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ম্পাদকীয় 

ভারয়ায ঠিক অগেযঠদন। কথা ঠির ওগয়ফ 
ঠিজাআনায শুবঠজৎ বফাগয গে (বও বফের 
টাআভগয অগযক জন্মদাতা )। এটা-বটা কথা 
গত গত িাৎ কগযআ উগি এর প্রশ্নটা, অিা, 
অভাগদয একটা ুগজা ংখ্যা কযগর বকভন য়! 
 
জুরাআ বথগকআ ফাজাগয অগত শুরু কগযগে 
াযদ ংখ্যা। এগকয য এক বফঠযগয়আ 
চগরগে। ভারয়ায অগে ফাআ ঠদগনয অগরা 
বদগখ্ বপগরগে। বকউ েভা, বকউ তাযও অগে 
বথগক প্রস্তুঠত ঠনগয়গে। বখ্াগন অভযা ঠকনা 
ঠদ্ধান্ত ঠনঠি ভারয়ায অগেয ঠদন! দুঃা 
ফরগত াগযন। ােরাঠভ ফরগত াগযন। 
‘কুপ্রস্তাফ’ও ফরগত াগযন। 
 
উির ফাআ, কটক মাআ। ঠকন্তু ভুঠকরটা র, 
গযয ঠতনঠদন ঠফগল কাগজ করকাতায 
ফাআগয। এক বপাঁটাও কাজ এগোগরা না। বরখ্ায 
জনয কগয়কজনগক ফগর যাখ্া র। ফযা,  

এআটুক্ু আ। ব গথে কাজ শুরু তৃতীয়ায়। বকানও 
বরখ্া ঠনগজ বথগকআ এর, বকানওটা এর তাোদা 
বদওয়ায য। অফায বকানওটায জনয গক্ষা, 
বলগভল এরআ না। একজন যাভে ঠদর, বফের 
টাআভগ প্রকাঠত ুযাগনা ঠকেু বরখ্াও বমন 
থাগক। তথাস্তু। নতুন ও ুযাগনায ভন্বগয় কাজ 
শুরু র। ভাত্র ঠতনঠদগনআ অত্মপ্রকা কযর 
বফের টাআভ াযদ ংকরন। বফের টাআভগয 
ফৃত্তয ঠযফাগযয ফাআগক রড়াকু ঠবনন্দন। 
তগফ অরাদা কগয একজগনয কথা না ফরগর তা 
চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতা গফ। শুবঠজগতয অন্তঠযক 
প্রগচষ্টা োড়া বআ ঠযকল্পনা অযও দটা ফযথে 
ঠযকল্পনায ভগতাআ ূর্ে বথগক বমত। আগিটা 
শুরুগতআ ধাক্কা বখ্ত। ফ ঋর্ বাধ য় না। 
ঠকন্তু স্বীকায কযগর ঠকেুটা ারকা রাগে। 
 
প্রথগভ ঠিক ঠের, ঞ্চা াতায গফ। ঠকন্তু 
বদখ্া বের, একগা াতা োঠগয় মাগি। 
যাজনীঠত, াঠতয, বখ্রা, ঠগনভা, ভ্রভর্,  



 

 

 

 

 

 

সৃ্মঠতচাযর্, বোর ঠপচায- ফ ধযগনয বরখ্াআ 
যাখ্ায বচষ্টা গয়গে। অযও একটু ঠযকল্পনা ও 
ভয় থাকগর অযও ঠকেু বফঠচত্রযূর্ে বরখ্া 
থাকগত াযত। এখ্ন বআ অগক্ষগয ভয় 
নয়। ভাত্র ঠতনঠদগনয বচষ্টায় একটা অস্ত ুগজা 
ংখ্যা ঠদগনয অগরা বদখ্র, এআ তৃঠিটুকুআ ফযং 
গে থাকুক। 

 
া ফাড়গত ফাড়গত দুঃাগ বঁেয়। অিা, 
প্রঠতভাগ এযকভ একটা ংকরন কযগর বকভন 
য় ? প্রশ্নটা, আগিটা ঘুযঘুয কযগত শুরু 
কগযগে। াযগদাৎগফয ভাগেও এআ বাফনাটাআ 
াযাক্ষর্ তাঠড়গয় ঠনগয় বফড়াগফ।  

বফের টাআভ প্রঠতঠদন বমভন প্রঠতভুূগতেয খ্ফয 
ঠদগয় মাগি, বআ বরাত ফজায় থাকগফ। 
াাাঠ, ঠকেুটা ভয় বফয কগয, প্রঠতভাগ 
এযকভ একটা কগয ঠত্রকায বাফনাও থাকুক। 
 
ঠপ্রয় ািক, এটা অনাগদযও ভুক্তভঞ্চ। েল্প, 
রু্ েল্প, যভযযচনা, ঠগনভা, বখ্রা, ভ্রভর্ ঠফলগয় 
বভৌঠরক বরখ্া ািাগত াগযন। াযাঠদন 
ঠনগজগক অগিট যাখ্ায জনয বচাখ্ যাখু্ন 
বফের টাআভগ। ুগজায য অযও নতুন ও 
অকলের্ীয় ঠকেু ঠফবাে অনা গফ। াগ থাকুন, 
গে থাকুন। বার রােগর েঠড়গয় ঠদন ফনু্ধগদয 
ভাগে। 

 

াযগদাৎফ উগবাে করুন। ঠফজয়ায অোভ শুগবিা।।  

স্বরূ বোস্বাভী 

ম্পাদক, বফের টাআভ 



 

 

 

 

 

 

 

সঞু্চরয সেখতে চাই 

ফাংরায যাজনীরেতে ফতেতে ফলষীয়াণ চরযত্র। অখণ্ড অফতয নয়, ফযং, এখনও েতরয 
ফতেতে রিয় ভানুলরিয নাভ অতাে সঘাল। রেংফেরি এই জনতনোতে রনতয় 
ররখতরন যাতজেয েরনষ্ঠেভ রফধায়ে আরর ইভযান (রবক্টয)।  

অতাে সঘাতলয েো ফরতরই ভতনয ভতধে রবড় েতয 
িুেতযা িুেতযা েে সৃ্মরে। শুধু সৃ্মরে সেন ফরফ , রেরন 
সো এখনও বীলণবাতফই ফেষভান। এখনও সোনও বুর 
েযতর সেতয ান অরনফামষ। এখনও রফভ্রাি তর 
রেরন রিে যাস্তা ফােতর সেতফন। এখনও বার রেছু 
শুনতর রিে রি চাতড় সেতফন। আভায জীফতনয তে , 
আভায রড়াইতয়য তে রেরনও সমন এোত্ম তয় 
আতছন। প্রেভ মখন সেরখ, আরভ েখন খুফ সছাি। ক্লা 
রতে রড়। আভায ফাফায ভভষারিে ভৃেুেয য 
চােুররয়ায ফারড়তে অতনতে এতরছতরন। রেরনও 
রছরন। েখনও রচনোভ না , এভনরে নাভও শুরনরন। 
রিেভতো ফাংরা ফুঝোভও না। উরন ভাোয় াে সযতখ 
ফতররছতরন, সোভায ফাফাতে এে াজায াজায ভানুল 
বারফাত। সোভায ফাফা এই অায় , গরযফ ভানুতলয 
তয় রড়াই েতযরছতরন। রনতজয ভনতে ক্ত েতযা। 
এেরেন সোভাতেও এইফ ভানুতলয াত োঁড়াতে  

 
তফ। েোগুতরা শুতনরছরাভ। েতফ ফিা 
সফাঝায ভতো ফয় েখনও য়রন। 
োযয আরভ চতর সগরাভ আররগড় 
ভুররভ ইউরনবারষরিতে ড়তে। রপতয 
এত েরোোয় বরেষ রাভ আইন 
রনতয়। উরন এেফায ারিষ অরপত সেতে 
ািাতরন। রেছু ফই উায রেতরন। ফাফা 
ভাযা মাওয়ায ভয় েী েী ফ তররছতরন , 
ফরেছু োঁয ভতন আতছ। সই েোগুতরা  



 

 

 

 

 

 

 

আফায ফরতরন। োযয ফরতরন , েুরভ আইন 
রনতয় বরেষ তয়তছ , শুতনরছ। সোভায ফাফাও 
এেজন আইনজীফী রছতরন। াাার , াধাযণ 
ভানুতলয াত োঁরড়তয় রড়াই েযতেন। েুরভও 
ফাফায ভতোই ভানুতলয াত সেতো।  
েতরজ জীফতন জরড়তয় সগরাভ ছাত্র যাজনীরেয 
তে। সমাতগচন্দ্র র েতরতজ েখন েৃণভূতরয 
োি। আভাতেয সছতরতেয উয আতে রাগর 
নানা হুভরে, আিভণ। আভযা েখন যাতজে 
াে ের। েফু েরিণ েরোোয ওই েতরতজ 
এতেফাতযই সোণিাা। সখাতন ফাভন্থী 
যাজনীরে েযাই প্রায় রনরলদ্ধ। োয ভাতঝও 
আভযা েতয়েজন রিে েযরাভ , এই অযাজেো 
চরতে সেওয়া মায় না। রুতখ োঁড়াতে তফ। 
আভযা েতয়েজন রভতর ছাত্র ফরতেয ইউরনি 
খুররাভ। ছাত্রযা অতনে ভয় ফরে , অতাে 
সঘালতে আনতে তফ। সেউ ফরে , েতরতজ 
েতরয ভন্ত্রীযা এতর ছাত্রযা উজ্জীফীে তফ। 
এেফায ুরর অোযতণ আভাতেয সছতরতেয 
ধতয রনতয় সগর। েভষীতেয োরফ , েতরয সোনও 
ভন্ত্রী এত সমন ছাড়াতনায ফেফস্থা েতযন। সগরাভ 
অতাে সজিুয োতছ। ফররাভ ছাত্রতেয োরফয 
েো। 

উরন ফরেছু শুতন ফরতরন , ‘সোনও ভন্ত্রীতে 
ািাতনাই মায়। রেন্তু োতর ুরর ভন্ত্রীতে 
গুরুত্ব সেতফ , সোভাতে সেতফ না। সোভায 
ফনু্ধতেয োতছও সোভায রড়াইতয়য সোনও 
গুরুত্ব োেতফ না। েুরভ ওতেয তয় রড়াই 
েতযা। এোিই মরে েযোয য় , তয বাফা 
মাতফ।’ োযয আভযাই রড়াই েতয ফনু্ধতেয 
ছারড়তয় আনরাভ। আযও এেফায প্ররেফাে 
জারনতয় আভযা ে অফতযাধ েতযরছরাভ। 
আভাতেয এে ীলষতনোয োতছ শুতন উরন 
সেতে ারিতয় ফরতরন , ‘ভানুতলয জনে রড়াই 
েযছ, বার েো। রেন্তু নামে োযতণ রড়াই 
েয। েোয় েোয় যাস্তা অফতযাধ েতয াধাযণ 
ভানুলতে সবাগারিয ভতধে সপতরা না। ’ এভন েে 
িুেতযা িুেতযা ঘিনা! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

২০০৬-এয রনফষাচতন 
সগায়ারতাখয সেতে আভযা সতয 
সগরাভ। াোত্তয সেতে ওই 
আতন রজতে আরছতরন আভায 
ফাফা যভজান আরর। োঁয ভৃেুেয 
য সেতে রজতে আরছতরন 
োো ারপজ আরভ সযারন। 
এেরেতনয আন ােছাড়া 
ওয়ায় অতাে সজিুও খুফ ো 
তয়রছতরন। োঁয েোতেই 
এরাোয় আযও সফর েতয ভয় 
রেতে রাগরাভ। এরাোয 
যাজনীরেয তে, রফরবন্ন 
আতদারতনয তে আযও সফর 
েতয জরড়তয় সগরাভ। ফাভফ্রতেযই 
যোয।রেন্তু েখনও েখনও সই 
যোতযয রফরুতদ্ধও আদরন 
েযতে তয়তছ। স্থানীয় এেরি 
াাোর ম্পতেষ ভানুতলয ভতন 
অতনেরেন ধতযই সিাব সেরয 
রির। োক্তায রছর না , ওলুধ 
রছর না, সোনও রযোিাতভাই 
রছর না। শুধু রফরিংিা রছর। 
এরাোয ভানুল রেছুিা িুব্ধ তয়ই 
আইন াতে েুতর রনর। 

োযা ফরর, রেছুই মখন সনই , 
েখন এই রফরিংিা সেতেই েী 
রাব? ওিা সবতঙ সপরাই বার। 
জনতযাত সই ফারড় সবতঙ 
সপরা র। েখন আভাতেয 
এরাোয াংে রপ্রয়যঞ্জন 
োভুরি। আয রফধায়ে োঁয স্ত্রী 
েীা োভুরি। োঁতেয চাত 
আভায ওয নানাযেতভয 
ভাভরা সেওয়া র। জারভন 
অতমাগে রফরবন্ন ধাযা। ুরর 
খঁুতজ সফড়াতি। ধযা ড়তর 
রেন ভাতয আতগ জারভন াফ 
না। ইরাভুয সোতিষ আগাভ 
জারভন খারযজ , াইতোতিষও 
খারযজ। বযা ুরপ্রভ সোিষ। 
এেরেন অতাে সজিু সেতে 
ািাতরন। রেছুিা ধভে রেতরন , 
‘আতদারন েযতে সগতর োয 
উয এেিা রনয়ন্ত্রণ োো 
জরুরয। যোরয ম্পরত্ত নষ্ট 
েতযছ। ুরর সো খঁুজতফই। 
রেন ভা সজর খািায রম্মৎ 
আতছ?’ য়ে আভাতে ফারজতয় 
সেখতে চাইতরন।  

আরভ ফররাভ, ‘োঁ, সজতর 
সমতে আরত্ত সনই। আরন 
ফরতরই ধযা সেফ।’ উরন 
ফরতরন, এবাতফ রুরেতয় 
রুরেতয় াররতয় সফরড়ও না। 
এরাোয় মাও। ভানুতলয 
ভাতঝ োতো। আযও নানা 
রফলতয় আতদারন েতযা। 
েুরভই ুররতে চোতরঞ্জ 
েতযা, সমন সোভাতে সেপ্তায 
েযা য়। সেখতফ , ভানুলই 
সোভাতে যিা েযতফ। ’ োঁয 
রনতেষভতো এরাোয় রপতয 
সগরাভ। সেন জারন না , 
আযও সফর ভানুল আভাতেয 
আতদারতন ারভর র। 
আরভ ুররতয উতেতে 
ফররাভ, আরভ সোোও 
ারারি না। ুরর মখন 
খুর আভাতে সেপ্তায েতয 
রনতয় সমতে াতয।’ এরেতে, 
রপ্রয়যঞ্জন োভুরিযা 
িভাগে চা রেতয় চতরতছন , 
আভাতে সেপ্তায েযায জনে।  



 

 

 

 

 

 

 

অনেরেতে আই রফ রযতািষ ািাতি , রবক্টযতে সেপ্তায 
েযা তর ভানুল রিপ্ত তয় উিতফ। এরাোয় 
আইনৃঙ্খরায ভো সেখা সেতফ। পতর , আভাতে 
সেপ্তায েযা র না। আভাতে না জারনতয়ই নানা 
জায়গায় রভরছর তি , রবক্টযতে সেপ্তায েযা চরতফ না। 
এিা আয শুধু েতরয ভতধে ীভাফদ্ধ যইর না। মাযা 
েতরয ফৃতত্ত সোনওোতরও রছতরন না , োঁযাও াত 
োঁরড়তয় সগতরন। রেন ভা য সোতিষ সগরাভ। 
েেরেতন আইতনয োেে তয় সগরছ। রিে েযরাভ , 
রনতজই রনতজয তয় সে রড়ফ। রনতজই রনতজয 
জারভতনয জনে ভুব েযরাভ। জারভন তয়ও সগর। 
সমবাতফ রনতজই রনতজয জনে রড়াই েতযরছরাভ , উরন 
খুফ খুর তয়রছতরন। এযয সগায়ারতাখয উরনফষাচন 
(২০০৯)। আফায উরন সেতে ািাতরন। ফরতরন , 
সোভাতে এফায োঁড়াতে তফ। আরভ ফররাভ , আভায 
সো ভাত্র াো ফছয ফয়। সেভন অরবজ্ঞোও সনই। 
অনে সেউ োঁড়াে , আভায েযপ সেতে সমিুেু রযশ্রভ 
েযায, আরভ েযফ।’ উরন ফরতরন, যাজনীরেতে ফয় 
আয অরবজ্ঞোই সল েো নয়। েুরভ ওখানোয 
ভানুতলয তয় রড়াই েযছ। ওখানোয ভানুল সোভাতে 
োতেয সনো রততফ আযও সফর েতয াত চাইতছ। 
ররছতয় সমও না। চোতরঞ্জিা েণ েতযা। োঁরড়তয় সো 
সগরাভ। রেন্তু অঙ্ক সম এতেফাতযই প্ররেেূর। েতয়েরেন 
আতগই তয়তছ সরােবা রনফষাচন। েীা োভুরি প্রায় 
সেড় রাখ সবাতি রজতেতছন। শুধু সগায়ারতাখতযই োঁয  

 
ররে রছর ২৭ াজায। ২৭ াজাতযয 
ঘািরে ূযণ েযা ম্ভফ? উরন রেন্তু 
বযা জুরগতয়রছতরন। ভন সেতে রফশ্বা 
েতযরছতরন, আরভ রজেফ। ফারেযা ভুতখ 
ফরতেন, রেন্তু ফুঝতে াযোভ, োঁযা ভন 
সেতে ফরতছন না। োঁযা জাতনন , আরভ 
রনরিে াযফ, এফং অিে রেরয াজায 
সবাতি। ফেরেিভ এেজন , অতাে সঘাল। 
রনয়রভে সখাঁজ রনতয়তছন। েরোোয় 
ফতও াধেভতো াামে েতযতছন। সই 
উরনফষাচতন ফারে নরি আতন ফাভফ্রে 
াযতরও জয় এর এেভাত্র 
সগায়ারতাখতয। 



 

 

 

 

 

 

 

 

োযয ফাভফ্রতেয। এরাোয স্বাতেষ মরে ভাতরাচনা 
েযতে য়, বুরিা ধরযতয় রেতে য় , েুরভ োই েযতফ’। 
২০১১ সে অতনে রফমষতয়য ভাতঝও আফায রজতে 
এরাভ (এফায চােুররয়া সেন্দ্র সেতে)। আফায 
এেইবাতফ উৎারে েযতরন। তে েেষও েযতরন , 
ভাতঝ ভাতঝই সপান েতযন। ফ খফয যাতখন। আরভ 
েরুণ রফধায়ে। েরুণযা াধাযণে রফধানবায় সফর 
ফরায ুতমাগ ায় না। রেন্তু আরভ সমন রফধানবায় 
সফর ফরায ুতমাগ াই , উরন ফাইতে ফতর 
সযতখতছন। োই অতনে গুরুত্বূণষ ফাতজি আতরাচনায় 
(সমখাতন আভায ফরায েোই নয়) ফরায ুতমাগ 
সতয়রছ। উরন াত না োেতর রফধানবায় রনতজতে 
এবাতফ সভতর ধযায ুতমাগও সোভ না। আযও 
অতনে সৃ্মরে এত রবড় েযতছ। অতনে সৃ্মরে 
োরতগার ারেতয় মাতি। এই ফয়তই আভযা েেরেছু 
বুতর মাই। রেন্তু উরন! এই নব্বইতয় ফরেছু রেরফে ভতন 
যাখতে াতযন। েী ফরফ , ভোরজে! রফস্ময়! োঁ, 
অতাে সঘাল আভায সপ্রযণা। অতাে সঘাল আভায 
রফস্ময়। এে জীফি রেংফেরি। সনোরজতে সেরখরন। 
রেন্তু আগাভী প্রজন্মতে গফষ েতয ফরতে াযফ ,  আরভ 
অতাে সঘালতে সেতখরছ।  

ফারে ফাই অরবনদন জানার। উরন রেন্তু 
রিে উতটা েো ফরতরন , ‘ভানুল সোভাতে 
বারফাত, োই েুরভ রজতেতছা। োই ফতর 
সবতফ রনও না , েুরভ রফযাি রেছু তয় 
সগতর। আতগয ভতোই ভানুতলয তে 
জবাতফ সভতা। এরাোয় অতনে সফর 
ভয় োও। ভানুতলয বারফাায ভমষাো 
োও।’ রফধানবায় এেফায যোতযয 
েুভুর ভাতরাচনা েযরাভ। উরন 
শুতনরছতরন। বয় ারিরাভ , আফায য়ে 
ধভে সেতফন। উরন া জুরগতয় 
ফরতরন, ফায আতগ েুরভ রনতজয 
এরাোয। োযয ারিষয।  
 



 

 

 

 

 

 

 

ভুখাত্র চাই 

দদব্ফেনু্দ দদ 

কাগব্ে প্রায়ই দদখা মায়, াত্র চাই। যদফফায 
এই দফজ্ঞানটা একটু দফদই থাব্ক। দেব্র 
দফরায় ফুঝতাভ না, াত্র চাই, াত্রী চাই ভাব্ন 
কী ? ওইবাব্ফ াত্র দচব্য় দম দফব্য় য়, 
ফুঝতাভই না।  
এখনও ওই দফজ্ঞান দদদফে আব্ে। তব্ফ দাার 
াইব্ট দমবাব্ফ অফাধ ফনু্ধত্ব ব্ে, কতদদন এই 
াব্ফদক ‘াত্র চাই’ থাকব্ফ, োদন না। আভায 
দরখায দফলয় অফে াত্র চাই নয়, ভুখাত্র 
চাই। োত্রাফস্থায় ফাভ যােনীদত কযতাভ। এখন 
প্রতেক্ষ যােনীদতয দত্রীভানায় না থাকব্রও ভব্ন 
ভব্ন ফাভন্থীই দথব্ক দগদে। দভদেব্র াঁটব্ত 
াদয না। তব্ফ চাই দই দভদের দীঘঘ দথব্ক 
দীঘঘতয দাক। চাই, তাকাটা তত কব্য 
উড়ুক। চাই, বুরবার দরাকগুব্রা একটু দূব্য 
থাকুক। চাই, দর দফদেন্নতা কাদটব্য় আফায 
গ্রণব্মাগে ব্য় উঠুক।  

 

দকন্তু কতগুব্রা ফোায ভন দথব্ক দভব্ন দনব্ত 
াদয না। দটদবয াভব্ন এখনও দযাে দফভান 
ফু দকন ফব্ফন ? দদএব্ভ দক আয 
াংফাদদক ব্েরন কযায দরাক দনই ? 
আব্গকায মুব্গ প্রব্ভাদ দাগুপ্ত নাদক শুব্নদে 
ভুদড় দখব্ত দখব্ত াংফাদদকব্দয ব্ে আড্ডা 
দদব্তন। দই দদন আয দনই। আনায ঘব্য 
াযাক্ষণ চরব্ে দনউে চোব্নর। কাব্রযটা আয 
ব্ন্ধব্ত নয়, ফড় ইব্বন্ট ভাব্নই রাইব  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
দটদরকাস্ট। দুুব্যয দপ্র কনপাব্যন্স দুুব্যই 
যাদয দঁব্ে মাব্ে ভানুব্লয ফায ঘব্য।  
চাযাব্য ৃদথফীটা ক্রভ ফদব্র মাব্ে। এই 
দযফতঘব্নয ব্ে ফাভন্থীযা ফদরাব্ফন না ? 
দফদবন্ন োয়গায় শুব্নদে, দাার াইট কীবাব্ফ 
ফেফায কযব্ফন, তা দনব্য় কভঘারা ব্ে। এই 
দভদডয়াভব্ক কীবাব্ফ াদতয়ায দব্ব্ফ ফেফায 
কযা মায়, তা দখাব্না ব্ে। দকন্তু দগাড়াব্তই 
দতা গরদ যব্য় দগব্ে। দপ্র কনপাব্যব্ন্স দযাে  

মদদ দফভানফাফু অফান্তয ও ােকয ফ কথা 
ফব্রন, তা ভুূব্তঘ দখাযাক ব্য় মায়। ে কথা, 
তাঁব্ক দযাে দপ্রব্য ভুব্খাভুদখ ব্ত ব্ফই ফা 
দকন ? মতই দাক, দতদন ফাভফ্রব্ন্টয 
দচয়াযভোন। এতখাদন েরবে নাই ফা ব্রন। 
কই, দাদনয়া গান্ধী ফা অদভত া দতা দপ্র 
দভট কব্যন না। দকানও এক েুদনয়য াংফাদদক 
আনাব্ক অফান্তয একটা প্রশ্ন কব্য ফর, 
আদন দভোে াদযব্য় দপরব্রন উব্টাাটা  



 

 

 

 

 

 

ফব্র দপরব্রন, এভনটা দতা অব্নকফাযই ব্য়ব্ে। 
প্রশ্নগুব্রা কী দের, তা দনব্য় দরাব্ক ভাথা ঘাভায় না, 
আনায উত্তযটা কী, দটাই দব্যানাভ য়। 
দাদাদযব্ত্বয মুগ। দোরাইব্েব্নয মুগ। দম যান্না 
কব্য, দ গাদড় নাই ফা চারাব্রা। দম দটদব াযায়, দ 
ঘয নাই ফা ভুের। ফ কােটা ফাইব্ক দদব্য় য় না। 
গুদেব্য় ফাদগব্য় বার কথা ফরব্ত াব্যন, দদএব্ভ 
এভন দরাব্কয দতা অবাফ দনই। তাঁব্দয না য় ঘুদযব্য় 
দপদযব্য় ফাব্না দাক। দেরায দনতাযাও মদদ ভাব্ঝ 
ভাব্ঝ আদরভুদিন দথব্ক াংফাদদক বফঠক কব্যন, 
তাব্র দই দেরায় একটা ইদতফাচক প্রবাফ ব্ড়। 
ভেদ দদরভ, ুেন চক্রফতঘী, ভীক রাদদড়, ভানফ 
ভুখাদেঘযা দফ বার কথা ফব্রন। তরুণব্দয ভব্ধে 
ঋতব্রত, তরূযাও চভৎকায ফরব্েন। তাঁযা দতা 
ফব্তই াব্যন। দেরায দনতাব্দয ভব্ধে েীব্ফ 
যকায, ুদভত দদ, অভর ারদায, অদভয় াত্রব্দযও 
দক ভাব্ঝ ভাব্ঝ দপ্র কনপাব্যব্ন্স াঠাব্না মায় না ? 
দটদব চোব্নব্রয আব্রাচনায় শুধু করকাতায দনতাযাই 
দকন ফব্ফন ? কই, দেরায দনতাব্দয দতা দবাব্ফ  

 
দদদখ না। দেরায় এভন অব্নক ফাগ্মী 
দনতা আব্েন, মাঁযা করকাতায দনতাব্দয 
দচব্য়ও ুন্দয কথা ফব্রন। আযও 
ুন্দযবাব্ফ তাঁযা দব্রয অফস্থানব্ক ফোখো 
কযব্ত াযব্ফন।  

 

 



 

 

 

 

 

দফভানফাফু, োভরফাফুযা ফযং দকেুটা আড়াব্র থাকুন। এব্ত তাঁব্দয গুরুত্ব ও গ্রণব্মাগেতা ফাড়ব্ফ। 

দরব্কও দফড়ম্বনায় ড়ব্ত ব্ফ না। 

োদন না, এই দরখা ফাভ দনতৃত্ব ড়ব্ফন দকনা। তব্ফ আভায ভব্তা আযও অব্নব্কয এটাই ভব্নয 

কথা। দটদবয আব্রাচনায় মখন অং দনব্েন, তখন দখাব্নও একটা োব্নর বতদয দাক। ঘুদযব্য় 

দপদযব্য় দেরায ভুখব্ক তুব্র আনুন। শুধু করকাতায আফব্তঘ আটব্ক থাকব্ফন না। আফায 

াংফাদদক ব্েরব্নয েনেও আরাদা োব্নব্রয কথা বাফুন। োঁ, এটাই দযফদতঘত দযদস্থদতয 

দাদফ। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

কথাঞ্জলর ককন কনাবফর াবফ না?  

যলফ কয 

ফাংরায বাগযাকাব আজ দুবমযাবগয ঘনঘটা। 
ফাংরাবক, ফাংরায ভানুলবক, ফাঙালরয প্রলতবাবক 
দলভবে যাখায কম অবচষ্টা ফছবযয য ফছয 
ধবয লদলিয াকযা কবয আবছ , কই 
লড়মবেয জার আজ লফশ্বজুবড় ছলড়বে বড়বছ। 
 
চরলত ফছবয ালবতযয জনয কনাবফর কবরন 
এক ভলরা। লতলন কফরারুবয ালতযক। লকন্তু 
ফাংরায ককানও ভলরাবক এই স্বীকৃলত লদবত এত 
কাযণয ককন ?  লনবজয ঢাক লনবজ না কটাবর 
লক এই জগবত ম্মান াওো মাবফ না ? দুজযবন 
ফবর, কনাবফর ুযস্কায কবত কগবর অবনক রলফ 
কযবত ে। যফীন্দ্রনাথও নালক  লফবরবত লগবে 
লনবজয ফইবেয প্রচায কবযলছবরন।   লকন্তু 
যফীন্দ্রনাবথয যফতযীমুবগয কেষ্ঠ প্রলতবা, 
ইলতাবয লফচাবয যফীন্দ্রথবকও ছালবে মাওোয  

ফ উকযণ মায ভবধয আবছ , লমলন ফাংরায 
ইলতাবয লচযবেষ্ঠ প্রলতবা লতলন অথযাৎ 
আভাবদয লদলদ ককন কনাবফর াবেন না ? লতলন 
প্রচাযলফভুখ,  এটাই লক তাঁয অযাধ?   এই 
ফঞ্চনায দাে কায? 
দাে আভাবদয কবরয। লদলিয াকযা , মাযা 
লচযকার ফাংরায বে লফভাতৃুরব ফযফায কবয 
এববছ,  তাঁযা দােী কতা ফবটই, লকন্তু তায 
কথবকও কফল দােী আভযা, ফাঙালরযা। আভযাই 
লদলদয প্রলতবাবক   লিকবাবফ, লিক জােগাে 
তুবর ধযবত ালযলন। আয এ ফযাাবয ভগ্র 
ফাঙালরয জালতয ভবধয লমলন প্রধান কদালী লতলন  
বরন, লক্ষাভেী াথয চবটাাধযাে। তাঁয 
অকভযণযতা, গেংগেবাফ এফং প্রতুযৎন্নভলতবেয 
অবাবফয পবর ফাঙালর জালত অলযবভে ক্ষলতয 
ভুবখ দাঁলড়বে। 



 

 

 

 

 

 
ফুঝবত াযবছন না ? তাবর, একটু ফুলঝবে 
ফলর। কলদন ছাত্রছাত্রীবদয  ংফধযনাে লদলদভলণ 
তাবদয াবত লনবজয করখা কথাঞ্জলর ফইটা তুবর 
লদবরন। ফরবরন , ‚এই ফই কথবক ছাত্রছাত্রীযা 
জীফবন cool থাকায কপ্রযণা াবফ।‚ লকন্তু 
আভাবদয প্রশ্ন, কপ্রযণা াফায অলধকায লক শুধু 

ছাত্রছাত্রীবদয? আজবকয এই অান্ত  ভবে, 
ভানফতা মখন লফন্ন , তখন ভগ্র ভানফ 
জালতযই কপ্রযণা প্রবোজন। লদলদ  ছাড়া আয কক 
আবছন কপ্রযণা কদবফন ? কপ্রযণা াফায জনয 
কথাঞ্জলরয ভবতা ফই আয ককাথাে াওো মাবফ 
? তাই লফবশ্বয তথা ভানফজালতয উন্নলতয স্বাবথয 
কথাঞ্জলরয যচলেতাবক ককন কনাবফর কদওো বফ 
না? 
ালতযবপ্রভীযা ফবরন , তাযাঙ্কয-লফবুলতবূলণ-
ভালনক  কনাবফর ানলন এটা ফাংরা বালায 
দুবযাগয। এই দুবযাবগযয লকায আভযা আয 
কতফায ফ ? না, নতুন কবয দুবযাবগযয লকায 
বত আভযা চাই না। উবযাক্ত লতন 
ফব্যাাধযাবেয কথবক তগুণ কফল প্রলতবা 
লনবে ফাংরা ালবতযয আলেনাে নতুন কম 
ফব্যাাধযাে এববছন, কনাবফর তাঁবক লদবতই 
বফ। শুধু ালবতয নে , লফশ্বালন্তবতও। এটা 
আভাবদয প্রাথযনা নে , আভাবদয দালফ। নইবর , 
আভযা বাঙচুয, ালন্তয দালফবত অালন্ত, ফ 
কযবত ালয । আভযা ফজ্রলনবঘযাবল জানবত চাই , 



 

 

 

 

 

‘কথাঞ্জলর-করাবকাডাইর আইরযান্ড-অশুব 
ংবকত-উরলি-এক রবক এক  ঝরবক-
ন্ীভা’  প্রবৃলত কারজেী ফই করখায বযও 
ককন, ফুকায কলভলট, ুলরতজায কলভলট, 
ভযাগবব কলভলটয লফবফচনাে আভাবদয কনত্রীয 
নাভ আবফ না? এয লছবন লক শুধুই লদলিয 
াকবদয চরান্ত আবছ ? নালক ফাভন্থীবদয 
ভদতুষ্ট ককানও আন্তজযালতক লক্ত ফাঙালরয 
লফশ্বজবেয গলতবক অফরুদ্ধ কযবত চাে? 
 
শুধু আন্তজযালতক স্তবযই নে , আভাবদয লনবজয 
কদব এই চরাবন্তয জার কতদূয  ছলড়বেবছ তাঁয 
প্রভাণ  ালতয আকাবদলভ , জ্ঞানীি প্রবৃলত 
ুযস্কাবযয জনয কনত্রীয নাভ লফবফলচত না ওো। 
আন্ ুযস্কাবযয কথা ফাদই লদন , ভা-ভালট-
ভানুবলয ত্রু আন্ফাজায কগাষ্ঠী ককানও লদনই 
লদলদবক এই ুযস্কায কদবফ না।  লদবর আভযাও 
গাইবত াযতাভ, ‘আা কী আন্ ঘাববত , 
পুবরবত।’ াে! লমলন কনাবফর াফায কমাগযতা 
যাবখন, তাঁবক আন্ ুযস্কায কদওো বে না , 

এটা লদলদয রজ্জা নে , আন্ ুযস্কাবযয রজ্জা। 
আকাবদলভ ুযস্কাবযয-য রজ্জা , জ্ঞানীি 
ুযস্কাবযয রজ্জা। 

 
তাই উবদযাগটা আভাবদযই লনবত বফ । ভাবন 
ফাংরায ভা-ভালট-ভানুলবকই লনবত বফ। 
আভাবদয দালফ ,  অলফরবে যাজয যকাবযয 
তযবপ লদলদবক যফীন্দ্র ুযস্কায  এফং ফলঙ্কভ 
ুযস্কায কদওো কাক। আভযা জালন , আভাবদয 
লদলদ কতা আত্মপ্রচায এবকফাবযই ছ্  কবযন 
না। লতলন এয লফবযালধতা কযবফন। লকন্তু আভযা 
এও জালন, এই ুযস্কায কবর লতলন মাযযনাই 
খুল বফন (খুল বর প্তাব প্তাব ফই  
লরখবফন। ফাংরা প্রকানা লল্প নতুন লদা)। 
 লমলন প্রথভ এই ুযস্কায কদওোয প্রস্তাফ 
তুরবফন, তাঁয বদান্নলত কক কিকাে! 
 
আয লিক এখাবনই াথযফাফুয ফযথযতা। াবতয 
রক্ষ্মী াবে কিরায কাবজ তাঁয জুলড় কভরা বায। 
ুযস্কায কদওোয ক্ষভতা তাঁয াবত কনই , লকন্তু 



 

 

 

 

 

লক্ষাভেী লাবফ কম ক্ষভতা তাঁয াবত আবছ , 
তা ুযস্কাবযয কথবক কভ নে। কই ক্ষভতা 
কাবজ রাগাবত াযবর আজ লতলন““। লকন্তু ক 
ফুলদ্ধ তাঁয থাকবর কতা। আো আনাযাই ফরুন, 
কথাঞ্জলর ফইটা কাবদয কদওো র ? ভাধযলভক, 
উচ্চ ভাধযলভবক পার্স্য- কবকন্ড ওো 
কছবরবভবেবদয। আো , মাযা ড়াবানাে বাবরা , 
লদলদয ফই কথবক কপ্রযণা লক শুধু তাযাই াবফ ? 
আভায আনায ভবতা গাডু্ড খাওো  ছাত্রবদয লক 
কপ্রযনায প্রবোজন কনই ? লদলদয ফাণীবক প্রজন্ম 
কথবক প্রজবন্ম ছলড়বে কদওোয লক প্রবোজন 
কনই? 
যাঁ প্রবোজন আবছ। তাই লক্ষাভেী াথযফাফুয 
উলচত লদলদয করখা কলফতাগুবরাবক ভাধযলভবকয 
লবরফাব কঢাকাবনা। লকন্তু এফযাাবয তাঁয 
ককানও উবদযাগই কনই। অথচ লদলদ কতা তাঁয 
 াভবনই ছাত্রছাত্রীবদয কথাঞ্জলর উায  
লদবেবছন । তাঁয াভবনই এই ফই কথবক কপ্রযণা 
লনবত ফবরবছন।  লদলদয প্রলত এই অলফচাবযয 
জনয, আগালভ প্রজবন্ময প্রলত এই অলফচাবযয  

 
জনয জালত আনাবক কখনও  ভাপ কযবফ না। 
আো াথযফাফু, আলন লনবজ কখনও লদলদয 
কলফতাগুবরা বড়বছন ? আভাবদয ধাযনা , 
বড়নলন। ড়বর এবাবফ লনলিে বে থাকবত 
াযবতন না। কীবয বে  াবেন ফরুন কতা ! 
আইবনয ? ুলপ্রভ ককাটয ফবরবছ, যকালয 
লফজ্ঞাবন ভুখযভেীয ছলফ ছাা চরবফ না। 
যকালয লবরফাব ভুখযভেীয কলফতা থাকা  
চরবফ না, এভন কতা ফবরলন। তাবর খাবভাখা 
বে াবেন ককন ?  লন্ুবকযা কক কী ফরবফ ? 
লন্ুক ফ মুবগই থাবক। এভন ভান 
প্রলতবাবদয ভকার কবফ আয ফুবঝবছ ? 



 

 

 

 

 

গযালরলরও, আইনর্স্াইন ,অযালযর্স্টর কথবক 
আভাবদয কদবয যাভবভান , লফদযাাগয – 
ফায নাবভই কুৎা লছর। লদলদয কলফতা 
ভকাবরয গলন্ড লডলঙবে ভাকাবরয জনয। 
 
‘কলফতা’ নাভক ফইবেয ‘আভায গীন জবরয 
নদী’ কলফতালটয একলট অং ড়ুন , 
বযদুুবয কভজাজটা কমন খাটা  
কাঁচারঙ্কাে কচাখগুবরা ফ রার 
চাবেয াতাে লনভ াতাযই ুয 
বাত ঘুভগুবরা এবকফাবয কূযয।  
“ আা শুনবর প্রাণ জুলড়বে মাে। 
 
তাযয ধরুন, ‘কনতাই’  কাফযগ্রবন্থয ‘তথাস্তু’ 
কলফতালট, 
‚ূমযভুখী পুরগুবরা রযাজ তুবর নাচবছ  
লঝঁলঝ কাকায ঘযানঘযানালন আবরাবত  
দূয কথবক কবব আব ঘণ্টা  
আওোজটা লক লভলষ্ট 
ছ্টাও আহ্বাবনয 

তবফ লক নূতন আবছ? 
ভললয ফাল্মীলক যাভনাভ জবছ-  
াবয াাচাবয কঁবও কতবতা 
প্রলতকাবয প্রলতক্ষ রযাংড়া  
ডুগডুলগয চাভড়াটা কগবরা কপবট  
ধুলতয ককাঁচাটাবক ককঁবচাবত ধবযবছ 
লকলচয-লভলচয ফবন্তয ককালকর 
কুহু- কুহু- আা-আা‛ 
 
আা! আা! ভধু! ভধু! একটা ইংযালজ কলফতা 
শুনবফন? Melody of Vina কলফতায কল চায 
রাইন। 
Methinks, I am alive 
Are you alive? 
This then life’s motto shall be 
The tune- Life’s instrument will be. 
ককাথাে রাবগ কক্সলোয! 
অঞ্জলর ব্দলটয প্রলত লদলদয একটু কভা আবছ। 
কথাঞ্জলর ফইবত, 
‚জীফন- জীফনী- জীফন প্রবন্থ জীফন জীফনাঞ্জলর  



 

 

 

 

 

 
তক চবর আফায আব নতুন তাঞ্জলর ‛- এটা 
কতা এত লদবন প্রফাবদয রূ ধাযন কবযবছ। 
লকন্তু আলিকা কলফতাবতও লতলন লরবখবছন , 
‚অবনক যবক্ত মুদ্ধাঞ্জলর  
মুবদ্ধয কাক লফযলত‛ 
মুদ্ধাঞ্জলর অথযাৎ মুবদ্ধয অঞ্জলর। বাফুন , লক বালা! 
লক বাফ! লক অনুপ্রা! কমন বফদযনাবথয 
চযফনপ্রা! নতুন ফইবেয নাভটা একফায বাফুন।  
কথাভৃত কথবক কথা। 

আয গীতাঞ্জলরয ‘ঞ্জলর’। যাভকৃষ্ণ আয 
যফীন্দ্রনাথবক এবাবফ ককউ কখনও কভরাবত 
কবযবছন ? ালন্ত আয ালবতযয কমৌথ কনাবফর 
লদবর একটা নতুন কযকডয বতলয বফ। লতলনই 
প্রথভ ালন্তয দূত , লমলন ালবতয কনাবফর 
াবফন। ফা ফরবত াবযন, লতলনই প্রথভ 
াললতযক, লমলন ালন্তয জনয কনাবফর কবত 
াবযন। লদলদয করখা বড়, াাড় াবছ , 
জের াবছ, ভুচলক নে, প্রকাবযই াবছ। ওই 
কভধালফ ছাত্র-ছাত্রীযাও াবছ। কনাবফর-ফাফুযা 
কদখবত াবে না ! 
 
ওযা না ে লনবফযাধ। কিঞ্চ কাট দাঁলড় কদবখ 
কববফলছরাভ, কিঞ্চবদয ভবতা আলন েত লল্প , 
ালবতযয কদয কযবত জাবনন। এখন কদখলছ , 
শুধু কট নে, ভাথাটাও কফ কভাটা। এভন কলফয 
কলফতা ককন লবরফাব থাককবফ না ? াথযফাফু 
অলফরবে উবদযাগী ন। লদলদ মখন কযরভেী 
লছবরন, কযবরয যং কথবক কর্স্বনয নাভ ফই 
লতলন একা কযবতন। লকন্তু লক্ষায জনয কতা  



 

 

 

 

 

আনায ভবতা একজন আরাদা  ভেী আবছন। লদলদবক লক ফ 
লকছুই ভুখ পুবট ফরবত বফ ? কববফ কদখরাভ, একটা দুবটা 
কলফতা কঢাকাবর ফযাাযটা ফড় ারকা বে মাবফ। ুবযা 
কথাঞ্জলরটাবকই লবরফাব যাখা মাে না ? যলফ িাকুবযয জ 
াি মলদ থাকবত াবয , তাবর লদলদভলণয কথাঞ্জলর থাকবত 
কদাল কী ? আযও একটা কথা , এটা শুধু একটা ক্লাব যাখবর 
চরবফ না। ফায জীফবন কপ্রযণা দযকায। ফায ‘কুর’ থাকা 
দযকায। তাই পাইব কথবক টুবেরব, ফ ক্লাবই থাকুক না , 
ক্ষলত কী ? দযকায বর এ এ ল , ল এ ল  এফ 
যীক্ষাবতও কথাঞ্জলর কথবক প্রশ্ন আুক। 
 
ইলতাবয লবরফাও কঢবর াজান। কই লবরফাব লবধা- 
কানহুয াাাল ডযফাফুয কৃলতেও ভান গুরুে াক। 
ফাংরায লফধানবাে যাভবভাবনয অফদান , গালিলজয অনন 
ববে যফীন্দ্রনাবথয বূলভকা  এফ অজানা ইলতা স্থান াক  
কই লবরফাব। 

 
ইংযালজ ালবতযয ইলতা লযফলতযত কাক। ফতযভান 
লবরফাব ফরা আবছ কক্সলোয (১৫৬৪-১৬১৬) 
 এলরজাবফথান মুবগয কলফ। লকট ( ১৭৯৫-১৮২১)  

 
কযাভযালিক মুবগয কলফ। আয 
যফীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) আধুলনক 
মুবগয কলফ। লকন্তু যফীন্দ্রনাথ 
লফবরবত লগবে লকট এফং 
কক্সলোবযয াবথ কী কী 
আবরাচনা কযবতন তা এই 
লবরফাব ফরা কনই। নতুন 
লবরফাব এফযাাবয লফস্তালযত 
লফফযণ থাকুক। 
 
তাড়াতালড় করুন াথযফাফু , 
তাড়াতালড় করুন। কবাট এব 
কগবর তখন লনফযাচনী লফলধয 
আওতাে বড় মাবফন। ভে 



 

 

 

 

 

চলরো মাে নদীয করাবতয প্রাে। ফাঙালর জালত  
আনায ভুবখয লদবক তালকবে আবছ। লদলদয 
কলফতাবক লফবশ্বয াভবন তুবর ধযবতই বফ।  
নইবর আনায ভযাবনজবভি ড়া ফৃথা , ডক্টবযট 
কযা ফৃথা। 
 
যাঁ জালন,  লন্ুবকযা অবনবক লদলদয 
কলফতাগুবরা লনবে াাাল কবয।  লকন্তু কলফ 
জে কগাস্বাভী, অধযাক ব্রাতয ফু কতা াবন 
না।  

একাধাবয ফাংরা কলফ এফং ইংলযলজয অধযাক 
ুবফাধ যকায কতা াবন না। ওঁবদয কচবেও 
লফখযাত, কলরলব্রলট লক্ষক  লফজন যকায কতা 
াবন না।  ওযা ককউ মলদ আনায আবগ  
 লবরফাব লদলদয কলফতা কঢাকাবনায প্রস্তাফটা 
লদবে কদন, আয লদলদ মলদ আনায  ফদবর 
তাবদয কাউবক লক্ষাভেী কবয কদন , তখন লক 
বাবরা বফ ?  একভবেয নেয টু, এক কিঞ্চ 
কাট-ফাফুয কী দা বেবছ কদবখবছন কতা। 
লনবজয বার কতা াগবরও  কফাবঝ, আলন 
কফাবঝন না! 

 



 

 

 

 

 

 

 

ছছোটবফরোয ঙ্গী, ফড়বফরোযও ঙ্গী 

 ংহতো ফোরুই 

কোযও ফয় মহদ ৭৫ ফছয 
য়, তবফ ফরো ছমবতই োবয, 
হতহন ফৃদ্ধ বরন।  
হকন্তু তোঁয ম্পবকে এভনটো 
ফরো মোবফ নো। তোঁবক ফৃদ্ধ 
ফরোয আবগ অন্তত দফোয 
বোফবত বফ। কোযণ, আভযো, 
মোযো তোরুবণেয ফড়োই কহয, 
তোবদয ছথবক হতহন অবনক 
ছফহ হযশ্রভী। 
ফরো ছমবতই োযত, 
ফনস্পহতয ছোয়ো হদবরন 
োযোজীফন। 
হকন্তু হতহন হনবজবক 
ফনস্পহত ভবনই কবযন নো। 
ছোয়ো নয়, এখনও ছযোবদ 
ছযোবদই ছঘোবযন।  

একো একোই ট্রোবভ চবড়ন, 
ফোব চবড়ন, ঘুবয ছফড়োন 
বযয অহর গহর 
োকস্থহর। ছঘোযোয গহিটো 
এখোবনই এল নয়। ছদবয 
নোনোপ্রোবন্ত একো একোই 
ছফহযবয় বড়ন। 
আবর, এই ৭৫ এও হতহন 
ছছোটবদয ফনু্ধ। ছছোটবদয 
ভবনয কথো আবগ ছমভন 
ফুঝবতন, এখনও ছতভনই 
ছফোবঝন। ছছোট ছছোট 
ছছবরবদয বঙ্গ গল্প জুবড় 
ছদন। তোযো কী ড়োবোনো 
কযবছ, কী বোফবছ, কী 
বোলোয় কথো ফরবছ, ছফোঝোয 
ছচষ্টো কবযন। 

 
আভোবদয অবনবকযই ছছোটবফরো 
ছকবটবছ তোঁয ফই বড়। ফয় 
ফোড়বরও ছনই ছনো ছথবক ছফহযবয় 
আবত োহযহন। এখনও োড়োয় 
কুকুয ছদখবর ভবন বড় মোয় ঞু্চয 
কথো। ফোফরু, ছবোম্বর, হফরু, ফোচু্চ, 



 

 

 

 

 

 

হফচু্চযো আভোবদয খুফ একটো অবচআ নয়। আহভ 
বড়হছ। আভোয ফোফোয ছছোটবফরোটোও তোঁয ছরখো বড়ই 
ছকবটবছ। 

 
হপ্রয় োঠক, আয ছকোনও কু্ল নো হদবরও চরবফ। হতহন 
োণ্ডফ ছগোবয়ন্দোয স্রষ্টো লষ্ঠীদ চবটোোধেোয়। হতনবট 
প্রজবেয ছছোট ছফরোয ফনু্ধ। হনবজয অজোবন্তই তোঁয 
চহযত্রগুবরোয বঙ্গ কখন ছম হভব ছগহছ! ছকউ ছকউ 
ফোহড়বত কুকুবযয নোভ ছযবখহছ ঞু্চ। ফোংরোয় ঞু্চ 
নোবভয কুকুবযয ংখেো কত ? আদভুভোহয, ফোঘুভোহয, 
গিোয ুভোহযয কথো শুবনহছ। কুকুয-ুভোহয য় হকনো, 
জোহন নো। বরও কোয নোভ কী, এভন তথে আবছ হকনো 
তোও জোহন নো। তবফ নোনো ভয় হভহরবয় ঞু্চ নোবভ 
কুকুবযয ংখেো হনহিতবোবফই োজোয ছোহড়বয় মোবফ।  

অথচ, োণ্ডফ ছগোবয়ন্দো য়ত ছরখোই ত 
নো, মহদ ঞু্চ নো থোকত। নো, ঞু্চ ছকোনও 
কোল্পহনক চহযত্র নয়। ছরখবকয অহত 
আনজন। তোঁয ছদবয ফোহড়বত এই 
নোবভ একটো কুকুয হছর। হতহন ছদবয 
ফোহড়বত ছগবর োবয় োবয়ই ঘুযত ঞু্চ। 
ছকোনও এক আত্মীয় হঢর ছভবযহছবরন 
ঞু্চবক। ছই ছথবকই একটো ছচোবখ 
ছদখবত ছত নো ঞু্চ। লষ্ঠীদ হপবয 
আবফন োওড়োয ফোহড়বত। হকছু হছু 
আবছ ঞু্চ। হকছুবতই ছছন ছোড়বছ 
নো। ছট্রবনও উবঠ ড়র। তোবক হনবয়ই 
তরুণ লষ্ঠীদ ছঁবছ ছগবরন োওড়ো 
ছেন। ছেন ছথবক ছফবযোবতই অনে 
কুকুযযো হঘবয ধযর ঞু্চবক। তোবদয োত 
ছথবক ফোঁচোবত তখন ঞু্চবক ছকোবর হনবয় 
হযক্সোয় উঠবরন। হনবয় এবরন হনবজয 
ফোহড়বত। ছই ছথবক ঞু্চও হযফোবযযই 
একজন। ভোবঝ ভোবঝই ছমবতন  



 

 

 

 

 

 

দোনগবয, ঙ্গী ছই ঞু্চ। কখনও 
ভোহটের ছযর, কখনও আভতো, কখনও 
ছফোটোহনকেোর গোবডেন। ছরখবকয বঙ্গ বঙ্গ 
হদহফে ঘুবয ছফড়োর ঞু্চও। 
লষ্ঠীফোফুয ফয় তখন কুহড়। তোয আবগ 
ছথবকই ছরখোবরহখ কযবতন হফহবন্ন 
ত্রহত্রকোয়। তখন শুকতোযোয ম্পোদক 
হছবরন ক্ষীবযোদচন্দ্র ভজুভদোয। একহদন 
ফরবরন, ‘ছযোজ ছতোভোয ঞু্চয অবনক গল্প 
শুহন। তোবক হবযো কবয একটো ছগোবয়ন্দো 
গল্প ছরবখো।’ হকন্তু শুধু ঞু্চবক হনবয় ছতো 
গল্প দোঁড়োবফ নো। এব ছগর ফোফরু, 
ছবোম্বর, হফরু, ফোচু্চ, হফচু্চ। এযোও 
কোল্পহনক চহযত্র নয়। মোবদয বঙ্গ 
ছখরোধূরো কযবতন, হভবতন, তোবদয 
জীফন ছথবকই ছনওয়ো চহযত্রগুবরো। 
নোভগুবরো একফোয রক্ষে করুন। ফ নোভ 
‘হফ’ হদবয় শুরু। ফোংরোয় ফরবর ফ আয 
ব। ফোচু্চ আয হফচু্চ হকন্তু ভহরো। ছববফ  

 
ছদখুন ছবয়য দবক দুই ভহরো ছগোবয়ন্দো! তোযো মোবে 
অেোডববঞ্চোবয। ভকোবরয ছথবক বোফনো কতটো এহগবয় 
হছর। ছই শুরু। এবকয য এক হহযজ চরবতই 
রোগর। ফোঙোহরয ুবজোয অহনফোমে ঙ্গী বয় উঠর 
‘োণ্ডফ ছগোবয়ন্দো’। ছকবট ছগর অধে তোব্দী। কুকুয 
ছদখবরই তোবদয নোভ যোখো র ঞু্চ। এখন মখন 
যোস্তোয় ছমবত ছমবত ছদবখন ছকোনও কুকুবযয নোভ ঞু্চ, 
কী ভবন য় ? ছফ তৃহিয োহ ছদখো ছগর ছরখবকয 
ভুবখ, ‘তখন হতেই খুফ আনন্দ য়। এই ছছোট ছছোট 
স্বীকৃহতগুবরোই ছতো একজন ছরখবকয ম্বর। এই ছছোট 
ছছোট অনুবূহতগুবরো ভনবক ছঁুবয় মোয়।’ 
হনছক ছগোবয়ন্দো গল্প নয়, োণ্ডফ ছগোবয়ন্দো একবঙ্গ  



 

 

 

 

 

 

আযও অবনকহকছু। ফনু্ধত্ব, োযস্পহযক হফশ্বোবয 
গল্প। একবঙ্গ দর ছফঁবধ ছফহযবয় ড়োয গল্প। 
নতুন নতুন জোয়গোয় হগবয় নতুন যবেয 
ভোধোন। ড়বত ড়বত ছই জোয়গোটোও ছঘোযো 
বয় ছমত। এবোবফই কত অজোনোয কথো ছজবন 
হনবয়হছ হনবজবদয অজোবন্ত। 

 
ছরখক হনবজও ছফড়োবত খুফ বোরফোবন। এই 
ফয়বও ফছবয অন্তত হতন-চোয ফোয রম্বো টুেবয 
হঠক ছফহযবয় ড়বফন। একভয় ঠোকুভো 
থোকবতন হযদ্বোবয। তোঁবক ছদখবত ভোবঝ ভোবঝই  

চবর ছমবতন। ছই অববেটো এখনও ছোড়বত 
োবযনহন। ফছবয একফোয নো একফোয তোঁবক 
হযদ্বোয ছমবতই বফ। প্রোয় বনবযো-কুহড় হদন 
ছথবক আবন। ছকোনও ঙ্গীয বযোয়ো কবযন 
নো। একো একোই ছফহযবয় বড়ন। হনবজয ভবনই 
এখোন ওখোন ঘুবয ছফড়োন। ছই ভবনোযভ 
হযবফব আস্ত উনেোও হরবখ ছপবরন। 
জীফবন অবনক ছরখো ছফড়োবত হগবয়ই হরবখ 
ছপবরবছন। 
োণ্ডফ ছগোবয়ন্দোয োোোহ হরবখ ছগবছন বূবতয 
গল্প। হরবখবছন অজস্র ভ্রভণ কোহনী। ইদোনীং 
বূবতয গল্প হফবল হরখবছন নো। তবফ ভ্রভণ 
কোহনী ছরখোয জনে ছদবয নোনোপ্রোবন্ত চবল 
ছফড়োন। নতুন নতুন জোয়গো, নতুন নতুন ভোনুল 
খঁুবজ ছফড়োবনো। এই ফয়বও খ ফো ছনো 
ফরবত এই ছফড়োবনোই। 
ফোহড়বত স্ত্রী। হতন ছভবয়য হফবয় বয় ছগবছ। 
হনবজই থহর হনবয় ছফহযবয় বড়ন ফোজোয 
কযবত। গোছোরো বোরফোবন। শুোহখবদয  



 

 

 

 

 

 

 
প্রহত টোন এই ছছোটবফরো ছথবক। হটহব ছদবখন নো 
ফরবরই চবর। যোজনীহতবত ছকোনও আগ্র ছনই। 
ঘবয থোকবর োযোহদন ছরখোবরহখ হনবয়ই ছকবট 
মোয়। নতুন নতুন বোফনো ঘুযোক ছখবত থোবক।  

কখনও ছফহড়বয় আোয গল্প হরখবত ফবন। 
আফোয কখনও অবনক তথে ছজোগোড় কবয 
যোবখন, ছফড়োবত হগবয় ছগুবরো হরবখ ছপবরন। 
ভোবঝ ছোনো হগবয়হছর, োণ্ডফ ছগোবয়ন্দো হনবয় 
নোহক হবনভো বফ। হযচোরক মভনোক ছবৌহভক 
আয প্রবমোজক যোনো যকোয ছরখবকয ফোহড়বতও 
এবহছবরন। চুহি বয়হছর, প্রোথহভকবোবফ 
অহববনতো ফোছোইও বয়হছর। নোনো কোযবণ, ছই 
কোজ আটবক আবছ। ছরখবকয দোহফ হছর, ছহফয 
প্রবয়োজবন গবল্প টুকটোক হযফতেন কযো ছমবতই 
োবয। হকন্তু তো গবল্পয ভূরবস্রোত ছথবক ছমন 
কখনও বয নো মোয়। ছভবন হনবয়হছবরন 
হযচোরক। ফবরহছবরন, ‘গবল্পয ছকোনও নড়চড় 
বফ নো।’ ভবয়য দোহফবত ফোফরুযো মহদ 
ছভোফোইর ফেফোয কবয, আহি ছনই ছরখবকয। 
হকন্তু তোবদয ফয় ছমন উহন, কুহড়য ভবধে য়, 
এভনটোও জোহনবয় হদবয়বছন। তবফ হবনভো হনবয় 
তোঁয খুফ একটো আগ্র আবছ ফবর ভবন র নো। 
তোঁয কথোয়, ‘হবনভো বর হকছু ছরোক ছদখবফ  



 

 

 

 

 

হঠকই। তবফ মোবদয ড়োয অববে, তোবদয হবনভো ছদবখ হঠক তৃহি বফ নো। আহভ হনবজ হবনভো 

হনবয় ছতভন আগ্রী নই। আভোয হরখবতই বোর রোবগ। ছরখো হনবয়ই থোকবত চোই।’ 

ছরখো হনবয়ই আবছন। হদহফে আবছন। ংোযী বয়ও ন্নেোীয ভবতো। প্রফীণ বয়ও নফীবনয ভবতো।  

 



 

 

 

 

 

 

 

পার্স্টইয়ায 
অন্তযা চ ৌধুযী 

সু্কর চেড়ে দয কড়রড়ে া দদড়য়ড়ে 
দিনী। কথাড়তই ফড়র ‘পার্স্টইয়ায 
রাবইয়ায, চড়কন্ডইয়ায দনদয়ায, 
থাডটইয়ায চডান্টড়কয়ায। চই আপ্ত ফাকয 
স্ভযড়ণ চযড়েই দতন- াযদদন ক্লা কযড়ে 
দিনী। ফাংরা অনাড়টয ক্লা। 
প্রড়তযড়কই নতুন নতুন ফনু্ধ-ফান্ধফী কযায 
চনায় চভড়ত আড়ে। ইদতভড়ধযই দিনীয 
চফ দকেু নতুন ফনু্ধ ড়য় চেড়ে। চমভন 
দঙ্কা, চো, ল্লফী, অংশু প্রবৃদত। যায-
ভযাডাভড়দয ড়ে তেড়না মটন্ত বার বাড়ফ 
দয য় য়দন ড়দয। এযকভই যড়তয 
এক দেগ্ধ দুুড়য দিনী ক্লাড় চেড়ে। 
প্রথভ ক্লাটা ড়য় মাফায য কড়রই 
দিতীয় ক্লাড়য প্রতীক্ষা কযদের। 
প্রতীক্ষায ধযণটা একটু দবন্ন। ফাই 
ইতস্তত দফদক্ষপ্ত ড়য় চোটা ক্লারুভ েুড়ে  

 
েদেড়য় আড়ে, চমন চ ত্র ভাড়য চভরা ফড়ড়ে।  
দিনী, দঙ্কা, আয দেগ্ধা চডড়স্কয য ভুড়োভুদে ফড় 
কড়রে রাইড়পয চডান্টড়কয়ায ইড়ভে ম্পড়কট এড়ক 
অযড়ক জ্ঞান দদদির। অংশু ইদতভড়ধযই কড়রড়েয 
ফড়থড়ক ুন্দযী চভড়য় ণটাড়ক দটড়য় চপড়রড়ে ফড়র 
দনড়েড়দয গ্রুড়য ভড়ধয একটু দাদাদেদয চদোদির। 
রা কাউড়ক গুরুত্ব না দদড়য় ভড়নয আনড়ন্দ যায এয 
চটদফড়র ফড় া চদারাড়ত চদারাড়ত চয়াযা দ ড়ফাদির। 
বাফটা এযকভ 
        চতাযা চম মা ফদর বাই 
      আভায চড়য়যা দ ড়ফাড়না  াই।  



 

 

 

 

 

 

অথটাৎ চম মায দনড়েড়ক দনড়য় 
ফযাস্ত। দফদবন্ন আড়রা নায় তাড়দয 
কণ্ঠস্বয এতটাই তুড়ে চম ভাড়েয 
ফাোয এড়দয কাড়ে রজ্জা 
াড়ফ। এভন ভয় ক্লাড়য 
চবতড়য ঢুকর প্রায় াড়ে  াযপুট 
উচ্চতায একদট চফঁড়ট োড়টা 
ভানুল। োড়য়য যং উজ্জ্বর 
যাভফনট। যড়ন নীর যড়েয পুর 
াটট, াড়তয কাড়ে দকেুটা 
চোটাড়না, কাড়রা যড়েয পভটযার 
যান্ট। ফয় একঝরক চদড়ে 
আন্দাে কযা মায়না। ভুড়ে 
তারুড়ণযয চোঁয়া। তড়ফ একদভ 
কদ , একথা ফরা মাড়ফনা। ফাই 
তায দদড়ক একফায আরড়োড়ে 
তাকার। দকন্তু চকউই েুফ একটা 
াত্তা দদরনা।  

‘নতুন বদতট ড়য়ড়ে চফাধয় 
আভাড়দয কড়রড়ে’- এই ফড়র 
দিনী ুনযায় েড়ে ভন দদর। 
ঠাৎ চদো চের েননক ফযদি 
ডায়াড়য য উড়ঠড়ে। তাড়ক 
উঠড়ত চদড়ে চফ দকেুটা 
তাদিড়রযয ড়ে  ণ্ডীভণ্ডড় ফড় 
থাকা েযাঠাভায়ড়দয ভত 
রা ফড়র উঠর- 
‘চয়াযা োড়ফ?’ 
চমন না চেড়রই চ েুী ড়ফ। 
চনাৎ বদ্রতা োদতড়য তায 
োয়া আধোনা চয়াযা অপায 
কযা। উত্তড়যয প্রতযাা না 
কড়যই চ আন ভড়ন চয়াযা 
দ ড়ফাড়ত রাের।  দঙ্কা 
ফযাফযই একটু পাদের 
প্রকৃদতয। যায এয চ য়াড়য ঐ 
চফঁড়ট ভানুলদটড়ক ফড়ত চদড়ে  

দঙ্কা দপদপ কড়য ফড়রই 
চপরর- ‘এ আফায আভাড়দয 
আড়যক কাদঠ ড়য। 
প্রথভ দদন এড়ই চাো যায 
এয চ য়াড়য’? 
 ফড়রই চড় েদেড়য় ের। 
দঙ্কায কথাড়ত ফাই ভুে 
দটড় াড়ত শুরু কযর। 
এভন ভয় ঐ ফযাদি চফ দৃঢ় 
কড়ণ্ঠ ফড়র উঠর-  
‘এই চম, আদভ চতাভাড়দয 
যায’।  
ক্লাড় চমন চফাভা পাটর। 
ফাই একদভ  ু। কড়রয 
কাড়রই েদটর দেজ্ঞাা 
দ হ্ন। ভুেগুড়রা চদড়ে ভড়ন 
ড়ি চমন চকউ দনড়ভয াঁ ন 
োইড়য় দদড়য়ড়ে। কড়রই কভ 
চফী তাজ্জফ। 

 



 

 

 

 

 

 

তাড়দয ভড়ন াোযটা প্রশ্ন। প্রফর অদফশ্বা।  াা 
গুঞ্জন। আড়রায চ ড়য় ভানুড়লয ভন দ্রুতোভী। তাই ঐ 
এক ভুহুড়তটই দপদপাদন ড়ে দকেু অসু্ফট প্রশ্ন চবড় 
এর। চমভন- 
 ক)এইটুকু চেড়রটা আভাড়দয যায?  
 ে)এয ড়ক্ষ কীবাড়ফ আভাড়দয যায য়া ম্ভফ?  
 ে)এ আভাড়দয দক োড়ফ?... 
এই ফ অভীভাংদত প্রড়শ্নয উত্তয কড়র মেন েঁুেড়ে, 
তেন চফ াদভুে কড়য উদন ফড়র উঠড়রন-  
‘আভায নাভ দতাংশু  যাটােটী। আদভ চতাভাড়দয 
াদড়তযয ইদতা োফ’। 
ফাইকায চ ায কাটড়ত চফ দকেুটা ভয় রাের 
উত্তযটা শুড়ন। দকন্তু ইদতভড়ধযই দঙ্কা আফায াড়ত 
শুরু কড়যড়ে। একদভ প্রানড়োরা াদ মাড়ক ফড়র। 
েনা  াা চদয়ায অক্ষভ প্রয়া দু-একফায কযড়র 
তা েুফ একটা কাড়ে আড়দন। আয াদ একটা 
ভাযাত্মক ফযাদধ। কাউড়ক াই তুরড়ত চদেড়র চমভন 
াই ায়, চতভন কাউড়ক াড়ত চদেড়রই াদ ায়। 
তাোো একটা ফয় আড়ে, মেন অকাযড়ণই াদ  

 
ায়। দঙ্কায াদ চদড়ে দিনী, চো, 
ল্লফী অড়নক কড়ে াদ দভন কড়য 
আড়ে। চেড়নয চফঞ্চ ড়র তা না য় 
একটা কথা দের। ভাথা নী ু কড়য যায 
এয চ ােড়ক একটু পাঁদক দদড়য় একটু 
চড় চনয়াই মায়। দকন্তু যা ফড়ড়ে 
এড়কফাড়য পার্স্ট চফড়ঞ্চ যায এয 
ভুড়োভুদে। যা ফাযফায দঙ্কাড়ক দটড়ে, 
কেড়না দ ভদট কাটড়ে য াদ থাভাফায 
েনয। দকন্তু চকান লুধই কাে কযড়েনা। 
উড়ে াদয চফে আয ফােড়ে। দক 
কাযড়ণ চম দঙ্কা াড়ে চটা যা চকউই 
ফুঝড়ত াযড়েনা। অথ  াদ াড়ি।  

 



 

 

 

 

 

 

দতাংশুফাফু একফায আে চ াড়ে দঙ্কায দদড়ক 
তাদকড়য় রক্ষয কড়যড়ে চম চ াড়ে। াদয 
উরক্ষযটা চম চ দনড়ে চটা ফুঝড়ত তায 
অুদফধা য়দন। তাই াদড়ক াত্তা না দদড়য় 
দতদন নাভ চপ্রড়েণ্ট কড়য  ড়রড়েন। দক্ষক 
েীফড়নয আেড়কই তাঁয শুরু। দড়ফ ভত 
তাঁয পার্স্টইয়ায। নাভ চপ্রড়েড়ণ্টয ভাঝোড়ন 
দতদন বাফড়েন, চভড়য়টা াড়ে চকন? তাই তায 
কাড়র ারকা একটা দেজ্ঞাা দ হ্ন। 
দিনী ফযাফযই োড়ানায় চফ বাড়রা। দকন্তু 
োনায় বার ড়রই চতা শুধু য়না। আ ায-
ফযাফাড়য বার ড়ত য়। চ ভড়ন ভড়ন 
বাফড়ে, ‘যায দনশ্চয় আভাড়ক পাদের বাফড়ে। 
দঙ্কাটা একএকভয় এভন কড়য না...দনড়েয 
চপ্রদর্স্ে ডাউন।’ নাভ চপ্রড়েণ্ট চল কড়য 
দতাংশুফাফু ফরড়রন- 
‘ আে আভায েীফড়ন একদট গুরুত্বূণট দদন। 
চতাভাড়দয পার্স্ট 
ইয়ায, আভায পার্স্ট ইয়ায।’ 

ফাই চফ কযাফরা কযাফরা ভুে কড়য এটাই 
প্রভাণ কযড়ত  াইর- ভাড়ন যাঁ যায, ভাড়ন 
না...ভাড়ন ইড়য়...ভাড়ন... 
দতাংশুফাফু একটু ফযাে দভদিত াড়রন। 
দকেুক্ষণ আড়ে তাঁয েীফড়ন  ড়ট চেড়ে এক 
অদু্ভত  টনা। শুধু অদু্ভত নয়, তাঁয ড়ক্ষ মড়থে 
চফদনা দায়ক ফড়ট। প্রথভ দদন এই কড়রড়ে 
োড়ত এড় চম এই অদবজ্ঞতা ড়ফ তা দক 
দতদন ান্ধযকারীন স্বড়ে বাফড়ত চড়যদেড়রন। 
দতদন ঠাৎ ফড়র উঠড়রন – 
‘চতাভযাই আভায প্রথভ রু্স্ড়ডন্ট। তাই 
চতাভাড়দয কাড়ে ফরড়ত আদত্ত চনই’।  
দকন্তু দক ফরড়ত আদত্ত চনই, চটাই তেন 
ফাই বাফড়ে। দতাংশুফাফু ফযাি কযড়রন 
দক্ষক দড়ড়ফ তাঁয প্রথভ দদড়নয প্রথভ 
অদবজ্ঞতা-  
 ‚যফীন্দ্রনাড়থয কদফতায য একটা ফইড়য়য 
প্রড়য়ােন দের আভায। দফবােীয় প্রধান 
ভীযণফাফুড়ক চ কথা ফরড়তই দতদন ফরড়রন – 

 



 

 

 

 

 

 

 

চ তেন আভায দড়ঠ দফযাদ ভড়নয একটা  াে দদড়য় 
চফ যদকং র্স্াইড়র ফরর-  
‘আড়য গুরু, প্রথভ দদন চথড়কই এত রাইড়েযী ভাোি 
চকন চানা?  র। আভাড়দয ড়ে একটু দফদে-দটদে োড়ফ 
 র। আড্ডা ভাযড়ফ, চভড়য় চদেড়র একটু রাইন ভাযড়ফ। 
তাযয ফ রাইড়েযী-টাইড়ফযী মাড়ফ।’ 
এই ফড়রই চ আভায কাঁড়ধ াত চযড়ে আভাড়ক দনড়য় 
মাফায েনয একটা যাঁ কা টান দদর। আদভ তায কথা শুড়ন 
একটু চড়  াে চথড়ক তায াতটা নাদভড়য় ফররাভ-  
‘আদভ চতাভাড়দয যায।’ 
 এয ড়যয  টনা না ফরড়র  ড়র।‛ 
চোটা ক্লা একদভ থভথড়ভ।  টনাটা শুড়ন াা উদ ত 
দকনা চটা চকউ ফুঝড়ত াযড়েনা। যাযড়কই ফা দক ফরা 
উদ ৎ? যায-এয েনয ান্ত্বনায বালা চোঁো উদ ৎ না দক 
কড়রড়েয এক োড়ত্রয এড়ন আ যড়ণ তাড়দয রজ্জা 
ায়া উদ ৎ? এফ ফুড়ঝ ঠায অড়নক আড়েই  ণ্টা ড়ে 
মায়। দতাংশুফাফু  ড়র চেড়র কড়রই একটু াঁপ চেড়ে 
ফাঁড় ।  
এযয দতাংশুফাফু মেনই ক্লা দনড়ত আড়তন, দঙ্কায  

‘রাইড়েযীড়ত এই দফলড়য় অড়নক ফই 
আড়ে। আদন োড়নই চড়য় মাড়ফন’।  
আদভ চমড়তু এই কড়রড়ে নতুন, 
আেড়কই েড়য়ন কড়যদে; তাই 
রাইড়েযী চকান দদড়ক আভায োনা 
দেরনা। ইদতভড়ধযই একদট চেড়র 
আভায া দদড়য় চড়যাদির। তাড়ক 
দেজ্ঞাা কযরাভ-  
‘বাই রাইড়েযীটা চকানদদড়ক’?  
চ আভাড়ক দেজ্ঞাা কযর-  
‘পার্স্টইয়ায’?  
আদভ ফররাভ- 
‘যাঁ।’ 



 

 

 

 

 

চই দেরদের াদয ুনযাফৃদত্ত দনতযননদভদত্তক  টনা 
দের। একদদন দতদন দেজ্ঞাা কড়যই ফড়রন- 
‘দক ফযাায দঙ্কা, তুদভ াড়ো চকন?’ 
দঙ্কা চকাড়না উত্তয না দদড়য় আফায প্রফর চফড়ে 
াড়ত শুরু কযর। 
এবাড়ফই দতাংশুফাফুয ড়ে দতনফেয চকড়ট মায় 
দিনীড়দয। থাডট ইয়াড়যয এড়কফাড়য চড়লয দদড়ক, 
র্স্াপ রুড়ভ দিনীড়ক চডড়ক াঠান দতাংশুফাফু। 
দতনফেড়য ইদতভড়ধযই চ কড়রড়েয পার্স্টোরট। 
দতাংশুফাফুড়ক মড়থে িদ্ধা কড়য দিনী। 
যায এয ডাক চড়য় েুফ দ্রুতই চ াদেয র 
র্স্াপ রুড়ভ। দতাংশুফাফু তাড়ক চদেড়ত চড়য়ই 
চফদযড়য় এড়রন। 
‘যায, আভায় চডড়ক দেড়রন’? 
‘যাঁ। োড়ানা চকভন ড়ি?’ 
‘ রড়ে যায। বাড়রা কযায চ ো কযদে’। 
দিনী োড়ন শুধু এইটুকু োনায েনয যায তাড়ক 
চডড়ক াঠায়দন। তাই চ যফতটী প্রড়শ্নয েনয 
অড়ক্ষা কযদের। 
‘আিা দিনী, দঙ্কা আভায় চদড়ে াড় চকন 
ফড়রাড়তা?’ 

এই প্রড়শ্ন চমন কাড়যণ্ট চের দিনী। দক 
ফরড়ফ েঁুড়ে চরনা। দতযটা ফভয় 
অদপ্রয়। তাই চটা চ ফরড়ফ দক কড়য। 
কথা চ াযাড়নায চ ো কযর দিনী- 
‘োেুন না যায।  একটা ােরী। 
ফভড়য়ই াড়। এেনযই য চযোে 
োযা ড়য়ড়ে।’ 
দতাংশুফাফু দফশ্বা কযর দকনা চক োড়ন। 
দতদন চতা োনড়ত াযড়রননা, তায াভড়নয 
দুড়টা দাঁড়তয ভাড়ঝয অংটা কাড়রা 
য়াড়তই মত দফদত্ত। আয চটাই দঙ্কায 
দভপাটা াদয কাযণ।  

 



 

 

 

 

 

 

এই দতন ফেড়যই দতদন কড়রড়ে ‘পকু’ নাড়ভ 
দযদ ত ড়য় চেড়েন। ফরা ফাহুরয এই ‘পকু’ 
নাভদটয আদফষ্কতটা স্বয়ং দঙ্কা। 
চফ কড়য়ক ফেয য দিনী তায দনড়েয 
কড়রড়েই অধযাদকা ড়য়ড়ে। অনয ফ টী াযযা 
ফতটভান থাকড়র দতাংশুফাফু চনই। দতদন অনয 
কড়রড়ে  ড়র চেড়েন। প্রথভ দদন চ ক্লা দনড়ত 
চের দনড়েয চই ফহু দযদ ত ফাংরা 
দডাটটড়ভড়ণ্ট; চমোড়ন ঐ পার্স্ট চফড়ঞ্চ ফড় চকড়ট 
চেড়ে দতন-দতনড়ট ফেয। 

ফহু সৃ্ভদত দফেদেত। আে চই দঙ্কা চকাথায়? 
চকাথায় চই চয়াযা দ ড়ফাড়না রা? প্রথভ 
ক্লাটা দনড়য় চফদযড়য় আায ভয়, দঁদে দদড়য় 
নাভড়ত নাভড়ত তায ভড়ন ের দতাংশুফাফুয 
কথা। আে দতদন চকাথায়? চকন চদদন ফাযফায 
টী ায দড়ড়ফ দনড়েড়ক প্রভাণ দদড়ত ড়য়দের। 
দক দেরনা তায ভড়ধয? 
দিনী োড়ননা েীফড়ন কতফায তাড়ক প্রভাণ 
কযড়ত ড়য়ড়ে –‘আদভ চতাভাড়দয যায’।  
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হমভংওয়েয ফামিয়ে ফাংরা ফই! 

ভধুজা ভুয় াাধযাে 

আচ্ছা ধরুন আমন য়রন আভায ভয়ো একজন হাভমক ভানুল।  হ ায়ন মনয়জয হে হেয়ক 

ফহুেূয়য আয়ভমযকায  এক হছাট্ট য়য একজন আয়ভমযকান  হর য়কয ফামি হফিায়ে মিয়ে মমে োয 

হাফায ঘয়য কাঁয়চয হেওোর আরভামযয়ে ফাংরাে হর া ফই হে য়ে ান। হকভন   রািয়ফ? 

বাফয়ছন ফামনয়ে ফরমছ ? হভায়েই না। 
 আমভ ফরমছ Ernest Hemingway 
ভাে ফামিয কো আয ফই মে 
য়রা  The Old Man And the Sea 
এয ফাংরা অনুফাে । হলামযডা যায়জযয 
একেভ েমিয়ে , হমো আয়ভমযকাযও 
েমিে  ফয়ে,  হ ায়ন একমে হছাে 
দ্বীুঞ্জ য়রা   Key West . হ ায়ন হফ 
মকছুমেয়নয ফামন্দা মছয়রন মফ যাে ভামকিন 
হর ক হমভংওয়ে। োঁয হই ফািান ফামি 
এ ন Key West এয অনযেভ দ্রষ্টফয। 
ঘন ফািান আয িাছারা মেয়ে হঘযা  

 
ুয়যায়না আভয়রয Spanish Colonial ধাঁয়চ তেময 
হোেরা ফাংয়রা ফামি। ফামিয যঙ রুে আয েযজা 
জানরা িাি ফুজ। হবেয়য কমিকাঠ হে য়র উত্তয 
করকাোয ফামিয কো ভয়ন য়ি মায়ফ। 
হমভংওয়েয  ফামিয াভয়ন হফ চওিা  যাস্তা আয োয 
অনয মেয়ক ায়য Key West Lighthouse. 



 

 

 

 

 

 

Snowball (ভোন্তয়য Snow White)। 
এয়েয ফয়র Polydactyl Cat. োঁয হই 
যভ মিে হফিায়রয ফংধয়যযা আজ 
এই ফামিয অমবন্ন অং মফয়ল  । 
 হর য়কয হাফায  াে হেয়ক শুরু কয়য 
োঁয হর ায হেমফর ,  াফায হেমফর ,স্নান 
ঘয , ফািান ,ছাে  হম ায়ন হচা  মাে 
হ ায়নই ছ’ আঙুয়রয হফিার মফযাজ 
কযয়ছ। আভায়েয tour guide িেয়ভই 
য়চেন কয়য মেয়েমছয়রন এয়েয হক 
মফযক্ত কযা চরয়ফ না। কাযে এযা 
ভানুয়লয ভয়ো মফযক্ত কযা ছন্দ কয়য 
না। 
 

 

এ ায়নই হল নে – ফামিমেয অনযেভ আকলিে র , 
এই ফামিয ফামন্দাযা।  িাে ৪৫ মে ছ’ আঙুয়রয 
হফিার োয়ক এই ফামিয়ে। অফাক রািয়ছ শুনয়ে ? 
একেু অফাক ফাযই কো।  াধাযেে হফিায়রয 
াভয়নয েুয়ো ায়ে াঁচো কয়য  আঙু্গর োয়ক। ফহু 
ফছয আয়ি হমভংওয়েয়ক  োঁয এক নামফক  ফনু্ধ এই ছ 
‘আঙুয়রয হফিার উায   মেয়েমছয়রন মায নাভ মছর  



 

 

 

 

 

Key West হফিায়ে মামচ্ছ শুয়ন ভা ফয়র 
মেয়েমছয়রন হমভংওয়েয ফামিো হেয়  আম। 
 বামিয মভ কমযমন। এয়ক ভামকিন হর য়কয 
ফামিয়ে  ফাংরা ফইয়েয ঝরক, োয ওয উত্তয 
করকাোয িন্ধ আয ায়ে এক মযমচে িােীয 
অমযমচে রূ । ৃমেফীয়ে কে মফস্মে আয়ছ 
োয মমক বায়িয স্বােও   এ নও হরাভ না ! 

হমভংওয়েয ফামি হেয়ক ম ন হফমযয়ে আমছ , 
হছন মপয়য হে রাভ ফামিয ফামন্দায়েয  াফায 
ভে য়ময়ছ। আয  যভ আনয়ন্দ োযা ফামিয 
হছয়নয ফািায়ন মবি জভায়চ্ছ এয়ক এয়ক  । 
োয ভয়ধযই একজন হে রাভ আভায 
মেয়ক একেৃয়ষ্ট োমকয়ে আয়ছ । মঠক ভয়ন য়রা 
আভায়ক হ ধনযফাে জানায়রা োয়েয য়ঙ্গ 
হভারাকাে কযায জনয। 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

চায দক পরযয়  

শুভ্রাংশু  যা 

তৎকারীন ভয়  করকাতা  ফা করকাতায 
ফাআয়যয এভন পকান  ফাঙাররয়ক  খঁুয়জ াা 
পফাধ  প্রা ম্ভফ ফযাায রছর রমরন ত্তয়যয 
দয়ক এআ ভযাচটায রফলয়  রকছু ন্তত 
জানয়তন না। ৩০ পয়েম্বয, ১৯৭৫ । 
পভানফাগান ভায়ে অআ এপ এ রয়েয পাআনার 
। ভযুয়ভয পল ভযাচ। আস্টয়ফঙ্গয়রয ফয়চয় 
ফড় প্ররতদ্বন্দ্বী পভানফাগায়নয রফরুয়ে রযষ্কায 
৫-০ ফযফধায়ন জ।  চায দক  পরযয় াঁচ 
পগায়রয পআ ফড় ভযায়চয কথা ফাঙাররয সৃ্মরত 
পথয়ক রকন্তু ভুয়ছ মারন। ভুছয়ফআ ফা  কীবায়ফ !  
ফাঙাররয ভনয়ন অজ পম পুটফয়রয প্ররত 
বায়রাফাা টুট। পতভরন ম্লান পভানফাগান-
আস্টয়ফঙ্গর নাভক দুরট ক্লায়ফয জনরপ্রতা।  

তাআ ফয়চয় পফর ফযফধায়ন প্ররতদ্বন্দ্বী ক্লাফয়ক 
ারযয় পরদয়নয মুফক আস্টয়ফঙ্গর ভথথক অজ 
পৌঢ়য়ে পঁয়ছ রকছুটা সৃ্মরতয়ভদুয। অফায 
অজয়কয প্রজন্ম পাযার পনটাকথ াআয়টয 
পদায়র তাঁয রপ্র ক্লাফ আস্টয়ফঙ্গয়রয পআ 
ঐরতাারক জ রনয় বুরয বুরয পাস্ট কয়যআ 
চয়রয়ছ কৃণবায়ফ। অয পভান ভথথকযা? 
তাঁযা রক বুরয়ত পয়যয়ছন এআ ায়যয জ্বারা? 
পফাধ না। পরদন ভায়ে উরিত ফা পযরিয়ত 
কান াতা  ফুজ পভরুন ররফয়যয য়নয়কআ 
পরদয়নয পআ ায রনয়  চাা দীঘথশ্বা 
পপয়রন। অফায য়নক ুয়যায়না পভান ভথথক 
নতুন প্রজয়ন্ময পভানফাগান য়ঙ্গ গরা রভররয় 
ার অভয়রয ৫-৩ এয জয়ক ৫-০ ফদরা ফয়র 
রচরিত কযয়ত বীলণবায়ফ ভরযা।  

 



 

 

 

 

 

১৯৭৫ -য ২৫  জুন পদয়য  তৎকারীন 
যাষ্ট্ররত পখরুরিন অরর অয়ভদ পকন্দ্রী 
যকায়যয কযারফয়নয়টয প্রস্তাফ ভয়তা আভায়জথরি 
ফা জরুরয ফিা জারযয কাগজয়ে আ াফুদ 
কয়যন। পদজুয়ড় চারু  আভায়জথরি।  অয 
াঁচ পগায়রয ফড় ভযাচরট নুরিত য়রছর ৩০ 
পয়েম্বয,১৯৭৫। থথাৎ জরুরয ফিায ৯৮ 
তভ রদয়ন পভানফাগান ভায়ে এআ ভযাচরট পখরা 
য়রছর। পরদক পথয়ক পদখয়র এআ ভযায়চয 
ভ করকাতা য়য যাজননরতক উয়ত্তজনা 
চযয়ভ পঁয়ছরছর। যাজয়থ ুরর- রভররটারযয 
দাাদার, যাজননরতক ংঘলথ, পেপ্তারয ফ 
রভররয় য পভায়টআ স্বাবারফক ফিা রছর 
না। রকন্তু ত ারন্তয ভায়ঝ পুটফর ভায়ে  

জনভাগভ কয়ভরন। ফযং রটরকয়টয রাআন দীঘথ 
পথয়ক দীঘথতয য়য়ছ। রফয়লত,  ত্তয দয়কয 
শুরু পথয়কআ আস্টয়ফঙ্গর ভায়ে নতুন কয়য ঢর 
নাভা শুরু য়রছর। কাযণ অয রকছুআ ন। 
ত্তয়যয শুরুয়তআ  ফাংরায়দ মুয়েয ভ পথয়ক  
নতুন কয়য  ায ফাংরা ফা ূফথ ারকস্তান পথয়ক 
নতুন কয়য এ ফাংরা যণাথথীয ঢর নায়ভ। পদ 
রফবায়গয ভয়য  ভয়তা ুয়যা যণাথথীয চা 
য  করকাতায়ক ফন না কযয়ত য়র পফ 
বায়রা ংখযক ভানুল নতুন কয়য অশ্রীন 
ফিা করকাতা য়য এয় নতুন কয়য তাঁয়দয 
জীফন জীরফকায জনয ংোভ শুরু কয়য। 
আস্টয়ফঙ্গর ক্লাফ তাঁয়দয কায়ছ অশ্রির এফং 
‘কায়ররিব অআয়িরিরট’ প্রকায়য রনঃয়েয় ফড় 
পেে রছর।  
 
ভাথা যাখা উরচৎ ৭০  ার পথয়ক রকন্তু 
আস্টয়ফঙ্গয়রয াপয়রযয োপ ক্রভ উেথভুরখ 
রির। ঐ ফছযআ ১৯৭০ পথয়ক করকাতা ররগ 
থথাৎ ১৯৭৫ ার মথন্ত টানা ছফায রজয়ত  



 

 

 

 

 

আস্টয়ফঙ্গর ভয়ভিান পপারটথংয়য রিরট অভয়র 
গড়া টানা াঁচফায়যয (১৯৩৪-৩৮) পযকিথ পবয়ঙ্গ 
রদয়রছর। অআ এপ এ রে রজয়তরছর াঁচফায, 
মায ভয়ধয পল  চাযফায (১৯৭৫-য  পাআনার 
ভযাচরট ধয়য ) রছর টানা াপরয (১৯৭০ এফং 
১৯৭২-৭৫)। য়ঙ্গ রছর দু’ফায কয়য পযাবাথ 
কা (১৯৭২-৭৩), রি র এভ ট্ররপ (১৯৭৩-
৭৪),ফযয়দৌরর ট্ররপ (১৯৭২-৭৩) এফং িুযান্ড 
কায়(১৯৭০ এফং ১৯৭২ ) াপরয । খুফ 
স্বাবারফক কাযয়ণ আস্টয়ফঙ্গয়রয এআ নজীযরফীন 
াপরয এআ দয়রয পখরায ভ ভথথকয়দয 
বীড় ফাড়য়ত থাকায পনয়থয ফড় বূরভকা ারন 
কয়যরছর তায়ত য়েয়য পকায়না ফকা  
পনআ।  ত্তয়যয উত্তার করকাতা ‘পুটফর পভাফ’ 
য ভাগভ ুররকতথায়দয দুঃরিন্তায ফড় কাযণ 
রছর । রফযীত প্রায়ন্ত পভানফাগায়নয  ভথথকযা 
ক্রভ াপয়রযয জনয নধমথয য়  উেরছয়রন। 
ত্তয দয়কয  প্রথভ ছ  ফছয পভানফাগায়নয 
ফয়চয় ফড় াপরয ফরয়ত রছর পফায়ম্বয (ধুনা 
ভুম্বাআ) পযাবাথ কা টানা রতনফায জ  

 
(১৯৭০-১৯৭২)। অয রছর ফযয়দৌরর ট্ররপ 
(১৯৭৪ এফং ১৯৭৫) িুযান্ড কায় ( ১৯৭৪)  
রকছু াপরয। ফয়চয় ফড় কথা ১৯৭০ পথয়ক 
১৯৭৫ রে পাআনায়রয মথন্ত আস্টয়ফঙ্গয়রয য়ঙ্গ 
১৭ ফায  ভুয়খাভুরখ য় পভানফাগান রজতয়ত 
পয়যরছর ভাে ১ রট ভযাচ। ড্র কযয়ত ভথথ 
য়রছর রতনরট ভযাচ । ফারক ভযাচগুররয়ত  ফরাআ 
ফাহুরয, যাজ ঘয়টরছর। 
তয়ফ প ফছয ররয়গয পখরা পভানফাগান ০-১ 
পগায়র আস্টয়ফঙ্গয়রয কায়ছ যারজত য়রছর 
ফয়ট রকন্তু খুফ একটা খাযা পখয়ররন। এভনরক 
প ভযায়চয য়য করকাতায একরট নাভজাদা 
কাগজ পরিং কয়যরছর ‘পখরয়রা পভানফাগান, 
রজতয়রা আস্টয়ফঙ্গর’। 



 

 

 

 

 

 
য়নক পভান ভথথয়কয অা রছর পম 
ভযুয়ভয পল ফড় ভযায়চ ঘয়যয ভায়ে 
পভানফাগায়নয তরুণ রিয়গি আস্টয়ফঙ্গয়রয 
জয়য শ্বয়ভধ পঘাড়ায গরতয়যাধ কযয়ত 
াযয়ফ। 
১৯৭৫ রে পাআনার ভযাচরটয রটরকয়টয টাকা 
অআ এপ এয তযয়প  পঘালণা কযা য়রছর 
রফধান রশু  উদযায়নয উন্নরতকয়ে দান কযা 
য়ফ। রটরকয়টয দাভ াভানয ফারড়য় কযা  ৪ 
এফং ৬ টাকা। পভানফাগান ভায়ে দথক অন 
রছর ৩২ াজায। ভযায়চয অয়গয রদন য 
জুয়ড় রটরকয়টয জনয াাকায চয়ররছর ।ভযাচরট 
রযচারনা রছয়রন অায়ভয রনযয়ে  পযপারয 
ফাফুর ফারভথজ (নগা)ঁ। অয রাআিভযান রছয়রন  

ুয়যন পুকন (পগৌারট) এফং উৎর বট্টাচামথ 
(রিব্রুগড়)। পখরা শুরুয অয়গ দু দয়রয য়ঙ্গ প 
ভযায়চয রফয়ল রতরথ রেুযায তৎকারীন 
ভুখযভন্ত্রী ুখভ পনগুপ্ত এফং  যায়জযয 
ক্রীড়াভন্ত্রী প্রপুল্লকারন্ত পঘায়লয রযচ করযয় 
পদা । ভযাচ শুরু  পাা দুয়টা । 
পখরায প্রথভায়ধথ আস্টয়ফঙ্গর ৩-০ পগায়র এরগয় 
রগয়রছর। য়যয য়ধথ আস্টয়ফঙ্গর অয়যা দুআ 
পগার পদা ফযফধান দাঁড়া ৫-০। মা ফড় 
ভযায়চ ১৯৩৬ এ করকাতা ররয়গ আস্টয়ফঙ্গয়রয 
পভানফাগায়নয রফরুয়ে ৪-০ পগায়র জয়য 
পযকিথয়ক পবয়ঙ্গ পদ। ভযায়চয য়য আস্টয়ফঙ্গয়রয 
ভথথকযা প্রফর উল্লায় পপয়ট য়ড় মা ক্রভ 
য়যয রফরবন  প্রায়ন্ত ছরড়য় য়ড়। অয 
ভযায়চয রদ্বতী রদয়নয ভাথা থথাৎ ২ যা 
য়িাফয এআ ভযায়চয পরাপর য না কযয়ত 
পয়য উভাকান্ত াররধ নায়ভ ঁরচ ফছয়যয এক 
পভানফাগান ভথথক রফল পখয় অত্মতযা 
কয়যন। ঘটনাচয়ক্র পরট রছর জরুরয ফিায 
ততভ রদন।  ুআাআি পনায়ট াউথ ররট 
পযায়িয ফারো উভাকান্ত এআ অকাঙ্খা ফযক্ত  



 

 

 

 

 

 

 
কয়য পম য়যয জয়ন্ম বায়রা পুটফরায 
য় পমন প পভানফাগায়নয এআ 
ভান ভুরছয় রদয়ত ায়য।  

উভাকায়ন্তয এআ দূবথাগযজনক রযণরত অয়র াঁচ 
পগায়রয যাজ পভানফাগান ভথথকয়দয কতখারন 
ভভথাত কয়যরছর তায প্রভান পদ। তয়ফ াঁচ পগায়র 
পয়য পভানফাগান রকন্তু তররয় মারন। য়যয ভযুভ 
পথয়ক প্রফরবায়ফ রড়াআয় রপয়য এয়রছর। য়যয ফড় 
ভযাচ রছর ১৯৭৬ করকাতা ররয়গয পখরা । পআ ফড় 
ভযাচ রছর ঐরতারক। কাযণ প ভযায়চ পভানফাগান 
অকফয়যয কযা ১৭ পয়কয়েয পগায়র আস্টয়ফঙ্গরয়ক 
ারযয় রদয়রছর। অয়গয ভযায়চয ভযায়চয মন্ত্রণা পমভন 
পভান জনতায়ক অজ তাড়া কয়য, পতভরন য়যয 
ভযায়চয জটা পথয়ক পগয়ছ, পআ ঘায়য ভরভ রয়য়ফ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাযাদদয আদরায় কতটা ঔজ্জ্বরয? 

মভৌতান মঘালার 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
করকাতা পুটফদরয ভক্কা। এই দযয ভানুদলয 
প্রায় ফাযই জন্ম রযচদয়য দে জুদে মায় 
মভানফাগান, ইস্টদফের ফা ভদভডান ভথথদকয 
তকভা। আয তাই এই দযয পুটফর 
আদফগদক আজীফন কুরণথ জারনদয় এদদছ 
মগাটা মদ। এভনরক পুটফদরয দফথাচ্চ রনয়াভক 
ংস্থা রপপাও বাযতদক আখযা রদদয়দছ 
‚পুটফদরয ঘুভন্ত দদতয‛ ফদর। আয তাই 
আজদকয ঝাঁ-চকচদক ভাদকথরটং এয মুদগ এই 
দযয পুটফর আদফগদক ম্মান জারনদয় 
মরদগই যদয়দছ রনতয-নতুন কভথকাণ্ড। রকন্তু এত 
রকছুয যও রক ঘুভ বাঙদছ দদদতযয? 
 
এফায াদযাৎদফয আদগ রতদরাত্তভা মভদত 
উদেরছর মদর উৎদফ। ৩৮ ফছয য আফায 
দয পুটফর ম্রাট। স্ববাফতই আপু্লত পুটফর-
াগর করকাতা। দে রকছুটা নস্টযাররজয়াও। 
মম ংস্থা পুটফর ম্রাটদক দয রনদয় এর 
তাযা প্রথভ মথদকই ফদরদছ এটা যফাীয 
জনয দুগথাুদজা’য উায।এভন উায অফয 
আদগও মদয়দছ করকাতা, কখনও ভাযাদদানা,  

 
কখনও দুো মতা কখনও মপাযরযান রূদ। রকন্তু 
তাযয? রফশ্বস্ত ূদে খফয, এফায মদরদক 
বাযদত আনা, তাঁয থাকা, ফ রভররদয় এই 
কভথকাদণ্ড মভাট খযদচয রযভাণ ১৪ মকারটয রকছু 
মফর। যাঁ, টাকার অঙ্কটা অদনদকয কাদছই 
চভদক মাওয়ায ভত দরও এটাই রেক। তদফ 
মাযা এ’রনদয় রকরিৎ মখাঁজখফয যাদখন তাঁযা 
জাদনন, এই ধযদনয ইদবদেয মেদে টাকায 
এই অঙ্কটা রফদল চভদক মাওয়ায ভদতা নয়। 
এয আদগ ভাযাদদানায আায ভয়ও টাকায 
অঙ্কটা এয কাছাকারছই রছর। 

টাকায রাফ মদওয়া এই মরখায উদেয নয়। মটা না য় দযয মকানও ংখযায জনয মতারা 
থাক। প্রশ্ন র এ’ধযদনয উায মতা অদনক র, আা কযা মায় আগারভরদদনও দফ, রকন্তু এয 
থাকক মদদয পুটফদরয আদখদয রাব কী দে! 



 

 

 

 

 

 

 
এফায ব্রারজরীয় কীংফদন্তীয দয থাকা ৩ রদদনয কভথূচী 
মদদখই ভাথায় আদফ প্রশ্নটা।মদর দয এদরন, 
াংফারদকদদয দে কথা ফরদরন, একরট মফযকারয রো 
প্ররতষ্ঠাদনয ছােছােীদদয দে নানা রফলয় রনদয় কথা ফরদরন, 
আয ভদি ংফরধথত দরন মই ৩৮ ফছয আদগ কভদয 
দয় মখদর মাওয়া তৎকারীন প্ররতে মভানফাগান দদরয 
তৎকারীন দযদদয ভধযভরন দয়। ডাউন মভভরয মরদন 
াঁটদরন ম’রদদনয ফাংরা পুটফদরয তাযকাযা ।এযয এরটদক 
’য দে ‘গারা রাি’। আয এরটদক’য ভযাচ মদখা।  ‘এরটদক’, 
মম’ দদর একারধক রফশ্বকা মখরা তাযকায ভাদফ, দে 
মদদয দু-একজন প্ররতরষ্ঠত পুটফরায। না, তাঁয পযূরচয 
ভদধয মকাথাও মকানও পুটফর মকারচং কযাদেয খুদদ 
পুটফরাযদদয দে াোদতয মকানও ুদমাগ যাদখনরন 
আদয়াজকযা। মমভন আরাদাবাদফ যাদজযয এতগুক া মকাদচয 
দে তাঁদক কথা ফরাফাযও মকান প্রদয়াজনীয়তাঅ নুবফ 
কযদরন না মকউ। মদদয বরফলযৎ পুটফরাযযা কতটুকু 

মদখদত মদরন রকংফদন্তিমক?  
কতটা অনুদপ্রযণা মর বরফলৎ 
প্রজন্ম, পুটফর মখরায জনয? এই 
প্রশ্ন রকন্তু মথদকই মগর। মখন 
মুফবাযতী’য গযারারযদত ফদ 
এরটদক ফনাভ মকযর ব্লাস্টাদথয 
ভযাচ মদখদছন মদর প্রায় মই 
একই ভয়ও, টানা ৫  ভযাচ 
াযায নরজয গেদছ বাযদতয 
জাতীয় পুটফর দর। নাভদত 
নাভদত তাঁযা এখন ১৬৭! 

 
অতীদতয রদদক তাকাদরও এভন 
প্রদীদয রনদচ অন্ধকাদযয 
উদাযণ বুরয বুরয।২০০৮ াদর 
ভাযাদদানা এদরছদরন করকাতায়,  
আদফদগ উত্তার ম’রদন মগাটা 
যাজয। ভধযযাদত ন্তির ধাযদণয 
জায়গা মনই রফভান ফন্দয চত্ত্বময।  
ভাযাদদানায পয ূন্তিমত অফয 



 

 

 

 

 

 
রছর ভদতরায় পুটফর সু্কদরয উদবাধন। ঘটা কদয 
পুটফর ঈশ্বদযয াদয়য ছা রনদয় উদবাধন দয়রছর 
মই পুটফর সু্কদরয। রকন্তু আজ মখাদন কী? 
ভাযাদদানা আায এক ফছয যই মই ভাদে গরজদয় 
উদেদছ আগাছা। রাদগায়া আফাদনয রফরি য়দতা 
রকছুটা মফদেরছর পুটফর যাজুদেয করযাদণ, রকন্তু 
পুটফর সু্ক্র? একরদদনয জনযও ফর গোয়রন মখাদন। 
 
রদদয়দগা মপাযরযাদনয আায কাযণ মম পুটফর 
রযদয়রররট মা, তায েদকথ রকছু না ফরাই বার। মই 
েত মম কত গবীয তা াকে াকে জাদনন একটা ুদযা 
কভথদেে। আয মই রযদয়রররট মা মথদক মম 
পুটফরাযযা উদে এদরছদরন? একটা নাভও ভদন 
কযদত াযরছ না। অজ্ঞানতায জনয েভা প্রাথথনীয়।তফু 
এভনই য়, কখনও ুদজায আদগ মদর, কখনও 
ুদজায ভয় দুো মতা কখনও ফেরদদনয ছুরটয আদগ 
ভাযাদদানা, এভন উায ফাযফায ায় ফাংরা। 

 
 রকছুটা মই যফীন্দ্রনাথ োকুদযয মরখা 
প্রফন্ধ ‚অদন্তাদলয কাযণ‛ এয ভকিা,  
মমখাদন রতরন ফদররছদরন জাভায 
রযরফদতথ এক মজাো মভাজা মদয়ই 
আভযা মটাদক মকদটকুদট কীবাদফ কাদজ 
রাগাফায মচষ্টা করয। মখাদন প্রেটা 
অফয রছর রো। তদফ অদনক ফে 
দাথরনক রছদরন মতা যরফ োকুয, তাই 
এক কথায উদমারগতা একারধক। 
পুটফদরয মেদেও মকভন ভারনদয় মায় 
না!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্বম্মতত! 
স্বরূ গ োস্বোমী 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

জ মমোন ডোতময়োর যথোথব উত্তরূরী গে ? এই 
প্রমে ততএম র্ো তৃণমূ, েংমে র্ো তর্মজত, 
গেোনও তলতর্মরই তিমত থোেোর েথো নয়। 
উতিতও নয়। 
এমের্োমর তিে গোেমেই গদওয়ো  তিে 
দোতয়ত্ব। র্োংোর তিমেটমে মযবোদোর আমন 
তুম ধরমত গ ম এই মুূমতব গৌরভ  োঙু্গতর 
গথমে র্ড় র্োতজ গেউ গনই। তএতর্র গেোনও 
গেোনও েতবো উচ্চোেোঙ্খী মতই োমরন। 
অমনেতদন ধমর তর্তভন্ন ক্লোর্ র্ো গজোর মঙ্গ 
ুম্পেব তততর েরমতই োমরন। তেন্তু গরো 
তর্েল্প গই গৌরভই। তযতন গযো য, তততনই যখন 
দোতয়ত্ব গময়মেন, তো তনময় গতমন তর্তেব নো  

 

ওয়োই েোতঙ্খত। প্রেোমলয গতমন তর্তেব মেও 
নো। নতজরতর্ীনভোমর্ মোত্র দল তমতনমটর ভোয় 
তোঁমে র্বম্মততিমম গর্মে গনওয়ো ময়মে 
তএতর্ ভোতত তমমর্। গই দল তমতনমটর 
মমধয দু তমতনট নীরর্তো তে ডোতময়োর 
সৃ্মততমত। গই দল তমতনমটর মমধয যুগ্ম তির্ 
তমমর্ অতভমে ডোতময়োর নোম প্রস্তোর্ ময়মে, 
মথবনও ময়মে। এর আম  এত দ্রুত গেোনও 
র্োতবে ভো গল ময়মে ? তোও আর্োর রর্তবী 
ভোতত গর্মে গনওয়োর মমতো গুরুতূ্বণব এমজন্ডোর 
ভো! 
যোঁ, ‘র্বম্মতত’গতই নতুন ভোতত তনর্বোতিত 
ময়মেন গৌরভ  োঙু্গত। গেোনও ংস্থো 
তরিোনোর গেমত্র ‘র্বম্মতত’ ম তোর গথমে 
ভো আর েী মত োমর? তেন্তু গেন জোতন নো, 
এেটো অজোনো আলঙ্কো মে। এই ‘র্বম্মতত’ 
ভতর্যমতর র্ড় এে অলতন ংমেত গডমে 
আন নো গতো ? 
 ত র্ের জ মমোন ডোতময়ো িোৎ গৌরভ 
 োঙু্গতমে যুগ্মতির্ েমর আনমন গেন ?  



 

 

 

 

 

 

 

 

র্োংোর তিমেমটর স্বোমথব ? 
য়ত তিে। তমর্ আরও র্ড় 
েোরণ ম্ভর্ত অনয। তর্িেণ 
ডোতময়ো রু্মেতেমন, তএতর্-র 
র্ েমতো িমল লোে দমর 
গনতো মন্ত্রীমদর োমত িম 
যোমে। অমনে মন্ত্রী, োংমদর 
নজর তে তএতর্-র তদমে। 
তে গেন র্তে, এখনও তদতর্য 
আমে। আর প্রতযে রোজনীতত 
এের্োর ঢুমে ড়ম তএতর্-র 
েী ো মর্, গটো গর্োেোর 
মমতো দূরদতলবতোও তোঁর তে। 
গই েোরমণই োমমন খোড়ো 
েরো ময়তে গৌরভ  োঙু্গতর 
মমতো আইেনমে। তততন োমমন 
থোেম অমনমের ইমে 
থোেমও তোঁরো এম োমত ো 
োমর্ন নো। জ েথো, 
তৃণমূমর আেোন গিেোমতই  

োমমন রোখো ময়তে র্োংোর মোরোজমে। তেন্তু স্তমে গই 
ময়ই গ । আরও প্রর্ভোমর্। গে তএতর্-র ভোতত মর্ন, 
তো গ োণো  নর্োন্ন গথমে। গডমে োিোমনো  তএতর্-র 
েতবোমদর। র্োতবে ভোর মড়ো গযন গখোমনই ময় গ । স্বয়ং 
মুখযমন্ত্রীর তনমদবল, নো গমমন উোয় আমে ? এরর তএতর্-র 
র্োতবে ভো তনেে তনয়মরেোর প্রন েোড়ো আর েী ? 

 

আর এই প্রন তেনো  গৌরভ  োঙু্গতমে োমমন গরমখ! জোতন 
নো, এমত গৌরভ  োঙু্গতর মযবোদো েতখোতন র্োড়। তএতর্ 
িোোমনোর মমতো মস্তরেম গযো যতোই তোঁর আমে। তোঁর তিমেট-
রু্তি, দূরদতলবতো, েণমযো যতো তনময় গেোনও প্রেই তুতে নো। 
তেন্তু গযভোমর্ নর্োমন্নর আলীর্বোদধনয ময় এই গিয়োমর র্মত , 
তো তোঁর ড়োেু ভোর্মূততবমত গেোথোও এেটো েততিহ্ন ময় রই। 
স্তমে নয়, এমের্োমর প্রতযে তনয়ন্ত্রণ। আ োমীতদন এই 
তনয়ন্ত্রমণর থোর্ো েতদূর প্রোতরত মর্, জোনো গনই। গেোনও এে  



 

 

 

 

 

 

 

 

মন্ত্রীর লযোেমে তনর্বোিে েরমত মতই োমর। র্োংো দম 
েোর ুমযো  োওয়ো উতিত, গ র্যোোমরও র্োইমরর তনমদবল 
আমর্ নো, র্ো মুলতে। আই ত এ র্ো আই এ 
এমর মলোড় র্ো জো যতদ আ োমীতদমন ইমডমন য়! 
অর্োে ওয়োর তেেু গনই। আরও েী েী মত োমর, গই 
আলঙ্কো এখন তুম ধরম য়ত র্োড়োর্োতড় মমন মর্। 
গগুমো নো য় ভতর্যমতর জনয গতোো থোে। েী মত 
োরত র্োতবে ভোয় ? গভোটোভুতট গয মে নো, জোনোই 
তে। তেন্তু ১২১ জমনর মমধয এেজনও গেোনও েথো 
র্মত োরমন নো ! েোউমেই তেেু র্মত গদওয়ো  
নো! র্ো গযমতই োরত, ‘‘জ মমোন ডোতময়োর লূনয 
আমন গৌরভ  োঙু্গতই উযুক্ত। তোঁর োত ধমর র্োংোর 
তিমেট আরও এত ময় িুে। আমরো র্োই তোঁর মঙ্গই 
আতে। তমর্ গযভোমর্ নর্োন্ন গথমে তএতর্ ভোতত তিে 
েমর গদওয়ো , তো এই প্রততষ্ঠোমনর  তরমোমে তেেুটো 
মও আ োত েমরমে। আ োমী তদমন এই স্তমে আরও 
তীব্র মত োমর, এমন এেটো আলঙ্কোও তততর ময়মে। 
মথবন ও শুমভেো জোনোমনোর োলোোতল এই র্োতবোটুেু 
নতুন ভোততর েোমে গঁমে তদোম।’’ লতোতধে দমযর  

 

অমনমের এটোই মমনর েথো। তেন্তু 
এেজনও তো র্মত োরমন নো। 
োমোনয আতত্তটুেুও নতথর্ি েরো গ  
নো। লোে দমর ভোয় গয থমথমম 
তরমর্ল থোমে, গই থমথমম তরমর্ল 
এর্োর ইমডমনও িম এ।  
এই ‘র্বম্মতত’ েতটো অলতন 
ংমেত, ময়ই এর উত্তর গদমর্।  

 



 

 

 

 

 

 

সোনোয সেল্লো োর্ট রু্ 

এই ফছয সপরুদোয প্রথভ গল্প প্রেোশত ওয়োয ৫০ ফছয ূণট র। শেন্তু ভুেুর 

আজও ঘরয সপরযশন। সেোনর্ো তোয ঘয, স শনরজই জোরন নো। শেন্তু স জোরন, 

‘সোনোয সেল্লো’ সেোথোয় আরছ। আজও ‘দুষু্ট সরোরেযো’ নোনো সচোযোয় ঘুরয 

সফড়োরে। তোই আফোয আরয সনরভ ড়রত র সপরুদো, সতোররে। রে 

অফযই জর্োয়ু। সরখো রয় সগর সোনোয সেল্লো োর্ট রু্। শররখ সপরররন যশফ 

েয।। 

 



 

 

 

 

 

 

।। ১।। 

‚বোররো রোগরছ নো সয সতোর। 
বোররো রোগরছ নো‛, ফরর 
সপরুদো। 
তোয ভুখ গম্ভীয। েোরর গবীয 
খোঁজ। অফয এখন তোয মো 
ফয়, তোরত োযোক্ষণই ভুখ 
গম্ভীয রয় থোরে। োযো ভুরখয 
চোভড়ো েঁুচরে সগরছ। তোই 
েোররয গবীয খোঁজ আশভ 
ছোড়ো সেউ ফুঝরত োরয নো।  
সপরুদো মখন দোশজটশররঙ প্রথভ 
সগোরয়ন্দোশগশয েরযশছর , তখন 
আভোয ফয় শছর োরড় সতরযো। 
সপরুদোয তোয ডফর। অথটোৎ 
২৭। স আজ ৫০ ফছয 
আরগেোয েথো, অথটোৎ এখন 
তোয ফয় ৭৭। সরোরে এখন 
তোরে সপরুদোদু ফরর ডোরে।  

গত ২০ ফছয স সেোনও সে 
োরত সনয়শন। য়রতো শনরয়শছর , 
শেন্তু আভোরে জোনোয়শন। েোযণ 
আশভ, ভোরন সোনোয সেল্লোয 
সই সতোর শরনভো সছরড় 
এখন দ্মপুরর। আয সপরুদো 
ফযোফযই রোর সঘঁলো। শেন্তু 
ভুেুররয সের্ো ভোধোন েযোয 
জনয আভোরে ডোেরতই রয়রছ। 
শধুজযোঠো ফরররছ, ভরনয দযজো 
জোনরো খুরর যোরখো সপরু। শফ 
সজ শয ভরন েী আরছ তো 
জোনরত নো োযরর তুশভ েখনই 
ভুেুররয যয সবদ েযরত 
োযরফ নো। 
সপরুদো ফরর, ‚ েরয়েজন 
অতযন্ত সরোবী ও সফরযোয়ো 
সরোে ভুেুররয ফযোোরয এেরু্  

সফশ ভোত্রোয়  সেৌতূরী রয় 
রড়রছ। তোযো বোফরছ , ভুেুর 
তোরদয োযদোয গুপ্তধরনয 
শদ শদরত োযরফ।‚ 
‚শেন্তু সপরুদো , ভুেুররয েোরছ 
শে এখনও গুপ্তধন আরছ ? ‛ 
আভোয ভোথোয় এের্ো গোঁট্টো 
সভরয সপরুদো ফরর, ভুেুররয 
েোরছ নো থোেররও েোয েোরছ 
আরছ, সর্ো ভুেুর জোরন। তোযো 
সই গুপ্তধন শনরয় েী েরযরছ 
সর্োও স জোরন। ভুেুর 
বশফলযরত েী েযরফ সর্ো 
জোনরত সগরর , তোয অতীতর্োও 
সতো জোনরত রফ। নইরর ফই 
সতো উরর্য োেস্থরী রয় 
মোরফ।’ 



 

 

 

 

 

 

 
সরলয েথোর্ো সপরুদো ফরর রোররভোন গোেুশররে উরেয 
েরয। শতশন এই ভোত্র দটো সঠরর ঘরয ঢুেররন। অরনে শদন 
তোঁয নতুন ফই সচোরখ রড়শন ফরর আশভ সবরফশছরোভ শতশন 
ভোযো সগরছন। শেন্তু সপরুদো ফরর , রোররভোনফোফু আজেোর 
আয জর্োয়ু নোরভ যয সযোভোঞ্চ উনযো সররখন নো। ‘বেুয 
র শেুয’, ‘নন্দীগ্রোরভয পশন্দ ’ ইতযোশদ যোজননশতে উনযো 
সররখন। তোঁয সরখো োম্প্রশতেতভ উনযো ‘সডররো োোরড়য 
সেররো’ নোশে ২০ োজোয েশ শফশিশয রয়রছ। সপরুদো আযও 
ফরর, রোররভোনফোফু নোশে ফুশিজীফী রয় ভুখযভন্ত্রীয সচয়োয 
ভুছরত চোন। তোই এশথশনয়োভ ইন্সশর্শর্উরনয ফোংরোয ভোস্টোয 
বফেুণ্ঠনোথ ভশল্লরেয েশফতো নো আউরড় আজেোর শদশদভশনয 
েশফতো ফররন। রোররভোনফোফু ফরররন , ‚শুনরফন নোশে 
এের্ো!‛ ফররই োত ো ছঁুরড়, গরো সছরড় আফৃশি েযররন , 

ং ফরোেো 
সজোর্ফি 
ফ চরর োরথ োরথ 
যোঁে যোঁে 
দযোখ ফোই দযোখ 
সপরুদো এের্ো গরো খোঁেোশয শদরত 
ভোঝরথই েশফতো ফন্ধ রয় সগর। 

।। ২।। 
আশভ ফররোভ, আেো সপরুদো , এত 
ফছয রয তুশভ ঠোৎ ভুেুররে 
শনরয় ড়রর সেন? 
োঁরু্য ফযথোয জনয সপরুদোরে 
আজেোর শজরোরসো রোগোরত য়। 
শর্শবরত তোয শফজ্ঞোনও সদখোয়। 
অশতেরষ্ট উরঠ দোঁশড়রয় এেগোদো 
খফরযয েোগজ আয ভযোগোশজন 
শনরয় এর। ফরর , ভুেুররয ফোফো 
ুধীযফোফু আভোরে অনুরযোধ 
েরযশছররন, তোঁয সছরররে 



 

 

 

 

 

 

শনযোরদ ঘরয সঁরছ শদরত। তোঁয অনুরযোরধই 
আভযো যোজস্থোরন সগরুভ। শেন্তু এই 
েোগজগুররো দযোখ। ভুেুর আজও ঘয োরে নো। 
শনজোভ যোররর শছর। শেন্তু এখন সখোরন তোয 
থোেো নো থোেো ভোন। শদশল্লয ঘয সথরে ফ 
শজশনত্র শনরয় সগরছ। উচ্চবোরত শছর 
োভরনয োশযরত , এখন এরেফোরয শছরন , তোয 
শনরজয সছরর প্রণোভ ট্রনোভ েরয ুযোরনো ঘরয 
ঢুরে রড়রছ। শেন্তু ভুেুর সমখোরন আরছ সর্ো 
তোয ঘয নয়। সমখোরন সমরত চোয় তোযো দযজো 
ফন্ধ েরয সযরখরছ। েখনও স দোটশনে রয় 
রড়, তখন ফরর, ‘শিরজ রড় থোেররই যোন 
আর।’ েখনও ফরর , ‘ভয় এয উিয সদরফ। ’ 
ফোংরোরতই ফরর। শেন্তু েী সম ফরর , শঠে সফোঝো 
মোয় নো। এভন ফোংরো , মো রযোশর্ন ফো স্প্যোশনরয 
সথরেও দুরফটোধয। 
‚আেো সপরুফোফু, ভুেুর সেোথোয় মোরফ সর্ো সতো 
তোরে শজরগয েযররই য় ’’ ফরররন 
রোররভোনফোফু। 

‚আশন মখন ভুেুররে সদরখশছররন তখন তোয 
ফয় ৮ ফছয ৯ ভো। যরভশত ফোরে। ভোথোয় 
ভোশি েযো। শেন্তু আজ স ফুরড়ো দোভড়ো। ভোথোয 
চুর, সেঞ্চ েোর্ দোশড়, ফ সরে সগরছ। ভরনয 
সবতযর্ো আযও সফশ সরেরছ। তোরে শেছু 
শজরগয েযররই ফরর সোনোয সেল্লোয় মোফ। 
ফুঝরতই োশয নো এজরেয েথো ফররছ নো গত 
জরেয। তফু আশন মখন ফররছন আজ শফরেরর 
তোরে শনরয় এেফোয সফযফ। ‛ 

 



 

 

 

 

 

 

।।৩।। 

রোররভোনফোফু শনরজয অযোম্বোযোডোযর্োয ফুজ যং 
োররর্ নীর োদো েরযরছন। তোঁয ধোযনো , সম 
রয ফোশড়য যং নীর োদো েযরর েয ছোড় 
সদওয়ো য়, সই রয গোশড়রত নীর োদো যং 
েযরর ট্রযোশপে আইন বোঙররও ুশর শেছু 
ফররফ  নো। 
রোররভোনফোফু ফরররন, আভযো শে 
সডেরয়র্রদয শছু সনফ? 
‚সডেরয়র্, তরফ আযফশল্লয নয় খো 
েরেোতোয।‛ 
‘সডেরয়র্রদয শনরয় শেছু প্রশ্ন েযো চররফ ?‛ 
‚চররফ?‛ 
‚এযো শে যোজননশতে সডেরয়র্ ?‛ 
‚ম্ভফত যোঁ?‛ 
‚এযো েী খোয়?‛ 
‚প্রধোনত শচর্ পোরেয র্োেো।‛ 
‚র্োেো শে এযো সফরছ সফরছ খোয় , নো শে ফ শচর্ 
পোরেয র্োেোই খোয়?‛ 

‘ড্রোইবোযোফ সযোখরে সযোখরে ’ ফরর সচঁশচরয় 
উঠরোভ আশভ। 
আভযো মোশেরোভ ই. এভ. ফোইো ধরয। সদশখ 
যোস্তো জুরড় সোড়ো েুন ছশড়রয় আরছ। আয 
সই যোস্তোয োর সজোড়োপুর আঁেো এের্ো ফোশড়। 
স শদরে তোশেরয় ভুেুর পুশরয় পুশরয় েোঁদরত 
রোগর।  ফরর, ওইর্ো আভোরদয অশপ শছর। 
ওখোরন আভযো েুন সোড়োতোভ।  
সপরুদো ভুেুররে ফরর ,  ‚এর্োই শে সতোভোয 
সোনোয সেল্লো? তুশভ শে এই ফোশড়রত থোেরত 
চোও?‛ 
‚এর্ো সোনোয সেল্লো নো। আশভ সোনোয সেল্লোয় 
মোফ।‛ 
এযয ভুেুররে শনরয়  আভযো সগরোভ 
েয়রোঘোর্োয় সযররয দয দপ্তরয , তোযয 
সগরোভ গেোয ধোরয   শশং েরটোরযরনয 
অশপর ( গতজরে ভুেুর নোশে এই 
ফোশড়গুররোরত শেছুশদন ছশড় ঘুশযরয়শছর)। শেন্তু  



 

 

 

 

 

 
ভুেুর েোঁদরত েোঁদরত ফরর , সেন সতোভযো আভোরে 
ফোযফোয বুর সেল্লো সদখোে। 
বোফরোভ, শদশল্লরত শনরয় মোফ। শেন্তু ইদোনীং সখোনও স 
সমরত চোইরছ নো। ভুশদফোফুয রে বফঠে েরযরছ , 
সের্শরয রেও ফোয েরয়ে ফরশছর। ফোই 
সঝোরোরে। সনফ সনফ েরযও শনরে নো। ভুেুর এখন 
ওরদযরেও ফররছ , ‘দুষু্ট সরোে’। 
সল সচষ্টো শোরফ আভযো ভুেুররে সডররোয োোরড় 
শনরয় সমরত সচরয়শছরোভ। শেন্তু ভুেুর ফরর এেফোয 
ওখোরন শগরয় সপররছ। আফোয সগরর তোরে োোড় 
সথরে সপরর বযোশন েরয শদরত োরয।  
‘সে বযোশন েরয সদরফ ভুেুর?’ 

‘দুষু্ট সরোে।’ 
ভুেুররয দুষু্ট সরোে সে? এজরেয নো 
আরগয জরেয সর্ো ফুঝরত নো সরয 
সপরুদো শরনোশর্জভ েযোয শিোন্ত শনর।  
দুষু্ট সরোে সে ভুেুর ? 
োজ োজ োজ 
রোররভোফোফু ফরররন, ভরন য়, ডক্টয 
োজযোয েথো ফররছ । 
‚সোনোয সেল্লো সেোথোয় ভুেুর?‛ 
‚ো-ো-ো- ‛ 
রোররভোনফোফু ফরররন, ‚োশর য, 
েোঁচড়োোড়ো‛ 
‚--‛ 
‚োজ-োজ-োজযো‛। 
‚সতোর, রোররভোনফোফুরে গোশড় সফয 
েযরত ফর। সপরু শভশিরযয সর্শরযোশথয 
সজোয আজ সফোঝো মোরফ।’’ আশভ ফররোভ, 
‘ও শে ডোক্তোয োজযোয েথো ফররছ ? 
মোরে োোড় সথরে সপরর সদওয়ো 
রয়শছর ?’ সপরুদো ফরররন, ভয়র্ো 
সফোঝোয সচষ্টো েয। এখোরন োজযো ভোরন , 



 

 

 

 

 

 

ডক্টয োজযো নয় , ও ফররত চোইরছ োজযো 
সযোরডয েথো। তোয েোছোেোশছ সেোথোও গুপ্তধন 
থোেরত োরয। 
োজযোয সভোরড় সঁরছ রোররভোনফোফু ফরররন , 
আেো সপরুফোফু, োজযোয সভোরড় শে োজোয 
োজোয োজযো থোরে ?’ 
সপরুদো সেোনও েথো নো ফরর , গোশড় সঘোযোর 
সচতরো শিরজয শদরে। শয চোরু্রে শির্ রয় 
গোশড় থোভর আশদগেোয ধোরয , এের্ো গশরয 
োভরন। এেরু্ দূরযই এের্ো র্োশরয ফোশড়।  
‚শচনরত োযছ ভুেুর?‛ 
‚সো-নো-য সে-র-রো।‚ 
‚আয সতোভোয ফোশড়?‛ 
‚আভোয ফোশড় সতো েোঁচড়োোড়োয়। এর্ো সোনোয 
সেল্লো। ওইশদরে ফশফয ফোশড় , ওইশদরে ভদরনয 
ফোশড়, আয ওইশদরে ফশসয ফোশড়। আভযো 
এখোরন োংফোশদে রেরন েযতোভ। ‛ 
‚আয গুপ্তধন? গুপ্তধন েোয েোরছ আরছ?‛ 
ভুেুর উিয সদওয়োয আরগই শফোর বঁুশড়ওয়োরো  

এের্ো সরোে, গোরয় েযোর্েযোরর্ ফুজ োঞ্জোশফ , 
ভুখর্ো হুররোরফড়োররয ভরতো গম্ভীয , গশরয শবতয 
সথরে সফশযরয় এর। 

 
‚সপরুদো সদরখছ , নের ডোক্তোয োজযোয ভরতো 
এয থুতশনরতও সেঞ্চ েোর্ দোশড় আরছ।  
সই বঁুশড়ওয়োরো- সেঞ্চেোর্ দোঁশড়য সরোের্ো 
সভোফোইরর েোরে সমন ফররছ , ‘শশফআই শনরয় 
শচন্তো সনই।  ফ ভযোরনজ রয় মোরফ। ’ 
রোররভোনফোফু ফরররন, ‘োইশর োশো ’। 
ভুেুর এতক্ষণ েোন্নোেোশর্ েযশছর ফরর 
সরোের্োরে সদখরত োয়শন। ‘শশফআই’ শুরনই 
ভুেুর সই সরোের্োয শদরে তোেোর। তোয শদরে 
সচোখ ড়রতই, তুশভ দুষু্ট সরোে, সতোভোয জনযই 
আশভ সোনোয সেল্লোয় শপযরত োযশছ নো।  



 

 

 

 

 

 

সতোভোরদয জনয দ্মফোফুযোও আভোরে শনরে নো। সতোভযো দুষু্ট সরোে , দুষু্ট সরোে, ফররত ফররত গশরয  

শবতরয ছুরর্ সগর। 

আশভ, সপরুদো আয রোররভোনফোফু তোয শছু শছু ছুর্রোভ। ‚ভুেুর, তুশভ সেোথোয় ভুেুর ভুেুর“‛ 

ভুেুর সেোথোয় সম োশযরয় সগর! 

সপরুদো ফরর, সছরড় সদ। ওরে ফোশড়রত সপযোরনো আভোরদয েে নয়। আভোরদয সথরে অরনে সফশ 

ফুশি ওয আরছ। ও শনরজয ফোশড় শঠে শনরজ খঁুরজ সনরফ। 

 



 

 

 

 

 

 

 

আগমনী 

শান্তনু ঘঘাষ 

\১/ 

ঘসদিন দছল মহালয়া। সারা বছর না হললও,  ওই 
একদি দিন কাকল ালর ঘুম ঘেলক উলে 
ঘরদিওলে “বাজললা ঘোমার আললার ঘবণু” 
গানিা শুনলে ঘবশ  াললাই লালগ। দকন্তু এবালর 
একখানা অ াবনীয় ঘিনা ঘলি ঘগল। 
আকাশবাণীলে দবলশষ ঘঘাষণায় বলা হল, 
মহালয়া বাদেল করা হলয়লছ। কারণ, এবছলর 
“মা” আসলবন না। এমনদক োর পদরবালরর 
ঘকউ আসলবন না। গেরালে গলণশ দনলজর 
“িুইিালর” এই বােতা জাদনলয়লছন। খবরিা শুলন 
আমার মন-ঘমজাজ খারাপ হলয় ঘগল। িুদনয়া 
জুলে আপামর বাঙাদল ঘে পাঁচদি দিলনর জলনে 
আলপক্ষা কলর োলক, োর জলনে এে আলয়াজন 
আর সমালরাহ, রাবণ বলের আলগ অকাল ঘবােন 
কলর রামচন্দ্র প্রেম ঘেলকই োলক “সুপারদহি” 

কলর দিলয়দছললন, ঘসই পুলজাই দক না বাদেল 
হলয় ঘগলছ! দনলজলক আর দির রাখলে পারলাম 
না। েৎক্ষণাৎ “ঘেসবুলক অনলাইন” হলাম, েদি 
গলণশলক পাওয়া োয়! সাকুললে সােলশা-
দছয়াদশখানা গলণশলক পাওয়া ঘগল, দকন্তু 
আমালির গজাননলক ঘপলাম না। অলনক ঘচষ্টা 
কলর ঘশষকালল মদহষাসুরলক “ঘেসবুলক” খঁুলজ 
ঘপলাম। ঘসখালন োঁর ঘোন নম্বর ঘিওয়া দছল। 
অগেো োঁর সালেই ঘোগালোগ করলাম।  
ওপাশ ঘেলক সাো ঘপলয় দজজ্ঞাসা করলাম, 
আপদন দক মদহষাসুর?  
আলবৎ! আদমই ঘসই! েুদম ঘকান োললবর?  
েমক ঘখলয় আমো আমো কলর বললাম, 
আলজ্ঞ, আদম কো বলদছ। 
আহাম্মক, শুেু “আদম” বলল পদরচয় দিলল,  



 

 

 

 

 

 
ঘোমালক দচনব দক কলর? 
হক কো। মলন মলন  াবলাম, ঘিবলিবীরা প্রায় 
সকললই অন্তোমতী হলয় োলকন। দকন্তু ঘসই 
“ঘিদলপোদের” দবলিেিা হয়লো মদহষাসুলরর জানা 
ঘনই। োই দনলজর পদরচয় দিলয় বললাম, আদম 
কলকাো দনবাসী একজন সামানে বাঙাদল। 
মদহষাসুর বলললন, েুদম োহলল মালয়র বালপর 
বাদের ঘলাক।  
এবালর আদম বুলকর ঘ েলর সাহস দেলর 
ঘপলাম। খাদনকিা গম্ভীর কণ্ঠস্বলর বললাম, 
আমালির “মা-জননী” একিা আপনালক শালয়স্তা 
কলরদছললন। দকন্তু আপনার ঘিমাক ঘিখদছ 
এখনও কলমদন।  

আমালক পুনরায় িাবোদন দিলয় মদহষাসুর 
বলললন, আচ্ছা েোঁলিাে ঘো! ঘ ারলবলা ঘুম 
 াদঙলয় এমন ঘবয়ালেলল কো বলছ! আমার 
বাপোকুরিার সালে ঘকান সালবক কালল   “মা” 
লোই কলরদছললন, োই বলল দক আজও ঘসই 
অেীেিালক আঁকলে োকব? আদম দনলজলক 
অলনক পালে ঘেললদছ। এখন “ককলালস” 
ঘকরাদনর কাজ কদর। 
 ারী ঘকৌেূহল হল। বললাম, এেদিন ঘো 
শুলনদছ ওিা ঘকবল দচত্রগুলের “দিপািতলমন্ট” 
দছল! মদহষাসুর বলললন, এখন বিলল ঘগলছ। 
েরাোলম প্রদেমুহূলেত কেজন জন্ম দনলচ্ছ আর 
কেগুললা হদরলবাল-কখ হলচ্ছ, েমরাজার িেলর 
বলস ঘসই দহলসবিা দচত্রগুে িুলক রালখন। দকন্তু 
োলির মলেে কয়জন  ূে-ঘপত্নী হলয় আবার 
মলেতে ঘেরে োলচ্ছ োর খদেয়ান আমালকই 
রাখলে হয়। দশবোকুলরর একুলশ আইন, দহলসলব 
এেিুকু োঁদক ঘিওয়ার উপায় ঘনই। অবশে দে-
বছর মেতেললালক দগলয়, “পোন্ডাল” গুললালে 
মালয়র পালয়র কালছ আমালক অসুর ঘসলজ  



 

 

 

 

 

“ঘপাজ” দিলে হয়। েলব ঘসিা মাত্র কলয়কিা 
দিলনর জলনে। মালয়র মুলখর দিলক োদকলয় “না” 
বললে পাদরনা!  
োই ঘহাক, এখন বললা ঘোমার দক িরকার? 
ঘকন ঘোন কলরছ?  
দক হল, ঘকানও জবাব দিচ্ছ না ঘে? 
দক জবাব ঘিব, মদহষাসুলরর কো শুলন আমার 
মাোর ঘ েরিা ঘকমন ঘেন োললগাল পাদকলয় 
ঘগলছ। আকদস্ভক দবস্ভলয় আদম দনলজই েখন 
কাদহল হলয় পলেদছ। 

অলনক কলষ্ট আমার গলা দিলয় আওয়াজ ঘবর 
হল। 
শুনলাম, “মা” োর পদরবারলক দনলয় বালপর 
বাদে আসলবন না!  
মদহষাসুর বলললন, সদেক জানা ঘনই, েলব 
কানাঘুলষায় আদমও কোিা শুলনদছ। মালক আর 
দজজ্ঞাসা কদরদন। এক কাজ কর, ঘোমালক 
কাদেতলকর ঘোন নম্বর দিদচ্ছ, োর সালে 
ঘোগালোগ কলর নাও। ঘস এখনও ঘজলগ আলছ।  

 

\২/ 

 

কাদেতকিালক ঘোন করলাম, “দিলরক্ট িু” 
ককলাস। এবালর দনলজর পদরচয় ঘিওয়ার 
প্রলয়াজন হল না। সরাসদর বললাম, কাদেতকিা, 
এই মাত্র শুনলাম “মা” আসলবন না। খবরিা দক 
সদেে? 
ঘষাল-আনা সদেে, কাদেতক জবাব দিললন। একা 
“মা” নয়, আমরা ঘকউ োব না। এবছর সবাই  



 

 

 

 

 

ককলালসই োকব।  
অনুলোগ কলর বললাম, ঘকন? আমরা দক ঘিাষ 
কলরদছ? আপনালির দনলয় চাদরদিলক এে 
আলয়াজন হলয়লছ। একিু ঘিখুন না, বলল কলয় 
েদি সবাইলক রাদজ করালনা োয়। 
ঘবশ দিো রা গলায় কাদেতক বলললন, অলহেুক 
আমালক দনলয় ঘকন িানািাদন করলছা! আদম 
এলকবালর ঝাো হাে-পা, ঘকানও দপছু িান 
ঘনই। এইসব পোঁচ-পয়জালর োকলে চাই না। 
আদম সরস্বদেলক বলল দিদচ্ছ, ঘোমার সালে 
“স্কাইপ”-এ কো বলল ঘনলব। 
না-আঁচালল দবশ্বাস ঘনই। োই েদেঘদে 
“অনলাইন” হলাম। হোৎ সািা আললায় িুলিা 
ঘচালখ ঘেন দঝলদমল ঘললগ ঘগল। একিু োেি 
হলয় ঘিখলাম সরস্বদে বলস আলছন, এলকবালর 
আমার মুলখামুদখ। োঁলক প্রশ্ন করলাম, দিদি াই, 
খামকা আমালির বয়কি করললন ঘকন? 
বাঙাদলরা ঘো আপনালির পে ঘচলয়ই বলস 
োলক। োছাো সমস্ত পাোয়-পাোয় এে 
জাঁকজমক হলয়লছ, ঘবােলনর আলগই সব দক  

দবসজনত হলয় োলব? 
সরস্বদে জবাব দিললন, অনেকত “ঘসদন্টলমলন্ট” 
সুেসুদে দিলয় ঘকানও লা  ঘনই। আমরা না 
ঘগললও ঘোমালির ঘকানও েোৎ হলব না। 
ঘোমরা সারা বছর “কলপতালরলির” দখিমে ঘখলি 
সমলবিনার মানদসক েন্ত্রনা ঘেলক ঘরহাই 
পাওয়ার জলনে, পুলজার কলয়ক দিন দনলজলির 
বউ-বাচ্চা দনলয় ঘবোলে োও। দকম্বা 
“ঘবানালসর” িাকায় শরীর গরম কলর, ঘমকী 
আদ জালেের  ুে ুলে গলে মউোে কর। 
পুলজািা আসলল ঘোমালির কালছ একিা 
অজুহাে। আদম ঘজাে হালে বললাম, দকন্তু 
মালয়র প্রদে আমালির  দি এখনও অিুি 
আলছ। 

 



 

 

 

 

 

সরস্বদের ঘচালখ-মুলখ দবদ্রূপ 
েুলি উেল। দেদন বলললন, 
ঘসিা ঘো প্রলেেক বছলরই 
ঘিখলে পাই। আসলল “মা” 
হললন ঘোমালির কালছ দবপণন 
আর দবজ্ঞাপলনর দবষয়বস্তু। 
ঘর-িুয়ার এবং োকুর-িালান 
ছাদেলয় এখন বালরায়াদর মণ্ডপ 
হলয়লছ। প্রদেলোদগোর োদগলি 
ঘসখালন পঞ্চাশ েুলির প্রদেমা 
কেরী হয়। ঘসই সব “দেলমর” 
আবার গাল  রা নাম োলক। 
 াঁে দিলয় “পোন্ডাল” হলয়লছ, 
ঘসই পুলজার নাম “ াঁলে মা 
 বানী”। শুনলল হােমাস জ্বলল 
োয়! 
আলবগমদেে কলণ্ঠ বললাম, 
এিাই ঘো পরম্পরা, প্রদেবছর 
হলয় আসলছ। আমার কো শুলন 
ঘবশ দবরি হলয় সরস্বদে  

বলললন, এই হল ঘোমালির সমসো! ঘোমরা ঘকবল 
“নস্ট্োলদজয়ালে” বাঁচলে  াললাবাস। োই এখনও দশকলেই 
আিলক রলয়ছ। মদহষাসুরলক ঘিখ, ঘকমন পালে ঘগলছ। অেচ 
ঘোমরা দনলজলির বিলালে পারদন। গ্রীলের  োপসা গরলম 
িরিদরলয় ঘঘলম ঘোমরা পঁদচলশ কবশাখ উিোপন কর। ঘোমালির 
কালছ ঘপ্রম করা মালন, ঘসই “উত্তম-সুদচত্রার” বাইক চো। 
একসময় গুরুলিলবর চরণ বন্দনা করলে, এখন “িািালক” দনলয় 
আলবলগর সমুলে হাবুিুবু খাও। এই  ালব “পরস্মস্ভপিী” হলয় 
আর কেদিন চললব? 

 
ঘশষ ঘচষ্টা করার জলনে মদরয়া হলয় দমনদে করলাম, দিদি াই, ো 
ঘহাক একিা উপায় করুন। আপদন বললল “মা” দনদিে রাদজ 
হলবন। সরস্বদে ঘরলগ বলললন, আদম ঘকন বললে োব? আমার  



 

 

 

 

 

 

ঘে ঘকানও কির ঘনই! ঘোমরা ঘো ঘছাি ঘবান 
লক্ষ্মীর পালয়র কালছই দিনরাে হলেে দিলয় পলে 
োলকা। েবু কলয়কজন মানুষলক দনলজর হালে 
বাছাই কলর, োলির মলন “ঘচেনা” দিলয়দছলাম। 
দক লা  হল? োরা সুলোগ বুলঝ দনলজলির 
স্বােিুতকু গুদছলয় দনলয়, এখন ঘচাখ-কান বুলজ 
রলয়লছ। এই ালব চললল ঘকানও দিন পদরবেনত 
আসলব না। 
আমার বাকেসূ্ফদেত এলকবালর বে হলয় ঘগল। 
মলন হল সরস্বদেও ঘেন আমার মেই নীরব হলয় 
ঘগলছন। একিু সময় দনলয় বললাম, আসলল বহু 
েুলগর কদেন বোয়রাম, এে সহলজই দক ঘসলর 
োলব! মানদছ আমরা অেম সন্তান। োই বলল 
“মা” আমালির ঘছলে চলল োলবন, এমনিা ঘো 
কখনও হয় না!  
আমার কো ঘশষ হওয়ার সালেই হোৎ মালয়র 
গলা শুনলে ঘপলাম। 
ওলর, কােু আর সলরা, ঘোলির খুনসুদি দমিল? 
নন্দী োকুরলপা ঘসই কখন ঘেলক মালপত্র দনলয়  

িাঁদেলয় আলছন। সােদিলনর লম্বা সের, এখন 
না রওনা দিলল সমলয় ঘপঁছলে পারব না। 
মাঝপলে আবার মদহষাসুরলক িাকলে হলব, ঘস 
বোিা ঘমালষর মেন ঘুমায়। ঘন, োোোদে কর!  
সামানে ঘহলস সরস্বদে বলললন, োক, এবালরর 
মলো ঘোমার মলনাবাঞ্ছা পূণত হলয়লছ। এখন 
আদম আদস। আবার মলেতে ঘিখা হলব।  
দেদন অন্তদহেত হললন। আদম িুলিা হাে কপালল 
ঘেদকলয় বললাম, “িুগ্গা, িুগ্গা”। 
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ফড়ন্তি ডাকে 

ভয়ূখ নস্কয 



 

 

 

 

 

 

কে ডােকছ অভাকে?  
ঠুে-ঠুে-ঠুে। দযজায় ক াো ড়কছ খুফ অকে 
অকে। ঠুে-ঠুে-ঠুে।  
ন্তনন্তখরফাফু নান্তে? এত যাকত? নান্তে যাত কল 
কয় কের? ে া ফাকজ এখন? ন্তনন্তখরফাফুকে 
ফকরন্তছরাভ, ূময ওঠায অকেআ কডকে ন্তদকত। 
কবাকযয াওয়ায় াঁ কত াঁ কত চকর মাফ ভুযান্তড 
করকেয ন্তিভাকড়। কখাকন ভান্ত  ঠাৎ উঁচু 
কয়কছ ন্ত রায ভকতা। কখাকন ফক তান্তেকয় 
থােফ ুফ ন্তদকে। ঠুে-ঠুে-ঠুে। ‚ন্তনন্তখরফাফু 
এে ু দাঁড়ান।‛  
ন্ধোয াতকড় াতকড় দযজায ন্তছ ন্তেন্তনয 
নাোর করাভ। কচাকখ এখনও ঘুভ করকে অকছ।  

 

কমন াযা যাকতয ন্ধোয জভা  কফঁকধ অকছ  
দুকচাকখয াতায়। দযজা খুরকতআ হু-উ-হু-উ-  
াওয়ায ঝা ায়, াওয়ায ঝা ায় নান্তে 
অকরায ঝা ায়, ন্ধোয কয কের।  খুকর 
কের কচাখ। ফাআকয এত অকরা! এ কতা কবাকযয 
অকরা নয়। ঠুে, ঠুে, ঠুে, ক াো কদওয়ায 
ব্দ া এেনাোকড় চরকছ। ন্তনন্তখরফাফু কতা কনআ? 
কেউআ কনআ। তাকর কে ন্তদন্তির ক াো ? কে 
ডােন্তছর অভাকে? ন্তদেিকছাঁয়া জরাকয়য 
াওয়া? রা ফকনয ান্তখ ? নান্তে শুক্লকেয 
তন্দ্র চাঁদ? 
কজযাৎস্নায় ডুকফ মাকি ফড়ন্তিয ফন। ‘স্বি 
ন্ততন্তভকয তাযা েণয জ্বকর।’ অয জ্বকর 
কজানান্তে। াজাকয াজাকয নান্তে মুকত মুকত 
? জ্বকর ছায়াভয় ফকনয রঙ্কায কয়। জ্বকর 
বা পুকরয কঝাকঝাকড়। জকরয ন্তেনাযায়। হ্রকদয 
জকর তাকদয অকরায ছায়া নাকচ।  
যান্তি ন্তনঃশ্বা কপরকছ দ্রুত। এাকয ন্তনঃশ্বা 
কপরকছ ফন। ওাকয কপরকছ াাড়। হ্রকদয জর 
ছঁুকয় কআ ন্তনঃশ্বা অভায োকয় রােকছ।  



 

 

 

 

 

 

ঘুকভ জন্তড়কয় অকছ কচাখ। নান্তে অন্তভ 
ঘুন্তভকয়আ অন্তছ ? মা কদখন্তছ, তা স্বপ্ন? জঙ্গকর 
ন্তফযত েীকয অওয়াজ? ঠুে ঠুে ঠুে। কে 
ডােকছ অভায় ? 
**** 
ফা-ফ-উ। ন্তচৎোয েকয ডােকছ কছকর া। েী 
কমন নাভ ওয ? ন্তযক য যান্না েকয।  
যাকত েী খাকফন ফাফু ?  
যাকত েী খাফ, তা এখনআ ফরফ েী েকয ? 
কফ কতা কবায র। ফান্তড়কত থােকর এভয় 
ঘুভ কথকেআ উন্তঠ না।  
তাড়াতান্তড় ফরকত কফ ফাফু। ভুযন্তে কখকর াক  
ন্তেনকত কমকত কফ। ফকর, াাকড়য ফাঁকে 
কানান্তর অকরায় ন্তভন্তরকয় কের কআ কছকর। 
ভুযান্তড হ্রকদয চান্তযন্তদকে াাড়। উত্তকয াাড়, 
দন্তেকণ াাড়, ন্তিকভ াাড়। জকরয ো 
কঘঁক। অয ূকফ ? হ্রকদয ধায ফযাফয রম্বা 
ফাঁধ। তায ওাকয ধাকনয কেত। তায ওাকয 
অকরায াাড়। 

 
জকরয উকয ঝুঁকে ন্তনকজয ভুখ কদখকছন ূমযকদফ। 
ন্তদকনয প্রথভ অকরা এক কড়কছ ফাঁকধয উকয 
রারভান্ত কত। রা ফকনয েন্তরকথয ন্তবতকয। 
অয কড়কছ ঘুভোতুকয াাড়গুকরায ভাথায়। েী 
নাভ ওআ াাড়গুকরায? মাকদয ছায়া নিোর 
ধকয হ্রকদয জকর োঁক? 
েী নাভ ওআ করাে ায ? ন্ততন্তনও ন্তে নিোর 
ধকয কবক যকয়কছন ওআ জকর ? েতোর 
কন্ধযকতও কদকখন্তছ, ন্ততন্তন জকরয উকয বাকছন। 
ভাছ ধযকছন কবরায় কচক। হ্রকদয কম প্রাকি 
েরন্তভ কঝাকয পাঁকে এে ু ন্তযষ্কায, কখাকন 
তাঁয াআকের যাখা। অয খাফাকযয ুঁ ুন্তর।  

 



 

 

 

 

 

চান েযকফন নান্তে ফাফু ? কমন জ াকঠয াতা কথকে উকঠ 
এক ফরকরন রাঙর োঁকধ এে ভানুল। াফধাকন নাভুন, জকর 
ন্তবকজ াথয কছর কয় অকছ। 
াথয কবক জকর, অয জর কবকজ অকরায়। এআ হ্রদ যাকি 
কবকজ রুকায়, োর াঁকঝ কানায়। ীতোকর এআ জকর 
কবক কফড়ায় ন্তযমায়ী ান্তখ। কানান্তর অকরায় জর মখন 
উকচ কড়, তখন ওযা েরা তুকর ডাকে। তীকযয ফাফরা 
োকছয ডাকর ফুরফুন্তরযা তাকদয ডাকে েরা কভরায়। কে জাকন, 
োকে ডাকে ওযা ? ফাফু, কোড়া কযন্তড।ভুন্তড়, রঙ্কা , কঁয়াজ। 

 
ান্তখয ডাকে ন্তভক কের কছকর ায েরা। ওআ কতা, দূকয 
াাকড়য ঢাকর ক দাঁন্তড়কয় অকছ।  

বাঙা ভন্তিকযয াভকন দাঁন্তড়কয় 
অকছ োন্তড় া। কথকে কথকে নয 
ন্তদকছ। অভায কতা অজ কোনও 
তাড়া কনআ। তফু কেন ডােকছ 
অভাকে ?  
েঙ্কান্তরভাতায ভন্তিয শুেকনা ঘাক 
কছকয় ন্তেকয়কছ। েবযেৃকয াভকন 
শুেকনা োঁ াকঝা। তায াভকন 
এে শুেকনা ফুন্তড়। াাকড়য া 
কছাঁয়া ভাঠ ুযা ন্তনদযকন বযা। 
বাঙা ভন্তিয, বাঙা দারান, বাঙা 
ন্তখরান। বাঙা কতাফড়াকনা োর 
কনকড় েল্প কানায় ফুন্তড়।  
অন্তভ মখন ন্তফকয় কয় অন্ত, তখন 
ভন্তিকযয ওআ উঁচুকত এে া ফুজ 
াথয রাোকনা ন্তছর। এখন অয 
ন্তেছু কনআ ফাফা। 
মা ন্তছর, তা অয কনআ। মা অকছ, 
তাআ ফা েন্তদন থােকফ ? 

 



 

 

 

 

 

ওআ কম উঁচু ন্তঢন্তফ, ওখাকন নান্তে যাজায কানা-
দানা থােত। ওআ কম ফান্তড় া, চাযক  কদওয়ার 
চাযন্তদকে ককর কড়কছ, ও া নান্তে ন্তছর 
যানীকদয াজঘয। ওআ দূকযয যাভঞ্চ। ওআ 
োকছয তরায় েরযাকণশ্বযী কদফীয অন্তদ ভন্তিয। 
ওআ দূকয ….  
ফড়ন্তি কথকে  ১২ ন্তেকরান্তভ ায দূকয ঞ্চকো  
যাকজযয ধ্বংাফকল। বফষ্ণফ যাজা ফীয ান্তম্বকদয 
বুকর মাওয়া যাজযা । 
কদার ূন্তণযভা অকছ। ীকতয ফাদ কঝকড় 
কপকর তপ্ত কয় উকঠকছ ুরুন্তরয়ায ফাতা। 
রাকয াতাীন ডাকর করকেকছ  কআ 
উত্তাকয কছাঁয়া। ফড়ন্তি গ্রাকভ, ভুরুন্তড হ্রকদ থফা 
এআ ধ্বংাফককলয চান্তযন্তদকে ূণয কজৌফকন 
াজকছ ৃন্তথফী। ‘ অজ ফকন ফকন কখকর কান্তয’। 
কে কখকর ? রার ভান্ত য ফুকে কে ছড়ায় 
রাকয পুর ? েরু চন্তযকয় কপযায কথ োযা 
াকয় দকর মায় তাকদয ? 
েকয় মাওয়া ঞ্চযত্ন ভন্তিকযয অড়ার কথকে  

অফায নয ন্তদকি োন্তড় া। অুন দাদা, ন্তপযকত 
কফ। 
ন্তপযকত কফ ? কোথায় ন্তপযফ ? কয নান্তে 
কআ হ্রকদয ন্তেনাযায় ? কখাকন এখন জকরয 
উকয ঘযকপযা েরুয াকরয ছায়া কড়কছ। 
রকদ ককরাকপন কাকয ভুকড় ন্তেকয়কছ চযাচয। 
মাফায কথ ুেুযাকড়য ভন্তিয া কদকখ মা কয 
ফাফা। যানীযা ওখাকন ুকজা ন্তদত। াভকন ডাকে 
ড্রাআবায, অয কছকন ডাকে ছাের চযাকনা ফুন্তড়। 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

াভকন ডাকে ভুযান্তড কেন। ন্তছকন ডাকে 
ফড়ন্তি গ্রাভ। োন্তড়য চাোয় তায কথ কথ ধুকরা 
ওকড়। কাাকে করকে মায় রার কছা। 
এফায ুকজায ভয় অুন। ফরকরন ন্তনন্তখরফাফু। 
অনাকে জয়চন্ডী াাকড় ন্তনকয় মাফ। কআ 
কমখাকন ‘ীযে যাজায কদক’য শুন্ত ং কয়ন্তছর। 
কমখাকন কযাদ ফাতাকয দাক  াথযগুকরা েকয় 
েকয়  ন্তফন্তচি ফ অোয ন্তনকয়কছ।  

অফায অকফন। অোভন্তণ ন্তযক য থােকত 
কর কপান েযকফন ৮০১৭২১৫৯৫৮ নম্বকয। 
ফড়ন্তি ওয়াআল্ড রাআপ যা্ন্ড কনচায োন্তড 
েযানাআকজকন থােকত কর আ কভর েযকফন 
baranti01@gmail.com এ। েড়ঞ্চকোক   
ওকয়ে কফঙ্গর পকযে কডবরকভন্ট 
েকযাকযকনয ন্তয য অকছ। কখাকনও থােকত 
াকযন।  

mailto:baranti01@gmail.com


 

 

 

 

 

 

ভুযান্তড কেকন করাোর কেন ঢুেকছ। মাকফ 
অানকার ফা অদ্রা কেকন। তীব্র হুআকর ক 
অভাকে ডাকে। 
**** 
ঠুে ঠুে ঠুে। কে ডােকছ অভাকে ?  
অুন ফাফু ফড়ন্তিকত। হ্রকদয জকর যকতয কভঘ 
কবক মায়। অানকার কেন কথকে এে া 
োন্তড় ফুে েরুন। ন্তডকযেড় ন্তব্রজ, ড়ফন্তড় 
কভাড়, কো ারন্তড, যাভচন্দ্রুয, তাযয ভুযান্তড 
গ্রাভ, ফড়ন্তি গ্রাভ।  

তাযয নাভ না জানা এে াাকড়য কোভয 
ধকয ঘুযকত ঘুযকত কচাকখ ড়কফ কাে োকডয 
কদখা জরায়। ভুযান্তড হ্রদ। তীকয তায তাকরয 
ান্তয। ফুকে তায াাকড়য ছায়া। ওাকয 
রাকয ফন। কআ ফকনয ভকধয ন্তয য। কখাকন 
ঘুভোতুকয াাকড়য ভাথায় ডুকফ মায় চাঁদ। ফকন 
ফকন নাকচ কজানান্তেয ছায়া। কখাকন াযা যাত 
ফকনয েবীকয ঠুে ঠুে ঠুে কে ডাকে অভায় ? 
ন্তদেিকছাঁয়া হ্রদ ? হ্রদকছাঁয়া াাড় ? 
াাড়কছাঁয়া ফন ? নান্তে শুক্লকেয তন্দ্র চাঁদ?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

পাাড় দিয়ে ঘেরা, দিন্তু পাাড় িআ ? 

ন্তু দিশ্বা 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

যাওোর অয়ে শুয়েদিাম। চাদরদিয়ি পাাড় দিয়ে ঘেরা। ঘেে ঘযআ োটদলা ঘপয়রায়া, িুঝাম 
দযিআ পাাড় দিয়ে ঘেরা। ঘযদিয়ি যািাআ, ঘদিয়িআ পাাড়। দিন্তু িুদিে থািার পর ময়ে , 
পাাড় দিয়ে ঘেরা দযিআ, দিন্তু পাাড় ঘিাথাে ? যয এয়োআ, যযআ য়র য়র যাে। দির 
মরীদচিার ময়যা। 

 
এআ োুদির পাল দিয়ে িয়ে চয়য়ি ুির্ণয়রখা। পরপর িুদিে ঘখায়ে ঘঁয়ট ঘোম। ময়ে পয়ড় 
ঘে মান্না ঘি-র ঘআ োয়ের াআেটা, ‘াে ঘর ঘরাযদিেী, এমে লীর্ণা ঘযায়র ঘিদখদে ঘযা অর 
ঘিােওদিে।’ এআ েিীয়ি ‘লীর্ণা ঘরাযদিেী’ও িা যায়ি ো। এয়িিায়র ময়ে যাওো এিটা েিী 
িাআ ভা। এর োম ুির্ণয়রখা।  



 

 

 

 

 

 

এআ েিীর পায়ড়, এআ েিীর োয়ম দয়েমা 
িাদেয়েদিয়ে ঋদিি েটি ? ঘমাভঙ্গ য়য 
িাধ্ি। থচ, এিমে িী উত্তা ঘচারা দি 
এআ ুির্ণয়রখার! গ্রায়মর পর গ্রাম প্লাদিয য়ে 
ঘযয। েিীর েদযয়ি অটয়ি যার োড় ধ্য়র 
দিিুিৎ অিায়ের েেি িয োেোে িাঁধ্ য়েয়ি। 
িয ঘমোওোট দিিুিৎ য়ি োদে ো। িয 
এির েদম ঘয়চর ে পায়ি, যাও োদে ো। 
শুধু্ িুঝাম, এিদট েিীর পমৃযুি য়েয়ি। 
যয়ি ঘোর িণাে, িাঁয়ধ্র ঘেট খুয় দিয় োদি 
অিার উত্তা য়ে যাে েিী। মা খায়েি পর 
িােয়েও যাআ ঘিখাম। দিন্তু ঘআ মে িড় 
িষ্টআ য়েদি ুির্ণয়রখায়ি ঘিয়খ। 
ঘেরার পয়থ এিদট চায়ের ঘিািাে। য়েিটা 
দিদিন্ন দ্বীয়পর ময়যাআ। ঘখায়ে দিিুক্ষর্ 
অড্ডা। অয়রিটু অয়যআ গ্রায়মর াট। ময়ে 
পয়ড় ঘে, ‘াট িয়য়ি শুক্রিায়র, িদিেয়ের 
পদ্মাপায়র’। এমে িয িৃলিিল্প তযদর য়ে ঘে 
ময়ে ময়ে। ঘেলেটাও ভারী ুন্দর। এয়িিায়রআ  

প্রাদিি এিটা ঘেলে। ঘিােও চায়ের ঘিািাে 
পযণি ঘেআ। দেেণেযাে ঘমাড়া। য়েয়িাে এআ 
ঘেলয়ের দেেণে ঘিঞ্চ অপোয়ি েি এি 
পৃদথিীর োে ঘিয়ি। মায়ঝ মায়ঝ এিটা ঘেে 
িা মাোদড় ঘআ দেস্তব্ধযাে দিিটা িন্দপযে 
েটায়ি। 

 
থািার োেো খুি ঘয অামদর, এমে েে। 
‘ঘেআ’ এর যাদিা িীেণ। যখে োআয়য পায়রে, 
‘ঘযটা দি ো দি ো ঘটা ো পাওোআ থাি, 
ি ঘপয় েষ্ট েীিে।’ ঘেলয়ের এয়িিায়র 
ায়োো মায়রাোদড় ধ্মণলাা। মাথাদপিু ভাড়া 
মাত্র পঞ্চাল টািা। িাআ িরো খুয়আ এখাে 
ওখাে দিদিি েুয়র অয়ি।  



 

 

 

 

 

 

 
িী অশ্চযণ, ঘিােওদিে োদি িারও ঘিােও দেদে চুদর 
েদে। ঘিোরয়টিার োোয় িয়য পায়রে, ‘িরো 
খুয় ঘযখায়ে খুদল ঘযয়য পায়রে, ঘিউ ঘিােও দেদেয় 
ায ঘিয়ি ো।’ অমায়ির এখায়ে িায় িা েিত্র 
র ঘিদখ, ‘মায়র িাদেি অয়রাীর’। প্রদযয়িলী 
রায়েি িয িাে এড়ায়ো ঘলাোেটা ঘেআ। িরং 
াদমুয়খ িাে ঘেওোর ংসৃ্কদযটাআ ঘিদল ঘচায়খ পড়।  
অয়লপায়ল ঘোরার োেো য়েি অয়ি। অমায়ির 
িুভণােি, অমরা ঘযদিে ঘোম, পয়রর দিে মাওিািীয়ির 
িেধ্। ঘিােও য়টা ঘিাথাও ঘযয়য রাদে  ো। 
এখায়ে পাাড় অর েঙ্গ এিায়থ। িুঝাম, পাাড় 
িা েঙ্গ, ঘিউ ায়ি ো। এিং েেেীিয়ে  

মাওিািীয়ির প্রভািটা দেিি যীয েে, 
থমথয়ম িযণমাে। 
িাঁদিয়ি অধ্েণ্টা ঘেয় িুোরদদে। িাঁ, 
পুরুদো ঘোর িায়ন্দাোয়ের ঘআ 
িুোরদদে, ঘযখায়ে মাওিািীরা িেিাংয়া 
উদড়য়ে দিয়েদি। িী অর িরা যায়ি, 
এআ পদরচয়েআ এখে িুোরদদের 
পদরদচদয। থচ, পাাড় অর েঙ্গয়েরা 
িী োদি ঘৌন্দযণ িদড়য়ে অয়ি এআ 
িুোরদদে েুয়ড়। িয়ি দিেিেুয়ড় া 
পাল েু। িুোরদদের উয়টাদিয়ি 
ঘেয় পায়িে োটদলা। িাঁ, 
দিভূদযভূয়র্র সৃ্মদযদিেদড়য োটদলা। 
এখায়েআ িীেণদিে দিয়ে পয়থর পাঁচাদর 
রষ্টা। ঘআ িাদড়টা অেও অয়ি। 
ংস্কারও য়েয়ি। াময়ের রাস্তাটার োম 
ঘিওো য়েয়ি পুর পথ। দেদশ্চদন্দপুর 
েে, ময়ে য়ি পু িুেণা এআ পয়থআ 
ঘক্ষয়যর অ ধ্য়র িুটয, িালিে ঘপদরয়ে  



 

 

 

 

 

 

ঘেে ঘিখয়য ঘযয। এিটু িূয়রআ 
েুিুংদর। ঘিাট্ট দটা। ঘযমে দিয়লি 
দিিু ঘেআ। যয়ি ভা ােয়ি। পাাদড় 
রাস্তা ঘিয়ে য়টায়য উয়ি যাে। এ 
যল্লায়টর ঘরা অিণর্ দেঃয়ন্দয় িুরুদি 
ঘি। এয পাায়ড়র উপর এআ োলে 
িীভায়ি তযদর , ঘ দিস্মে ঘথয়িআ 
যায়ি। চাআয় ঘিাদটং িরা যাে। োআ িা 
য়ে ঘযেদেং ঘোরয়ে। ঘয়ির পায়লর 
ঘিাট্ট দটাে উয়ি ময়ে িরয়য পায়রে, 
এভায়রে েে িরয়ে। যযক্ষর্ িয় 
থািয়িে, ভাআ ােয়ি। মে থািয় 
ঘযয়য পায়রে ধ্ারাদেদর। য়টা ঘথয়ি 
ঘেয়ম য়েিটা াঁটয়য য়ি। েঙ্গয়র 
রাস্তা মাদড়য়ে ঘআ িৃদত্রম পাাদড় ঝর্ণা। 
ঘআ দেেণেযাে এিটু ো িমিম িরয়য 
পায়র। য়েিটা াঁটার পর ঘআ 
েুভূদযটাও মন্দ ােয়ি ো।  

 
িদমদয়ে যায় িী িাঁড়া? য়েি দিিুআ ঘেআ। যিু 
িু’ঘচাখ ভয়র প্রিৃদযয়ি ঘিখুে। ময়ে যাওো েিী ঘিয়খ 
েয মে খারাপ য়ি। দিন্তু ঘআ েিীও ঘয অপোয়ি 
য়েিদিিু িয়য চাে! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ফাযগি ড্যামভয াম, যাগন দুিগাফতীয দদম 

 দতাগা চ্যাটাগজগ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

যাগন রক্ষ্মী ফাইমেয নাভ দতা শুমনমেন। যানা 
প্রতাময নাভও শুমনমেন। গিন্তু যাগন দুিগাফতীয 
নাভ শুমনমেন গি? দিান্ড ফংময এই যাগনয 
যাজত্ব গের আজমিয জব্বরুময। ১৫৬৪ ামর 
দভাঘর ফাগগন তায যাজয আক্রভণ িযমর , যাগন 
স্বেং াগতয গমে ওোয মে মুমে িভন 
িমযগেমরন। গতন গতনফায ত্রুমদয গেু গটমে 
গদমরও িরাে তীয গফঁমধ আত ন গতগন।  

যাজে অফযম্ভাফী ফুমে , ফুমি েুগয ফগমে 
আত্মতযা িমযন যাগন দুিগাফতী।  
জব্বরুময দামটমরয ংখ্যা অমনি। গিন্তু 
ভামফগর যমিয দৃয ফ দথমি বামরা দদখ্া মাে 
এভ গ টুযগযজমভয দভামটর ভামফগর যি দথমি। 
গিন্তু ূগণগভা যামত জব্বরুমযয ভামফগর যি 
দদখ্ায জনয অমনমিই ভুগখ্মে থামিন। তাই দই 
দভামটমর ঘয নাও াওো দমমত াময।  

 



 

 

 

 

 

 

তমফ তা মফন না। দখ্ামন ঘয না দমর 
গনগবগধাে ঘয ফুি িরুন ভইিার গযমটগ। 
নভগদা নদীয উয ফাঁধ দদওোয পমর ফাযগি নাভি 
স্থামন দম জরাধায ততগয মেমে , তায এিদভ িা 
দঘঁমল এই গযটগ। এগটও ভধযপ্রমদ মগটন দপ্তমযয। 
জমরয ভমধয দেতাথমযয াাড় না থািমরও 
ফহুদূময দই জরােমি গঘময যমেমে নীর 
ফগতমেণী। 

 
দজযাৎস্না যামত গদিন্ত গফসৃ্তত নভগদা আনামি ভুগ্ধ 
িযমফই। আয মে এরাগ খ্াওোদাওোয ফযফস্থা 
দতা আমেই। চু্গচু্গ ফমর যাগখ্ , াগনভুমনয জনয 
জােিাটা এমিফাময আদগ। এখ্ান দথমি িাগড় ফুি 
িময জব্বরুমযয দ্রষ্টফয স্থানগুগর ঘুময গনমত 
ামযন। আফায গিড্ দফামট চ্মড় নভগদায ফুমি  

 
অযাড্মবঞ্চায দিাটগও িযমত ামযন। 
ামত মগদ ভে দফগ থামি , গফরাফহুর 
রমঞ্চ দচ্ম াযাগদমনয জনয কু্রজও িযমত 
ামযন। এই ফাযগি ড্যামভয এমিফাময 
িামেই যাগন দুিগাফতীয ভাগধ। ত্রুয ামত 
ধযা দদমফন না ফমর , এখ্ামনই আত্মতযা 
িমযগেমরন গতগন। 
তাঁয ভাগধস্থমরয িামেই াজামনা উদযান। 
ঘুযমত ঘুযমত দদমখ্ আুন। আয মগদ 
ুমজায েুগটমত আমন , দভীয গদনটা 
অফযই এখ্ামন িাটামফন। গফজগমনয ভে  
স্থানীে দদাগত ভানুলযা দম দাবামাত্রা 
িমযন, তা দদখ্ায ভমতা। 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অজানা ফাড়ি দাড়যংফাড়ি 
ফৃড়ি চচৌধুড়য 



 

 

 

 

 

 

 

 

আভযা কতগুলরা অদু্ভত ধাযনা ড়নলে ফলে থাড়ক। 
আভালদয কালছ যাজস্থান ভালনই ভরুবূড়ভ, 
আভালদয কালছ ফৃড়ি ভালনই চচযাুড়ি। আযও 
কত কী ধাযনা কলয ফলে আড়ছ। চেই ধাযনা 
চথলক চফড়যলে আেলত াড়য না। কী জাড়ন, হেত 
চফড়যলে আেলত চাইও না। 
ওড়িা ভালন আভযা কী ফুড়ঝ ? ভ্রভণ যড়েক 
গিিতা ফাঙাড়রয কালছ ওড়িা ভালন ুযী। 
আয ুযী ভালনই েভুদ্র। ফিলজায আলালয 
দু একটা ভড়িয, ড়চড়িোখানা। আড়ভও এযকভ 
একটা ভ্রান্ত ধাযনায ড়কায ড়ছরাভ। এখন ফুড়ঝ, 
ওড়িা ভালন আযও অলনকড়কছু। াল থাকা 
এই যাজযটালক আভযা চচনায চচিাই কযরাভ 
না। এই কাযলণই চফাধ হে যড়ফ ঠাকুয 
ড়রলখড়ছলরন, ‘চদখা হে নাই চকু্ষ চভড়রো / ঘয 
হলত শুধু দুই া চপড়রো / একড়ট ধালনয 
ড়লেয উলয / একড়ট ড়ড়যড়ফিু। 
বাফেম্প্রোযলণ ড়রখতাভ, ড়ড়যড়ফিু কথাটালক 
আক্ষড়যক ধযলর ভস্তফি পাঁক চথলক মালফ। 
আলাল এভন অলনকড়কছুই যলে চগলছ  

 
উলড়ক্ষত ড়ড়যড়ফিু হলে। চতভনই একটা 
জােগা হর দাড়যংফাড়ি। ওড়িায ভলধয একখণ্ড 
কাশ্মীয আলছ, তা আভযা কজন জাড়ন! অকলট 
স্বীকায কযড়ছ, আড়ভ অন্তত জানতাভ না। এই না 
জানাটা ড়ছর গ্র্যাজুলেলনয আলগ মযন্ত। এক 
ভাভা থাকলতন ওড়িাে। ড়তড়ন ফরলতন 
দাড়যংফাড়িয কথা। চেখালন নাড়ক াহাি আলছ। 
আয এই দাড়যংফাড়িলক নাড়ক ফরা হে ওড়িায 
কাশ্মীয। 
শুরুলত ভলন হলেড়ছর ফািাফাড়ি। কথাে কথাে 
একটা তুরনা জুলি চদওো আভালদয স্ববাফ। 
ইন্টাযলনট চঘঁলট ড়কচু ছড়ফ চদখরাভ। চফ বারই 
রাগর। ফাড়িলত অলনলক ফরড়ছর, দাড়জযড়রং 
মাওোয কথা। আড়ভ ফররাভ, দাড়জযড়রং চতা  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

আলগও চগড়ছ, আফায মাফ। তায ফদলর 
কাছাকাড়ছ কাশ্মীলয চগলর চকভন হে? কাশ্মীয ? 
তাও আফায কাছাকাড়ছ ? ড়নঘযাত আভালক 
অলনলকই াগর বাফড়ছর। চেটাই স্বাবাড়ফক। 
আড়ভ ফররাভ, ‘অত দূলয নে, কালছই ওড়িায 
চবতয একটা কাশ্মীয আলছ।’ এফায চতা ড়নশ্চে 
েফাই ফদ্ধ াগর বাফড়ছর। 
না, ড়পলয আোয য চকউ আভালক গারভি 
কলযড়ন। ফযং নতুন একটা জােগাে েফাইলক 
চজায কলয ড়নলে ড়গলেড়ছরাভ ফলর তাযা চফ 
খুড়ই হলেড়ছর। কাছাকাড়ছ চেন ফরলত 
চফযহাভুয। চেখান চথলক গাড়িলত ঘণ্টা 
ড়তলনলকয থ। বািা চভাটাভুড়ট হাজায দুইলেয  

ভলতা। ুলযা থটা চম াহাড়ি, তা নে। 
চফড়যবাটাই েভতর। ড়কন্তু চমখান চথলক 
াহালি উঠলছ, চেখান চথলকই চমন অনয এক 
চযাভাঞ্চ। াহালিয ফাঁলক ফাঁলক কত যহেয। 
দাড়জযড়রংলে মাওোয লথ চদলখড়ছ চালেয ফাগান। 
এখালন চচালখ িলফ কড়পয ফাগান। কখনও 
চড়যলে মাড়ি ঘন াইন ফন, কখনও েফুজ 
উতযকা। 
আফায কখনও চবলে চফিালি চভঘ। এখালন 
চভঘ গাবীয ভলতা চলয। চঁলছ চগরাভ 
দাড়যংফাড়ি। থাকায ফুড়কং আলগ চথলকই কযা 
ড়ছর। ওড়টড়ডড়ে-য ফাংলরাটা চফ বার। তলফ 
খযচ একটু চফড়। আলগ চথলক ফুড়কং চলর 
এখালন থাকাই বার। শুলনড়ছ, পলযলেয একটা 
ফাংলরা আলছ। চেটাও নাড়ক েুিয। আলছ ইলকা 
চহাভ। 
আলাল মাওোয জােগা অলনক আলছ। 
একড়দন একটা গাড়ি ড়নলে চফড়যলে িলরই 
হর। ালফন দুরুড়য নদী, ুতুড়দ জরপ্রাত। 
চদখলত ালফন চগারভড়যচ ফাগান।  



 

 

 

 

 

 

 

 

আয ড়দগন্তজুলি কড়প ফাগান চতা আলছই। মড়দ 
চকাথাও চমলত না চান, তাও চরলফ। আালয 
এরাকাটা চহঁলট চফিান। ড়নস্তব্ধতা ালফন। 
াড়খয ডাক ালফন। গ্র্াভয েুিয একটা 
ড়যলফ ালফন। চবলে মাওো চভগ ালফন। 
ড়ভলট চযাদ ? তাও ালফন। েফড়ভড়রলে কভড়িট 
যালকজ ফরলত মা চফাঝাে, তাই ালফন। 
 

চানা মাে, ীলত নাড়ক এখালন ফযপ লি। 
আভায অফয ীলত মাওোয েুলমাগ হেড়ন। 
তলফ মখনই মান, ীতফস্ত্র ড়নলে মালফন। চানা 
মাে, চযন পলযে, জন্তু জালনাোয থাকলত 
ালয। তলফ বে াওোয ড়কছু চনই। একেভে 
ভাওফাদী আতঙ্ক ড়ছর। এখনও ুলযাুড়য চেই 
আতঙ্ক চগলছ, এভনটা নে। তলফ বযো কলয 
চমলতই ালযন।  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ুলজাে চকাথাে মালফন, এখনও ড়ঠক কলযনড়ন ? তাহলর ঘুলযই আেুন 

দাড়যংফাড়ি। ড়ফশ্বাে করুন, বার রাগলফ। হালতয কালছ এভন এক কাশ্মীয 

থাকলত একফায উড়ক চভলয আেলফন না ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

ফ বুলর, ততন চুলর 

কেোরোর কথলে দূলয, তনজজন এে োোতি গ্রোভ। ভন ভোতোর েলয কদওয়ো দৃয। কদলে 

এলরন রূভ যোয়। 

 



 

 

 

 

 

 

ফছয ততলনে আলে এেটো ফোংরো ছতফয কোস্টোয 
কদলেতছরোভ। ভন কম েলয উিু উিু। নো , ছতফটো 
কদেো য়তন। তলফ কোস্টোলয মো তছর , তো 
আভোযও ভলনয েথো। আভোযও ভনটো কেভন 
কমন উিু উিু েলয। এেফোয ঘুলয এলরই কম 
কই উিু উিু বোফ েলভ , এভন নয়।আফোয েলফ 
মোফ, তোয অলক্ষোয় তদন কেোনো। 
আভোয ভলতো অলনলেযই োলয়য তরোয় লজ। 
এেনই য়ত অলনলে ুলজোয ভ্রভণ তনলয় 
বোফলত শুরু েলয তদলয়লছন। েুনু্ড কেোর , 
ফযোনোতজজ কেোর ফো অনযোনয ট্রোলবর এলজন্টলদয 
েোলছ য়ত কেোঁজ তনলেন।  

কই েযভ আয কনই। রোেোভছোিো ফৃতিও লয় 
কের। তেন্তু আতন কতো এেনই মোলেন নো। 
মেন মোলফন, ফৃতিয কচোেযোঙোতন থোেলফ নো। 
তোলর, োোি কথলে ঘুলয এলর কেভন য়! 
ঠোন্ডো ভোলনই কেউ বোফলছন েোশ্মীয , কেউ 
তভরো, কেউ ফো ভোনোতর। কেউ য়ত ফুতেং 
েলযও কপলরলছন। নো , তোঁলদয ফুতেং ফোততর 
েযলত ফরফ নো। তেন্তু মোঁযো এেনও ফুতেং 
েলযনতন, ফো মোঁলদয তবনযোলজয মোওয়োয োভথজয 
কনই, ফো োলত রম্বো ছুতট কনই , তোঁলদয জনয ফযং 
এেটো জোয়েোয তদ কদওয়ো মোে।  

 



 

 

 

 

 

 

দূলয কেোথোও নয়। তবনযোলজযও নয়। এই 
ফোংরোলতই। তনশ্চয় দোতজজতরং! নো , তঠে তোও নয়। 
তলফ েুফ েোছোেোতছ। আয বতনতো নো েলয 
নোভটো ফলরই কদওয়ো মোে- ততনচুলর। নোভটো 
কচনো কচনো রোেলছ ? মোঁযো কফিোলনোয ফযোোলয েুফ 
কেোঁজেফয যোলেন , তোঁযো য়ত নোভ শুলনলছন। 
মোঁযো কোলনননতন , তোঁলদয ীনভনযতোয় কবোেোয 
তেছু কনই। েোযণ, ফোংরোয মজটন ভোনতচলে 
ততনচুলর কতভন তফেযোত নোভ নয়। 
তনশ্চয় বোফলছন, েীবোলফ কমলত য়। কেোথোয় 
থোেোয জোয়েো ? েযচ েী যেভ ? এফ েথোয় 
নো য় লয আতছ। তোয আলে ফযং কজলন 
কনওয়ো মোে, েী োলফন এই ততনচুলরলত তেলয় ? 
এলেফোলয তনজজন এে োোতি গ্রোভ। তফছোনোয় 
করোন তদলয় কদেুন োতযলদ েোঞ্চনজঙ্ঘো। 
েংতিটীন জঙ্গলরয তিগ্ধতো। োযোতদন োতেয 
তেতচযতভতচয, কই েরতোলনই ঘুভ বোঙো। ছোয়ো 
ুতনতফঢ় লথ োতযলয় মোওয়োয োতছোতন। 
ফলচলয় ফি োওনো জ যর োোতি 
ভোনুললয আততলথয়তো। 

 
অলনেতদন ধলযই ইলে তছর , এই ততনচুলরলত 
মোওয়োয। তেন্তু মোওয়ো আয লয় উঠতছর নো। 
এেলঙ্গ ততন ফনু্ধ। অফোধ েণতন্ত্র ভোলনই 
তুষ্প তফেতত কোে। কেউ োোি , কতো 
কেউ জঙ্গর। কেউ নদী কতো কেউ ভুদ্র। কেউ 
কচনো জোয়েোয কেোঁলজ , কতো কেউ চোইলছ তনযোরো। 
েণতলন্ত্র নোতে ংেযোেতযষ্ঠতোই কল েথো ফলর। 
তেন্তু কেোন প্রলেই ফো কবোট লফ ? এলেে প্রলে 
এলেেযেভ কভরুেযণ। তোছোিো , কফিোলত 
মোওয়ো তনলয় কবোটোবুতট এতিলয় মোওয়োই বোর। 
কফ, জোয়েো তনলয় নো য় এেভত ওয়ো কের। 
তেন্তু ছুতট তনলয়ও কতো োজোয ভযো। এয য় , 
কতো ওয য় নো। কললভল কফতযলয় িো কের। 
আতভ, আভোয ফোরযফনু্ধ ন্তু, সু্কলরয তক্ষে 
কদফোত আয পলটোগ্রোপোয ফনু্ধ ঞ্জয়।  



 

 

 

 

 

 

প্রলতযলেই েভ-কফত 
ফণজভয় চতযে। প্রথলভ 
ধযলত লফ ততরগুতিেোভী 
কম কেোনও কট্রন। আভযো 
অনয কট্রলনয তটতেট নো 
োওয়োয় তনলত লয়তছর 
েোভরূলয তটতেট। এন 
কজ ত-কত কট্রন কঁছলরো 
এেটু কদতযলত, েোর 
োলি োতটো নোেোদ। নো , 
কস্টলন কনলভ েোতি 
কেোঁজোেঁুতজ েযলত য়তন। 
েোযণ, ততনচুলরলত মোঁয 
ফোতিলত আভযো থোেফ , 
কই অতবযোজলে আলে 
কথলেই কপোলন ফরো তছর। 
ক ফলরতছর, কেোনও তচন্তো 
কনই। আতভ কস্টলনই 
েোতি োতঠলয় কদফ। শুধু 
োতঠলয় কদওয়োই নয়।  

ড্রোইবোলযয কপোন নম্বয আভোলদযলে এফং 
আভোলদয কপোন নম্বয ড্রোইবোযলে আেোভ 
জোতনলয়ও কযলেতছর। কভোফোইলরয 
কৌজলনয ড্রোইবোয যোজো যোইলে েঁুলজ 
কলত কফে কলত র নো। যোজোলে 
কদলেই আঁতলে উঠরোভ। এ কতো অতফের 
তফভর গুরুংলয়য ভলতো কদেলত। তফলদ 
িলর গুরুংলয়য বোই ফলর তদতফয চোতরলয় 
কদওয়ো মোয় (তোলত অফয তফদ আযও 
কফলি মোলতও োলয)। যোজো যোইলে ক 
েথো ফরলতই ওয ভুলে চওিো এেটো 
োত। তেন্তু োলত োলত শুরুলতই মো 
কোনোলরো, আভোলদয োত শুতেলয় কের। 
কবোলয আোয ভয় নোতে তোয েোতিয  

োতেজট ুলি কেলছ। পলর , 
নজ, আলরো, ইতন্ডলেটয 
তেছুই েোজ েযলছ নো। 
শুধু তোই নয়, নো কঠরলর 
নোতে স্টোটজও কদওয়ো মোলফ 
নো। এলে দুেজভ োোতি 
যোস্তো, তোয উয মতদ 
েোতিয এই দো য় , 
তোলর কতো ফজনো। 
যোজোবোই আশ্বস্ত েযর , 
তচন্তো কনই। বলযোো 
যোতেলয়। ওয োতই ফলর 
তদর, ওয ওয বযো 
যোেোই মোয়। আভযো 
ফররোভ, তেছু কতো েোওয়ো 
য়তন। কেোথোও এেটো 
দোঁতিও। যোজোবোই ফরর , 
দোঁিোলর তেন্তু আফোয কঠরো 
ভোযলত লফ। তলফ ততন্তো 
কনই। কেোনও ঢোরু জোয়েো   



 

 

 

 

 

 

কদলে দোঁিোলনোই মোয়। কেোথোয় দোঁিোলফ , কটো 
যোজোবোইলয়য উলযই কছলি তদরোভ। কফে 
কতযলয়, ততস্তোয ো তদলয় আভযো এতেলয় 
চররোভ। ডোনতদলে উত্তোর ততস্তো। োোতি যোস্তো 
কফলয় এঁলেলফঁলে চলরলছ আভোলদয 
েোতি।েোতরলঝোযোয় তেলয় থোভর যোজোবোই। 
এেলঙ্গ প্রোতযো লয় কের। েোতরলঝোযো নোনো 
েোযলণ তফেযোত। অনুন্ধোন ছতফয শুতটংলয়য ভয় 
এই েোতরলঝোযোয ফোংলরোলতই তদন লনলযো 
তছলরন অতভতোব ফচ্চন। ফোইলযয মজটেলদয 
েোলছ এই তথযটোও এেটো বোর তফজ্ঞোন। এফোয 
েোতরলঝোযো কথলে যওনো। ততস্তোফোজোয ছোতিলয় 
কেরোভ কলেয তদলে।  

এেটু এেটু েলয ঠোন্ডো এল রোেলছ। কদফোত , 
কফচোযো আলেয যোলত কট্রলনই অুস্থ লয় 
লিতছর। তোই ওয বীতত থোেো স্বোবোতফে। 
কে কলযোলতই েোলয় েযভ জোভো তদলয় 
কপরর। কে কলযোলত তে কোোলেয েথো 
ভলন ির? েী জোতন, লতও োলয। তলফ , 
এেটু তলভর োওয়ো আতছর , এটো ঘটনো। 
ফুঝরোভ, এফোয আভোলদযও ীতফস্ত্র কফয েযলত 
লফ। করোচু আয তোেদো কলযোলতই আভযোও 
ীতফলস্ত্র তনলজলদয কঢলে তনরোভ। এই তোেদোয় 
দোরুণ এেটো ফোংলরো লয়তছর। ঠোৎ েী কেয়োর 
র, গুরুংলয়য দরফর কটো ুতিলয় তদর। এলত 
েোয রোব র ? তফভর গুরুংযো মতদ ফুঝত , 
তোলর আয বোফনো তছর নো। তোেদো 
েযোন্টনলভন্ট এরোেো কলযোলনোয য যোজোবোই 
আভোলদয ফরর, যঙতর তট এলস্টলট এেটু ঘুলয 
তনলত োলযন। আভযো কতো এেেথোয় যোতজ। 
োোতি যোস্তো এভতনলতই ুন্দয , েোতি কঘোিো 
এতদেটোয় কতভন কনই ফরলরই চলর। যোস্তোয 
দুোল কচোে জুতিলয় কদওয়ো চো ফোেোন।   



 

 

 

 

 

 

চো ফোেোলনয েোতরচো ফরোই বোর। ভোথোয উয 
নীর আেো। োত ফোিোলরই কভলঘয আনোলেোনো। 
ন্তুয েলে তেন তি চলটোোধযোলয়য েতফতো—
ফৃতি লি এেোলন ফোলযোভো , এেোলন কভঘ 
েোবীয ভলতো চলয। কদফোত অলেয 
ভোস্টোযভোই ফলর েতফতো ফুঝলফ নো , এভন 
বোফোয কেোনও েোযণ কনই। কভঘ কদলে তোযও 
ভন উদো । েোয েথো বোফলছ !  

আয গুরুং ফরলত কতো ওই এেটো ভুেই ভলন 
লি। এই কেস্ট োউলয নম্বয কনফ কনফ 
েলযও কনওয়ো য়তন। আভোলদয ফযফস্থো অফয 
অতবযোলজয বোন্ডোতয অযোেলভোলডলন। কপোন 
নম্বযটো চটট তরলে তনন ৯৭৪৯৩ ৭০৯৬৫। 
োঁচতট ঘয। আভোলদয জনয দুলটো আেোভ কযলে 
তদলয়তছর অতবযোজ। কপোলন েলয়েফোয েথো 
লরও অতবযোজলে এই প্রথভ কদেরোভ। ফয় 
কভোটোভুতট তততযলয ভলতো। ভুলে োঁত করলেই 
আলছ। টুতযস্ট নয় , কমন য কথলে আত্মীয় 
এললছ। অতবযোলজয ভো , ফোফো, তদতদ, 
জোভোইফুযোও এেলঙ্গই থোলেন। ফতভতরলয় 
অতততথ কদেবোলরয ফ দোতয়ত্ব তনলজলদয েোঁলধ 
তুলর তনলয়লছ এই তযফোয। আভোলদয ঘলয 
ফতলয় কে েী েোলফ কজলন অতবযোজ চরর 
ফযফস্থো েযলত। তনশ্চয় বোফলছন েুফ েযচ। নো , 
কতভন নয়। থোেোয েযচ ঘযতছু আটলো কথলে 
োজোয টোেো। তজলনয ভয় এেটু কফত। 
েোফোয েযচ োযোতদলন ভোথোতছু চোযলো টোেোয 
ভলতো। ফযো, আয আনোয কেোনও তচন্তো কনই।  

 
কভলঘয ফুে তচলয েোতি ছুটর ততনচুলরয তদলে। 
গ্রোলভ কঢোেোয আলে এই ুলমোলে যোজোবোইলয়য 
কপোন নম্বযটো তদলয় যোেো মোে। ৯৭৩৩১ 
২৮২২৬। গ্রোলভ ঢুেলতই কচোলে িলফ গুরুং 
কেস্ট োউ। এই কয! এেোলনও গুরুং!  



 

 

 

 

 

 

ফোতে ফ দোতয়ত্ব 
অতবযোলজয। আতন 
শুধু ভন তদলয় প্রেৃততলে 
উলবোে েরুন। 
ঠোৎ গ্রোলভয নোভ 
ততনচুলর কেন ? মো 
অনুভোন েলযতছরোভ , 
তোই। চুলর ভোলন চুরো 
ফো ওলবন। ততনতট 
োোি আলে এেলঙ্গ 
কদেো কমত। তেন্তু এেন 
েোছোরো কফলি মোওয়োয় 
তেছুটো কঢলে কেলছ। 
দূয কথলে ততন 
োোিলে কদলে ভলন 
ত, কমন ততনতট চুরো 
জ্বরলছ। তোই নোভ 
ততনচুলর। দোতজজতরং  

কথলে ততনচুলরয দূযত্ব ভোে তততয 
তেলরোতভটোয। তেন্তু দোতজজতরং কমভন তবলি ঠোো , 
এেোনটো ততটোই তনজজন। কছোট এই জনলদ 
চোলফো কফ বোরই য়। ইলেো টুতযজলভয 
তদলেও ঝুঁেলছন এরোেোয ভোনুল।ওয়োর্ল্জ 
ওয়োইর্ল্রোইপ কপডোলযন কথলে নোনো ফযোোলয 
োোময োয় এই গ্রোভ। োলয় কঁলট মোওয়ো মোয়  

েুফ েোলছই গুম্বোদোযো 
তবউ লয়ন্ট। 
েোতরম্পংও দূলয নয়। 
আলযেটু তনলচয তদলে 
তোেোলর োোলিয ফুে 
তচলয কমন চলর কেলছ 
উত্তোর ততস্তো নদী। 
ভলন লি কের 
শ্রীেোন্তয কই েোলনয 
েথো, ‘ভন েোযো লর 
েুয়োো য়, ফযোেূর 
লর ততস্তো।’ েোয ভন 
েোয জনয ফযোেূর , ক 
নো য় কেোনই থোে। 
শুধু ভুগ্ধতো নয়, 
োোলিয নোনো ফোঁলে 
ছতিলয় আলছ নোনো 
ইততো। কমভন, এই 
গুম্বোদোযো যলেয েথোই  

 
োনযোইজ তবউ লয়লন্ট। অফয , কেোটো গ্রোভটোই 
এেটো তবউ লয়ন্ট। এলেে জোয়েোয় কমন 
এলেে যেভ কৌন্দমজ। তফযোট তেছু কভঘ নো 
থোেলর েোঞ্চনজঙ্ঘো েুফ এেটো দুরজব ফস্তু নয়। 
ঝরভর েযলফ কই ফযপৃঙ্গ। এলেে ভয় 
এলেে যলঙ োতজয লফ েোঞ্চনজঙ্ঘো।  



 

 

 

 

 

 

ধরুন। প্রোয় দুলো ফছয আলে ত্রুলদয োত 
কথলে যক্ষো কলত এেোলনই নোতে আশ্রয় 
তনলয়তছর রোভোযো। তিতটযোও প্রোয়ই আলতন 
এই গুম্বোদোযো যলে। এেোলনই নোতে সনযলদয 
প্রতক্ষণ কদওয়ো ত। ঘুলয আলত োলযন ফি 
ভোলঙ্গোয়োয়, েভরোলরফুয ফোেোলন। থলয থলয 
কমন োজোলনো েভরোলরফু এে দুলটো োিলত 
চোইলর কেউ ফোধো কদলফ নো। শুধু করফু নয় , 
কস্কোয়ো ফো জযোভ-কজতর সততযয েোযেোনোও 
কলয় মোলফন োলতয েোলছই। েীবোলফ েোলছয 
েভরো কথলে জযোভ , কজতর লে, তনলজয 
কচোলেই কদলে আুন। 

অতপলয ফযস্ততো কতো োযোজীফন যইর। যীক্ষোয 
কটনন, ংোলযয নোনো জতটরতো , ম্পলেজয 
টোনোলোলিন- এগুলরো কথলে তে ভুতি আলছ ? 
আলছ, মতদ আতন ফতেছু বুলর এই ততনচুলরলত 
আলন। অজোনো , অলচনো োতেয েুজন , দূলয 
কশ্বতশুভ্র েোঞ্চনজঙ্ঘো, তঁদুযযোঙো আেো , োলতয 
োভলন ফুজ চো ফোেোলনয উদ্দোভ কঢউ আনোয 
ভনলে দু-দন্ড োতন্ত তদলয় মোলফ। তোলর আয 
কফত কবলফ েোজ কনই। ট্রোলবর এলজন্টলদয 
দযজোয় ঘুলয রোব কনই। কপোন েরুন 
অতবযোজলে। কোজো চলর আুন ততনচুলর।  
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রযর ফনাভ রডরজটার 

াবফরিয়ানায বে অধুরনিতায রফবযাধ অফভানিার ধবযআ। িযাবভযায 

ক্ষেবেও এআ রড়াআ তুবে। রযর িযাবভযা ফনাভ রডরজটার িযাবভযায দ্ববেয িথা 

শুবন ক্ষপরবরন য়ন দা। 

 



 

 

 

 

 

ভারয়ায রদন িাবর, দুুবয িুবভাযটুরর, 
রফবিবর উবদ্বাধন না ওয়া ুবজা যাবেবর ঘুবয 
ক্লান্ত রডরজটার িযাবভযা। অজ াযারদন িী 
খাটরনটাআ না ক্ষের ! প্ররত ফছয ভারয়ায় ক্ষমন 
‘িযাবভযা ে’-এয ূচনা য়। ক্ষতায ক্ষতা ভজাআ 
ভজাআ, ক্ষিানও িাজ ক্ষনআ।  
 
রযর িযাবভযাঃ  আয়ারিি িযরছ অভায িাজ 
ক্ষনআ ফবর! ক্ষতায জন্মাবনায অবে ক্ষথবিআ অরভ 
ছরফ তুরর। রিন্তু তুআ ঠাৎ ক্ষিাথা ক্ষথবি উদয় 
বতআ অভায জীফবনয ফ ‘ফ্লা’ রনবব ক্ষের। 
রডরজটার িযাবভযাঃ ক্ষ ক্ষতা বফআ। ক্ষদখ অভায়! 
মখন খুর ট ট রে রে ছরফ তুরবত ারয। 
ছরফ খাযা বরও ছরফ ‘রডররট’ িবয রদবরআ র 
। অফায আচ্ছা ভবতা িরিউটাবয ছরফ রনবয় 
যাখা মায়। ক্ষতায ক্ষতা গুবচ্ছয টািা রদবয় এিটা 
‘রযর’ রিবন ৩৫-৩৬ টায ক্ষফর ছরফ ক্ষতারা মায় 
না, তায জনয অফায ‘রযর’ ‘ওয়া’ িযবত য়। 
রযর িযাবভযাঃ  তাবত িী! ছরফ ‘ওয়া’ িযবফ 
ফবর িত ‘সু্টরডও’ খুবররছর জারন!  

অভায জনয িত ক্ষরাবিয ক্ষযাজোয ত।  
রডরজটার িযাবভযাঃ  অরভও িভ মাআ নারি! 
ক্ষছািযা গুবরা উবেজনায ফব অভায় ক্ষিবন ক্ষতা 
ফবট। রিন্তু াভরাবত াবয না। দু’রদন ছাড়াআ 
অভায ‘ক্ষচাখ’ খাযা িবয ক্ষদািাবন রদবয় 
অব।  
রযর িযাবভযাঃ  ক্ষদখ তাবর! অবে িযাবভযায 
ভমিাদাআ অরাদা রছর, এখন ক্ষতা ক্ষভাচা-িাঁচিরা 
ফায াবতআ তুআ।    

 
রডরজটার িযাবভযাঃ  তুআ ওআ ভমিাদাআ 
িয।‘ফিরো রবমান’-এয ভবতা অরভও  



 

 

 

 

 

 

‘ফিিযাবভযা রবমান’ শুরু িবযরছ। এআ ক্ষম 
দূেিাুবজা অবছ, ক্ষরাবি ক্ষিাথায় ঠািুয ক্ষদখবফ 
জারন!-অভায ভধয রদবয়। অবে ক্ষরাবি ফছবয 
এিফাযআ যাবেবর দূেিা-দিন িযত। অয 
এখন অভায জনযআ যাবেবর ক্ষঢািায ১৫০রিরভ 
অবে ক্ষথবি িযাবভযা তাি িবয ছরফ তুবর 
ফারড়বত এব াযাফছয ধবয দূেিা-দিন িবয। 
রযর িযাবভযাঃ যাঁ।ফছয খাবনি য যাবেবর 
ধাক্কা-ধারক্ক না িবয ‘ক্ষরান-িযাবভযা’য় ছরফ তুবর 
এবন দূেিা-দিন িযবফ। 

 
রডরজটার িযাবভযাঃ ক্ষটাও ক্ষতা অভায জনযআ 
াযবফ। িুবভাযটুররবত ক্ষিন এত রবড় য় 
জারন! অভায জনয শুধুভাে। ছরফ ক্ষতারায জনয  

িযাবভযারছু ১০টািা িবয ক্ষনফায ফুরি রদবয় 
এবদয ‘রফজবন’-এয উায়ও ফাতবর রদরাভ। 
রযর িযাবভযাঃ বারেয ‘ক্ষতবরবাজা’-য ভবতা এআ 
‘রফজবন’-ক্ষি ‘রল্প’ অখযা রদ রন।  
রডরজটার িযাবভযাঃ তুআ ওআফআ বাফ। অবে 
ক্ষরাবি দূয ক্ষথবি দাঁরড়বয় াতবজাড় িবয দূেিা-
দিন িযত।এখন দূেিাঠািুয অয ক্ষরাবিয ভবধয 
দূযত্ব ঘুরচবয় রদবয়রছ।   
রযর িযাবভযাঃ তাআ!িী িবয? 
রডরজটার িযাবভযাঃ িুবভাযটুররবত রেবয় ক্ষদখরফ 
ক্ষদফী দূেিায াবত, ক্ষিাবর উবঠ ‘ক্ষাজ’ রদবয় 
ক্ষরািজন ছরফ তুরবছ। এটা ক্ষতা শুধুভাে অভায 
জনযআ ম্ভফয বয়বছ।   
রযর িযাবভযাঃ  দূেিাঠািুবযয ারন্তটাও ক্ষিবড় 
রনরচ্ছ! তাযয প্ররতভা রল্পীবদয িাজ িযবত 
না রদবয় ‘ক্ষতাবি’ াবত রনবয় ক্ষরাবি রাপারারপ 
িবয। 
রডরজটার িযাবভযাঃ তুআও অরদযিাবরয ফুবড়া 
অয ফুরি গুবরাও অরদিাবর বড়  



 

 

 

 

 

 

অবছ।দূেিাঠািুয ক্ষতা ততরযআ 
িবয ক্ষরাবি মাবত ক্ষদখবত 
ায়। এিটু-অধটু না য় 
িবযবছ।তাবত বয়বছ টা 
িী!বফবত ভাবরাচনা ক্ষতায! 
রযর িযাবভযাঃ তা ফবর 
রাপারারপ িযবফ!এখন ক্ষতা 
ক্ষতাযা রংবি রি ছারড় না, 
ভুবখয রবতবয ঢুবি মা। 
রডরজটার িযাবভযাঃ অফায 
ক্ষআ! অভায জনয এখন ঘবয 
ঘবয ‘ভবডর’ াওয়া মায়। 
ক্ষরদন ভািি জুবিযফােি ক্ষপান 
িবয অভায় ধনযফাদ জানাবরা। 
ফরবরা অভায জনযআ 
‘ক্ষপফুি’-এয ‘ক্ষদওয়াবর’ 
‘পবটাগ্রাপায’-যা ঝুবর থাবি। 
রযর িযাবভযাঃ  তা ক্ষতা  

থািবফআ। অবে ছরফ তুরবত ক্ষেবর ক্ষতা ফুবিয াটায দযিায 
বতা। এখন ক্ষতা ‘এরডটং পটওয়যায’-এয গুঁবতায় িরিাতায় 
‘বযাযা ক্ষফরযবরর’ মিন্ত এবন ক্ষদয়। 
রডরজটার িযাবভযাঃ িী ক্ষৌবােয ফর তাবর। নযওবয়-ক্ষত না 
রেবয়আ িরিাতাবতআ ক্ষদখবত ারচ্ছ। তাছাড়া অভায অবযিটা 
‘রফবল গুণ’ ক্ষতা ফরাআ য়রন ক্ষতাবি। এআ ক্ষম রচোংফারদিযা 
খফবযয জনয ছরফ তুরবত রেবয় ভায ক্ষখবরা।‘তুআ’ বর ‘ক্ষতায’ 
রযরটাআ খুবর রনবতা।অফায বতা টািা রদবয় নতুন রযর রিনবত 
বতা।অয এখন খুফ ক্ষজায ছরফগুবরা ‘রডররট’ িবয ক্ষদবফ। 
রযর িযাবভযাঃ তা রঠি।রিন্তু তফুও রযর িযাবভযাবত রতযিাবযয 
‘পবটাগ্রাপায’-যা ছাড়া ক্ষম ক্ষ ছরফ তুরবত াযবফ না। 
রডরজটার িযাবভযাঃ তাবত িী! এখন ক্ষছবরয াবত 
‘রডএএরঅয’-‘এএরঅয’ না থািবর ক্ষভবয়য ফাফা রফবয়ও 
ক্ষদবফ না। তুআ ফযং অরভারযয এিবিাবণআ বড় থাি-‘আরেয়া’ 
ক্ষম ‘রডরজটার’ বচ্ছ। 

 



 

 

 

 

 

 

 

বূমভকম্পঃ টুকরযো টুকরযো জীফরনয ছমফ 

বূমভকরম্প কত প্রোণোমন। কত ক্ষয়ক্ষমত। মকন্তু তোয ভোরঝআ নগযজীফরন টুকরযো টুকরযো 

জীফরনয ছমফ। নোনো সৃ্মমতচোযরণ সআ ছমফয ভোরো গোঁথররন যর মফশ্বো। 

 সফচোযো মফজন, োরোরফন নো থোকরফন!  
যোহুর মভত্র 
ঘরয ফর মটমব সদখমছরোভ। সবোরটয খফয। 
ঠোৎ সদখরোভ, সচয়োযটো কোঁরছ। একটো 
প্লোমিরকয সচয়োরয ফরমছরোভ। ফয় ফোড়রছ , 
ওজনও ফোড়রছ। সরোন মদরত মগরয় অরগ দুফোয 
সচয়োয সবরঙরছ। বোফরোভ, এটোও সফোধ য় 
নড়ফড় কযরছ। বোঙর ফরর!  
অফোয বূমতত ওয়োয অরগ সচয়োযটো ফদরর 
সনওয়োআ বোর। এআ ভরন করয উরঠ দোঁড়োরোভ। 
ওভমন এমফম অনরে সদখরোভ , ুভন ফররছন, 
করকোতোয় বূমভকম্প রে , িুমডও কোঁরছ, 
সচয়োয সটমফর কোঁরছ। 
ফুঝরোভ, শুধু অভোয সচয়োয নয়, সগোটো 
ৃমথফীটোআ সফোধ য় নড়ফড় কযরছ। কী কযফ ? 
সফমযরয় মোফ, নোমক মটমবয মদরক তোমকরয় থোকফ ?  

নোভোয অরগআ মো ওয়োয রয় মোরফ। নোভররও 
সতো সগোটো ফোমড়টো ভোথোয উয হুড়ভুড় করয 
ড়রফ। প্লো, মবতু মররফ মচমিত ওয়োয 
একটো অঙ্কোও থোকরফ। 
মঠক তখনআ নতুন বূমভকোয় সদখো সগর শ্রীভোন 
মফজন যকোযরক। মতমন ফোযফোয ফরর চরররছন , 
অভোরদয মকন্তু সফমযরয় মোওয়ো উমচত। মতমন 
ফররছন। মকন্তু ুভন শুনরছআ নো। স বোলণ 
মদরয়আ চরররছ। তরফ গরোটো সমন কোঁো কোঁো। 
মফজন কুভোয োঞ্জোমফ সথরক ভোআররোরপোনটো 
খুররত মোরেন। ফোআ ফর অরছন। একো 
োরোরতও োযরছন নো। তরফ সফ বয় সরয় 
সগরছন, সফোঝো সগর। ভরন ভরন ফররোভ , োমররয় 
মোরফ সকোথোয় ? নোভোয অরগআ ফ সল। মকন্তু 
তখন মফজনফোফু এফ বোফোয ভরতো জোয়গোয় 
মছররন ফরর ভরন য় নো।  



 

 

 

 

 

 

 
ধনযফোদ বূমভকম্প 
ভহুয়ো বট্টোচোময 
অমভ থোমক সফোরোয়। প্রথভটোয় মকেু ফুঝরত োমযমন। 
অভোয চোয ফছরযয সছররও সফোরঝমন। ওয সফোঝোয 
কথোও নয়। অভোয োশুমড় ফরররন , অরভোমযটো 
নড়রছ। শুরুরত মফশ্বো কমযমন। রয ফুঝরোভ , মতযআ 
নড়রছ। 
অভযো এক তরোয় থোমক। প্রথরভ ভরন র , সছরররক 
মনরয় সফমযরয় মোআ। মকন্তু োশুমড়! এআ যীয মনরয় মতমন 
সতো নোভরত োযরফন নো। তোঁরক সপরর সযরখ সফমযরয় 
মোফ ? ফযোোযটো মতযআ খুফ খোযো ত। মনরজয  

স্বোভীরক কী ভুখ সদখোফ ? ভরন র, মো 
য়, সোক। ভযরর ফোআ একরেআ 
ভযফ। ভোরয়য কোরছ মগরয় ফরোভ।  
ভো ফরর, মোও, সতোভযো মনরচ চরর মোও। 
ফররোভ, নো, অনোরক একো সপরর মদরয় 
মোফ নো। মো য় সোক। 
করয়কমদন ধরযআ মকছু মকছু ফযোোরয ভন 
কলোকমল চরমছর। োশুমড়-ফউরয়য ম্পকয 
সমভন য়! মখন সথরভ সগর , জোনোরো 
মদরয় সদখরোভ , রনরক যোস্তোয় সনরভ 
সগরছ। োশুমড়ও সআ দৃয সদখররন। 
ফরররন, অয বয় সনআ। অভোরক জমড়রয় 
ধযররন। 
রনক বুর সফোধোফুমঝ, ম্পরকযয ভোরঝ 
জরভ থোকো রনক সভঘ সমন এক মনরভর 
রয সগর। দুজরনয তখন সচোখ ছরছর। 
অভোয চোয ফছরযয সছরর সদখর , ভো অয 
ঠোকুভো দুজরনআ কোঁদরছ।  



 

 

 

 

 

ধনযফোদ বূমভকম্প, তুমভ রনক পোটর ধমযরয়রছো। মকন্তু মনরজয জোরে রনক পোটররক সজোড়োও 

রোমগরয় মদরর। 

সক কতটো ফীযুরুল, সদখরোভ 
ম্লোন ফু 
অমভ মছরোভ মপর। ডোররৌম চত্ত্বরয অভোয 
মপ। সফ ুযোরনো ফোমড়। মতয ফরমছ , 
শুরুরত মকেু ফুঝরত োমযমন। োরয সটমফররয 
ঘটকদোরক সদখরোভ , জুরতো নো রয খোমর োরয়আ 
সদৌড়রেন। তোঁরক সদরখ নযযোও সদ-সদৌড়।  
ফুঝরোভ, সফোধ য় বূমভকম্প রে। অভোরদয 
মপ মতন তরোয়। মরপরট মনমিতবোরফ 
হুরড়োহুমড় রোগরফ। মঁমড় মদরয় এত দ্রুত নোভরত 
োযফ নো, তোও জোমন। মকন্তু মতয ফরমছ , ফোআ 
মখন োরোরে , তখন ফর থোকোয   ভরতো ো 
অভোয মছর নো। 
অচভকো এভন মকছু ভুূরতযআ সতো সফোঝো মোয় , 
সক কতটো বীতু, সক কতটো োী। সকউ দুঃখ 
সরত োরযন সবরফ ফ মবজ্ঞতোয কথো মরখমছ 
নো। তরফ মতযআ দোরুণ এক মবজ্ঞতো র। 
মোরদয খুফ োী ফরর জোনতোভ , সদখরোভ তোযো 

ফোয অরগ সদৌড় রোগোর। বয় সরতআ োরয। 
সটোআ স্বোবোমফক। মকন্তু ভুমকরটো র , সকউ 
সকউ স্বীকোয কযরত োরয নো। মনরচ সনরভও 
তোরদয ফোরতরো মোয় নো। একজন সতো ফরর 
ফর, যোস্তো সথরক এআ কোঁুমনটো সকভন সদখরত 
রোরগ, সটো সদখরত নোমক স সনরভ এররছ। 
 
ফমড খঁুরজও োওয়ো মোরফ নো!  
তরুণ যোয় 
অমভ তখন সভররোরত। এভমনরতআ সররন কোঁুমন। 
তোআ মকছু ফুঝরত োমযমন। নোভরোভ সন্ট্রোর 
সভররো সিরন। প্লযোটপরভয তখন সরন ধযোয জনয 
রনরক দোঁমড়রয় মছররন। সদখরোভ , ঠোৎ ফোআ 
সছোটোছুমট কযরছ। তখনও ফুঝরত োমযমন। 
ফযং, ভরন ভরন তোরদয গোরভে কযমছরোভ , এত 
তোড়োহুরড়োয কী অরছ ? ফোচ্চো সছররয ভরতো এত 
সছোটোছুমটয কী অরছ? একজন ফরর, বূমভকম্প 
রে। ফোআরয সফরযোরত রফ। অভোরক সছন  



 

 

 

 

 

 

 
সথরক রনরক ধোক্কো ভোযর। অমভও ছুটরত রোগরোভ। 
এআ ভয় ভোআরক সঘোলণো , ফোআরয প্রফর বূমভকম্প। 
অনোযো ফোআরয সফমযরয় মোন। এরত অযও সফম 
অতঙ্ক ছমড়রয় সগর। ফোআ ফোআরয সফমযরয় এরোভ। 
ততক্ষরণ ফয সথরভ সগরছ। মোক , োপ সছঁরড় 
ফোঁচরোভ। 
 
মোরদয সভররোরত মোওয়োয কথো মছর , তোরদয সকউ সকউ 
সদখরোভ, োত ফোমড়রয় টযোমি থোভোরে। এক ভমরোও 
টযোমি থোভোরে। রে থোকো তোয ফনু্ধ ফরর , চর, সথরভ 

সগরছ। সআ ভমরো , ফরর, ভোমটরত চোো 
ড়রর রোটোও খঁুরজ োওয়ো মোরফ নো। 
তোয সথরক যোমিরডরে ভযো রনক 
বোর। 
 
বূমভকম্প ও অভোরদয ‘সপফুকযত্ন’ 
মবক্টয মফশ্বো 
থোমক মোদফুরযয একটো সভর। 
ড়োরোনো কময। অজ আউমনবোমযমট ছুমটআ 
মছর। ভোরন, ক্লো মছর নো। সফ সফরোয় 
উমঠ। অজ তোড়ো নো থোকোয় উরঠমছ অযও 
সদমযরত। 
োড়োয সদোকোরন চো সখরয় , মটমপন করয 
ঘরয ঢুরকমছরোভ। মটমবরত একফোয 
সবোরটয খফয। শুধু ভোযোভোময অয ন্ত্রো 
সদখরত বোর রোগর নো। একটো মরনভো 
চোরোরোভ। ঠোৎ ঘযটো সমন সকঁর উঠর। 
ফমকছুআ কোঁরছ। বূমভকরম্পয মবজ্ঞতো 
অরগও মছর। 



 

 

 

 

 

উয তরোয় থোরক অযও করয়কজন। দুজন 
অআ মট সক্টরয অরছ। একজন ড়োরোনো সল 
করয সকোমচং কমম্পমটন যীক্ষোয সকোমচং 
মনরে। ওযোও সররট ওঠো োফমরক। দুজন 
ফোমড়রতআ মছর। 

 
ওযোও মঁমড় মদরয় দ্রুত সনরভ এর। ফোআ সনরভ 
এরোভ যোস্তোয়। ওরদয ভরধয একজরনয নোভ 
মফশ্ব। স োযোক্ষণ োরত সভোফোআর মনরয়আ 
থোরক। ফ ভয় সচোখ সভোফোআর মিরন। 
োযোমদন সপফুক অয সোয়োট অ ছোড়ো 
মকেু সফোরঝ নো। 
ফোআ তখন যোস্তোয়। সকউ সকউ খোমর োরয়আ 
সনরভ এররছ। সকউআ সপোন রে মনরত  

োরযমন। একভোত্র মফশ্ব , স সপোন মনরয় সফরযোরত 
সবোররমন। রনরকয সচোরখভুরখআ তখন অতরঙ্কয 
সয। মফরশ্বয সচোখ তখনও সভোফোআর মিরন। স 
মনরজআ সরমপ তুররছ। একফোয োএয ফোমড়য 
একজনরক ফরর , ছমফ তুরর মদরত। এবোরফআ 
খোন রনরযো ছমফ তুরর। তোযয অন ভরন 
এআফ ছমফ সোি কযো শুরু কযর।  
সপফুক সকোম্পোমন জোনরত োযরর , এআ 
দৃযটোরকআ তোরদয মফজ্ঞোরন ফযফোয কযত। 
এত অরডট মদরয় , কোরদয কোরছ কী প্রভোণ 
কযরত চোআর, সক জোরন! 

 
সগোটো ফোংরোআ কোঁমরয় মদর! 
মনফযোণ োত্র 
অভোয উয তরোয় থোরকন , যোয়ফোফু। কট্টয 
ফোভন্থী ভথযক। করকোতো সবোরটয য সথরকআ 
তোঁয ভন খোযো। গত করয়কমদন ধরযআ ফরছন , 
এটো অফোয সবোট রয়রছ নোমক! ফ রুট 
রয়রছ। জেররয যোজরে ফো কযমছ।  



 

 

 

 

 

অজ কোর সথরকও তোয ভন খোযো। নটোয 
ভয় একফোয সদখো র। ফররোভ , কী ফুঝরছন ? 
ফরররন, এটো অফোয সবোট রে নোমক ? গোরয়য 
সজোরয ফ দখর কযরত চোআরছ। একটোও ছোড়রফ 
নো। এবোরফ মজরত সতোযো কী কযমফ ? ভোনুল 
সতোরদয অযও সফম করয ঘৃণো কযরফ। 
 
কথোগুররো অভোয উরেরয নয় , তৃণভূররয 
উরেরয। ফোমড়রত ফর মনিয় মটমব সদখমছররন। 
বূমভকরম্পয অতরঙ্ক ফোআ ফোআরয। 

মতমনও সফমযরয় এররন োজোভো অয যরডো 
সগমঞ্জরতআ। তখন বূমভকম্প সথরভ সগরছ। 
যোয়ফোফুয ভন রড় সআ সবোরটআ। অরোরয 
ফোমড়য প্রোয় ফোআ সনরভ এরমছর। দু ’ফোমড় রয 
থোকো চেনদোয (মতমনও ফোভ ভনস্ক) মদরক 
সগররন যোয়ফোফু। 
 
অয থোকরত োযররন নো। ফররআ সপরররন , 
কোর সথরক তৃণভূমরযো কী কযরছ সদরখরছন! 
সগোটো ফোংরোটোরকআ কোঁমরয় মদর! 

 



 
 

 

 

 

 

ফনু্ধত্বেয অড়াত্বর 

কাগত্বজ ফনু্ধত্বেয নানা লরাবনীয় বফজ্ঞান। তায অড়াত্বর অত্বর কী ? জানত্বত বগত্বয় 
জীফত্বনয ঝঁুবক বনত্বয় ঘুত্বয এত্বরন। ত্বনক জানা কথা বরখত্বরন ংবতা ফারুআ।  

লকউ সু্কত্বরয ফনু্ধ, লকউ াড়ায। লকউ 
কত্বরত্বজয লতা লকউ বিউবনয। 
ফততভাত্বন লতা লপফুক, িুআিায, 
লায়ািযা অয কত বকছুয ভাধযত্বভ 
ফনু্ধত্বেয বযয লফত্বড় চরত্বছ। 
চাকবযত্বত ঢুকত্বর বপত্ব একদর ফনু্ধ। 
লেবর যাত্বঞ্জায ত্বর লেত্বন ফাত্বও 
ফনু্ধ জুত্বি মায়। জীফত্বনয নানা ফাঁত্বক 
কত ফনু্ধ অনায জনয ত্বক্ষা কত্বয 
অত্বছ। তফু অভাত্বদয ভন বত্বয না। 
অভযা বনতয নতুন ফনু্ধ খঁুজত্বত ফযস্ত 
থাবক। এক ভয় ত্রবভতাবরয খুফ চর 
বছর। বচবি বরত্বখ কত জানা ফনু্ধ 
াওয়া লমত। তাযয এর লনি। 
কুতি, লপফুক, িুআিায, 
লায়ািযা  -ভত্বজ লগর এআ প্রজন্ম। 
াবযত্বয় মাওয়া কত ফনু্ধত্বেয বদ 
বদর এআ লাযার লনিওয়াবকতং াআি। 
বপত্বয কাজ চুত্বরায়। ফাবড়য বপত্বযও 
লনি ভুত্বখা। লকউ লকউ াভত্বন 
লভাফাআর খচখচ কত্বয চত্বরত্বছ। 

ফাআ ফযস্ত ফনু্ধেত্বক ঝাবরত্বয় 
বনত্বত। বকন্তু এখাত্বনআ লথত্বভ থাকা 
নয়। ফনু্ধে অযও এক নতুন 
লচাযা বনত্বয় াবজয। ভাত্বঝ 
ভাত্বঝআ কাগত্বজ য়ত 
ত্রবভতাবরয বফজ্ঞান লচাত্বখ 
ত্বড়। না , বচবি ত্বত্রয লকানও 
াি লনআ। লফ াি লতা 
কত্বফআ উত্বি লগত্বছ। এখন ফনু্ধে 
যাবয াবজয যীত্বযয াতছাবন 
বনত্বয়। লকানও রুত্বকাছাাও লনআ। 
এত্বকফাত্বয লাজাািা চরত্বছ 
ফনু্ধত্বেয নাত্বভ যীয লদওয়া 
লনওয়ায কাযফায। কী কী থাত্বক 
লআ বফজ্ঞাত্বন? অুন, 
ফয়ানগুবরত্বত একফায লচাখ 
লফারাত্বনা মাক। 

 



 

 

 

 

 

 

 

(১)িকফায বয় লনআ, াআ / 
বভবেয়াভ লপ্রাপাআর ফনু্ধয ত্বে 
লেন্ডব/ললাজ বযত্বরত্বনয 
করুন। 
(২) ললাজ বযত্বরত্বনয ভাধযত্বভ 
উাজতন কত্বয ভত্বনয উচ্চাকাঙ্ক্ষা , 
স্বপ্ন ূযণ করুন।  
(৩) অবন বক বনঃে একাকীত্বে 
বুগত্বছন / প্রকৃত ফনু্ধয দ্বাযা 
বাত্বরাফাা লত্বত ও একাকীে দূয 
করুন যাবয বপত্ব অুন। 
বফশ্বা ও লগানীয়তায ত্বে 
ভত্বনয আচ্ছা ূযণ কত্বয ফনু্ধে 
করুন। ফ লজরায় বিক 
বযত্বলফা। আনকাত্বভয গযাযাবি। 
লোর পায চরত্বছ।  
(৪) েত, ফনু্ধত্বেয লছাঁয়া। 
চাবদাভত্বতা বযত্বলফা। লখারা ভত্বন 
ফনু্ধত্বেয ম্পত্বকতয জনয।  
(৫) জীফত্বনয বনঃেতা ও 
একাকীে দূয কযত্বত লপান 
করুন। 

(৬) ুআি লেন্ড। বতযকাত্বযয ফনু্ধে 
এফং যবঙন ম্পত্বকতয একভাত্র 
বিকানা। প্রবতবি লজরায় াববত।  
 
এভন অযও নানা ফয়ান। ত্বে লপান 
নম্বয। বফজ্ঞাত্বনয বালা মাআ লাক , 
বিক বযত্বলফা ফরত্বত কী লফাঝাত্বনা 
ত্বচ্ছ, তা ফাআ লফাত্বঝ। তফু ভত্বন 
র, একিু মাচাআ কত্বযআ লদখা মাক। 
লমাগাত্বমাগ কযরাভ ধভততরা চেত্বযয 
এভন একবি ংস্থায ত্বে। ভবরা 
শুত্বনআ উৎা লমন লফত্বড় লগর। 
জাবনত্বয় বদত্বরন , অনায লকানও 
খযচ রাগত্বফ না। লকানও লযবজত্বেন 
বপ রাগত্বফ না। ফযং ফাড়বত বকছু অয় 
কযত্বত াত্বযন। অনায জীফন 
ফদত্বর মাত্বফ। চত্বর অুন। বকছুিা 
বদ্বধা বছর। বয়ও বছর। তফু লগরাভ।  

 

   



 

 

 

 

 
 

একজন যাস্তায় দাঁবড়ত্বয়বছর। ল 
বার কত্বয লদত্বখ বনর। জাবনত্বয় 
বদত্বরন, অনায লকানও খযচ 
রাগত্বফ না। লকানও 
লযবজত্বেন বপ রাগত্বফ না। 
ফযং ফাড়বত বকছু অয় কযত্বত 
াত্বযন। অনায জীফন ফদত্বর 
মাত্বফ। চত্বর অুন। বকছুিা 
বদ্বধা বছর। বয়ও বছর। তফু 
লগরাভ। একজন যাস্তায় 
দাঁবড়ত্বয়বছর। ল বার কত্বয 
লদত্বখ বনর। তাযয বনত্বয় লগর 
একিা গবরয লবতয। লছাট্ট 
একিা বপ। এক ভবরা 
লখাত্বন ফত্ব। লফ ুন্দযীআ 
ফরা মায়। 

কথা ফাততাও লফ লগাছাত্বনা। 
জানত্বত চাআত্বরন , লকন ফনু্ধ 
খঁুজবছ। কী ফরফ, লভািাভুবি 
ততবয ত্বয়আ বগত্বয়বছরাভ। 
ফররাভ, অযও বকছু উাজতন 
কযত্বত চাআ। এফায লআ ভবরা 
ফুবঝত্বয় বদর কী কী কযত্বত 
ত্বফ। প্রথত্বভআ একবি পভত 
বপরা। লখাত্বন বনত্বজয নাভ , 
বিকানা, লপান নম্বয বরখত্বত 
ত্বফ। বরখত্বত ত্বফ ফয় , 
ওজন, উচ্চতা। জভা বদত্বত ত্বফ 
ছবফ। অবভ ফয ছবফ জভা 
বদআবন। তত্বফ বিকানা 
বদত্বয়বছরাভ ুত্বযািাআ বুর।  

লআ ভবরা ফরর, ফাবড়য 
নুভবত অত্বছ লতা! অবভ 
ফররাভ, এফ কাজ বক লকউ 
ফাবড়ত্বত বজত্বজ্ঞ কত্বয নাবক? 
অবনআ বক ফাবড়ত্বত বতয কথা 
ফত্বর এআ চাকবযিা কযত্বত 
এত্ববছত্বরন? তখন লআ ভবরা 
অযও প্রশ্ন কযত্বত রাগর। 
অত্বগ কখনও াযীবযকবাত্বফ 
কাযও ত্বে বভবরত ত্বয়বছ 
বকনা, ফাআত্বয লমত্বত অবি 
অত্বছ বকনা। ফাবনত্বয় ফাবনত্বয় মা 
মা ফরায ফররাভ। 

 



 

 

 

 
 

 

 

কী যকভ িাকা াওয়া লমত্বত াত্বয? কীবাত্বফ কাজ য়? বকছুিা অবা াওয়া 
লগর। কাযা লনআ এআ তাবরকায়? কত্বরত্বজ ছাত্রী লথত্বক গৃফধূ, োক্তায লথত্বক 
ববক্ষকা, বফধফা লথত্বক বেত্ববাবত।  

 
াযীবযক তৃবিও র, অফায 
ফাড়বত উাজতনও ত্বয় লগর। 
বাত্বফয তাড়নায় নাভ লরখাত্বচ্ছ, 
এভন ংখযাও কভ নয়। অয 
ুরুলত্বদয ভত্বধয  লখাত্বন উচ্চ  
দস্থ অভরা লথত্বক যকাবয 
চাকুত্বয, ফযফায়ী লথত্বক 
প্রত্বভািায। ুবরব ঝাত্বভরা? ওআ 
ংস্থাআ অনাত্বক অশ্বস্ত কযত্বফ, 
ওফ বয় াত্বফন না। অভযা 
নানা জায়গায় ভাত্বাাযা বদআ। 
বকচু্ছ ত্বফ না। 

ভূরত, িাকা অদায় য় লছত্বরত্বদয 
কাছ লথত্বকআ। লকউ লম বনত্ববতজার 
ফনু্ধত্বেয জনয লপান কত্বযত্বছ না, 
এিা ফাআ লফাত্বঝ। শুধু লদত্বখ 
লনওয়া য়, কায াভথতয লকভন। 
লমভন িাকা লপরত্বফন, লতভন 
ুন্দযী াত্বফন। প্রথত্বভআ নাভ 
লযবজত্বেন কযত্বত ত্বফ। তায 
জনয লকাথাও রাত্বগ ১১০০ িাকা, 
লকাথাও অড়াআ াজায। এযয 
দপায় দপায় ‘বযত্বলফায’য জনয 
অরাদা  

খযচ লতা অত্বছআ। জানত্বত চাওয়া 
ত্বফ, কী যকভ ফনু্ধ তাঁয ছন্দ। 
কত্বরজ ছাত্রী নাবক গৃফধূ, বিভ 
নাবক লভািা, ফযকভ ফযফস্থাআ 
অত্বছ। লদখাত্বনা ত্বফ কযািারগ। 
কায কী লযি, তাও জাবনত্বয় 
লদওয়া ত্বফ। লযত্বি লালাত্বর 
বাত্বরা, নআত্বর কভ লযত্বি লচষ্টা 
করুন। লকাথাও লকাথাও দযাদবয, 
অফায লকাথাও বপক্সে লযি। 
ফবকছু লফাঝা র। 



 

 

 

 
 

 

এখাত্বনও নানা যাত্বকজ। কত্বয়ক 
ঘণ্টায জনয াবিধয চান , নাবক 
াযাবদত্বনয জনয বনত্বয় লমত্বত চান ? 
বদন াঁত্বচত্বকয জনয ফাআত্বয বনত্বয় 
লমত্বত চান? ফ যকভ ফযফস্থাআ অত্বছ। 
খযচ? বদন বছু কুবড় াজায লথত্বক 
এক রাখ। তায একিা ং ায় ওআ 
ফনু্ধে কাবয ংস্থা, অয একবি ং 
লআ নাভ লরখাত্বনা ভবরা। একফায 
নাভ লরখাত্বর অয বনস্তায লনআ। ওআ 
ংস্থায কথাআ অনাত্বক শুত্বন চরত্বত 
ত্বফ। কখন লকান লাত্বয়ত্বিয কাত্বছ 
লমত্বত ত্বফ, তা ওআ ংস্থায কথাআ 
অনাত্বক শুত্বন চরত্বত ত্বফ। কখন 
লকান লাত্বয়ত্বিয কাত্বছ লমত্বত ত্বফ , তা 
ওআ ংস্থাআ ফত্বর লদত্বফ। ফাবড়ত্বত ফা 
াড়ায লভাত্বড় গাড়ী বগত্বয় তুত্বর 
অনত্বফ। অফায লছত্বড়ও অত্বফ। 
তাত্বদয কথা ভত্বতা চরত্বর ভযা 
লনআ। বকন্তু না শুনত্বরআ লনত্বভ অত্বফ 
নানা বফমতয়। অনায ফাবড়য বিকানা 
লতা জানাআ অত্বছ। অবন য়ত শুধু 
বনত্বজয নম্বয িুকুআ জাবনত্বয়ত্বছন , বকন্তু 
অনায ফাফা ফা স্বাভীয নম্বয তাত্বদয 
কাত্বছ বিক লঁত্বছ লগত্বছ।  

কীবাত্বফ লজাগাড় কত্বয , তাযাআ 
জাত্বন। লাত্বিত্বর ফা নয লকাথাও 
কখন লম অবন কযাত্বভযা ফন্দী 
ত্বয় লগত্বছন, অবন বনত্বজও 
জাত্বনন না। লআ ফ লগান 
ভুূত্বততয ছবফ মত্বে াভত্বর 
যাত্বখ এআ ংস্থা গুবর। মখনআ 
অবন তাত্বদয কথায লখরা 
কযত্বফন, তখনআ অত্বস্ত অত্বস্ত 
ব্ল্যাকত্বভবরংত্বয়য বকায ত্বফন। 
অনায স্বাভীয লভাফাআত্বর য়ত 
লপান অত্বফ। লকউ য়ত 
ফাবড়ত্বত োকত্বতও চত্বর অত্বফ। 
তাত্বতও কাজ না ত্বর এভ এভ 
এ কত্বয লফ ছবফ নানা 
জায়গায় লঁত্বছ লদওয়ায হুভবকও 
থাকত্বফ। থতাৎ , বনত্বজয আত্বচ্ছয় 
নাভ লরখাত্বনা মায় , বকন্তু লফবযত্বয় 
অায যাস্তািা অনায জানা 
লনআ। 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

এভন ত্বনক ভবরাআ অত্বছ, মাযা বফত্বয়য অত্বগ বকছু প্রত্বরাবত্বন য়ত নাভ 
বরবখত্বয়বছর বকন্তু বফত্বয়য য, আচ্ছা না থাকত্বরও তাত্বদয কাজ কত্বয লমত্বত 
ত্বচ্ছ। এভনবক গবতফতী ফস্থাত্বতও অনায ছাড় লনআ।  
তখনও ছুিত্বত ত্বফ গ্রাকত্বক ‘বযত্বলফা’ বদত্বত। 
চাআত্বরও লফবযত্বয় অায উায় লনআ। লানা 
মায়, এআ পাঁদ লথত্বক লফবযত্বয় অত্বস্ত না লত্বয 
দুএকজন অত্মতযাও কত্বযত্বছ। অযও লমফ 
তথয লফবযত্বয় এর তা ভাযাত্মক। ারীনতায 
কাযত্বণ লগুত্বরা লরখা উবচত ত্বফ না। ফবকছু 
এত লখারাত্বভরা। ফ বকছুআ ত্বচ্ছ এত্বকফাত্বয 
প্রকাত্বয, বদত্বনয লফরায়। ফ অবথতক লরনত্বদন 
য় প্রথভ াবযয যাষ্ট্রায়ে ফযাত্বেয ভাধযত্বভ। থচ 
কাযও বকছু কযায লনআ! 

লকউ লকউ বফজ্ঞাত্বন দাবফ কত্বয যকাবয 
স্বীকৃত। লচাত্বখয াভত্বন কত্বতাত্বযি কায়দায় 
ফাত্বধ চরত্বছ লদ ফযফায মতা লকি। কাগত্বজ 
থাকত্বছ ঢারাও বফজ্ঞান। লকানও বকছুআ 
ুবরত্বয নজত্বয ড়ত্বছ না  !ভাত্বঝ ভাত্বঝ 

একফায ভধুচত্বে ানা  !ফযা , এখাত্বনআ দাবয়ে 
লল। লআ োবেন চরত্বতআ থাত্বক।  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ফাংরা চরচ্চিত্রে শক্সচ্চয়য 

শাবন চন্দ 

ফচ্চরঈত্রড শক্সচ্চয়য চ্চনত্রয় নানা 
গত্রফলণা, যীক্ষা-চ্চনযীক্ষায ন্ত 
শনআ, শখাত্রন টচ্চরঈড তথা 
ফাংরা চরচ্চিত্রে এআ াত্রত্রফয 
ভযাচ্চজক ততটা কামযকযী 
নয়।টচ্চরঈড তাঁয কাচ্চচ্চন চ্চনত্রয় 
শতভন শকান ছচ্চফ কত্রযচ্চন। শআ 
কত্রফ ‘প্তদী’শত ‘ওত্রথত্ররা ’ এয 
দৃত্রয চ্চবনয় কত্রযচ্চছত্ররন ঈত্তভ-
ুচ্চচো। নফদয শআ ংরা 
ফত্ররচ্চছত্ররন ঈৎর দত্ত। ১৯৬৩-
শত ঈত্তভ কুভায চ্চবনয় 
কত্রযচ্চছত্ররন ‘ভ্রাচ্চন্তফরা’-এ।তাও 
শটা প্রাথচ্চভকবাত্রফ ‘ইশ্বযচন্দ্র 
চ্চফদযাগত্রযয শরখা মা অফায 
‘কত্রভচ্চড ফ এযয ’ ফরম্বত্রন 
শরখা। 

ফয ফাংরা চরচ্চিত্রে 
শক্সচ্চয়য চ্চনবযযতা চ্চনত্রয় 
ফযাখযা কযত্রত শগত্রর ভত্রন 
যাখত্রত ত্রফ ফাংরা চ্চকন্তু তাঁয 
অন াচ্চতয বান্ডাত্রয 
চ্চযূণয।মচ্চদও নাটত্রক 
শক্সচ্চয়ত্রযয প্রবাফ যত্রয়ত্রছ 
চ্চকন্তু ফাংরা গদয াচ্চত্রতয তাঁয 
প্রবাফ ততটা ঈজ্জ্বর নয়,কাযণ 
এ শদত্রয ঈৎকৃষ্ট গদয াচ্চতয 
এফং এত্রকয য এক ননয 
প্রচ্চতবাধয শরখত্রকয 
অচ্চফবযাফ।একচ্চদত্রক 
যফীন্দ্রনাথ-যৎ্চন্দ্র চ্চকংফা 
ভাচ্চনক চ্চফবূচ্চত তাযাঙ্কয 
নযচ্চদত্রক যচ্চফনু্দ –ভত্রয 
ফু, ুচ্চচো বট্টাচাময  

শপ্রভ,যয, শযাভযান্স,প্রকৃচ্চত 
চ্চকংফা শযাভাঞ্চকয গল্প এঁত্রদয 
শরখনী গুত্রণ এআ ভস্ত 
ঈাদানআ ফাংরা াচ্চতযত্রক 
কাত্রর কাত্রর ভৃদ্ধ কত্রয 
এত্রত্রছ। 
ফাংরায এআ শফযাভত্রক-
শপরুদায াম্রাত্রজয ভযাকত্রফথ 
চ্চকংফা যাভত্ররট শকাথাও শমন 
শতভন প্রবাফ চ্চফস্তায কযত্রত 
াত্রযচ্চন।তযচ্চজৎ যায় শথত্রক 
ঋচ্চিক ঘটক ফাআ াচ্চতয 
চ্চনবযয ছচ্চফ কত্রযত্রছন। 
চ্চফবূচ্চতবূলত্রণয গল্প চ্চনত্রয় 
তযচ্চজত কারজয়ী ছচ্চফ 
কত্রযত্রছন। এভনচ্চক ‘চ্চিদ 
যাজগুরু’য গল্প ফরম্বত্রন 



 

 

 

 

 

 
‘শভত্রঘ ঢাকা তাযা’ কত্রযত্রছন ঋচ্চিক ঘটক ,ংকত্রযয 
‘শচৌযঙ্গী’ শথত্রক জয় শগাস্বাভীয ‘মাযা ফৃচ্চষ্টত্রত 
চ্চবত্রজচ্চছর’ -ফাংরা াচ্চত্রতযয গল্প চ্চনত্রয় ছচ্চফয শতা ন্ত 
শনআ দযায় ফায ফায এত্রত্রছন ভত্রয ফু ,ভত্রয 
ভজুভদায ুনীর গত্রঙ্গাাধযায় ,চ্চকন্তু শক্সচ্চয়য? 

ফাংরা চরচ্চিে মখন াত্রতয কাত্রছআ এত্রতা 
চ্চকছু চ্চনতয-নতুন ৃচ্চষ্ট ,নানান গল্প শত্রয় 
মাত্রে,শখাত্রন ঠাৎ কত্রয তরচ্চ-তরা 
গুচ্চটত্রয় চ্চফত্রদত্র াচ্চি শদওয়ায ঝুঁচ্চক 
শনয়চ্চন।  

তত্রফ এ কথা ুত্রযাুচ্চয চ্চঠক নয় শম ফাংরা 
চ্চত্রনভায় শক্সচ্চয়য ব্রাতয।কাযণ তীত্রত 
‘ভ্রাচ্চন্তচ্চফরা’ ফতযভাত্রন ‘হৃদভাঝাত্রয’ ততচ্চয 
ত্রয়ত্রছ। এ ছািাও ণযা শন শযাচ্চভও 
জুচ্চরত্রয়ট নুযত্রণ ‘অযচ্চনগয’ ততচ্চয 
কযত্রছন এফং শানা মাত্রে ঞ্জন দত্ত 
‘যাভত্ররট’ ততচ্চয কযত্রছন,শমখাত্রন ভুখয 
চচ্চযত্রে যত্রয়ত্রছন যভব্রত ,গাগযী প্রভুখ। 
তৎকারীন শপ্রক্ষাত্রট শরখা কাচ্চচ্চন 
ফতযভাত্রন একটু নাটকীয় ত্রত াত্রয তত্রফ 
তাঁয কাচ্চচ্চনয শম জীফন দযন তা বচ্চফলযৎ 
প্রজন্মত্রকও নুপ্রাচ্চণত কযত্রফ অয এআ 
কাযত্রণআ ৪৫০ ফছয ত্রযও তাঁত্রক চ্চনত্রয় 
চ্চত্রনভা ত্রে এফং বচ্চফলযত্রতও চ্চতচ্চন 
স্বভচ্চভায় চ্চফযাজ কযত্রফন। 



 

 

 

 

 

তত্রফ এ কথা ুত্রযাুচ্চয চ্চঠক নয় শম ফাংরা 
চ্চত্রনভায় শক্সচ্চয়য ব্রাতয।কাযণ তীত্রত 
‘ভ্রাচ্চন্তচ্চফরা’ ফতযভাত্রন ‘হৃদভাঝাত্রয’ ততচ্চয 
ত্রয়ত্রছ। এ ছািাও ণযা শন শযাচ্চভও জুচ্চরত্রয়ট 
নুযত্রণ ‘অযচ্চনগয’ ততচ্চয কযত্রছন এফং 
শানা মাত্রে ঞ্জন দত্ত ‘যাভত্ররট’ ততচ্চয 
কযত্রছন,শমখাত্রন ভুখয চচ্চযত্রে যত্রয়ত্রছন 
যভব্রত,গাগযী প্রভুখ। 
তৎকারীন শপ্রক্ষাত্রট শরখা কাচ্চচ্চন ফতযভাত্রন 
একটু নাটকীয় ত্রত াত্রয তত্রফ তাঁয কাচ্চচ্চনয 
শম জীফন দযন তা বচ্চফলযৎ প্রজন্মত্রকও 
নুপ্রাচ্চণত কযত্রফ অয এআ কাযত্রণআ ৪৫০ ফছয 
ত্রযও তাঁত্রক চ্চনত্রয় চ্চত্রনভা ত্রে এফং 
বচ্চফলযত্রতও চ্চতচ্চন স্বভচ্চভায় চ্চফযাজ কযত্রফন। 
 
ভ্রাচ্চন্তচ্চফরা 
১৯৬৩ খ্রীঃ ভ্রাচ্চন্তচ্চফরা চ্চত্রনভাচ্চট প্রাথচ্চভকবাত্রফ 
১৮৬৯ খ্রীঃ শরখা ইশ্বয চন্দ্র চ্চফদযাাগত্রযয 
‘ভ্রাচ্চন্তচ্চফরা’ ফরম্বত্রন ততচ্চয ত্রয়চ্চছর। 
প্রকৃতত্রক্ষ ‘ভ্রাচ্চন্তচ্চফরা’ শক্সচ্চয়ত্রযয  

‘The comedy of errors’ –শক নুযণ 
কত্রযআ শরখা ত্রয়চ্চছর। 
চ্চত্রনভায শাস্টায 

 
মচ্চদও ভূর গল্প ফহুকার অত্রগয শপ্রক্ষাত্রট 
শরখা,এআ চ্চত্রনভায ভধয চ্চদত্রয় তাঁত্রক অফায 
নতুন কত্রয চ্চপচ্চযত্রয় অনা য়।  
এআ চ্চত্রনভায চ্চযচারক চ্চছত্ররন ভনু শন। এআ 
চ্চত্রনভায ভুখয চচ্চযত্রে চ্চবনয় কত্রযন ঈত্তভ 
কুভায,বানু ফত্রন্দাাধযায়,ন্ধ্যা যায় এফং াচ্চফচ্চে 
চত্রট্টাাধযায়। চ্চত্রনভাচ্চতয ংগীত চ্চযচারক 
চ্চছত্ররন যাভর চ্চভে।  



 

 

 

 

 

কাচ্চচ্চন 
একজন ফাঙাচ্চর ফযাফায়ী এফং তায চাকয 
ফযফায খাচ্চতত্রয একফায এক শছাট ত্রয মান 
,চ্চকন্তু শখাত্রন চ্চগত্রয় তাযা তাত্রদয ভত্রতাআ হুফহু 
একআ দুজন ফযাচ্চিত্রক শদখত্রত ান অয এখান 
শথত্রকআ ভযায শুরু। এযয নানান এত্রকয 
য এক ভযায় িত্ররন এযা অর নকত্ররয 
চ্চবত্রি নানান ঝাত্রভরা ত্রত রাগর তা কখত্রনা 
ফযাফায কাত্রজ অফায  কখত্রনা চ্চনত্রজয ফঈত্রয়য 
াত্রথ এআ বাত্রফ এত্রগাত্রত থাত্রক চ্চত্রনভা নানান 
ভজায ঘটনায ভাধযত্রভ। 
 
ভজায দৃত্রয বানু ফত্রন্দযাাধযায় ও ঈত্তভ কুভায 
ঝাত্রভরা চূিান্ত মযাত্রয় শঁছাত্রর একচ্চট দু্ভত 
যত্রযয ঈদ্ঘাটন হ্য়-অত্রর তাযা জানত্রত াত্রয 
শম তাযা অত্রর শছাত্রটাত্রফরায় চ্চফচ্চেন্ন ত্রয় 
মাওয়া দুআ মভজ বাআ।ঈত্তভ কুভায অয বানু 
ফত্রন্দাাধযাত্রয়য দুযন্ত চ্চবনয় এআ চ্চত্রনভাত্রক 
এক অরাদা ভাো দান কত্রয।  

হৃদভাঝাত্রয 
শক্সচ্চয়ত্রযয ৪৫০ ফছত্রয তাঁয চ্চফখযাত ৃচ্চষ্ট 
‘ওত্রথত্ররা ’ ফরম্বত্রন এআ চ্চত্রনভা ততচ্চয য়। 
২০১৪-এয ১১ আ জুরাআ এআ ছচ্চফ ভুচ্চি ায়। 
চ্চত্রনভায শাস্টায 

 
ছচ্চফয চ্চযচারক চ্চছত্ররন যঞ্জন শঘাল।ভুখয চচ্চযত্রে 
চ্চবনয় কত্রযন অচ্চফয চত্রট্টাাধযায় ,যাআভা 
শন,আন্দ্রাীল যায়,ফরুন চন্দ,রুন 
ভুখাজযী,শাাগ শন প্রভুখ।ংগীত চ্চযচারনা 
কত্রযন ভয়ূখ শবৌচ্চভক,চ্চত্রনভাত্রটাগ্রাচ্চপ কত্রযন ীলয 
যায়।চ্চত্রনভাচ্চট প্রত্রমাজনা কত্রযত্রছন য়ন-
চ্চপ্রয়াংী চ্চপল্ম।চ্চত্রনভায ফাত্রজট চ্চছর ৮০ রক্ষ 
টাকা। 

 



 

 

 

 

 

কাচ্চচ্চন 
‘Character is the destiny’ – এআ চ্চত্রনভায 
ভূর চ্চথভ।ত্রঙ্কয প্রত্রপয চ্চবচ্চজৎ এক ফৃচ্চষ্টয 
ন্ধ্যায় শদত্রখ শদফমানীত্রক ,তাযয তায শপ্রত্রভ 
ত্রি।দুজত্রন চ্চফত্রয় কযায চ্চদ্ধান্ত শনয়।  চ্চকন্তু 
চ্চবচ্চজৎত্রক তাঁয এক ছােীও 
বাত্ররাফাত্রতা।এযয ঘটনাক্রত্রভ তাযা 
অন্দাভাত্রন চত্রর মায় , শখাত্রন চ্চগত্রয় ুত্রখয 
ংায শুরু কত্রয। 
 শপ্রত্রভয দৃত্রয চ্চব-শদফমানী 
  তাযয শখাত্রন শদখা য় শদফমানীয শছাট 
শফরায ফনু্ধ্ শুভ্রয াত্রথ ধীত্রয ধীত্রয চ্চবচ্চজৎ এআ 
র্ম্যত্রক ত্রন্দ কযত্রত থাত্রক। এচ্চদত্রক এক 
শজযাচ্চতত্রলয কথা তায ভনত্রক অযও জচ্চটর কত্রয 
শতাত্রর এচ্চদত্রক ঠাৎ কত্রয একটা যাচ্চক্সত্রডত্রে 
শুভ্র ভাযা মায়। তাযয এ ত্রন্দ অত্রযা বয়ার 
রূ শনয়,ভত্রন াত্রফাত্রধয ন্তর্দ্যন্দ্ব শুরু য় মায 
চ্চযণাত্রভ চ্চব তায চ্চনত্রজয বারফাাত্রক তযা 
কত্রয। 

বাত্ররাফাায ভৃতুয 
এআ চ্চত্রনভায একচ্চট চ্চফত্রল  তফচ্চষ্টয চ্চছর এআ 
চ্চত্রনভাচ্চট ৩৩ ফছয য (তন চ্চনায ‘ফুজ 
র্দ্ীত্রয যাজা ’য) য প্রথভ অন্দাভান-চ্চনত্রকাফয 
র্দ্ীুত্রঞ্জ শুচ্চটং য়। এআ চ্চত্রনভাচ্চট প্রথভ প্তাত্র 
শবাত্রফ চত্ররচ্চন চ্চকন্তু ত্রযয চ্চর্দ্তীয় এফং তৃ্তীয় 
প্তাত্র াপরয রাব কত্রয।  
 স্বীকৃচ্চত 
 এচ্চট ‘FILM LONDON’ শথত্রক চ্চফত্রল স্বীকৃচ্চত 
ায়।এআ চ্চত্রনভা চ্চচেনাটয  ‘UGC 
  LITERATURE ARCHIVE’-এয ন্তযবুি 
ত্রয়ত্রছ। এআ চ্চত্রনভাচ্চট ভাত্ররাচত্রকয প্রংা 
ায়। চ্চকন্তু Pre-release াফচ্চরচ্চচ্চটয বাত্রফ 
এআ চ্চত্রনভাচ্চট ফক্স চ্চপত্র শতভন াপরয 
ায়চ্চন। 
জাচ্চরভ শৌদাগয 
১৯৪১খ্রীঃ শজ শজ ভযাডান   এআ ছচ্চফ ততচ্চয 
কত্রযন।এআ চ্চত্রনভাচ্চট‚MERCHANT OF 
VENICE ‚  ফরম্বত্রন ততচ্চয ত্রয়চ্চছর। 

 



 

 

 

 

 

এআ চ্চত্রনভায ভুখয চচ্চযত্রে চ্চবনয় কত্রযন খচ্চরর 
খাজ্জন,যাচ্চন শপ্রভরতাএফং ায়দায ফচ্চন্দ। 
প্রত্রমাজক ংস্থা চ্চছত্ররন যাধা চ্চপল্ম শকার্ম্াচ্চন। 
কাচ্চচ্চন 
এক চ্চনষু্ঠয ফযাফায়ীয গল্প। ফনু্ধ্ত্রেয ুত্রমাগ 
চ্চনত্রয়,বাত্ররা ফযফায কত্রয প্রথত্রভ তাত্রক টাকা 
ধায শদওয়া এফং চ্চযচ্চস্থচ্চতয ুত্রমাগ চ্চনত্রয় তায  

প্রাণ নাত্রয শচষ্টা এআ চ্চফলয়ত্রক চ্চনত্রয় এআ 
চ্চত্রনভায গল্প অফচ্চতযত। 
১৯৪১খ্রীঃ ততচ্চয এআ চ্চত্রনভা ঈস্থাত্রনয চ্চদক 
শথত্রক ততটা হৃদয়গ্রাী না ত্ররও বাযতীয় 
চ্চত্রনভায অচ্চদরত্রে ততচ্চয এআ চ্চত্রনভা তৎকারীন 
ভত্রয় মত্রথষ্ট প্রবাফ শপত্ররচ্চছর।   

 



 

 

 

 

 

 

 

যাষ্ট্রেয কাষ্ট্রে ব্রাত্যজন , ত্ফু ঙ্গীত্ রুদ্ধ য়নন 

কুণার দাগুপ্ত 

 
 



 

 

 

 

 

 

সই কুনি আজও চষ্ট্ররষ্ট্রে। াষ্ট্রত্য দষ্ট্রকয 
ভাঝভানঝ ভয় সেষ্ট্রক সকষ্ট্রে ফহু ধযষ্ট্রনয 
যকায এষ্ট্রষ্ট্রে। জনত্া , কংষ্ট্রে , নফ সজ ন, 
ষ্ট্রযক নকনষ্ট্রভয। যাজনীনত্ , অেথনীনত্, নল্পনীনত্ 
ভষ্ট্রধয প্রষ্ট্রবদ োকষ্ট্ররও নকষ্ট্রায কুভাষ্ট্রযয ষ্ট্রঙ্গ 
ভযাযােন মুষ্ট্রদ্ধ সকানও ােথকয সনই। নকষ্ট্রাষ্ট্রয 
কুভাষ্ট্রযযও সকানও যােীয় স্বীকৃনত্ সনই। ৭৮ 
আয ন এভ সযকর্থ সেষ্ট্রক শুরু কষ্ট্রয ার 
আভষ্ট্ররয নর্নবনর্ , তৃ্ত্ীয় গাঙু্গনরয গান ভানুষ্ট্রলয 
ভনিষ্ট্রেয সকাল সেষ্ট্রক সকালান্তষ্ট্রয ঘুযাক 
সেষ্ট্রয়ষ্ট্রে ঞ্চা ফেষ্ট্রযয সফন ভয় ধষ্ট্রয। গান 
নফষ্ট্রেত্ায ফযাঙ্ক ফযারান্স সফষ্ট্রেষ্ট্রে ত্াঁয গান 
সফষ্ট্রচ। কন নঙ্গাযযা নঙ্গায ষ্ট্রয়ষ্ট্রেন ত্াঁয গাষ্ট্রন 
স াঁট নভনরষ্ট্রয়। নকন্তু চরন্ত ট্র্যানর্ষ্ট্রন সব্রক চাা 
য়নন। উষ্ট্রক্ষায আষ্ট্রযক নাভ সমন নকষ্ট্রায 
কুভায। চাষ্ট্রযয দষ্ট্রকয সলাষ্ট্রধথ ে চরা শুরু। 
শুরুষ্ট্রত্ই সল ষ্ট্রয় মাওয়ায কো নের। 
ভুম্বইষ্ট্রয়য নিনায দ্মাকয নবারকাষ্ট্রযয দা 
ষ্ট্রত্ াযত্ নকষ্ট্রায কুভাষ্ট্রযয। নবারকায 
প্রনত্বা োকা ষ্ট্রেও বাযত্ীয় দষ্ট্রর ুষ্ট্রমাগ 
াননন সফনদ, চেষ্ট্রেয, প্রন্ন, সফঙ্কট যাঘফনযা 
োকায়। নকষ্ট্রায কুভায মেন সে ফযাক শুরু 
কযষ্ট্ররন, ত্েন ভুম্বইষ্ট্রয়য ভয়দাষ্ট্রন যষ্ট্রয়ষ্ট্রেন 
ত্ারাত্ ভাভুদ, ভম্মদ যনপ, ভান্না সদ, সভন্ত 
কুভায, ভুষ্ট্রকযা। এষ্ট্রদয ভষ্ট্রধয যনপ , ত্ারাত্ 
ভাভুদষ্ট্রদয ভাযকাটানয ফাজায।  

সনৌাদ, সযান, ঙ্কয- জয়নকষ্ট্রন ওন 
নাইয়াষ্ট্রযয ভষ্ট্রত্া ঙ্গীত্ নযচারকযা যনপ , 
ভান্নাষ্ট্রত্ই আক্ত নেষ্ট্ররন। চীন সদফফভথণ 
অনিষ্ট্রজনটুকু না সজাগাষ্ট্রর প্রনত্বায সর্ে 
ানটথনপষ্ট্রকট সরো ষ্ট্রয় সমত্ সই ভষ্ট্রয়ই।  

 
নকেু ননষ্ট্রজয েনফ আয নকেু সদফানষ্ট্রেয , এই 
ননষ্ট্রয়ই াঁষ্ট্রচয দষ্ট্রকয নকষ্ট্রায কুভায। আয 
ত্াযই ভষ্ট্রধয সইং সগস্ট, পানু্ট জাত্ীয় েনফষ্ট্রত্ 
গান নট ষ্ট্রয়ষ্ট্রে। নকন্তু নদরী কুভায , যাজ 
কাুষ্ট্রযয ভষ্ট্রত্া নায়কযা সত্া যনপ , ভুষ্ট্রক ফা 
ত্ারাষ্ট্রত্ই আটষ্ট্রক নেষ্ট্ররন। সগাটা াঁষ্ট্রচয দষ্ট্রক 
াষ্ট্রত্ সগানা নকেু গান সগষ্ট্রয়নেষ্ট্ররন নকষ্ট্রায 
কুভায। েষ্ট্রয়য দষ্ট্রকও েুফ একটা বার মায়নন 
নকষ্ট্রায নকষ্ট্রায কুভাষ্ট্রযয। ঙ্কয- জয়নকষ্ট্রলন , 
ানম্ম কাুষ্ট্রযয জুনট ভানথনর্জ সফষ্ট্রঞ্চয ভষ্ট্রত্া 
সদৌষ্ট্রেষ্ট্রে। ষ্ট্রঙ্গ ভম্মদ যনপ। যাজ কাুয 
ভষ্ট্রজনেষ্ট্ররন ভুষ্ট্রকষ্ট্র। ভাষ্ট্রঝ ভান্না সদ।  



 

 

 

 

 

 
 

 

ঙ্গীত্ নযচারকযাও রাইন রাগাষ্ট্রনা শুরু কযষ্ট্ররন 
ভুম্বইষ্ট্রয়য সগৌযীকুষ্ট্রেয াভষ্ট্রন। সক সনই সই রাইষ্ট্রন ? 
ঙ্কয- জয়নকষ্ট্রলণ, ভদন সভান, ওন নাইয়ায, 
রক্ষ্মীকান্ত – যাষ্ট্রযরার, করযাণনজ- আনেনজ , আয 
নত্া ুত্র দুই ফভথণ সত্া নেষ্ট্ররনই। নায়কষ্ট্রদয ভষ্ট্রধয 
মাযা ভম্মদ যনপষ্ট্রকই েে কযষ্ট্রত্ন , ত্াঁযাও ত্েন 
নকষ্ট্রায কষ্ট্রেয জনয আকূর। এই দষ্ট্রর নেষ্ট্ররন নদরী 
কুভায, ী কাুয, ধষ্ট্রভথে, নজষ্ট্রত্েয ভষ্ট্রত্া ত্াফে 
অনবষ্ট্রনত্াযা। াষ্ট্রত্য দষ্ট্রকয ভাঝাভানঝ। বাযত্ জুষ্ট্রে 
নকষ্ট্রায ঝে। অনয নদষ্ট্রক যাজনননত্ক অচরাফস্থা। 
চরষ্ট্রে জরুনয অফস্থা। ইনেযা ত্নয় েয় গান্ধীয নফনা 
য়ায় গান গাওয়ায হুকুভ উনেষ্ট্রয় নদষ্ট্ররন নকষ্ট্রায 
কুভায। সযনর্ওষ্ট্রত্ নননলদ্ধ র নকষ্ট্রায কুভাষ্ট্রযয গান। 
ইোয ত্যষ্ট্রঙ্গয দযজা ফন্ধ নকষ্ট্রায কষ্ট্রেয জনয। এই 
ননষ্ট্রলধাজ্ঞা অফয েুফ সফন নদন স্থায়ী য়নন। াত্াত্তয 
াষ্ট্রর সভাযাযনজ সদাইষ্ট্রয়য যকায আায য 
সযনর্ওষ্ট্রত্ আফায ফাজষ্ট্রত্ োষ্ট্রক নকষ্ট্রায কুভাষ্ট্রযয গান।  
নকন্তু প্রকৃত্ ম্মান সষ্ট্ররন সকাোয় ? নট গাষ্ট্রনয ংেযা 
সত্া কাযও সেষ্ট্রক কভ নয়। নিত্ অজয় চেফত্থী 
ফষ্ট্ররষ্ট্রেন, কুে সত্া সরাগ কষ্ট্রষ্ট্রঙ্গয ভষ্ট্রত্া গান ফাই 
গাইষ্ট্রত্ াষ্ট্রযন না। ত্ফু সকানও গান যােীয় ুযোয 
সর না। অেচ , নপল্ম সপয়ায ুযোয নত্নন ফহুফায 
সষ্ট্রয়ষ্ট্রেন। নকন্তু সকেীয় যকাষ্ট্রযয ত্যষ্ট্রপ সকানও 
ুযোয ফা স্বীকৃনত্ সজাষ্ট্রটনন এই নল্পীয। ত্াঁয 
ভাভনয়ক প্রায় ফায নাষ্ট্রভয আষ্ট্রগ ‘দ্মশ্রী’ ফষ্ট্রষ্ট্রে। 

নদরী কুভায ত্ারাত্ সেষ্ট্রক ষ্ট্রয নগষ্ট্রয় 
যনপষ্ট্রত্ রু্ফ নদষ্ট্ররন। ষ্ট্রফধন নীরভনণ 
সই সদফানে। ত্াঁয গাষ্ট্রন আফায বাগ 
ফাষ্ট্রত্ন যনপ, সভন্ত কুভায। ত্াই এই 
ভয়টাষ্ট্রত্ও বযা চীনকত্থা। এভননক 
যাহুর সদফফভথণ ও ত্াঁয প্রেভ েনফ সোষ্ট্রট 
নফাফ- এ নকষ্ট্রাযষ্ট্রক ননষ্ট্রত্ া 
কষ্ট্রযননন। ‘শ্রীভাননজ’ ুায রু্ায নট। 
নকন্তু সোষ্ট্রনও সত্া নকষ্ট্রায কুভায সনই। 
নকষ্ট্রায কুভাযষ্ট্রক ৬৯ ার মথন্ত যাহুর 
দ্রানফে ষ্ট্রয় োকষ্ট্রত্ ষ্ট্রয়ষ্ট্রে। ফাঁ া 
ফানেষ্ট্রয় যক্ষণাত্মক সেরা। অনয নদষ্ট্রক 
সগাকুষ্ট্রর সফষ্ট্রে চষ্ট্ররনেষ্ট্ররন যাষ্ট্রজ োন্না। 
নক্ত াভষ্ট্রন্তয আযাধনা ভুনক্তয য 
নকষ্ট্রায- যাষ্ট্রজ জুনট ভষ্ট্রন কযার সষ্ট্রর 
– গযানযঞ্চাষ্ট্রক। সরুরষ্ট্রয়ষ্ট্রর্য ফাইষ্ট্রযয 
য ােয। পয , চ্চা ঝুটা, অভয 
সপ্রভ, কনট ত্ঙ্গ ফি অনপষ্ট্র নফেফ 



 

 

ঘনটষ্ট্রয়ষ্ট্রে।  
 

 

 

 

যফত্থী প্রজষ্ট্রে সত্া ঝুনে ঝুনে 
দ্মশ্রী। নত্নন নকন্তু ফনঞ্চত্ই। 
এভন অষ্ট্রনক গান আষ্ট্রে , 
সমগুষ্ট্ররা নকষ্ট্রায কুভাষ্ট্রযয 
ষ্ট্রঙ্গ ত্াঁযাও সগষ্ট্রয়ষ্ট্রেন। নকন্তু 
ভানুল েণ কষ্ট্রযষ্ট্রে নকষ্ট্রাষ্ট্রযয 
গানষ্ট্রকই। সমভন তু্ভ নফন 
মাঁউ কাঁা। যনপও সগষ্ট্রয়ষ্ট্রেন। 
নকন্তু নট নকষ্ট্রাষ্ট্রযয 
গরাষ্ট্রত্ই। ভষ্ট্রঝাত্া গষ্ট্রভা স 
কয সরা রত্া ভষ্ট্রঙ্গকায ও 
সগষ্ট্রয়ষ্ট্রেন। ভানুল ননষ্ট্রয়ষ্ট্রেন 
নকষ্ট্রায কুভাযষ্ট্রকই। নজষ্ট্রেনগ 
এক পয আরাদা কষ্ট্রয 
গাইষ্ট্ররও নট নকষ্ট্রাষ্ট্রযযটাই। 
ফনকেুয ষ্ট্রযও ফঞ্চনাই 
অভযত্ব রাব কষ্ট্রযষ্ট্রে। ভৃতু্যয 
২৮ ফেয ষ্ট্রযও নকষ্ট্রায 
কুভাযষ্ট্রক ভযষ্ট্রণাত্তয ম্মান 
জানাষ্ট্রনায প্রষ্ট্রয়াজন সফাধ 
কষ্ট্রযনন সকষ্ট্রেয যকায। এই 
জায়গায় কংষ্ট্রে ফা নফষ্ট্রজন-
য ভষ্ট্রধয সত্ভন সকানও পাযাক 
সচাষ্ট্রে ষ্ট্রে না।  

এেন সফঁষ্ট্রচ োকষ্ট্ররই ফা কী 
ত্! ফেষ্ট্রজায একগুচ্ছ 
যকানয ত্াঁষ্ট্রফদাষ্ট্রযয ষ্ট্রঙ্গ 
ফঙ্গবূলণ জুটত্। নকষ্ট্রায 
কুভায ত্াঁষ্ট্রফদানয কষ্ট্রযননন 
সকানও যকাষ্ট্রযয। েয় 
গান্ধীয রার সচাে উষ্ট্রক্ষা 
কষ্ট্রযষ্ট্রেন। পষ্ট্রর েয় 
ন্থীষ্ট্রদয সত্া ফষ্ট্রটই, ত্াঁয 
উষ্ট্রটানদষ্ট্রকয ননফষ্ট্রযয 
কাষ্ট্রেও অনপ্রয় ষ্ট্রয় 
নগষ্ট্রয়নেষ্ট্ররন। এটা ষ্ট্রচ্ছ এই 
ভান সদষ্ট্রয জনটরত্ভ 
অঙ্ক। ফাভ, অনত্ ফাভ, র্ান, 
অনত্ র্ান একষ্ট্রঙ্গ কষ্ট্ররয 
চকু্ষ ূর ষ্ট্রয়নেষ্ট্ররন সফাধ য় 
নকষ্ট্রায কুভায। ত্াযই পর 
এই অন্তীন অফজ্ঞা। াষ্ট্রত্য 
দষ্ট্রকয ভাঝাভানঝ নল্পী 
ফনাভ যাজনীনত্ষ্ট্রকয সম কুনি 
শুরু ষ্ট্রয়নের , সই কুনি 
আজও চষ্ট্ররষ্ট্রে।  

 



 

 

 

 

 

 

 

বেঙ্গ টাআম 
ময়ের বথয়ে এগিয়ে 
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