
রছল। আিও একবযাি িযারলন়ে শুনে রেলযাম। 
লতযারজ যযা বনলরছনলে, তযাি রকছু  অংশ 
ত যাঁ ি  মু ন ে ই  থ শ যা ে যা  য যা ক  –  গু রু ন ে ব  
িবীন্দ্রেযাে ঠযাকুনিি ১৫০ জন্মরেবস। তযঁাি 
পরবত্র আত্যা ও স্মৃরতনক প্রণযাম করি। অনেক 
রেে পি   কলকযাতযা়ে এলযাম। েতকযালই 
আসযাি কেযা। রকন্তু শিীিটযা হঠযাৎ কযািযাপ 
হন়ে থেল। রযাক্যাি বলল, �যাইিযাল জ্বি। 
রকন্তু এেযানে আমযাি আসযাটযা েুব জরুরি 
রছল। হধ্যাঁ, আজ আরম আপেযানেি সযামনেই 
েযাঁরড়ন়ে আরছ।

এত অরতরেি সমযােম। থযে িযাঁনেি 
হযাট। থক থেই থসেযানে ! থেলযা 
থেনক েযাে, রসনেমযা থেনক সযারহতধ্, 
সব জেনতি রেকপযালিযাই হযারজি। 
কযানক থছনড় কযাি রেনক তযাকযাব ? 
কযাি রেনক আবযাি! অনেক তযািযাি 
মযানে ধ্রুব তযািযা থতযা একজেই। 
রলনেনছে অর�রূপ অরধকযািী।

এক মনচে 
মনগেশকযাি 
পরিবযাি!



কলকযাতযা আমযানক কতেযারে �যালবযানস, তযা 
আরম জযারে। থসই সম্পক্ড অনেকরেনেি। 
থছযাটবড় সবযাই আমযানক আশীব্ডযাে করুে, থযে 
আিও েযাইনত পযারি। আমযাি েযাে আপেযানেি 
�যাল লযােনল, তযা আমযািও �যাল লযােনব।

সরললেযা, থহমন্দেযা, হৃে়েেযানেি সুনি কত 
বযাংলযা েযাে থেন়েরছ। রকন্তু এেে �যাল বযাংলযা 
বলনত পযা রি ে যা।  আপেযানেি হ়েত শুনে 
হ যা র স  প যা ন ব ।  আ ম যা ি  প্র ে ম  ব যা ং ল যা  ে যা ে 
সরললেযাি সুনি। েযাে দুনটযা রছল- ‘েযা থযও 
েযা’ ও ‘সযাত�যাই িম্পযা’। সরললেযা বলনতে, 
বযাংলযা বনলযা, রহরন্দ থবযানলযা েযা। থহমন্তেযা 
থতযা আমযাি সনগে বযাংলযানতই কেযা বলনতে। 
ঋরষনকষ মুেযারজ্ডও বলনতে বযাংলযা়ে কেযা 
বলনত। ওঁিযা যতরেে রছনলে, আরমও 
বযাংলযানতই কেযা বলতযাম। এেে ওঁিযাও থেই। 
বযাংলযা়ে কেযা বলযাি থলযাকও থেই। তযাই 
বযাংলযা িি্ডযাটযাও থেই। আপেযানেি কযানছ ক্ষমযা 
থিন়ে রেরছি। অেি, রহরন্দি পি সবনেনক 
থবরশ েযাে থতযা এই বযাংলযানতই থেন়েরছ। 
বযাংলযা �যাষযা েুব �যাল, েুব রমরটি। থযমে রমরটি 
এেযােকযাি �যাষযা, এেযােকযাি মযােুষও ততটযাই 
রমরটি। সবযাইনক আমযাি প্রণযাম।

থেযাটযা সযান়েন্স রসটি অররনটযারি়েযাম থেনট 

পড়ল হযাততযারলনত। আরমও তেে মন্ত্রমুগ্ধ। 
আিও রবস়্ে তেেও বযারক রছল। এবযাি থবযাে 
আশযা। রতরে অবশধ্ শুরু কিনলে বযাংলযানতই। 
বলনলে, আরম সব বুেনত পযারি, তনব এেে 
আনেি মনতযা বলনত পযারি েযা। পচেনমি সনগে 
েুব বযাংলযা়ে েেড়যা কিতযাম। ও মযানে মযানেই 
আমযাি উপি থিনে থযত। বযাংলযা়ে রিৎকযাি 
কিত। আরমও কিতযাম। ও কলকযাতযাি 
অনেক রকছুই ঘুরিন়ে থেরেন়েনছ। এমেরক 
থসই সু্ল, থযেযানে ও থেল কনিরছল।
আমিযা পযাঁি �যাই থবযাে এনস হযারজি। আমিযা 
একসনগে কলকযাতযা ছযাড়যা আি থকযােযাও 
যযাইরে। মুম্বইন়েি দু-একটযা অেুষ্যানে থযনত 
হন়েনছ। রকন্তু তযাি বযাইনি এই প্রেম। ১২ 
েযােযা িবীন্দ্র সগেীত থিকর্ড কনিরছলযাম। আরম 
জযারে, আপেযািযা থসগুনলযা আজও থশযানেে। 
৬৫ বছি ধনি আপেযািযা আমযানেি েযাে 
শুনে আসনছে। আিও থিকর্ড কিনত িযাই, 
আপেযািযা শুনে যযাে।

এত অরতরেি সমযােম। থযে িযঁানেি হযাট। থক 
থেই থসেযানে ! থেলযা থেনক েযাে, রসনেমযা 
থেনক সযারহতধ্, সব জেনতি রেকপযালিযাই 
হযারজি। কযানক থছনড় কযাি রেনক তযাকযাব ? 
কযাি রেনক আবযাি ! অনেক তযািযাি মযানে ধ্রুব 
তযািযা থতযা একজেই।



নিজের গাি নিজে 
কখিই শুনি িা

সঙ্গীত নকংবদনতি লতা মজঙ্শকজরর 
েগীবজির অজিক অোিা কথা উজে এল 
একটি সাক্াৎকাজর। সসই সাক্াৎকার 
তুজল ধরা হল সবঙ্ল টাইমজসর 
পােকজদর েি্য।।

প্রশ্নঃ আপনি িানক সকািওনদিই সু্জল যািনি!
লতানঃ িা, একবার নগজ়েনিলাম। তার আজগ 
বান়িজত নলখজত নশজখনিলাম। সু্জল সগলাম। 
স্যার নলখজত নদজলি। আনম নলখলাম। উনি 
খুব খুনশ হজলি। তারপজর একনদি আশাজক 
সজঙ্ নিজ়ে সু্জল সগলাম। আশা তখি খুবই 
সিাট। স্যার ধমক নদজলি, বলজলি, ওজক 
সকি সজঙ্ এজিজিা ? আমার খুব খারাপ 
সলজগনিল। তারপর সথজক আনম আর সু্জল 
যাইনি। সলখাপ়িা সশখাই আর হল িা।

প্রশ্নঃ কখিও ইজছে কজরনি ?
লতানঃ ইজছে থাকজলও উপা়ে নিল িা। অল্প 
ব়েজসই বাবাজক হানরজ়েনিলাম। পাঁচ ভাই-
-সবাজির মজধ্য আনমই সবার ব়ি। পনরবাজরর 
দান়েত্ব এজস প়িল আমার ঘাজ়িই। আমার 
ব়েস তখি মাত্র এগাজরা। সিজম প়িজত হল 
অনভিজ়ে। সটেশি সথজক টুেনিও অজিকটা পথ। 
নকন্তু সেঁজটই সযতাম। পঞ্াশ প়েসা বাঁনচজ়ে 



বান়ির েি্য সবনে নকিতাম। নবশ্াস করুি, 
অনভি়ে এজকবাজরই ভাল লাগত িা। ইজছে 
করত গাি করজত। পজর অবশ্য সলে ব্যাক 
করার সুজযাগ এল।

প্রশ্নঃ আশার সজঙ্ নক তখি সথজকই নবজছেদ ?
লতানঃ হ্যাঁ, এটা ঘটিা, দগীঘ্ঘনদি আশার সজঙ্ 
আমার সকািও সযাগাজযাগ নিল িা। ও খুব 
অল্প ব়েজস একেিজক নবজ়ে কজর বান়ি সথজক 
চজল যা়ে। ওর এভাজব চজল যাও়োটা আনম 
বা বান়ির সকউই সমজি নিজত পানরনি। তবুও 
সযাগাজযাগ থাকত। নকন্তু আশার স্ামগী চা়েনি 
সস আমাজদর সজঙ্ সকািওরকম সযাগাজযাগ 
রাখুক। আমার সম্পজক্ঘ অজিক উজ্াপা্া 
বুনিজ়েনিল। পজর ওজদর নিজভাস্ঘ হজ়ে 
যাও়োর পর আশাও আমাজদর বান়িজতই 
নিজর এল। তারপর সথজক আর সকািও 
সমস্যা সিই।

প্রশ্নঃ তখি সবনশরভাগ ভাল গািই সতা আপনি 
সপজতি। িান়েকার নলপ মাজিই আপনি। আশা 
িানক সতমি কাে করার সুজযাগ পািনি।
লতানঃ এটা এজকবাজরই ভুল ধারিা। ও সতা 

সব ধরজির গািই সগজযজি। এতরকজমর গাি 
সতা আনম গাইতাম িা। ও নপ িাই়োজরর 
কথাই ধরুি। উনি সতা শুধু আশাজক নদজ়েই 
সরকি্ঘ করাজতি। এসনি বম্ঘজের সুজরও আনম 
খুব সবনশ গাি গাও়োর সুজযাগ পাইনি। উনি 
সতা আশাজক নদজ়েই গাও়োজতি। আর আশার 
মজতা এমি ভাজস্ঘটাইল নসঙ্ার এ সদজশ আর 
সক আজি ? সবধরজির গাজিই পারদশশী। ও 
আমার িা়ো়ে থাকজব সকি ? ওর গাি আর 
আমার গাি এজকবাজরই আলাদা। নিজের 
গাজি ও একইরকম উজ্জ্বল।

প্রশ্নঃ শচগীি সদববম্ঘজের সজঙ্ িানক আপিার 
সসইসম়ে খুব িগ়িা চলনিল?
লতানঃ িগ়িা ি়ে, তজব একটা ভুল সবািাবুনি 
হজ়েনিল। প্রা়ে সচাদ্দ বির আনম তাঁর িনবজত 
গাি গাইনি। আসজল, আমাজদর ইন্ান্রিজত 
িািারকম সলাকেি আজি। তারা এজকক-
েজির কাজি এজককরকম মন্ত্র ঢাজল। আমার 
কাজিও অজিজক অজিকরকম বলত। আনম 
কাজি তুলতাম িা। হ়েত উনি প্রভানবত হজ়েনিজলি। 
বলা হজযনিল, আনম িানক বম্ঘেদার সুজর 
গাি গাইজত চাই িা। পজর অবশ্য উনি নিজে 



সথজকই সিাি কজরি। সম্পক্ঘ অজিকটাই 
স্াভানবক হজ়ে যা়ে।

প্রশ্নঃ মহম্মদ রনির সজঙ্ও সতা দগীঘ্ঘনদি গাি 
গািনি। তাঁর সজঙ্ কগী নিজ়ে নবতক্ঘ ?
লতানঃ হ্যাঁ, এটাও সনত্য ঘটিা। তজব ঘটিাটা 
সামাি্যই। আমাজদর মজধ্য র়ে্যালটি নিজ়ে 
একটা নবতক্ঘ হজ়েনিল। ব়েস হজ়ে সগজল 
অজিক নশল্পগীই অসহা়ে হজ়ে পজ়িি। তাঁজদর 
উপাে্ঘি বজল নকিু থাজক িা। আমরা সচস়ে-
নিলাম, নশল্পগীরাও সযি গাজির র়ে্যালটি পাি। 
র নি সাজহব বজলনিজলি,  গাি সগজ়ে 
এককালগীি যা পাই, এর সবনশ নকিু চাও়ো 
ঠিক ি়ে। আমাজদর যুনতি নিল, ক্যাজসট 
সকাম্পানি যনদ পা়ে, সপ্রানিউসার যনদ পা়ে, 
তাহজল নশল্পগীরা বনঞ্ত থাকজব সকি? নবজশষ 
কজর যাজদর আনথ্ঘক অবস্া ভাল ি়ে, তাজদর 
অতিত সদও়ো সহাক। একটা সুস্ নবতক্ঘ। 
উনি হোৎ কজর সরজগ সগজলি। আমাজক 
‘মহারািগী’ বজল কটাক্ করজলি । তারপর 
সবার সামজি সচঁনচজ়ে বলজলি, আমার সজঙ্ 
আর সকািওনদি গাি গাইজবি িা। নবষ়েটা 
আমারও ভাল লাজগনি। আনমও বজল সি-
সলনিলাম, আপিার সজঙ্ আনমও আর গাইব 
িা। তারপর নতি বির এই নবজছেদ চজলনিল। 
সকউ কারও সজঙ্ িুজ়েট গাইনি। পজর 

শঙ্কর-ে়েনকজশজির মধ্যস্তা়ে নমটমাট হ়ে। 
ওঁরা বলজলি, আমরা দুেি একসজঙ্ িা 
গাও়ো়ে ইন্ান্রির অজিক ক্নত হজ়ে যাজছে। 
অজিক ভাল গাি হানরজ়ে যাজছে। তখি সির 
একসজঙ্ গাইজত শুরু করলাম।

প্রশ্নঃ আপনি পানকস্াজিও এত েিনপ্র়ে। ওরা 
িানক বলত, লতাজক নদজ়ে নদি, কাশ্গীর নিজ়ে 
নিি।
লতানঃ হ্যাঁ, সকউ সকউ এমি বলত। আমার 
কাজিও এজসনিল। ওগুজলা নিিক মো। তজব 
পানকস্াজিও সঙ্গীজতর একটা আলাদা ঘরািা 
আজি। সমজহনদ হাসাি, গুলাম আনল সতা 
নিজলিই। আমার নপ্র়ে গান়েকা 
িুরোহািও পানকস্াজি চজল যাি। পজরর 
নদজক এজলি িুসরত িজত আনল খাি। ওজদর 
সবার গাি আনম শুিতাম। অজিকনকিু সশখার 
সচষ্া করতাম। নবশ্াস করজবি নকিা োনি 
িা, আমার কখিও পানকস্াজি যাও়ো হ়েনি। 
দুবার যাও়োর কথা হজ়েনিল। সশষপয্ঘতি আর 
হজ়ে ওজেনি। খুব আজক্প সথজক সগজি।

প্রশ্নঃ গেজলর দুনি়ো়ে আপিাজক সসভাজব 
সদখা সগল িা সকি?
লতানঃ আনম সতা গেল সগজ়েনি। তজব আরও 
গাও়ো উনচত নিল। সমজহনদ হাসাি বা গুলাম 
আনলর গাি যখি শুনি, মুগ্ধ হজ়ে যাই। 
আমাজদর সদজশর েগনেৎ নসংজ়ের কথাই 
দরুি। কগী উদাত্ত গলা! ওজদর মজতা যনদ 
গাইজত পারতাম! আসজল এখি গাি কম 
হ়ে, বােিাই সবনশ। আজগ নসঙ্ারজদর একটু 
সরটে নদজত বােিা হত। এখি উজ্াটা। যারা 
বাো়ে, তাজদর সরটে নদজত এখি গাইজত হ়ে। 
নদিনদি গািবােিার পনরজবশটাই সকমি 
সযি হানরজ়ে যাজছে। সমজলানি সিই। এর েি্য 
আনম অবশ্য স্াতাজদরও নকিুটা দা়েগী করজত 



চাই। তাঁরা এসব গাি শুিজিি 
বজলই গাও়ো হজছে।

প্রশ্নঃ আশা সয ধরজির গাি 
সগজ়ে থাজকি, আপনি সকি 
সচষ্া কজরিনি ? এটা নক 
আপিার সগীমাবদ্ধতা ি়ে ?
লতানঃ োনি িা। হজব হ়েজতা। 
আসজল, সব ধরজির গাি 
আমার ভাজলাও লাজগ িা। 
আনম সযটুকু পানর, সসটুকুই 
করার সচষ্া কনর। গাি বািার 
সক্জত্র আনম খুব খুঁতখুঁজত 
নিলাম। পিন্দ হজল তজবই 
গাইতাম। সয যা গাইজত বলল, 
সগজ়ে সিললাম, এমিটা 
কখিই কনরনি। পজরর নদজক 
সুরকাররাও সেজি সগজলি, 
আনম কগী ধরজির গাি পিন্দ 
কনর।

প্রশ্নঃ এখি যখি নিজের গাি 
নিজে সশাজিি, তখি কগী মজি 
হ়ে ?
লতানঃ একটা সনত্য কথা বলব 
? নবশ্াস করজবি ? আনম 
নিজের গাি এজকবাজরই শুনি 
িা। শুিজলই মি খারাপ হজ়ে 
যাজব। মজি হজব, এটা এভাজব 
িা কজর অি্যভাজব করজল ভাল 
হত। মজি হজব, এই সুরটা 
অি্যরকম হজত পারত। সাজতর 
দশজক যা ভাল সলজগনিল, এত 
বির পর তা ভাল িাও লাগজত 
পাজর। তাই নিজের গাি সথজক 
আনম দূজর দূজরই থানক।

প্রশ্নঃ পজররনদজক আপনি 
আর নিল্ম সি়োর অ্যাও়োি্ঘ 
নিজতি িা। এটা সকি ?
লতানঃ আনম সতা অজিকবারই 
সপজ়েনি। মজি হল, এবার 
িতুিজদরও পাও়ো উনচত। 
একটা পুরস্াজরর মূল্য 
অজিক। একটা পুরস্ার 
সপজল সুরকাররা সসই 
নশল্পগীজক সুজযাগ সদি। আবার 
সুরকার পুরস্ার সপজল পনর-
চালকরা তাঁজক সিি। তাজদর 
কাজি এই পুরস্াজরর গুরুত্ব 
আজি। আমাজক এত বির পর 
নিশ্চ়ে পুরস্ার নদজ়ে নিজেজক 
সচিাজত হজব িা। ওটা িতুিরা 
সপজলই ভাল। তাই নিজেজক 
সনরজ়ে নিজ়েনি।

প্রশ্নঃ এত সািল্য।  তবু 
এত নিনঃসঙ্। কখিও একা 

লাজগ িা  ?
লতানঃ যা হও়োর, তাই হ়ে। 
সবনকিুই সবাধ হ়ে আজগ 
সথজক নিধ্ঘানরত থাজক। 
সিাটজবলা সথজক গািজকই 
ভালজবজস এজসনি। 
একাকগীত্বই আমার গাজির 
প্রনত অিুরাগ বান়িজ়ে 
নদজ়েজি। তািা়িা, সস অজথ্ঘ 
আনম একা সকাথা়ে ? ভাই 
সবািরা সতা আজি। তাজদর 
সজঙ্ আড্া মানর, গল্প কনর। 
নবজ়ে িা করার েি্য আমার 
মজি সকািও অিুজশাচিা 
সিই। হজলই হ়েত অজিকনক-
িু তালজগাল পানকজ়ে সযত। 
কগী োনি, হ়েত দু বিজরর 
মাথা়ে নিজভাস্ঘ হজ়ে সযত। 
তখি সসই দুনঃখ বজ়ে সব়িাজত 
হত। তার সচজ়ে এই বরং 
ভাল আনি।



 প্রবাসের চিঠি

অবাক 
পৃচিবী

মধুজা মুস�াপাধ্ায়

এক মািা ভচ ত্ি লম্া অচবন্স্ত পাকা িুল পালক 
গ�াঁজা টুচপস্ ঢাকা, �াল গিসক লম্া ধবধসব 
পাকা দাচি বুক পরতিন্ত গনসম এসেসে, পরসন 
জীরতি এক�ানা গকাট, গোট হসয় রাওয়া প্ান্ট, 
পাসয়র পা্ার গিসক গোট হসয় রাওয়া বুট 
জুস্ার মািা ফঁুসি পাসয়র আঙুল গবচরসয় 
পসিসে। এই হল োসহসবর োসজর বহর! ডান 
গিা� গিসক বাম গিা� বা কপাল গিসক দাচি 
চবস্মসয় মা�ামাচ�। েসব মাত্র ঘুম গভসঙসে 
্াঁর, পাসে জং ধরা লম্া নসলর বনু্ক। ঘুম 
গিসক উসে গিাস�র োমসন েভ্্ার িরম চন-
দেতিন গদস� োসহব হ্বাক। কী গ�সয়চেসলন 
োসহব গর কুচি বেসরর জন্ অনন্ত চনদ্ায় মগ্ন 
চেসলন? ্াঁর কলহপ্রবঁ স্তী বা েন্তান েন্তচ্ 
গকািায়? চকেুই জাসনন না চ্চন। ্াঁর অনু�্ 
কুকুর গকািাও গনই। শুধু েবাই জাসনন, স্তীর 
অ্্ািাসর বাচি গেসি গবচরসয় এসেচেসলন 



চরপ ভ্ান উইঙ্কল, ্াঁর চপ্রয় উল্ফসক েসগে 
চনসয়। চনউয়কতি রাসজ্র ক্াটচকিল পবতি্মালায় 
রহে্ময় রারাবরসদর েসগে ্াঁর গদ�া, ্াঁসদর 
গদওয়া অনামী পানীয় গেবন কসর অনন্ত চনদ্ায় 
মগ্ন হসয়চেসলন চ্চন। আর বাচকটা ইচ্হাে। 
হ্া, ঠিক ধরা গ�সে। আচম বলচে মাচকতিন 
োচহচ্্ক ওয়াচেংটন আরচভং এর চব�্া্ 
গোট �ল্প চরপ ভ্ান উইঙ্কল এর কিা। 

কুিল লাইসফ অসনসকরই পাে্ চেল এই �ল্প। 
�ল্প�ানা পিস্ পিস্ চরপ ভ্ানসক �ুব 
চহংসে হ্। হ্ না বসল এ�নও চহংসে হয় 
বলাই ভাল। ২০ বেসরর চনচচিন্ত ঘুম এবং 
্ারপর ব ত্িমান জীবসনই ন্ুন জীবন প্রাচতি। 
ভাবা রায়? ব্াে আর কী িাই!  গিাস� মুস� 
চবস্ময় মা�া বৃদ্ধ চরপ ভ্াসনর ন্ুন জীবন শুরু 
করার মাসহন্দ্রক্ষরটি অমর কসর রা�া আসে 
হাডেন নদীর ধাসর। চনউইয়কতি রাসজ্র গোট্ট 
একটি গ্াম আরচভংটন। গে�াসন চরপ ভ্ান 
এর গেই চব�্া্ গ্াসজের মূচ ত্ি গদ�স্ বহু 
োচহ্্সপ্রমী ভীি জমান। মূচ ত্ি�ানা এ্টাই 
জীবন্ত গর ইচ্হােসক েুঁসয় গদ�া রায়। 

গকানও এক গ্ীস্মকাসল ঘুরস্ ঘুরস্ গপৌঁসে 
গ�চেলাম হাডেসনর ধাসর। নদীর ধাসরর 
�ােগুসলার গভ্র চদসয় আসলার েরল 
গর�াগুসলা গভসঙিুসর পািুসর রাস্তায় অপটু 
হাস্ নক্া গকসট গরস�সে। ঠিক গরন রহে্ময় 
রারাবর দসলর নাইন চপন গ�লা গদ�াসনার 
পালা শুরু হওয়ার প্রস্তুচ্। নদীর ধার 
গিসক িিাই রাস্তা ধসর হাঁটস্ হাঁটস্ বুসিা 
োসহসবর েসগে গদ�া হল। উইঙ্কল োসহসবর 
মু� জুসি অেং�্ বচলসর�া বসয় রাওয়া 

েমসয়র দচলল। েরৎকাসল স্ানীয় �ােগুচলর 
রচঙন ঝরা পা্ার িাঁসদায়া চদসয় োসহব ঢাকা 
পসি িাসকন। আর বেসরর বাচক েময় ্াঁর 
েরীর জুসি গ�াদাই করা ঝরা পা্া ঝসর 
রাওয়া েমসয়র চপওন। োসহবসক গেচদন কাসন 
কাসন চজজ্াো কসরচেলাম, কুচি বের পর 
পৃচিবীসক গকমন গদ�সলন? উত্তসর চ্চন গরেফ 
দুসটা েব্দ বসলচেসলন।

পৃচিবীর আজ নাচক ভয়ানক অেু�। এমন 
অেু� গর মানুষ �ৃহবচন্ হসয় নাস্তানাবুদ। 
চকেুস্ই গেই অেু�সক জব্দ করা রাসছে না। 
গকানও অদৃে্ রারাবর গরন গ�াটা পৃচিবীসক 
গেই রহে্ময় পানীয়র েন্ান পাইসয় চদসয় ঘুম 
পাচিসয় গরস�সে। বুসিা োসহসবর েসগে আবার 
গদ�া হসল চজজ্াো করব,  ‘ োসহব, অেুস�র 
পর পৃচিবীসক গকমন গদ�ব বলুন গ্া?’  উত্তর 
আেসব গেই দুই েব্দ, ‘ অবাক পৃচিবী’ ।  



    
আমার 

সেই  স্বপ্নের 
দার্জিরিংটা. . . 

অরজি্য বপ্্দ্যাপাধ্যায়

আমার েহকমমী রূপক বপ্ি, ‘স�ার স�া শুধু 
একটাই ্ায়গা। দার্জিরিং, দার্জিরিং আর 
দার্জিরিং!
আমার বাবাও বপ্িন, ‘এ� দার্জিরিং
-দার্জিরিং কররে সকন? রররজি ্ায়গা। 
সনাংরা।’
এ বারও যখন দার্জিরিংপ্য় সগিাম, এই 
রকছুরদন আপ্গ, স�ান এি এক কাপ্ছর 
মানুপ্ের, ‘আপ্র, �ুরম স�া সেই রুপ্রর�প্র 
দার্জিরিংই চপ্ি সগপ্ি! কী েব অন্য ্ায়গায় 
যাপ্ব বিপ্ি?’
এঁরা সকউই ভুি নয়। একদম ঠিক।
ের�্যই স�া, ক�বার সয দার্জিরিং 
সগিাম! রনপ্্ও রহপ্েব রদপ্� পারব না! 
ের�্য বিপ্� রক, আমার বার়ির রাস্ারাট 
আরম যা না রচরন, দার্জিরিংপ্য়র পাহার়ি 
অরি-গরি রচপ্ন রগপ্য়রছ �ার সচপ্য় সবরি!



প্রশ্ন হি, সকনই বা এ�বার 
দার্জিরিং যাই? সকনই বা 
কিকা�ার আকাপ্ি সমর 
করপ্িই মনটা বপ্ি সরেনটা ধপ্র 
স�রি!
যাই অপ্নক কারপ্ে।
যাই, সেই রাস্াটা ধপ্র হাঁটার 
্ন্য। ম্যাি সেপ্ক সো্া সয 
রাস্াটা সনপ্ম রগপ্য়প্ছ নীপ্চ। 
সদিবন্ুর বার়ি ছুঁপ্য় আবার 
র�প্র এপ্েপ্ছ ম্যাপ্ি।
ম্যাপ্ির ওই সকািাহি, রভ়ি 
এর়িপ্য় কী িান্ত এই রাস্াটা। 
ওখাপ্ন রাস্ার পাপ্ি পাহাপ়্ির 
গাপ্য় একটা সছাট্ট বুদ্ধ মর্দর 
আপ্ছ। প্রায় সদখাই যায় না। 
দাঁর়িপ্য় োরক ওখাপ্ন। আমচকা 
সমর এপ্ে সেপ্ক সদয় মর্দরটা। 
আরম যাই, ওই দৃি্যটা সদখার 
্ন্য।
আর একটু এরগপ্য় রাস্াটা 
ধপ্র নীপ্চ নামপ্ি, পররপ্বিটা 
বদপ্ি যায় অদ্ু�। ওখাপ্ন, 
একটা বাঁপ্কর মুপ্খ সছাট্ট একটা 
সবরচি আপ্ছ। মাোটা োকা 
সদওয়া। ওখাপ্ন বেপ্ি োমপ্নর 
পাহা়িটা সদখা যায় স্পষ্ট। 
পাপ্িই অপ্নকগুপ্িা পাইন 
গাছ আকাি ছুঁপ্য়প্ছ। গাপ্ছর 
ওই েবু্ পা�া রদপ্য় নাপ্ম 
সমর। িীপ্�র সভাপ্র রিরির 
পপ়্ি ‘টপ-টপ!’ আরম দার্জিরিং 
যাই, ওই পাইন গাপ্ছর রিরিপ্র 
রভ্প্�।
ঠিক ওখাপ্নই বপ্ে োকপ্�ন 
এক সনপারি বৃদ্ধা। োমপ্ন 
সছাট্ট একটা গামিায় রাখা 
োক� আিুর দম। অদ্ু� �ার 

রং। টকটপ্ক িাি! সছাট্ট সছাট্ট 
আিুর ওই দম সদপ্খ মপ্ন হয়, 
পাহার়ি িঙ্ায় সবদম ঝাি। 
মুপ্খ রদপ্ি অ�টা নয়। বরং 
হা়ি কাঁপাপ্না ঠাণ্ায় িরীর 
গরম করা অদ্ু� একটা স্বাদ। 
একবার সখপ্ি ইপ্ছে কপ্র 
আবার।
‘ওই সয নীপ্চ পাহার়ি বরস্টা 
সদখছ, আরম আরে ওখান 
সেপ্ক। রনপ্্ই রান্া করর। 
এখাপ্ন বরে। যা রবররি হয়,’ 
বপ্িরছপ্িন ওই বৃদ্ধা।
রকন্তু গ� দু’বাপ্র আর সখাঁ্ 
পাইরন �াঁর। সকাোয় সগপ্িন? 
হাররপ্য় সগপ্িন নারক সমপ্রর 

সদপ্ি? রচর�প্র? আরম 
দার্জিরিং যাই বাপ্রবাপ্র, ওই 
বৃদ্ধাপ্ক খুঁ্প্�। আবারও 
যাব। রচরকাি খুঁপ্্ সব়িাব, 
ওই অদ্ু� িাি রংপ্য়র আিুর 
দপ্মর স্বাদ, গন্প্ক।
আরম সেঁপ্ট চরি ওই ্াপারন 
মর্দর, গুম্ার রদপ্ক। যার নাম 
‘রপে প্যাপ্গাডা।’
পুপ্রা দার্জিরিং িহর সরাপ্দ 
ঝিমি করপ্িও এখাপ্ন োরা 
বছর সমর। এই ্ায়গাটায় 
প্রচুর পাইন গাছ আপ্ছ। োদা 
গুম্াটায় রবিাি বুদ্ধ মূর�জি। 
�িায় দাঁ়িাপ্ি সদখা যায়, 
গুম্ার গা সবপ্য় সনপ্ম আেপ্ছ 



কুয়ািা, সমর। সে এক স্বপ্নের দৃি্য! রবপ্কপ্ির রদপ্ক 
গম্ীর মন্ত্রচারে ছর়িপ্য় পপ়্ি পাহা়ি ্ুপ়্ি। আরম 
দার্জিরিং যাই বারবার। ওই মন্ত্রটা সিানার ্ন্য।
আরম দার্জিরিং যাই টয় সরেপ্নর ওই কু…উ….উ-
…উ িব্দটা সিানার ্ন্য। �ারকপ্য় সদরখ, একটা 
সধায়ঁা এরগপ্য় চপ্িপ্ছ পাহাপ়্ির গা রদপ্য়। সরেনটা 
অদৃি্য।
ক�বার সয ওই সরেপ্ন উপ্ঠ পপ়্িরছ। কাপঁ্চর বাপ্সে 
ভরা ো্াপ্না-সগাছাপ্না আধুরনক ‘্য় রাইড’ নয়। 
আমার টয় সরেন ে�প্র োপ্ক পাহার়ি স্পিজি। েকাি 
এবং রবপ্কি, রদপ্ন দুপ্টা সরেন ছাপ়্ি দার্জিরিং সটেিন 
সেপ্ক। সটেিপ্ন রগপ্য়ও টিরকট কাটা যায়। সেই সরেন 
দুপ্ি-দুপ্ি ছপু্ট যায় বার়ি-রপ্রর মপ্ধ্য রদপ্য়। পপ্ি 
বো পাহার়ি মানেুগুপ্িা রচৎকার কপ্র গান কপ্র। 
রমপ্ি োপ্ক ভাপ্িাবাো। মন পাগি করা েরু। আর 
চ্যাপ্া সঠাপঁ্টর অদ্�ু েরি হারে!
আরম বাপ্রবাপ্র দার্জিরিং আরে ওই েরি হারে 
সদখার ্ন্য। িাি সোপ্য়টার পরা ওই সু্প্ির 
বাচ্াগুপ্িাপ্ক সদখার ্ন্য। ভারব, আবার 
যরদ র�প্র সযপ্� পার�াম সছাটপ্বিায়। িাি 
সোপ্য়টার পপ্র রপপ্ঠ সু্ি ব্যাগ রনপ্য় সবি রভপ়্ি 
সয�াম ওপ্দর দপ্ি।
টুক কপ্র সনপ্ম পর়ি রমু সটেিপ্ন। সটেিপ্নর পাপ্িই 

গরম সমাপ্মা রনপ্য় বপ্েন এক আরটি। সরেপ্নর সধাঁয়া, 
কুয়ািার েপ্গে রমপ্ি যায় সেই সমাপ্মার সধাঁয়া। 
‘কু…উ…উ…উ’ িব্দ কপ্র চপ্ি যায় সরেনটা। 
রাপ্�র অন্কাপ্র একা পপ়্ি োপ্ক রুম সটেিন!
এবং আরম! স�রার পপ্ে অজিন দপ্তের গান 
গাইপ্� গাইপ্� েুপ্ক পর়ি দার্জিরিংপ্য়র ি্যাওিা 
সররা গরির রভ�র ্ুইে পাপ্ব। পূরে দা্ু 
সনই। �াঁর গাপ্নর েুরটা স�া আপ্ছ!
যাব, বাপ্রবাপ্র ছুপ্ট যাব দার্জিরিং। রদপ্ন-
-রদপ্ন বদপ্ি যাপ্ছে িহরটা। পাহাপ়্ির হৃদয় 
রচপ্র গর্প্য় যাপ্ছে সহাপ্টি। সকাোও িাগপ্ছ 
কপ্পজিাপ্রট সছাঁয়া। অপ্নক-অপ্নক বছর পর 
আরও-আরও বদপ্ি যাপ্ব আমার রপ্রয় িহরটা। 
আমারও বা়িপ্ব বয়ে। মাোর চুি োদা হপ্ব। 
হাঁটুপ্� ব্যো। হাঁটপ্� সগপ্ি ধরপ্ব হাঁ�।
�বু আরম িাঠি হাপ্� সেঁপ্ট যাব ম্যাপ্ির ওই 
রাস্াটা ধপ্র। খুঁপ্্ সব়িাব ওই সনপারি বৃদ্ধাপ্ক। 
িূন্য ওই সবরচিটায় বপ্ে গল্প করব পাইন গাপ্ছর 
েপ্গে। িরীপ্র ছুঁপ্য় যাওয়া সমর সনপ্ম এপ্ে কাপ্ন 
কাপ্ন বিপ্ব, ‘�ুরম এপ্েছ বন্ু। ভয় সপও না। 
আরমও স�া বুপ়্িা হপ্য়রছ!’ দূর সেপ্ক সভপ্ে 
আেপ্ব কু…উ….উ….উ !!!
ভাি সেপ্কা বনু্। আমার দার্জিরিং! 



গ�ৌতম গ�োষ

আপনোর হয়ত ইক�ো ট্যুরররিকমর অরিজ্ঞতো 
আকে, র�ন্তু �খনও গ�োনও পোহোরি গ্োকমর ফোম্ম 
হোউকে র� গেক�কেন? গের�ম গ�োনও অরিজ্ঞতো নো 
েো�কে গপররিচর �্কর আেকত পোকরন। েব্কির 
েমোকরোহ আর মোয়োময় প্ো�ৃরত� গেৌন্দর্ম গরখোকন 
হোত ধরোধরর �কর বন্্র মকতো চকে। পোহোি 
এখোকন েমতকের েকগে গমকে। পোহোকি দু’রিন 
গেক� গিখ্ন জিব প্ররিয়োয় নোনোর�ম শো�-
-শরজির ফেন। আর আপরন বো�োনকপ্মী হকে 
গতো �েোই গনই। হয়ত অবকচতকনই মোটির টোকন 
শোরমে হকয় রোকবন। তোহকে আর গিরর নো �কর 
মোনরে� প্স্তুরত রনকয় বযুো� গুরেকয় �োরেম্পং 
গিেোর �রুবোেোকনর উকদেকশযু গবররকয় পি্ন আর 
গপৌঁকে রোন গপররিচকর।

ফোম্মহোউকের হোতেোরন

ঠি�োনো 
গপররিচর



�রুবোেোন গেক� েোিো রোওয়োর পকে গচে 
নিীর পূব পোকর গপররিচর। গপররিচর শব্দর অে্ম 
অকন� রিন পর বৃরটি হওয়ো মোটি গেক� উকে 
আেো মন মোতোে �রো �ন্। মোরি ১৪০০ ফ্ট 
উচ্চতোর 
গপররিচকর েব্কির �োরেচো, িগেে ও পোহোকির 
দৃশযু গরন �যুোনিোকে আঁ�ো েরব। 

কীভাবে যাবেনঃ 
রশয়োেিহ গেক� িোরি্মরেপং গমে বো উত্তরবগে রোওয়োর 
গর গ�োনও গরেকন এনকিরপ’গত নোম্ন। 
ওখোকনই িোিো �োরি ব্� �রকত পোরকবন। 
রপ্-গপড টযুোরসি রশরেগুরি টযুোরসি স্যুোন্ড গেক�, 
এেোিো রশরেগুরি বোে স্যুোন্ড গেক� গশয়োর 
�োরি র�পংবো বোকেও আেকত পোকরন। দূরত্ব 
মোরি ৬২ মোইে। �োরিকত েময় েোক� দু’�ন্োর 
মকতো। �োঞ্চন�নযুো এসিকপ্ে ধকর রনউ মোে 
িপংশকনও নোমকত পোকরন। এখোন গেক� 
�রুবোেোন আরও �োকে।  ন োমকত হকব 
‘গেোমবোর’-এ। প্রত গেোমবোকর হোট তোই 
পরররচরত গেোমবোর নোকম। ওখোন গেক� 
আপনোক� এ� র�রম’র মকতো গেঁকট গরকত 
হকব। �োরণ গ�োনও �োরিই েরোেরর গপররিচর 
পর্মন্ত রোয় নো।

ককাথায় থাকবেনঃ
নোনোর�ম বযুবস্ো। আেকে গবিোকত র�কয় 
েো�োর বো রোত �োটোকনোর এমন জবরচরি েচরোচর 
গিখো রোয় নো। 
• েোধোরন মোকনর কুটিরঃ �রগুরে গবশ 
রুরচেম্মত। েোধোরণ মোন্কষর কুটির বেকত রো 
গবোঝোয় অকন�টো গের�ম। ইঁট, বোঁশ, মোটি, 
অযুোেকবস্ে রিকয় জতরর। বিবি িোনোেো আর 
আরোমিোয়� রবেোনো। এ��েোয় �ম খরকচ 
েো�োর বযুবস্ো খ্ব এ�টো মন্দ নয়। দু’িকনর 

েো�োর বযুবস্োয় এ�রিকনর িোিো ২০০০টো�ো। 
অরতররক্ত গ�উ েো�কত গ�কে িনপ্রত 
৮০০টো�ো  রিকত হয়। েকগে েবোর িনযু 
গরে�ফোস্ ররি।
• রবেোেবহুে কুটিরঃ  রবশোেো�োয় 
িোনোেো। �কর  তো� িরো বই। �োন বোিনো 
বো র�টোর বোিোকত িোনকে গতো �েোই গনই। 
�কর আকে র�টোর। বোিোন বোিোন, ইচ্োমকতো 
বোিোন। আর এ�োন্তই প্�ৃরতর েকগে েো�কত 
চোইকে িোনোেোর বোইকর গখোেো আ�োশ, 
েব্কির েমোকরোহ আর দূকরর পোহোি গিকখই 
েময় �োটিকয় রিকত পোকরন। আবোর �র গেকি 
বোইকর গবরকনোর িনযু মন গ�মন �রকে 
গবররকয় পি্ন। শুধ্ গবকরোবোর আক� �কর 
আপনোর িনযু রোখো ট্রপটো পকর রনন। আপনোর 
�কর আকে গেোট পোর্্ম  গটরবে আর ঝ্েন্ত 
জবদুযুরত� েন্ঠন। এখোকন গ�বে টিরি, এরে, 
ওয়োইফোই পোকবন নো। তকব বোরির গেো�, 
বন্্বোন্বকির েকগে গরো�োকরোক�র িনযু 
গমোব োইকের 3G গনট পররকষবো  আকে।
 ইউকরোরপয়োন স্োইকের বি বোেরুকম প্মোণ 
েোইকির িোনোেো। স্োকনর রোবতীয় েরঞ্োম 
রেো েোবোন, শযুোম্্, গতোয়োকে ও টয়কেট 
গপপোর অনযুোনযু িোয়�োর মকতো এখোকনও 
বযুবস্ো আকে। আর ইচ্ো �রকে ে্ইরমপং প্কেও 
গরকত পোকরন। মন চোইকে িকে গনকম পি্ন। 
তকব েোঁতোর নো িোনকে েোবধোন। ে্ইরমপং প্ে 



র�ন্তু গবশ �িীর। এই বযুবস্োয় দু’ িকনর িনযু 
প্রতরিকনর িোিো ৩০০০টো�ো। অরতররক্ত 
�োউক� �কর রনকত হকে মোেো রপে্ ১০০০ 
টো�ো। তকব গরে�ফোস্ ররি।
• স্্রডও েোধনোঃ গনপোেীকির
 শতবষ্ম প্োচীন বোরিকত েো�কত চোইকে তোও 
পোকবন। �োকের গিোতেো বোরি। বোরির নোম 
েোধনো। এখোকন আট্ম, রিযুোফট ও গরো�ো স্্রডও 
আকে। গরে�ফোস্ েহ প্রতরিকনর েো�োর খরচ 
১০০০টো�ো। তকব এমন গ�োনও পর্মট� ররি 
আকেন রোরো রশকপের েকগে র্ক্ত তোঁকির িনযু 
দুটি �র েবেময় খোরে রোখো হয়। �র দুটির নোম 
আটি্মস্ রুম ও গরো�ী রুম।
• গহোম গস্ েোটিোঃ স্োনীয় গনপোেী 
পররবোকর গহোম গস্’র অরিজ্ঞতো ও পরররচত 
হকত  প ো করন  ত ো কির  েপং সৃ্ রতর  েকগে। 
পররষ্োর ও পররচ্ন্নতো রনকয় গ�োনও �েো হকব 
নো। রনকির হোকত বো�োন �রোর ে্করো� রনকত 
পোকরন। িনপ্রত খরচ ৮০০টো�ো। গরে�ফোস্ 
অবশযু পক�কটর খরকচ।

• তোঁব্ঃ �োকপ্মট গবেোকনো গমকঝ। 
দু’িকনর েো�োর বযুবস্ো। মোেো রপে্ খরচ 
৮০০টো�ো। এখোকনও গরে�ফোকস্র খরচ 
আেোিো।

কী খাবেনঃ 
এখোকন রোন্নো�র মোকন �রমউরনটি র�কচন। 
ে�কের িনযুই ফোকম্মর গেক� আনো শো� 
েবরির রনরোরমষ রোন্নোর বযুবস্ো। রোরো রোন্নোর 
�োকি র্ক্ত তোকির রোন্নোর হোত চমৎ�োর। 
এেোিো �োকের আগুকন জতরর রপৎিো ও �কর 
বোনোকনো রুটিও পোকবন। গপররিচকরর বোরিকত 
গ�োনও আরমষ খোবোর রোন্নো হয় নো। তকব 
গ�োনও ভ্রমণোেথী আরমকষ আগ্হী হকে গনপোেী 
পোচ� ফোম্মোর হোউকে রোন্নো �কর গিন। এেোিো 
চো ও স্যুোসি পোকবন। এখোকন রমকেট জতরর 
পোনীয় স্োনীয় রবয়োর বো ‘গটোপংবো’ বোঁকশর পোকরি 
স্ট্র রিকয় পররকবশন �রো হয়। গনপোে, িোরি্মরেপং 
ও রের�কম এটি এ�টি পরররচত পোনীয়।



ককাথায় ঘুরবেনঃ
আেকে গপররিচর রনে�ই গ�োনও ফোম্ম নয়। 
এখোন�োর গ্োমীন মোন্কষর ি�ৎটোই গরন জিব 
েোকরর �ৃরষ �োকির নোনো ররিয়ো�েোকপর েকগে 
এ�োত্ম হকয় গ�কে। এখোকন গর গ�োনও গ্োমীণ 
অন্ষ্োকন এখোন�োর মোন্ষ অরতরেকির েকগে 
খ্রশ িো� �কর গনন।
প্�ৃরত এখোকন েবেময়ই েব্ি হকয় ধরো 
গিয়। এখোন�োর জিব েোকরর েরজির বো�োন 
�্কর গিখকে খোরোপ েো�কব নো। বো�োন ও 
�োেপোেোর শখ েো�কে এখোন গেক� আরও 
অরিজ্ঞতো েঞ্চয় �রকত পোকরন। পোকয় গেঁকট 
এখোন�োর গ্োম ও িগেে �্রুন। মোন্ষিন খ্ব 
েরে ও অরতরে বৎেে। এেোিো েরব আঁ�কত 
পোকরন। বো�োকনর র�ে্ �োি �রকত ইচ্ো 
�রকে হোত েো�োন। আর র�ে্ই িোে নো 
েো�কে গরেফ �্রমকয় �োটোন।

আর কী করবে পাবরনঃ
• িোিোয় গমোটরবোই� রনকয় �্রুন।

• েরব আঁ�কবন র�ন্তু েরঞ্োম গনই। 
েোমোনযু র�ে্ টো�োর রবরনমকয় ইচ্োপূরণ হকব।
• ে্ইরমপং প্ে ও গরো�ো গডক�র ে্রবধো
• রররডপং রুম ও েোইকরেরর
• ফোকম্মর জতরর েে, আচোর্ িযুোম, মধ্ 
ইতযুোরি বোরির িনযু েপংগ্হ �রকত পোকরন।
• এখোকন গরেক�র বযুবস্ো আকে। গচে 
নিী, ফোগু চো বো�োন গরকত পোকরন গেঁকট বো 
গরে� �কর। পোহোকির উপকর ধ্পংে হকয় রোওয়ো 
ঐরতহোরে� ডোরেম গফোট্মও গিকখ রনন। রচন্তো 
�রকবন নো, দুপ্করর খোবোর েকগে পযুো� �কর 
গিওয়ো হয়। 
• আপরন ইচ্ো �রকে �রুমোরো 
ফকরকস্ িগেে েোফোররকত গরকত পোকরন। তকব 

রোবোর ২৪�ন্ো আক� িোনোকত হয়।
• েোিো, গেোকে�োও ও পোর্্মবতথী 
িোয়�ো �্রকত চোন? আপনোর ির�োর 
�যুোকবর। িোরয়ত্ব গপররিচকরর।
• গনওিো িযুোরে িোতীয় উিযুোন 
গপররিচকরর ৫র�রম উত্তকর। গনওিো িযুোরে 
রোওয়োর িনযু রিকপর বযুবস্ো গপররিচর �কর 
গিয়।
• �রুবোেোকন গনকম ১র�রম পে 
েোক�ি রনকয় হোঁটকত অে্রবধো হকব মকন 
�রকে আ�োম খবর রিন, এখোন�োর 
গবেচ্োকেবীরো আপনোর েোক�ি রনকয় 
আেকব।
• আট্ম রিযুোফকটর �োি �রকত ইচ্ো 
�রকে �রকত পোকরন। েরঞ্োকমর িনযু 
রচন্তো �রকবন নো। িোিোয় গপকয় রোকবন।
• এেোিো গ�োনও অরতরে এখোকন 
একে ফোকম্মর �ৃরষ�োি, গ�ো পোেন, 
ট্ র�টো র� গমরোমরত ইতযু ো রির েকগে 
রোন্নো�করর �োকি গবেচ্োকেবীকির রহকেকব 
গরো� রিকত চোইকে বেো�ত। এর িনযু 
ডোইরনপং গটবকে খোবোর ররি। 
ইকমইে-এ গরো�োকরোক�র িনযুঃ 
sweta_zy@yahoo.com
তোহকে আর রচন্তো গ�ন, ধীকর ে্কস্ প্স্তুরত 
রনকত শুরু �রুন আর েময় ে্করো� মকতো 
গবররকয় পি্ন।  



লাল 
সেলাম

সলপচা খা
বক্া স�ার্টে কত না বলা কথা জরম আরে!  
এক্ু কষ্ট করে উরে পড়ুন। বক্া োপপরে 
সপৌঁরে যান েপবে মরতা েুন্দে এক পাহাপড় 
গ্াম। গেরম এক্ু অন্যেকম ঠিকানা 
খুঁজরেন!  তাহরল এক্ু ঘাম ঝপেরে সেই 
গ্ারম সপৌঁরে যান। ঘুরে আোে অপিজ্ঞতা 
তুরল ধেরলন সেৌম্যদীপ েেকাে।

কখনও পারবন পাথুরে োস্া। সকাথাও আবাে এক্ু 
েমতল মাটিে োস্া। সকাথাও পগরে সদখরবন পথ 
হাপেরে সগরে গারেে পিরড়। সেকড় সপপেরে োস্া 
খুঁরড় পনন। দুগটেম পথ, মারঝ মারঝ দাঁপড়রে যান। 
সো্ সো্ িু্াপন বপস্। এক্ু পজপেরে পনন। দুরচাখ 
সমরল সদখুন পনেগটেরক। ব্যে, সোট্ট সোট্ট পারে 
চলরত চলরত আপপন সপৌঁরে সগরলন এক পাহাপড় 
উপত্যকাে।

না, পাকা োস্া সনই। গাপড় পনরে যাওোে উপােও 
সনই। ওোে পরেও পবলােবহুল কর্জ বা োরস্াোঁ 
পারবন, এমন আো না কোই িাল। তরব যা 
পারবন, আপনাে দু সচাখ জুপড়রে যারব। মরন হরব, 
এই সলপচা খা-সত আরগ সকন আপেপন!

আমারদে েরগে থাকা এক পেক্ষক। নাম সজ্যাপতমটেে 
োে। অরনকপদন ধরেই বলপেল, ডুোেটে যাব। পকন্তু 
ববপচরর্্য িো ডুোরেটে তারক কী সদখাব? একপদরক 



পাহাপড় নদী, একপদরক ঘন 
জগেল। বইরে সেগুরলাই 
পরড় এরেরে। বন্ুরদে কারে 
বহুচপচটেত করেক্া জােগাে 
নামই শুরন এরেপেল। মরন 
হল, এক্ু ব্যপতক্রমী জােগাে 
পনরে সগরল সকমন হে? 
তারক বরলপেলাম সলপচা 
খা-ে কথা। সজ্যাপতদা বলল, 
সেখারন কী আরে? বললাম, 
পাহারড়ে ওপে গ্াম। সে 
বলল, েমতরল এত এত গ্াম 
থাকরত পাহাপড় গ্ারম সকন 
থাকরত যাব? যখন শুনল, 
ওপে পযটেন্ত গাপড় ওরে না, 
তখন আেও গালমন্দ শুরু 
কেল।

মরন মরন বললাম, সহ প্রকৃপত, 
এ জারন না, এ কী বলরে। 
এরক তুপম ক্ষমা করো। পথ 
কত্া দুগটেম, ইরছে করেই 
বপলপন। যপদ শুনত ওই 
পাহাপড় পরথে পুরো্াই 
সেঁর্ উেরত হরব, আপম 
পনপচিত, সে েরে িগে পদত। 
আে সে েরে িগে পদরল 
আমারদেও যাওো হত না। 
এপদক– ওপদক জগেল ভ্রমে 
সেরে আমো পাপড় পদলাম 
োন্তালাবাপড়ে পদরক। আপল-
পুেদুোে সথরক সমা্ামুটি 
এক ঘণ্াে পথ। আপপন যপদ 
বক্া পাহারড় যান, এই পথ 
পদরেই সযরত হরব। আে গাপড় 
যাে ওই োন্তালাবাপড় পযটেন্ত। 

তােপে বাপক পথ্া পনরজে 
পারেে ওপে িেো কো 
োড়া উপাে সনই।

তাহরল, সোট্ট সোট্ট পারে 
উরে পপড়। পকন্তু কতদূে? 
প�পজরক্ে মাস্ােমোইরক সতা 
বলা যারব না। এক্া পপবর্ 
পমথ্যাে আশ্রে পনরতই হল। 
এই সতা এক্ু। সযরত সযরত 
বক্া পড়রব। ওখারন এক্ু 
ঘুরে সদখব, এক্ু পজপেরে 
সনব। পকেু সখরে সনব। 
তােপে আরেক্ু উেরলই 
সলপচা খা। যত এরগাই, 
বদরল সযরত থারক দৃে্যপ্। 
সকাথাও ঘন জগেল, সকাথাও 
পনরচ তাকারলই খাদ। সকাথাও 
সো্ সো্ বনবপস্। আবাে 
এক্ু দূরে দৃপষ্ট পদরল সদখা 
যাে কুলকুল করে বরে যাওো 
নদী। সকান্া কী নদী, সে্া 
জানাে মরতা সকৌতূহল সেই 
েমে সেই মাস্াে মোইরেে 
পেল না। তাে তখন এক্াই 

গান, কতদূে আে কতদূে। 
আমো সচাখ স্পার্পপ করে 
বরল চরলপেলাম, এই সতা 
আে এক্ু। এক্া েমে তাে 
বধরযটেে বাঁধ সিরে সগল। তাে
বাক্যালঙ্াে অব্যরেে তীব্রতা 
সবরড় সগল। বাধ্য হরে 
করেকবাে পবেপত পনরত 
হল। অবে্য শুধু ওরক সদাষ 
পদরে লাি সনই। আমোও 
পকেু্া হাপপরে পগরেপেলাম। 
সযখারনই দাঁড়াপছে, শুনরত 
হরছে, ‘আে জােগা সপপল 
না? এখারন সতাে পবরে সদব। 
শ্বশুেবাপড় আেরত সতাে 
দম সবপেরে যারব।’ আবাে 
কখনও বলরে, ‘পাহারড় 
উেরত সদ, যপদ িাল না 
লারগ, সতারক ওখান সথরক 
সেরল স�রল সদব। তােপে 
পাহ া রড়ে উপে সতাে 
স্মেেেিা কেব।’ এ সতা 
সগল েংেদীে িাষা। 
অেংেদীে যা পকেু, তা উহ্য 
থাক।



এিারবই আরস্ আরস্ 
সপৌঁরে সগলাম বক্াে। 
েমে লাগল ঘণ্া সদরড়ক। 
কখনও আপম, কখনও 
আমাে েরগে যাওো দুই 
দাদা শুিঙ্ে েেকাে ও 
েীরষটেন্দ ুেেকাে সজ্যাপতদারক 
সবাঝারত লাগলাম বক্া 
দুরগটেে মাহাত্্য, এখারন 
কাো কাো বন্দী পেরলন। 
স্মেেীে সেেব ঘ্না। পকন্তু 
সজ্যাপতদা শুনরল সতা! 
পােরল আমারদেই বক্াে 
সজলখানাে আ্রক োরখ। খুব পখরদ সপরেরে, 
এক্া সদাকারন পমপম (অপিরনর্ী পমপম নে, 
এ্া ম্যাপগে পাবটেত্য েংস্কেে বলা যাে) খাওো 
হল। এতক্ষরে সজ্যাপতদা এক্ু োন্ত। এবাে 
পাপড় পদলাম সলপচা খা-ে পদরক। বক্া সথরক 
ঠিক কত্া? দুর্া সোট্ট তরথ্য এই েমে এক্ু 
সচাখ বুপলরে সনওো যাক। বক্াে উচ্চতা ২২০০ 
�ু্। আে সলপচা খা-ে প্রাে পতন হাজাে �ু্।

এে মরধ্য আমারদে সপা্টোরেে কথা এক্ু বরল 
সনওে া  য াক।  েরগে  ব ্য াগপত্তে  থ াকরল 
োন্তালাবাপড় সথরকই সপা্টোে সপরে যারবন। 
ঝুপড়রত করে সে েব ব্যাগ পনরে সনরব। সকাথাে 
সযরত চান, তারক শুধু বরল পদন। সে হনহন 
করে উরে ঠিক সেরখ পদরে চরল আেরব। সে 
যখন সনরম আেরব, তখন আপপন হেত অরধটেক 
পথ উরেরেন। আমারদে সক্ষরর্ও ঠিক সে্াই 
হল। আমো তখনও বক্ারতও সপৌঁোইপন, 
আমারদে সপা্টোে েপজিত সদখলাম পদপব্য গান 
কেরত কেরত সনরম আেরে। সে আশ্বস্ কেল, 
সকানও পচন্তা সনই। আপনাো যান, পদপদে ঘরে 
েব সেরখ এরেপে। আপনাো আেরেন, সে্া 

বরলও এরেপে। সক এই পদপদ? সে কথাে 
পরে আেপে।

বক্া সথরক স�ে েওনা পদলাম সলপচা খা-ে 
পদরক। সজ্যাপতদা ততক্ষরে আমারদে চালাপক্া 
বুরঝ স�রলরে। আমো মুরখ বলপে, এই সতা 
োমরন, প্রাে চরলই এরেপে। ও মরন মরন ধরে 
পনরেরে, এখনও অরনক্া দূে। তাই এবাে 
সে োন্ত। যা পকেু বাক্যালঙ্াে অব্যে, েব 
মরন মরন। আমোও মুখ টিরপ টিরপ হােপে। 
আেরল, ততক্ষরে জােগা্া এক্ু এক্ু করে 
িাল লাগরত শুরু করেরে। কােে, পাহারড়ে 
ওপে সথরক পনচ্া অোধােে লাগপেল। বক্া 
সথরক আেও একঘণ্া পথ সপপেরে আমো 
সপৌঁেলাম সলপচা খারে।

সোট্ট এক্া গ্াম। েপবে মরতা েনু্দে। েবপমপলরে 
সগা্া পতপেরেক বাপড়। এখারন পদপদ মারন 
মমতা ব্যানাপজটে নে। এখারন পদপদ মারন �ুক 
সদন ডুকপা। আেরল, পযটে্কো এরল এখারন 
পদপদে বাপড়রতই ওরেন। আেও দু এক্া বাপড় 
আরে। েবপমপলরে পঁপচেজরনে থাকাে ব্যবস্া 



হরে যারব। একবাে পদপদে 
ঠিকানাে সপৌঁরে সগরলই হল। 
আে আপনাে সকানও পচন্তা 
সনই। সযরত সযরতই সপরে 
যারবন গেম চা। চাইরল 
সমারমাও বতপে হরে যারব 
পনরমরেই। আে কী কী সখরত 
চান, পদপদরক এক্ু জাপনরে 
োখুন। ঘেগুরলা সবে েুন্দে। 
সদাহাই, সহার্রলে আড়ম্বরেে 
েরগে তুলনা কেরবন না। বেং 
দুর্া পদন পদপদে আন্তপেক 
আপতরথেতা উপরিাগ 
করুন।

পাহারড়ে েরবটোচ্চ পেখরে 
দাঁপড়রে আপপন। অরনক 
দূরে িু্ারনে োপে োপে 
পাহাড়। নদী, জগেল, সমঘ 
েব আপনাে পারেে তলাে। 
এমনপক েূযটেও। পদরনে 
আরলা থাকরত থাকরত চাে 
পাে্া এক্ু সচাখ বুপলরে 
সনওো যাক। পপচিরম পড়রব 
কালজাপন। পূরবটে পারবন 
োেডাক নদী। মরন হরব, েূযটে 
সযন সেই নদীে গরিটে ঘুরমারত 
সগল। সে এক অপরূপ দৃে্য। 
সমঘ আে আকাে তখন সযন 
মাখামাপখ কেরে। সচাখ সমরল 
থাকুন পদগরন্ত। আকাে আে 
মাটি সযন পেস্পেরক আপলগেন 
কেরে।

এক্ু এক্ু করে অন্কাে 

সনরম আেরে। এত উঁচুরত 
পবদুৎ বলরত সোলাে লাই্। 
সজ্যাৎস্া োরত নদীে আবো 
েপব সিরে উেরত পারে। 
পকন্তু পনরচে ওই গ্ামগুরলা? 
টিমটিম করে জ্বলরে আরলা। 
সকানও্া আোে মাইল 
এলাকাে। োজািাতখাওো 
সকান্া? পচনরত না পােরল 
পজরজ্ঞে করে পনন। জেন্তীে 
আরলা্া এক্ু কম। ওই সতা, 
ও্া গাগেুটিো বপস্ে আরলা। 
আে মাথাে উপে সজানাপকে 
মরতা হাজাে তাোে পমপেল।

পকন্তু সজ্যাপতদা সকাথাে? এই 
পনজটেন পাহাড় সথরক োরতে 
অন্কারে স�রল সদরব না সতা? 
সদখলাম, এখান-ওখারন পগরে 
সমাবাইরলে ্াওোে খুঁজরে। 
বললাম, এক্া পদন না হে 
নাই বা কথা বলরল। আমারক 
ধমরক বলল, ‘তুই এক্া 
গাধা। এমন েুন্দে এক্া 

জােগা। এমন প�পলংরেে 
কথা সলাকরক জানাব না? 
তাহরল সলারক জানরব কী 
করে? তুই যপদ না বলপতে, 
তাহরল পক আপম জানতাম?’ 
প�রে পগরে বলরলই সতা 
পারো। আবাে সতরড় উেল, 
‘পবশ্বকাপ সদখরত োত জাপগে 
সকন? লাইি সদখপব বরলই 
সতা। আপম লাইি করমপ্রি 
পদরত চাই। পরে বলাে মরধ্য 
সকানও সোমাঞ্চ সনই। পচৎকাে 
করে বলরত ইরছে কেরে, লাল 
সেলাম সলপচা খা।’

পবস্মরেে আেও বাপক পেল। 
দুগটেম পরথ সয সজ্যাপতদাে 
করঠে বাক্যালঙ্ারেে লাইি 
করমপ্রি শুনপেলাম, সেই 
সজ্যাপতদাে করঠে মুগ্ধতাে 
কপবতা! সলপচা খা, েপত্যই 
সতামারক সেলাম। মার্ করেক 
ঘণ্াে একজন মানুরষে এমন 
রূপান্তে ঘর্ যাে!



স্বরূপ গ�োস্বোমী

৩১ জুলাই, রাত ১১ টা

সে ভারী অদ্তু সলাক। যা জজজ্ঞেে কজর, েজ্েজ্তই 
‘হা ঁ োে’। এমনজক পরস্পরজেজ্রাধী দুই প্রশ্ন 
হজ্লও দুোরই শুনজ্ত হজ্ে, ‘হাঁ োে’। 
জহজ্েজ্ের কথা উঠজ্ল, একটা কথাই সযন 
মুখস্থ- ওয়ান জিিটি।

জনশ্চয় ভােজিে, সলাকটা সক? এই সেস্ট হাউজ্ের 
সকয়ারজ্টকার। নাম লকপত। সেস্ট হাউে সথজ্ক 
অজ্নক জনজ্ে একটা গ্াজ্ম ওর োজি। গ্াজ্মর 
নামটা সেশ কজ্য়কোর জজজ্ঞেে করলাম। কী 
সয েলজ্ি, সোঝাই মুশজকল। ওর অদু্ত উচ্া-
রজ্ে এজ্ককোর এজ্কক রকম সশানাজ্লা। আর 
সোঝার সেষ্া না কজ্র, এটুকুই েুঝলাম, সেস্ট 
হাউজ্ের পাশ জিজ্য় সয রাস্াটা জনজ্ে সনজ্ম 
সেজ্ি, সেই রাস্া ধজ্র জকিুদূর সনজ্ম সেজ্ল 
ওর গ্াম। এটুকু জানাই ভাল। মজ্ন পজ্ি সেল 
‘ হীরক রাজার সিজ্শ’ র সেই েংলাপটা- জানার 
সকানও সশষ নাই, জানার সেষ্া েৃথা তাই। এত 
সজজ্ন কাজ সনই োপু। থাকে সতা দুজিন। তজ্ে 
োমজ্নর দুজিন এই লকপতই আমাজ্ির সরেন্ড 
জিজ্লাজিার অ্ান্ড োইড।

শুরুই করলাম লকপতজ্ক জিজ্য়। লকপত 
সয সেস্ট হাউজ্ের সকয়ারজ্টকার, এটাও 
েজ্ল সিজ্লজি। জকন্তু হঠাৎ সেস্ট হাউে সকন, 
সকাথায়ই ো এলাম, এ জনজ্য় সকৌতূহল 
হজ্তই পাজ্র। আজ্ে সথজ্ক েজ্ল রাখজ্ল হয়ত 
সকৌতূহল হত না। তখন সপৌঁিজ্না েংোিটুকু 
জাজনজ্য় জিজ্লই হত। ো ইিানীং সতা সলাজ্ক 
যা যা কজ্র, সিেেুক আপজ্ডট জিজ্য় সিয়। 
আজম এখন ো খাজছি, আজম এখন অজিজ্ে 
ঢুকলাম। ঢুকজল সেশ করজল। দুজনয়ার সলাকজ্ক 
ঢাক জপটিজ্য় জানাজ্নার কী আজ্ি োপু? শুধু 
জক তাই, সপট খারাপ হজ্লও সিশ দুজনয়াজ্ক 
ঢাক জপটিজ্য় জানায়। কী আশ্চয্য! তাজ্ত অেংখ্ 
সোকা সোকা কজ্মন্ট আর লাইকও পজ্ি যায়। 
তারা সয োইজ্র সেিাজ্ত এজ্ল কী করত, সক 
জাজ্ন! প্রজতটি োঁজ্ক এজ্ে িজে তুলত। আর 

সপ্তপদীর
গসই �োনটো



সিশশুদ্ু সলাকজ্ক জাজনজ্য় জিত। ভাজে্ে, 
আমরা সয োরজন এজ্েজি, তাজ্ির মজ্ধ্ সকউ 
সিেেুক আেক্ত নই।  ে া জক  জতনজজ্নর
 অ্াকাউন্ট থাকজ্লও তাজ্ির মজ্ধ্ সয খুে 
একটা আেজক্ত সনই, তা এই একজিজ্নই সেশ 
েুজ্ঝজি। অন্তত এই একজিজ্ন অস্াভাজেক 
সকানও সিাঁকজ্িাঁকাজন সিজখজন। আর এই 
অধজ্মর নাজ্ম সতা সকানও অ্াকাউন্টই সনই। 
একটা অ্াকাউজ্ন্ট মাজ্ঝ মাজ্ঝ ঢুজক, সেও 
আমার জনজস্ নয়। তার পােওয়াড্য অন্তত 
জনা িজ্শক সলাক জাজ্ন। থাক ওেে কথা। 
এই সমজ্ের সিজ্শ এজ্ে ওেে কথা সটজ্ন না 
আনাই ভাল।

আোর এজ্েজি পাহাজ্ি। এই পাহাজ্ি সতার 
েজ্গে সকানও স্ৃজত সনই। তেু সকন জাজন না, 
পাহাি এজ্লই সতার কথা েি সেজশ কজ্র 
মজ্ন পজ্ি যায়। একটার পর একটা সমে উজ্ি 
আজ্ে। মন সকমন সযন উিাে হজ্য় পজ্ি। 
ঝমঝজমজ্য় েৃজষ্ নাজ্ম। েৃজষ্র নানা োন আপনা-
আপজনই েলায় এজ্ে যায়। জেজজৎ জেং সথজ্ক 
মান্া সি, সহমন্ত সথজ্ক শ্রীকান্ত- েোই এজ্ে 
পজ্ি। আর আমাজ্ির অজস্ত্ব ও অভ্াজ্ের অগে 
রজে ঠাকুর সতা আজ্িনই। কজেতায় কখনও 
শজক্ত োটুজ্জে সতা কখনও জয় সোঁোই। সেই 
োন ো কজেতায় সপ্রম আজ্ি, জেরহ আজ্ি, 
জনেগেতা আজ্ি। লুজ্কাজ্না অজভমান! তাও 
সেশ আজ্ি।

আজম না একটা যাজ্ছিতাই। একজিজ্ক েৃজষ্, 
কজেতা, োজ্নর কথা েলজি। আর সেরজেজ্কর 
মজ্তা একথা সথজ্ক সে কথায় হাজরজ্য় যাজছি। 
সকাথায় এজ্েজি, সেটাই সতা এখনও েজলজন। 

জায়োটার নাম োজ্োিা। জনশ্চয় শুজনেজন। 
না, এর জন্ সতার হীনমে্তায় সভাোর জকিু 
সনই। শতকার জনরানব্বই ভাে োঙাজলই জাজ্ন 
না। এমনজক যারা এজিক সেজিক েুজ্র সেিায়, 
তারাও জাজ্ন জকনা েজ্দেহ। এটা কাজশ্যয়াং 
িজ্রস্ট সরজ্জের মজ্ধ্ই পিজ্ি। কাজশ্যয়াং 
পয্যন্ত কীভাজ্ে আেজ্ত হয়, জনশ্চয় েলজ্ত হজ্ে 
না। দুজ্টা রাস্া, একটু সজজ্ন রাখ (যজি কখনও 
আজেে)। কাজশ্যয়াং সথজ্ক সয রাস্াটা িাজজ্যজলংজ্য়র 
জিজ্ক যাজ্ছি, সেই রাস্া ধজ্র আরও জমজনট 
কুজি সযজ্ত পাজরে। টুং সপজরজ্য় জিলারাম েজ্ল 
একটা জায়ো পিজ্ে। সেখান সথজ্ক ডানজিজ্ক 
একটা রাস্া উজ্ঠ সেজ্ি। এয়ারজ্িাে্য সস্টশজ্নর 
জিজ্ক। সেশ খািা পথ। প্রায় োর জকজম। খািা 
পজ্থ োর জকজম মাজ্ন অজ্নকটা। এটাই োজ্োিা 
সপৌঁিজ্নার েহজতম রাস্া। নইজ্ল কাজশ্যয়াং 
সথজ্ক ডাউজহল জিজ্ক যাওয়ার সয রাস্া, সেই 
রাস্া ধজ্র জেমজন সপজরজ্য় োজ্োিা সপজ্য় যাজে।

োজরজিজ্ক পাইন োজ্ির েন জগেল। সেই 



জগেজ্লর সভতর েূজ্য্যর 
আজ্লাও সঢাজ্ক না। জিজ্নর 
সেলাজ্তও একটা অন্ধকার 
অন্ধকার ভাে। সেই েজ্গে 
সমজ্ের সভজ্ে সেিাজ্না সতা 
আজ্িই। েে জমজলজ্য় জায়োটায় 
এজ্ল মন ভজ্র যাজ্ে। হয়ত 
ভােজিে, থাকে সকাথায়? 
েুজপ েুজপ জাজনজ্য় রাজখ, 
আমরা আজি িজ্রজ্স্টর সেস্ট 
হাউজ্ে। েুজকংজ্য়র একটু 
ঝাজ্মলা আজ্ি। অজ্নক আজ্ে 
সথজ্ক কাজশ্যয়াং জড এি 
ও-সক জাজনজ্য় রাখজ্ত হজ্ে। 
জতজন কনিাম্য করজ্ল তজ্েই 
েুজকং। িাঁকা থাকজ্লই সয 
পাওয়া যাজ্ে, এমন জনশ্চয়তা 
সনই। মাত্র দুটি ের। েুঝজ্তই 
পারজিে। কখন সকান 
জভআইজপ এজ্ে পিজ্েন, 
সেই সভজ্ে খাজল রাখজ্ত 
হয়। এগুজ্লায় পয্যটকরা 
থাকুক, েন িপ্তর এমনটা 
োয় েজ্ল মজ্ন হয় না। আমরা 
সপজ্য়জি আমাজ্ির েজ্গের এক 
আজধকাজরক েনু্ধর জন্। সে 
ে্াটা কজ্য়কজিন ধজ্র সমল 
পাঠিজ্য়, সিান কজ্র, জড-
এিও-র সপিজ্ন মাক্যাজ্রর 
মজ্তা সলজ্েজিল। তাই হয়ত 
না জিজ্য় পাজ্রজন। তজ্ে এই 
োংজ্লার ভরোয় এজ্ল একটু 
মুশজকলই আজ্ি। তাই এজ্েই 

একটা সহাম সস্ট-র েন্ধান 
কজ্র জনজ্য়জি। জডজক হাউে। 
োজ্োিা োজার সথজ্ক একটু 
এজ্োজ্লই এই সহাম সস্ট। 
জনা পজ্নজ্রা থাকজ্তই 
পাজ্র। একটু আজ্ে সথজ্ক 
সিান কজ্র এজ্ল েমে্া সনই। 
আজ আপাতত এটুকুই থাক। 
োজকরা সোধ হয় েুজমজ্য় 
পজ্িজ্ি। েময় সপজ্ল কাল 
আোর জলখে।

১ আেস্ট, েকাল িশটা

কাল হঠাৎ কজ্র সথজ্ম 
জেজ্য়জিলাম। েুঝজ্তই 
পারজিে, োইজ্র এজ্ল সতা 
অখণ্ড অেের থাজ্ক না। িল 
সেঁজ্ধ এজ্ল সতা আরও থাজ্ক 
না। অন্জ্ির কথা মাথায় 
রাখজ্ত হয়। সেই অনুযায়ী 
টাইম অ্াডজাস্ট করজ্ত হয়। 
সযমন, আজ উজ্ঠজিলাম সেশ 
সভাজ্রই। এক রাউন্ড হাঁটা 

হজ্য় সেল। সে কথায় পজ্র 
আেজি। সকন এই োজ্োিায় 
এলাম, এই েুজ্যাজ্ে েরং 
সেটা একটু েজ্ল সনওয়া 
যাক। সকাথায় যাওয়া যায়, 
এই জনজ্য় নানা আজ্লােনা 
েলজিল। সযজ্হতু আজম 
কম্যেূজ্ত্র প্রায় েির সিজ্িক 
উত্তরেজ্গে জিলাম, তাই 
অজ্নজ্ক ভাজ্ে আজম সোধ 
হয় উত্তরেগে জেশারি। আজম 
সোধ হয় পাহাজ্ির অজলেজল 
জেজন। জেজন না েলজ্লও সকউ 
জেশ্াে কজ্র না। সকউ ভাজ্ে 
জেনয় সিখাজছি, সকউ ভাজ্ে 
িাজয়ত্ব এিাজ্ত োইজি। তাই 
আমাজ্কও জেজন এরকম একটা 
ভাে করজ্ত হয়। তজ্ে এই 
োজ্োিা অেশ্ এজ্কোজ্র 
অজানা জিল না। ঠিক এক 
েির আজ্ে একোর জেমজনজ্ত 
দুজিন জিলাম। সেজিনই এক 
িাঁজ্ক েুজ্র জেজ্য়জিলাম এই 
োজ্োিা সথজ্ক। সেোর থাকা 



হয়জন। জকন্তু ইজ্ছি জিল, একজিন না একজিন 
এই োজ্োিায় জিজ্র আেে। তাই োজকরা 
যখন আমার উপজ্রই সিজ্ি জিল, তখন মজ্ন 
হল, এই েুজ্যাজ্ে ওজ্ির একটু োজ্োিায় 
েুজরজ্য় আনা যাক। খারাপ লােজ্ে না, এটুকু 
জনজশ্চত জিলাম। সয জতনজন েজ্গে জিল, তাজ্ির 
কথা েরং েলা যাক। একজন েন্তু । েরকাজর 
আজধকাজরক। এর সেজশ আপাতত েলজি না। 
জবিতীয় জন রূপম। সপশায় জশক্ষক, জকন্তু সনশা 
ক্াজ্মরা। এই দুজন পূে্য পজরজেত। দুজজ্নই 
জেশ্জেি্ালয়-জীেজ্নর েহপাঠা (পুং জলগে, তাই 
েহপাঠী েললাম না, েহপাঠা-টাই ভাল, কী 
ে জলে!)।  আজ্রকজন সিো জশে। ো জি 
পানু্ডয়ার কাজ্ি, রূপজ্মর সু্জ্লই অজ্কের জশক্ষক। 
রূপম একাই জেোজহত, োজক আমরা জতনজনই 
জীজেত। তজ্ে জেোজহত েজ্ল রূপমজ্ক 
েৃহপাজলত প্রােী ভাোর সকানও কারে সনই। ও 
েরং আমাজ্ির সথজ্কও সেজশ োউনু্ডজ্ল। োরা 
েির েুজ্যাে সপজ্লই ক্াজ্মরা জনজ্য় এখান 
ওখাজ্ন সেজরজ্য় পজ্ি।

তজ্ে েে েময় ক্াজ্মরাধারীজ্ির েজ্গে 
েিপিতা টুজরস্টজ্ির একটা তিাত থাজ্ক। 
আমরা যখন সমে সিজ্খ সরামাজন্টক হজ্য় উঠজি, 
ও তখন প্রকৃজতজ্ক োলমদে করজ্ি। ও োয় 
সরাি। নইজ্ল িজে ওজ্ঠ না। আজ োরাজিন 
সরাজ্ির সিখা সনই। শুধু েৃজষ্। োংজ্লার কাঁজ্ের 
জানালার এপার সথজ্ক েৃজষ্ সিখজ্ত সেশ ভালই 
লােজিল। সজজ্নশুজ্নই সতা েষ্যাকাজ্ল এজ্েজি। 
েৃজষ্ হজ্ে, এই মানজেক প্রস্তুজত সতা জিলই। 
তািািা,আমাজ্ির সতা তথাকজথত ‘োইট জেন’ 
সিখার সকানও পজরকল্পনাও জিল না। জগেল 
আর পাহাি সেরা এইোজ্োিায়  অলেভাজ্ে 

দুজ্টা জিন কাটজ্ে, এর সথজ্ক সেজশ োওয়া সতা 
জকিু জিল না। তাই কখনও েৃজষ্ পিজ্ে, কখনও 
থামজ্ে। এজ্ত আশ্চজ্য্যর কী আজ্ি? জেরজক্তরই 
ো কী আজ্ি ? কী জাজন, রূপম হয়ত মজ্ন মজ্ন 
খুে সরজ্ে আজ্ি। ে্াটা ক্াজ্মরা সের কজ্র 
েজ্ে আজ্ি। োমজ্ন এমন ঝাপো, সকানও 
িজেই আেজ্ে না। িজে েম্পজ্ক্য ওর একটা 
প ্ াশন  আজ্ি।  ওর ি জের  র ী জতমজ্তা 
এেজজজেশন হয়। জিল্ম সিজস্টভাজ্লও অজিজেয়াল 
িজ্টাগ্ািার। মাজ্ঝ মাজ্ঝই িজে সতালার নানা 
েল্প উজ্ঠ আেজ্ি। শুনজ্ত সেশ ভালই লােজ্ি। 
িজে সতালার েল্প যত না েলজ্ি, সু্জ্লর কথা 
ো িাত্রজ্ির কথা সে তুলনায় অজ্নকটাই কম। 
সোঝা সেল, মাস্টাজরটা ওর োকজর। জকন্তু প্রথম 
সপ্রম ওই িজেটাই। জরি ইজডয়টে সিজ্খজিে ? 
সেই িারহাজ্নর কথা মজ্ন পজ্ি সেল। সে 
ইজজেনায়াজরং সিজ্ি ওয়াইল্ড লাইি িজ্টাগ্ািার 
হজ্য়জিল। ইেে, রূপমও যজি এমন হজ্ত 
পারত! 

১ আেস্ট, েজ্ন্ধ ৭  টা

সভাজ্র ঠিক মজ্তা সোরা হয়জন। সরেকিাস্ট 
সেজ্র সেলার জিজ্ক আোর সেজরজ্য়জিলাম। 
জকিুটা সেঁজ্ট সেজ্ল এয়ারজ্িাে্য সস্টশন। েুরজ্ত 
েুরজ্তকাজ্ি  সপৌঁজ্ি সেলাম। এই তল্াজ্ট এটাই 
েেজ্থজ্ক উঁেু জায়ো। এখান সথজ্ক পজরষ্ার 
েেজকিু সিখা  যাজ্ছি। মজ্ন হল,  একোর 
এয়ারজ্িাে্য সস্টশজ্ন ঢুকজ্ল সকমন হয়? ঢুকজ্ত 
সয সিজ্ে না, সেটা সমাটামুটি জানাই জিল। তেু 
জনরীহ পয্যটক সভজ্ে যজি িাি সিয়! সেজ্ট জেজ্য় 
জেজকউজরটিজ্ক েললাম। সে সিজখজ্য় জিল তার 
েেজ্ক। সভতজ্র জিজ্য় জেজকউজরটি অজিোরজ্ক 



েললাম। ওই সযভাজ্ে েজ্ল 
আর কী! সোঝা সেল, জতজনও 
অ্ালাউ করজ্ত পারজ্েন না। 
জকন্তু জতজন আর তাঁর ওপ-
রওয়ালার কাজ্ি পাঠাজ্লন 
না। খুে েুদেরভাজ্ে আমাজ্ির 
ভাজেজ্য় জিজ্লন। েলজ্লন, 
‘সভতজ্র ঢুজ্ক কী সিখজ্েন? 
এই সিাট্ট একটা এয়ারজ্িাে্য 
সস্টশন। সিখার জকিুই সনই। 
সভতজ্র ন্াোরাল জেউটি েজ্ল 
জকিুই সনই। আমরা সোর হজ্য় 
সেজ্ল োইজ্র সথজ্ক একটু েুজ্র 
আজে। আর আপনারা জকনা 
োইজ্র সথজ্ক সভতজ্র এজ্লন! 
োইজ্রটা ভাল কজ্র েুজ্র 
সিখুন। জগেজ্ল সেঁজ্ট আেুন, 
ভাল লােজ্ে। ’ অেত্া, 
আোর সেজরজ্য় পিা।একটা 
অন্ধকার রাস্া ধজ্র অজ্নকটা 
সেঁজ্ট সেলাম। আরও সযজ্ত 
ইজ্ছি করজিল। জকন্তু পাহাজি 
রাস্া েজ্ল কথা। নামার েময় 
জিজে্ নামা যায়। ওঠার েময় 
িম সেজরজ্য় যায়। তাই নামার  
েময়  মজ্ন রাখজ্ত হয়, এই 

পজ্থই আোর উজ্ঠ আেজ্ত 
হজ্ে। জকিুদূর জেজ্য় একটা 
পাথজ্রর ওপর অজ্নকক্ষে 
আড্া। এোর েন্তুর  পালা। 
েরকাজর কাজকম্য সথজ্ক 
পািার রাজনীজত, নানা কথা 
উজ্ঠ এল। সমাটামুটি েোই 
োম মনস্। তেু োজ্মজ্ির কী 
করা উজেত, তা জনজ্য় একপ্রস্থ 
ভালই তক্য হজ্য় সেল। সকান 
জমজডয়া কতখাজন েমজ্ঝাতা 
করল, সকান েুজদ্জীেী সকন 
সেেুজ্রা োইজ্ি, নানা  মত 
উজ্ঠ এল। এই পাহাজ্িও 
জেজন্ডজ্কট,োরিা ো এেে 
আজ্লােনা সথজ্ক জনস্ার সনই।

কাল শুরু কজ্র জিলাম  
লাকপজ্তর কথা জিজ্য়। 
তারপর তার কথা আর েলাই 
হয়জন। সলাকটা সেশ েরল।-
েে েময় মুজ্খ একটা হাজে 
সলজ্েই আজ্ি।মাজ্ঝ মাজ্ঝই 
জজ োে। আমরা েোই ঠিক 
করলাম, েন্তুজ্ক েিোজ্হে 
েজ্ল সিখাে। লকপজ্তর 

োমজ্ন আমরাও েন্তুজ্ক ে্ার 
ে্ার েজ্ল ডাকজ্ত লােলাম। 
েন্তুও োম্ীয্য েজায় সরজ্খ 
েু জঝজ্য় জিল,  সেহারায়
 সিাটখাজ্টাহজ্ল কী  হজ্ে, সে 
েজত্ই সহামিাজ্োমিা। জকন্তু 
লাকপত এতেে সথািাই 
সোজ্ঝ! তাজ্ক সয সকানও 
খাোজ্রর িাম জজজ্ঞেে করজ্ল,  
সে  জকিুক্ষে পর  েলজ্ে 
ওয়ান জিিটি। ভাত, ডাল, 
তরকাজর, মাংে েেজমজলজ্য় 
একটা জমজ্ল কত পিজ্ে ? 
তার জোে ওয়ান জিিটি। শুধু 
এক জায়োয় মাংে জনজ্য় োর 
জায়োয় ভাে কজ্র জনজ্ল কত 
পিজ্ে ? উত্তর সেই একটাই, 
ওয়ান জিিটি। টিজিন ো স্্াক্ল 
? শুজ্ন সহাক, না শুনজ্  সহাক, 
উত্তর সেই ওয়ান জিিটি। 
ভাজে্ে, আর োজ্য়র িাম 
জজজ্ঞেে কজরজন। তজ্ে রান্ার 
হাতটা সেশ ভাল। জেজ্শষ 
কজ্র মাংেটা। এমনজক দুপুজ্র 
যখন জডজ্মর কাজর করজ্ি, 
সেটাও েমৎকার। ডাল সতা 
আজ্িই। এমন জকিু েেজজ,-
যা েমতজ্ল সজাজ্ট না। েেজমজলজ্য় 
পঞ্চে্জেন েহজ্যাজ্ে সেশ 
ভালই লােজ্ি।
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এোর জেিাজ্য়র েণ্া  সেজ্জ 
সেল। আজ সেশ সভাজ্রই 
সেজরজ্য়জিলাম। োজ্োিা 
সথজ্ক োর পাঁে রকম রাস্া-
েজ্ল সেজ্ি। েেগুজ্লাজ্তই 
একটু একটু কজ্র সোরা হজ্য় 
সেজ্ি। একটা রাস্াই োজক 
জিল।  সভাজ্রর জিজ্ক  মজ্ন 
হল, সেজিকটায়একটু সেঁজ্ট 
আজে। আমরা আজি োত 
হাজার িুজ্টরও উপজ্র। সোধ 
হয় এখানটা িাজজ্যজলং সথজ্ক 
উঁেুই হজ্ে। জগেজ্লর সভতর 
জিজ্য় সোজা একটা রাস্া েজ্ল  
সেজ্ি। জকিুদূর জেজ্য় েুঝলাম, 
ওটা যাজ্ছি েটকপুজ্রর জিজ্ক। 
হাজ্ত েময় থাকজ্ল জিজে্ 
সেঁজ্ট সেঁজ্টই েটকপুর েজ্ল 
যাওয়া সযত। েন্তু অেশ্ 
আজ্েজন। ওজ্ক দু জতনোর 
সতালা হল। মুখটা সিজ্খ খুে 
মায়া হল। মজ্ন হল, সিজ্লটা  
েুজ্মাজ্ছি, েুজ্মাক। জগেজ্লর 
সভতর  জিজ্য় যখন অজ্নকটা  
েজ্ল  সেজি,  সেোরার জন্ 
সেশখারাপই  লােজিল। এত 
েুদের একটা জিক রজ্য়জ্ি, 
সেোরা জানজ্তই পারল  না! 
েন পাইন েন। রাজ্ত  েৃজষ্ 
হজ্য়জ্ি। রাস্াটা সভজা। 
একটু অন্ধকার অন্ধকার 
ভাে। এই অন্ধকার েলজ্ত 
কাল  একটা মজার কথা মজ্ন 

পিল। জেজ্কজ্লর জিজ্ক রূপম 
সিাজ্ন  তার মাজ্য়র েজ্গে কথা 
েলজিল। সে কথায় কথায় 
েজ্লজ্ি, ‘েকাজ্ল সযজিজ্ক 
জেজ্য়জিলাম, রাস্াটা পুজ্রা 
অন্ধকার, েূজ্য্যর আজ্লাও 
সঢাজ্ক না।’ সেশ সরামাজঞ্চত 
সশানাজছিল মাস্টারমশাই কাম 
আজ্লাকজেত্রীর েলা। জকন্তু 
সক জানত, অপর প্রান্ত সথজ্ক 
এমন ধমক জুটজ্ে! মাজেমা 
ে জ্ ল  জ ি জ্ ল ন ,  ‘ এ ত 
অন্ধকাজ্র যাওয়ার কী 
িরকার?’ রূপজ্মর উচ্ছাে 
তখন জকিুটা সযন েুপজ্ে 
সেল। মাজ্য়র আর সিাষ কী? 
মজ্ন পজ্ি সেল সিাটজ্েলায় 
ভােেম্প্রোরে আেত- 
‘সস্জ্হর স্ভােই এমন, অকারে 
অজনজ্ষ্র আশকো কজ্র।’ 
সভাজ্র হাঁটজ্ত জেজ্য়ও জেভ্াট। 
রূপম িজে তুলজ্ি। সপাজ 
জিজ্য় িাঁজিজ্য়জ্ি সিোজশে। 
পাজ্য়র কাজ্িই একটা োপ। 

সিখজ্ত সপজ্য়ই ভজ্য় লাজিজ্য় 
পিল সিোজশে। ে্ালা-
ন্স  রাখজ্ত না সপজ্র পা-টা 
জেজ্য়  পিল  োজ্পর মাথায়। 
সিোজশে সেঁজ্ে সেল। জকন্তু 
োপটা অকাজ্লই পয্যটজ্কর 
হাজ্ত প্রাে জিল। হয়ত সতমন 
জেষাক্ত জিল না। তেু হাজার 
সহাক, োপ সতা। তজ্ে োপ 
শুজ্ন সতার ভয় পাওয়ার জকিু  
সনই। েষ্যার েময়  দু  একটা 
জনরীহ োপ সেজ্রায়। পুজ্জার 
পর তারা জিজে্ শীতেুজ্ম েজ্ল 
যায়। রাস্াটায় জকন্তু এজ্কোজ্রই 
েিাই উতরাই সনই।জিজে্ 
সেঁজ্ট যাওয়া যায়। জিজ্রও 
আো  যায়। সিরার েময় হজ্য় 
এল। আোর  জনশ্চয় আেে। 
এই পজ্থ যজি সভাজ্রর সেলা 
সতার েজ্গে  সেঁজ্ট যাই! সকান 
োনটা োওয়া যায়? রজে 
ঠাকুর, ক্ষমা করজ্েন। এমন 
েমজ্য় েপ্তপিীর সেই োনটাই 
েোর আজ্ে মজ্ন পজ্ি  যাজ্ে।  
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