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ঠিক ছ’ বছর আগের কথা। পুগ�ার 
ত ি ন –  চ া র  ত ি ন  আ গ ে  হ ঠ া ৎ  এ ল 
প্রস্াবটা। একটা অনলাইন পুগ�া 
সংখ্া  করগল ককমন হয়। কসই 
রাগিই িাৎক্ষতিক তসদ্ান্ত, একবার 
ঝুঁ তক তনগয়ই কিখা যাক। প্রস্তুতি না 
থাকুক, পােলাতমটা তছল পুগরািগম। 
মগন আগছ, মাত্র তিনতিগনর মাথায় 
কসায়া একগ�া পািার একটা �ারি 
সংকলন কবতরগয়তছল। একটার পর 
একটা কমল যাগছে। তিন– রাি এক 
কগর এগকর পর এক পািা তিতর 
কগর প্রায় অসাধ্সাধন কগরতছল বন্ু-
বর শুভত�ৎ কবাস। রাি বাগরাটায় 
হগয়তছল আনুষ্া তনক প্রকা�। কীভাগব 
মাত্র তিনতিগন পুগ�া সংখ্া  রাগির 
আগলা কিগখতছল, কস কথা ভাবগল 
এখনও ককমন করামাঞ্চ �াগে। 

িখনও তনউ� কপাট্ াল ত�তনসটা 
ব্ াগের ছািার মগিা এখাগন  কসখাগন 

েত�গয় ওগঠতন। কগপ্াগরট সং-
স্াগুতলও হামগল পগেতন। িখনও 
তিত�টাল তমতিয়া ‘ বঙ্গ �ীবগনর অঙ্গ’  
হগয় ওগঠতন। বাংলায় িখন হাগি 
কোনা কগয়কটি তনউ� কপাট্ াল। 
িাগির মগধ্ এগকবাগর সামগনর 
স া ত র গ ি ই  ত ছ ল  ক ব ঙ্গ ল  ট া ই ম স । 
প্রতিতিন এগকর পর এক ঝাঁঝাঁ গলা 
কলখা,  আকর্িীয় তিচার। পাঠক 
মহগল খুব দ্রুিই সাো কিগলতছল 
কসই নবােি ওগয়বসাইট। 

এই ছয় বছগর কিতকছু  বিগল 
কেল। কি কপাট্ াল, কি ইউটিউব 
চ্ াগনল েত�গয় উঠল। কি ভুগয়া 
খবগরর ছোছতে। কি কপাট্ াল সাো 
�া তেগয়ও অকাগল হা তরগয় কেল। 
কি নিুন নিুন ভাবনা। কি নিুন 
নিুন কছগলগমগয় কা� করগছ এই 
ভাচু্য় াল তমতিয়ায়। শুধু কলখা নয়, 
প্রায় সব সাইটই তভতিও আপগলাি 



করগছ। কিসবুক লাইভ করগছ। প্রযুততিগক 
কি সুন্দরভাগব ব্বহার করা হগছে। 
এমন চট�লতি িাস্ট িুগির আবগহ 
সাগবতক কবঙ্গল টাইমস কিা তপতছগয় 
পেগবই। না রগয়গছ কগপ্াগরট আনুকূল্, 
না  রগয়গছ যথাথ্  টিম, না রগয়গছ ঢাক 
ক প ট া গ ন া র  প্র যু ত তি গ ক  ি া রু ি ভ া গ ব 
ব্বহার করার মু তসিয়ানা।

অেি্ া ,  কবঙ্গল টাইমগসর চ তরগত্রও 
তকছু  বিল এগসগছ। তিনতন্দন খবগরর 
বিগল তবগলেরি,  তিচাগর ক�ার 
কিওয়া  হগয়গছ। রসগোল্ার বিগল 
সগন্দ�– বরতিগি ক�ার। কযন তিন
– চ ার তিন পগরও টাটকা  মগন হয়। 
অতনয়তমি হগয়গছ,  কহাঁ চট  কখগয়গছ। 
ধুগলা  কঝগে আবার উগঠ িাঁ তেগয়গছ। 
কসইসগঙ্গ এগসগছ ই– ম্ াে া ত�ন। েি 
কিে বছগর প্রায় দু’  ি�ন ই– ম্াোত�ন 
তিগনর আগলা  কিখল। সবগুগলা  কয 
ি ারুি সাো  কিগলগছ,  এমন নয়। 
িগব কব� কগয়কটা  সংখ্ া  কব� ভাল 
সাো  কপগয়গছ,  পাঠকগির তনগভ্�াল 
প্রতিতরিয়া  কথগকই বুঝগি পা তর। 

এ ব া র  � া র ি  স ং ক ল ন ।  ত ক ছু ট া
 তবলতবিি। িগব কসই তবলবিটা তকছুটা 
ইছোকৃি। অন্রা �ুলাইগয় কবর কগর 
তিল বগল আমাগির �ুন মাগস কবর 

কগর তিগি হগব, এমন কছগলমানুতরর 
প্রতিগযা তেিা কথগক দূগর থাকাই 
ভাল। োগয় পুগ�ার েন্ না থাকগল 
কীগসর পুগ�া সংখ্া!   প্রস্তুতি তছল। 
আবার ক�রগবলার িাোহুগোও তছল। 
চাইগল কগলবর আরও বাোগনাই 
কযি। তকন্তু কবত� বে হগল আপগলাি 
করা,  ক�য়ার করা,  ই কমগল অ্াটাচ 
করা– এসব যা ত্রিক সমস্া  থাগক। 
পতরসর একটু কম হগল প্রযুততিেি 
কসই সমস্া  অগনকটাই এোগনা যায়। 
িাই কসঞ্চু তরর আগেই কথগম যাওয়া। 
িাছাো,  একগুছে কলখা �ুগে তিগয় 
পাঠকগক কবত� তবেবিনায় না কিলাই 
ভাল। 

প গ ে  ক ি লু ন ।  পু গ � া র  প র  ক ব ঙ্গ ল 
টাইমসগক আরও ঝকঝগক কচহারায়, 
আরও নিুন আতঙ্গগক হা ত�র করার 
প্রতিশ্রুতি রইল। কসইসগঙ্গ প্রতি 
সপ্াগহ একটি কগর ই– ম্াো ত�গনর 
কচষ্াও �াতর থাকগব। 

স্বরূপ গ�োস্বোমী
সম্োদক

গেঙ্গল টোইমস
 
  



শাক্য সেন

মংপুতে তেনবার তিতেতিতেন রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। থাকতেন মমতরেেী দেবীর বাতিতে। 
বাতিতে না বতে দকাোর্াতর বোই ভাে। 
ম ম ত রে ে ী  দ ে ব ী র  স্ া ম ী  চ া ক ত র  ক র ত ে ন 
কুইনাইন ফ্াক্টতরতে। োঁর বাংতোতেই 
অতেতথ হতে উঠতেন তবশ্বকতব। েখন 
জীবতনর প্ান্ততবো। ঘুতর দবিাতনার 
দেমন সামথ্্ দনই। পাহাতি দসই জনপতে 
ব া ঙ া ত ে  প্ া ে  ত ি ে  ন া  ব ে ত ে ই  চ ত ে । 
অতিকাংশই দনপাতে। ফতে, রবীন্দ্রনাথ 
কী দেতখন, দসসব দবাঝা োঁতের কম্ম 
নে। েবু সকাে দথতকই বাতিতে তভি 
দেতি দেে। আসতে, কতবর কাতি নে, 
োঁরা আসতেন ডাক্াতরর কাতি। এখাতন 
রতব ঠাকুতরর পতরতচতে তিে দহাতমওপ্াতথ 
ড া ক্ া র  ত হ ত স ত ব ।  ত ে ত ন  এ ই  প া হ া ত ি 
মানুষতের দহাতমওপ্াতথ তচতকৎসা করতেন, 
ওষুি তেতেন। 

তবশ্বকতবর সতগে োঁর পূব্সূরী তবে্াসািতরর 
এই ব্াপাররাে খুব তমে। তেতনও দশষ 
জ ী ব ত ন  দ হ া ত ম ও প ্ া ত থ  ড া ক্ া র ই  হ ত ে 
উতঠতিতেন। দসরাও কেকাো দথতক 
অতনক দূতর, কম্ারাঁতি। দসই কম্ারাঁি 
েীঘ্তেন তিে তবহাতর। রাজ্ ভাতির পর 
ো এখন ঝািখতডে। তবে্াসািতরর দশষ 
জীবতনর সতেতরারা বির দকতরতি এই 

আতেবাসী অিু্তসে গ্াতম। আর এখাতন 
ত ে ত ন  দ ব ত শ র ভ া ি  স ম ে  ব ্ ে  ক র ত ে ন 
দহ া তমওপ্ া তথ  ত চ তকৎসাে।  তকংবে তন্ত 
ত চ তকৎসক মতহন্দ্রোে  সরক ার  (  ত ে ত ন 
রামকৃষ্ণ পরমহংসতেতবর তচতকৎসক 
তহতসতবও খ্াে)  তবে্াসািরতক অে্ন্ত দনেহ 
করতেন। তবে্াসািরও সরকার মশাইতক 
নানা দসবামূেক কাতজ রাকা েুতে তেতেন। 

কর্াটাঁড়ের
স�ামরওপ্যামি

ডাক্ার

শ্রদ্াে
স্মরতে



দ স ই স ত গে  ত ব ত ে ত শ  ব ই  প ত ি  রু ক র া ক 
দহাতমওপ্াতথ তচতকৎসাও আেত্ব কতরতিতেন। 
োর ব্বহাতরক প্তোি ঘতরতিে দসই 
কম্ারাঁতি। 

হঠাৎ কম্ারাঁতি দিতেনই বা দকন?  বো 
োে, তনতজর গ্াম আর কেকাোর প্তে 
বীেশ্রদ্ হতে। তবে্াসাির বেতেই উতঠ 
আতস োঁর জন্মভূতম বীরতসংহ গ্াতমর কথা। 
তকন্তু ঘরনা হে, এই বীরতসংহ গ্াতমর 
সতগে পুতরাপু তর সম্পক্ তিন্ন কতরতিতেন 
ইশ্বরচন্দ্র। প্তেজ্া কতরতিতেন, এই গ্াতম 
আর কখনও তফরতবন না। দসই প্তেজ্ার পতরও 
তেতন আরও ৩২ বির দবঁতচ তিতেন। তকন্তু 
আর কখনই তনতজর গ্াতম পা রাতখনতন। 
কেকাো সম্পতক্ও একইরকম বীেশ্রদ্ 
হতে পিতেন। তবতশষ কতর শহুতর তশতষিে 
সমাতজর কাি দথতক দেভাতব করাষি, 
তবদ্রুপ ও পতে পতে বািা দপতেতিন, ো 
োঁতক অে্ন্ত আঘাে কতরতিে। অতনতকই 
জাতনন, তবে্াসাির তনতজর দিতের সতগে 

এক তবিবা দমতের তবতে তেতেতিতেন। তকন্তু 
এই পুরে নারােেচতন্দ্রর সতগেও একসমে সমস্ত 
সম্পক্ তিন্ন কতরন। ১৮৭২ সাে নািাে 
দিতেতক োজ্পুরে দঘাষো কতরন। স্তীও 
মারা দিতেন। অতনকরাই তনঃসগে হতে 
পিতেন তবে্াসাির। কেকাোে তকিুতেই 
আর মন টিকতিে না। এতেতক, গ্াতমর 
সতগেও সম্পক্ তিন্ন। ঠিক করতেন, বাংোর 
সীমান্ত িাতিতে এতকবাতর দকানও প্াতন্তক 
গ্াতম তিতে থাকতবন। 

প্থতম ঠিক তিে, তেতন দেওঘতর থাকতবন। 
একটি বাতিও দেতখতিতেন। প্াথতমকভাতব 
পিন্দও হতেতিে। তকন্তু বাতিওোো এমন 
োম হাঁকতেন, তেতন তপতিতে দিতেন। 
দশষতমষ দবতি তনতেন দেওঘর দথতক 
তকিুরা দূতর, কম্ারাঁি। আতেবাসী ভাষাে 
রাঁি মাতন, উঁচু জতম, দেখাতন জে োঁিাে 
না। আর কম্া নাতম এক মাতঝ তিতেন। 
দমাদ্া কথা, কম্া মাতঝর উঁচু জতম। 
দসখাতন এক ইংতরজ মতহোর কাি দথতক 



১৪ তবঘা জতম তকতনতিতেন তবে্াসাির। 
দসই মতহোর স্ামী মারা োওোর পর তেতন 
দসই জতম তবতরি কতর দেন। তকতন তনতেন 
তবে্াসাির। েখনকার তেতন খরচ পতিতিে 
৫০০ রাকা। দসই জতমতে তনতজ একটি 
বাতি মেতর করতেন। নাম তেতেন নন্দনকানন। 
একটি দশাবার ঘর, একটি পিাতশানার ঘর। 
আতরকটি বি  হে  ঘর।  দসখ া তন  র া তে 
বেস্কতের দেখাপিা দশখাতেন। 

কম্ারাঁতি এতসই তবে্াসাির বুঝতেন, এে 
বি এোকাে দকানও ডাক্ার দনই। এখাতন 
দেখাপিা দশখাতনার দচতেও তচতকৎসা 
দবতশ জরুতর। োই সকাে দথতকই শুরু 
হতে দিে ডাক্ারখানা। দমারামুটি সকাে 
েশরা পে্ন্ত চেে এই পব্। তভতজর দনওো 
দো দূতরর কথা। ওষুিও তনতজই বাতনতে 
তেতেন। দসই সতগে দকানও দকানও 
দরািীর পথ্ও মেতর কতর তেতে হে। 
সাগু, বাোসা, তমিতর তনতেই বসতে হে। 

এখাতনই ডাক্াতর দশষ 
নে। তবতকে তেতক বাতি 
বাতি তিতেও চেে 
ডাক্াতর। আর সতধের 
পর গ্াতমর বেস্কতের 
তনতে সু্কে। এভাতবই 
তেন দকতর দেে। এই 
আতেবাসীতের সাতন্নি্ 
দবশ ভােই োিে 
তবে্াসািতরর। এ 
তনিক কতেক মাতসর 
সমাজতসবা নে। দশষ 
জীবতনর সতেতরারা 

বির  এভা তবই  দকতরতি।  ভ াব া  ে াে , 
তবে্াসািতরর মতো একজন মানুষ তকনা 
দশষ সতেতরারা বির ( ১৮৭৩—১৮৯০)  
কাটিতে তিতেন এতকবাতর আতেবাসীতের 
গ্াতম! 

মাতঝ মাতঝ কেকাো আসতেন ঠিকই। 
দসরা মূেে তচতকৎসার কাতজ। োও অল্প 
তেতনর জন্। তফতর োওোর সমে 
তনতে দেতেন ওষুি,  ফে, জামাকাপি। 
তবে্াসাির কম্ারাঁতি তফরতেন মাতনই 
গ্ামর মানুতষর প্ে্াশার দশষ দনই, ‘ এই 
তবতে্সাির, কী এতনতিস? ’ পুতজার আতি 
গ্াতমর            প্তে্তকর জন্ তকিু না তকিু 
তনতে দেতেন। কারও জন্ শাতি, কারও 
জন্ েুতগে, কারও জন্ জামা।  দশষ একরা 
বির অবশ্ খুবই অসুস্থ তিতেন। তফতর 
আসতে হতেতিে কেকাোে। দসখাতনই 
মৃ েু ্  (  ১ ৮ ৯ ১ )  ।  দ ে  পু রে ত ক  ে া জ ্ পু রে 
ক ত র ত ি ত ে ন ,  দ স ই  ন া ে া ে চ ন্দ্র  এ ব া র 



কম্ারাঁতি এতেন সম্পততির েখে তনতে। 
তবে্াসািতরর স্মৃতেতক বাঁ তচতে রাখা নে, 
সম্পততি তবতরি করতে কে োম পাওো 
োতব, দসরাই োঁর কাতি বি প্শ্ন। তবতরি 
করতেন কেকাোর মতলিক পতরবারতক। 
দসই পতরবারও জােিারা তনতে দফতেই 
রাখে। 

অতনক পতর  এ তিতে  এে তবহ ার 
ব াঙ া তে  স তম তে।  স্ াি ীনোর  আতিই 
োঁ র া  ম তলিক প তরব া তরর  কাি  দথতক 
দসই জতম  ও ব া তি  তকতন  তনতেন। 
চ ােু  করতেন একটি দমতেতের সু্কে 
ও ে ােব্  ত চ তকৎসােে।  ১৯৭৮ স াে 
নািাে মূেে োঁতের োতবতেই কম্ারাঁি 
দটেশতনর ন াম  হতে  দিে তবে ্ াস াির। 
িে বির ঝািখডে সরকার  দঘ াষে া 
কতরতি  পু তর া  কম্ া র াঁি  থ ান া  ও  ব্লকও 
তবে ্ াস ািতরর ন া তম  হতে  ে া তব।  দসই 
ব া তি ,  দসই সু্কে আজও আতি।  আজও 
আতি তবে ্ াস ািতরর ে াি া তন া  দসই 

আমিাি।  প া তশ  মে তর  হতেতি  দিটে 
হ াউস। 

ইতেহাস তবস্মৃে জাতে তহতসতব বাঙাতের 
তবতশষ একরা ‘ সুনাম’  আতি। ইতেহাস 
োঁর দভের দরামাঞ্চ আতন না। োঁতক 
তশহতরে কতর না। োই বিরভর বাঙাতে 
এে এে জােিাে দবিাতে োে, োঁতের 
কজনই বা আতসন এই কম্ারাঁতি!  
আপনার পতরতচে একতশা জতনর মতি্ 
দখাঁজ তনন। দেখুন, একজনও দসখাতন 
োনতন। একতশা জতনর মতি্ অন্তে আঠানব্বই 
জন ‘ কম্ারাঁি’  নামরাই দশাতননতন। 

দেখাতন তবে্াসািতরর মতো মানুষ 
সতেতরারা বির কাটিতেতিতেন, দসখাতন 
বাঙাতে একতেতনর জন্ও দেতে পাতর 
না!  ২০০ বিতরর জন্মতেতন আমরা 
দফসবুতক িতবর বন্া বইতে তেই। তকন্তু 
একরা িুটির তেন দেতখ একরু কম্ারাঁি 
ঘুতর আসা োে না! 



ম্যাকলযাস্কিগঞ্জের সেই 
বযাংঞ্লযার ‘বযাঘ’ ও অঞ্�যা

অর্ঘ্য বন্দ্যযোপযোধ্যযোয়

‘ওস্ি সে বডযা ঘর সেখঞ্েন, টিলযা কযা উপর, ও 
কলকযাত্যাকযা এক বহুত বস্ডয়যা বযাবুকযা সমযাকযান 
থযা। স্লখতযা থযা…বহুত স্লখযা, ইে জযায়গযা 
স্নঞ্য়…….’
ভযাঙযা-ভযাঙযা বযাংলযা আর সেিযাস্ত স্িস্দি স্মস্িঞ্য় সে 
সেিযাস্ত মযানুষটি আমযাঞ্ের বযাস্ড�যা সেখযাঞ্ত স্নঞ্য় 
েযাস্ছিঞ্লন, টিলযার উপর, জঙ্গল সভে কঞ্র, তযঁাঞ্ক 
বললযাম, ‘তুস্ম স্ক বুদ্ধঞ্েব গুির কথযা বলে? 
সলখক?’
শুঞ্নই ‘িযাঁ-িযাঁ’ কঞ্র উঠঞ্লন মযানুষটি। ‘ওস্ি-

-ওস্ি!’ সমরযা স্পতযাস্জ ইে সকযাঠিঞ্ক কযাম করঞ্ত 
সথ। ম্যায় স্ভ সেযা�ঞ্বলযায় এঞ্েস্ে। সেঞ্খস্ে 
বযাবুঞ্ক। একেম েযাঞ্িব স্েঞ্লন! বদিুক স্ভ স্েল!’
অঞ্নক বের আঞ্গর কথযা। বের ১৮-২০ সতযা 
িঞ্বই। তখন আমরযাও তরুণ। েঞ্ব সপিযায় 
এঞ্েস্ে। িঠযাৎ ঠিক করলযাম, সনতযারিযা� েযাব। 
আস্ম, আমযার েব ‘অপরযাধ’-এর েঙ্গগী কুণযালেযা 
আর পযাডযার বনু্ স্িরস্জেত।
মযাঝরযাঞ্ত সরেন ধঞ্র সবস্রঞ্য় পডযা। প্রথঞ্ম লক্্ 
স্েল রযাঁস্ি সপৌঁঞ্ে সেখযান সথঞ্ক সনতযারিযা� েযাব। 
স্কন্তু সেস্েন স্েল মযাওবযােগীঞ্ের ডযাকযা বনধ। সকউ 
আর ওই পঞ্থ েযাওয়যার ঝুঁস্ক সনঞ্ব নযা। কগী করযা 
েযায়, এক অঞ্�যা ধঞ্র ঠিক করলযাম, ম্যাকলযাস্কিগজে 



িঞ্ল েযাব। কগী ভযাঞ্ব স্গঞ্য়স্েলযাম, কগী ঘঞ্�স্েল, 
সেই সরযামিষ্ষক গল্প পঞ্রর ধযাঞ্প বলস্ে। প্রথঞ্ম 
শুধু বুদ্ধঞ্েব গুির বযাস্ড।
জঙ্গঞ্ল ঢযাকযা ম্যাকলযাস্কিগজে, সেডঞ্িযা বের আঞ্গর 
িযাি্ষ, কুিল, েযােযা সপযািযাঞ্কর পযাদ্গী, দূঞ্র পযািযাঞ্ডর 
িযাতেযাস্ন, েব সে স্েন েযাস্পঞ্য় স্গঞ্য়স্েল ওই 
বযাস্ড�যার েযামঞ্ন এঞ্ে।
টিলযার উপর সবি অঞ্নক�যা উঠঞ্ত িঞ্য়স্েল। 
েযামঞ্ন স্বিযাল বযারযাদিযা। সখযালযা েযাঞ্ের মঞ্তযা। 
মযাথযায় স্ববণ্ষ লযাল �যাস্ল। স্রিল সভঞ্ঙ পঞ্ডস্েল। 
স্পেন স্েঞ্ক েযাে ফুঁঞ্ড সবস্রঞ্য় েযাওয়যা কযাঞ্লযা 
ইঁঞ্�র স্িমস্ন। এঞ্কেবযাঞ্র েযাঞ্িব বযাংঞ্লযা।
সেই সেিযাস্ত মযানুষটি বঞ্ল িলস্েঞ্লন, ‘ওই বযাবুর 
পর আপনযাঞ্েরই কলকযাতযার একজন স্িঞ্রযাইন 
এস্ি সমযাকযান খস্রে কঞ্রস্েল। এঞ্েওস্েল। স্কন্তু 
একবযার এই সমযাকযাঞ্ন ডযাকু পডল। তযারপর 
সথঞ্ক আর সকউ আঞ্ে নযা। সমযাকযানস্ভ সভঞ্ঙ 

সগল! আস্ভ পুরযা জঙ্গল সিযা গ্যায়যা!’ বুদ্ধঞ্েব 
গুির স্বস্ভন্ন সলখযাঞ্তই পঞ্ডস্ে, আঞ্গ ওই বযাস্ড 
স্েল মিযাঞ্বেতযা সেবগীর। তযাঁর কযাে সথঞ্ক স্কঞ্নস্েঞ্লন 
বুদ্ধঞ্েব গুি। সেখযান সথঞ্ক িযাতবেল িঞ্য় েযায় 
অপণ্ষযা সেঞ্নর কযাঞ্ে। 
অদ্ুত স্বঞ্িষত্ব স্েল বযাস্ড�যার। েযামঞ্ন েযাঞ্ের 
মঞ্তযা েস্ডঞ্য় টিলযার উপঞ্রর অংি। সেখযাঞ্ন 
স্গঞ্য় েযাঁডযাঞ্ল, পুঞ্রযা নগীঞ্ি�যা সেখযা সেত। েবুজ 
জঙ্গঞ্ল ভরযা। েতদূর সিযাখ েযায় শুধু েবুজ আর 
েবুজ। দূঞ্র পযািযাঞ্ডর িযাতেযাস্ন। দু’িযাত েস্ডঞ্য় 
েযাঁডযাঞ্ল মঞ্ন িঞ্ব েবুজ েমুঞ্দ্র েযামঞ্ন সেন 
িূঞ্ন্ ভযােঞ্েন! আজও েস্বর মঞ্তযা মঞ্ন আঞ্ে 
েব স্কেু।
বুদ্ধঞ্েব গুি জগীবন�যাঞ্ক সেখঞ্ত িযাইঞ্তন বড 
কঞ্র। স্বস্ভন্ন সলখযায় তযাঁর িস্রত্রঞ্ের স্তস্ন বস্ল-
সয়ঞ্েন, ‘জগীবন িঞ্ব বড বযাঞ্ঘর মঞ্তযা!’ আেঞ্ল, 
স্নঞ্জই সতযা বযঁািঞ্তন সে ভযাঞ্ব।



সেই রযাঞ্ত িযাঁঞ্ের আঞ্লযায় সভঞ্ে েযাস্ছিল িরযাির। 
মহুয়যার সনিযায় আমরযাও তখন ভযােস্ে। িঠযাৎ 
মঞ্ন িল, িল এই রযাঞ্ত সেঞ্খ আস্ে বযাস্ড�যাঞ্ক। 
কগী ভযাঞ্ব সপৌঁঞ্ে স্গঞ্য়স্েলযাম ওই জঙ্গল পযািযাড 
সভঞ্ঙ আজও জযাস্ন নযা! পঞ্রর স্েন স্যানগীয় 
মযানুষরযা বকযাঝকযা কঞ্রস্েঞ্লন। বঞ্লস্েঞ্লন, 
‘জযাঞ্নযা ভযাই, এখযাঞ্নও এখনও বযাঘ সবর িয়।’
তযঁাঞ্ের বলযা িয়স্ন। আজ বলস্ে, সেই রযাঞ্ত 
‘বযাঘ’ সেখঞ্তই সতযা ওই বযাংঞ্লযায় স্গঞ্য়স্েলযাম 
আস্ম। সেখঞ্ত স্গঞ্য়স্েলযাম তযাঁঞ্ক, স্েস্ন বযাঞ্ঘর 
মঞ্তযা বযাঁিঞ্ত সিঞ্য়স্েঞ্লন! িযাঁঞ্ের আঞ্লযায় িয়ঞ্তযা 
সেঞ্খস্েলযাম তযাঁঞ্কই। বযাংঞ্লযার সখযালযা েযাঞ্ে 
দু’িযাত েস্ডঞ্য় েযাঁডযাঞ্নযা এক স্বিযাল সিিযারযার 
মযানুষ!
বুদ্ধঞ্েব গুি! বযাংলযা েযাস্িঞ্ত্র ‘ে্ রয়্যাল সবঙ্গল 
�যাইগযার’!
মযাঝরযাঞ্ত, জঙ্গঞ্ল েযাওয়যার েযািে, নেগীর িব্দ 
সিযানযার ইঞ্ছি, সে সতযা আপনযার জন্ই!
এ বযার এই েফঞ্ররই এক�ু আঞ্গর ঘ�নযা সিযানযাই।

সে বযার আমযাঞ্ের ম্যাকলযাস্কিগঞ্জে েযাওয়যারই কথযা 
স্েল নযা। ঠিক স্েল রযঁাস্িঞ্ত সনঞ্মই সনতযারিযাঞ্�র 
বযাে ধরব। তখনও জযাস্ন নযা, কগী ঘ�ঞ্ত িঞ্লঞ্ে!
সবি েকযাঞ্লর স্েঞ্ক রযাঁস্ি-িযাস্তয়যা এক্সঞ্প্রে 
নযাস্মঞ্য় স্েল রযঁাস্িঞ্ত। সটেিঞ্নই মুখ, িযাত-পযা 
ধুঞ্য় িযা সখঞ্য় স্রক্সযা স্নঞ্য় িঞ্ল সগলযাম বযােটে্যাঞ্ডে।
সেখযাঞ্ন স্গঞ্য় মযাথযায় িযাত! শুনলযাম, মযাওবযােগীরযা 
বন্ ধ ডযাকযায় সে স্েন আর সনতযারিযাঞ্�র সকযানও 
বযাে েযাডঞ্ব নযা! েযা েযাডঞ্ব, েব পঞ্রর স্েন।
এ স্েঞ্ক, িযাঞ্ত মযাত্র দু’স্েন েময়। সফরযার 
টিস্ক� কযা�যা। তযা িঞ্ল, এত�যা এঞ্ে স্ফঞ্র েযাব 
নযা স্ক!
ি ঠ যা ৎ  ক গী  ম ঞ্ ন  ি ল ,  দু ম  ক ঞ্ র  ম যা থ যা য়  এ ল 
ম্যাকলযাস্ক্সগঞ্জের নযাম। এ�যাও বুদ্ধঞ্েব গুিরই 
অবেযান। তযাঁর সলখযা কখন সে মগঞ্জ নযাম�যাঞ্ক 
ঢুস্কঞ্য় স্েঞ্য়স্েল, জযানঞ্তই পযাস্রস্ন। ভযাগ্ও 
েু প্র ে ন্ন  স্ ে ল ।  স খ যঁা জ  স্ ন ঞ্ য়  জ যা ন ল যা ম , 
সনতযারিযাঞ্�র স্েঞ্ক বনধ িঞ্লও 
ম্যাকলযাস্কিগঞ্জের স্েঞ্ক েব ঠিক আঞ্ে।



এ বযার, সখযাঁজ সনওয়যার পযালযা, কগী ভযাঞ্ব েযাব। 
বযােটে্যাডে সথঞ্ক বলযা িল, ম্যাক্সলযাস্কিগঞ্জের 
এক�যাই বযাে েযাঞ্ড। সে�যা আমরযা আেযার আঞ্গই 
িঞ্ল সগঞ্ে। আর স্কেু সনই। তযা িঞ্ল উপযায়!
সিযাঞ্�ঞ্ল সখঞ্ত স্গঞ্য় িঠযাৎ পস্রিয় িল এক 
অঞ্�যা িযালঞ্কর েঞ্ঙ্গ। আমরযা ম্যাকলযাস্কিগজে স্নঞ্য় 
আঞ্লযািনযা করস্ে শুঞ্ন স্তস্ন উঞ্ঠ এঞ্ে স্িস্দিঞ্ত 
বলঞ্লন, ‘আপনযারযা স্ক েযাঞ্বন ওখযাঞ্ন? িলুন, 
আস্ম স্নঞ্য় েযাস্ছি।’
ভযাডযা?
িযাজযার রুস্পয়যা! েরযােস্র কঞ্র সে�যা নযামল 
আ�ঞ্িযাঞ্ত।
মন তখন েযারুণ খুি। েযাই সিযাক, এক�যা স্িঞ্লে 
িল। স্কন্তু ঘণ্যা খযাঞ্নক অঞ্�যা ভ্রমঞ্ণর পর বুঝঞ্ত 
পযারলযাম, ওই অঞ্�যািযালক ম্যাকলযাস্কিগজে নযাম�যা 
শুঞ্নঞ্েন, স্কন্তু জযায়গযা�যা সকযাথযায়, কগী ভযাঞ্ব 
সেঞ্ত িয়, কতক্ণ লযাঞ্গ, এ েব স্কেুই জযাঞ্নন 
নযা! ভযাঞ্লযা ভযাডযা িঞ্ব সভঞ্ব দুম কঞ্র 

িঞ্ল এঞ্েঞ্েন!তযারপঞ্রও স্জজ্যােযা করঞ্ত

-করঞ্ত আরও স্কেু�যা এঞ্গযাঞ্নযা সগল। স্বপস্ত্ 
তযারপঞ্রই! েযামঞ্নর রযাস্যা উঁিু িঞ্য় উঞ্ঠ স্গঞ্য়ঞ্ে 
সেযাজযা। পযািযাস্ড রযাস্যা সেমন িয় আর কগী! ব্যাে, 
অঞ্�যা আর ওঞ্ঠ নযা। ঘডঘড কঞ্র আওয়যাজ কঞ্র 
এক�ু এস্গঞ্য়ই স্পেঞ্ন গস্ডঞ্য় আেঞ্ে। অঞ্�যা 
িযালঞ্কর তখন কযান্নযা পযাওয়যার অবস্যা!
সিঞ্ষ েবযাই সনঞ্ম েযাঁডযালযাম। অঞ্�যা উঠঞ্ে। 
আমরযা স্পেঞ্ন িযাঁ�স্ে কযঁাঞ্ধ ব্যাগ স্নঞ্য়! 
এক�ু এস্গঞ্য় সেখযাঞ্ন রযাস্যা�যা স্কেু�যা েমতল, 
সেখযাঞ্ন সেৌঞ্ড স্গঞ্য় উঞ্ঠ পডস্ে অঞ্�যাঞ্ত। 
আবযার খযাডযাই রযাস্যা িঞ্ল সনঞ্ম িযঁা�যা। সে এক 
অস্ববেযাে্ দৃি্। এ ভযাঞ্ব িলঞ্ত-িলঞ্ত কগী 
ভযাঞ্ব সে ম্যাকলযাস্কিগঞ্জে সপৌঁঞ্েস্েলযাম, তযা-ও 
আজও ভযাবঞ্ল অবযাক লযাঞ্গ!
অঞ্�যা িযালক তখন মযাথযা িযাপডযাঞ্ছিন। সিঞ্ষ 
বযাডস্ত স্কেু �যাকযা স্েঞ্য় িযান্ত করযা সগল। বললযাম, 
নযামযার েময় সতযা গডগড কঞ্র গস্ডঞ্য় েযাঞ্ব। 
স্িন্তযা কগী!
আর স্িন্তযা! বুদ্ধঞ্েববযাবু জযানঞ্ল, এ�যা স্নঞ্য়ই আস্ 
এক�যা গল্প স্লঞ্খ বেঞ্তন। স্নস্চিত!   

েস্ব:  পযাথ্ষ িক্রবততী



দিব্যেন্দু  দি

বছর তিনেক আনেও বাঙাতি তিনক বিনি 
বুঝি প্রদীি কুমার বন্দ্ািাধ্ায়নক। োমটা 
ববাধ হয় একটু ভারী হনয় বেি। হয়ি 
অনেো বিাক মনে হনছে। ববশ, োমটা একটু 
ক্ীড়ােুবাদ কনর বদওয়া যাক। তিনক ব্াোত্জি। 
এবার তেশ্চয় তেেনি সমস্া বেই। ো তেেনি 
আিোর বাঙাতি ্ন্ম বৃথা। 

বছর ছনয়ক আনে এই োনম আতমর খানের 
একটা তসনেমা ববতরনয়তছি। ছতবটা ববশ 
তহটও হনয়তছি। বসই বিাস্ানর বছনয় 
তেনয়তছি বাংিার তবতভন্ন শহর। ছতবটা 

বদখার ির মনে হনয়নছ, এই ছতবটার 
আর যাই বহাক, তিনক োম হওয়ার বিমে 
ব্ারানিা কারণ তছি ো। এমে ব্ারানিা 
কেনটন্ট, বসই িুিোয় োমটা এনকবানরই 
ববাকা ববাকা। 

বছর দুই আনে আতবভ্জিি হনিে আনরক 
তিনক। অবশ্, িখেও তিনক োমটা বিমে 
বহুি প্রোতরি তছি ো। বিানক িাঁনক প্রশান্ত 
তকনশার বনিই তেেি। কনিজিানরট দুতেয়া। 
তিতেও রা্েীতিনি কনিজিানরট ধ্ােধারণার 
িুনরাতহি। িাই শটজি ফনমজি ‘ তিনক’  হনি সময় 
িােি ো। কী ্াতে, তিতে তেন্ই হয়ি এই 
োনমই িতরতেি হনি বেনয়তছনিে। 

এই বিাকটিনক তিনর বড়ই রহস্। তিতে 
কখে বকাথায় আনছে, ববাঝা মুশতকি। 
দু’ বছর ির বকাথায় থাকনবে, ববাঝা আরও 
ববতশ মুশতকি। বকউ বনিে, তিতে তেখুঁি 
তহনসব কনর িা বফনিে। উন্া মিটাও 
আনছ। বকউ বকউ বনিে, তিতে ্ানেে 
কখে ট্্াক বেঞ্জ করনি হয়। িাই তেত্রোনট্ ো 
থাকনিও দ্রুি তেন্র ভ্তমকা বদনি বফনিে। 
িাৎক্ষতণক েিুে তেত্রোট্ তিনখ বফনিে।

অনযে মাঠ
অনযে দিবে



একমাস আনেও গুঞ্জে উনেতছি, তিতে োতক 
কংনরেনস বযাে তদনছেে। রাহুি োন্ীর সনগে 
কথাবািজিা এনকবানর িাকা। িাঁনক কী দাতয়ত্ব 
বদওয়া হনব, িা তেনয়ও ব্ার েেজিা শুরু হনয় 
বেি। তিতে একা েে। তিতে োতক কােহাইয়া 
কুমারনকও সনগে কনর তেনয় আসনছে। বদখা 
বেি,  ব া নমনদর িরুণ িু তকজি  ক ােহ াইয় া 
কংনরেনসর িিাকা হানি িুনি তেনিে। আর 
তিনক?  ঠিক িার তিে– োর তদে আনে হোৎ 
কনর ভবােীিুনরর বভাটার হনয় বেনিে। 

বছর খানেক আনে হোৎ কনর ইনছে হনয়তছি 
তবহানরর ভ্তমিুত্র তহনসনব তেন্নক বমনি 
ধরার। প্রথনম ঢুনক িড়নিে েীিীশ কুমানরর 
দনি। এনকবানর দনির সহ সভািতি হনয়। 
একইসনগে সরকাতর বিাটজি বফাতিও। মন্তীরা 

িাঁর ভনয় কম্পমাে। হোৎ কী হি বক ্ানে, 
েীিীনশর সনগে সম্পকজি তছন্ন হনয় বেি। ঠিক 
করনিে,  েিুে  দি করনবে।  এনকবানর 
যুবকনদর তেনয়। তবধােসভা বা বিাকসভা 
তভততিক দি েয়, এনকবানর িঞ্ানয়ি স্তর 
বথনক। অনেকদূর এতেনয় বেনিে। বড় বড় 
স্বপ্ন বদখানিে। তেন্নক বারবার ‘ তবহাতর’  
বনি ্াতহর করনি িােনিে। দ্রুি বসখাে 
বথনকও িািিাতড় বোটানিে। এখে আবার 
তিতে বাংিার বভাটার। মাথায় কী িুরিাক 
খানছে, বক ্ানে! 

েি দশ বছনর িাঁর ্ীবনের োকা এভানবই 
িু র ি া ক  ব খ ন য় ন ছ ।  ক খ ে ও  ই উ ে া ই ন ট ড 
ব ে শ ে ন স র  ে া ক ত র  ত ে ন য়  আ ত রি ক া য় । 
বসখােকার ইতেংনস তডনলেয়ার তদনয় 



গু্রানট েনরন্দ্র বমাতদর বভাট উিনদষ্া। 
িারির ২০১৪– র তেবজিােনের আনে বমাতদর 
বভাট বকৌশিী। একটু একটু কনর িাইম 
িাইনট আসনিই বসই সম্পনকজি মুিিুতব। 
বসখাে বথনক তবহানর েীিীশ কুমানরর উি-
বদষ্া। একসময় যাঁনদর মুখ বদখানদতখ বন্ 
হনয় তেনয়তছি, বসই েীিীশ ও িািুনক 
আেনিে এক ছািার িিায়। বসই ব্ানট 
কংনরেসও তছি। বসই ব্াট এি তবহানরর 
ক্ষমিায়। িারির েীিীশ হোৎ কনর িািুর 
সগে বছনড় তবন্তির শতরক। এখানেও িাঁর 
িরামশজি তছি তকো, বিা মুশতকি। এরই 
ফাঁনক কখেও িাঞ্জানব ছুনট বেনছে অম-
তর্দর তসংনক ব্িানি। কখেও বক্তর-
ওয়ািনক তদতলিনি ব্িানি। কখেও উতি-
রপ্রনদনশ কংনরেনসর হনয় খাটনছে। কখেও 
বিা অন্ধ্রপ্রনদনশ যানছেে ্েেনক ব্িানি। 
বকাথাও সাফি্ এনসনছ। বকাথাও আনসতে। 

িনব সবনথনক বড় ে্ানিঞ্জ তছি িতশ্চমব-
বগে। বিাকসভা বভানট ধাক্ার ির ্েমি 
িখে এনকবানরই উন্ান্ানি বইনছ। ৪২ 
এনসতছি ২২। আিািভানব অনকের তহনসনব 
খুব খারাি বিা যানব ো। তকন্তু িার কনয়-
কমাস ির যতদ আবার বভাট হি, বসই ২২ 
টাও হয়ি ১৫– ১৬ বি বেনম বযি। তবন্তি 
বেিাকমমীনদর হাবভাব বদনখ মনে হতছেি, 
িাঁরা ববাধ হয় সরকার েনড়ই বফনিনছে। 
এমে িতরতথিতিনি িাঁর ডাক িড়ি। এমে 
একটা আবহ, আ্ এই বেিা তবন্তিনি 
বযনি োইনছে, কাি ওই বেিা। প্রায় 
কাউনকই সন্দনহর ঊনধ্জি রাখা যানছে ো। 
শিাতধক তবধায়ক তবন্তি– বি যাওয়ার ্ে্ 

িা বাতড়নয় আনছে, এমে ব্ারানিা ্ল্পো 
তিতর হি। এবং বসই আশকো এনকবানর 
অম্িকও তছি ো। সতি্ই যতদ মুকুি রায়নক 
দি ভাঙানো ছাড়িত্র বদওয়া হি, িাহনি 
ভাঙেটা প্রায় এই স্তনরই বিৌঁছি। হাওয়া 
প্রতিকূি বুনঝ তেন্র আসে বাঁোনি আরও 
অনেনকই িদ্মতশতবনর ঝাঁিানিে। 

বসই সময় দিটা টিতকনয় রাখাই তছি বড় 
ে্ানিঞ্জ। োণ্া মাথায় ঠিক বসটাই কনরনছে 
তিনক। যানক বযভানব ববাঝানো যায়। যার 
সামনে বয বটাি বঝািানো যায়। বসইসনগে 
অে্ দি ভাতঙনয় আো। আিািভানব িার 
বকােও দরকার তছি ো। কা্টা তেঃসন্দনহ 
অনেতিক। তকন্তু তিনক আসনি বািজিা তদনি 
বেনয়তছনিে, অে্ দি বথনক বিানকরা 
আসনি োইনছ। িার মানে সরকার িড়নছ 
ো। িাঁর ্ায়োয় দাঁ তড়নয় এরকম একটা 
বািাবরণ তিতর করা হয়ি ্রুতর তছি। 
‘ তবনশষ এক্ে’  সম্পনকজি বযভানব সবজিস্তনর 
বক্ষাভ বাড়তছি, বসই িতরতথিতিনি িাঁনক 
তকছুটা আড়াি করাও ্রুতর তছি। হাওয়া 
বুনঝ ঠিক বসটাই কনরতছনিে। ‘ তদতদনক 
বনিা’  বি ্েেনণর সনগে সম্পকজি কিটা 
তেতবড় হনয়নছ, বিা মুশতকি। িনব তেেু-
িিার বেিানদর মনে একটা ভয় বঢাকানো 
বেনছ। আতম বিািা োইনি, বকউ হয়ি 
োতিশ কনর বদনব। আতম দুবজি্বহার করনি 
ঠিক ্ায়োয় োতিশ েনি যানব। িখে 
টিতকট িাওয়া মুশতকি হনয় যানব। আতম 
ব্্াকতিনস্ড হনয় যাব। বেিায় িনড় বকউ 
বকউ ‘ সুনবাধ বািক’  হনয় বেনছে। ভাির 
ভােটাও ভাি। িখে তেেুিিায় এই ভনয়র 



আবহ তিতর ো করা বেনি তেয়ন্তণ রাখা 
মুশতকি হনয় দাঁড়াি। বকউ বকউ আরও 
ববিনরায়া হনয় উেনিে। 

প্রাথমী তেবজিােনেও ববশ মুতসিয়াোর ছাি। 
অনেকনক বতসনয় বদওয়া হি। অনেনকর 
বকন্দ্র বদি হি। কাউনক আবার বসানো 
হনিও অে্ বটাি ঝুতিনয় বদওয়া হি। 
আ ব া র  ব ক উ  এ ক টু  ‘  ব ব সু ন র া ’  ে া ই ন ি 
সাধ্মনিা আটকানোর বেষ্াও হি। িাই 
যিটা ভাঙে হনি িারি, অনেকটাই 
আটকানো বেনছ। বেিারা অনেকতকছুই 
দাতব কনরে। তবয়াতলিনশ তবয়াতলিশ বিনি 
হয়। আড়াইনশা আসে ত্িব বিনি হয়। 
তকন্তু বসসব কথার বিমে ম্ি্ থানক ো। 
তকন্তু সবনথনক বড় ঝঁুতকটা তিতেই তেনয়তছনিে। 
সাফ ্াতেনয় তদনয়তছনিে, তবন্তি একনশার 

ওির আসে বিনি আতম এই বিশাই বছনড় 
বদব। তবন্তি একনশার েীনে আসে িানব, 
এটা অতিবড় িৃণম্ি সমথজিকও তক ভাবনি 
বিনরতছনিে?  সরকার উন্ বযনি িানর, 
অনেনকর মনধ্ই এরকম একটা আশকো 
তছি। িনরায়াভানব অনেনকই বসই আশকো 
প্রকাশও কনরতছনিে। তকন্তু একমাত্র তিনক– ই 
তেতশ্চি তছনিে, িৃণম্ি দুনশার ওির আসে 
বিনি েনিনছ। কীনসর তভততিনি?  কীনসর 
অনকে?  হাওয়া বিা বমানটই এি অেুকূি 
তছি ো।   

‘  ব া ং ি া র  ে বজি  ম ম ি া ’  ত ব ষ য় ট া  য ি  ে া 
প্রশংতসি, িার বেনয় অনেক ববতশ তবদ্রুি 
হ্ম করনি হনয়নছ। আই বভানটর 
আনে বা্ানর ছাড়নিে, ‘ বাংিা তেন্র 
বমনয়নকই োয়’ । সরকারনকও োমানিে। 
কখেও স্বাথি্সাথী, দুয়ানর সরকার আবার 
কখেও িক্ষীর ভাণ্ানরর বটাি তদনয়। 
কিটা কা্ হনয়নছ, ভতবষ্নি কিটা 
হনব, িা তেনয় প্রশ্ন থাকনিই িানর। তকন্তু 
বভানটর আবনহ এই সব প্রকল্পনক আনিােোর 
আবনহ আেনি বিনরনছে, এতদনক বমাড় 
িুতরনয় তদনি বিনরনছে, তকছুটা হনিও 
স্বপ্ন বদখানি বিনরনছে, এটাই বা কম কী?  
সবতমতিনয় বভানটর িাটিেতণিটা তিতে 
ববানঝে। যতদ এিতকছুর িনরও িৃণম্নির 
ভরাডুতব হি!  িাহনি িতরণতি কী হি, েি 
দু’ বছর বাংিার হাওয়া োনয় বমনখ এটুকু 
হানড় হানড় বুনঝনছে। কিরকম িকমা বয 
বধনয় আসি!  বকাথাও বকাথাও হয়ি ব্থজি 
হনয়নছে। তকন্তু বকউ ববইমাে বা েদ্ার 
িকমা বদেতে। তকন্তু বাংিায় হয়ি বসটাও 



্ুনট বযি। এমে দুেজি াম রটি, আর বকউ 
িাঁ নক ডাকনিে তকো সন্দহ। হয়ি বসই 
আঁে কনরই বনিতছনিে, িৃণম্ি হারনি 
এই কা্টাই বছনড় বদব। 

তকন্তু তবরাট ব্বধানে  ্ নয়র িনরও ্ া তেনয় 
তদনিে, আর তিতে এই কা্ করনবে ো। 
িাহনি তক রা্েীতির েিুে ইতেংস শুরু 
করনবে?  আনে বারবার ্াতেনয়নছে, 
আ ে া ম ী  দ শ  ব ছ র  আ ত ম  ব ি া ক স ভ া  ব া 
রা্্সভার সদস্ হব ো। তকন্তু মানঝ 
মানঝই গুঞ্জে ওনে, িৃণম্ি বথনক রা্্সভায় 
বযনি িানরে। বভাট স্ট্ানটত্নস্র কা্ 
করনবে ো বনিনছে ঠিকই, তকন্তু সহন্ 
তক তেস্তার তমিনব?  িৃণম্নির তত্রিুরা 
অতভযানে আই ি্ানকর বড় ভ্তমকা 
আনছ। এমেকী বোয়ায় কংনরেস তশতবনর 
ভাঙে ধরানোর ম্নিও তিতে। িার মানে, 
বঢঁ তকনক বসই ধাে ভােনিই হনছে। 

শুরুর তদক অনেনকরই সংশয় তছি, মমিা 
ব্ াো ত্জি  তক আনদৌ তিনকর কথা শুেনবে?  
মানঝ মানঝ বনি উেনিই িানরে, ‘ িু তম 
রা্েীতির কী ববানঝা? িু তম একটা 
িঞ্ানয়ি বভানট ত্িনি িারনব?   বড় 
বড় ডায়িে তদও ো। আমানক রা্েীতি 
বশখানি এনসা ো।’ সতি্ই এরকম 
বনিনছে বা বিনবে তকো ্াো বেই। বা, 
বিনিও তিনক কীভানব কথাগুনিা বেনবে, 
বিা মুশতকি। হয়ি োণ্া মাথায় বেঁনস 
উতড়নয় বদনবে। হয়ি োনয়ই মাখনবে 
ো।  এমে কি কথা িাঁ নক শুেনি হনয়নছ!  
এিতদনে তেশ্চয় ো সওয়া হনয় বেনছ। 

তকন্তু অনেক বক্ষনত্র মুখ ্মন্তী  বয িাঁর  কথা 
শুনেনছে,  বসটা  তসদ্ান্তগুনিা  বদনখই 
ববাঝা  য ায়।  তকন্তু এিতকছুর  িনরও 
মমিার সনগে প্রশান্ত তকনশানরর এক 
বরিনম ছতব প্রায় বেই বিনিই েনি। 
গুেি ইনম্ িন্ন িন্ন কনর খুঁ্নিও এক
– দুনটা  আবছা  ছ তবর বব তশ তকছু  িাওয়া 
য ানব ো।  এি এি িনরায় া  সভায় তিতেই 
বক্া। অথে,  ে ্ া নেনি বা  কােন্ বসইসব 
দৃশ্  বদনখনছে?  এি বিানকর সনগে তবেক 
কনরনছে। বকােও বফসবুক, টুইটার ব া 
ইেস্ারোনম বসসব ছতব সাঁ ট া নি যাে তে। 
বমাদ্া  কথা ,  প্রোর বথনক অনেকটাই 
দূনর। ্ািীয় ে ্ া নেনি কনয়কবার হয়ি 
মু নখামু তখ  ইন্টারতভউ তদনি হনয়নছ। তকন্তু 
বাংিা  ে ্ া নেনি ইন্টারতভউ বিা  দূনরর 
ক থ া ,  টি ত ভ  ে ্ া ন ে ন ি র  বু ন ম র  স া ম ন ে 
দু– এক িাইনের প্রতিতক্য়াও তদনয়নছে 
বনি মনে হয় ো।  তেন্নক আড়াি রাখা। 
এটাই িাঁর  ইউএসতি। প্রোর সবজিস্বিার 
আবনহ এই সংযম ধনর রাখা  য ার িার 
কম্ম েয়। 
আরও একটি বড় গুণ, এক্নের কথা 
আনরক্েনক বনিে ো। িাই অবিীিায় 
বিনি িানরে, েনরন্দ্র বমা তদ ও রাহুি 
োন্ী – দু্নের দর্াই আমার কানছ 
সবসময় বখািা। বয বকােও সময় যার 
সনগে খু তশ বদখা করনি িাতর। িাতিকাটা 
বাড়নি বাড়নি কিগুনিা রান্্, কিগুনিা 
দনি বিৌঁছনব, বিা মুশতকি। িাঁে  বছর 
ির তিতে বকাে ভ্ তমকায়?  তেন্ই হয়ি 
্ানেে ো। িথই হয়ি িাঁ নক েিুে িথ 
বনি বদনব।     



রম্য রচনা

আসল 
মন কী 
বাত

সরল ববশ্াস

এবাররর মন কী বাত শুনরে আপনারা হয়ত চমরক 
যারবন। এতদিন যযগুরো বরে এরেদি, যবদিরভাগই 
বানারনা কথা। যোরকর দেরে যিওয়া কথা। দকন্তু এবার 
েদত্য েদত্যই মন কী বাত। মারন, আদম মরন মরন যযটা 
ভাবদি, যেটাই আপনারির বেরত চাই। যভারটর চার
– পাঁচ  মাে যপদররয় যগরি। এেন আর বেরত বাধা যনই। 
যধ াঁয়ািা বা দিরয় োভ যনই। যোজােু দজই বো যাক, 
আদমও যচরয়দিোম, বাংোয় এবারও তৃণমূরের েরকার 
থাকুক। আপনার দনশ্চয় অবাক হরয় যারছেন। ভাবরিন, 
এতবার বাংোয় এোম, এত কিা কিা কথা যিানাোম। 
এতবার গো কাঁ দপরয় দিদি. .  .  ,  দিদি. .  .   বরে দচৎকার 
করোম। আর আদম দকনা যচরয়দিোম বাংোয় তৃণমূে 
থাকুক। দনশ্চয় দবশ্াে হরছে না! 



তাহরে, একটু েুরেই বো 
যাক। ভাররতর অদধকাংি বি 
রারজ্যই আমারির েরকার 
আরি। বাংোয় হে কী হে 
না, তারত আমার কী যায় 
আরে বেুন যতা!  কী হরব?  
বিরজার মমতা ব্যানাদজজি আমার 
নারম োগাতার গাদে দিরয় 
যারবন। কু কথা বরে যারবন। 
যযরহতু দতদন মুে্যমন্তী, ফোও 
করর যেেব দমদিয়ায় প্রচারও 
হরব। যহাক, তারত আমার 
বরয়ই যগে। রাজনীদত যেন 
কররত যনরমদি, তেন এটুকু 
কুকথা হজম কররতই হয়। 
এটুকু েহ্যিদতি আমার আরি।

এই পযজিন্ত পরি বাম বনু্রা 
বরে বেরবন— ‘ যেটং 
যেটং। আমরা আরগই বরে-
দিোম।’  ওরির দনরয় এই এক 
মুিদকে। ‘ যেটং যেটং’  করর 
োফায়। দকন্তু আেে অঙ্ক-

টাই যবারে না। ঠিক হরয়রি, 
ওরির িূন্য পাওয়াই উদচত। 
ন া  ম ি া ই ,  ও ে ব  য ে ট ং
– যফটং দকছুে নয়। আদম 
যবদনয়া। আদম চদে আমার 
অরঙ্ক। তারত কারও েুদবরধ 
হরে হরব। অরন্যর েুদবরধ 
অল্প, আমার মুনাফা অরনক 
যবদি। 

তাহরে একটু েহজ করর 
যবাোরনা যাক। দুভারগ 
ভাগ করর যনওয়া যাক। 
তৃণমূে আবার েরকারর না 
এরে আমার কী কী ক্ষদত 
হত?  এবার উর্াটাও 
ভাবুন, তৃণমূে েরকারর 
এরে যাওয়ায় আমার োভ 
কী কী। তাহরেই দহরেবটা 
পদরষ্ার হরয় যারব। ধরুন, 
তৃণমূে যদি যহরর যযত। 
কী কী হরত পারত?  তৃণমূে 
িেটাই আরতে আরতে যভরে 

যযত। অরনরকই চরে আেত 
দবরজদপরত। যকউ যকউ চরে 
যযত কংররেরে। এমনকী, যয 
২২ এমদপ আরি, তারিরও 
বি একটা অংি আমারির 
দিরক চরে আেত। জাতীয় 
রাজনীদতরত তৃণমূে এরকবাররই 
অপ্রােদগিক হরয় পিত। তেন 
তাদমেনািুর স্্যাদেন, দিদলির 
যকজদরওয়াে, উত্তরপ্ররিরির 
অদেরেি, দবহাররর যতজস্ী, 
অর্রের চন্দ্রবাবু, কনজিাটরকর 
কু ম া র স্ া ম ী ,  ম হ া র া র ্রে র 
উদ্ধবরা কী কররতন?  তাঁরির 
োমরন কংররেরের িাতার 
তোয় যাওয়া িািা উপায় 
থাকত না। অন্য যকউ যনই যয 
তৃতীয় ফ্ররটের হাওয়া তুেরত 
পারর। তৃণমূরের েুরও 
অরনক নরম হরয় যযত। যকউ 
তারির পাত্তাও দিত না। যিাট 
যিাট িেগুদে তেন 
কংররেরের যজাটেগিী হরয় 
উঠত। মৃতপ্রায় কংররেে 
একেরগি এত েগিী যপরয় 
আবার চাগিা হরয় উঠত। 
ভাজপা দিদবর বনাম কংররেে 
দিদবর– এই হরয় উঠত 
২০২৪ এর েিাইরয়র 
যচহারা। িােক দবররাধী 
যভাট যদি এক জায়গায় 
দগরয় পরি, তাহরে ক্ষদতটা 
কার?



 এবার উর্াটা ভাবুন। তৃণমূে আবার েরকারর 
এরে যগে। তৃণমূরের কারি দনঃেরদেরহ বি 
অদসিরজন। এবার ওরা বেরব, দরিপুরা িেে 
করব। তারপর বেরব, মদণপুরর প্রাথথী যিব। 
তারপর যগায়া, দমরজারাম– ওরির উচ্াকাঙ্া 
যবরিই চেরব। এেব রারজ্য আেন চাইরব, 
নইরে দনরজরা প্রাথথী যিরব। নানা যোরকর 
গ্যাে যেরয় দিদি দতন বির পর দিদলি িেরের 
জন্য োঁপারবন। আঞ্চদেক িরের আর যকউ 
যনই দযদন প্রধানমন্তী হওয়ার স্প্ন যিরেন। 
কারণ, তাঁরা জারনন েম্ভব নয়। দকন্তু একমারি 
দিদিই ভারবন, দতদন যবাধ হয় যিরির মরধ্য 
েবরথরক জনদপ্রয়। েবাই যবাধ হয় তাঁরকই 
চ া ই র ি ।  অ র ন র ক ই  দ ি দ ি র ক  য ব া ে া র ব ন ,
 কং ররেেরক দি রয়  দকিু  হ রব  ন া ।  আপন ার 
যনতৃরবেই েরকার হরত পারর। যিাট যিাট 
িেগুদে অরনরক প্রকারি্যই তাঁর হরয় গো 
ফাটারব। একদিরক কংররেে, অন্যদিরক 
এ ক ে াঁ ক  আ ঞ্চ দ ে ক  ি দ তি ।  দ ক িু র ত ই 
েবজিাত্মক যজাট হরব না। কংররেেও দিদির 
য ন তৃ বে  ম া ন র ত  র া দ জ  থ া ক র ব  ন া ।  দ ি দ ি ও
 কংররেেরক জদম িািরবন না। 

যমাদ্া কথা, দবররাধী যজাটরক ভন্ুে করর 
যিওয়ার যক্ষররি দিদির যকানও দবকল্প যনই। 
দবররাধী যজারট ফাটে ধররে, দবররাধী যভাট 
ভাগ হরয় যগরে, কার েুদবধা?  এই েহজ 
অঙ্কটা আদম বুদে। দকন্তু আমার বাংোর 
যনতারা দক যবারে?  ওরির যবাোর িায়ও 
যনই। ওরা কুরয়ার ব্যাে। বাংোর বাইরর 
দকিুই যবারে না। যকউ স্প্ন যিেদিে মুে্যমন্তী 
হওয়ার। যকউ স্প্ন যিেদিে মন্তী হওয়ার। 
যিেুক। স্প্ন যিেরত যক বারণ করররি?  দকন্তু 

আদম জানতাম, ওরির যকানও মুররাি যনই। 
না আরি েংগঠন। না আরি যতমন যনতৃবে। 
দকন্তু ওরির যতা বেরত পাদর না েিাইটা 
যিরি িাও। তেন ওরা বেত, আদম আমার 
েুদবধার জন্য তৃণমূেরক ওয়াকওভার দিদছে। 
ওরা অঙ্কটা বুরে যযত। তার যথরক একটু চিা 
েুরর অদভনয় করা যের ভাে। ওরির যবাোব, 
যিরো, আদম বাংো িেে কররত কতটা 
মদরয়া। ওরাও তাই বুেরব। বাংোর যবাকা 
দমদিয়াও তাই বুেরব। আেরে, যা যা করব, 
তারত েুদবধা তৃণমূরেরই হরব। 

যযমন, প্রথম পিরক্ষপ, তৃণমূেরক ভারো। 
ভারো মারন এমন যোকরির এরন টদকট িাও, 
যারির মানুষ যভাট যিরব না। তারির ওপর 
রাগ কররই যোকেভায় যোরক আমারির 
যভাট দিরয়রি। এেন তারাই যদি দবরজদপর 
মুে হরয় ওরঠ, মানুষ যভাট যিরব?   যভারটর 
অঙ্কটা বুেত মুকুে রায়। দকন্তু ওরক দনদ্রিয় করা 
িরকার দিে। প্রথমত শুরভদেুরক এরন ওরক 
দকিুটা দনদ্রিয় করর যিওয়া যগরি। দুজরনর 
ঠান্া েিাই োদগরয় যিওয়া যগরি। তারপর 
ওরক নদিয়ায় িাঁি কদররয় যিওয়া হরয়রি। 
দনরজর যপ্রদস্জ রােরত ওরক দজতরতই হত। 
ফরে, অন্যান্য জায়গায় নজর দিরত পাররদন। 
শুধু দনরজর যকরন্দ্রই পরি থাকরত হরয়রি। 
শুরভদেুরক আনরেও যতমন গুরুবে দিইদন। ও 
যবচারার োরপর িুঁরচা যগোর মরতা অবস্া। 
না দগেরত পাররি, না ওগরারত পাররি। 
িদক্ষণ ২৪ পরগনায় ৩১ টা আেন। যিাভনরক 
দনোম ঠিকই। দকন্তু এমন জট পাদকরয় যিওয়া 
হে, যবচারা যিষদিন পযজিন্ত বুেরতই পারে না 
ও তৃণমূে না দবরজদপ। এেনও িারির ওপর  



তা– তা থথ থথ যনরচ চরেরি।

টদকট না পাওয়ায় িরের পুররনা যোরকরা 
এমদনরতই কু্ষব্ধ। তারির ‘ মন কী বাত’  আদম 
দিদব্য বুদে। তারা মরন মরন বেরি, আমরা 
এতদিন িেটা করোম, আর এেন বাইরর 
যথরক যোক এরন টদকট যিওয়া হরছে!  ফরে, 
তারাও যবঁরক বেে। যক মুে্যমন্তী, ইরছে 
কররই তা েুদেরয় রােোম। যোরকর মরধ্য 
যধাঁয়ািা বািে। একদিরক মমতা, অন্যদিরক 
যক?  ভরো আরও করম যগে। ঠিক এই প্রশ্নরতই 
যতা ২০১৯ এ আদম বাদজমাত কররদি। এদিরক 
যমাদি, ওদিরক যক?  ব্যাে, এই একটা প্ররশ্নই 
দবররাধীরা যেঁরট যগে। 

এবার আমারও দকিু ভূদমকা আরি। এমন 
এমন আরবাে তারবাে বকরত শুরু করোম, 
যা প্রধানমন্তীরক মানায় না। দিদির নারম 
ব্যদতিগত আক্রমণ করোম, জাদন বাংোর 
মানুষ এগুরো ভােভারব যনরব না। চাইরে, 
োরিা, গরু, কয়ো, এেরবর তিন্ত করারতই 
পারতাম। ইরছে কররই দেদবআইরক েুম 
পাদিরয় রােোম। যযটা োতদিরন তিন্ত হয়, 
যেটা োত বির ধরর েুদেরয় রােোম। দে-
দবআই– ইদি মারে মারে যোকরিোরনা এরক
– তারক যজরা করে। দকন্তু আেে কারজর 
কাজ দকিুই করে না। যকন্দ্রীয় এরজদসিগুরোর 
ওপর মানুরষর ভরোই উরি যগে। 

এবার অরঙ্ক আদে। বারবার োম্প্রিাদয়ক তাে 
যেরেদি। এরতই যতা েুফে যপরয়দি। দকন্তু 
জানতাম, পদশ্চবরগির যক্ষররি দহরেবটা অন্য। 
এোরন বাম– কংররেরের দিরক মুেদেম যভাট 

যারব না। পুররাটাই যারব তৃণমূরের দিরক। 
আদম এমন আতঙ্ক িিাোম, মুেদেম যভাট 
এককাট্া হরয় দিদির েরগি জমা হে। দতদরি 
পাররেটে যদি দনদশ্চত হরয় যায়। েত্তরভাগ 
েংে্যাগুরু যভাটাররর মরধ্য িােক িে পরনর
– কুদি িতাংি ঠিকই পারব। তাহরেই যতা 
তারির যজতা দনদশ্চত। এই েহজ অঙ্কটাই 
যমোরত যচরয়দি।

আমার িরের যোরকরা এতটাই গাধা যয 
তারা বুেরতই পারে না। তারা ভাবে, দিদলি 
তারির পারি আরি। ভাবে, যমাদি– অদমত 
িাহরা বাংো িেে কররত মদরয়া। তারা 
অদতদরতি আত্মদবশ্ােী হরয় উঠে। আদম যতা 
এটাই যচরয়দি। মারঠ িুরট যবিাব, দকন্তু যগাে 
করব না। এবার যবাো যগে, যকন আদম 
বারবার এরেদি?  এবার যবাো যগে, যকন 
আদম আবার তৃণমূেরকই যচরয়দিোম। চুদপ 
চুদপ মন কী বাত জাদনরয় রােোম। বুরক হাত 
দিরয় বেুন যতা, আমার জায়গায় আপনারা 
থাকরে আপনারা কী কররতন?  আদম যযটা 
করদি, যেটাই কররতন। আরর বাবা, দনরজর 
ভাে পাগরেও যবারে। নররন্দ্র যমাদি একটু 
যবদিই যবারে। 



রক্তিম ক্মত্র

ক�োনও ক�োনও হোর জয়ের অধি�। কেটোই কেন 
ময়ন �ধরয়ে ধিল ওই ক�োট ক�োট ক�য়লগুয়লো। 
তোই শূয়নযের মোয়েও ওরো ম্োন নে। ওরো উজ্জ্বল।

�ী আশো �য়রধ�য়লন?  বোমপন্ীরো কিড়য়শো আেন 
কপয়ে ের�োর গড়য়ব?  ধনয়িন পয়ষে এ�য়শো 
আেন কপয়ে চময়� কিয়ব?  নো, 
এর ক�োনওটোই হওেোর ধ�ল 
নো। তৃণমূল বো ধবয়জধপ– এই 
দুই িয়লর ক�োনও এ�টি িল 
ধজতয়ত চয়লয়�, তো অয়ন� 
আয়গ কেয়�ই ধনি্োধরত ধ�ল। 
বোয়মরো অধি�োংশ আেয়নই 
তৃতীে হয়ব, এমন�ী জোমোনতও 
বোয়জেোপ্ত হয়ব, এই কিওেোল 
ধলখনও পধরষ্োর ধ�ল।

আেন শূয়নযে কনয়ম আেয়ব, 
এতটো হেত ক�উই ভোয়বধন। 
টিধভ কেয়� �োগজ, কেোশযেোল 
ধমধিেো কেয়� পোড়োর র�— 

নোনো জোেগোে নোনো বয়্োধতি কভয়ে আেয়ব, 
কেটোও স্োভোধব�। বোয়মরো ক�ন বযেে্, তোই ধনয়ে 
বড় বড় কপোস্ট এধিট কলখোও হয়ে কগল। চযেোয়নয়ল 
চযেোয়নয়ল গুরুগম্ীর আয়লোচনোর আেরও বেল। 
ধ�ন্তু তোরপয়রও বলব, এই হোয়র ক�োনও লজ্ো 
কনই। এমন�ী এই শূয়নযেও লজ্ো কনই। বরং 
গব্ আয়�, ক�য়লগুয়লো �ী িোরুণ লড়োইটোই 
নো লড়ল! 

করজোয়টের আয়গই এয়ে ধগয়েধ�ল �য়রোনোর 
ধবিতীে কেউ। তোই কভোয়টর পয়রও ধবশ্োম নে, 
এই ক�য়লগুয়লো পোড়োে পোড়োে কবধরয়ে পড়ল 
অধসিয়জন ধেধলন্োর ধনয়ে। মোেরোয়ত �োয়� 
হোেপোতোয়ল ভধত্ �রয়ত হয়ব, �োর বোধড়য়ত 
অধসিয়জন বো ওষুি কপৌঁয়� ধিয়ত হয়ব, এই 
ক�য়লগুয়লো কেই িোধেত্ব ধনয়ে কেলল। কভোয়ট 
হোয়রর পয়রও ক�োনও হতোশো কনই। কশো� 
পোলয়নর নোয়ম মুখ গঁুয়জ ঘয়র ধখল কিওেো কনই। 

শূন্য?  নাক্ি 
নতুন ভ�ার? 



নতুন উিযেয়ম ওরো কেন েোঁধপয়ে পড়ল। এ�ধিয়� 
ের�োধর আস্োলন। এ�ধিয়� এই ক�য়লগুয়লোর 
েমোন্তরোল উয়িযেোগ। �ঠিন েময়ে ক�োনটো কবধশ 
ভরেো জুধগয়েধ�ল?    

এতধিন বলো হত, ধেধপএয়মর বুয়ড়ো– হোবড়ো 
গুয়লো কজোর �য়র ষেমতো িখল �য়র রোয়খ। কচেোর 
�োড়য়ত চোে নো। নতুন ক�য়লয়ির জোেগো �োয়ড় 
নো। কমোষেম জবোব পোওেো কগল এবোর। এ�েোঁ� 
নতুন মুখ। �ল�োতো বো আশপোয়শর তরুণরো 
হেত এ�টু কবধশ প্রচোর পোয়ছে। ধ�ন্তু ঘটনো হল, 
কজলোে কজলোে এমনই তরুণ মুয়খর �ড়ো�ধড়। 
েবধমধলয়ে েংখযেোটো চধলিয়শর �ো�ো�োধ�। 

প্রোে প্রয়তযেয়�ই অেম্ব কমিোবী। চোইয়ল কে 
ক�োনও ভোল চো�ধর জুটিয়ে ধনয়ত েমেযেো হত নো। 
ধ�ন্তু এই ক�য়লগুয়লো েব হোত�োধনয়� উয়পষেো 
�য়র রোস্োে কনয়ময়�। মোনুয়ষর পোয়শ েো�োর 
অঙ্ী�োর �য়রয়�। �ী েোবলীল এয়ির �েোবোত্ো। 
�ী শোধনত এয়ির েুধতি। �ী চমৎ�োর এয়ির 

পড়োয়শোনো। ইধতহোেয়বোি কেয়� কেৌজনযেয়বোি, 
েব বযেোপোয়রই এরো আপনোয়� মুগ্ধ �য়র ধিয়ত 
পোয়র। বুয়� হোত ধিয়ে বলুন কতো, এই প্রোেথীয়ির 
পোয়শ তৃণমূল বো ধবয়জধপর প্রোেথীয়ির বেোয়ত 
পোরয়বন?   ক�য়লগুয়লোয়� কিখয়লই ক�মন 
ভোলবোেয়ত ইয়ছে �য়র। মুগ্ধ হয়ে এয়ির �েো 
শুনয়ত ইয়ছে �য়র। েধি কবয়� ধনয়ত বলো হে, 
আপনোর ক�য়ল �োর ময়তো হয়ব?  তৃণমূল আর 
ধবয়জধপর প্রোেথীয়� এ�ধিয়� রোখুন। আর 
মীনোষেী, িীধসিতো, কিবয়জযেোধত, পৃেো, শতরূপয়ির 
এ�ধিয়� রোখুন। ধনধচিতভোয়বই আপনোর কভোট 
এই ক�য়লয়ময়েয়ির ধিয়�ই পড়য়ব।

এরো আজ হেত কহয়র কগল। আজ হেত মোনুষ 
এই উজ্জ্বল ক�য়লগুয়লোয়� ধেধরয়ে ধিল। ধ�ন্তু 
ধলয়খ রোখুন, এই এ�েোঁ� ক�য়লয়ময়েই বোংলোর 
রোজনীধতর ভধবষযেৎ। আগোমীর কিওেোল ধলখন 
এরোই ধলখয়ব। তোই আবোর বলধ�, এই শূনযে 
আেয়ল শূনযে নে। এ শুিু শূনযে কেয়� শুরুর 
ইধঙ্ত। 



গল্প

ঘুম নেই
রাত একটা। ঘুম আসছে 
না। ডায়রর রিখরেি 
আল্পনা। 

‘ বড় দুঃসময় চিছে আমাছের। অরতমারর এছস 
ওিট পািট কছর রেি সব, ককউ রবশ মন চাি 
আর োরবিশ মন আটা রকছন ঘছর কোর রেছয় বছস 
রইিাম, ককউ কছরানা রনছয় করবতা, প্াছরারড 
রিছখ ভারচুয়াি িাইক কপি রবস্তর, ককউ বা 
সরত্ সরত্ যথাসাধ্ কচষ্া করছিন রবপছের 
রেছন আর পাঁচজছনর পাছশ একটু োঁড়াবার। 
হারািাম অছনক ডাক্ার– কসবাকমমীছক, কাজ 
হারাছিন অছনছক, আর আমরা কবরশরভাগ 
সাধারণ মানুষ–  আমরা দূরত্ব বাড়াছত বাড়াছত 
কখন কয কচনা মানুষছক অছচনা হছয় কযছত 
কেখিাম আর রনছজছক রচনছতও ভুছি কগিাম, 
তার রহছসব রাখা হয়রন।’   

ঘছর বছসই অনিাইন ক্াস কনওয়া, সু্ছির অন্ান্ 
ক াজকম্ম  করছত হছছে যতটা  সম্ভব।  কস রেন 
কহডরমছ্রেস ক�ান  কছর আর একটা ররছপাট্ম 
ততররর োরয়ত্ব রেছিন। প্রচুর কডটা চাই, সারজছয় 
গুরেছয় বারনছয় আপছিাড করছত হছব। কহডরমছ্রেস 
ব ছ ি ছ ে ন ,  ‘  অ ন ্  ক ক া ন  ক র ি ছ গ র  স া ছ থ 
অ্াডজাস্ট কছর রনছত পাছরা, কস কতামাছের 
ব্ াপার–  রকন্তু আমার দই সপ্াছহর মছধ্ 
কাজটা চাই।’  আল্পনা একা কতা পারছবই না, 

করপিউটাছর খুব একটা 
সড়গড়ও নয় কস। তার 
রনছজর ি্াপটপ কনই, 

ভাইছয়রটা কচছয় কনওয়াই যায়, রকন্তু ভাইছক 
কাজটা কছর রেছত বিছব কস ককান মুছখ? রনছজর 
জ্ািায় রনছজই পাগি হছয় আছে কেছিটা।  
এরেছক বারড়ছত অসুখ– রবসুখ কিছগই আছে। মা, 
বাবা, কজঠিমা সবাই বয়স্, নানা রকম শারীররক 
সমস্া তাঁছের এমরনছতই। ওঁছের রনছয়ই কবরশ 
রচন্া। বাজার– ব্াঙ্ক সবরকেুই দই ভাইছবানছক 
ভাগাভারগ কছর করছত হছছে। কোটন োছয় পছড় 
এসব করছে ঠিকই, রকন্তু বারক সময়টা ককমন গুম 
হছয় থাকছে, আর রকেু বিছত কগছি, কবাঝাছত 
কগছি উছতেরজত হছয় যাছছে। খুব স্াভারবক, 
চাকররটা দম কছর চছি কগি কবচারার...       

    কাি সকাছি েীরপ্রেছক ক�ান করছত হছব 
অগত্া। ও যরে একটু কহল্প কছর কেয়, ভাি হয়। 
েীরপ্রে অছনক রসরনয়র, একটু কমজারজ, রখটরখছট 
স্ভাছবর। তাছক ঝাড় কেয় প্রায়ই, কটরাব্াঁকা 
কথাও কশানায়, তছব তাছত কস রকেু মছন কছর 
না। েীরপ্রে তার চাইছত পড়াছশানায় অছনক 
ভাি, কছিছজ সুছযাগ পাওয়া উরচত রেি ওর। 
রবছয় কছররন, মা মারা যাবার পর অসুস্থ বাবার  
কেখাছশানা করছত রগছয় আর রপএইচরডটাও 
কমরলিট করছত পাছররন। এই কোট সু্ছি সরত্ 
ওছক মানায় না, কসই ক্াভ আর জ্ািা কথছকই 

পৃথা কুণ্ু



ওর কমজাজটা ওরকম হছয় কগছে। সু্ছির অন্রা 
ওছক বছি ‘আঁছতি’। আল্পনার সছগে অবশ্ ওর 
যুদ্ধ কনই ককান, রপঁপছড়র সছগে রক আর িড়াই 
করা যায়! এমরনছত ওছক বরং একটু করুণার 
কচাছখই কেছখ েীরপ্রে।         

  সকাছি উছে ক�ানটা কছর আল্পনা। কবছজ যায় 
রতন– চারবার। েীরপ্রে অবশ্ সবসময় ক�ান ধছর 
না। থাক, সন্্ায় আবার করছব। আর দ– একজন 
যাছের সছগে একটু ভাি সপিক্ম, তাছের ক�ান 
কছর কেখা কগি, ককউই ভাি কনই। হাজারটা 
অসুরবছধ সবার ঘছরই। শুছভনু্োর ককারভড 
পরজটিভ হছয়ছে, মািারের অসুস্থ শ্বশুর– শাশুরড় 
আর দছটা বাচ্ার পরী্া রনছয় নারভশ্বাস উেছে। 
তাঁর আবার বারড়ছত করপিউটার কনই, তাও 
বিছিন–  হাছত কিখার রকেু থাকছি বি, একটু 
�াঁকতাছি কছর রাখছত পারর। আল্পনা আর রক 
বছি! ‘ ঠিক আছে কগা, আরম কেখরে। েরকার 
হছি বিব।’                     

সন্্ায় কমছসজটা এি। ‘অছনকবার ক�ান 
কছররেরি। ককন ধরছত পারররন কসটা জারনছয় 
কেওয়া উরচত। বারপ আজ কভাছর চছি কগছে।... 

কডান্ট ট্াই টু কি রম। সু্ছি কাউছক রকেু বিার 
েরকার কনই। আরম ন্াকা ন্াকা রসপি্ারথ সহ্ 
করছত পারর না। কতাছক বারপ পেন্ করত, তাই 
জানািাম। ক্াসগুছিা দ রতনছট রেন পারছি 
ম্াছনজ কররস।’ 

আল্পনার মাথা রঝমরঝম করছত থাছক। কমছসা-
মশাই কনই? েীরপ্রের বারড় আছগ দ– রতনবার 
রগছয়রেি কস, সু্ছির কাছজই–  ওইটুকু আিাছপই 
ক ম ছ স া ম শ া ই  ক ক ন  ক ক  জ া ছ ন ,  ভ া ি ছ ব ছ স 
ক�ছিরেছিন তাছক। প্রথছম ‘কাকু’ বছি 
কডছকরেি আল্পনা, আজকাি সবাই তাই বছি। 
উরন কহছস বছিরেছিন, ‘কতামার বাবার কচছয় 
আরম কবাধহয় বড়ই হব মা! আমাছের সময় 
আমর া  ব নু্ব ান্ছবর  ম া–  ব াব া ছক  ম া রসম া–   
কমছস ামশ াই  বিতাম।’ কসই কথছক ওঁ ছক 
কমছসামশাই বিত আল্পনা। ক�াছনও কথা হছয়ছে 
কবশ কছয়কবার। 

েীরপ্রে রনছজই যখন কথা বিছত চাইছে না, 
ওছক রবরক্ করাটা ঠিক হছব না। কভছবরচছন্ 
একটা কমছসজই কছর আল্পনা, ‘ কী বিব সরত্ 
জারননা। কমছসামশাই কযখাছনই থাকুন, শারন্ছত 



থাকুন... তুরম সাবধাছন কথছকা। তুরম যরে না 
চাও, আরম কাউছক জানাব না। ক্াস রনছয় তুরম 
রচন্া ককার না।’  

ককান উতের আছস না। পছরর রেন আবার কিছখ 
আল্পনা, ‘ আত্ীয়রা ককউ এছসছেন? রচন্ায় 
আরে...  কতামায় রবরক্ করছত চাই না, রকন্তু 
ককান েরকার হছি রলিজ জারনও।’ 

কসরেনই ওছের োত্ী পাছয়ি ক�ান কছর, 
‘ রেরেমরণ, আমার এবার কবাধহয় পরী্াটা 
কেওয়া হছব না।’ 

— ‘ ককন? ও হ্াঁ, তুরম কবশ কছয়করেন ক্াছস 
আসে না, কী হছয়ছে বি কতা?’ 

—‘ বাবার চাকরর চছি কগছে রেরে’ , প্রায় কেঁছে 
ক�ছি কমছয়টা, ‘ র� কেব রক কছর?’ 
কমছয়টা পড়াছশানায় ভাি। তার এরকম অবস্থা... 
না না, রকেু একটা করছত হছব।

আল্পনা বছি, ‘ তুরম অ্ালিাই কর, আরমও বড়রের 
সছগে কথা বিরে। রনশ্চয় করসিডার করছবন। পরী-
্ার কতা এখনও কেরর আছে। পরররস্থরত একটু 
স্াভারবক না হছি...’     

—‘ রকন্তু আরম কতা ক্াস করছতও পাররে না 
রেরেমরণ। ক�াছন কডটা ভরছত অছনক খরচ হয়, 
বারড়র এই অবস্থা...’ 

আল্পনা একটু কভছব রনছয় বছি, ‘ কশান, কতামার 
ক�াছন আরম কডটা ভছর কেব, আপরতে কনই কতা?’ 
—‘ না না রেরে, বাবা শুনছি রাগ করছবন!’ 
—‘ রাগ করার কী আছে, আমরাও কতা কতামাছের 
গাছজ্মছনর মত। বাবাছক বুরঝছয় কবাছিা, অসুরবছধ 

হছব না।’  

ক�ানটা করছখ একটা শ্বাস ক�ছি আল্পনা। পাছয়ি 
তার রপ্রয় োত্ী, ওর বারড়র অবস্থা কস জাছন, তাই 
সহছজ কথাটা বছি রেছত পারি। রকন্তু এমন 
আরও কতজন কতা আছে, সবার কথা কস জাছনও 
না, আর জানছিও... কতজছনর পাছশ োঁড়াবার 
্মতা আছে তার? রনছজর ভাইটার অবস্থা কেছখ 
তার বুছকর কভতরটা রেঁছড় যাছছে, রকন্তু তার 
জন্ই কস রকেু করছত পারছে রক? ‘ এত ভাবরেস 
ককন, আমার কতা চাকরর আছে, বাবার কপনশন 
আছে, তুই নতুন কছর চাকররর পরী্াগুছিার 
জন্ পড়াছশানা শুরু কর না, একটা না একটা 
হছয় যাছব’ –  এরকম কটা �াঁকা সান্ত্বনার কথা 
বিার কবরশ আর কী বা করছত পাছর কস! কোটন 
করছগ যায় এসব শুনছি, ‘ আমাছের িাইছনর 
রকেু জারনস না বুরঝস না, বকছত আরসস না! 
কত টা� এখন নতুন রকেু পাওয়া, জারনস? রনছজ 
কজনাছরি িাইছন একটা চাকরর কপছয়রেস বছি 
ভারবস দরনয়াটা এমরন এমরন চিছে! কতাছের 
ওইসব  পা রত ইছমাশনাি কথা শুনছি না. . . 
র ড স গ া স টি ং ! ’  ক ে া ট ন  ক া জ  ক র ত  এ ক ট া 
প্রাইছভট ককাপিারনছত, পাছয়ছির বাবা একটা 
কোট োপাখানার কমমী রেছিন। এই দুঃসময় এছস 
সব একাকার কছর রেি।                                   

দ রেন পছর মাঝরাছত হোৎ ক�ান। ওপাছর 
েীরপ্রে। �্াসছ�ছস, োণ্া গিা— ‘ কসরেন ককন 
ক�ান কররেরি বি।’  

—‘ কস রকেু না, তুরম... তুরম ঠিক আছো কতা? 
কক আছেন কতামার সাছথ?’ 

—‘ ককউ কনই। মামা রেরলিছত, আসছত পাছর রন। 
রপসতুছতা ভাই কসরেন এছসরেি, আজ সকাছি 



চছি কগি, কাছজর রেন 
আবার আসছব। পাড়ার 
দ– একজন কহল্প কছরছে। 
কাজটা কতা কোট কছর 
হছিও করছত হছব, বাধ্ 
হরছে ওছের কহল্প রনছত।’ 

—‘ এখন কতা পাররশয়াি 
িকডাউন,... আরম রকন্তু 
কযছত পারর, ককান েরকার 
হছি...’    

—‘ তুই অতদূর কথছক 
এছস কী কররব? কবাকার 
মত কথা বরিস না। 
যাকছগ, কী জন্ ক�ান 
কছররেরি বি। সু্ছির 
কাজ রনশ্চয়? বি, বি... রাছত ঘুছমাছত পাররে 
না, কাজ করর বরং। কাি কথছক ক্াসও কনব।’  

কজার কছর রনছজছক শক্ কেখাছনার কচষ্া করছে, 
রকন্তু েীরপ্রের কথাবাত্মা স্াভারবক িাগছে না 
কমাছটই। ওর মছনর কভতছর ভাঙন ধরছে, আল্পনা 
বুঝছত পাছর। জীবছন এই প্রথমবার, েীরপ্রেছক 
একটু শাসছনর সুছর বছি কস, ‘ না, কতামায় এখন 
ওসব রনছয় ভাবছত হছব না। আরম সামছি কনব। 
ক্াস তুরম চাইছি রনছতই পাছরা, যরে বাচ্াছের 
সাছথ একটু সময় কাটাছি কতামার ভাি িাছগ, 
রকন্তু অন্ কাছজর চাপ এখন কতামায় রনছত হছব 
না। তুরম একা আে, খুব কষ্ হছছে জারন, রকন্তু... 
কমছন রনছত হছব েীরপ্রে, কী করছব বছিা!’ 

ওপাশ কথছক আবার বছি ওছে অস্াভারবক কঠিন 
স্রটা–  ‘ জারন। এতরেন খুব সাবধাছন থাকতাম, 

ভছয় ভছয়... আমার রকেু হছয় কগছি বুছড়াটার 
যরে... এবার যা খুরশ করব, বাইছর কবরব, মাস্ 
টাস্ রকছুে পরব না! কছরানা হছি ভািই হয়, 
আর কতা আমার ককান রপেুটান কনই...’ 

—‘ কী বিে কী! ওসব বিছত কনই। কশান–  
আরম, তুরম, মািারে, বরস্তর বাচ্াগুছিা, পাছয়ছির 
বাবা, রাস্তার কুকুরগুছিা... ককউ ভাছিা কনই 
েীরপ্রে! একটা দুঃসময় চিছে আমাছের সবিার... 
তবু কতা আমাছের বাঁচছত হছব,   একেম উছ্া-
পা্া ভাবছব না।’ 

—‘ বারপও এইসব বিত, জারনস। মা চছি যাবার 
পর এইসব বছিই ভুরিছয় করছখরেি আমায়। 
েী্া রনছয়রেি, খুব ভগবাছন রবশ্বাস রেি–  
বিত, কারও ্রত না কছর সৎ ভাছব জীবন 
কাটারছে, আমরা খারাপ থাকছত যাব ককন? 
ভাি মানুষছের পাছশ কাউছক না কাউছক ঠিক 



ঈশ্বর জুটিছয় কেন।... এবার জবাব রেক, এই কয 
আমাছক একা কছর রেছিন ভগবান, এবার আরম 
কী রনছয় থাকব, ককন থাকব?’ 

—‘ রলিজ তুরম এরকম ককার না। এরকম করছি 
রক উরন শারন্ পাছবন, বছিা?’  

—‘ আরম কতা ককানরেনই বারপছক সুখী করছত 
পারররন। অছনক স্প্ন রেি আমাছক রনছয়, কসসব 
হছত পারররন। তছব মুখ �ুছট রকেু বিত না। কশষ 
ইছছেটাও পূণ্ম করছত পারররন, জারনস! দরেন 
আছগ একটা গান শুনছত কচছয়রেি, ক্াছসছট। 
অছনক আছগ একটা জিসায় রনছজই িাইভ 
করকড্ম কছররেি, কসটার ওপর আবার অছটাগ্া� 
রনছয়রেি পছর। বছিরেি, কতাছের ওই ইউটিউছব 
শুনব না, কাছন িাছগ। ওই ক্াছসটটা খুঁছজ কে। 
খুঁছজ পাইরন, রাগ কেরখছয় বছিরেিাম–  কস ককান্ 
কাছির রজরনস, ককাথায় পছড় আছে আরম এখন 
খুঁজছত পারব না অত। তার পর রেন কথছকই 
শরীরটা কযন কবরশ খারাপ হছয় পড়ি...’ 

—‘ কী গান কগা?’  আল্পনা জানছত চায়।

—‘ ওই কয, রক কযন–  িছহা িছহা তুছি িছহা..’  

—‘ নীরব বীণাখারন, কতামার নন্ন রনকুঞ্জ হছত 
সুর কেছহা তায় আরন...’  আল্পনা কখই ধছর বছি 
ওছে।

—‘ তুই জারনস পুছরাটা?... কর কতা।’  

—‘ আ–  আরম?”

—‘ হ্াঁ কর। আরম শুছন শুছন তুছি কনব। তারপর 
বা রপছক কশানাব রনছজই। বা রপর ক�ভাররট 

আটি্মছস্টর মত হছব না, তবু িাইভ কতা হছব!’  

েীরপ্রের বাবা গান খুব ভািবাসছতন, জাছন 
আল্পনা। গল্প করছত করছত তাছক একবার বছি-
রেছিন তাঁর কযৌবনকাছির অছনক পাগিারমর 
কথা, রাতরবছরছত ককাথাও জিসা হছিই নারক 
শুনছত েুছট কযছতন। সছগে থাকত কটপ করকড্মার। 
িাইভ করকড্ম কছর আনছতন কসকাছির রবখ্াত 
রশল্পীছের গান। কসসব গল্প শুনছত আল্পনারও 
ভাি িাগত। েীরপ্রে এখন যা চাইছে, এও এক 
ধরছনর পাগিারম। রকন্তু তাই করছত হছব। না 
হছি ওর মন শান্ হছব না। এইটুকু কতা করছতই 
পাছর আল্পনা। আছস্ত আছস্ত কস ধছর, ‘ িছহা িছহা 
তুছি িছহা নীরব বীণাখারন...’ 

গানটা তারও খুব রপ্রয়। বহুবার শুছনছে কস। 
শুছন শুছনই মুখস্থ হছয় কগছে। রকন্তু আজ এভাছব 
কাছজ িাগছব, কক জানত। 

‘ পাষাণ আমার কঠিন দছখ কতামায় কেঁছে বছি  
পরশ রেছয় সরস কর ভাসাও অশ্রুজছি...’ 

এ গান যতবারই কস রনছজ শুছনছে, মছন হছয়ছে 
এই জায়গাটায় এছস পাথর গছি কান্া কবছরাছত 
চায় কযন, যা রকেু অসহায়, অসুন্র, অসহনীয়–  তার 
চরম কবেনা আশ্রয় কখাঁছজ সুছর সুছর, সুন্ছরর 
কাছে–  ‘ শুষ্ক কয এই নগ্ন মরু রনত্ মছর িাছজ, 
আমার রচতেমাছঝ/শ্ামি রছসর আঁচি তাহার 
বছ্ কেছহা টারন/ ওছহ সুন্র কহ সুন্র।’        
ওপাছর �ুঁরপছয় ওোর শব্দ, ‘ এই জন্ই কতাছক 
এত পেন্ করত কর। কতার সছগে বারপর ভািিাগা, 
পেন্ এতটাই কমছি... বিত প্রায়ই...’ 
কাঁদক একটু। ওছক থামায় না আল্পনা।  

েীরপ্ একটু সামছি কনওয়ার পর গানটা কশষ 



কছর আল্পনা বছি, তুরম ঘুছমাবার কচষ্া কর। 
কাি আবার ক�ান করব।

ক�ানটা করছখ জি কখছত ওছে আল্পনা। কেছখ, 
েরজার বাইছর োঁ রড়ছয় আছে কক কযন।

—‘ কক?’ 
পে্মা সররছয় মুখ বাড়ায় কোটন। 

—‘ রক কর, ঘুছমাস রন!’  জানছত চায় আল্পনা। 

—‘ ঘুম আসছে না। বারান্ায় পায়চারর কর-
রেিাম। তারপর শুনিাম কতার ঘর কথছক 
আওয়াজ আসছে। রাত দপুছর কাছক গান 
কশানারছেরি?’ 

—‘ কভতছর আয়, বিরে সব।’ 

অছনকরেন পর রেরের ঘছর এছস রবোনায় 
পা তুছি বছস কোটন। আল্পনা সবটাই বছি। 
কোটন মন রেছয় কশাছন। তারপর বছি, ‘ কডান্ট 
কিট হার ডু এরনরথং র্যাশ। ওনাছক একটু 
কেরখস। েরকার হছি এভরর নাইট, একটু 
একটু কছর... রশ ইজ ইন আ রডপ ইছমাশনাি 
রনড অব সামওয়ান টু স্ট্ান্ড বাই হার।’  

আল্পনা অবাক হছয় তাকায়, ‘ তুই একথা 
বিরেস!’             

—‘ হ্াঁ  কর। আর কতার কীসব কাজ আছে 
বিরেরি, আরম রকেুটা হছিও কছর কেব।’  

—‘ না না, কতার সময় নষ্ হছব... কতার এখন 

মন রেছয় পড়াছশানা করা েরকার, করপিটিটিভ 
পরী্াগুছিা রেছত হছব কতাছক...’ 

—‘ কস আরম কছর কনব রে। কতার ওপছরও কতা 
কম চাপ কনই। আই ক্ান আন্ডারস্ট্ান্ড।... 
কশান না, আজ কতার কাছে কশাব একটু? ঘুম 
পারড়ছয় রেরব? কোটছবিার মত!’  

—‘ আয়, শুছয় পড়।’  ভাইছয়র চুিটা কঘঁছট 
কেয় আল্পনা। আছিাটা রনরভছয় কেয়।
কোটন বছি, ‘ একটা গান কর কতা। কবশ 
িাগরেি।’ 

—‘ কতার পেন্মত গান মাছন কতা... আরম 
কতা কসরকম রকেু জারন না।’  

—‘ এরনরথং সুরেং। একটু ঘুছমাছত চাই কর। 
কতরেন ঘুছমাছত পারর না, জারনস!’  
আল্পনা কচাছখর ককাছণ আসা জিটা চট কছর 
মুছে কনয়। তারপর গুনগুন কছর একটা 
সুর িাগায়, অছনক  কোটছবিায় কশানা, 
ভাছিািাগা একটা গাছনর সুর— ‘ ঘুম যায় 
ওই চাঁে...’ 

কোটন রেরের রবোনায় আছস্ত আছস্ত ঘুরমছয় 
পছড়। হয়ত কাি সকাছি উছে এই রাতটাছক 
ভুছি কযছত হছব, আবার ঘাছড় এছস পড়ছব 
দুঃসমছয়র করাজনামচার থাবা... তবু, 
এভাছবই কতা চিছত হছব। এই পাছশ থাকার, 
ভ া ছ ি া ছ ব ছ স  থ া ক া র  মু হূ ত্ম গু ছ ি া  র ক 
এছকবাছরই অিীক, োয়ার পারখ?  

আল্পনারও ঘুম আসছে।  



গল্প

আনন্দ ধারা 
ম�ৌম�তা  সাহা

স�রবাবু ঠিক করলেন মকছু একটা করলত 
হলব!

স্ত্রীর মিলক তাকালেন। চুপচাপ বলস টিমি 
মসমরয়াে মিখলছ অনুরাধা। চটি ম�াড়া পালয় 
গমেলয় ির�ার মিলক এলগালেন। ‘যালব নামক 
সলগে?’ শুলধালেন একবার। অনুরাধা উত্তর না 
মিলয় মটমেল�ালনর মিলক তাকালেন।

িড় া�  !  ির� া  বন্ধ  কলর  মব মর লয়  আলসন 
স�রবাবু। 

অনুরাধার ধ্ান-জ্ান এখন ওই মটমেল�ান। 
তাঁলির এক�াত্র মছলে রা�ু, যতমিন এখালন 
মছে, অনুরাধা মছলে মছলে কলর পাগে 
মছলেন। তারপর মবলয় কলর, এক স�য় স্ত্রী 
শম�মিষ্া মক মনলয় স্কটে্ান্ড চলে যায় রা�ু। 
প্রথ� দুলটা বছর ওরা শ্রীলতর ছুটি �া বাবার 
কালছই কাটালো। তারপর মিলশ ম�রা আলতে 
আলতে ক�লত থাকলো।

এরপর যখন ওলির ম�লয় এমেনা �ন্ালো, 
এখালন এলস অন্নপ্রাশন কলর মগে ঘটা কলর। 
মকন্তু তারপর মথলক আসা যাওয়া আরও 
কল� মগে। ম�ালন কথা অবশ্ হত। এখন 

মতা মসটাও কল� মগলয় �ালস একবালর এলস 
িাঁ মড়লয়লছ! তবু অনুরাধা অধ্রীর আগ্রলহ 
অলপক্া করলবন মছলের গো মশানার �ন্। 
বামড় মথলক মবলরালনা প্রায় বন্ধ। স�রবাবু অলনক 
মবাঝালনার মচষ্া কলরলছন স্ত্রীলক। মকন্তু 
মকানও োি হয়মন।

আ� তাই স�রবাবু ঠিক কলরলছন, মকছু 
একটা করলত হলব। মনল� আলগ শুরু করলবন, 
তারপর স্ত্রীলক সাম�ে কলর মনলবন।

স�রবাবু প্রথল�ই একটা ম্াটমিলসর মিাকান 
মথলক ট্াকশুট আর ম্াটমিস শু মকনলেন। 
তারপর একটা �ে মথলক মসেস গালেমির 
সাহালয্ একটা হােকা হেুি রলের সালোয়ার 
কাম�� মকনলেন। বামড় ম�লর অনুরাধালক 
মকছুই �ানালেন না মকনাকাটার ব্াপালর। 

পরমিন মিারলবো স্া�্রীলক নতুন মবলশ মিলখ 
অনুরাধা মতা এলকবালর তাজ্জব!

— বাচ্ালির �লতা �া�া �ুলতা পলর চেলে 
মকাথায়?

—আ� মথলক �মগং করলবা। মনল�লক ম�ট 
র াখলব া ।  মত া� ার  �লতা  মছলে মছলে কলর 
হামপলত্শ করব না। চেো�।



স্ত্রীর মিলক উড়ন্ত চু�ু ছুলড় মবমরলয় মগলেন 
স�রবাবু!

অনুরাধা হতিম্ব হলয় িাঁ মড়লয় রইলেন! �লন 
�লন িাবলেন আ� হে মক বুলড়ার!

স�রবাবু কালছই একটা পালকমি মগলেন। কত 
মবমিন্ন বয়লসর মছলে-ম�লয়, বয়স্করা নানা 
ধরলনর শার্রীমরক কসরত করলছন। মকউ 
ছুটলছন, মকউ ব্ায়া� করলছন, মকউ বা �ুখ 
তুলে শব্দ কলর হাসলছন। স�রবাবু একটা 
গালছর তোয় এলস বড় কলর মনশ্াস মনলেন।

চারপালশর পমরলবশ খুব িাে োগমছে তাঁর। 
সকালের সলত� বাতাস, পামখলির ডাক �নলক 
মবঁলচ থাকার নতুন এক অনুিূমত এলন মিমছিে। 
হাত পা ছুঁলড় মতমনও শর্রীরটালক মবঁকালনার মচষ্া 

করলেন। বহুমিলনর �ং ধরা শর্রীর, খুব একটা 
মবমশ নড়ালনা মগে না। ম�মনট মতমরলশক বালি 
বামড় ম�রার �ন্ পা বাড়ালেন। এ�ন স�য় 
মপছন মথলক মক ডাকে- ‘ও িািা শুনলছন?’

মপছন ম�রলত মিখলত মপলেন একিে বয়স্ক 
মোক ও �মহো। সবাই তাঁলক মিলখ হাসলছ। 
তাঁলির �লধ্ এক�ন হাত মনলড় বেলেন 
–‘আসুন না একবার।’

স�রবাবু  এমগলয় মগলেন মসখালন। মসই 
িদ্রলোক এমগলয় এলস হ্ান্ডলশক করলেন। 

‘ন�স্কার! আ�ার না� মব�ে কুন্ডু। আপনালক 
মবশ মকছুক্ণ ধলর েক্্ করমছো�। আ�রা 
এখালন সবাই একসলগে ব্ায়া� কমর। 
মনল�লির �লধ্ গপ্প কমর, ঠাট্া তা�াশা কমর 



আর প্রাণ খুলে হামস। একা একা শর্রীর চচমিা না 
কলর আ�ালির সলগেই ব্ায়া� করুন, হাসুন। 
মিখলবন িাে োগলব।’

িদ্রলোলকর কথাগুলো স�রবাবুর মবশ িাে 
োগে। 

ন�স্কার কলর বেলেন, ‘আ�ার না� স�র 
মসন। আম� এবং আ�ার স্ত্রী কালছই থামক। 
আ �  হ ঠ া ৎ  ই ল ছি  হ ে  ব া ই ল র  ম ব র ল ন া র । 
আপনালির সলগে মযাগিান করলত পারলে 
আ�ারও িােই োগলব।’

মসমিন সবার সলগে মসৌ�ন্�ূেক কথাবাতমিা 
মসলর ঘর�ুখ্রী হলেন। 

ম�লর এলস অনুরাধালক সকালের অমিজ্তা 
�ানালেন। 

অনুরাধা মবলশষ মকানও প্রমতমরিয়া মিখালেন 
না। শুধু বেলেন, ‘বয়স মতা অলনক হে। 
হাড়গুলো বুলঝ সুলঝ নামড়ও। মিলে মগলে 
মকন্তু মবপলির মশষ মনই।’

স�রবাবু অনুরাধার থুতমনলত হাত মিলয় 
বেলেন, ‘তুম� মতা আলছা ম�মর �ান!’

অনুরাধা হাসলেন, বুঝলেন প্রাতঃভ্র�ণ কলর 
স্া�্রীর �নল��া� আ� �ুর�ুলর।

পলরর এক সপ্াহ স�রবাবুর স�য় কাটে মবশ 
িােই। হাত পালয়র আড়ষ্ িাবটা অলনকটাই 
মকলটলছ। আর সকালের নতুন বনু্ধলির সলগে 
গল্প, ঠাট্া কলর স�য়টাও সুন্দর মকলট যায়। 
শুধু সমগেন্রীলক রাম� করালনা যালছি না তাঁর 

সলগে যাওয়ার �ন্। স্ত্রী-র শুধু একটাই মচন্তা, 
যমি রা�ু ম�ান কলর!

২

একমিন সকালে মব�ে কুন্ডু একটা মঘাষণা 
কলর বসলেন।

আচ�কাই উলঠ িাঁ মড়লয় বেলেন, ‘আ�ালির 
সকালের এই পমরবালরর একটা মনয়� আলছ। 
নতুন সিস্ এলে, মতমন পমরবালরর সকেলক 
বামড়লত মন�ন্ত্রণ কলর িুমরলিা� করান। এ 
বালরর পাো আ�ালির নতুন সিস্, শ্রী স�র 
মসলনর।’

সবাই হাততামে মিলয় উঠে। স�রবাবু ইততেত 
করলছন মিলখ মব�ে কুনু্ড বেলেন, ‘মগমন্নর 
সলগে আলোচনা কলরই �ানালবন। আসলে 
আ�রা মবমশরিাগই রুগ্রী �ানুষ। তাই এক 
আধমিন মন�ন্ত্রণ মপলে বারণ করা খাবারগু-
মোর স্াি মনলত পামর।’ বলেই হা হা কলর 
মহলস উঠলেন। 

বামড়লত এলস অনুরাধালক বেলতই মতমন �ুখ 
ম�মরলয় মনলেন। 

—আহা-হা রাগলছা মকন?  একটু না হয় 
করলেই রান্না।

অনুরাধা রাগত স্লর বেলেন, ‘আম� মতা 
আর মশৌমখন রান্না �ামন না। ও সব চাইমন�, 
ম�াগোই রাঁধলত পারব না। অমতমথলির মন�-
ন্ত্রণ কলর খাওয়ালব ক্রী?’

স�রবাবুর �ুলখ হামস ম�ালট, ‘ওরা সবাই 



মতা আ�ালিরই �লতা। মশৌমখন রান্না করার 
িরকার মনই। তুম� মতা�ার মবলশষ পিগুলো 
রান্না কলর মিও। ওলতই হলব।’

অনুরাধা মক রাম� করালত মপলর মবঁলচ মগে 
স�রবাবুর সন্ান। মিন ঠিক কলর সবাইলক 
বামড়লত ডাকলেন এক দুপুলর।

হহ হহ কলর �না মতমরলশক মোক ও �মহো 
তাঁলির বামড়লত এলেন। অনুরাধা পমরপাটি 
কলর গুমছলয়লছ ঘরখানা। নতুন পিমিা, নতুন 
মটমবে ক্লথ। এ�নমক �ুেিামনলত অবমধ 
টাটকা �ুলের সা�।

আর রান্না! অনুরাধার হালতর ম�াচা মচংমড় 
ঘন্ট, সুল্া, কড়াইশঁুটি মধাঁকার ডােনা, পাবিা 
�ালছর ঝাে আর মশষ পালত রস �াোই মখলয় 
মতা সবাই আহ্ালি আটখানা। অলনলক মতা 
খাওয়ার শুরু করার আলগই টপাটপ কতগুলো 
�লটা তুেে ম�াবাইলে। সকলে অনুরাধার 

রান্নার হালতর প্রশংসা করে এবং মগমন্নরা মতা 
খাবার হতমর করার প্রণাে্রীও টুলক মনে।

আসে কথাটা অনুরাধালক ওঁরা বেলেন 
যাওয়ার স�য়। ‘কাে মথলক মকন্তু আপনালকও 
মিখলত চাই পালকমি, স�রবাবুর সলগে।’ 

ওঁরা চলে মযলত স�রবাবুর খুমশ আর ধলর না, 
‘মগমন্ন তুম� মতা বাম��াত কলর মিলয়ছ! গলবমি 
আ�ার ছামত চওড়া হলয় মগলছ। কাে মথলক 
আ�রা একসলগে যাব পালকমি।’

বলেই তাঁর মকনা নতুন সালোয়ার কাম�� 
মনলয় এলস অনুরাধার হালত মিলেন স�রবাবু। 

—মতা�ার �ন্ মকলন মরলখমছো�। অলনক 
মতা অলপক্া করলে মছলের �ন্, এবার 
মনল�র �ন্ মকছু কর। মিলখলছা মতা এতগুলো 
বুলড়া বুমড়—এরা সকলেই সংসালর বামতলের 
খাতায়। মকন্তু ক্রী সুন্দর কলর মশলখ মনলয়লছ 



নতুন কলর মবঁলচ থাকার উপায়।

অনুরাধা আন�লন �াথা নাড়াে। 

পরমিন মথলক শুরু নতুন �্রীবন। সকােলবো কতমিা 
মগমন্ন মবমরলয় যান পালকমি। মসখালন শর্রীলরর 
মকছু কসরত হয়। এর �লধ্ সবলচলয় িাে 
মযটা হয় মসটা হে সবার সলগে অনুরাধার প্রাণ 
খুলে হাসা। স�রবাবুর গো ধলর যায় তাই 
মিলখ।

এর �লধ্ পূমণমি�া বলে এক�ন, একটা নতুন 
ম�মনস মিখালেন। মতমন 
স�রবাবু আর অনুরাধার 
কালছ মনল�র ম�াবাইেটা 
এলন বেলেন, ‘মক কান্ড 
হলয়লছ মিখুন! আ�রা 
মযমিন আপনালির বামড়লত 
খাওয়া িাওয়া কলরমছ-
ো�, মসই খাবালরর মকছু 
ছমব  আম� ম�সবুলক মি-
ময়মছো�। সবাই মসই 
রান্নাগুলো িারুন পছন্দ 
কলরলছ। প্রচুর �মহো 
মরমসমপ �ানলত মচলয়লছ 
আ�ার মথলক।’

স�রবাবুলক পূমণমি�া 
ম�সবুলক মযাগ কমরলয় 
মনলেন এবং ক্রীিালব ক্রী 
মিখলত হলব সব বুমঝলয় 
মিলেন। মতমন একটা 
�তেব মিলেন। বেলেন, 

‘অনুরাধামি, আপমন মবমিন্ন ধরলণর খাবার 
বামনলয় এই ম�সবুলক মিন। মিখুন সবাই ক্রী 
বলে।’

পমরকল্পনাটা স�রবাবুর খুব পছন্দ হে। 

এরপর মনত্ নতুন খাবার হতমর করা শুরু 
হে। অনুরাধা তাঁর �া-ঠাকুর�ার মথলক মশখা 
রান্নার ডাইমর মথলক হলরক রকল�র পুলরালনা 
ও নতুন রান্না বানালত োগলেন। মচংমড় �ালছর 
�াোইকামর, কঁচুর শাক, �াছ পাতুমর, োউ 
শুল্া, পটলের মিাে�া, োবড়া, ইমেশ িাপা, 



পাঁঠার ঝাে, মপলঠ এবং নানা রকল�র চাটমন 
ও ম�মষ্। এরপর ছমবগুলো ম�সবুলক মিলত 
োগলেন। অনুরাধার রান্নার তামর� বাড়লতই 
থাকে পালকমির সকলের এবং ম�ালনর বনু্ধলির 
�লধ্। 

এরই �ালঝ এক অিাবন্রীয় ঘটনা। এক 
িদ্রলোক একমিন ম�ান কলর বেলেন ময 
ওঁলির চ্ালনলে অনুরাধার রান্না মিখালত চান। 
অনুরাধা নািমিাস হলয় মগলেন।

মকন্তু সকালের শুিাকাঙ্্রীরা মতা োম�লয় 
উঠে। মনমিমিষ্ মিলন সবাই আবার স�রবাবুর 
বামড় চলে এে। টিমি চ্ালনলের িদ্রলোক 
এত বুলড়া বুমড় মপলয় খুব উৎসামহত হলয় 
উঠলেন। অনুরাধার রান্না মশখালনা এবং তার  
স ল গে  বৃ দ্ধ - বৃ দ্ধ া ল ি র  স ব া র  � ্রী ব ন  য া প ন 
সুন্দরিালব মরকমডমিং করলেন। 

আ� স�রবাবুর বামড় আলগর মিলনর �লতা 
গ�গ� করলছ। মসগোরা, কম�, কড়াইশুটির 
ক চু ম র  আ র  ম ছ া ে া র  ড া ে  ম ব ত র ণ  চ ে ল ছ । 
অনুরাধার মবলশষ ব্বস্া।

এর �ালঝ শুরু হয় মগে টিমি চ্ ালনলে 
তাঁ লির মরকমডমিং  করা অনুষ্ান। সকলে ম�লে 
খুব আনলন্দর সলগে অনুষ্ান মিখলত োগে। 
অনুরাধালক তাঁর া  সা ধুবাি মিে ময,  এক�াত্র 
তাঁর  �ন্ই আ� টিমির পিমি ায় সবাই �ুখ 
মিখালত মপলরলছ। না  হলে মতা এই বুলড়া 
বু ম ড় ল ি র  ম ক উ  ম খ াঁ �  খ ব র ও  ম ন য়  ন া । 
আনলন্দর অশ্রুধারা  সবার মচালখ। 

ম�ানটা মবল� উঠে। স�রবাবু অবাক হলয় 
মিখলেন অনুরাধার আ� মকানও ভ্রূলক্প 
মনই ময ম�ান বা�লছ। বামকলির খাবার মিলত 
মিলত হই হই করলছ। মতমন উলঠ মগলয় ম�ান 
ধরলেন। 

—বাবা আম� রা�ু বেমছ। এই �াত্র মতা�ালির 
অনুষ্ান মিখো�। বামড় িমতমি মোক�ন মনলয় 
রান্না বান্না কলর মতা �া কা�াে কলর মিলয়লছ। 
এমেনা আর শম�মিষ্া বেমছে, ম�সবুলকও 
রান্নার ছমব মপাস্ট কলর �া একি� মবখ্াত 
হয় মগলছ। এমেনা এবালর কামেনামর আটমিলসর 
একটা মবলশষ পর্রীক্া মিলব। রান্না মনলয়ই ওই 
পড়াশুলনা। ম�সবুলক �ালয়র রান্নার ছমব মিলখ 
ম�ি করলছ ময ঠাম্ার কালছ এক �াস থাকলব 
ি্ালকশলন। ওখালন বাোমে রান্না মশখলব। 
তাই ছুটিলত আ�রা কেকাতা আসমছ। আম� 
পলর আবার ম�ান করলবা, তুম� �ালক বলে 
মরলখা।

স�রবাবু মকালনারিল� ‘আছিা’-টুকু বেলত 
সক্� হলেন। স্ত্রীর মিলক তামকলয় িাবলেন 
পলর মকানও এক স�য় মছলের আসার কথাটা 
মতমন �ানালবন। এখন এই আনলন্দর �ুহূতমি-
টা চেুক। একসলগে এত খুমশ অনুরাধার দুবমিে 
হৃিয় মনলত পারলব মকনা মক �ালন। ডা-
্ালরর উপলিলশ মসই কারলণই অনুরাধা-
মক না �ামনলয় প্রাতভ্র�লণর পমরকল্পনা করা 
হলয়মছে। 

বুলক ��াট বাধা বর�টা একটু একটু কলর 
গেলত শুরু করে!



দিকভ্রান্ত পদিক গল্প

বিশ্বরঞ্জন দত্তগুপ্ত

শ্রাবণ মরাসের শেসের দিসক 
এক বৃদটি শেজরা েকরাল। গত 
কসেকদিন ক্রমরাগত বৃদটির 
পর আজ েকরাসল বৃদটির 
প্রসকরাপটরা একটু কমসলও 
েরাররা আকরাে জুসে করাসলরা 
শমসের েম্রার আর একটরা 
িমিসম েরাব। কলকরাতরার 
শমদিসকল কসলজ হরােপরাতরাসলর 
বদহরদবেরাসগ এই েমেটরাে 
প্রচুর শলরাসকর েমরাগম। 
িীে্ঘক্ষণ লরাইসন িরাঁদেসে 
শিসক অবসেসে িরাক্রার 
শিখরাবরার পর রুদ্রসেখর দু’ হরাসত স্করাসচ ের 
দিসে আসতে আসতে শবসররাবরার দেঁদের মুসখ 
এসে িরাঁদেসেসেন েসর শেররার জন্য। হঠরাৎ 
আবরার শজরাসর বৃ দটি নরামল। অগত্যরা শলরাক
জসনর দেসের মস্্য িরাঁদেসে িরাকসত হল 
বৃদটির শতরােটরা একটু কমরার অসপক্ষরাে। আর 
এই শলরাকজসনর িরাঁদেসে িরাকরা দেসের মস্্য 
এসকবরাসরই অপ্রত্যরাদেতেরাসব বহু বের পর 
তরার েসগে শিখরা। 

একটু দবি্রাগ্রতে হসে চেমরার েরারী করঁাচটরা েরাল 
কসর মুসে দনসে তরাদকসে শিসখ দনদচিত হসলন 

দত দন  েুল কসরন দন।  ঠিকই শিসখসেন। 
বেেজদনত করারসণ দকেুটরা পদরবত্ঘন হসেসে। 
এখন হরাসত লরাঠি, শচরাসখ চেমরা। দকন্তু এখনও 
েরাল কসর শিখসল শবরাঝরা যরাে, একটরা েমসে 
শে অপরূপ েুন্দরী দেল। শে হেত তরঁারই 
মসতরা বৃদটি কমরার অসপক্ষরাে এখরাসন িরাঁদেসে 
রসেসে। মসনর দিক শিসক এসকবরাসর দনদচিত 
হসে েমতে েস্রাচ শঝসে শেসল তরার েরামসন 
দগসে রুদ্রসেখর বলসলন,  
— ইন্দরাণী, শকমন আে? আমরাসক দচনসত 
পরারে? বহু বের পর হসলও আদম দকন্তু 
শতরামরাসক ঠিক দচনসত শপসরদে। 
দকেুটরা দবস্মে দমদশ্ত দৃদটি দিসে একটু েমে 



দনসে ইন্দরাণী শবে উচ্ছ্বদেত আর আসবগপ্রবণ 
হসে বলল,
— রুদ্রিরা তুদম এখরাসন! শকমন আে রুদ্রিরা? 
েদত্য, শতরামরার েসগে আমরার প্ররাে বহু বের পর 
শিখরা! েরাবসতই পরাদরদন শতরামরার েসগে এত 
বের পর এখরাসন শিখরা হসে যরাসব! শতরামরার 
দু’ পরাসের এই অবস্রা শকন? 
রুদ্রসেখর একটরা শেরাট দনররাে হরাদে দিসে 
বলসলন, পুদলসের শহেরাজসত িরাকরার েমে 
এটরা তরাসির তরে শিসক আমরাসক শিওেরা 
অত্যরাচরাসরর একটরা উপহরার মরাত্র। 
ইন্দরাণ ী  একটু  গম্ীর  দকেু ট রা  হতরাে  হসে 
একটুক্ষণ দচন্তরা কসর বলল, আদম শতরা এমনটরা 
চ রাই দন ,  রুদ্রি রা ।  দ বশ্ রাে  কর ,  শে দি সনর 
ক্ষদণসকর অদেনেসক মসনর দিক শিসক আদম 
বরাতেব দহসেসব শমসন দনসেদেলরাম। শেসবদেলরাম 
েমে কম িরাকরার িরুন শতরামরাসক আমরার 
মসনর েব কিরা েীঘ্র খুসল বলব, দকন্তু শেই 
েুসযরাগ আদম আর শপলরাম নরা। তরার আসগই 
...... ।
রুদ্রসেখর কিরা িরাদমসে বলসলন, আদমও 
শতরামরার মসনরােরাব দকেুটরা আঁচ করসত শপসর 
মসনর দিক শিসক শবে দুব্ঘল হসে শতরামরাসকও 
দকেু বলসত শচসেদেলরাম। দকন্তু আমররা শেদিন 
শয মস্রে িীদক্ষত দেলরাম শেই েমে শেটরা 
শকরানও মসতই েম্ব দেল নরা। পসর অবে্য 
উপলদধি কদর আদম হেত শেদিন েুল কসরদেলরাম। 
এখন িরাক শেেব পুসররাসনরা কিরা, এবরার 
শতরামরার কিরা বল। এখন শকরািরাে আে? 
ইন্দরাণী  দকেুট রা  ক্রান্তেরাসব বলল, অসনক 
দচন্তরােরাবনরা কসর েংেরার ্ম্ঘ আর করলরাম 
নরা। বত্ঘমরাসন করাসেই এক বৃদ্রাশ্সম িরাদক। 
মরাসঝ মরাসঝ হরােপরাতরাসল আেসত হে নরানরা 

্রসনর ব্যরাদ্জদনত করারসণ। 
রুদ্রসেখর বলসলন, আমরারও ঠিক একই 
অবস্রা। িীে্ঘদিন শজসল শিসক, শবসররাবরার পর 
শিখলরাম, চরাদরদিসক অসনক পদরবত্ঘন হসে 
শগসে। শয আিে্ঘ, শয নীদত অনুেরণ কসর 
আমররা আসন্দরালসন শনসমদেলরাম শে েব শেসে 
চুরমরা চুর হসে শগসে কসেকজন শনতরার 
মরাররাত্মক েুসলর জন্য। উসটে জনেরা্রারণ 
আমরাসির িলটরাসক ‘ দক্রদমনরাল’  আখ্যরা 
দিসেদেল। শজসল িরাকরাকরালীন বরাবরা– মরা গত 
হসেসেন। মৃতু্যর েমে তরঁাসির পরাসে িরাকরার 
েুসযরাগটুকুও পরাইদন। এখন এক দুুঃেম্পসক্ঘর 
ে রাইসের  ক রা সে  শব রাঝ রা  দ হ সেসব  শিসক 
শকরানওরকসম দিন করাটরাই। 
দকেুক্ষণ চুপ কসর িরাকরার পর শের বলসলন, 
ইন্দরাণী, আজ শতরামরাসক একটরা েদত্য কিরা 
বদল। শজল শিসক েরােরা শপসে আদম প্রিসমই 
শতরামরার শখরাঁজ কসরদেলরাম। 
ইন্দরাণী বলল, িরাক ওেব কিরা। বৃদটিটরা একটু 
কসমসে, এবরার আদম শবসররাব। 
চসল য রাওে রার  আসগ হঠ রাৎ  কসর  ইন্দরাণ ী 
রুদ্রসেখরসক প্রণরাম কসর বলল, শয দিন 
ররাদত্রসবলরা পুদলসের িল শতরামরাসক ্সর দনসে 
শগল, শেদিন ইসছে িরাকসলও শতরামরাসক প্রণরাম 
করসত পরাদরদন পুদলসের অমরানদবক ব্যবহরাসরর 
জন্য। শেদিন পুদলসের িল আমরাসকও নরানরা 
েরাসব শহনস্রা কসরদেল। আজ শু্ু এটুকুই 
বলদে, তুদম েরাল শিসকরা রুদ্রিরা, তুদম েরাল 
শিসকরা ...। 
রুদ্রসেখর লক্ষ্য করসলন ইন্দরাণীর দু’ শচরাখ 
দিসে জল গদেসে পেসে। আসতে আসতে 
ইন্দরাণী বৃদটি শেজরা ররাতেরাে জন– অরসণ্য 
হরাদরসে শগল। দকেুক্ষণ পর েদবিত দেসর 



শপসে রুদ্রসেখর উপলদধি করসলন, তরঁার 
দুসটরা গরাল জসল শেজরা। শ্রাবসণর ্রাররার মসতরা 
অশ্রু্রাররা। বহু বের পর শযন এক মহরাপ্রলসে 
একটু েমসের জন্য জীবনটরা এসকবরাসর ওলট
– পরালট হসে শগল। খুবই পদরশ্রান্ত অনুেব 
কররাে ্ীসর ্ীসর হরােপরাতরাসলর বে বরাররা-
ন্দরাে এক শবদচিসত দগসে বেসলন। স্মৃদতর 
শজরােরাসর দপদেসে শগসলন অসনক, অসনকগুদল 
বের। ................

শেরাট েরটরাে দবদেন্ন বেসের অসনক শলরাকজন। 
দকন্তু এসকবরাসর চূেরান্ত নীরবতরা। শু্ু বরাদহসর 

বৃদটি পেরার েব্দ। েরটরার মরাঝখরাসন একটরা 
শেরাট শমরামবরাদত জ্বলসে। বলরাবরাহুল্য, শকরানও 
শগরাপন আসলরাচনরার জন্য এররা এখরাসন জসেরা 
হসেসে। দনসে যরাওেরা দবদেটরাসক আবরার 
্দরসে শিসবেিরা উসঠ িরাঁদেসে গুরুগম্ীর গলরাে 
বলরা শুরু করসলন, কমসরিে, আপনরাসির 
নতুন কসর বলবরার দকেু শনই। পরার্্ঘর উপর 
মহসলর দনসি্ঘে অনুযরােী বত্ঘমরান পদরদস্দত-
শত আমরাসির করার কী িরাদেত্ব শেটরা জরানরাবরার 
জন্যই আজসকর এই দমর্ং। আপনরাসির 
েবরাইসক প্রিসমই একটরা কিরা জরাদনসে ররাদখ, 
আজ আমরাসির আসন্দরালন শু্ু কলকরাতরা বরা 



পদচিমবসগে নে েরাররা েরারতবে্ঘ জুসে িরাবরানসলর 
মসতরা েদেসে পেসে। একটরা কিরা েবরাই মসন 
ররাখসবন, গ্ররাম দিসে েহর দেসর আমরাসির 
এই আসন্দরালনসক এদগসে দনসে শযসত হসব। 
আমরাসির েকসলর িরাদেত্ব, েরা্রারণ মরানুসের 
মস্্য আমরাসির উসদেে্য, আমরাসির নীদত আর 
আমররা কী চরাই শেটরা ব্যরাপকেরাসব শগরাপসন 
প্রচরার করসত হসব। শিসের েরকরার আর 
পুদলসের িল আমরাসির ওপর তীক্ষ্ণ নজর 
ররাখসে। তরাই েবরাইসক দবসেে েরাব্রানতরা 
অবলবিন কসর আমরাসির আিসে্ঘর করাজসক 
এদগসে দনসে শযসত হসব। 
একটু েমে দনসে শিসবেিরা হঠরাৎ শবে কঠিন 
হসে করাঁটরা করাঁটরা স্বসর বলসলন, শশ্দণেত্রুসির 
দচ দণিত কসর তরা সির  দবরুসদ্ কসঠ রারতম 
ব্যবস্রা দনসত শকরানওরকম দবি্রা করসবন নরা। 
দমর্ংসে অসনক দবেে আসলরাচনরার পর যখন 
শেে হল, তখন ররাত প্ররাে গেীর। 
েরটরা েরাকঁরা হসত শিসবেিরা রুদ্রসেখরসক বলসলন, 
আমরাসির করাসে খবর আসে, শতরামরাসক ্ররার 
জন্য পুদলসের িল হসন্য হসে খুঁসজ শবেরাসছে। 
তরাই পরার্্ঘ দেদ্রান্ত দনসেসে তুদম জগেসলর ্রাসর 
গ্ররাসমর এক শগরাপন শিররাে দতনদিন শিসক 
জগেসলর পি ্সর পুরুদলেরাে আমরাসির এক 
দনররাপি আশ্সে চসল যরাসব। েমেমসতরা েব 
খবর শতরামরার করাসে শগরাপসন শপৌঁসে যরাসব। 
গ্ররাসমর শয শগরাপন আতেরানরাে মরাসন আমরাসির 
িসলর দবশ্তে কমমী নকুলিরার বরাদেসত তুদম 
দতনদিসনর জন্য িরাকসব, শেখরাসন যরাসত 
গ্ররামবরােীররা শতরামরাসক শকরানওরকম েসন্দহ 
নরা কসর শেই করারসণ এই দতনদিসনর জন্য 
আমরাসির পরার্্ঘর নীদতসত গেীরেরাসব দবশ্রােী 
কমসরি ইন্দরাণী শতরামরার বউ পদরচে দিসে 

ওখরাসন িরাকসব। নকুলিরা েবরাইসক বলসব, 
েহর শিসক তরাঁর িরািরার শেসল আর শেসলর 
বউ এখরাসন শবেরাসত এসেসে। 
বৃদটি শেজরা করাঁচরা ররাতেরা ্সর অসনকটরা পি 
পরাসে শেঁসট নকুলিরার কঁুসে েসর শপৌঁেসনরা 
শগল। চরাদরদিসক গরােগরােরাদলসত েররা। 
দপেসনর দিসক শেরাট েসর তরাসির িরাকরার 
জরােগরা ঠিক কররা হসেসে। নকুলিরার শিসক 
জরানসত পরারল ইন্দরাণী দকেুক্ষসণর মস্্য 
এখরাসন এসে শপৌঁেসব। 
ই ন্দ রা ণ ী র  ে স গে  প দ র চ ে  হ ও ে রা র  প র 
রুদ্রসেখর শবে খরাদনকটরা অবরাকই হসলন। 
ইন্দরাণী উচ্চদেদক্ষতরা আর এককিরাে অপরূপ 
েুন্দরী। পরার্্ঘসক েরালসবসে আর পরার্্ঘর 
আিে্ঘ, নীদতসক েমি্ঘন কসর এই দুরূহ 
করাজর্ করবরার জন্য অসনক ঝুদকি-ঝরাসমলরা 
শজসনও এদগসে এসেসে। ইন্দরাণীর েসগে পরার্্ঘ 
েম্পদক্ঘত এবং নরানরা দবেসে আসলরাচনরার 
মরা্্যসম রুদ্রসেখর এইটুকু বুঝসত পরারসলন 



শে তরার করাসজর ব্যপরাসর যতটরাই বজ্রকঠিন, 
ঠিক ততট রাই  ত রার  ম সনর  আেল রূপট রা 
কমনীেতরা, শনেহ, েরালবরােরাে েররা এক 
আটসপৌসর বরােরাদল রমণীর মসতরা। 

দুসটরাদিন শবে েুন্দরেরাসব শকসট শগল। 
তৃতীে দিসনর েসধেসবলরাে যিরারীদত ইন্দরাণী 
কপরাসল আর মরািরাে দেঁ্ুর লরাদগসে (িসলর 
দনসি্ঘে অনুযরােী) রুদ্রসেখরসক বলল, আজই 
আমরাসির স্বরামী– স্তীর অদেনে শেে হসে 
য রা স ছে ।  আ জ  গ ে ী র  র রা স ত  প রা র্্ঘ র 
দেদ্রান্ত অনুযরােী তুদম এখরান শিসক চসল যরাসব। 
দকেুটরা দবি্রাগ্রস্ আর আমতরা আমতরা কসর 
বলল,  রুদ্রিরা, গত দুদিন শবে েুন্দর করাটল। 
আদম শতরামরাসক ব্যদক্গতেরাসব কসেকর্ কিরা 
বলসত চরাই। দকন্তু কীেরাসব শুরু করব শেটরাই 
বুসঝ উঠসত পরারদে নরা। আজ তুদম এখরান 
শিসক চসল যরাওেরার আসগ আদম শতরামরাসক 
আমরার মসনর কিরাগুদল জরানরাব। 
শ্রাবণ মরাে। বরাদহসর অসঝরাসর বৃদটি আর 
শমসের গজ্ঘন। আচমকরা একটরা দবররাট বরাজ 
পেরার েসব্দ মসন হল েরাররা অচিলটরা শযন 
শেঁসপ উঠল। 
ইন্দরাণী েীেণ েে শপসে দনসজর অজরাসন্তই 
রুদ্রসেখসরর এসকবরাসর করাসে এসে তরাঁর 
হরাতটরা শজরাসর শচসপ ্রল। রুদ্রসেখর এই 
প্রিম শকরানও শকরামল নরারী স্পসে্ঘ েবদকেু 
েুসল দগসে অন্তসরর এক অজরানরা বরােনরাে 
প্ররাকৃদতক দনেসম ইন্দরাণীসক আরও করাসে 
শটসন দনসে এক গেীর আদলগেসন জদেসে 
পেল। কতক্ষণ এই েরাসব েুসখর মুহূত্ঘ করাটল 
দুজসন শকউই শটরই শপল নরা। হঠরাৎ িরজরাে 
শটরাকরা মরাররার েসব্দ িীে্ঘ দনদবে আদলগেন 

শিসক মুক্ হসে েলেল শচরাসখ ইন্দরাণী বলল, 
নকুলিরা হেত কেরা নরােসেন। শতরামরাসক একটু 
পসরই শবদরসে শযসত হসব। 
িরজরাটরা খুলসতই পুদলসের িল হুেমুে কসর 
েসর ঢুসক রুদ্রসেখসরর হরাত দুসটরা দপঠ শমরােরা 
কসর শবঁস্ এক অশ্রাব্য েরােরাে গরাদল দিসে 
বলল, েরালরা েেতরান, অসনক কটি কসর শতরার 
েধেরান শপসেদে। কীসের পরার্্ঘ কদরে শতরাররা? 
শেরান, শতরাসির িসলর শলরাকই আমরাসির 
শিসক শমরাটরা টরাকরা েুে শখসে শতরার েব 
খবর আমরাসির জরাদনসে দিসেসে। স্বরামী-স্তীর 
অদেনে করদেে? শন, এবরার শ্শুরবরাদে চল, 
েরাল েরাল অসনক খরাবরার খরাওেরাসবরা। 
বৃদটি শেজরা শমসঠরা পি ্সর শকরামসর িদে 
শবঁস্ পুদলসের িল রুদ্রসেখরসক টরানসত 
টরানসত দনসে শগল। ইন্দরাণীর দু’ শচরাখ দিসে 
বৃদটির ্রাররার েসগে পরাল্রা দিসে অশ্রু্রাররা শনসম 
এল। মসনর কিরাটরা মসনই রসে শগল। শেটরা 
আর রুদ্রসেখরসক বলরা হল নরা। 
স্মৃদতর শজরােরাসর েরােসত েরােসত িুসব 
দগসেদেসলন অসনকটরাই গেীসর। হঠরাৎ 
হরােপরাতরাসলর দেতসর এক শকরালরাহসলর 
েসব্দ িুসব িরাকরা অতীত জীবসনর স্মৃদত 
শিসক েদবিত দেসর শপসে রুদ্রসেখর েদের 
দিসক তরাদকসে শিখসলন, শবলরা অসনকটরাই 
গদেসে শগসে। ্ীর পিসক্ষসপ হরােপরাতরাল 
শিসক শবদরসে শ্রাবণ মরাসের বৃদটি শেজরা 
ররাতেরা ্সর েসরর দিসক এসগরাসত লরাগসলন। 
একটরা কিরাই বরাসর বরাসর েুসর দেসর মসন 
হদছেল, তরঁার জীবনটরাই ঝে– জল বৃদটিসত 
শেজরা এক দিকভ্রান্ত ক্রান্ত পদিসকর মসতরা, 
শরৌসদ্রর পরে এ জীবসন আর হেত পরাওেরা 
হল নরা।   



 গল্প উত্তরেে অরেক্ষায়
সুস্মিতষা হষালদষাে

(১)
— ‘ আচ্ছা মছা, তুমম যে আমছাকে যেলকত যেকত 
বছারণ ের, তছাহকল এেন যে ওই য�ছাকের জন্য 
সব লম্ছা লম্ছা মমমিল বছার েরকি, েই ওকের যেউ 
বেকি নছা। তছাহকল আমছাকে বকেছা যেন?’ 
এেমুে �ছাত মনকে বেবে েকর পছামপেছা। যরছাজ 
রছাকত যেকত বকস হছাজছাকরছা প্রশ্ন েকর মছাকে। 
—‘ যস যতছা তুমম যিছাে, তছাই। েকরছানছার সমে 
যিছােকের বছাইকর যবরকনছা উমিত নে। ওরছা যতছা 
সব বড়, তছাই ওকের যেউ মেিু বকল নছা। নছাও 
মুকের েছাবছারেছা যেষ ের তছাড়ছাতছামড়, তছারপর 
েথছা বলকব।’  মছাকির েছাঁেছা বছািকত বছািকত যমকের 
সকগে তছাল যমলছাে অনুরছাধছা।  
ক্ছাস মসকসে পকড় পছামপেছা। তবুও যরছাজ রছাকতর 
েছাবছারেছা মছাকের হছাকত েছাওেছা িছাই-ই িছাই। 
অনুরছাধছা বেছাবমে েরকত পছাকর নছা। বছাপহছারছা 
এেরমতি যমকে। মছা িছাড়ছা আর েছার েছাকিই বছা 
বছােনছা েরকব?
—‘ মমকথে েথছা। এককেবছাকর মমকথে েথছা।’  যিছাে 
পছােছাে পছামপেছা, ‘ েকরছানছা যতছা বড়কের হে। ওই 
মমমিকল যে বুকড়ছাগুকলছা েছাে, ওরেম বুকড়ছাকের 
যবমে হে। যিছােকের মবকেষ হে নছা। আমম পকড়মি 
েবকরর েছাগকজ। আর তুমম বল েকরছানছা এেেছা 
দেত্য। তুমম মেচু্ জছাকনছা নছা, ওেছা দেত্য নে, 
�ছাইরছাস। �ছাইরছাস েছাকে বকল আমম জছামন। 
আমছাকের লছাইফ সছাকেন্স ক্ছাকস বকলকিন মমস।’ 
এককেবছাকর পছােছা বুমড়! ক্ছাস ফছাই� যথকেই যরছাজ 
েবকরর েছাগজ পড়ছা ি ছাই-ই ি ছাই। ইংকরমজ 

েছাগজগুকলছা পছাকর নছা। যমকের েবর পড়ছার আর 
যেছানছার যনেছা যেকে মছা ‘ে্য যেমলগ্ছাফ’ আর 
‘আনন্দবছাজছার’ দুকেছাই যরছাজেছার যনওেছার ব্যবস্ছা 
েকর মেকেকি। েরিছা এেেু হে ঠিেই। মেন্তু েীই 
আর েরছা েছাে ! েবকরর েছাগজ েত যিছাে বকেস 
যথকে পড়ছা েছাে ততই �ছাল। মছাথছা যেছাকল �ছাল। 
যমকেেছার মছাথছাে বুমধিেছা েছারুণ। বড় হকে উমেল 
হকল যবে হে। মছাকে মছাকে মকন হে অনুরছাধছার।  
—‘ জছাকনছা মছা, গত বির েেন প্রথম লেডছাউন হল, 
আমছাকের ক্ছাস বন্ধ হকে যগল। তেন এেমেন 
দিমত একসমিল মকন আকি? ও পছাড়ছার দিমত?’  
—‘ হঁ আকি। ওর বছাবছা যেমন রইল যর? আর 
যেছাঁজ যনওেছাও হেমন।’  যিছাট্ট শ্ছাস যফকল 



অনুরছাধছা।  
—‘ দিমতর বছাবছা যতছা িছাকের যেছােছান যেে। ওকের 
বছামড়কত টিম� যনই, ওরছা জছানত নছা এতেত। 
িছাকের যেছােছান যরছাজ যেমন যেে, মেকেমিল। 
তছাকত এেজন মমহলছা একস হমমে মেকে ম�মডও 
েকর মনকে েছাে। যফসবুকে যিকড় যেে। পুমলে 
একস পরমেন ওর যেছােছাকন িড়ছাও হে। মনেম  
�ছাঙছার জন্য জমরমছানছাও েকর। তছারপর যফসবুকের 
ওই ম�মডও যেকে নছামে অকনকে একস ওকে নছানছা 
অপমছান েকর যেত। দিমতর েছাকি শুকনমিলছাম, ওর 
বছাবছা নছামে বকল, ওরছা গমরব তছাই ওকের মছান 
অপমছান থছােকত যনই। তছাই যলছাকে এমন েকর। 
আচ্ছা মছা...’  
পছামপেছার একলছাকমকলছা েথছার মছাকে অনুরছাধছা আর 
এে গ্ছাস মছািমছােছা �ছাত মুকে ঢুমেকে যেে। 
— ‘ আচ্ছা মছা, তছাহকল যে এই য�ছাকের জন্য 
সব েলগুকলছা মমমিল যবর েরল। বলকি েবকরর  
েছাগকজ, এই মমমিকলর ম�ড় যথকে েকরছানছা 
আরও বছাড়ল। তছাহকল ওকেরকে যতছা পুমলে 
জমরমছানছা েরকি নছা !’  
—‘ য�ছােেছা জরুমর বছাবছা। জছামনস যতছা, ইমতহছাকস 
পমড়সমন, এেেছা যেে গড়কত যগকল রছাজছা িছাই। 
এেন যতছা আর রছাজছা যনই। সরেছার যেে-
-রছাজ্য িছালছাে। সরেছার গড়কত যগকল যতছা য�ছাে 
লছাগকবই। তছাই নছা?’   
— ‘ মছা, দিমতর বছাবছার যে ওই িছাকের যেছােছান 
েুকুই সব। ওেছান যথকেই যরছাজেছার হে। তছাহকল 
এেমেন েকরছানছার সমে যবমে িছা মবমরি েরকত 
মগকে ম�ড় েমে েকরই যফকল, এত যেছাষ? তছার 
িছাইকত মে যবমে ম�ড় হেনছা ওই মমমিলগুকলছাে? 
তুমমও যতছা যেমেকেি আমছাকে, েত লম্ছা লম্ছা 
মমমিল— েত যলছাে! েকরছানছার সমে সরেছার 
গড়কত মে এত লম্ছা লম্ছা মমমিল যবর েরকত 
হে?’   
সব েথছা গুমিকে বলকত পছাকর নছা পছামপেছা। মেন্তু 

যমকের যিঁড়ছা যিঁড়ছা েথছাগুকলছা শুকন যিছাে মুে 
ফ্যছােছাকস হকে েছাে অনুরছাধছার। 
—‘ এই... এসব যেছাকথেকে মেেমল তুই?’   
—‘ েবকরর েছাগকজ পকড়মি।’  যেমবকলর েছাকের 
যিছাঙ েুঁেকত েুঁেকত েুব সছাবলীল �ছাকব উতির যেে 
পছামপেছা। 
—‘ এসব েথছা এেেম বলমব নছা আর যেছানমেন। 
আমছাকে েছা বলকল বলকল। আর েছাকরছা েছাকি 
বকলছা নছা। যিছােকের বলকত যনই এসব।’ 
—‘ যেন মছা? বড়কের েছা বলকত আকি যিছােকের 
তছা বলকত যনই যেন?’  
যমকের েথছাগুকলছা যে বড় সমত্য। এইেুকু বেকসই 
যিকলকবলছার রমঙন মুহূকততের বেকল যস যেেকত 
মেকে যগকি েঠিন বছাস্তব। মেন্তু বড় �ে হে 
অনুরছাধছার, যমকে েমে এসব বকল যফকল েছাকরছা 
েছাকি। তেন যতছা ওকে মনকে যে েী শুরু হকব ! 
এেন যতছা ি’মছাকসর মেশুকে ধষতেণ েরকত িছাকড় 
নছা জছাকনছােছারগুকলছা। যসেছাকন তছার যমকে যতছা 
বছাকরছা বিকরর। মেন্তু এ এত ফড়ফমড় যমকে ! েী 
েকর যে ওর মুে থছামছাকনছা েছাে !
—‘ তুই তছাড়ছাতছামড় যেকে উধিছার ের যতছা 
আমছাকে। রছান্ছাঘকর সব বছাসন পকড় আকি। 
তছারপর যসলছাইকের অকনে েছাজ আকি। িেপে 
ের। পকর েথছা বলমব।’   
 
(২)
যমকেকে যেছান রেকম েছাইকে রছান্ছাঘকর বছাসন 
ধুকত যগল। পছামপেছা পছাকে পছাকে েছাে রছান্ছাঘকর।  
মছাকের নছাইটি ধকর েুঁেকত থছাকে।
—‘ সর এেছান যথকে। গছাকে জল যলকগ েছাকব। 
আমম বছাসন যমকজ রছান্ছাঘর ধুকে েছাব। তুই েছা, 
মেমেমছার েছাকি মগকে বল িুলেছা যবঁকধ মেকত।’  
— ‘ যরছাজই যতছা মেেছা যেে। আজ তুমম েছাও নছা। 
মেেছা টিম� যেেকত যেেকত ঘুমমকে যগকি। 
যফছাঁৎফুড়ড় েকর নছাে ডছােকি।’   



উফফ, মছাকের এই যরছাগ! টিম� যেেকত যেেকত 
ঘুমমকে মবল ওেছাকব। মকন মকন গজগজ েকর 
অনুরছাধছা। 
—‘ েছা, টিম�েছা বন্ধ েকর মেকে আে। আর 
মেমেমছাকে ঘকর মেকে আে ধকর ধকর। ঘুম যিছাকে 
ঘকর যেকত মগকে যিৌেছাকে যহছঁািে েছাকব।’ 
অপকরে মছারছা েছাবছার পর যথকেই অনুরছাধছা বছাকপর 
বছামড়কত থছাকে। মছা-বছাবছার েছাকি। অপকরকের সকগে 
যপ্রম েকর মবকে। অপকরকের বছামড়কত েছাঁই হেমন 
অনুরছাধছার। এমন মে অপকরেও ত্যছাজ্যপুত্র হকে 
আলছােছা জছােগছাে বছামড় �ছাড়ছা মনকে থছােত। 
স ছাধ ছারণ  এেেছা  ফ ছা মনতে ি ছা করর  যে ছাে ছান  মিল 
অপকরকের। এেন যতছা যস যেছােছানও আর যনই। 
অপকরকের েথছা মকন আসকলই অনুরছাধছা তছা সকগে 
সকগেই সমরকে যেে মন যথকে। আবছার রছান্ছাঘকরর 
েছাকজ মন যেে। অপকরকের মৃতু্যর পর শুধু েছাঁেছা 
মসঁদুর মুকিকি। দবধকব্যর আর মেিু পছাকল মন 
যস। রছান্ছাঘর পমরষ্ছার েকর মেেলেছা যেকন মেকে 
বছাথরুকম েছাে অনুরছাধছা। গছা-হছাত পছা ধুকে হলুে-

-যনছাংরছা মছােছা নছাইটিেছা যিকড় অন্য এেেছা পকর 
যনে। 
—‘ যেমে, যে িুলেছা যবঁকধ মেই। মফকত আর েমড় 
মনকে আে।’ 
মিরুমনেছা মনকে যমকের েছাকি বকস, েছাকের ওপর 
পছা দুকেছা মমকল। 
—‘ েছাল ক্ছাস আকি?’ 
—‘ নছা। েছাল যতছা েমনবছার। িুটি।’ 
যমকে েহকরর এেেছা নছামেরছা ইংমলে মমমডেছাম 
সু্কল পকড়। ওকের মত মধ্যমবতিকের পকষে 
এরেম সু্কলর  েরিছা সছামলছাকনছা েষ্টেরই। মেন্তু 
েীই বছা েরছার আকি ! যমকেকে �ছাল েকর 
পড়ছাকেছানছােছা যতছা যেেছাকত হকব। আকগ অনুরছাধছার 
য স ল ছা ই ক ে র  য ে ছা ে ছা ন  আ র  অ প ক র ক ে র 
ফছামনতেিছাকরর যেছােছান যথকে েছা আে হত, কুমলকে 
যেত। এেন অপকরকের মৃতু্যর পর ফছামনতেিছাকরর 
যেছােছানেছা বন্ধ হকে মগকে আমথতেে সংেেেছা এেেু 
যবমেই লছাগকি। বছাবছার েছাকি েতই আর হছাত 
পছাতছা েছাে মনকজর আর যমকের জন্য। বছাবছা 



মছাকে যতছা মেিু মেকত পছাকর নছা । রছান্ছাবছান্ছা বছা 
গৃহস্ছামল েছাকজর জন্য যলছাে রছােকত যেেমন 
অনুরছাধছা। যস েছাজগুকলছা মনকজ েকর বছাবছা-মছার 
েরিেছা অকনেেছা পুমষকে যেবছার যিষ্টছা েকর। 
যেছাম�ড পমরমস্মত এেেু স্ছা�ছামবে হওেছার 
পর পছামপেছাকের সু্কল মফমজে্যছাল ক্ছাস শুরু 
হকেমিল। মেন্তু আবছার নতুন য্রেকনর মবিতীে 
যঢউ আসকতই সু্ল বন্ধ হকে  যগল।  এেন 
অনলছাইন ক্ছাস হকচ্। যমকের অনলছাইন 
ক্ছাকসর জন্য এেেছা অ্যছানড্রকেড যফছান মেকন 
মেকেকি অনুরছাধছা গত বিরই। 
—‘ আচ্ছা মছা, আমম পড়ছা নছা পছারকল মমসরছা 
বকেন। গছাকজতেন েকল যডকে যতছামছাকেও েত 
মেিু বকলন।’ 
—‘ যস যতছা �ছালর জন্য যসছানছা। তুমম যলেছাপড়ছা 
েকর েত বড় জছােগছাে েছাকব যসইজন্য।’ 
—‘ মছা, তছাহকল বড় জছােগছাে যগকলই সবছাই 
সব মেিু ঠিে বলকত পছাকর? যেছান �ুল হে 
নছা? সব জছাকন বড় জছােগছাে েছারছা আকি, তছারছা? 
তছাহকল সছাকেমটিস্টরছা েছারছা এই �্যছামসেন যবর 
েরল তছারছা যতছা বকল যেেমন �্যছামসেন মনকে 
যলছাে মছারছাও যেকত পছাকর। েবকর যেকেি? 
�্যছামসেন যনওেছার পর েকেেজন মছারছা যগকি। 
সছাকেমটিস্টরছা তছাহকল েী  আমবষ্ছার েরল মছা? 
ওরছা যতছা অকনে বড় জছােগছাে আকি। অকনে 
মেিু জছাকন। তছাহকল ওকের মে যেছান �ুল 
যনই আমবষ্ছাকর? আমম অঙ্ক পছামর নছা। ইংমলে 
গ্ছামছাকর �ুল হে। তছার জন্য মমসরছা েত বছাকজ 
ব ছা কজ েথছা  বকলন,  ব ছাব ছা কে যেকন।  বকলন 
যরমপকস্টর যমকে এর যিকে যবমে আর েী 
মেেকব! মেন্তু মছা, আমছার �ুকল যতছা যলছাে মছারছা  
েছাে নছা। তছাও আমছাকে েথছা শুনকত হে? বেছা 
যেকত হে? তছাহকল ওই সছাকেমটিস্টকের যেন 
যেউ বকে নছা? ওরছা বড় বকল?’  
অনুরছাধছা যেছান উতির েুঁকজ পছাে নছা। মতন বির 

পরও যমকেকে যেছাঁেছা যেকত হে ‘যরমপস্ট’-এর 
যমকে তেমছা মেকে। তছাও েহকরর নছামেরছা 
ইংমলে মমমডেছাম সু্কল? 
                                   
(৩)
মতন বির আকগ অনুরছাধছা আর অপকরে যে 
�ছাড়ছা বছামড়কত থছােত, যসই এলছােছাে এেেছা 
ঘুপমি অন্ধেছার গমলর মপিকনর মছাকে এেটি 
যমকেকে ধষতেণ েকর েুন েরছা হে। মুেেছা 
এতেছাই মবেৃত হকে যগিল ইে মেকে যথঁতকল 
যেওেছার জন্য, যে মিনবছার উপছাে মিল নছা। 
মনজতেন জছােগছাে ধষতেণ হে। যেছান সছাষেী মিল 
নছা। যেমেন ধষতেণ হে, যসমেন রছাকত েুব েড়বৃমষ্ট 
হকেমিল। যেছােছান যথকে মফরকত  তছাই মছাে-
-লছাকগছােছা গমল রছাস্তছােছা ধকর অপকরে। বষতেছা-
-বছােলছা বছা যবমে রছাকত তছাড়ছাতছামড় মফরবছার 
জন্য এই রছাস্তছােছাই ধকর। যসমেন সছাইকেকল 
মফরকত মফরকত দূর যথকে মকন হল মছাকের 
মকধ্য যেউ এেেছা পকড় আকি। মছানুষ। প্রথকম 
য�কবমিল, যেছান মছাতছাল মে যেকে পকড় 
আকি। েছাকি মগকে যেেকতই িমকে ওকে। 
এেেছা যমকে — হছাইেেছা যেকে বুেেছা ি্যছাঁৎ 
েকর ওকে। পছামপেছার মুেেছা য�কস ওকে। 
অনুরছাধছাকে যফছান েকর সছাকথ সছাকথ। পছামপেছা 
বছামড়কতই আকি শুকন মনমচিন্ত হে। ওেছান 
যথকে েুব যজছাকর সছাইকেল িছামলকে থছানছাে 
আকস। পুমলেকে সব বকল ডছােমর েকর। 
এই পেতেন্তই জছানত অনুরছাধছা। তছারপর পুমলে 
দু’মতনবছার অপকরেকে থছানছাে মনকে যগকি। 
অনুরছাধছা জছানত, যজরছা েরকত মনকে যগকি। 
অপকরে প্রথম যেকেমিল বমডেছা  তছার জন্য 
ওকে লছাগকি ইনক�মস্টকগেকন। মেন্তু এেমেন 
মনশুত রছাকত এেেছা-যেড়েছা নছাগছাে পুমলে 
আকস ওকের বছামড়। ঘুম যিছাকে অনুরছাধছাই 
েরজছা যেছাকল। যেকে পুমলে। যিছাকের সছামকন 



ঘুমন্ত স্ছামীকে মহড়মহড় েকর তুকল মনকে েছাে 
পুমলে, মছারকত মছারকত। ওর েী যেছাষ, মেিুই 
বকল নছা  পু মলে। অনুর ছাধ ছা  ব ছাধ ছা  মেকত মগকেও 
েছারী মরে বকল আেেছাকত পছাকর নছা।  পরমেন 
সেছাকল যেছাকন— স্ছামী  ম ছার ছা  যগকি—
‘এনেছাউণ্ছার’-এ। ওকের বছামড় যথকে মনকে 
েছামচ্ল েেন, তেন ওই মছােেছা মেকে িুকে 
পছালছাকত যিষ্টছা েকর। পুমলে থছামছাকত মগকেও 
পছাকর নছা। উকটে নছামে পুমলকের মপস্তল মিমনকে 
গুমল েরকত েছাে। তেনই  পুমলকের গুমলকত 
মছারছা েছাে অপকরে। এমন গল্পেছাই বলছা হকেমিল 
অনুরছাধছাকে। পছাড়ছা-পড়মে, মমমডেছা একের যথকে 
যস যজকনমিল, তছার স্ছামীই নছামে ‘যরপ’েছা 
েকরমিল। বড় অদু্ত যেকেমিল, মছানকত িছােমন 
অনুরছাধছা। যসছাে্যছাল মমমডেছাকত তছার স্ছামীর 
নছাকম যনছাংরছা েথছা িছালছািছামল হে। অকনে যপছাস্ট 
পকড়— পছামপেছাকেও ধষতেণ েরছা যহছাে— এমন 
েছামব েকর। ... মেন্তু প্রশ্নেছা মকন একলও তছাকে 
বলকত যেওেছা  হে মন।  এেজন বছাব ছা  েেন 
অন্ধেছাকর যেকে এেেছা যমকে ধমষতেত হকেকি, তছা 
যেকে স্তীকে যফছান েকর মজজ্ছাসছা েকর মনকজর 
যমকের েথছা— তেন েী েকর হকত পছাকর যস 
মনকজ যরপ েকরকি? যরকপর পছােমবে ষুেধছাে মে 
এেটি বছাকরর জন্যও তছার মকন পড়ত যমকের 
েথছা? অপকরে যে যপছােছােেছা পকর সেছালকবলছা 
বছামড় যথকে যবকরছাে যসই যপছােছােেছা পকরই 

যফকর, থছানছাে ডছােমর েকর। যপছােছাকে যেছান 
জল-েছােছা-রক্ত মেিুরই েছাগ মিল নছা। এমনমে 
পরমেন অপকরকের জছামগেেছা েছািকত মগকেও 
যেছান েছাগ পছােমন অনুরছাধছা ! তছাহকল েী েকর 
সম্ভব এ সমত্য হওেছা? এই মে তকব আইন? মবনছা 
মবিছাকর মনরপরছাধকে যমকর যফলছা? যেন ওই 
পুমলেগুকলছার যেছান েছামস্ত হল নছা? িছােমর যগল 
নছা? উকটে প্রকমছােন যপল? প্রমছাণ যেছাথছাে মিল 
ওকের হছাকত? যে অপকরে যেছানমেন অন্য যেছান 
মমহলছা সংসকগতে েছাে মন, েছার যফছান অবলীলছাে 
যেেকত যপত অনুরছাধছা,  যেছানমেন েনকডছাকমর 
প্যছাকেে পেতেন্ত পছাে মন অপকরকের ব্যছাকগ, পছামপেছা 
হওেছার পর যস�ছাকব স্তীর সকগেও েছারীমরে 
যমলছাকমেছা েরত নছা, যমকের যিছাকে পড়কল �ুল 
মজমনস মেেকব তছার জন্য— এতেছা রুমিেীল �দ্র 
মছানুষকে প্রমছাণমবহীন যফৌজেছামর েছাকে যেছাষী 
েরকল েী েকর তছা যমকন যনওেছা সম্ভব? মমমডেছা 
আর যসছাে্যছাল মমমডেছা য্ছামলং থছামকত 
েেন মনকজর জন্য  সমে যপল, তেন যথকে 
অনুরছাধছার মকনও সংেে হে— অপকরে মে 
তছাকে েমেকেকি তছাহকল? তছার �ছালবছাসছাকে? 
সমত্যই যস ‘ধষতেে’! মেন্তু সমত্যেছা নছা যজকন ঘৃণছাও 
েরকত পছাকর নছা অনুরছাধছা  তছার �ছালবছাসছার 
অপকরেকে। পু মলে যমকর মেল যেন ওকে?
 অপকরকের গছাকে এমন যজছার যনই যে ও 
পুমলকের মপস্তল মিমনকে যনকব—  ও যতছা মপস্তল 
িছালছাকতই জছাকন নছা। নছাক�তের রুগী অপকরে। 
পুমলেকে ধছাকেছা মেকে মপস্তল যেকন  যনওেছার 
মত েছারীমরে সষেমতছা তছার মিল নছা। তকব মে 
এেছা েুন? সছারছােছা জীবন এেেছা েগ্ছাকনছা জ্ছালছার 
মকধ্য মেকে েছােছাকত হকব অনুরছাধছাকে— তছার 
�ছালবছাসছা মে সমত্য ঘৃণ্য ‘ধষতেে’ নছামে তছার 
মবরুকধি এেছা মমকথ্য ষড়েন্ত্র মিল— হেত অন্য 
যেছান বড় মুে আড়ছাল েরকত মগকে অপকরকের 
মত যিছাে মছানুষকে যমকর যফকল পছাবমলেকে 



েছান্ত েরছা হল। হেত এর যবমে আর মেিুই নছা।
মেন্তু ওই ঘেনছােছাই অকনে যবমে হকে যগল 
যিছাট্ট পছামপেছার েছাকি। ক্ছাস মরি যথকেই ওর 
গছাকে তেমছা যলকগ যগল ‘যরমপকস্টর যমকে’। 
প্রথম প্রথম েুব েছঁােত পছামপেছা। একে বছাবছাকে 
হছামরকেকি। তছাও আবছার মেিুই যবছাকে মন, 
যেন বছাবছা হেছাৎ িকল যগল। য�কবমিল প্রথকম, 
বছাবছা মফকর আসকব। মছাস েকেে যেকত বুেল 
ধ ী কর  ধ ী কর ,  ব ছাব ছা  আর মফরকব  ন ছা ।  যসই 
অ ব স্ ছা ে  সু্ ক ল  ন ছা ন ছা  অ প ম ছা ন ,  টি ি ছা র - 
অ্যছাডমমমনক্রেেকনর েছারছাপ ব্যবহছার মেশু মকন 
প্র�ছাব যফকলমিল অকনে। েকেে মছাস যতছা 
সু্ল যেকতই িছাইত নছা। যসলছাইকের যেছােছান 
যফকল অনুরছাধছা যেকত পছারত নছা। তছার জন্য 
মেমেমছা যেকতন সকগে— মছাকন অনুরছাধছার মছা— 
সু্কলর বছাইকর বকস থছােকতন। এেন এই 
যিছাে যমকেরও ‘যরমপকস্টর যমকে’ তেমছােছা 
গছা-সওেছা হকে যগকি— েছারছাপ �ছাষছাগুকলছাও 
বুকে যগকি এেছাই তছার প্রছাপ্য। 
—‘ ও মছা, মেিু বলকল নছা আমছার এেেছা প্রকশ্নরও।’  
পছামপেছার হ্যছাঁিেছা েছাকন যঘছার েছাকে 
অনুরছাধছার। ‘যরমপকস্টর যমকে’ েথছােছা শুকন 
পুরকনছা েথছাগুকলছা একলছাপছাথছামড় মকন পড়মিল। 
—‘  ে ী  বলব  বল?  যন  এব ছার  যে ছা ।  ে ছাল 
সে ছা কল  উেকত  প ছার মব  ন ছা ।  আমম  মে ছা ম রে ছা 
ে ছা মঙ কে  ম ে মচ্।  শুকে  পড়।  আমম  িে 
েকর  যে কে  আমস  যত ছার  ে ছাদু - ম েে ছার  মেিু 
ল ছাগ কব  মেন ছা ।  ম ে কে  যত ছার  ে ছা কি  ব কস 
যসল ছাইকের  ে ছাজ  েে ছা  েরব। ’  মে ছা ম র 
ে ছাঙ ছা কত  ে ছাঙ ছা কত  বলকত  থ ছা কে  অনু র ছা ধ ছা । 
—‘  ন ছা ,  আকগ  আমছা কে  ব কল  ে ছাও।  ে ী  যে 
স ছার ছাষেণ  � ছা কব ছা !  েকত ছা  মেিু  বলল ছাম। 
হঁ  হঁ  েকর  যগকল  শু ধু ।  শুনকল  ন ছা  মেিু ই । 
এেেম  বু মড়  হ কে  যগি  তু ম ম ।  ম েে ছার 
ম কত ছা । ’  

— ‘  ে ী ?  বল। ’  মৃ দু  যহ কস  মে ছা ম রর  য�তর 
যঢছাকে অনুরছাধছা, যমকের েছাি যঘঁকষ, ‘ সব 
শুনমি। তুই যেসব প্রশ্ন েমরস, উতির পছাই 
যেছাথছা যথকে? পছােছা বুমড় এেেছা। মছাকেও 
েথছার প্যছাঁকি হছারছাে। বল, েী বলমব?’ 
—‘ আমম ম্যছাথস, ইংমলে নছা পছারকল মমসরছা 
বকেন। েুব বকেন। আমছার �ুল হকলই সবছার 
সছামকন বকেন। মেন্তু এই সছাকেমটিস্টরছা েছারছা 
েকরছানছার �্যছামসেন আমবষ্ছার েরকলন, ওঁকের 
�ছামসেন মনকে যতছা যবে েকেেজন মছারছা 
যগকিন। যসেছা মনচিে ওঁকের মেিু �ুল আকি, 
তছার জন্যই যতছা। তছাহকল ওঁকের যতছা যেউ 
বকে নছা। মেচু্ বকল নছা।  আমছার �ুকল যতছা 
মছা মছানুষ মকর নছা। তছাও যেন যেছাষ যপকত হে 
আমছাকে? ওকের যেন যপকত হে নছা?’ 
সছাধছারণ যমধছার মছা’যে এসব প্রশ্ন েরকল 
যতছা এেেছাই উতির আকস— মকন মকন �ছাকব 
অনুরছাধছা। েীই বছা বকল যস? তছার মত যিছাে 
সছাধছারণ মছানুকষর েছাকি এসকবর যেছান উতিরই 
যনই। তছাও যমকেকে বুমেকে বকল, িুকল মবমল 
েছােকত েছােকত। 
—‘ তু মমও বড় হও এেমেন,  যেেকব আর 
যেউ মেচু্ বলকব নছা।  যেউ যেছাষ যেকব 
নছা।’   
—‘ বড় হওেছা  েছাকে বকল মছা?  তু মম  মে বড় 
হওমন?’  
—‘ যবছােছার মত প্রশ্ন েকরছা  ন ছা।  শুকে পড়।’ 
অনুর ছাধ ছা  উেকত েছাে। পছা মপেছা  ম ছাকের 
নছাইটিেছা  েক্ত েকর ধকর মু কে ছার মকধ্য। 
—‘ তু মম মে বড় নছা ,  ম ছা?  তছার জন্য ,  মমসরছা 
গছাকজতেন  েকলর সমে েেন আমছাকে মনকে 
যতছামছাে বকলন,  তেন যতছামছাকেও অপমছান 
েকরন? বকেন?. . .  যে ছাষ যেন?. . .  েত 
বড় হকল মছা ,  আর যেছাষ যপকত হে নছা? 
অপমছান-  বেছা  এসব যপকত হে নছা?’  



গল্প

শিয়ালদা স্টেিন। শুক্রবার, 
রাত সাড়ে দিটা। মানুষজড়নর 
ভীে কড়ম এড়সড়ে। রাস্ার 
আড়লাগুড়লা স্গাটা শদড়নর 
স্�াঁয়া �ুড়লার সড়গে শমড়ি 
শকেুটা শরিয়মান। ঘর শিরশত 
মানুড়ষর পাড়য় রাড়রে ক্াশতির 
োপ স্মাোড়ত স্িষ ব্যস্তা।

রাত স্পাহাড়লই িশনবার। 
চাকশরজীবী মানড়ুষর উইড়কন্ড। 
তাই বড়ল দীড়নড়ির ক্াশতি 
স্নই। বরঞ্চ িশনবাড়রর ব্যস্তা 
সপ্াড়হর অন্য শদনগুড়লার 
স্চড়য় সবড়চড়য় স্বশি। আসড়ল 

এই িশনবার গুড়লাড়তই বােশত 
শকেুটা টাকা কাশমড়য় স্নয়ার 
সুড়�াগ।
শিয়ালদা স্মন লাইন স্েড়ক 
স্বশরড়য় ডান শদক �ড়র আচা�্য 
প্রিুল্লচন্দ্র স্রাড �ড়র এশগড়য় 
স্গড়ল ফ্াই ওভার স্িষ হওয়ার 
আড়গ স্�খাড়ন কাইজার 
শ্রিট শুরু হড়ছে তার আড়গ 
দীড়নড়ির কম্যড়ষেরে। কম্যড়ষেরে 
মাড়ন আসড়ল একটা রংচটা 
স্টশবল। ফ্াইওভাড়রর গা স্ঘঁড়ষ 
স্সটা দাঁে করাড়না। স্টশবড়লর 
শপেন শদড়ক দাঁশেড়য় োকা 
িশনঠাকুর। তার সামড়ন একটা 

স্পতড়লর োলায় হলুদ স্মিাড়না 
জল। স্সই জড়ল দু একটা 
স্িড়ল রাখা এক, দুই, পাঁচ দি 
টাকার শকেু কড়য়ন।

আগামীকাল স্ভাড়রর জন্য 
িশনঠাকুরড়ক ততশর কড়র শনড়ছে 
দীড়নি। স্টশবল পশরষ্ার কড়র 
ঠাকুড়রর গা মুড়ে গলায় একটা 
মালা পশরড়য় শদল স্স। তারপর 
কাঁসার োলাটায় পয়সা গুড়লা 
স্িড়ল জল স্েড়ল শদল। োলায় 
জল োকড়ল স্সই জড়ল দূর 
স্েড়ক স্কউ পয়সা েুড়ে শদড়ল 
পয়সা শেটড়ক দূড়র পেড়ব না 

শনি ঠাকুর
সন্ীপ লাড়য়ক



এজন্যই এ ব্যবস্া।

শকেুটা দূড়রই একটা স্িাশ্ডং 
স্টশবড়ল একটা ঘুগশনর হাঁশে 
শনড়য় বড়স দীড়নি। িশন 
ঠাকুড়রর োলার শদড়ক সতক্য 
দৃশটি োড়ক তার। দুপুড়র ও 
রাড়রে ঠাকুড়রর োলা স্েড়ক 
বােশত পয়সা তুড়ল শনড়য় 
স্রড়খ স্দয়। সারাশদন 
কাটেমারড়ক পাতার স্ঠাঙায় 
ঘুগশন শদড়য় তার ওপর শকেু 
স্পঁয়াজ, লংকা েশেড়য় স্লবুর 
রস েশেড়য় স্দয় স্সই সড়গে 
আেড়চাড়খ স্দড়খ কতজন 
ঠাকুরড়ক প্রণাম করড়ল 
কতজন টাকা জড়ল স্িলল।

এই শিয়ালদা চত্বড়র তার স্তা 
আর কম শদন হল না, স্নই স্নই 
কড়র পড়নর বের স্তা হড়বই। 

ওই স্টশবলটুকু পাতার জন্য 
তাড়ক কম শকেু করড়ত হয়শন। 
কারড়ণ অকারড়ণ পার্্যর ঝান্ডা 
�রড়ত হড়য়ড়ে, অন্যায় করড়ত 
হড়য়ড়ে, সবড়িড়ষ টাকাও 
শদড়ত হড়য়ড়ে।

শকেুটা দূড়রর একটা চাড়য়র 
স্দাকাড়ন স্স ও আড়রকজন 
ঘুমায়, শকেু ভাোও স্দয়।

এবার তার ইড়ছে শরিড়জর 
তলায় একটা জায়গা স্নড়ব 
আর অন্য একটা স্দাকান 
খুলড়ব। টাকা জমা কড়রড়ে 
অড়নকটাই। শনড়জ স্�টুকু 
কড়র স্সটুকু স্স শনড়জর খরচ 
চালায়, বাশেড়ত পাঠায়।

িশন ঠাকুড়রর পাড়য়র তলার 
টুকু স্স খরচা কড়র না, 

স্সটুকুই স্স তুড়ল রাড়খ নতুন 
ব্যবসার জন্য।

রাত এগাড়রাটা বাজড়লা। 
দীড়নি, ঠাকুড়রর স্েড়ক 
শকেুটা দূড়র শগড়য় প্রণাম 
করল। স্চাখ বন্ধ কড়র 
মড়ন মড়ন বড়ল ‘ ষেমা কড়রা 
ঠাকুর, স্তামাড়ক শদড়য় 
ব্যবসা করড়ত আমার ভাল 
লাড়গ না। কো শদশছে নতুন 
স্দাকান স্খালার পর স্তামায় 
আশম স্দাকাড়ন তুড়ল রাখব, 
স্তামার পাড়য়র শনড়চ োলা 
পাতড়বা না।’ 

স্চাখ খুড়ল আড়স্ আড়স্ পা 
বাোয় চা স্দাকাড়নর শদড়ক, 
এবার শুড়য় পেড়ত হড়ব। 
স্ভার হড়ত আর মারে কড়য়ক 
ঘন্া..  .



গল্প প্রলয়
কুণাল দাশগুপ্ত

বাড়ি ড়িরে ড়বস্তে ঝি– ঝঞ্াে মর্যে পিরে হরেড়িল 
প্রলেরে। স্ত্রী েমড়লোে বান্ধব্রীে দাদাে ড়বরেরে 
যেরে পারেড়ি। োেণ যেড়দিই দরলে যেো 
িুটবলােটিে যহড েখি ড়বপরষেে জাল োঁড়পরে 
যদে, োে যেরেও দ্রুে গড়েরে োঁপরে োরে 
এেলাড়খ গযোলাড়েে বুে। মাটিটিি যহড েরে মাটিরে 
পিাে েরগে েরগে স্তব্ধ হে োঁে হৃদেন্ত্র। আঁ্াে যিরম 
আরে গযোলাড়েরেও। পড়ি ড়ে মড়ে েরে মারে য�ারে 
প্রলে। মাটিটিরিে েযোরোটিড আটটিাড়ে েমরে আরি। 
হারে মাত্র ড়েি যেরে চাে ড়মড়িট েমে। এেই মর্যে 
ো েোে েেরে হরব। যেভারবই যহাে, হৃদেন্ত্ররে 
িন্দমে েেরে হরব। 
ড়েড়পআে ড়দরে মাটিটিরিে হারটটিে েঞ্াে্রীে েুে চালু 
েরে প্রলে। যেখাি যেরে যোজা আইড়েড়েইউ। 
বাইরে দুঃড়চিন্াে লারগজ ড়িরে বরে োরে প্রলে। 
আে অরিে োরে বাড়ি ড়িরে েমড়লোে এেটািা 
ে্রীব্র যলেষ প্রলরেে স্ােুরোষ গুরলারে ে্রীব্র ঝরিে 
পে োস্তাে োস্তাে পরি োো শেড়ছিন্ন ডালপালা 
েরমে গািগুরলাে মরোই ড়িষ্পাণ েরে ড়দরেড়িল।
োও েড়দ িারমে আরগ ডাক্াে শব্দটা োেরো। 
যলেোেরদে পা টিরপ যো দ’ পেো োমাও। শান্ 
প্রলে যবাঝারে পারেড়ি ডাক্াে ড়িড়জওে মর্যে আজ 
আে যেমি েিাে েো হে িা। এমিে্রী ড়বশ্ব স্াস্যে 
েংস্াও ড়িড়জওরেোড়পরে আজ আে পযোোরমড়ডরেল 
যোেটি বলরি িা।
পরেে ড়দি অবশযে েংবাদপত্রগুরলা এে োমিযে 

ড়িড়জওরে ড়িরে প্রলে ঘটিরে ড়দরেড়িল। োরে 
যো আে পােবইরেে পালে যেট বারি িা। োই 
েংোরেে হ্রীরেে টুেরো েদেযেটিরে ‘ যহরো’  েেমা 
ড়িরেই োেরে হেরি।
েোে আরি, যগঁরো যোগ্রী ড়ভখ পাে িা। েলোো 
যিরি যগাোে ক্ারব চরল ড়গরেরি প্রলে। ওখারি 
পেো যবড়শ। েম্াি যবড়শ। ড়বজ্ািমিস্কোও যবড়শ।
যট্াে হওো পেটিন্ ওখারিই ড়িল।
েমড়লো োে যিরলরে ড়িরে আরগই ড়বরছিদ ঘটিরে 
ড়দরেড়িল। েলোোে ড়পেেুরো ভাইরেে বাড়িরেই 
এরে োেরো।
ডাড়বটি যদখরে যেই ভাইরেে বাড়িরেই এরেড়িল 
প্রলে। ওই মযোচ ড়মে েো োরব িা। ওই ভাইরেে 
বাড়ি বরেই টিড়ভরে মযোচ যদখরব। ওরেই আিন্দ।
মযোরচে যশরষ ঝিঝি শব্দ। পারশ ঘে যেরে যদৌরি 
এল ভাই শুভাড়শে। মাটিরে প্রলে। চশমাটা এে 
হাে দূরে। ভাঙা যবােল যেরে গড়িরে পিরি স্কচ। 
েব যিরি ড়দরলও ওটিরে িািরে পারেড়ি। অড়ে 
উত্তজিাে িল। ড়েড়পআে– এেও েুরোগ যিই।



ওগ�ো বিগেবিনীপ্রিোগের 
�ল্প

মধুজা মুখ�াপাধ্ায় 
নিউ ইয়র্ক

একটু আগ� িোংগ�োর ককয়োর 
কটকোর বনতোই �রম চোগয়র 
কোপ কিগতর কটবিগ� িবেগয় 
হোবরগকন আনগত একত�োয় কনগম 
ক��। চটির িব্দ বমব�গয় 
কেগতই িোংগ�োর কপছগনর 
বেক কেগক নেীর জগ�র 
আওয়োজ কোগন আেগছ। 
ির্োর বিেোগয়র পর স্োনীয় 
চন্দোিতী নেী জগ� টই-
টুম্ুর। এেি বকছু ছোবপগয় 
িোেটোগির কগ�র ক�োঁটো 
ক�োঁটো জগ�র িব্দ কোগনর 

মগ্যে এগে বিঁ্গছ। আর 
েমস্ত িরীগর একটো অপবরবচত 
বিহরণ। একটু আগ� েো 
কেখ�োম তো বকছুগতই বিশ্োে 
হগছে নো। েোমগন কুয়োিোর 
চোেগর কমোড়ো অমোিেযেোর 
জঙ্গগ� আমোর িূনযে দৃবটি।

আবম ডঃ অজু্ন মুগখোপো্যেোয়। 

মোবক্ন েুক্তরোগ্রে বিজ্োনী 
মহগ� বকবচিৎ নোমডোক। 
�ত মোগে িস্টগন আট্িব�-
বিয়ো� ইগটেব�গজন্স বনগয় 
কন�োগরন্স কেগর এমোগের 
ক�োড়োর বেগক কেগি ছুটি 
কোটোগত এগেবছ। িহর কেগক 
দূগর পো�োগমৌগয়র কোগছ কটো 
বেন এই িোংগ�োয় কোটোগিো। 
�তকো� এগেবছ। ইগছে বছ� 

বেন কগয়ক েোকোর, বকন্তু 

আজগকর পর তো অেম্ভি ! 



এমবনগত এখোগন ইগ�ব্রিবেটির অভোি কনই। 

তগি িোংগ�োর ঘগরর আগ�ো টিমটিগম। 

েকোগ�ই বনতোইগয়র কোগছ শুগনবছ এটো 

ককোনও েোগহগির ডোকিোংগ�ো। বতবন নোবক 

খুি স্োনবি�োেী বছগ�ন। তোই বরিটিি কোয়েোয় 

িোেরুমখোবন েোজোগত ককোনও কোপ্ণযে 

কগরনবন। িোেরুগমর মোঝখোগন কপতগ�র 

িোেটোগির েগঙ্গ কেোনো�ী হযেোন্ডিোওয়োর। 

কেওয়ো� জুগড় ক্োরো� কমোটিগ�র ওয়ো� 

কপপোর। নেীর বেগকর কেওয়োগ� কেোনো�ী 

করেমিবদি প্রকোণ্ড আয়নোর ্োগর কমোমিোবতর 

িযেিস্ো। েু�বধির কিোত�, েোিোন, কমো�োগয়ম 

কতোয়োগ� বেগয় রোজহোঁে। আগরক কেওয়োগ� 

কেোনোর কিবেন। বেব�গে িোহোবর ঝোড়িোবত 

কেগক কমোগমর আগ�ো উঁবক মোরগছ। আয়নোর 

উগ্ো বেগকর কেওয়োগ� এক অপরূপো 

বিগেবিনীর প্রমোণ েোইগজর কপোগট্্ট। 

আনমগন তোবকগয়। কচোগখর মবণ েোমোনযে 

নী�োভ। ��োয় মুগক্তোর মো�ো। প্রেম েি্গনই 

কপ্রগম পগড় ক��োম। কীভোগি েোগহগির 

স্োনঘর উপগভো� করি ভোিগত ভোিগত 

বনতোই �রম জ� বনগয় হোবজর। আইপগড 

বভভোবডির কলেব�স্ট চোব�গয় এিোর কেোজো 

িোেটোগি ব�গয় িে�োম। 

কিি বকছুক্ষণ েময় কোটিগয় ক�গ�বছ 

কপতগ�র িোেটোগি। জোন�োর খড়খবড়র �োঁক 

বেগয় কজোন ো বকর আগ�ো।  কচ োখ  িধি কগর 



ভোগয়োব�গনর েুগর 

মগনোবনগিি কগরবছ। 

কচোখ খুগ� কেোজো 

আয়নোর বেগক 

তোকোগতই মুহূগত্র 

মগ্যে বপঠ বেগয় 

একটো ঠোন্ডো ক্োত 

িগয় ক��। 

বিগেবিনীর ঘোড় 

েোমোনযে কিঁগক ক�গছ। 

মুগখ বমিত হোবের িেগ� চওড়ো হোবে। কচোগখর 

প�ক পড়গছ। এবক ! এ বক কগর েম্ভি? 

েি্িবক্ত প্রগয়ো� কগর িোেগরোি �োগয় জবড়গয় 

কেৌগড় িোরোদিোয় এগে কিগতর কচয়োগর িেগত 

নো িেগতই কোগরটে অ�। আর তখনই বনতোই 

চো বেগয় ক��। হোট্বিট তীরি। বনশ্োে বনগত 

কিি কটি হগছে। িোেটোগির ক� ঠিক কগর িধি 

হয়বন। জগ�র ক�োঁটো ক�োঁটো িগব্দ মগন পড়গছ 

দৃিযেটো। বিগেবিনীর কচোগখর প�ক কী কগর 

পড়�? বনতোই হোবরগকন আনগতই বজজ্োেো 

কর�োম িোেরুমটো িযেিহোর হয় নো? ি�� 

আবম আেোর কগয়কবেন আগ� আগরক িোিু 

এগেবছগ�ন। বতবনই কিরিোর িযেিহোর কগরন। 

বনতোইগক ি��োম আর ককোনও ঘর েোকগ� 

খুগ� বেগত। বডবেিন বন�োম কো� কভোরগি�ো 

কিবড়গয় পড়ি। েোরোরোত দু’ কচোগখর পোতো 

এক হ� নো। কভোরগি�ো িযেো� গুবছগয় রওনো 

কেওয়োর েময় বনতোইগক িকবিি বেগত ক�গ� 

ও একটো িধি খোম আমোগক বে�। ি��, 

আগ�র িোিু আপনোগক বেগত িগ�বছগ�ন। 

খোগমর ওপর আমোর নোম ক�খো। আর কত 

চমক িোবক? �োবড়গত উগঠ খোম খুগ� এক 

পোতোর একটো বচঠি কপ�োম। 

‘ অজু্ন, �তমোগে িস্টগন কন�োগরগন্সর পর 
এই িোংগ�োর �ল্প ি�োর েময় কতোগক কেগখ 
মগন হগয়বছ� তুই আেবি। বডেবনর মযেোবজক 
বকংডগমর হগটেড হোউগে রোখো মৃত মোনুগরর 
কপোগট্্গটর কচোগখর পোতো পড়ো বনগয় কেবেন 
খুি তক্ কগরবছব�। কটকগনো�বজর িযেিহোর 
বনগয় প্রবতিোগরর মগতো কেিোরও আমরো 
একমত হ�োম নো। কেগি আেবছে শুগন 
চোন্স বন�োম। কগ�গজ পরীক্ষোয় ককোনওবেন 
হোরোগত পোবরবন, িোংগ�োর বিগেবিনীগক 
ককমন �ো�গ�ো জোনোে। তুরোর’ 

িোিোি! িোংগ�োর রহেযেময় পবরগিগি বনখুঁত 

ক�েোর ই�ুযেিগনর অঙ্কটো মোেোয় এ� নো ? 

আড়োগ� কহগে ক���োম। �োবড়গত তখন 

কো� েগধিযের ভোগয়োব�ন ট্যেোক িোজগছ।      



ডঃ অন্তরা চ�ৌধুরর

শরতের মেঘ মেেন মেন স্মৃ তেতেদুর েতর 
মেোতে। পুত�ো আতে, পুত�ো েোয়, আড়ম্বতরও 
খোেতে মনই। েবু মরশটো মেন তনতেতেই 
হো তরতয় েোয়। খুব পুরতনো েথো হয়ে েো–
ম�ঠিেোরো বেতে পোরতবন। আেোতের মেই 
স্মৃ তের ভোঁড়োর মেোথোয়! েবু,  েতয়েবছর 
আতেও মেো পুত�োটো অন্যরেে তছে। েোত্র 
েতয়ে বছতরই ে্যোনভোতের রঙটো মেেন 
দ্রুে বেতে মেে। পুত�ো আেতছ— এই 
েথোটোর েতগে বোঙো তের অতনে আতবে 
�তড়তয় তছে। পুত�ো েোতনই েোশফুে, 
নীে আেোতশ েোেো মেঘ, তশউতে মফোটো 
মভোর, নেুন �োেোেোপড়, পুত�োর েোন, 
পুত�ো েংখ ্য ো ,  পু ত� োর  খ োব োর ,  আর 
পু ত� োর  মরেে।  এইেব  তে তেতয়ই  মে ো  ত ছে 
আেো তের  দুে্ ো পু ত� ো । 

েেয়টো মেই েখন, েখন ম�েোশহর বো েফ-
স্বতে তথেপুত�ো শুরু হয়তন। ‘প্যোতডেে হতপং’ 
শব্দ দুতটো দুে্োপুত�োর তিেতশনোতরতে �োয়েো 

পোয়তন। মেয়ো মশঠ বো মেৌ তেতে বগেেেনোতের 
েুন্দরী েরতে উতঠ পতড় েোতেতন। হেতেরোে 
বো বোঞ্োরোে বোঙো তের তেতটির হ োঁ তড়তে থোবো 
বেোয়তন। তলিপেোট্  বো  অ্যোেো�ন ঘতর ঘতর 
েো�ু বরতফ বো ‘মবেন েো েোড্ু’ মিতেভোতর 
শুরু েতরতন। পুত�ো এে েোতনই েব বো তড়তে 
েোত�ো েোত�ো রব শুরু হতয় মেে। ঘর ঝোড়ো, 
রঙ েরো তেতয় শুরু হে। তছে–মনই বো 
তেে–অতেতের েত্ত্ব থোে। দুে্ ো পুত�োর রচনো 
তেখতেও বতেতন। আেোতের আতেোচনো বরং 
শুধু তভতয়তন েীেোবদ্ধ রোখো েোে। �তেেোর 
বো তড়র তভতয়তনর েথো নোনো েল্প, উপন্যোে 
বো তেতনেোয় আতছ। আেরো বরং আেোতের 

পুত�োর মেই 
তভতয়ন, আ� 

আর মনই



অন্দরেহতের েথো বতে। 
মেইেেয় রেোয় েব বো তড়তেই 
মছোটখোতটো তভতয়ন বেে। 
আেোতের আড্ো মেই পুরতনো 
ও  অ ধু ন ো েু প্ত  হ ত য়  ে ো ও য় ো 
রেথোটিতে তনতয়।
 
এখনেোর েতেো মেই েেয় 
মফোন বো মহোয়োটস্অ্যোতপ 
ত ব � য় ো র  রে ণ ো ে  ে ো র ো র 
ব্যোপোরটো তছে নো। েোত�ই 
েব বোতড়তেই আত্ীয়স্ব�ন, 
পোড়োপড়তশ তেতেতয় রেচুর 
মেোে আেে। মরতিতেি তেতটি 
মেওয়োর মথতে হোতে বোনোতনো 
তেতটি খোওয়োতনোতেই বোতড়র 
েোতেেো, ম�ঠিেোতের তবতশে 
আগ্রহ তছে। হোঁটুর ব্যথো 
েখনও েোতের েোবু েরতে 
পোতরতন।  

মেই েেয় েেতের বোতড়তেই 
টোনো তেঠোই বো টোনো নোড়ু 
হ ে ।  অ ত ন ত ে র  ব ো ত ড় র 
ট্োতিশন তছে মে বোতড়র তেতর 
মেই তেঠোই েো দুে্োতে মভোে 
মেওয়ো। তবশোে বড় েোতঠর 
উনুতন এেখোনো েস্ত মেোহোর 
েড়োই চোতপতয় েোতে মেে 
ফুটে। েোর উপর এেটো 
মেোহোর মছোট মছোট ফুতটো 
েরো �োেতে থোেে। মেই 
�োেতের ওপর তেতয় �ে 

তেতয় শক্ত েরো েোখো মবেন 
টোনতে হে। মেতে ভো�ো 
মেই অপূব্ খোে্যটির নোে 
‘মচোনো’ ওরতফ ঝুতরভো�ো। 
গুতড়র পোে েতর েোর েতধ্য 
মেই মচোনো মেতখ নোড়ু তেতর 
েরো হে। েোরো তেতর েরে, 
েরে গুতড়র ভোতপ েোতের 
হোে েোে হতয় মেে। আবোর 
েোরও বোতড়তে হে মবোঁতের 
তেঠোই ও তচতনর তেঠোই। বোতে 
থোেো মবেতন নুন, েঙ্োগঁু-
মড়ো, ম�োয়োন তেতয় ভো�ো হে 
ঝোেতচোনো। তব�য়োর েেয় 
েোরো রেণোে েরতে আেে, 
তবতভন্ন বোতড়তে তেতটি মখতয় 
েোতের েুতখর স্বোে হোতরতয় 
মেে। মেই স্বোে তফতরতয় 

আনতে ঝোেতচোনো তছে 
মেোক্ষে েোওয়োই। েোছোড়ো 
পুত�োর মরশ ফুতরতয় েোওয়োর 
অতনে পতরও চোতয়র েতগে 
‘টো’ তহতেতব তেতব্য চেে। 

নোরতেে নোড়ু আট মথতে 
আতশ েেতেরই মবশ তরেয় 
তছে। এখনও আতছ। তেন্তু 
ত�তরো তফেোতরর চোতপ 
অতনতেই মে েথো স্বীেোর 
েতর নো। গুড় এবং তচতন এই 
দুই তেতশতয় নোরতেে নোড়ু 
হে। আরও এেটো ত�তনে 
ব ো ন ো ত ন ো  হ ে ,  ে ো  হ ে 
নোরতেতের েতক্ত। আবোর 
দুধ, ক্ষীর, এেোচ আর 
নোরতেে তেতয় বোনোতনো হে 



নোরতেে েতন্দশ, েো এেেথোয় এখনেোর 
‘বুতদ্ধ�ীবী েতন্দশ’মে েশ মেোে তেতে পোতর। 
আতরেটো ত�তনে তছে বড়ই মেোভনীয়। মেটো 
হে গুড়তপতঠ। েোর স্োনীয় নোে ‘আড়েো’। 
মভ�ো চোে তশতে মবতট গুতড়র পোে েতর 
েোতে েো তখতয় চ্য োপ্ট চ্য োপ্টো েতর েতড় 
মেতে ভো�ো হে। ওপর মথতে েতন হতব 
শক্ত, তেন্তু েুতখ তেতেই নরে। এই চোে আর 
গুতড়র ব্যোেোন্স েরোটো মবশ �টিে। েেতের 
দ্োরো হে নো। এখোতনই পোেো হোতের েের। 
আবোর ছোনো বো  ক্ষীরতে ছোঁ তচ মফতেও 
ঘতরোয়ো েতন্দশ তেতর েরো হে। েয়েোর েতগে 
িোেিো ও তচতন তেতশতয় তেতর হে বোেুেোই 
ও ে�ো। েো তছে পরে মেোভনীয়। 

এ মেো মেে তেতটির েথো। এবোর এেটু 
মনোনেো েথোয় আেো েোে। পুত�োর েেয় 
রেোয় েেতের বো তড়তেই তেতর হে েোঠি 
তনেতে। এটো েতচেোঁচোতের েোতছ তছে 

তবতশে তরেয়। অতনতের বো তড়তে হে তব�য়ো 
েতমেেনী। মেতেন তেতর হে ফুেেতপর 
তেগেোড়ো,  েোংতের ঘুেতন। 

েখনেোর তেতন েতচেোঁ চ ো তের তখতেটো 
অবশ্য  এেটু মব তশই তছে। েোই েোরো 
েু তেতয় এেব খোবোতরর অতনেটোই ভ্য ো তনে 
েতর তেে। তেন্তু ‘বো তড়র তে তন্ন  রুক্ষ েূ ত ে্ 
বতে আর পো তর ন োতেো’।  েোই েব খোব োর 
মব োেেবতন্দ েতর এেটো  েোতঠর বোতসে 
ঢু তেতয় েোেো  তেতয় তেে। হঠোৎ েতর 
অতেতথ এতে এইেব খোবোতরই েুখরক্ষো 
হে। অতধেোংশ বো তড়তেই মেই েেতয় তরি� 
তছে নো।  েোত�ই,  এেন েব খোবোর তেতর 
েরো  হে, ে ো  অনোয়োতেই েতয়ে েোে রোখো 
ে ো য় ।  আ ে ত ে ,  ে খ ন  ব ো ত ড় র  ে ো ত ে ে ো –
ম�ঠিেোতের �ীবতন অতঢে েেয় তছে। 
তে তরয়োে নোেে ‘বগে �ীবতনর অগে’টি 
েোতের দুপুর ও েতধেগুতেো  মেতড় মনয়তন। 
অন্যতের খোইতয়ই েোরো  আনন্দ মপে। 

এই  রে�ন্ম হয়ে ‘ তভতয়ন’ শব্দট োর  েতগেই 
প তর ত চে  নয়।  হয়ে েব� োন্ ো  গুেে 
হ ো ে ত ড়  ে ো ত ব ।  শু ধু  ে হ ো ন ে র  ন য় ,
 েফস্বে শহর  মথতেও হ ো ত র তয়  মে তে 
ব তেতছ  শব্দট ো ।  মশ োন ো  ে োয় ,  ইে োন ী ং 
তভতয়তনর  ে ো ত রেরও ন ো তে  প োওয় ো  ে োয় 
ন ো ।  মে  মে োেট ো  ত েঠ োই  ব োন োে ,  ে োর 
উত্তেূর ী  হয়ে চ োউ তে তনর  স্টে  তে তয় তছ 
ব ো  হয়ে তপতঠ  ম� োে ো তট োর  ইয় োব্বড়  ব ্য োে 
ত ন তয়  ঘুর তছ।  বেতে  ে োওয় ো  েেয় ,  বেতে 
ে োওয় ো  খ োব ো তরর  তভতড়  মেই  তভতয়ন 
মে োথ োয়  মেন  হ ো ত র তয়  মেে!



উত্তম জানা

মা, 
সেই কত বছর আগের কথা। আমম তখন 
স�াগটেগে থাকতাম। তুমম মাগে মাগেই মিঠি 
মেখগত। আবার স�াগটেগের ে্ান্ডগ�াগন স�ানও 
করগত। আমমও এেটিমি বুথ সথগক বামির ে্ান্ড 
নম্বগর স�ান করতাম। কত কথা �ত।  তুমম 
স�াগন সে েব কথা বেগত, কগেকমিন পর 
মিঠিগতও সিখতাম সেই একই কথা। 

একমিন সতামার কাগছ জানগত সিগেমছোম, 
স�াগন সেগুগো বগো, সেগুগোই সতা মিঠিগত 
সেগখা। তা�গে আোিা কগর মিঠি সেখার 
িরকার কী?  স�াগন সতা কথা �গছেই। তুমম 
ভারী েুন্দর একটা কথা বগেমছগে। সেমিন তুমম 
বগেমছগে ( পগর মেগখওমছগে) , স�াগন সেগুগো 
বেমছ, সেগুগো আজগকর জন্। কােগকই সেই 
কথাগুগো ভুগে োমব। মকন্তু সেগুগো মেখমছ, 
সেগুগো সথগক োগব। েখন আমম থাকব না, 
তখন এই মিঠিগুগো থাকগব। েখন ইগছে, 
তখনই পিগত পারমব। ওই মিঠির মাগেই আমম 
সবঁগি থাকব। 

আজ তুমম অগনক দূগর। মকন্তু এই মিঠিগুগো সথগক 
সেগছ। মাগে মাগেই সবর কমর। পমি। সিাগখ জে 
িগে আগে। দুঃগখ, নামক আনগন্দ, সেটা বো খুব 

মুশমকে। কারণ, সকান কান্া সকন আগে, মনগজ 
অমভগনতা �গেও এখনও বুমে না। প্াে দ’ িশক 
ধগর পাগের তোে একটু মাটি পাওোর জন্ কত 
েিাই কগরমছ। কতবার মগন �গেগছ, এভাগব 
েিাই করার সথগক বামি ম�গর োওো অগনক 
ভাে। পগকগট ইমজিমনোমরং মিমরি আগছ। বাবার 
ব্বো আগছ। কী িরকার একটা– দগটা খুিগরা 
সরাে পাওোর জন্ এত েমকি সনওোর। মকন্তু 
বারবার পাগশ সথগকগছা তুমম। বারবার মেগখগছা, 
এই েিাইগের মেিান সছগি পামেগে োমব?  
এটা সতা েুদ্ধগষেত্রও নে। এটা অমভনে। তাগতও 
এত ভে?   স্টােেটাই জীবগনর আেে। একমিন 
ো�ে্ আেগব, পমরমিমত আেগব। মকন্তু এই স্টােেটার 
জন্ সেন সেমিন েব্ব করগত পামরে। 

কী না করগত �গেগছ। পাজিামব �গেও মকনা 
ছুগট সেমছ তামমে ছমব করগত। কারণ, বমেউগি 
আমার জােো মছে না। েমিওবা একটু আধটু 
জােো �ে, সেটা সমাগটই েম্াগনর নে। 
মভগেনও নে, তার িামিা। ম�গরার �াগত মার 
খাও। ঘুমে সখগে �ে পুকুগর েমিগে পগিা, নইগে 
সিাকাগন োজাগনা �ামি– কেেীর ওপর মিগে 

বিননাদন

সোনুর মিঠি



পগিা। তারপর এমিটিংগের েমে সেইেব দৃশ্ 
বাি িগে সেত। কাউগক বোও সেত না, এই েব 
ছমবগত আমম কাজ কগরমছ। বেগে সে উপ�াগের 
দৃমটিগতই তাকাত। মুখ বুগে েগি সেমছ। 

বছর কুমি আগে, সেবার ভেৎ মেংগক মনগে 
মতনখানা ছমব সবগরাগো। একটা অজে সিবেগনর, 
একটা বমব সিওোগের। একটা আমার। বামক 
দগটা সবশ িেে। আমারটা এগকবাগর েুপার 
ফ্লপ। োরা সিগখমছে, তারাও মনঘ্বাত কপাে 
িাপগিমছে, সকন সিখোম!  আর আজ!  সেই 
অখাি্ ছমবটাগক সোগক ঘুগরম�গর সিখগছ। 
ওটিটি প্্াট�গম্ব খুঁজগছ। �ঠাৎ, ছমবটার প্মত 
এত ভােবাো েমজগে উঠে সকন?  আেগে, 
েত এক– সিি বছগর আমার পমরমিমত অগনকটা 
বিগে সেগছ। 

এই কগরানা কত সোগকর জীবন উজাি কগর 
মিে। কত মানুষ মিরতগর পৃমথবী সথগক �ামরগে 
সেে। মকন্তু আমাগক নতুন একটা জীবন মিগে 
সেে। সিি বছর আগেও সিগশর আমজনতা 

জানত না সোনু েুি সোকটা সক?  মকন্তু আজ প্াে 
েবাই জাগন। কারও অমসিগজন ি াই,  কারও 
�ােপাতাগে সবি িাই, সকউ বামি ম�রগত 
পারগছ না। তারা মকনা সভগব মনগছে, আমাগক 
একবার জানাগত পারগে মকছু একটা েুরা�া 
�গে োগব। এমনকী কারও জমমগত িাষ �গছে 
না, কারও মবগের েম্বন্ধ সভগে োগছে। সেও 
মকনা আমার টুইটাগর মেগে ট্াে কগর মিগছে। 
মাগে মাগে �ামেও পাে। আবার মাগে মাগে 
ভাবগত অবাক োগে। এত মানুগষর আস্া আমম 
অজ্বন কগরমছ!  েমত্ বেমছ মা, সতামার কথা খুব 
মগন পগি। তুমম থাকগে আজ এই সছগের জন্ 
েমত্ই সতামার েব্ব �ত। 

জাগনা, সেমিন একটা মজার ঘটনা ঘটে। েকিাউন। 
বাইগর োমি িেগছ না। এক মাতাে স�ান কগর 
জানাে, ‘ সোনুমজ, বাইগর োমি িেগছ না। 
কতমিন মরিঙ্ক কমরমন। বাগর কী কগর োব? ’  আমম 
বেোম, ‘এখন সতা স্াভামবক আগছা। তাই, 
 পাগে সেঁগট িগে োও। ওই মজমনেটি খাওোর পর 
সতা আর �াঁটগত পারগব না। তখন বরং আমাগক 



স�ান করগব। সতামাগক বামি সপৌঁগছ সিওোর 
ব্বস্া করব।’  সে সোকটা আগে একগিাট সেঁগে 
মনে। তারপর কগেকটা োোোে মিগে স�ান 
সরগখ মিে। 

জীবন কত মবমিত্র। কত অনুভূমতর োমগন 
সে িাঁি করাে!  আমম এত এত মানুগষর মুগখ 
�ামে স�াটাগত পারব?  কখনও স্গনেও ভামবমন। 
আিমকা েকিাউগনর েমে মগন �ে, এত 
মানুষ সখগত পাগছে না। আমারও মকছু একটা 
করা উমিত। এক বনু্ধর ো�াগে্ কগেকজগনর 
খাবাগরর ব্বস্া করোম। মিন মিন সোক বািগত 
োেে। তারপর সিখোম, অগনগকই মনগজর 
বামি ম�রগত পারগছ না। সছগে সকাগে মনগে, 
মজমনেপত্র কাঁগধ মনগে মাইগের পর মাইে সেঁগট 
িগেগছ মানুষ। সকানও সরেন সনই, সকানও োমি 
সনই। মগন �ে, এঁগির েমি বামি স�রাগত পামর, 
সকমন �ে। মনগজই কগেকটা বাে ভািা করোম। 
সেই বাগে তাঁগির িামপগে মিোম। তাঁরা সে োর 
বামির মিগক িগে সেগেন।  এত েষে েষে মানুষ। 
োমান্ সরাজোগরর আশাে োরা এক রাজ্ 
সথগক আগরক রাগজ্ এগেগছন। এই কঠিন েমগে 
তাঁগির বামি সপৌঁগছ সিওোই মছে প্থম ভাবনা। 
মকন্তু এত এত মানুষগক স�রাব কীভাগব?  আমার 
সতা এত টাকা সনই। 

কী আশ্চে্ব। কত মানুষ সে পাগশ এগে িাঁিাে। 
সকউ বাগের ভািা মিগত িাইগছ। সকউ খাবার 
মিগত িাইগছ। সকউ সপাশাক। তারা মনগজগির 
মগতা কগরই ো�াে্ করগত পারত। মকন্তু তারা 
িাইে, এই কাজটা আমার �াত মিগে স�াক। 
আমার �াগত এই টাকাটা তুগে মিগে নামক 
েদ্্ব�ার �গব। সেই টাকা নামক েমত্ েমত্ 
েমরব মানুগষর কাগছ সপৌঁছগব। এতখামন আস্ার 
মে্বািা রাখগত পারব সতা!  বারবার এই ভাবনাটা 

তামিগে মনগে সবমিগেগছ। মকন্তু েত মিন সেগছ, 
ততই মানুষ পাগশ এগে িাঁমিগেগছ। বি বি 
কগপ্বাগরট েংস্াও এখন আমার আগবিগন োিা 
মিগছে। েরকামর স্তগরও ো�াে্ পামছে।  

আগে মরগেমেটি সশা– গুগো আমাগক পাত্াই 
মিত না। সকউ িাকত না। িাকগব সকন?  একজন 
তৃতীে োমরর মভগেনগক সক িাকগব?  মকন্তু এখন 
এত িাক আেগছ, োমোগত পারমছ না। তারা 
বেগত শুরু কগরগছ, আমমই নামক আেে ম�গরা। 
এর মগধ্ই আমার বাগোমপক করগত সিগে 
সকউ সকউ সোোগোে করগছ। সভগব সিগখা, সে 
পমরিােকরা একেমে আমাগক কাজই মিগতন 
না, আজ তাঁরা মকনা আমার বাগোমপক করগত 
িাইগছন। 

েমত্ই মাত্র সিি বছগর জীবনটা সকমন বিগে 
সেে। এগকবাগর থাি্ব সরিি মভগেন সথগক 
মরগেে ম�গরা। সতামার মিঠিগুগো সবর কগর 
পমি। স�াগনর কথাগুগো েমত্ই ভুগে সেমছ। 
মকন্তু মিঠিগুগো পিগত বুেগত পামর, সতামার 
মিঠিগুগো কীভাগব ো�ে জুমেগেমছে। তাই 
আমমও সতামাগক মাগে মাগেই মিঠি মেমখ। জামন, 
সেই মিঠি সকানওমিন সতামার কাগছ সপৌঁছগব না। 
তবু মেমখ। সকউ না পিুক, সকানও একটা েমগে 
মনগজ সতা পিগত পারব।   



ঋষভ স�োম

ঠিক এক বছর আগে। স�ৌরভ েোঙ্গুলির নোমটো 
উঠগিই শুরু হগে সেত একটো চোপো গুঞ্জন। 
লতলন লক �লতযিই রোজনীলতগত আ�গছন?  
লতলনই লক রোগজযির পরবততী মগুখযিমন্তী?  কথোটো 
উঠগিই লবগজলপর সনতোরো মগুচলক হোঁ�গতন। 
সেন তগি তগি কথোটো অগনকদূর এলেগে 
সেগছ। শুধগু আ�োটোই বোলক। আর তৃণমূি 
সনতৃত্ব!  তোঁগের মগধযিই চোপো সচোরো অলবশ্ো�। 
কী জোলন, হেত এগ� পড়গতই পোগরন। তখন 

কী বগি কোউন্োর করো হগব, স�ই লনগে  নোনো 
চোপো আগিোচনোও হেত চিত। সমোদ্ো কথো, 
কী হগব, লনলচিত কগর কোরও কোগছই উত্তর 
লছি নো। আবোর ফগু ৎকোগর উলড়গে সেওেোও 
সেত নো। কী জোলন, কখন সকোনলেগক সমোড় 
ঘগুগর েোে। রোজনীলতগত সকোনও লকছগুই সবোধ 
হে অ�ম্ভব নে। 

�লতযিই লক স�ৌরগভর কোগছ রোজনীলতগত 
আ�োর সকোনও প্রস্োব লছি নো?  লনলচিতভোগবই 
লছি। হেত সবশ সজোরোগিোভোগবই লছি। 
স�ৌরভ লনগজও লক এগকবোগরই ভোগবনলন?  

রাজনীতিটা অন্যদের
থেদে থেতিই থোদেন



ল ন লচিতভো গবই  সভগব লছ গিন।  হেত অল্পই 
সভগবলছগিন। স�ৌরভ চোইগি অগনক আগেই 
স�ই গুঞ্জন থোলমগে লেগতই পোরগতন। �োফ 
জোলনগে লেগতই পোরগতন, ‘ আলম সকোনও 
রোজনীলতর মগচেই সনই। আপনোরো লনলচিত 
থোকুন, ভলবষযিগতও আমোগক রোজনীলতর 
আলিনোে সেখগত পোগবন নো।’  লতলন একবোর 
এই মগমমে সঘোষণো কগর লেগিই �ব গুঞ্জন, 
�ব জল্পনো সথগম সেত। লকন্তু লতলন লনগজও 
নোনো �মগে নোনো সেঁেোলির আশ্রে লনগেগছন। 
কখনও বগিগছন, এখন এটো লনগে আগিোচনো 
থোক। কখনও বগিগছন, ভলবষযিগত কী হগত 
পোগর, সক বিগত পোগর!  এই মন্তবযিগুগিোই 
জল্পনো বোলড়গে সেওেোর পগষে েগথষ্ট। কখনও 
লতলন ভোরত স�বোশ্রগম লেগে ত্োণ লেগে 
এগ�গছন। কখনও লনগজর নোগম ফোউগডেশন 
খগুগি কগরোনোর লবরুগধে েগুধে চোলিগে সেগছন। 
এবং অগনকটো কগপমেোগরট কোেেোে তোর প্রচোরও 
হগেগছ। সভোগটর আগে এই উগেযিোেগুগিো স�ই 
জল্পনোে আরও একটগু  অলসিগজন সজোেোে বইলক। 

স�ৌরভ লবগজলপগত আ�গছন, এটো লনগে েখন 
সজোর জল্পনো, তখন লবগজলপর লেক সথগকও 
স�ই জল্পনোগক লজইগে রোখো হগেলছি। 
স�ৌরগভর প্র�ঙ্ উঠগিই অলমত শোহ বোরবোর 
বগিগছন, ‘ অগনগকর �গঙ্ই আমোগের কথো 
চিগছ। �ঠিক �মগে �ব জোনগত পোরগবন।’  
লতলনও বিগতই পোরগতন, ‘ স�ৌরগভর �গঙ্ 
এই লনগে সকোনও কথোই হেলন। ফগি, এমন 
সকোনওলকছগুই ঘটগব নো।’   এলেগক জখন এত 
জল্পনো, তখন মগুখযিমন্তী লক �ম্ূণমে লনরুগবেে 
লছগিন?  স�ৌরগভর েলতলবলধগত সকোনও নজ-
রেোলর লছি নো?  এটো হগত পোগর?  তোঁর লেক 
সথগক স�ৌরগভর মগনোভোব সবোঝোর সচষ্টো 
হেলন?  তোঁর লেক সথগক স�ৌরভগক সবোঝোগনোর 
সচষ্টো হেলন?  স�ৌরভ বো মগুখযিমন্তী, সকোনও 
পষেই লবষেটোগক �োমগন আগননলন। হেত 
সকোনওলেনই আনগবন নো। লকন্তু সকোনও কথো 
হেলন, এটো এগকবোগরই লবশ্ো�গেোেযি নে। 

এরই মগধযি বছগরর সেোড়োে অ�গুস্থ হগে 



পড়গিন স�ৌরভ। দু’ দুবোর হো�পোতোগি ভলতমে 
হগত হি। অপোগরশনও হি। সবোঝোই েোগছে, 
একটো �োঙ্োলতক মোনল�ক চোপ তোঁর সভতর 
কোজ করলছি। কী করো উলচত, কতটো এগেোগনো 
উলচত, লনগজও হেত বগুগঝ উঠগত পোরলছগিন 
নো। সখগিোেোড় জীবগন অফ স্োগম্র বোইগরর 
কত বি পো বোলড়গে সছগড় লেগেগছন। আবোর 
উগ্োটোও সতো হগেগছ। কভোর ড্োইভ মোরগত 
লেগে বোইগরর বি সখোঁচোও লেগেগছন। বি 
চগি সেগছ তৃতীে ললিগপ। দু’  এলেগে এগ� 
স�ই লবখযিোত ‘ বোলপ বোলড় েো’  শট। স�খোগন 
বি কখনও বযিোগটর মোঝখোগন সিগে উগড় 
সেগছ েযিোিোলরগত। আবোর কখনও কযিোচও লক 
ওগঠলন?  

রোজনীলতর জীবনটোও অগনকটো লরিগকগটর 

মগতোই। সকোন বিটো সখিগবন, 
সকোন বিটো ছোড়গবন, এই ল�ধেোন্ত 
সনওেোটো সবশ কঠিন হগে েোঁড়োে। 
বযিোগটর মোঝখোগন িোেগি তবগু ঠিক 
আগছ। লকন্তু কযিোচ উগঠ সেগিই 
লবপে। সশোনো েোে, স�ৌরভ তোঁর 
মগতো কগর �মীষেো কগরগছন। 
সপশোেোলর �ংস্থোগক লেগেও নোলক 
�মীষেো কলরগেগছন। এই রোগজযি 
লবগজলপর �ম্ভোবনো কতটো, সকোন 
সজিোে কী পলরলস্থলত, সবোঝোর 
সচষ্টো কগরগছন। খগুব ঘলনষ্ট লকছগু 
সিোগকর �গঙ্ আগিোচনোও 
কগরগছন। কী কী কুৎ�ো ও আরি-
মণ সনগম আ�গত পোগর, অলভজ্ঞ-
তো সথগক বগুগঝগছন। �ব বগুগঝ পো 
বোলড়গে বিটো সছগড়ই লেগেগছন। 

প্রধোনমন্তী, স্বরোষ্ট্রমন্তীগক মগুগখর ওপর ‘ নো’  
করোও কঠিন। ওলেগক, লরিগকট সবোগ্মের 
�মীকরণ বেগি েোগব। স�খোগন তোঁগক সছঁগট 
সফিোর প্রলরিেো শুরু হগে েোগব। আবোর ‘ হযিোঁ’  
করগি জগি সথগক কুমীগরর �গঙ্ লববোে করো। 
�বলমলিগে সবশ উভে �ঙ্কট। লবগজলপ লজতগি 
হঠোৎ ্যিোং ্যিোং কগর এগ� মগুখযিমন্তী হওেোর 
রোস্োও হেত সখোিো লছি। লকন্তু লবগজলপ 
ধরোশোেী হওেোে আর কোেো িোেোগনোর ঝগু ঁ লকটো 
লনগত হি নো। সেভোগব লমঠগুর চরিবততীর মগতো 
লহগরোগক প্রোে নোস্োনোবগুে ও হোল�র সখোরোক 
হগত হি, স�ৌরগভর সষেগত্ সতমনটো হি 
নো। অগনগক বিগতন, স�ৌরভ রোজনীলতর 
কী সবোগঝন?  সেখো সেি, সবোগঝন। অনযিগের 
সচগে একটগু  সবলশই সবোগঝন।



কর্তারতা 
কবে আর 
েুঝবেন! 

প্রসূন মিত্র

আেতার সেই ধন্য ধন্য রে। মুখ্যমন্ত্রী নতা কক 
পকরত্তারতা। এবকেতাবর সেষমুহূবর্ আেতার করকন 
েতাঁকিবে কিবেন ইস্টবেঙ্গেবক। কর্তারতা ধন্য ধন্য 
করবেন। প্তাক্তনরতাও গিগি। আর মূেব্তার 
কমকিেতাও যথতার্রীকর ধন্য ধন্য রবে সমবর আবে।

মুখ্যমন্ত্রী নতাকক করন কমকনবেই েমতাধতান কবর 
কিবেন। খুে গবে্র কেষে। অথ্তাৎ, দু পক্ষ কমকেবে 
করন কমকনেও েেতার েমে সপে নতা। ক্তাে এেং 
স্পনের এরকিন ধবর যতা যতা েবে আেকেবেন, 
রতার ককেুই েবে উঠবর পতারবেন নতা। সকতানও 
েমে্য তার  কথতাই  রু বে ধরবর পতারবেন ন তা । 
সে তাঝ তাই  য তা বছে,  সকতান  থমথবম প করবেবে 
আবেতািনতােতা হবেবে।

কনয্তাে ক্রী িতঁাড়তাে?  আরও একেের শ্রী কেবমন্ট 
েতাকতা সিবে ইস্টবেঙ্গেবক। কেকনমবে নতা সকতানও 
িুকক্ত েই। নতা সকতানও েতাম্কেপ একরিবমন্ট। মতাবন, 
স্পনের েুকঝবেই কিবেন, মুখ্যমন্ত্রী েতাকতা কিবর 
েবেবেন, কিকছে। ে্যতাে। এই কর্তাবির েবঙ্গ আর 
সকতানও িুকক্ত করতার ইবছে সনই। এবর ক্তাবের 
েম্তান েতাড়ে? স্পনেবরর পক্ষ সথবক একেতারও 
েেতা হে নতা, আমরতা ি্রীর্বমেতাকি িুকক্তবর একেবঙ্গ 
পথ িেবর িতাই। েতারেতার েেতা হে, আমরতা এ 
েেবরর মবরতা েতাকতা কিকছে। রতার মতাবন, পবরর 
েের আেতার এই েমে্যতা  তরকর হবে। আেতার 
সেষমুহূবর্ সেই মুখ্যমন্ত্রীর দ্তারস্থ হবর হবে। 
আেতার করকন পকরত্তারতা হবে উঠবেন। আেতার ধন্য 
ধন্য রে উঠবে।

সকতাবেেবক কনবেও ঠিক একইরকম েমে্যতা তরকর 
হবে কেে।  ে তাে হেুি  কর্ তার তা  েড়মুখ  কবর 
েবেকেবেন, অবনবকর েবঙ্গ কথতা িেবে। 

সকতাবেে িবে সগবেও সকতানও েমে্যতা হবে নতা। 
কেকল্প স্পনের তরকর আবে। মতাবের পর মতাে 
সপকরবে সগে। নরুন স্পনেবরর সিখতা সনই। এই 
কর্তাবির যতা কেশ্তােবযতাগ্যরতা, সকতান আহতাম্ক 
েতাকতা ঢতােবর একগবে আেবে?  ফে যতা হওেতার, 
রতাই হে। কতাউবক রতাকি করতাবনতা সগে নতা। 
সেষবমষ মুখ্যমন্ত্রীর দ্তারস্থ হওেতা েতাড়তা আর 
উপতাে রইে নতা। 



মুখ্যমন্ত্রীর েিতান্যরতাে শ্রীকেবমন্টবক যকিও পতাওেতা 
সগে, মরশুম সেষ হবরই সেখতাবনও কেেতাি শুরু। 
কবেক মতাে ধবর শুধু কিঠি িতাপতাটির সেবেমতানুকষ 
ি ব ে ব ে ।  ই স্ট ব ে ঙ্গ ে  এ ক ে তা র  ক ি ঠি  ক ি ব ছে , 
ইনবেস্টর শ্রী কেবমন্ট একেতার কিঠি কিবছে। 
কনবমবে সেইেে কিঠি কমকিেতাে ও সেতাে্যতাে 
কমকিেতাে িবে আেবে। কতারতা ফতাঁে কবরবেন এই 
েে কিঠি?  রতাঁবির সেবেমতানুষ েতাড়তা ক্রীই েতা 
েেতা যতাে! 

 প্তাথকমক িুকক্তর েবঙ্গ মূে িুকক্তর ক্রী ফতারতাক?  যকি 
ফতারতাক থতাবকও, আবেতািনতা সরতা করতাই সযর। 
রতাবর ফতারতাক অবনকেতা কবম আেবর পতারর। 
দু– েপক্ষই কনবিবির যুকক্ত রুবে ধরবর পতারর। 
কেবেষ কবর, শ্রী কেবমন্ট যখন প্তাে পঞ্তাে সকতাটি 
েতাকতা সঢবে েবে আবে, েকেষ্যবরও আরও 
কেকনবেতাগ করবর িতাে, রতাই েতাে হেুি কর্তা-
সিরই উকির কেে, কেষেেতার দ্রুর ম্রীমতােতা করতা। 
ককন্তু রতাঁরতা সমবর রইবেন িতাপ তরকরর সখেতাে। 
আর িেে গ্যতােতাকর সেতা। েমে্যতা সমেতাবনতার 
েিবে কর্তারতা কিবনর পর কিন েমে্যতা েতাকড়বে 

সগবেন। সিখতাবর িতাইবেন, ক্তাবের স্তাথ্ কেপণ্ণ। 
আেবে, কতার সকতান স্তাথ্ কেপণ্ণ হবর েবেকেে, 
েেতাই িতাবন। কর্তারতা সয করেতা নতােতােক, করেতা 
অবযতাগ্য, এই রেনতাে আেতার প্মতাণ হবে সগে। 
রতাঁবির স্পনের আনতার মু বর তাি সনই। টিককবে 
রতাখতার মবরতা  কেশ্তােবযতাগ্যরতা সনই। এমনক্রী 
স্পনেবরর েবঙ্গ ন্ূযনরম েতাক্যতােতাবপর েম্পক্েুকুও 
স ন ই ।  ক খ ন ও  ক ে খ ক ডি  খ তা ড় তা  ক র ব র  হ ে 
প্তাক্তনবির। কখনও ধরবর হে কমকিেতাবক। আর 
েতারেতার েেবর হে, আমরতা মুখ্যমন্ত্রীর ওপর 
েরেতা রতাখকে।

প্শ্ন হে, প্করকিন মুখ্যমন্ত্রীর ওপর েরেতা 
রতাখবর হবে সকন?  কনবিবির েমে্যতা কনবিরতা 
সমেতাবর পতাবরন নতা  সকন?  এর পবরও এই 
ক্ তা ে ক র্ তা র তা  উ ৎ ে ে  ক র ব ে ন ।  হ তা ক ে মু ব খ 
ক্যতাবমরতার েতামবন সপতাি কিবছেন। জ্তানগে্ েতাষণ 
কিবছেন। েতারেতার মুখ্যমন্ত্রীর েরণ কনবর হবছে, 
এেতা করেড় েজ্তার, এই েতামতান্য কেষেেতা 
সেতাঝতার েুকধিেুকুও এই কর্তারতা হতাকরবে 
সফবেবেন।  



তৃষাণ রুদ্র

এই দেশের দেলাধুলায় একটা 
কথা হাশেোই দোনা যায়, 
ক্রিশকট নাক্ক সব দেলাশক 
ক্িশল োশছে। ক্রিশকশটর 

আগ্াসশনর কাশে অন্য সব 
দেলা ক্িশক হশয় যাশছে। 
অক্িশযািটা বহু পুরশনা। 
আশটর েেক দথশকই দিশস 
উঠশে। আইক্পএল জোনায় 
তা আরও দজারাশলা হশয়শে। 

অক্িশযািটা ক্ক এশকবাশরই 
ক্েশথ্য?  তাও দতা বলা যাশব 
না। সক্ত্যই দতা, একজন 
োঝাক্রোশনর ক্রিশকটার দয 
প্রচার পান, অন্যান্য দেলার 
এশকবাশর সােশনর সাক্রর 
দেশলায়াড়রা তার ক্সক্কিািও 
পান না। হাক্েদিক পাক্ডিয়া আর 
অক্িনব ক্বন্দা যক্ে পাোপাক্ে 
দেঁশট যান, প্রথেজনশক 
অশনক দবক্ে দলাক ক্চনশবন। 
ক্বশ্বনাথন আনশদের সশগে 
দসলক্ি তুলশত যত না ক্িড় 
হশব, তার দথশক দের দবক্ে 
ক্িড় হশব ঋষি পন্থ বা দরেয়স 
আয়ারশক ক্িশর। আর েচীন, 
দসৌরি, ক্বরাট দকাহক্ল, 
দরাক্হত েেদিাশের তুলনা এশল 
দতা কথাই দনই। অন্য দেলা 
এশকবাশর শুরুশতই নকআউট। 

শুধু জনক্প্রয়তা নয়, বাক্ণশজ্যর 
ক্নক্রশেও িারাক এতটাই। 
হয়ত আরও দবক্ে। ক্কন্তু 
এবাশরর অক্লক্পিক অন্তত 
একটা বড় পক্রবতদিন এশন 
ক্েশয়শে। এেন ক্বরাট 
দকাহক্লর িাশড় সশজাশর 
ক্নশ্বাস দিলশেন নীরজ 
দচাপড়া। দকাহক্লশক োক্পশয় 
যাওয়া দরেি সেশয়র অশপক্া। 
ক্বপণশনর দুক্নয়া বড়ই ক্নষ্ুর। 
দস চশল তার ক্বক্চত্র ক্নয়শে। 

ক্রিশকট বাক্ণজ্যশক
চ্যাশলশজের েুশে দিশল 
ক্েল একটি দসানা



তার ওঠাপড়ার গ্ািটাও এশকবাশর অন্য 
রকে। কেন ওশঠ, কেন নাশে, বলা েুেক্কল। 
দয দকাহক্লশক ক্িশর একসেয় এত রেরো, 
সুেী োপিশত্যর এত িটা কশর ক্বজ্াপন, োত্র 
কশয়কোশসই দসই গ্াি পড়ক্তর ক্েশক। টি২০ 
ক্বশ্বকাশপ বড় োশপর সািল্য না এশল দসই 
গ্াি আরও পড়শব।  

ক্কন্তু নীরশজর দক্শত্র এেনই দসই আেঙ্াটা 
দনই। বড় বড় কশপদিাশরট সংস্া নাক্ক েীিদিশেয়াক্ে 
চুক্তি চাইশে এই দসানাজয়ী অ্যাথক্লশটর সশগে। 
অন্তত আিােী প্যাক্রস অক্লক্পিক পযদিন্ত। োথা 
িুক্রশয় দেওয়া সব অঙ্। দযসব চুক্তি ইক্তেশধ্যই 
হশয় দিশে, বা হওয়ার অশপক্ায় আশে, দসই 
অঙ্টাই দকাহক্লশক োক্পশয় যাওয়ার পশক্ 
যশথষ্ট। নতুন দয সব প্রস্াব আসশব, দসগুশলা 
ক্হশসব করশল দসই অঙ্ হয়ত ধরাশোঁয়ার 
বাইশর চশল যাশব। দোদ্া কথা, আিােী ক্তন 
বের ক্বজ্াপন আর এনশ�াসদিশেশটের ক্হশসশব 
নীরশজর ধাশরকাশেও দকউ থাকশবন না।

লড়াইটা ক্বরাট দকাহক্ল বনাে নীরজ দচাপড়ার 
নয়। এই প্রথে একজন ক্রিশকটারশক োক্পশয় 

যাশছেন একজন অ্যাথক্লট। এোশনই দযন 
অন্য এক আবহ ততক্র কশর ক্েশয় দিল 
দট া ক্কও  অ ক্ল ক্পিক।  কেনও � াক  পড়শে
 প্রধানেন্তীর কাশে। কেনও রাষ্ট্রপক্তর কাশে। 
কেনও দকৌন বশনিা দরিাড়পক্তর দসশট, ক্বি 
ক্ব অক্েতাি বচ্চশনর েুশোেু ক্ে। আর আজ 
এই রাশজ্য, কাল ওই রাশজ্য সংবধদিনা দতা 
আশেই। দকানওক্েন তাঁর নাশে নােকরণ 
হশছে দসনাবাক্হনীর দটেক্�য়াশের, কেনও 
ব া শ য় া ক্ প ক  ক র শ ত  দ চ শ য়  ক্ ি ড়  ক র শ ে ন 
পক্রচালকরা। 

৭ আিশটের পর দথশক জীবনটাই বেশল দিশে 
নীরশজর। ক্কন্তু সংবধদিনার দজায়াশর দিশস 
থাকশলই দতা হশব না। এই দজায়াশর কত 
তারকাশক দিশস দযশত দেশেশেন। জাশনন, 
স া ে শ ন র  প থ ট া  ক ত ট া  রু ক্ ।  ত া ই  য ত ই 
স্পনসর বা এনশ�াসদিশেটে আসুক, পা 
দিলশেন  দবে  সন্তপদি শণ ।  অ ্য ালশক াহল  ব া
 ক্সিাশরশটর ক্বজ্াপন দেেশল পা বাক্ড়শয় 
দেশড় ক্েশছেন দসই প্রশলািশনর ক্বষাতি 
সু ই ং ট া ।  প্র া থ ক্ ে ক  উ চ্ছ া স  আ শ ে ,  ক্ ক ন্তু 
সংযেটাও ক্েক্ব্য আশে। 



গ�োলপোহোড়ের টিলোয় বড়ে. . . 
শ্যামল মুখযার্জি

পযাহযাড় বলববন নযারি ছ�যাট ছ�যাট টিলযা!  
দলমযা ছেবজেে রদবি ছেবল এমন িত 
অসংখ্ টিলযা ছদখযা যযায়। ছিযানওটযা রুক্ষ, 
ছিযানওটযা আেযা�যায় ঢযািযা। ছরেবন ছযবত 
ছযবত বযা বযাবস ছযবত ছযবত দূে ছেবিই 
ছসইসব টিলযা ছদবখর�। িযাব� যযাওয়যা হয়রন। 
িী ্যারন, যরদ সযাপবখযাপ েযাবি!  যরদ বন্ 
্ন্তু েযাবি। তযা�যাড়যা, ওই টিলযায় ছিযান বযাস 
দযাঁড়যাবত যযাবব!  ছিনই বযা দযাঁড়যাবত যযাবব! 

এই টিলযা এবিবযাবেই অন্েিম। পযাহযাবড়ে 

ঢযাবল চযা– বযােযান নতুন রি�ু নয়। পযাহযাবড়ে 
পযািদরডি ছববয় উঠবত উঠবত এমন িত 
বযােযান উঁরি ছদবব। রিন্তু এই ছেযালপযাহযাবড়ে 
ছসৌন্দযজি অন্েিম। এবিে পে এি ছ�যাট্ট 
ছেযাল ছেযাল পযাহযাড়। সবগুরলই প্যায় এিই 
উচ্চতযাে। সব ছ�যাট পযাহযাড়গুবলযাই চযা– েযাব� 
ছেেযা। ধূসে বযা রুক্ষ বযােযান নয়, চেযাচে্ুবড় 
সবুব্ে অরিযযান। দু’ পযাবশ দুবটযা ছেযাল 
পযাহযাড়, মযাবেে েযাস্যা রদবয় আপরন ছেঁবট 
যযাবছেন, দৃশ্টযা িযাববলই অদু্ত এি ছেযামযাঞ্চ 
এবস যযায়।

এই পবে ছবশ িবয়িবযাে ছপরেবয় ছের�। 



রমরেি ছেবি দযার্জিরলং 
ওঠযাে রুট। রশরলগুরড় ছেবি 
দযার্জিরলং যযাওয়যাে এিটযা 
েযাস্যা উবঠ ছেব� িযারশজিয়যাং 
হবয়। অজেন দত্তে েযাবনে 
িযাষযায়, টুং, ছসযানযাদযা, েুম 
ছপরেবয়। সবযাই এই েযাস্যা 
রদবয়ই ওবঠন। িযােণ, সময় 
রি�ুটযা িম লযাবে। রিন্তু 
হযাবত যরদ এিটু বযাড়রত 
সময় েযাবি, তযাহবল এিবযাে 
রমরেি হবয় উঠবত পযাবেন। 
যযাওয়যাে পবেই ছনপযাল 
সীমযান্ত, টুি িবে এিবযাে 
েটিিযা সফবে রববদশ ভ্রমণ 
িবে রনবত পযাবেন। রনবদন 
পবক্ষ ওপযাবে রেবয় এি 
িযাপ চযাও ছখবয় আসবত 
পযাবেন। আবযাে িযােবতে 
িূখবডি রফবে এবস সুরখয়যা 
ছপযাখরে, ছলপচযা ্েৎ, েুম 
হবয় দযার্জিরলং ছপৌঁব� ছযবত 
পযাবেন।

দূেত্ব এিটু ছবরশ ঠিিই, 
তবব চযা– বযােযান আে পযাইন 
ববন ছেেযা েযাস্যা এিটযা 
বযাড়রত ছেযামযাঞ্চ এবন ছদবব। 
আমযাবদে এই ছেযালপযাহযাড় 
অবশ্ এতটযা দূবে নয়। 
তযাে অবনি আবেই। ধবে 
রনন রমরেি ছেবি আেও 
আধ েণ্যাে মবতযা। এখযাবন 

পযাহযাড়টযা এবিবযাবেই অন্ 
েিম। ছ�যাট ছ�যাট টিলযা। 
সযাবহবেযা চযা– বযােযান বযানযাবত 
রেবয় দৃরটিনন্দন ব্যাপযােটযাও 
মযােযায় ছেবখর�বলন। এই 
েযাস্যা রদবয় ছেঁবট ছেবল, 
আে ছিযােযাও যযাওয়যাে 
দেিযাে পড়বব নযা।

এ ে  স ন্ যা ন  র দ ব য় র � ব ল ন 
তযাবযাবিযারশে রব্য় সুব্যা। 
তযাঁে ছহযাম ছটেবতই র�লযাম। 
রিন্তু ছসখযান ছেবি ছিযােযায়?  
ছসই রসদ্যাবন্তে িযাে তযঁাে 
ওপেই ছ�বড় রদবয়র�লযাম। 
রতরনই ববলর�বলন, ছনপযাল 
সীমযাবন্তে িযাব� এিটযা গ্যাম 
আব�, এবিবযাবে চযা– বযােযাবনে 
মযাবেই। ছদখুন, আপনযাবদে 
িযাল লযােবব। রতরনই সন্যান 
রদবয়র�বলন মবজেযাশীলযা  ছহযাম 
ছটেে। আসবল, তযাবযাবিযারশ 

এতটযাই িযাল ছলবের�ল 
ছয সংশয় হরছেল, পবেে 
্যায়েযাটযা যরদ িযাল নযা হয়। 
রিন্তু েন্তব্ যত এরেবয় 
আসব�, মুগ্ধতযা ছযন তত 
বযাড়ব�। পযাইন েযাব�ে ্ঙ্গল 
ছেবি ছমে ছিবস আসব�। 
সবঙ্গ রদেন্ত রবস্তৃত চযা– বযােযান 
ছতযা আব�ই। ছযখযাবন 
দযাঁড়যাববন, ছসখযাবনই রিউ 
পবয়ন্ট।

দুপুে নযােযাদ ছপৌঁব� ছেলযাম 
মবজেযাশীলযায়। এিমুখ 
হযাঁ রস রনবয় হযার্ে মবনযা্ 
তযামযাং। িযােী চমৎিযাে 
মযানুষ। এমন সেল, আন্তরেি 
ও অরতরে পেযায়ণ মযানুষ 
চযাইবলও িুলবত পযােববন 
নযা। পুবেযা বযারড়টযাই পযাইন 
িযাবঠ ছমযাড়যা। সযামবন ছ�যাট্ট 
এিফযারল উবঠযান। ছসখযাবন 



বসবলই হযাবতে সযামবন ধেযা ছদবব ছসই 
ছেযালপযাহযাড়। েবেে রব�যানযায় ববস মবন 
হবব, ্যানযালযাে ওপযাবেই ছযন চযা বযােযান। 
এত িযা� ছেবি এমন সুন্দে বযােযান ছদখযাে 
ছেযামযাঞ্চই আলযাদযা। মবনে মবধ্ ্বম েযািযা 
নযােরেি ক্যারন্ত, অবসযাদ, রবেরতি এিলহমযায় 
ছযন হযারেবয় যযায়। মবন হবব, চুবলযায় যযাি 
িযা্বযা্, চুবলযায় যযাি ব্স্তযা। সব ছ�বড় 
এখযাবনই ছেবি যযাই। সবঙ্গ যরদ এমন আরত-
ছেয়তযা েযাবি, তযাহবল ছতযা িেযাই ছনই। 
এিটযা ছ�যাট্ট সতিকীিেণ:  রদবনে ছবলযা 
ছবশ ছেযামযাঞ্চিে। তবব সূযজি ডুববল হঠযাৎ 
ঠযাডিযা পবড়। তযাই পযজিযাপ্ত শীতবপযাশযাি রনবয় 
যযাওয়যাই িযাল।

 আলযাদযা িবে ছিযানও েযারড় ছনওয়যাে 
দেিযাে ছনই। আলবতযা পযাবয় ছেঁবট ছেঁবট 
এরেবয় যযান ছেযালপযাহযাড় রিউ পবয়বন্টে 
রদবি। হযঁাটযা পবে রমরনট দশ। দু–পযাবশ খযাড়যা 
চযা– বযােযান। আপরন আপন মবন ছেঁবট যযান। 
যতদূে মন চযায়। িখনও ইবছে হবল ছিযানও 
এি টিলযায় উবঠ পড়ুন। �রব ছতযালযাে শখ 
েযািবল এটুকু হলফ িবে বলযা যযায়, আপনযাে 
ছসেযা মুহূতজিগুবলযা হয়ত এই ছেযালপযাহযাবড়ে 
্ন্ই ছতযালযা আব�। িযাঞ্চন্ঙ্যা ছদখযাে 
্ন্ েটযা িবে টযাইেযাে রহল ছযবত হবব নযা। 
ছহযাম ছটেে সযামবনে ওই ছ�যাট্ট পযাহযাবড় উবঠ 
পড়ুন। পযাহযাড় শুবন িয় পযাওয়যাে রি�ু ছনই। 
উ ঠ ব ত  ল যা ে ব ব  ব ড় ব ্ যা ে  র ম র ন ট  দ ব শ ি । 
বয়স্কেযাও অনযায়যাবস উবঠ পড়বত পযাবেন। 
এিটু শুধু সযাত সিযাবল উবঠ পড়ুন। সিযাবলে 
প্েম সূযজিেরমি িীিযাবব িযাঞ্চন্ঙ্যাে ওপে 
ঠি ি ব ে  প ড় ব � ,  ি ী ি যা ব ব  তু ষ যা ে শু ভ্র 
িযাঞ্চন্ঙ্যা �বন্দ �বন্দ েঙ বদলযাবছে, 
ছদখবত েযাকুন। িখনও হবয় উঠব� 
বযাদযা রম, িখনও ছসযানযা রল, আবযাে িখনও 
েিেবি সযাদযা।

�রব িত িেযা ববল যযায়!  গুেলবযাবু ছতযা 
আব�। এিবযাে ছেযালপযাহযাড় রলবখ ছদখুন। 
তযাহবলই �রবটযা পরেষ্যাে হবয় যযাবব। 
চযাইবল ইউটিউববে শেণ রনবতই পযাবেন। 
এিবযাে শুধু এিেলি ছদবখ রনন। ছযমন 
ছদখব�ন, তযাে ছেবি ছঢে িযাল। তেযািরেত 
দযার্জি রলং, ে্যাংটি ছতযা অবনি ছদবখব�ন। 
এবযাবেে ঠিিযানযা ছহযাি এিটু রনরেরবরলবত। 
ওই ছেযালপযাহযাবড় অলসিযাবব দুবটযা রদন 
িযাটিবয় আসুন।



ত্রিত্িব চক্রবর্তী

মাইলের পর মাইে জুলে ঘন জঙ্গে। পাকদন্ডি 
বেলে উলে যান পাহালে। আর বেই পাহালে 
উলে যন্দ বপলে যান আস্ত একটা বেক! 

ধরুন আরও একটু  অন্য  পলে বেলেন। 
জঙ্গলের েুক ন্িলর হাঁটলে হাঁটলে বপলে 
বেলেন একটা ঝন্া। 

পাহাে বেলক েমেলে বনলম আেলেন? ন্নজ্ন 
বটেশন বপন্রলে বপলে যালেন আন্দোেী পল্ী। 
আরও একটু দূলর বেলে পালেন কুেকুে কলর 
েলে যাওো েুের্লরখা নদী। 

একটু োন্হলে্যর েন্ধ িান? বেশ, ন্েভূন্েভূষলরর 
বেই োন্ে বেলক ঘুলর আেুন। োমলনর রাস্তাটির 
নাম অপুর পে।

একেলঙ্গ এে ন্কছু! হ্যাঁ , আরও অলনক ন্কছ ু
অলপক্া কলর আলছ আপনার জন্য। ন্নজ 
র া ল জ ্য  ন ে ।  ে ল ে  ন্ ভ ন র া জ ্য  শু ল ন  ঘ া ে ল ে 
যাওোরও ন্কছু বনই। ওটা আেলে োঙান্েলদরই 
জােো। হেফ কলর েো যাে, এে োংো 
আপন্ন কেকাোে শুনলে পালেন না।

জােোটার নাম োহলে েলেই বফন্ে। োেুন্ি। 
হেে নাম শুলনলছন। বরেলন বযলে ঘণ্া 
ন্েলনলকর পে। ঘাটন্শোর পলরর বটেশন। 
হাওো ও োঁেরাোন্ছ বেলক অেংখ্য বরেন। 
ট া ট া ে া ম ী  ব রে ল ন  ব ি ল প  প ে ল ে ই  হ ে । 
ন্রজালভ্শন বনই? ন্িন্ার ন্কছু বনই। ন্েন 
ঘণ্ার রাস্তা। বদখলে বদখলেই এলে যালে। 
যাঁরা দন্ক্রেলঙ্গর অন্যান্য ন্দক বেলক 
আেলেন, োঁরা খড়্গপুর িলে আেুন। বেখান 
বেলক ঘণ্া বদলেলকর পে। োেুন্ি খুে েে 
মালপর বটেশন নে। ফলে, েে বরেন দাঁোে 
না। বেলক্লরে ঘাটন্শোে বনলম পেুন। বেখান 
বেলক অলটা ো োলে ন্মন্নট পলনলরার রাস্তা।

এই পথে 
একা একা 
হাটঁথর্ন 

ত্বভূত্র্ভূষণ



ভােলছন, ঘাটন্শোে না বেলক োেুন্িলে 
বকন? হ্যাঁ , ঘাটন্শোে অলনক বহালটে আলছ, 
এটা ঘটনা। বেখান বেলক অলটালে আশ-
পালশর জােোগুলো ঘুরলে পালরন, এটাও 
ঠিক। েেু ঘাটন্শো বো একটা শহর। আপন্ন 
বো যালছেন প্রকৃন্ের োন্নিলধ্য। োহলে আর 
শহলরর ন্ভলের মালঝ োকলেন বকন? িলে 
আেুন ন্নজ্ন োেুন্ি।

হেে ভােলছন, বছাট জােোে োকার ে্যেস্া 
হলে ন্কনা। এ ন্নলেও বেন্শ দুন্চিন্া না করাই 
ভাে। আপনার োলজট অনুযােী ঠিক ে্যেস্া 
হলে যালে। যন্দ একটু বেন্শ খরি করলে িান, 
আপনার জন্য আলছ োেুন্ি ন্রেট্। ন্েোলের 
েে উপকরর বেখালন হান্জর। মাঝামান্ঝ 
খরলির ন্কছু বহালটেও আলছ। অলনলক 
োন্েলেও টু্যন্রটে রালখন। যন্দ আরও কম 
খরলি োকলে িান, োহলে বটেশলনর কালছই 
বপলে যালেন ধম্শাো। মাটির ওপর োন্কো 
পাো। নামমারে খরি। েলে একটা বছাট্ট 
শলে্র কো েলে রাখা যাক। ওই ধম্শাোে 

আন্মশ খাোর ন্নলে ব�াকা 
ন্নলষধ। মদ্যপালনর ইলছে 
োকলে োহলে ওই ধম্শাো 
আপনার জন্য নে।

ে া হ ল ে ,  ব ে ন্ র ল ে  প েু ন । 
ব টে শ ন  ব প ন্ র ল ে  ি ল ে  য া ন 
েুের্লরখার েীলর। কুেকুে 
কলর েলে িলেলছ েুের্লরখা। 
এখন নদীর ওপর েে বেেু 
হলেলছ। ব্াে হেে ন্কছুটা 
ন্ ন ে ন্ ্রি ে  হ ল ে ল ছ ।  ে ল ে 

ে্যালরলজর ওপর বেলক জোধার বদখার 
একটা আোদা আনন্দ। বেখালন জলের েজ্ন 
একটা অন্য মারো এলন বদলে। েলে োকুন 
ঘণ্ার পর ঘণ্া। বকাোও বকাোও জলের 
েভীরো ভােই। ইলছে হলে েুের্লরখাে 
বনলমও পেলে পালরন। 

িান্রন্দলক একটা গ্াম গ্াম ভাে। আন্দোেী 
পাোে িলে যান। িাইলে মহুোে মলজ বযলে 
পালরন। যন্দ আন্দোেী রানিা বখলে ইলছে হে, 
োরও ে্যেস্া আলছ। আশপালশর বোকলদর 
ন্জলঞেে করলেই হন্দশ বপলে যালেন। বেই 
মাংলের স্াদ আপনার ন্জলভ বেলে োকলে। 
বদন্শ মুরন্ে ো ছােে বো আলছই। িাইলে 
বভোর মাংেও বপলে পালরন। বরটুেলরলটে 
বো অলনকোর বখলেলছন। আন্দোেী োন্ের 
দাওোে েলে একটা ন্দন বখলে বদখুন। এ–ও 
এক অন্যরকম অনুভূন্ে।

পলরর ন্দন েকাে েকাে একটা অলটা ন্নলে 
বেন্রলে পেুন। বমাটামুটি িারলশা বেলক 



প াঁ ি ল শ া  ট া ক া  ন্ দ ল ে ই  ি া ে ক  আ প ন া ল ক 
আশপালশর অলনকটা এোকা ঘুন্রলে বদলেন। 
োঁ ন্দলক আধঘণ্া বেলে বপলে যালেন দুোরন্েন্ন। 
এটা অেশ্য পুরুন্েোে। জঙ্গে বপন্রলে, নদী 
বপন্রলে আপন্ন োংোর েীমালন্ �ুলক পেুন। 
হালে একটু েমে োকলে ‘ ভালো পাহাে’  
বেলকও ঘুলর আেলে পালরন।

ওই অলটা ন্নলেই আোর ঝােখডি েীমালন্ 
�ুলক পেুন। িলে যান েুরুন্ি বেলক। পাহালের 
ওপর এমন আস্ত বেক! বেই বেলক বোটিং 
করলে পালরন। বেশ ন্কছু অস্ােী বদাকান 
আলছ। টুকটাক বখলে ন্নলে পালরন। একটু 
বমঘো োকলে ো মলনারম আেহাওো োকলে 
বেলকর ধালর ন্নজ্লন েলেও োকলে পালরন। 
ওই পাহান্ে পলেই িলে যান ধারান্েন্র। 
অলটা বযখান পয্ন্ যাে, বেখান বেলক প্রাে 
বদে–দু ন্কন্ম পালে বেঁলট বযলে হলে। পে 
হারালনার ভে বনই। কারর, বকানও এক 
আন্দোেী োইি আপনার েলঙ্গ োকলে। 
বেই পে ন্িন্নলে আপনালক ন্নলে যালে। 
এ আলরক ন্েস্মে। িা ন্রন্দলক জঙ্গলে বঘরা। 
োর মালঝই মস্ত ঝন্া। কুেকুে কলর েলে 
িলেলছ। ইলছে হলে বেই পন্রষ্ার, স্ছে 
জলে স্ান কলর ন্নলে পালরন। একন্দলক 
ন্নজ্ন অরর্য,  আলরকন্দলক ওই ঝন্া। এমন 
জােো বছলে আেলে ইলছে করলে না। ওই 
ন্নজ্লন এক বদে ঘণ্া আড্া ন্দলে অলটা 
িােক ন্নচিে রাে করলেন না। ন্েন্নও জালনন, 
বয টু্যন্রটেরা ধারান্েন্রলে যাে, দুঘণ্ার আলে 
আলে না।

ধারান্েন্র বেলক বেন্রলে িলে আেলে পালরন 

ফু ে িু ং ন্ র ল ে ।  ব ছ া ট্ট  টি ে া ।  ভ া ে  ে া ে ল ে । 
ন্েভূন্েভূষর বেশ ন্কছুন্দন এই এোকাে িাকন্র 
কলরলছন। এই পাহালে প্রােই হাঁটলেন।

আ র ও  এ ক টু  এ ন্ ে ল ে  য া ন ।  ব প ল ে  য া ল ে ন 
ন্েভূন্েভূষলরর বেই োন্ে। েম্প্রন্ে বেটি 
েংস্ার করা হলেলছ। োঁর স্মৃন্েলেই োমলনর 
রাস্তাটির নাম রাখা হলেলছ অপুর পে। 
টাইম বমন্শলন ন্নলজলক ন্নলে িেুন অলনকটা 
বপছলন। েুমলনর োলনর োইন গুনগুন কলর 
বেলে উেুন— এই পলে একা একা হাঁটলেন 
ন্েভূন্েভূষর।

রাস্তার ধালর অেংখ্য ধাো। বকাোও 
একটা বখলে ন্নলে পালরন। োহলে, ন্ফলর 
আেুন োেুন্িলে। হাইওলের ওপলর োে                   
টে্যালডির কালছ একটি ন্েখ্যাে ে্যাংিার বদাকান 
আলছ। বেই ন্েশাে আকালরর ে্যাংিার কোও 
আপনার স্মৃন্েলে বেলক যালে আজীেন।

বফরার েমেও বেমন ঝালমো বনই। োেু ন্ি 
বটেশন বেলক অেংখ্য বরেন। ফাঁকা বদলখ 
বিলপ পেুন। এলকোলর অন্যরকম দুলটা ন্দন। 
মন্দ কী?   



জঙ্গলের মালে আস্ত
এক বিমানিন্দর! 

অবিবজৎ দে

বিপুলা এ পৃবিিীর কতটুকু জাবি!  পৃবিিী ততা 
তেড়ে বিি। বিড়জর রাজ্যড়কই িা কতটুকু বিবি!  
িাঁকুো তজলায় এক সময় বিমািিন্দর বেল। 
বিয়বমত বিমাি িামত। এটাই িা আমরা কজি 
জাবি!  সবত্যই, পরড়ত পরড়ত কতবকেু অজািা 
তিড়ক যায়। জঙ্গল তিখড়ত ডুয়াস্স যাই। বকন্তু 
ঘড়রর কাড়ের জঙ্গল মহড়ল যাই িা। আিার তসই 
রবি ঠাকুরড়ক ধার কড়রই িলড়ত ইড়ছে কড়র, 
তিখা হয় িাই িকু্ তমবলয়া/  ঘর হড়ত শুধু দুই 
পা তেবলয়া।

অড়িকবিি ধড়রই ইড়ছে বেল, একিার জয়পুড়রর 
জঙ্গড়ল যাি। িািা কারড়ে যাওয়া হড়য় উঠবেল 
িা। হয়ত এত কাড়ে িড়লই গবেমবস করবেলাম। 
তেষপয্সন্ত তিবরড়য়ই পেলাম। এমবিড়ত তমাড়টই 
খুি দূড়র িয়। িাঁকুো তিড়ক ঘণ্া তিড়েক। ওন্দা, 
রামসাগর তপবরড়য়, বিষু্পুর েুঁড়য় তসাজা রাস্া 
ধড়র তগড়লই হড়ি। বিষু্পুর তপবরড়য়ই পাড়িি মস্ 
এক জঙ্গল। বিড়ির তিলায় ততমি আহামবর মড়ি 
হড়ি িা। বকন্তু রাড়তর তিলায় গা েমেম করড়তই 
পাড়র। শুড়িবে, একসময় এই জঙ্গড়ল রাস্ায় গাে 
িা তিাল্ার তেড়ল ডাকাবত হত। আর শ্রীমাি

গজরাড়জর আিাড়গািা ততা আড়েই। মাড়ে মাড়েই 
িাবক রাস্ায় হাবতর িল িাঁবেড়য় িাড়ক। দু’ পাড়ে 
গাবে িাঁবেড়য় যায়। আর রাস্া তপবরড়য় জঙ্গড়লর 
এবিক তিড়ক ওবিক যাওয়া ততা হাড়মোই ঘড়ট।

কলকাতা যাওয়ার িাইট সাব ্্সস গুড়লা এই 
বিক বিড়য়ই যায়। রাড়ত এই পিটা বিবচিত্া-
তিই িােবত একটা তরামাঞ্চ এড়ি তিয়। বকন্তু 
বিড়ির িাস তস্াড়ি যায় িা। এখি িাঁকুো–  
কলকাতা তিবের্াগ িাসই যায় দুগ্সাপুর হড়য়। 
েড়ল, এই রাস্াটা বকেুটা দুড়য়ারাবি হড়য় তগড়ে। 
তসই কারড়েই অড়িড়কর সড়ঙ্গ জয়পুড়রর
তয াগ া ড়য াগট াও কড়ম এড়সড়ে।  হয়ত তাই , 
আত্ীয়তায় ্াটা পড়েড়ে।



শুড়িবেলাম, তসখাড়ি িিলতা বরসট্স িাড়ম একটা 
িারুে তঘারার জায়গা হড়য়ড়ে। অড়িড়কই েটিকা 
সেড়র ঘুরড়ত যায়। অড়িড়ক িল তিঁড়ধ বপকবিড়ক 
যায়। তসাে্যাল সাইড়ট আমার তকািও অ্যাকাউন্ট তিই। 
তিু এর– তার তমািাইড়ল েবি তিবখ। িিলতা 
বিড়য় িািা আড়লািিা শুবি। এখি িািা জায়গায় 
োম্স হাউস িা ইড়কা টু্যবরস্ট ব্ড়লড়জর কিা 
শুবি। তসবিক তিড়ক কিড়সপ্টটা বকেুটা অব্িি।

বরসট্স িলড়ত আমরা ত্ড়ি বিই, শুধু িাকার 
জায়গা। বকন্তু এটা শুধু িাকার িয়, তঘারারও 
জায়গা। সারাবিি এখাড়িই বিবি্য তকড়ট যায়। 
ত্তড়র তযি বিোল এক সাম্াজ্য। সিবকেু 
আপবি  ত্তড়রই তপড়য়  য া ড়িি।  একবিড়ক 
িাষিাড়সর বিোল আড়য়াজি। ধাি ততা আড়েই। 
বিোল জায়গাজুড়ে িািারকম সিবজ িাষ। েহর 
তিড়ক আসা অড়িড়ক হয়ত জাড়িই িা আলু মাটির 
তলায় হয় িাবক ওপড়র। এখাড়ি এড়ল পাড়িি 
আলু, েুল কবপ, িাঁধা কবপ, তিগুি, কুমড়ো, 
লাউ, মুড়লা। রড়য়ড়ে িািা েড়লর গােও। আড়রক 

বিড়ক হাস– মুরবগ ততা আড়েই। সড়ঙ্গ এমু পাবখ, 
টাবক্স, বতবতর, খরড়গাে। কেকিাি মুরবগর কিা 
ইিািীং কাগড়জ মাড়ে মাড়েই পবে। বকন্তু কখিও 
তিখার সুড়যাগ হয়বি। তিখলাম িিলতায় বগড়য়।

লাল তমারাড়মর রাস্া বিড়োড়িা। অলস্াড়ি তয 
তকািও রাস্া বিড়য় তেঁড়ট যাি। তকািাও কঁুড়ে ঘর, 
তকািাও পুকুর, তকািাও সিবজ তখত, তকািাও এমু 
পাবখর আস্ািা। ঘুড়র ঘুড়র সিটা তিড়খ বিি। যাঁরা 
গ্াড়মর মািুষ, তাঁড়ির কাড়ে সিবজ তখত হয়ত 
িতুি বকেু িয়। বকন্তু যাঁরা েহর িা আধা েহড়র 
িাড়কি, তাঁড়ির কাড়ে এগুড়লা িতুি মড়ি হড়ি। 
বিড়েষ কড়র তোটরা, তমািাইড়লই যাড়ির শেেি 
আর শকড়োর আটড়ক আড়ে, তাড়ির কাড়ে এই 
‘ সিুড়জর অব্যাি’  মন্দ লাগড়ি িা। তঘরা জায়গায় 
প্রকৃবতড়ক এক উড়ঠাড়ির মড়ধ্য পাওয়ার হাতোবি। 
আর খাওয়া– িাওয়া!  তসটা বিড়য়ও তকািও বিন্তা 
তিই। রড়য়ড়ে যািতীয় আড়য়াজি। তকািওটাই 
তকিা িয়। সি এখাড়ি িািাড়িা। যা সিবজ, সি 
এ খ া ড় ি ই  ি া ষ  হ য় ।  এ ম ি ক ী ,  র স ড় গ া ল্ া ও 



কীিালি যালিন?
 যাঁরা কলকাতা িা অি্যাি্য তজলা তিড়ক 
আসড়িি, তাঁরা তরেড়ি বিষু্পুর আসড়ত 
পাড়রি। তসখাি তিড়ক গাবেড়ত আধ 

ঘণ্া। কলকাতা তিড়ক আরামিাগ হড়য় 
িাড়সও আসড়ত পাড়রি।

দকাথায় থাকলিন?
 জয়পুড়রর িিলতা বরসড়ট্স িাকড়ত 

পাড়রি। তোি িম্বর ৯৭৩২১১১৭০৬/  
০৩২৪৪ ২৪৯২৩৪ । এোো বিষু্পুড়র 
অড়িক তহাড়টল আড়ে। তসখাি তিড়কও 

ঘুড়র আসড়ত পাড়রি।  

এখািকার গরুর দুড়ধই িাি াড়িা।  ি াইড়রর 
কাউন্টাড়র রড়য়ড়ে িািা উপহার সামগ্ী। রাড়ত 
িাকড়ত িাইড়ল, তসই আড়য়াজিও রড়য়ড়ে। কঁুড়ে 
ঘড়রর তরামাঞ্চও আড়ে, আিার িাইড়ল তসই কঁুড়ে 
ঘড়রর ত্তর িাতািুকূল যড়্রের ি্যিস্াও রড়য়ড়ে।

মড়ি হড়তই পাড়র, বরসড়ট্সর ঢাক তপটাবছে। িা, 
ওই  ব রসড়ট্স র  ক াউড়কই  ব ি ব ি  ি া ।  ত া ড়ির 
িাবেবজ্যক প্রিাড়রর তকািও িায় তিই। শুধু 
একবিি ঘুড়র আসার অব্জ্ঞতা, মুগ্ধতা তমড়ল 
ধরলাম। ্ালটাড়ক ্াল িলড়ত িাধা তকািায়!  এ 
ততা তগল তঘরা বরসড়ট্সর কিা। এিার আপিাড়ক 
হাতোবি বিড়য় ডাকড়ে তখালা জঙ্গল। তয তকািও 
একটা রাস্া বিড়য় জঙ্গড়ল ঢুড়ক পেুি। এমবিড়ত 
্ড়য়র বকেু তিই। তড়ি গজরাড়জর কিা ত্ড়ি 
একটু সািধাি িাকা ্াল। তাই সড়ঙ্গ গাবে িা 
িাইক িাকড়ল বিরাপি। তকাি রাস্াটা তকািায় 
যাড়ছে, জািার িরকার তিই। তয তকািও মাটির 
রাস্া বিড়য় ঢুড়ক পেুি। দু পাড়ে োল, তসগুি, 
পলাে, মহুড়লর ঘি জঙ্গল। মাড়ে সরু রাস্া। 
অদ্ুত একটা গা েমেম করা অিু্ূবত। এ্াড়িই 
তিখড়ত তপলাম একটা ক্যাড়িল। সারা িের 
জল িাড়ক িা। বকন্তু িষ্সায় তসটাই তযি একটা 
িিী হড়য় যায়। ইড়ছে কড়র তসই ত্াড়ত ত্ড়স 
তযড়ত। হঠাৎ কাড়ি এল প্রিল জড়লর আওয়াজ। 
তিখলাম, অড়িক ওপর তিড়ক জলপ্রপাড়তর মড়তা 
জল পেড়ে। িমৎকার দৃে্য। িাঁকুোর িায়গ্া মড়ি 
হড়তই পাড়র।

পাে বিড়য় যাড়ছে একটা বপড়ির রাস্া। শুিলাম, 
তসই রাস্া বিড়য় বতি– িার বকড়লাবমটার তগড়লই 
িাবক এয়ারড়পাট্স। প্রিড়ম বিশ্াস হয়বি। এই 
জয়পুড়রর ঘি জঙ্গড়ল এয়ারড়পাট্স!  ইয়াবক্স হড়ছে!  

পড়র আরও কড়য়কজিড়ক বজড়জ্ঞস করলাম। কী 
আচিয্স, তারাও একই কিা িলল। ঠিক শুিবে 
ততা!  মড়ি হল, এতটা যখি এড়সবে, তখি 
আড়রকটু যাওয়াই যায়। জঙ্গড়লর িুক বিড়র 
এবগড়য় িললাম তসই এয়ারড়পাড়ট্সর তখাঁড়জ। এক 
বিস্ময় তযি অড়পক্া কড়রবেল। জঙ্গড়লর মাড়ে 
িীঘ্স পিজুড়ে বসড়মড়ন্টর িাতাল। এটাই িাবক 
রািওড়য়। ববিতীয় বিশ্যুড়ধের সময় জরুবরকালীি 
প্রড়য়াজড়ি িািাড়িা হড়য়বেল। ১৯৪২ তিড়ক 
১৯৪৫– এই িার িের িাবক এখাড়ি বিমাি ওঠা
– িামা করত। যবিও যাত্ীিাহী বিমাি িয়, তসই 
বিমািগুবলড়ত তসিাকমমীরাই যাতায়াত করড়তি। 
তারপর যুধে তিড়ম তগল। স্া্াবিক বিয়ড়ম তসই 
বিমািিন্দরও অিলুপ্ত হড়য় তগল। আড়স্ আড়স্ 
জঙ্গড়ল ঢাকাই পড়ে তগল। ্ািড়লই অদু্ত এক 
বেহরে হয়। এই জঙ্গড়লর মাড়ে বিমাি িামত!  
এতিে একটা সবত্য এতবিি জািতাম িা!  
সবত্যই, বিপুলা এ িাংলার কতটুকু জাবি!

  



গা ছমছমম 
উত্তমেে 
অ্ামাজমে

স্বরূপ গগাস্বামী

ডুয়ার্স বলললই এক মুহূল ্্স ভেলর ওলে জঙ্গল। কারও 
কারও আবার হাত্, হতরণ, গন্ার, বাইরলের কথাও 
মলে পলে। আরলল, এটাই ডুয়ালর্সর ভেো ছতব। 
এমেকী রবজান্া গুগললর দ্ারস্থ হলল ভরও জঙ্গল, 
ভরল লাইে, হাত্, বেবাংললা– এরব ছতবই ঘুলর তিলর 
হাতজর করলব।

তকন্তু আমালের ভোলে ভরবার ধরা তেল অে্য এক ডুয়ার্স। 
ভেো ডুয়ালর্সর ভথলক এলকবালরই অে্যরকম। ভবশ 
কলয়ক বছর ধলরই ডুয়ালর্স আরা যাওয়া। রঙ্গী বেললর 
রলঙ্গ ঠিকাোও বেলল যায়। গ্ বছর যাই যাই শীল্র 
রময় পাতে তেলয়তছলাম রাজাো্োওয়া। ঘে জঙ্গল বা 
জন্তু জালোয়ার, ভকােওটাই ভেই। তকন্তু ভকে জাতে ো, 



এই তেজ্সে জায়গাটা ভবশ োল লালগ। তেজ্সে এক 
ভটেশে আলছ। পতরমলোর ভোকাে আলছ। তলও 
কলটজ আলছ। একটু ভগললই রাধুবাবার মতদির 
আলছ। োম ো জাো ভ�ারা আলছ। তেজ্সে রাস্ায়, 
েরম ভরাে গালয় ভমলে, হাল্ হা্ ভরলে ভেঁলট 
যাওয়ার ভরামাঞ্চ আলছ।

আলগর তেে এোে ভথলকই বক্া অতেযাে 
হলয় ভগলছ। দুগ্সম ভরই পাহালে ওোর পর 
তেলজলের ভযে ভ্েতজংলয়র েুে্ুল্া োই 
মলে হতছিল। তিলর আরার পর মলে হল, 
কাললকর তেেটা অলরোলবই কাটালো যাক। 
তকন্তু রকালল হাঁটল্ ভবতরলয় মলে হল, পুলরা 
তেেটা এোলবই কাটালবা?  আলশপালশ ভকাথাও 
একটা ভগলল ভকমে হয়!  মুশতকল আরাে ভরই 
বাবু। োল োমটা কী, জাো হয়তে। জাোর েরকারও 
ভেই। বাবু োলমই ভগাটা রাজাো্োওয়ায় 
পতরতে্। ভছাটোলটা একটি ভছলল। অলটা তেলয় 
রারাতেে এতেক– ভরতেক ঘুলর ভবোয়। রকালল 
হাঁটল্ হাঁটল্ ভেকলপালটের কালছ ভেো হলয় 
ভগল বাবুর রলঙ্গ। জােল্ োইল, আজ ভকাথাও 
যালব ো। কী মলে হল, জাতে ো। হোৎ ওলক 
বলল বরলাম, েললা, ্ুতম ভযতেলক তেলয় যালব, 
ভরতেলকই যাব। ্লব দূলর ভকাথাও েয়। 
ভমাটামুটি আধঘণ্ার মলধ্য। দুপুলরর মলধ্য ভযে 
তিলর আরল্ পাতর।

বাবু বলল, আলগ কেেও তরতকয়াল�ারা ভগছ?  
বললাম, োম শুলেতছ, ্লব যাওয়া হয়তে। 
কারণ, ্ুতম ভ্া তেলয় যাওতে। তগতনির মুলের 
তেলক আঁেলোলে ্াকালাম। বু�লাম, ্াঁরও 
ভ্মে আপততি ভেই। ভর জােল্ োইল, ভরোলে 
কী আলছ? 

একটু রবজান্া ো রাজলল ভরেতটেজ থালক ো। 
্াই ভয দু– োর লাইে জাতে, উগলর তেলাম। 
বললাম, এটালক অলেকটা রুদিরবলের মল্া। 
ভকউ ভকউ এলক উতিলরর অ্যামাজেও বলল 
থালক। বাতকটা এেে বলতছ ো, ্াহলল যাওয়ার 
আকর্সণ থাকলব ো।

তগতনি োবল, আতম ভবাধ হয় তরতকয়াল�ারা 
রম্পলক্স আরও অলেকতকছু জাতে। ইলছি কলরই 
বলতছ ো, রারলপন্স রােল্ োইতছ। ভমালটই 
ো। আমার তবলে্যবুতধি ওই দু লাইলেই রীমাবধি। 
ভরটা আতম তেলজ রবলথলক োল বুত�। ্াই 
ঠিক জায়গায় ভথলম ভগলাম।

ভকাে পথ তেলয় ভযল্ হয়, ক্ক্ষণ লালগ, তকছুই 
জাতে ো। জাোর েরকারও ভেই। বাবু আলছ ভ্া। 
তটেয়াতরং যেে ্ার হাল্, ভর জােললই েললব। 
ভকাে পথ তেলয় তেলয় ভগল, বলা মুশতকল। ্লব 
যাওয়ার রাস্াটা ভবশ রুদির। ো বাগাে আলছ। 
জঙ্গলও আলছ। ভমাটামুটি আধঘণ্ার মলধ্যই 
হাতজর হলয় ভগলাম ভরই তরতকয়াল�ারায়।

বাইলর ভথলক ভেেলল মলে হলব, তে্ান্ রাধারণ 
একটা পাক্স। একটু দূলর একটা ভছাট জলাশয়। 
হাল্ টাো দুলটা ভেৌলকা োঁতেলয় আলছ। এমে 
ভবাটিং ভ্া পাোয় পাোয় আলছ। এলক তকো 
উতিলরর অ্যামাজে বলল!  যতে তগতনির োল ো 
লালগ, ্াহলল আমার কপালল কী কী তবলশরণ 
জুটলব, ভরটাই োবতছ। তেঘ্সা্ বললব, এই পাো-
পুকুলর ভবাটিং করালোর জে্য এ্দূর তেলয় এলল!  
ভোলজর ভশরপাল্ ( মালে, ভরামাঞ্চকর ডুয়ার্স 
ভ্রমলণর তবোয়লবলায়)  যতে েুলোল তজতের 
জুলট যায়, ্াহলল পুলরা আেদিটাই মাটি। টিতকট 



ভকলট উলে পেলাম ভেৌলকায়। রকাল েশটা। 
আমরাই রেথম যাত্ী। স্াোতবকোলবই দুই মাত� 
পুলজা টুলজা কলর রওো তেল। ভেৌলকায় ভেেলাম 
টুকটাক োো রকম অস্ত্র। এগুললা তেলয় কী হলব? 
একজে জাোল, অলেক জন্তু জালোয়ার থাকল্ 
পালর। ভকােটা কেে কালজ লালগ!

এই এঁলো পুকুলর জন্তু জালোয়ার! ভেৌলকা একটু 
একটু কলর এলগাল্ লাগল। রেথলম বাঁশ তেলয় 
ভেলা। ্ারপর আর মাটি পাওয়া যালছি ো। ্েে 
োঁে বাওয়া। দূর ভথলক ভযটা পুকুর মলে হতছিল, 
একটু এলগাল্ই ভর ভযে তেলজলক ভমলল ধরল্ 
শুরু কলরলছ। বাঁতেলক বাঁক তেলয় ভর ঢুলক ভগলছ 
জঙ্গলল। দুপালশর জঙ্গল ক্রমশ ঘে হল্ শুরু 
কলরলছ। মা�োে তেলয় বলয় েলললছ এই ভ�ারা। 
এই েে ী  ক্দূর ভগলছ?  ম া ত�োই  জাে াল , 
অলেকদূর। আপা্্ আমরা দু তকললাতমটার 
যাব। ্ারপর আর যাওয়ার তেয়ম ভেই। ভর কী! 

দু তকললাতমটার! এই জঙ্গললর মলধ্য! তবস্মলয়র 
্েেও অলেক বাতক।

যাক, এবার অন্্ এঁলো পুকুলরর জে্য ত্রষ্ার 
জুটলব ো। ভবশ একটা গা ছমছলম ব্যাপার আলছ। 
অ্যামাজে বলল েুব একটা েুল কতরতে ্াহলল! 
মলে মলে তেলজই তেলজর তপে োপোতছি।

একটু এলগাল্ই দুপালশর োো জায়গায় বে বে 
পালয়র ছাপ। বু�ল্ অরুতবলধ হল ো, ছাপগুললা 
হাত্র। বারবার ডুয়ার্স আরার রুবালে হাত্র পটি 
ভকমে, ভরটাও তেতব্য তেলে ভগতছ। ভরই েমুোও 
এোে ওোলে ছতেলয় আলছ। পালয়র ছাপগুললা 
ভেলে মলে হল, ভবশ টাটকা। অথ্সাৎ, রকাললই 
এোে ভথলক জল ভেলয় ভগলছ। এই অেুমালের 
কথাই জাোলাম দুই মাত�োইলক। ্ারাও ঘাে 
ভেলে জাোল, একটু আলগই জল ভেলয় ভগলছ। 
আলশপালশই ভকাথাও আলছ।



আর কী কী আলছ? হতরণ, 
তে্াবাঘ, অজগর... ্াতলকাটা 
ভবশ লম্া হল্ লাগল। এটুকু 
বুত�, এই মাত�োইরা টু্যর 
অপালরটরলের মল্া বাতেলয় 
বাতেলয় বললছ ো। যা ্ারা 
ভরাজ ভেলে, ্াই বললছ।

ভেৌলকা েলল্ েলল্ই এলকর 
প র  এ ক  ভ র া ম া ঞ্চ ক র  গ ল্প 
শুেতছলাম ্ালের কালছ। ভবশ 
োলই লাগতছল। ভবা�া ভগল, 
তে্াবাঘ–হাত্, অজগর এলের 
কালছ জলো্। আমরা ভযমে 
রাস্ায় কুকুর ভেতে, অলেকটা 
ভরইরকম। ভররব তেলয় েুব 
একটা েয়–ডর আলছ বলল 
মলেও হল ো। একজে বলল 
ভিলল, ওরাও মােুর ভেলে। 
আমালের তেলক আরলব ো। 
হাত্ এলল কীোলব পালাল্ 
হয়, ভরটা ভছাট ভথলকই 

তশলেতছ। তে্াবাঘও তেলজ 
ভথলক তকছু করলব ো। ওর 
বাচ্ার তেলক হা্ বাোলল 
্লবই �াঁতপলয় পলে। এরকম 
োো ভটাটকা তেলয় েললতছল। 
তকন্তু তেতচি্ জাতে, এই ভটাটকা 
গুললা আমালের ভকােও কালজ 
লাগলব ো। কারণ, হাত্ বা 
তে্াবাঘ রামলে এলর ভগলল 
ভকােও বুতধিই ্েে কাজ 
করলব ো। তেলজর োমটাও 
্েে আর মলে থাকলব ো।

দুপালশ োম ো জাো গালছর 
তমতছল। ভরোলে ক্ অজাো 
পাতে। আপে মলে ভডলক 
েলললছ। ভকােটা কার আওয়াজ, 
্া তেলয় ্ক্স করা বৃথা। তবপুলা 
এ পৃতথবীর ক্টুকু জাতে! ওই 
পতরযায়ীলের ভকােও পারলপাট্স, 
তেরা লালগ ো। ্ারা উেল্ 
উেল্ ঠিক েলল আলর। আবার 

শী্ িুলরালল আপে ভেলশ েলল 
যায়। ‘বললা ভকাথায় ভ্ামার 
ভেশ’ বলল গাে গাইললও তকছুই 
বু�লব ো। বা বু�ললও, ওর 
উতির আমরা বু�ব ো।

এোলবই ক্দূর েলল এলাম, 
ভেয়াল ভেই। ভ�ারার মাল� 
ভবশ বে বে ডাল পলে 
আলছ। মালে, পয্সটকলের জে্য 
ওটাই রীমাো। তকছুটা ভবয়াো 
আবোর কলর বলল ভিললাম, 
এর ওপালর যাওয়া যায় ো! 
এোলে ভ্া আর তরতরটিতে 
ভেই। একটু ভগললই বা ভক 
বু�লছ? দুই মাত�োই আমালের 
ইতঙ্গ্টা বু�ল। ্ারপর বলল, 
আরও তকছুটা যাওয়া যায়। যতে 
ভযল্ োে।

তগতনির মলধ্য ্েে োরুণ এক 
ভরামাঞ্চ। ভর বলল, হ্যাঁ কাকু, 
েললা। এ্দূর যেে এলাম, 
আরও তকছুদূর যাওয়াই যায়। 
এ্ কাছ ভথলক জঙ্গল ভ্া 
কেেও ভেতেতে। তজপ রািাতর 
কলরতছ। তকন্তু এটা এলকবালরই 
অে্যরকম অতেজ্ঞ্া।
ভেৌলকা েলল আরও গেীলর। 
শীল্র রময়। ্াই ভ্মে 
অজগলরর ভেো ভেই। অে্য-
রময় এই যাত্াপলথ তেতে্সষ্ট 
কলয়কটা জায়গায় োতক অজগর 



উতক ভেয়। আরও ভবশ কলয়কটা জায়গায় হাত্র 
পালয়র ছাপ ভোলে পেল। দু একটা তে্াবালঘর 
পালয়র ছাপও ভেোল মাত�োইরা। ভবা�া ভগল, 
মাল� মাল�ই ্ারা েরণতেহ্ন এঁলক তেলয় যায়।

এবার ভিরার পালা। তেলজলের মলধ্য ভবতশ কথা 
বলল্ও ভযে অপরাধ ভবাধ কাজ করলছ। মলে 
হলছি, আমরা ভবাধ হয় জঙ্গললর তেজ্সে্া েঙ্গ 
করতছ। এমে তেজ্সে জঙ্গল ভ্া রত্্যই আলগ 
ভেতেতে। ক্ অজাো পাতের কল্াে! মুগ্ধ হলয় 
জঙ্গল ভেেব োতক ছতব ্ুলব! রলঙ্গ োমী ক্যালমরা 
ভেই। ভমাবাইলই েররা। ্াল্ ক্টুকুই বা ধরা 
যায়! ক্যালমরা থাকললই বা ক্টুকু ধরা ভয্! 
ভকােও ক্যালমরার রাতধ্য ভেই এই গা ছমছলম 
ভরামাঞ্চ এলে ভেলব। ভরই ভরামাঞ্চ একান্ই 
অেুেলবর।

এ্বার ডুয়ালর্স এলরতছ। তকন্তু এমে একটা 
জায়গায় ভকে আতরতে! তেলজলের ওপরই রাগ 
হল। ভেৌলকায় বাবুও রলঙ্গ তছল। োতগ্যর বাবু 
তরতকয়াল�ারার রেস্াবটা তেল! েইলল ভ্া 
এবারও আরা হ্ ো। অন্্ আমালের 
পতরকল্পোর মাল� ভকাথাও তছল ো এই উতিলরর 
অ্যামাজে। বাবুলক কী োরায় ধে্যবাে জাোব! 
শব্দোন্ালরর ভকােও শব্দই জুৎরই মলে হল 
ো। আমালের ভরামাঞ্চ, আমালের মুগ্ধ্া ভেলে 
যা ভবা�ার, ও বুল� তেক।

কীোলব যালবে? 
কাঞ্চেকে্যা এক্লরের বা পোত্ক 
এক্লরেলর আতলপুরদুয়ার। ভরোে 
ভথলক ভয ভকােও অলটা োলকলক 

বললল ভর ঠিক তেলয় যালব। 
ভমাটামুটি ৪০– ৪৫ তমতেলটর পথ।

ভকাথায় থাকলবে? 
তরতকয়াল�ারায় থাকার ভ্মে 
জায়গা ভেই। ্লব তকছু কলটজ 

ত্তর হলছি। ্লব আতলপুরদুয়ার 
বা রাজাো্োওয়া ভথলকও অলটা 

তেলয় ঘুলর আরল্ পালরে। 
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