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এর প্রয োজনোয়  
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কলমে
আেরা নব্বইমের দশমকর ছেমলপুমল; আোমদর পুমজা বমে ননমে আসত পূজাবানষিকী, নতুন জাো-পযান্ট আর সদয ছকনা কযাপ-

বনু্দক। এখনকার ছেমলপুমলর দুননো বদমলমে; পুমজার নদনমোনা আমে নিকই, তমব অমপক্ষার পদ্ধনত বদমল ছেমে।। এখন 
পূজাবানষিকী পড়া হে নিকই, তমব তার সংখযাটা কমেমে না ছবমড়মে ছস ননমে তমকি না যাওোই ভাল; তমব ইংনলশ নেনিোে, 

ছেসবুক, ছহাোটস্অযাপ, টুইটযামরর যুমে পূজাবানষিকী অমনমকরই ভ্রু কুুঁচকামব ননিঃসমন্দমহ, সেে ছকাথাে এমতা? তমব বযনতক্রে 

আমে, আর তামদরই জনয আোমদর এই 'দুিঃসাহস'; হযাুঁ 'দুিঃসাহস'ই বমট....আোমদর প্রথে প্রমচষ্টা "রঙ ছব রঙ পূজাবানষিকী 

১৪২৫"(ওমেব েযাোনজন)...... 

ননমজমদর েযাোনজন ছবর করার স্বপ্ন আোমদর অমনকনদমনর, আর তার শুরুটা পূজাবানষিকী নদমে, ছেসবুমকর একটা ছোটখাট 

ছপমজর কামে এটা 'দুিঃসাহস'ই বমট.... 

এবার আনস আোমদর ছপমজর কথাে,"রঙ ছব রঙ" হল একটা িামেনরর েমতা, অমনক নকেুর একটা নেমশল; সারানদমনর ক্লানি 

ছশমষ একটু ভামলালাো; ছযখামন অনেসমেরতা চাকুরীজীবী ছহাক বা কমলজমেরতা, সু্কলমেরতা োত্র-োত্রী ছহাক বা সারানদমনর 

কামজ ক্লাি ছকান েৃনহণী ছহাক তামদর সবার জনযই নকেু না নকেু থামক, যা সারা নদমনর ক্লানি ছশমষ একটা হানস েুমখ ননমে  

আসমব তামদর েুমখ। তমব কতটা সেল হমেনে জানন না... 
আোমদর ছপজ অমনক ভাঙা-েড়ার েমযয নদমে ছেমে; তমব প্রনতটা পদমক্ষমপ যখন ছপমজর একটা কুল ছভমঙমে, তখনই আমরক 

কুল সেৃদ্ধ হমেমে। আশা কনর ভনবষযমত আরও অমনমকই আোমদর চলার পমথ সঙ্গী হমব.... 
হেমতা এই েযাোনজন ছকউ পড়মব না, হেমতা পড়মব। তমব 'উো' নসমনোর েমনাজ নেমত্রর ছসই িােলে, "আোমদর কাজ েল্প 
বলা, যনদ একজমনর জনযও হে,তাও েল্প বমল ছযমত হমব; হেমতা ছসটাই োস্টারনপস হমে যামব..." inspire কমর খুব...তাই 

আেমদর এই কু্ষদ্র প্রমচষ্টা। এই পূজাবানষিকীমত  রমেমে েল্প, কনবতা, অণুেল্প, নেউনজক নবষমে article; থাকমে ছেমসমজর আদমল 
"মবাবা নচনির ইোরত", অনয যরমনর ছলখা ননমে আমে "হ-য-ব-র-ল", ইনতহাস নবষেক "ইনতহামসর পাতা", থাকমে নবজ্ঞান 

নবষেক article, শব্দেক ও আমরা অমনক নকেু...  

আোমদর আনজি পামশ থাকুন, ননমজ পড়ুন, অনযমদর পড়ান, আর ছকেন লােল তা জানামত ভুলমবন না... 

 

সবমশমষ সবাইমক 'শুভ শারদীো'। সবার পুমজা ভামলা কাটুক; ননমজ ভামলা থাকুন আর অপরমক ভামলা রাখুন।। 

                 ইনত, 

                    বেনোমী অ্যোডমমযনর দল 

                                   "রঙ ছব রঙ" 
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 সচূিপত্র 
“বানড় বদলামলন দরবারী “- অেৃতাংশু ছসাে  ৭ 

সৃ্মনতর সরনণ ছবমে - নবমবক উনকল  ১০ 

কনবতা “উোর প্রনত “ পুমেনু্দ পাল  ১১ 

কনবতা  “পুমজার েন্ধ “- তাননো দাস  ১১ 

অণুেল্প  “ োমের আেেন” - অননযা দাস ১২ 

কনবতা  “লড়াই “- শমু্ভনাথ ছবাস  ১৩ 

কনবতা  “ সেমের পনরহাস”   -  ১৩ 

                  রণনজৎ কুোর নাথ 

 েল্প - “আমলাে ভুবন ভরা ”   ১৪ 

  অনভমষক দত্ত 

কনবতা - “চাকুরীজীবী” - সম্রাট েুখাজিী ১৬ 

অণুেল্প - “জ্বলন “- েনীশ সরকার  ১৭ 

কনবতা -  “পুননেিলন “- অেন  ১৮ 

কনবতা    “আোমদর সম্পমকির ছকামনা  ১৯ 

  নাে ছনই” - অণিব নাথ 

অণুেল্প -    “েযাোনজন “- সমূ্পণিা সাহা ২০ 

 ছবাবা নচনির ইোরত  - ছেখলা নেত্র  ২১ 

 বমড়া েল্প -  আশ্রে - অমেষা দাস  ২২ 

 কনবতা  “  নান্দননক “ সােিন  ২৯ 

 কনবতা    “     আতঙ্ক “- সােি চযাটাজিী ৩১ 

 েল্প -   “ভামলাবাসা “- অনঙ্কতা ছ াষ ৩১ 

 ছবাবা নচনির ইোরত  - ছেখলা নেত্র  ৩৪ 

কনবতা  “  নীরা “ বসুনপ্রো বনি  ৩৫ 
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কনবতা  “  প্রস্থান -”সােয চযাটাজিী   ৩৬  

অণুেল্প -  “  কৃষ্ণকনল -” অণিব নাথ   ৩৭ 

েল্প -    “ছকউ ছখাুঁজ রামখ না” -   ৩৮ 

            অনভমষক চক্রবতিী 

কনবতা -   “ Inspiration “- ছসৌনক োঙু্গনল ৪৩ 

বড়েল্প -    “ছদখা হমব বমল “- েযুশ্রী চক্রবতিী ৪৪ 

অণুেল্প -   “ অঙ্ক” - সমূ্পণিা সাহা   ৫৭ 

 কনবতা    “বৃনষ্ট থাোর পর “-    ৫৮ 

                 শাশ্বতী নবশ্বাস 

কনবতা -    “পুরুষ “- ছরাতনস্বনী েন্ডল  ৫৯ 

েল্প—”োনুমষর েমতাই তমব োনুষ নে “-  ৬০ 

       নবশ্বরূপ হাওলাদার 

েল্প  “ছবুঁমচ থাকা “-    ছসৌরভ নবশ্বাস  ৬২ 

  কনবতা -    “অস্বাভানবক “- অরূপ যর  ৬৫ 

.অণুেল্প -    “আেেনী “- অনভমষক চক্রবতিী  ৬৬  

 েল্প -    “ভাবনাতীত” - সমূ্পণিা সাহা  ৬৭ 

কনবতা -   “ নেমর আসা” - মেত্রী সরকার  ৬৯ 

  অণুেল্প -    “রংমবরং” - ছসালানঙ্ক ছসাে  ৭০ 

.েল্প -   “ বৃত্ত -” ছসােমদব ছ াষ   ৭১ 

কনবতা -    “ভারতবষি “- সুমদষ্ণা বরাট  ৭২ 

 কনবতা     “ শব্দ “- আরানত্রকা উনকল  ৭৩ 

 ছবাবা নচনির ইোরত      ৭৪ 

 কনবতা - “ যনষিতা”- নরতে কর   ৭৫ 

 কনবতা    “ছপ্রনেকা বান্ধবী “- অনভমষক দাস ৭৬ 

“  নতনতমরর পুরস্কার”  আরানত্রকা উনকল  ৭৭ 

 কনবতা -    “পমথ হল ছদনর “- অকি েুখাজিী ৮১ 

অণুেল্প -   “ Treat” - েনীশ সরকার  ৮৫ 

কনবতা -    “বশিানতরাত “- ছদবনদশা ছবাস  ৮৬ 

েল্প -   “ Welcome Death” - অননরুদ্ধ বসু ৮৭ 
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েল্প -    পাুঁচনট নদীর েল্প - ছশ্রো পাত্র   ৯২ 

ইনতহামসর পাতা -   

“সতযবতী-সতযব্রত” আরানত্রকা উনকল  ১০২ 

“ছরলোনড়র ইনতকথা” ে.সইে রহোন ১০৫ 

মকমশামরর ছকরেনত - ছদবনদশা ছবাস  ১০৮ 

   রক-তাক্ত  -  শকুনতাড়ুো (েদ্মনাে) ১১১ 

হযবরল :- 

   1.  রুনচ-অরুনচ - েনীশ সরকার  ১১৬ 

   2.  বঙ্গভঙ্গ - অকি    ১১৮ 

   3.  রাজনীনত - ইন্দ্রনজৎ ছ াষ  ১২০ 

   4.   মর ছেরার িাক -    ১২২ 

       ছদবনদশা ছবাস 

কৃতজ্ঞতা স্বীকার     ১২৫ 
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েোমি েদলোযলন দরেোরী 
                    “এখন ো ছবিবি দেখনেই জোনে বিহরণ 

       মন র েহন  দেনে ওনে  

                                        স্মৃবির প্রচ্ছে  

                               েূনর চনে যোনি জো িোম  

                                        িিু এিখোব  েূনর ? 

                                     বিেোয় পত্রণিীি 

                                      বিেোয় রূপচোাঁে |” 
ছচি— সংগৃহীত 

২৯ছশ জুলাই,২০১৮ কলকাতার একনট ছবসরকারী হাসপাতামল েৃতুযবরন কমরন প্রনতথযশা সানহনতযক রোপদ ছচৌযুরী। সানহতযজেমতর চলোন 

ছরাতযারাে ছযন  মট ছেল েন্দপতন।ছশাকাহত পািক কাুঁদমলন।গুনেুগ্ধরা ভাসমলন ছচামখর জমল।সভযতার পমথ শতাব্দীর পর শতাব্দী যমর 

োনুমষর অের সৃনষ্ট ছরমখ যাে অম্লান কীনতি,খযানত,যশ,সম্মান,প্রনতপনত্ত।ছস কারমন এ যরমনর েনীষীরা অেনণত গুনেুগ্ধমদর বাুঁযভাঙা ছবদনার 

প্লাবমন প্লানবত হে।কনব জে ছোস্বােী বমলন, ‘রোপদ ছচৌযুরীর েৃতুযমত বাংলা সানহমতযর অপূরণীে ক্ষনত  হমলা। সানহনতযক সঞ্জীব চমটাপাযযামের 

েিবয, ‘রোদা চমল যাওো োমন অমনক সৃ্মনতর নবদাে।’ 

 

            সানহতয হল সোমজর দপিন । সোমজর  টনাবলী ছয সানহমতয কু্ষরযার যুনক্ত নদমে প্রনতেনলত হে ছস সানহতয সনতযই দপিমনর কাজ 

কমর । সানহমতযর অপার,অসীে,অতলাি সেুমদ্র ৯৪ বের বেসটা ছযন ননতািই কু্ষদ্র।নকন্তু এই বেমস সৃনষ্ট ছসটাই বা কে নকমস? রষ্টার সৃনষ্টর 

কাজ থেমক ছেল ৯৬ এ ,সাথীহারা হলাে আেরা, সাথীহারা হল আপাের সানহতযমপ্রেী । 

 

              রোপদ ছচৌযুরীর জন্ম ছরমলর শহর খড়েপুমর, ১৯২২ সামলর ২৮ নিমসম্বর। ছসখামন সু্কমলর পাি ছশমষ ভনতি হন ছপ্রনসমিনি 

কমলমজ। পমর নতনন কলকাতা নবশ্বনবদযালে ছথমক ইংমরনজ সানহমতয এেএ পাশ কমরন। তরুণ ছলখক নহমসমব তখনই তাুঁর ছবশ নােিাক 

।অমনক নদক নদমেই নতনন নেমলন আলাদা। আর পাুঁচজমনর ছথমক স্বতন্ত্র। একবামর বযনতক্রে। তরুণ বেমসই ছপমেনেমলন আকাশ-ছোুঁো  

পািকনপ্রেতা। তখন প্রকাশকেণ প্রনতনিত ছলখকমদর ছোটেল্প সংকলন োপমত সাহস করমতন না। অথচ তাুঁর নবখযাত েমল্পর বই ‘দরবারী’র 

এোমরা োমস নতনমট সংস্করণ হমেনেল। নতনন প্রকাশনা জেমতর সব নহসাব উমে নদমেনেমলন। তমব ছলখার বযাপামর নেমলন ভীষণ অলস। 

ননমেিদ, ঋজু ছচহারা। পরমনর ছপাশাকও নেল সাদানসময। যুনত, পাঞ্জানব আর ছকালপুনর চনট। সভাসনেনত এনড়মে চলমতন। অমনক বার নবমদমশ 

যাওোর আেন্ত্রণ ছপমেমেন, এবং পত্রপাি প্রতযাখান কমর নদমেমেন। বাইমর নেল কনিন আবরমণর আড়াল, নকন্তু  ননি েহমল নেমলন আড্ডাবাজ, 

অতযি রনসক োনুষ। বরাবরই তাুঁর পািকনপ্রেতা নেল তুমঙ্গ। এক প্রকাশক ছতা তামক োনড় নকমন নদমেনেমলন। ছসই সেমে বাঙানল ছলখকমদর 

জনয যা নেল নবরল  টনা।১৯৪০ সামল ছপ্রনসমিনি কমলমজর োত্র থাকাকালীন কমলজ নিমটর একনট ছরসু্টমরমন্ট বমস বনু্ধমদর পাল্লাে পমড় 

জীবমনর প্রথে েল্পনট নলমখ ছেমলনেমলন, ছয েমল্পর নাে ট্র্যামজনি। োপা হে আজকাল সােনেকীমত। 
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                পুঁনচশ বের বেস ছথমকই রোপদ ছচৌযুরী সাপ্তানহক ছদশ ও শারদীে আনন্দবাজামরর গুরুত্বপূণি ছলখক হমে ওমিন। চনল্লমশর দশকনট নেল 
সানহনতযক রোপমদর উমন্মষকাল। এ োড়া ইদানীং এবং পমর রোপদ ছচৌযুরীর পনত্রকা নামে দুনট পনত্রকা সম্পাদনা কমরন। নিতীে নবশ্বযুমদ্ধর কনিন 
ভোবহতা, দাঙ্গা, যুমদ্ধর পর োনুমষর বানড় র ছেমড় উিাস্তু হওো, ছদশভাে, প্রাকৃনতক দুমযিাে, েেিরএসমবর অোননবক দুিঃসহ অনভজ্ঞতালব্ধ নেল তাুঁর হৃদে। 
নতনন ছদমখমেন স্বাযীনতাপ্রানপ্তর উচ্ছ্বাস, অসারতা, জনতার ছরাষ, েণ-আমন্দালন, রাজনননতক উত্থান-পতন, বােপন্থী রাজনীনতর উত্থান, েযযনবমত্তর নবকাশ। 
কলকাতার সোমজ েযযনবমত্তর োননসকতার প্রভাবমদালাচল, অননশ্চেতা, হতাশা, প্রতারণা ইতযানদ ছদখা ছদে। এ সব নকেু েল্পকার রোপদ ছচৌযুরীর োনসভূমে 
সানহমতযর ভাষা ও নবষেবস্তু মতনর কমরনেল ননশ্চেই। তাুঁর ছলখা েল্প-উপনযামস এসব এমসমে নবনভন্নভামব। কখমনা সরাসনর, কখমনা প্রনতনক্রো নহমসমব। 
রোপদ ছচৌযুরীর োনসভূমে সানহমতযর ভাষা ও নবষেবস্তু মতনর কমরনেল ননশ্চেই। তাুঁর ছলখা েমল্প একনট যুেযন্ত্রণা প্রকাশ ছপমেমে। ছস কারমণ নতনন 
নবনভন্নভামব সোমজর এসব কপটতাে আ াত কমরন। নবষেবস্তু ননবিাচন কমরন ছসভামবই। েল্প নদমেই ছলখক রোপদ ছচৌযুরীর সানহতযযাত্রা শুরু। পরবতিী 
সেমে সাথিক উপনযাস রচনা কমরন একানযক। উপনযাস ও েমল্পর নবষেবস্তু আলাদা। খুব সমচতনভামবই এর প্রকরণ কমর থামকন।  

 

ঔপনযানসমকর কামে েল্পকামরর দৃনষ্টভনঙ্গর কৃনতত্ব ছকাথাে, তা-ও ননণিে কমরমেন। একনট েহাযুমদ্ধর দৃশযকল্প সােমন এমন বুনিমে ছদন ছসই কৃনতত্ব। যুমদ্ধর 
নবশাল আমোজমনর পুঙ্খানুপুঙ্খ বণিনা, নক্রো-প্রনতনক্রো তুমল যরা ঔপনযানসমকর কাজ। এখামন েল্পকামরর কৃনতত্ব ছকাথাে? রোপদ ছচৌযুরী তাুঁর েল্প সেমের 
ভূনেকাে নলমখমেন, হিাৎ নতনন ছোটেল্প ছলখকমক ছদখমত পামবন বমনর যামর, একনট োমের োোে বমস আমেন উদাস দৃনষ্ট ছেমল। এ ছকান উন্নানসক 
ছলখক?েমন েমন ভাবমলন ঔপনযানসক। ছকামনা নেনামরর চূড়াে উিল না ছদখল না যুমদ্ধর ইনতবৃত্ত, ছশাভাযাত্রার সঙ্গ ননল না, এ ছকেন যারার সানহনতযক! 
হেমতা এেন কথা বলমবনও ছোটেল্প ছলখকমক। আর তখন, অতযি দী ি একটা দী িশ্বাস ছেমল ছচামখ ছচমে তাকামবন ছোটেমল্পর ছলখক, বলমবন হেমতা, না 
বনু্ধ! এসব নকেুই আনে ছদনখনন। নকেুই আোর ছদখার ছনই। শুযু একনট দৃশযই আনে ছদমখনে। বমনর ওপামর ছকামনা েবামক্ষর নদমক অঙু্গনল ননমদিশ করমবন 
নতনন,ছসখামন একনট নারীর শঙ্কাকাতর ছচাখ সেে ছশাভাযাত্রা তন্ন তন্ন কমর খুুঁমজ বযথি হমেমে, ছচামখর ছকামণ যার হতাশার নবনু্দ েুমট উমিমেমক ছযন 

ছেমরনন, ছক একজন ছেমরনন। ছোটেমল্পর ছলখক ছসই বযথানবনু্দর, ছচামখর টলেলা অশ্রুর ছভতর সেে যুমদ্ধর েনব ছদখমত পামবন, বলমবন হেমতা, বনু্ধ ছহ! 
ওই অশ্রুনবনু্দর েমযযই আোর অনি নসনু্ধ। ভূনেকা। রোপদ ছচৌযুরীেল্পসেে। 

    বানড় বদমল যাে উপনযমসর জনয নতনন ১৯৮৮ সানহতয একামিনে পুরস্কামর ভূনষত হন। জীবমন নতনন অমনক বড় বড় পুরস্কার ছপমেমেন; নকন্তু বানড় 
বদমল যাে েন্থনটর জনয পাওো পুরস্কার তাুঁমক বাংলামদমশর পািকমদর কামে একজন ছশ্রি কথাসানহনতযক নহমসমব নচনিত কমর ছদে। েৃতুযর আে পযিি নতনন 
তাুঁর ওই বানড় বদমল যাে উপনযামসর জনযই এ ছদমশর পািকমদর কামে বাংলা সানহমতযর একজন অনযতে ছশ্রি ছলখক নহমসমবই পনরনচত ছথমক 

ছেমেন।ছলখামলনখর ছক্ষমত্র অমনক বড় ছলখকরাই এ রকে তাুঁমদর একনটোত্র ছলখার জনয পািকমদর েমনর েভীমরর ভামলাবাসার স্থাননট দখল কমর ছনন। 
কনব জীবনানন্দ দাশ তাুঁর বনলতা ছসন, নবভূনতভূষণ বমন্দযাপাযযাে পমথর পাুঁচালী, োননক বমন্দযাপাযযাে পদ্মা নদীর োনি, কনব নজরুল তাুঁর নবমদ্রাহী কনবতার 

জনয নিক এেনভামব বাঙানল পািমকর শ্রদ্ধা, ভামলাবাসা ছপমেনেমলন। ননিঃসমন্দমহ বলা যাে, রোপদ ছচৌযুরীর বানড় বদমল যাে তাুঁর সবিানযক পনিত এবং 
জননপ্রে উপনযাস। পািকহৃদমে স্থান কমর ছনওো একনট ছলখা। 

      নতনন নেমলন আোসী পািক। ছয বইই হামত ছপমতন, পমড় ছেলমতন। এই অভযাসটা নতনন ছপমেনেমলন বাবার কাে ছথমক। ইংমরজ আেমল 
নননষদ্ধ বই ‘পমথর দানব’ পড়ার জনয, ছসই আেমল একশ টাকা খরচ কমর দুনদমনর জনয বইনট ভাড়াে এমন বাবা-ছেমল নেমল পমড় ছশষ কমরনেমলন! 

                   রোপদ ছচৌযুরীর রসমবায নেল প্রবল। সানহনতযক শীমষিনু্দ েুমখাপাযযামের সৃ্মনতচারমণ ছসটার প্রকৃষ্ট প্রোণ ছেমল। নতনন নলমখমেন, ‘েমন 
আমে একবার তাুঁমক কালী পুমজা ‘ওমপন’ করার জনয আেন্ত্রণ জানামত এমসনেল কমেক জন। রোপদ বাবু একটু ছহমস বলমলন, ো কালীর ছতা সবই ওমপন, 
আর ওমপন করার কী আমে !’বযনক্ত রোপদ ছচৌযুরীর খাননকটা পনরচে পাওো যাে আমরক সানহনতযক সেমরশ েজুেদামরর ছলখা ছথমক। অেজ ছলখমকর 
প্রথে নদমনর বযবহামর হতবাক হমে নেমেনেমলন উমল্লখ কমর নতনন নলমখমেন, ‘আপাত রুক্ষ স্বভামবর আড়ামল আসল রোপদ ছচৌযুরী এমকবামর অনযরকে। 
নিক ছযন নারমকামলর স্বভাব। সহমজ যার নভতমর ছ াকা যাে না। নকন্তু একবার  ুকমত পারমলই শাুঁসজমলর অেুরান সন্ধান। ১৯৬৭-ছত প্রথে বার ‘ছদশ’ 
পনত্রকাে আসার পমর ওুঁর কাোকানে আসমত ছপমরনেলাে ছসই ১৯৭৮-এ। ছসই প্রথে সাক্ষামতর পমর আনে ওুঁমক এনড়মেই চলতাে। এক নদন আনন্দবাজামর 
ছ াকার েুমখ ছদখা হমতই হিাৎ েস কমর বলমলন, একটা ছলখা ছদমবন ছতা! দাুঁড়ামলন না, তাকামলন না, নাে যমরও িাকমলন না। ছরে ছলখাটা নদমত বমলই 
চমল ছেমলন। পমর ওুঁর খাননকটা কাোকানে যখন এমসনে, তখন অনুমযােও কমরনে, এই রুক্ষ হাবভাব ননমে। উনন নননবিকার! ‘আোর স্বভাব!’ তখন নকন্তু 
অনেমস ছদখা হমলই হাুঁক নদমতন, নবমকমল েুনড় ছখমে যামব! 
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ছজযানতষশামে রোপদ ছচৌযুরীর নেল ভীষণ ছকৌতূহল। এক সেমে ছবশ চচিা করমতন। নকন্তু ছোমটও নবশ্বাস করমতন না। এই নবষমে তাুঁর ভাষয হমলা, ‘যুস। 
নবশ্বাস কনর নক কমর। নহমরানশোে অযাটে পমড় ছয এতগুমলা ছলাক োরা ছেল তামদর ছয সকমলর ছকািীমত ওই সেমে েৃতুযমযাে নেল এটা নক নবশ্বাসমযােয?’ 

ননমজর ছলখার বযাপামর রোপদ ছচৌযুরী নেমলন ভীষণ খুুঁতখুুঁমত। আর বইমের বযাপামর নেমলন খুবই সতকি। বইমের োমকিনটং ননমেও সমচতন নেমলন নতনন। 
‘ছদশ’ পনত্রকাে যারাবানহক রচনা ‘নপওন ছথমক প্রকাশক’-এ তাুঁর ছসই পনরচে  তুমল যমরমেন  বাদল বসু। তামক ছয নচনিনট ছলখক নলমখনেমলন, ছসনট 
এখামনও তুমল যরা যাক। ‘বাদলবাবু, আপনামদর স্টমল নেমে কাল অমনক কমষ্ট আোর বইগুনলর দশিন ছপলাে। এক ছকাণাে সবিননমের তামক রাখা হমেমে। 
েল্প-সেে বইনট আবার ছসই তামকর এক ছকাণাে। অতবড় বইও োইমক্রামস্কাপ োড়া ছদখা যামব না। অনয বইগুনলর সম্পমকি আোর ছকানও আেহ ছনই। 
েল্প-সেে এবং ‘বনপলানশর পদাবলী’ছক একটু উচ্চাসন নদমল বই নবনক্র ছহাক বা না ছহাক নকেু প্রচার হে। যাক। এবার ছতা বইমেলা ছশষ হমে ছেল। 
পমরর বার ছযন একটু দশিনীে কমর এ-বই দু’নট রাখা হে। 

            

       তাুঁর প্রথে উপনযাস ‘প্রথে প্রহর’ (১৯৫৪)। তাুঁর ছশষ ছলখা প্রকানশত হে ২০১৫ সামল, আত্মজীবনীেূলক ‘হারামনা খাতা’। ১৯৬০ সামল ‘ছদশ’ 
পনত্রকাে যারাবানহকভামব প্রকানশত হে তাুঁর উপনযাস ‘বনপলাশীর পদাবলী’। ছসই কানহনী ননমে পমর ১৯৭৩ সামল নসমনো ননেিাণ কমরন উত্তেকুোর, যামত 
অনভনেও কমরন এই েহানােক। েৃনাল ছসন নসমনো বাননমেমেন তাুঁর ‘খানরজ’ উপনযাস ননমে (১৯৮২)। আর ‘অনভেুনয’ ননমে প্রশংনসত েনব ‘এক িক্টর নক 
েওত’ মতনর কমরন তপন নসংহ। এোড়াও তাুঁর অমনক উপনযামসর চলনচ্চত্রােন হমেমে। এর েমযয বীজ, এখনই, নপকননক, িীমপর নাে নটোরং উমল্লখমযােয। 

 

রোপদ ছচৌযুরী চমল ছেমেন নিকই, নকন্তু নতনন ছরমখ ছেমেন অসাোনয সব ছোটেল্প ও উপনযাস। ‘ভারতবষি’-এর েমতা তাুঁর অমনক ছোটেল্প বাংলা সানহমতয 
োইলেলক হমে থাকমব। ১৯৮৮ সামল নতনন সানহতয অযাকামিনে পুরস্কার পান ‘বানড় বদমল যাে’ উপনযামসর জনয। এোড়াও নতনন ছপমেমেন রবীন্দ্র পুরস্কার 
(১৯৭১), আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৩), রবীন্দ্রনাথ িাকুর স্মারক আিজিানতক পুরস্কার (২০১১), শরৎচন্দ্র চমটাপাযযাে পুরস্কার, সাম্মাননক নি নলট। ইংমরনজ, 
নহনন্দসহ বহু ভাষাে অনূনদত হমেমে তাুঁর রচনা। 

 

        এই স্বল্প পনরসমর তাুঁর সানহতযসৃনষ্টর নবস্তানরত নদক তুমল যরা সম্ভব নে বমল স্বমল্প তুমল যরা হল এমত কমর পািমকর কতখানন েমনারঞ্জন করমব 

জানন না | এ ছহন ছজযানতমের প্রোমণ আেরা সনতযই েেিাহত |আপনার অের সৃনষ্টর জনয আপনামক শতমকানট প্রণাে | 

      

 

             কলমে, 

                    অেৃতাংশু ছসাে  
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 স্মৃবির সরণী ছবমে 

কলমে— শ্রীোন বিমিক উবকল 
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  উমোর প্রচত  

     কলমে - পুমেনু্দ পাল 

ের্ষো বেযর্ েোরদ প্রোযে । 

কোেেযন সযু ষোদযয়র প্রভোযে ।।  

বেযজ উযেযে ঢোক, ঘন্টো আর কোাঁসর । 

মযরোচ্চোরযে বমযে উযেযে পযুজোর আসর।। 

মমির্োসরুমমদষনীরূযপ পমূজেো েুমম । 

অ্সরু েধ কযর পোপ মুক্ত কযরে এ ভূমম।।  

কখযনো েো েুমম দরু্ষো, কখযনো েুমম উমো।  

েোঙোলীর কনযো েুমম, রূযপ মনরুপমো।।  

জর্দ্ধোত্রী মো েুমম, কখযনো েো বদেী কোমলকো।।  

মোেৃরূযপ আরোধনো কযর বেোমোর সকল েোলক-েোমলকো।।  

েরযে বেযজ উযেযে বেোমোর আর্মনীর সরু ।  

মযন বজযর্যে মেিরে, খুমেযে পমরপেূষ অ্ন্তঃপরু ।।  

মকন্তু সরুটো প্রমেেোরই পোল্টোয় দেমীর মের্োযদ।  

সন্তোন-সন্তমে মনযয় মিযর  োও েুমম ককলোে প্রোসোযদ।।  

 োর ব মন কমষ েোযক দোও বেমনই পমরেোম। 

বি মো দরু্ষো, বেোমোয় জোনোই সোষ্টোযে প্রেোম।। 

বিত্র— অবিতা মেত্র 

পূনজোর গন্ধ  
                                  কলমে — তাননো দাস 

ঢোযকর েযে মন বমযেযে ,মেউমল িুযলর বজোয়োর  

কোে িুযলর মৃদ ুবদোলোয় মন ব  মোযেোয়োর ।  

চেুমদষযক পদ্ম েোিোর কে নো রোমে রোমে ;  

আয়যর বেোরো আয়যর েুযট ,বেযজযে পযূজোর েোাঁমে ।  

বপাঁজো েুযলোর মযেো বমযঘর সোযে ,েরযের উষ্ণ র্ন্ধ ; 

 

 ভ্রমযরর দল মিযর এযসযে মনযয় েোিোযরর েন্দ ।  

মমন্দযরর ঐ কোাঁসর -ঘন্টো ক্রমোর্ে উেযে বেযজ ;  

মো ব  আসযেন এই েের নেরূযপ বসযজ  

পযোযেযলর কোেোযমো বের্ িযয়যে ,মমূেষ ভরোয় কুযমোর ;  

আেোল-েৃদ্ধ -েমনেো সেোই পযূজো পমরকল্পনোয় মুখর ।  

পযূজোর র্যন্ধ ,পেূষ িযয়যে আজ  োাঁরো প্রেোসী ;  

চল ,নো সেোই এই চোরমদন অ্নযভোযে েোাঁমচ । 
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মায়ের আেেন 

 নড়মত রাত বামরাটা, তখন ছদবু অনেস ছথমক সমব নেরমলা । ছদখমলা ছটনবমল তার 
জনয খাবার বাড়া, অবিী  ুমোমে, চুপচাপ ছকামনা আওোজ না কমর খাবার ফ্রীমজ 

 ুনকমে তার পামশ এমস শুমলা । সারানদন ক্লানির পরও ছপট খানল থাকাে  ুে আসমলা 
না, হিাৎ কমর ো'র কথা েমন পড়মত লােমলা; ভাবমত থাকমলা আজ যনদ ো থাকমতা 
তামদর সামথ তাহমল হেমতা আজ ছদবু  মর  ুমক ছদখমতা তার ো তার জনয খাবার 

ননমে অমপক্ষা করমে। তার খাওো হমলই ো ছখমতা আজমকর েমতা খাবার ফ্রীমজ 

ছ াকামত হমতা না। ছরাজ সকামল উমি ছব্রকোস্টটা ননমজ বাননমে অবিীমক নদমে 
তারপর যাে অনেমস, নিক দুপুর দু'ছটা নাোদ নটনেন আওোসি , বি খুলমতই ছদমখ 
প্রনতনদনকার েমতা দুমটা সযান্ডউইচ..নখমদ পােনা ছরাজ একই খাবার ছখমত ,অেতযা 

ছসটাই ছখমত হে।আজ যনদ ো তামদর কামে থাকমতা তাহমল ছরাজ ছরাজ নতুন নকেু না 
নকেু বাননমে নদত ; েমন পমড় যাে ছোটমবলাকার কথা..বানড়মত দুমটা নেনষ্ট নকন্তু ছদবুরা 
সদসয নতনজন,ো বাবা আর ছদবু..বরাবমরর েমতা ো বলমতা ",ওসব নেনষ্ট-নটনস্ট আনে 

খাইনা বাপু তুই খা" বমল বানটটা এনেমে নদত।বাবা োরা যাবার পর প্রনতবার পূমজাে 
োর হাত যমরই পযামন্ডমল পযামন্ডমল িাকুর ছদখমতা. 

হিাৎ কমরই োর অনুপনস্থনত তামক ছযন হুল ছোটামত থাকমলা এসব ভাবমত ভাবমত 

ছদবুর েমন পমড় কাল ছতা েহালো । খুব ছভামর ছভার উিমত হমব ছয..সামথ সামথ 
এটাও নিক করমলা কালই োমক ননমে আসমব বৃদ্ধাশ্রে ছথমক সকাল হমতই কামন ছবমজ 

উিমলা "আনশ্বমনর শারদপ্রামত ছবমজ উমিমে আমলাক েনঞ্জর..."। ছদবুর েমনও ছযন এক 
অদু্ভত বহুপ্রতীনক্ষত আনন্দ. কারণ আজ ছয "োমের আেেন"…. 

কলযম — অননযা দাস  
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েড়োই 

কলযম - েমু্ভনোে বেোস 

 

আর অ্যপক্ষো নয় েনু্ধ,  

এেোর অ্েেীেষ িযে িযে লিোইযে। 

একমত্রে করযে িযে েমিযয় েোকো- 

সংগ্রোমী মোনযুর্র ইস্পোে কমেন বচেনোযক । 

আমোযদর বদযির প্রমেমট বেদ মেন্দরু দোর্ 

েুযে বনযেো অ্েযোচোরী মোমলযকর কোে বেযক। 

 

জোমন আমোযদর এ লিোই খুে সিজ নয়  

আমোযদর মোযে আযে চোযল কোাঁকযির মযেো 

মোমলযকর বপোর্ো ভৃযেযর উপমিমে । 

েোই, আমোযদর প্রমেমট পদযক্ষপ িযে িযে,  

মিংস্র েোদুষযলর মযেো সমেক ও চেুর। 

মোমলক পযক্ষর সমস্ত েোধো ও রক্তচকু্ষযক 

আমোযদর সংিমে মদযয় করযে িযে অ্পসোমরে । 

 

েোই এমর্যয় চযলো েনু্ধ  

আর অ্যপক্ষো নয়- 

শুরু বিোক আমোযদর মরে েোচযনর কুরুযক্ষত্র 

েমনয়র পনরহাস 

কলযম - রেমজৎ কুমোর নোে  

উত্তোল িওয়ো নদীর জযলোছ্বোস  

আজ ইমেিোস  

অ্জীেষ অ্যপক্ষোর প্রোমি,যসই খুমের মুিূেষ - 

আজ অ্মেক্রোন্ত অ্েীযের েন্ধ ঘমি | 

মকন্তু বকোযনোমদন েোর মপেু বেোটোর  

সযু োর্ িয়মন | 

অ্দৃেয েোর র্ভীর টোন ব ন  

নদীর বস্রোেযকও িোর মোনোয় | 

েোর বসই জযলোছ্বোযসর মুযখ  

আমম একযিোাঁটো মেমের মেন্দ,ু 

েোর অ্সীম র্মের অ্মভমুযখ  

আমম বিযল আসো ক্লোন্ত অ্েীে  

বেযম নো েোকো েোর মোনমসকেোর কোযে  

প্রমেেোযরর পরোমজে কসমনক আমম | 

আজ আেোযরো এক খমনযকর খুমের মুিূেষ, 

েেষমোযনর এই সমোমির র্মেপযে ব ন আজও  

আযরো একেোর  
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আযলোয় ভুবন ভরা  
 

"এই নাও ছবৌনদ একটু েরে চা খাও।"- বমলই ছোট কাুঁমচর গ্লামসর এক গ্লাস চা সানবত্রীর হামত যনরমে নদল ছভালা। "ছতাোমক না কতনদন 

বমলনে, আোমক চা না নদমত, ছতাোর নবনক্রর চা ছকন আোমক দাও ছরাজ?"- সানবত্রী ছভালা ছক কড়া েলাে কথাগুমলা বলল। "আমর জল টা 

ছবশী ছনওো হমে ছেমে। ছেমল ছদব?"- ছভালা একোল ছহুঁমস উত্তর নদল। "হযাুঁ হযাুঁ। ছরাজ নানক ওনার জল ছবশী হমে যাে। আোমক 

ছশখামে?"- সানবত্রী ছসই আমের েতই কড়া েলাে ননমজ ননমজ বকমত থাকল। "অমনক হল। এবার খাও ছতা। চা টা ছতা এবার িান্ডা হমে 

যামব।"- ছভালা বমল চমল যানেল, সানবত্রী িাকমলা, "ছভালা, এই নাও। িাল েুনড় খাও।" ছভালা বলল, "আজমকও? " সানবত্রী োথা হযাুঁ এর 

ভনঙ্গমত নানড়মে বলল, "হযাুঁ, আজমকও। সব খমের ছদর ছথমক একটু একটু কমর বাুঁনচমে ছরমখনে, ছখমে নাও।" 

ছভালা ও সানবত্রী এরা দানরদ্রসীোর নীমচ বসবাসকারী দুজন নদন আনা-নদন খাওো োনুষ। ছভালার ছতোথার ছোমড় একটা ছোট চামের ছদাকান 
আর ছসই ছদাকামনর উলমটানদমকই সানবত্রী একটা ছটনবল ছপমত িাল েুনড় আলু কাবনল নবনক্র কমর। এভামবই নবেত নতন বের যমর দুজন 
ননমজমদর পনরবার চানলমে আসমে। 

 "আহ্! চা টা আজ দারুন হমেমে।" - চামে চুেুক নদমে বলল সানবত্রী। ছচাখ বন্ধ কমর সমূ্পনি চামের স্বাদ আস্বাদন করল সানবত্রী। "আমর এটা 

ইমেশাল চা। রনবদা-রা এমস বলল আদা চা করমত ইমেশাল কমর। তাই করলাে।" - ছভালা ছসই একই রকে ছহমস উত্তর নদল। সানবত্রীর 

অবাক লামে ছভালার এই বযাপারটা। ছভালা যতই সেসযাে থাকুক না ছকন, হানস টা সব সেে তার েুমখ ছলমে থামক। 

সানবত্রী ভাবমত ভাবমত নজমজ্ঞস করল, "ছতাোর ছেমে ছকেন আমে?" এবার ছভালার েুখ একটু কামলা হমে ছেল। "ভামলা ছনই ছো ছবৌনদ, ওর 

ছতা োরণ ছরাে। ওষুয খাওোমলই ভামলা, আর না খাওোমল....." বলমত বলমত ছভালা ছথমে ছেল, তারপর আবার বলল, "যা আে করনে, সব 

টাই ওর ওষুময ছলমে যাে। ছসনদন বলল ও নচংনড় োে খামব, আজও নকনমত পারলাে না। নকেুমতই টাকা বাুঁনচমে রাখমত পারনে না। আরও 

নকেু কাজ করমত হমব ছো আোমক।" ছভালার ছচামখর দু ছকামন জমলর ছোুঁটা চকচক করমে। সানবত্রী দী িশ্বাস ছেমল বলল, "বুনি বুনি।" 

ছভালা েুনড় নচমবামত 

নচমবামত ছত আবার ছহমস বলল, "ছচষ্টা ছতা করনে। যা কপামল আমে তাই হমব। আো ছতাোর ছেমল নক করমব বলমে? োযযনেমক কত ভামলা 

ছরজাে করল।" সানবত্রী বলল, "প্রথমে বলনেল নক ছযন, ওই নবজ্ঞান নটজ্ঞান ননমে পড়মব, ওমত ছতা অমনক খরচ, আোর পমক্ষ সম্ভব হমব না। 

তাই এখন বলমে ওই আসি ননমে পড়মব।" ছভালা একরাশ উচ্ছ্বাস ননমে বলল, "ভামলা ছতা। তা নতুন বই খাতা নকমনমো?" সানবত্রী নক ছযন 

একটা ছভমব করুন স্বমর বলল, "আর বই খাতা। নতুন বই ছকনার টাকা ছকাথাে? বাবু (সানবত্রীর ছেমল) কার ছথমক ছযন পুমরামনা বই ছজাোড় 

কমরমে, নেনরমত নদমে নদমেমে ওমক। আর দুমটা খাতা নকমন নদমত হমব। কাল একটু ছবশী ছকনা ছবচা হমেনেল, ছভমবনেলাে দুমটা খাতা ছকনার 

টাকা ছদব, নকন্তু বানড় ছযমতই ওর বাপ টা সব টাকা আোর ছথমক ছকমড় ননমে চমল ছেল েদ নেলমত।" ছভালাও দী িশ্বাস ছেলল। সানবত্রীর 
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স্বােী ছরাজ ও বানড় ছেরার পর ছজাড় কমর ওর সেস্ত টাকা ননমে চমল যাে েদ নেলমত, নদমত না চাইমল ছরামজর োরযর ছতা ছলমেই রমেমে।  

সানবত্রী তার স্বােীমকও ছদমখ আর ছভালামকও ছদমখ। একজন ছকামনা রকে টাকা আে করার ছচষ্টা না কমর েীর টাকাে খামে, আর একজন েী 

কনযা ছক সুমখ রাখমত নদন রাত পনরশ্রে কমর যামে। 

ছেরার সেে সানবত্রীমদর বনস্তর েুমখ োমের ছদাকানটাে নচংনড় োে উমিমে ছদমখ নক েমন কমর একমশা োে নচংনড় নকমন ননল। আর বানক টাকা 

ছরমখ নদল। কাল এই টাকার সামথ আর নকেু টাকা নেনলমে ছেমলর জনয খাতা নকনমব। 

পরনদন নবমকমল ছভালামক সানবত্রী একটা নটনেন বি নদমে বলল, "ছভালা এর েমযয রান্না করা নচংনড়র িাল আমে, ছেমে ছক নদও।" ছভালাও 

সানবত্রীর হামত দুমটা খাতা নদল আর বলল, "আোর ছদাকামন আজ একটা পুরমনা খাতা বই ওোলা এমসনেল, ওর িুনড়মতই ছদখলাে খাতা 

দুমটা। সােমনর দুমটা পাতা ছলখা, আর সব পাতাগুমলা োুঁকা। নেনরমত চা খাওোলাে, আর ও দুমটা খাতা নদমে নদল। ছতাোমক আর নকনমত হমব 

না, এই নাও ছবৌনদ। বাবুমক নদও।" 

ছভালা ও সানবত্রী দুজমনই আজ স্বনস্তর ননশ্বাস ছেলল। আর দুজমনই তামদর সিামনর উজ্জ্বল আনন্দেুখর হানস েুখটা ছদখার জনয রামতর 
অমপক্ষা করমত লােল। 

 

           কলযম - অ্মভযর্ক_দত্ত  
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  চোকুবর জীিী  

                 কেনম - সম্রোট মুখোজষী  

               শ্মশামনর চাকনর বমরা একম মে         

  সকাল নবমকল েরা আমস, 

তার সামথ আমস কান্নাে ছভমঙ পরা যাত্রী 

ছকউ ছকউ আমস নকল ছচামখর জল ননমে; 

ছকউ আমস বুক ভরা ছবদনা, 

তবু শ্মশামনর চাকনর বমরা একম মে। 

নদন যাে রাত যাে -  

চুল্লীর আগুন ছথমক উমি আমস নানভ, 

কাজ ছশষ হে সবাই চমল যাে !  

ছচামখ পমর যীমর যীমর েৃতুযর পর আমরকটা েৃতুয, 

শব আমস সব চমল যাে। 

প্রনতবার তারা ছেমর ছেমল এমককটা অনুভূনত, 

কখন বা আমস ছবোনরস লাশ েুনক্তর আশাে; 

ইদাননং স্বপ্ন গুমলা আর আমস না  ুমের দরজাে 

বমরা একম মে জীবন এই শ্মশামনর অনেমস  মর। 

তবুও আনে চাকুনরজীনব, 

েনস্তমের ছশষ অনুভূনত নদমে বুমিনে  

ছয কাুঁমদ কান্না শুযু তার নে 

ছয চুপচাপ নপ্রেজমনর ননথর ছদমহর পামশ দাুঁনড়মে থামক 

কান্না তারও 

ছয ছপ্রনেকার ছদহ বুমক ননমে ছশষ বামরর েমতা তার নাে যমর িামক  

কান্না তারও 

ছয শ্মশান চত্বমর  ুমর  ুমর খুুঁমজ ছবড়াে 

ছশষ নবসৃ্মনতর নচি  

কান্না তারও - 

ছয েমর ছক বলল ছকবল তাুঁরই েৃতুয হে? 

ছয েী তার স্বােীর েৃতমদহ বুমক আেমল  

আোর কামে এমস বমল 'একটু জল ছদমবন'। 

তারপর দাুঁড়াে শহমরর েুটপামথ, 

েৃতুয তারও - 

ছয বাবা তার আত্ম াতী ছেমল ছক ছকামল ননমে বমল  

'নকেু হেনন ছতার নক হমব'। 

তারপর অপলক দৃনষ্টমত তানকমে থামক েনবর নদমক 

েৃতুযর তারও, 

অমনক বের আমের সৃ্মনত বুমক ননমে  

ছয ক্ষযাপা খুুঁমজ ছেমর রূপর কানি। 

েৃতুয তারও - 

তবুও এই জীবন বমরা একম মে, 

অনুভূনতর েৃতমদহ োমি; 

তবুও নদমনর ছশমষ  

আনে চাকুনরজীনব।। 
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জ্ব ল ন 
দেখোয় - ম ীি েরকোর 

ছাডাছাচডর পয়র আর একটা ডায়েরীও আস্ত রাখা হেচন। উনয়ুন ঢুচকয়ে চিয়েচছলাম। িাউ িাউ কয়র জ্বয়ল সসচিন সে ভাত ফুয়টচছল, তা 

গলা চিয়ে নাময়তই িাে চন। 

সমগ্র অতীত ভুয়ল োওো চক িাচিখাচন কথা! 

আর "সমস্ত চকছু ভুয়ল সগচছ" এও চক সকায়না কথা! ডায়েরী সিখয়ল ময়ন পডয়ি িয়ল না হে জ্বাচলয়ে চিলাম। চকন্তু গীতচিতান এর িরয়ে 

িরয়ে এখনও েখন তার ছচি জ্বয়ল ওয়ে, সসটা সনভাই চক কয়র! 

মনয়ক সনভাই  চক কয়র! সস সতা জ্বলয়ছই। 

রচিয়ক জ্বালাই চক কয়র! সস সতা চনয়েই একটা আগুন। 
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প ুন মমষ ল ন 
কেনম - অয়  েোে 

 মদ বকোন মদন আর নো  মিমর, 

েুই মক অ্যপক্ষো করমে আমোর জযনয ? 

েযস েোকমে আমোর পে বচযয় ? 

বেোর েে মজজ্ঞোসো ভুযল, 

আযের্ মুযে বলপযট মনমে আমোয় বেোর সেটো জুযি? 

েরং েুই বেোর জোনোলো টো বখোলো রোমখস, 

িয়যেো বকোন েীযের  সকোযল  

এক মচলযে মমযে বরোদ িযয় ঢুযক পিে বেোর ঘযর, 

চুমপ চুমপ , 

ঘমু ভোমঙযয়  োে বেোর, 

আলযেো কযর; 

অ্েেো বকোন  কোলবেেোখীর মেযকযল, 

দমকো িোওয়ো িযয় উমিযয় মদযয়  োে বেোর চুলগুযলো, 

মেক ব মন অ্েোধয আঙুল আমোর ঘরুে বেোর চুযল, 

েখন মক বেোর মযন পিযে আমোর কেো? 

নোমক বেোর সখুী রৃ্িযকোযে িোমরযয়  োযে আমোর বপ্রমমকো? 

মচরেযর; 

মকংেো  মদ কখনও প্রজোপমে িযয় েমস বেোর ঘমুন্ত বেোাঁযট, 

েোমিযয় মদমে নো বেো আমোয়? 

 মদ বকোন ক্লোন্ত দপুযুর কৃষ্ণচূিোর নীযচ এযস দোাঁিোস,  

আনমযন,  

 
 

আমম মনমদ্ধষদোয় েযর পিে বেোর ওপর, 

কৃষ্ণচূিোর িুল িযয়;  

 খন পিন্ত মেযকযল িুটপোে মদযয় বিাঁযট  োমে েুই, 

েখন আমম বেোর েোয়ো িে, 

এখনও ব  বেোর একলো রোস্তো পোরোপোযর েড্ড ভয়; 

মনদ্রোিীন রোযে  খন েুই েযোলকমনযে এযস দোাঁিোমে,  

একলো; 

খুাঁজযে চোইমে বেোর মন খোরোযপর কোরেগুযলো, 

আনমযন;  

েখন আমম রোযের কুয়োেো, 

চুম্বন এাঁযক বদে বেোর র্োযল, 

স যৎন মমযে  োে বেোর বচোযখর ওই দ’ুবিোটো বনোনো জযল; 

 মদ আমোয় কখনও খুাঁজযে চোস, 

খুাঁযজ বদমখস আমোর কমেেোর প্রমে লোইযন।। 
িয়যেো পোমে আমোয়, 

নয়যেো মনযজযকই ভোযলোযেযস বিলমে, 

নেুন কযর; 

 মদ আর নোই মিমর, 

ধযর মনস অ্যপক্ষোয় আমে বেোর 

মপ্রয় বেোর ওই নীল  েোটষ টো পযি,  

একগুচ্ছ বর্োলোপ িোযে;  

ওপোযর।।। 
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আমোযদর সম্পমকির ছকামনা নোম নেই 

কলযম - অ্েষে নোে 
আোমদর সম্পমকির ছকামনা নাে ছনই , 

পমথর যামর ছসই বৃনষ্টমভজা নদমন - 

বড় অমবলাে ছতাোে ননমেনে নচমন ! 

জানমত ছচমেনে বারবার - 

ভামলাবাসার আমে নক  অঙ্গীকার ? 

অজানাই ছথমক ছেমে এেন প্রশ্ন শত । 

 

আোমদর সম্পমকির ছকামনা নাে ছনই , 

স্বমপ্ন ছতাোর ননতয আসা-যাওো ; 

অনুভমবর আমলাড়ন অপূণি ভামলাবাসা চাওো - 

নকমসর ছতাোর এত ভে, ছকন এই বদল ? 

িমড়র রামত ছদমখনে ছতাোর যূসর আদল , 

শরীমরর ছোমহ আলমোমে কামট সারা রাত ! 

 

আোমদর সম্পমকির ছকামনা নাে ছনই , 

ননশু্চপ ছভামর আমলার োোে , 

রামতর আেল ভামঙ ছতাোর হামতর ছোুঁোে ! 

তখন ছতাোর ছচামখর োমি হারাই আনেমন - 

ছতাোর জনয োলা োুঁনথ  মরর ছকামণ ; 

ভামলাবাসার রমঙ আুঁনক আল্পনা কত । 

 

আোমদর সম্পমকির ছকামনা নাে ছনই , 

আোমদর ভামলাবাসার ছনই ছকামনা নাে ! 

ছতাোর েন খারামপর নদমত পারব নক দাে ? 

বরং আনেমনই তুনে আোর কথা ছভব ; 

ছতাোর েমনর িড়গুমলা হানসেুমখ ছনব - 

এেন বামজ কনবতাে নাহে ছশষ হমব বাত ! 
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েযাোনজন 

কলমে - সমূ্পণিা সাহা 
 

 নড়র নদমক ছচাখ পড়মতই স্মারক ছদখল বামরাটা পাুঁচ।দুপুর নে,রাত।সােমন রাখা িামেনরর োমি ছপনটা ছরমখই িামেনর বন্ধ কমর ছচোর ছেমড় উমি ছেল 

ছস।এত রামত আর ছলখা ননমে ভাবমত ইো করমে না তার।নবোনাে নেমে আরাে কমর শুমে ছসাশযাল নেনিোটা খুলল।হাজার রকে ছনানটনেমকশন।কমেকটা 

ছচক করল ছসখান ছথমক।বাথিমির ছনানটনেমকশন ছদমখ উইশ করল কমেকজনমক। তারপর একটু এটা-ওটা ননমে চযানটং,অমনযর ছপাস্ট লাইক করা,কমেন্ট 

করা বা ছশোর করা ইতযানদ চলল।এই করমত করমত প্রাে আয ন্টা ছকমট ছেমে।স্মারমকর ছবশ  ুে পামে এবার।চযানটং ছশষ কমর একবার ওর ছসভ করা 

একটা ছপাস্ট ছচক করল আবার।ছপাস্টটা একটা ছপজ ছথমক করা হমেনেল।সােমনই পুমজা,তার আমে পুমজাসংখযা প্রকাশ করা হমব;ছসখামন ছলখা জো 

ছদওোর নবষমে ছপাস্টটা।আর একবার ছপাস্টটামত ছচাখ বুনলমে ছোনটা অফ্ কমর শুমে পড়ল স্মারক।কী ছয নলখমব ছভমব পামে না ছস। 

েেস্বমলর সাযারণ ছেমল স্মারক সাহা।শহমরর এক কমলমজ বাংলামত োস্টাসি করমে ছস।পািমকর েমন প্রশ্ন জােমত পামর - "কমলমজ োস্টাসি?" আনে বলমবা 

"হযাুঁ"।এখন অমনমক কমলমজ ইউননভানসিনটর অযীমন োস্টাসি হে।আর ছবশ যত্ন ও উচ্চোমনর সামথই ছসটা হে।স্মারক তাই শহমরর কমলজ ছথমকই োস্টাসি 

করা নসদ্ধাি ননমেমে।ছবশ ভামলামবমস োস্টাসি পমড় ছস।বাংলা ভাষা জানমত ছবশ লামে তার।োমের প্রনত সিামনর একটা ছযেন টান থামক,বাংলা ভাষার প্রনত 

ছসরকেটাই অনুভব কমর স্মারক।তাই পড়ামশানার পাশাপানশ চমল শমখর ছলখামলনখটা। 

ছসাশযাল নেনিোে পুমজাসংখযার ছলখা ননমে ছপাস্টটা ছদমখ ছবশ খুনশ হে স্মারক।প্রথমে অমনক নকেু ননমে নলখমব বমল ছস ছভমবনেল।তারপর ইোটা ছকেন 

ছযন েমর যাে।সোমজর ছকামনা  টনা ননমে নলমখ ছদমখমে ও।ছলামক ভামব জ্ঞান নদমে।সামথ অমনমক রাজনীনতর সামথ সম্পকি খুুঁমজ ননমে শুরু কমর নানা 

কটূনক্ত।তাই ছসটা বাদ নদল নলস্ট ছথমক।তারপর ছকামনা  টনা-অনভজ্ঞতা ননমে ছলখার কথাও ভামব।হিাৎ োথাে ছখমল ছেল একটা প্রশ্ন।এত ছয কষ্ট কমর 

ছলখা,োথা খানটমে ভাবা,ভাবনামক রং োনখমে শমব্দ রূপাির করা-নকন্তু ছসটা পড়মব কতজন?এখন এই আযুননকতার যুমে কােজ-বইমত োপা ছলখা কতজন 

পমড়?সব ছলখা এখন ছসাশযাল নেনিোমত পপুলানরনট পাে।আঙুমলর টামচ লাইমকর িড় ওমি।তামতই ছলখমকর খযানত।কােমজ োপা ছলখা নকমন পমড় খুব কে 

োনুমষই।অমনমক ছতা আবার ছসাশযাল নেনিোমতও অমনক বড় ছলখা ছদমখ এনড়মে যাে।সেে বযে কমর না ছলখার ননযিাস ননমে ভাবনাে িুবমত,ছলখমকর 

দৃনষ্টভনঙ্গ পরখ করমত।সেে ছকাথাে? 

স্মারক পমড়নেল এই 'েযাোনজন' শব্দটার োমন আমে নেল বনু্দমকর গুনলর বাি।ছসটা ছথমকই পমর এমসমে এখনকার েযাোনজন কথাটা।অমনমকই েযাোনজন 
পমড়,তমব জামননা তার ইনতহাস।ইনতহাস না হে বাদ নদলাে।বতিোনটামক ননমেই একটু ভানব।স্মারমকর ছোটমবলাে পুমজা োমন নেল পুমজাসংখযার েযাোনজন 
ছকনা।বাবার কামে বােনা কমর ওটা প্রমতযকবার নকনত ছস।আর এখন?এখনকার ছেমলমেমেরা পুমজার সেে ওই েযাোনজমনর স্বাদটা ছচমনই না।কামলর 
েনন্ডমত অভযাস নেনলমেমে।অভযামস জােো কমরমে কযানন্ড ক্রাশ,সাবওমে সােিাস্ি।বই পড়া এখন আর চমল না ছতেন।নকেু োনুষ যারা শুযু বইপমত্রর আমবে 
ন মর ছবুঁমচ আমে,তারাই পমড় োত্র।পড়ামশানা োড়া বানকটা ছটকমনালনজমতই পূরণ হমে যাে।ছোমনর নিমন টাচ কমর কমর ছলখা ছথমক শুরু কমর দপ্তমর 
পািামনা পযিি-ছসটাও ছতা এখন ছটকমনালনজ কমর।খাতা-কলে সাক্ষী হমত পামর না ছলখাগুমলার।তাই এত কষ্ট কমর নলমখ কী লাভ?স্মারমকর এত ভাবনা 
কতজন পড়মব?কতজন বুিমব?কতজনই বা ওর ছলখার রসদ উপমভাে করমব?তার ছচমে বরং থাক!ও একটু শানিমত  ুনেমে ননক।ভাবনাগুমলা না হে ছকামনা 
একনদন ছসাশযাল নেনিোে নলখমব।ছসখামনই কুনড়মে ছনমব একগুে লাইক! 
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   ছবাবা বচবের ইমোরি 

  (১) 

- ভাই হনল কমব? 

- এই ছতা ভাই 7-8-2000 

- আমব্ব শালা , পেদানদবমসর কথা বলনেনা। 

   ছদাল কমব ছদাল? 

• ওওও তাই বল। এই ছতা এই োমসর 12 তানরখ। 
 

                 (২)    

     

-কীমর েযাথ অযাসাইনমেন্ট ছরনি করনল? 

 

       - না ছব! থামেিািাোনানেি পড়নে 

 

- কাল ছতা ওই ক্লাস ছনই ছর...আর কাল েযাথ েযািাে অযাসাইনমেন্ট জো ছনমব ছখোল আমে? 

 

                - আমে | নকন্তু ওই সযার ছক ছহনব্ব পেন্দ..উেফ্ নক ছদখমত!!!ওনার সাবমজক্ট 

োড়মত পারনে না 

 

-নযাকামো যত 
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আ শ্র ে  
কেনম - অনেষো েোে  

 

পড়ি ছরাদ। েীমের তপ্ততা েুক্ত নবমকমলর হাওোে নচমলমকািা আর বানড়র োদটার সীোমরখা টাে বমস সৃ্মনতচারণা করা আোর েুনটর নদমনর 

প্রাে প্রনতনদমনর নবমশষ কামজর েমযয একটা। অবশযই এই কামজ ছকান ক্লানি ছনই। বরং েনমক নকেু দন্ড শানি ছদওো।  

 

ছভমব নকনারা পাই না। জীবনটা বড়ই অদু্ভত পনরহাস। কামরার ভামেযর শুযু দুিঃখ, কামরার ভামে সুমখর সবিস্ব। আবার কামরার ভামেযর চাকা 

ছকান ছোমড় বাুঁক ছনে তা বমল কার সানযয।  

 

সনতয অবাক লামে অতীমতর প্রতযক্ষদশিী আোর ভামেযর কথা ভাবমত।হযাুঁ সনতয ভােয বনল। জীবমনর ননিুর ছরামতর টান ছকান অজানা জােোে 

ছটমন ননমে ছযত তা আোর জানা ছনই। এ ভাবনা যতবারই েমন চলামেরা করমত আমস, ততবারই োমে কাুঁটা ছদে, এেনও একটা নদন 

এমসনেল আোর জীবমন। 

 

এেনই একটা েীমের নবমকল, আকামশ লাল কেলা আভা ছেমল ছরমখ সূযি প্রাে বানড়র পমথ। প্রকৃনতর শাি হওো তন্দ্রাে েগ্ন তখন। বড্ড 

ইমে করনেল এই একম মে চার ছদওোল ছথমক ছবনরমে উনু্মক্ত আকামশর ননমচ সবুজ আপন-েমন দুরি কাজ গুমলার োমি নেমে বুক ভমর 

শ্বাস ননমত। তাই  চুনপচুনপ চনট টা পমড় ছবনরমে পমড়নেলাে বানড় ছথমক।  
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বানড়র েনিটুকু যীমর যীমর এমোমনার পর হাত দুমটা েনড়মে ছদৌমড় চমল নেমেনেলাে পাড়ার রাস্তাে। োমি কতবার ছয ছহাুঁচট ছখমে পড়ার 

উপক্রে হমেনেল তা েমন ছনই আোর। ছোট ছোট পামে ছদৌড়ামনার পথটা ছশষ হমলা েনলর ছশষ ছোট োিটাে। ছদখলাে কত কলরব 

চারপামশ। 

 

কত ছেমল ছেমে তার ো বাবা িাকুর ো দাদুর হাত যমর এমসমে। ছখলমে , ছদৌড়ামে। তামকর খুনশর আমলাড়ন ছযন আোর েুমখও প্রনতেনলত 

হমে উিল। নকন্তু আনমন্দর ভােটা হিাৎই কমে এমলা যখন নখমদর জনয ছপমট বযথা অনুভব করলাে। অমনক কাজ কমরনেলাে সকাল ছথমক, 

দুপুমরর খাবারটাও নিক কমর খাওো হেনন। আসমল আোর একা একা ছখমত ভামলা লামে না একটুও। ছস যাই ছহাক।ছদখলাে োমির একপামশ 

একজন  ভুটাওোলা বমস আমে। অমনমক ওখান ছথমক ভুটা ননমে খামে। ছদনর না কমর চমল ছেলাে তার কামে।  

 

- কাকু একটা ভুটা ছখমত দাও না! খুব নখমদ ছপমেমে। 

 

ভুটা কাকু নকনিৎ নবরনক্ত ননমে  

 

 তানেমলযর স্বমর বলল  

 

- আমে টাকা ছদ , নতন টাকা ছদ। 

 

আনে বড়ই অসহাে ছবায করলাে।আট বেমরর ছেমের োথাে ছসই বুনদ্ধ তখমনা জন্মােনন ছয টাকা োড়া পৃনথবীমত েমন হে শ্বাস ছনওোও 

নননষদ্ধ। নেমতা আনে হেমতা একাই এরকে ছবাকা নেলাে।তাই সাযারণ নহমসবটাও বুিমত পানরনন।  

 

েেলা ফ্রমকর পমকটটা ছথমক এক টাকা দামের একটা লমজি ছবর কমর নদলাে ভুটা কাকু ছক।  

 

- আোর কামে শুযু এটাই আমে কাকু, এটা তুনে নাও , আোমক একটা ভুটা ছখমত দাও না! 

 

আমরা ছবনশ তানেমলযর হানস ছহমস ছেলল ছস আর তার সামথ আমশপামশ দুমটা-নতনমট সে বেসী ছেমলমেমেরাও। তারা ছবামি সব জনটলতা, 

সনতয আনে ছবাকা। বাইমরর জেমত ছচহারাটামক কাে ছথমক ছদনখনন, ওরা হেমতা ছদমখমে। আর ছসই কারমণ ওরা আোর ছথমক এনেমে।  

 

অমনকক্ষণ যমর  যান  যান শুনমত কার না রাে হে! ছস আোর অভযাস নেল বকা খাওোর। এবার ছস কাকু মযযিচুযত হমে আোমক ছিমল ছেমল 
নদমলা। যার , হাত যমর তুমল োমের ছচাট ননরােে কমর ছদওোর েমতা ছকউ ছনই , তার সামথ হেমতা এরকেই হে। ছিাুঁটগুমলা কাুঁপনেল 
আোর।সব আনন্দ ছযন িুবি সূমযির অন্ধকামরর েতই েনলন, ননমস্তজ হমে ছেল। এনদমক নখমদর অনলও শামেস্তা করমত োড়নেল না আোমক। 

এেনই এক চরে অসহােতার েুহূমতি, যখন আোর ছচাখ দুমটার জমল পৃনথবীটামক িাপসা ছদখনেলাে, নিক তখনই, দুমটা হাত এমস আোর কনচ 
নকন্তু অযমত্নর োপ লাো হাত গুমলা যমর অতযি যমত্নর সামথ ছটমন তুলল। 
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আোর েেলা পামকর অনতনরক্ত যুমলাগুমলা ছিমড় নদমলা ছেহ ভমর। আনে হাুঁ কমর তানকমে রইলাে ছেমলনটর নদমক। অষ্টাদশী লম্বা একটা ছেমল। 

িাপসা আমলাে েুখটা নিক দৃনষ্টমোচর হেনন ছসই সেে।শুযু একটা আদুমর কন্ঠস্বর আোমক প্রশ্ন করমলা,  

 

- ছতাোর লামেনন ছতা ছবান?  

 

েুমখর হাুঁ টা বন্ধ কমর োথা িাুঁনকমে উত্তর নদলাে 

 

- না ।  

 

- ওই ছলাকটা ছতাোে ছেমল নদমল ছকন?  

 

যরা আওোমজ বললাে-  

 

- আোর খুব নখমদ ছপমেমে, নকন্তু টাকা ছনই, কাকুটামক লমজি টা নদমে বললাে ছয ছখমত নদমত, তাই ছরমে নেমে.....  

 

বলমত বলমত আবার েুুঁনপমে কাুঁদমত শুরু করলাে। দাদা অথিাৎ ছসই ছেমলনট আোর হাত যমর পুনরাে কাকুর কামে ননমে ছেল।েুখ না ছদখমত 

ছপমলও েষ্ট বুিমত ছপমরনেলাে একটা রুক্ষ আওোজ আর েমন হমেনেল এক রুদ্র দৃনষ্ট ভুটাওোলা ছক প্রতযক্ষ কমর অমনক যেক নদমেনেল। 

 

 ছস ভুটা আর খাওো হেনন আোর নকন্তু অতযি স্বল্প সেে পৃনথবীর সব ছথমক পনবত্র সম্পমকি ছযন আবদ্ধ হমত চমল নেলাে।'দাদা' আোমক 

চকমলট নকমন নদমেনেল। আোর এমলামেমলা শুে চুমল হাত বুনলমে বমলনেল - "  ছন ছবান, এই চকমলটটাই খা" । 

 

অজানা ছকান অনযকার ছবায ছথমকই আনে নননিিযাে চকমলটটা দাদার হাত ছথমক ননমে ছখমে নেলাে। এক টুকমরা তামক নদমত চাইমল ছসই েৃদু 

ছহমস নেনরমে নদমে আোমক ছখমত বমলনেল।  

 

োমির চানরনদক তখন োকা সবাই বড়মদর হাত যমর ছয যার বানড়মত নেমর ছেমে। শুযু দূমরর এক ছকামণ ভুটাওোলা লন্ঠন জ্বানলমে অনযত্র 

যাওোর উপক্রে এ বযস্ত।নকেু েুহূমতির ননস্তব্ধতা ছভমঙ ছসই ছেহেে কণ্ঠস্বর আবার আোমক প্রশ্ন কমর উিমলা 

 

- ছতার নাে কী ? বানড় ছকাথাে ছতার?  

 

তুনে ছথমক তুই এর রূপাির ছকান সম্পকি আমরা আপন কমর ছনওোর পর প্রারনম্ভক  টনা।  
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আহ্লাদী স্বমর আনে আনেমন সােমনর রাস্তাটা ছদনখমে বললাে 

 

-ওই ছতা ওখামন ,আর চারমট বানড় পমর। আোর নাে েুনন্ন। সবাই আোমক এই নামেই ছচমন। 

 

ছবশ েবি কমরই বললাে। দাদা েুচনক ছহমস বলল 

 

- আো তাহমল পাড়ার সবাই ছতামক ছচমন, তা ছবশ। তুই এখামন এতক্ষণ আনেস ছয ছতার বাবা-ো নচিা করমব না?  

 

 েুখটা নীচু কমর চাপা েলাে বললাে, 

 

- তা নচিা করমব। নকন্তু ো বাবা নে বানড়র োনলক।  

 

- োনলক? - নকেুটা আশ্চমযির ভনঙ্গমত প্রশ্ন করল ছস।  

 

- হযাুঁ দাদা আসমল আোর ছকউ ছনই ।আনে এই বানড়মত ছথমক কাজ, কনর ছখমত পাই। 

 

আবার নকেুক্ষণ ননশু্চপ থাকার পর ছস বমল উিল  

 

-সন্ধযা হমে ছেল, ওনারা নচিা করমবন। আর ছদনর না কমর বানড় যা। 

 

আর এক েুহূতি ছদনর না কমর েনল রাস্তা যমর ছদৌমড় চমল ছেমলন আোর আশ্রমে।  নপেন নেমর তানকমে একবার ছদমখনেলাে লযাম্পমপামস্টর 

নটে নটমে আমলা ছথমক এক োোেূনতি দূমর ছহুঁমট চমল যামে। বানড় যাওোর তাড়াে ছয একটা যনযবাদও বলা হল না ছসই নবষমে একটা 

আেমশাস রমে ছেল।  

 

বানড় নেমর যথারীনত োনস অথিাৎ বানড়র োলনকন এর রুদ্রেূনতি দুোমরর সােমন সটান দাুঁনড়মে। সুতরাং আোে আর বাুঁচাে ছক! এমক এমক সবাই 

বকমত লােল। 

 

- ছকাথাে নেমলন এতক্ষণ ?কাজ ছেমল সারা পাড়া  ুমর ছবড়ামনা হমে? কাজ না করমল টাকা পানব না আর টাকা না ছপমল ছখমতও পানবনা 

বমল নদলাে!  
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সেস্ত কথা নাটমকর নচত্রনাটয এর েত েেমজ ছেুঁমথ নেমেনেমলা।আর নতুন কমর ছকান কথাই নবরক্ত কমর না আোমক। শুযু ছসনদন ওই 

েুহূতিগুমলা োথাে ছ ারামেরা করমত থাকমলা। পমরর নদন কাউমক না জাননমে আবার চমল ছেলাে ছসই একই জােোে। এনদক ওনদক ভামলা 

কমর ছচাখ বুনলমে ছনওোর পমর দাদামক ছদখমত না ছপমে েনটা হতাশ হমে ছেল।েমন হল একটা আশা  আোর নদমক হাত বানড়মেও নেনরমে 

ননল।তমব নক আর ছকামনানদনই দাদামক যনযবাদ জানামনা হমব না? েতকাল রামত্র নেমশ যাওো োোেূনতিই নক তমব আোর সামথ ছদখা ছশষ 

ছদখা নেল? এেন অসংখয এমলামেমলা ভাবনা ভাবমত ভাবমত বানড় নেমর এলাে। আবার আমের েুমখ ননমজর জােোে নেমর এলাে ।হেমতা ছসও 

দপ কমর জ্বমল ওিা প্রদীপ, বানকমদর েতই আবার নেনলমে ছেল ছক আর েমন রাখমত এেন ছেমেমক। সবই িাটা েমন হল। 

 

আমরা নদন ছকমট যাে। ছস নদন নবমকলটা নেল আমরা সুন্দর। ছলাভ সােলামত না ছপমর আনেমন ছবনরমে চমল ছেলাে একটা ছকালাহলমক উমেশয 

কমর, ছসই ছকালাহল ছটমন ননমে ছেল একই োমি। নভমড়র োমি ছকেন অসহাে ছবায করলাে পৃনথবীমত আনে একা। সব সম্পকি নকেু েুহূতি 

এর োো েমন হমত লােমলা আোর। তাই তামক ছখাুঁজা ছশষ ছচষ্টা করা ছথমক ননমজমক আটকামত পারলাে না। এই বেমসই ছচষ্টা বৃথা নেরল না 

।কাুঁময আচেকাই ছকউ হাত ছরমখ বনু্ধত্বপূণি আ াত করল। চেমক নেমে নপেন নেমর ছদনখ দাদা এমসমে। চানরনদক ছথমক ছযন কতকামলর 

জনেমে রাখা আনন্দ ন মর যরল আোে। এক োল ছহমস প্রাে নচৎকার এর স্বমরই িাকলাে 

 

- দাদা তুনে!  

 

- ছতামক একটু খুুঁজনে এতনদন যমর! বানড় ছথমক নক ছবমরামনা সুমযাে পাস না আর? 

 

 

সব হতাশা আোর ছথমক েুহূমতির বযবযামনই অমনক দূমর নেনলমে ছেল। 

 

- না দাদা এমস নেলাে। নকন্তু ছতাোমক খুুঁমজ না ছপমে ছভমবনেলাে তুনে আর আসমব না। 

 

 অনভোনী েলাে আনে জানালাে। 

 

- যুর পােলী আনে ছতার জনয ছরাজ এমসনেলাে। সেে টা নিক নেল না .. যাক নেমে। ছতার জনয নকেু নজননস এমননেলাে.... 

বমল, দাদা সাইি বযােটা ছথমক একটা বাি ছবর কমর আোমক নদল। তারপর রাস্তার পামশর ছবনদটাে আোমক ননমে বমস বাি টা খুলমত বলল 

।েুমখ একটা শাি হানস তার। আনেও অমনক ছকৌতূহল ননমে চটপট কমর খুমল ছেললাে বাি টা। ছদনখ একটা নচরুনী, একটা সাবান আর 

এরকেই নকেু প্রসাযনী সােেী খুব আনমন্দর সামথ একটা কষ্ট হমলা .. কারণটা আনে তখমনা বুনিনন। 

 

- পমররবার এেন উসমকা খুসমকা চুমল, এমলামেমলা ভামব ছযন না ছদনখ।আোর োথাে দুবার হাত বুনলমে নদমে বলল- 

 

- আনে এবার আনস ছবান? 
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একটা শব্দ উচ্চারণ করমত পারলাে না। ঋমণর ছবািা নদন নদন ছবমড়ই চমলমে, সামথ সম্পমকির টান। োথার উপর োদ থাকমলই ছয তামক 

আশ্রে পাওো বমল, তা নে। একটা োনুষ ছযন একাই আোর আশ্রে হমে দাুঁনড়মেমে।আোর পনরবামরর সেকক্ষ হমে উমিমে কনদমনই। 

 

এেন কমর অমনক নদন ছকমট যাে।এখন দাদা আোর সব ছথমক ননমজর োনুষ । সব দুিঃখ-কষ্ট নচরকুমটর েমতা ছোটখামটা আনন্দ ছরাজনদন 

দাদা ছক না ছশানামল নদন অসমূ্পণি এখন আোর। দাদা জামন এখন ছয  আনে জানননা আোর বাবা োর পনরচে.. শুযু জানন একজন ভদ্রেনহলা 

আোমক এই বানড়মত ছরমখ ছেমে চার বের বেমস।আনে একটু বড় হওোর পর ছসই ছকাথাে ননরুমেশ হমে ছেমে ।তখন ছথমক এখামনই 

আোর কাজ ,খাওো,  ুে।দাদা জামন, ছয ছরাজ রামত নচমলমকাটা  মরর জানালাটা নদমে এক োনল আকামশর তারা োড়া আোর বনু্ধ ছনই, 

ছেমলমবলা ছনই ,হানস ছনই। পড়ামশানা? সেে ছকাথাে করব ?তাই দাদা আোমক কথা নদমে ছেল, আোমক পড়ামব। সু্কমল ভনতি করামব আনেও 

রাজী হলাে । অত কথা ভানব ননমজ নকভামব পড়মবা, কখন সেে পামবা ।সম্মনত নদমে বমসনে। শুযু কটা নদন পর তা তার কথা রাখমলা 

।আোমক সু্কমল ভনতি কমর নদমলা। নকভামব বানড়র োনসও রাজী হমে ছেল জানা ছনই আোর।আর পরবতিী সেে একটা প্রশ্ন জমন্মনেল, ছসই দাদা 

এত টাকা ছপল ছকাথাে ? অমনক পমর জানমত ছপমরনেলাে, দাদা ননমজ কাজ কমর আোর সু্কমল ভনতির জনয টাকা ছজাোড় কমরনেল। নিক 

কতটা কৃতজ্ঞ হব বা হওো উনচত যারণাে কুমলােনন। বড্ড আজব পৃনথবী ! এতনদন এই বানড়মত থাকলাে ,কই ?তারা ছকন এেন একটা নদমনর 

একটা  ন্টার জনযও আোর এই ছেহ ছদেনন? অমনমকর েুমখ শুমননে ভেবান োনুমষর েমযযই নবরাজোন। না হমতা প্রমতযমকর েমযয ছনই নকন্তু 

আনে নননশ্চত ভামব নচৎকার কমর বলমত পানর আোর দাদার েমযয আনে ছসই ভেবানমক উপলনব্ধ কমরনে ,ওই আশ্বাস করা হামতর েশি আোর 

োথাে ছলমে একটা নননশ্চমি জামল আবদ্ধ কমর নদমেমে। 

 

দাদা না থাকমল কৃতজ্ঞতা নক, ছেহ নক নকেুই ছস বেমস বুিতাে না হেমতা। 

 

তারপর একটা নদন এমলা । ছসনদনটা জীবমনর ছশ্রিতে নদন আোর। ছসনদমনর একটা েুহূতিও আোর েন ছথমক আেৃতুয পযিি েুেমব না।  

 

- েুনন্ন ...েুনন্ন  

 

বাইমর ছথমক একটা ছজারামলা আওোজ আোর নাে ছিমক উিল।আনে তখন ছদাতালার  র পনরোর করনেলাে হিাৎ কমর অত ছজামড় আোর 

নাে শুমন এক বুকটা যড়াস কমর উিল ।তাও আবার খুব ছচনা কণ্ঠস্বর ।দাদার েলা েমন হল ছযন। তৎক্ষণাৎ ছদৌমড় নেমে বযালকনন ছথমক উুঁনক 

নদমে ছদখলাে সমন্দহ টা নিক ,দাদাই এমসমে।নকন্তু সামথ ওরা কারা? দুজন অমচনা োনুষ ,এক েনহলা আর একজন প্রাপ্ত বেস্ক ছলাক।দুজমনই 

ছবশ ভামলা জাোকাপড় পরা, লম্বা চওড়া । দাদা দুই একবার এমসমে এই বানড়মত তাই এই বানড়র ছলামকমদর কামে অল্প হমলও পনরনচত 

হমেমে। আোমক ননমচ িাকমলা। নকেুই ছবাযেেয হনেল না ।যীমর যীমর দাদার পামশ নেমে নেসনেস কমর নজজ্ঞাসা করলাে 

 

- দাদা, এরা কারা? 

 

  সবাই আোর নদমক হানস েুমখ তানকমে রমেমে ,এেননক ওই অমচনা দুজন ও। হিাৎ কমর েনহলা আোমক জনড়মে যমর কাুঁপা কাুঁপা েলাে বমল 

উিল - "আোর ছেমে..."  
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পামশ থানকমে ছদখলাে ভদ্রমলাক অথিাৎ ঐ দুনট ছচাখ েল েল করমে আর েুমখ একটা অিহীন আনমন্দর োপ। আনে হাুঁ কমর ছচমে রইলাে দাদা 

বলল 

 

- নকমর, বাবা ো এমসমে যানব না ওমদর কামে? 

 

আোর কামে সব এমলামেমলা হমে ছেল.. অেষ্ট,  পমর বুিলাে ছয, ওনারা দাদার দুমরর আত্মীে। তারা সিানহীন ।আর আনে অনাথ। এইভামব 

নেমল ছেল অংক। তারা আোমক অবলম্বন অথিাৎ অযািপ্ট করমব বমল এমসমে।োনস ও রানজ। হেমতা তারা এই ছবািার বইমত চােনা। একনদমক 

তামদর ভামলাই হমলা। 

 

কল্পনাতীত নেল ,এেন নদন আোর জীবমন এমস যরা নদল । বাবা-োমের সম্পমকির বন্ধমন আবদ্ধ হমে ছেলাে ।আনে পনরবার ছপলাে ।শুযু োত্র 

একজন োনুমষর োুঁক নবহীন ছচষ্টাে। 

 

আর , নকভামব ননমজর বানড় এলাে, কতটা ছেহ আদমর বড় হমত থাকলাে, ছস বা নাই বললাে । এই নদনটার কথা ভাবমল আজও ছচামখ জল 

আমস , কতখানন কৃতজ্ঞতা পালন কমর ছরমখনে তা ভাষাে সনিকভামব প্রকাশ করা এক সবিজ্ঞানীরও অজানা ছবায হে। তাই প্রনতরামত আকাশ 

ছদখার বদমল অমনক নচনি নলমখ সাোনয হমলও ছসগুমলামক প্রকানশত করার ছচষ্টা কমরনে.. 

 

 

দাদা, 

 

আজ আনে একজন সেল িাক্তার। তার ছচমে বড় একজন সেল োনুষ। আোর এই জীবন ছতাোর ছদওো আোর, আোর কামে ছতা ভেবামনর 

রূপ তুনে, ছতাোর ছথমক নশমখনে নকভামব সনতয োনুষ হওো যাে তাই ছতাোর নামে একটা অনাথ আশ্রে খুমলনে-"ননলে আনন্দ আশ্রে "...জানন 

তুনে খুনশ হমব শুমন। কমব আসমব কাজ ছসমর জানননা ।কত বের ছকমট ছেল ছবানমক নক েমন পমড় না হাজার হাজার কথা জমে আমে 

হাজারটা নচনি জো পমড় আমে.. ছদখা হমল শুযু এতনদমন যমত্ন রাখা িামেনর টা নদমে ছদমবা ছতাোমক , কারণ বুনিমে বলার ছকৌশল এখমনা রপ্ত 

হেনন। আোর তাই িামেনরর পাতার ছলখাগুমলা পমড় অল্প হমলও অনুোন করমত পারমব ছয আোর ছভতর ছতাোর জনয কতখানন সম্মান 

কৃতজ্ঞতা জো আমে। অমপক্ষাে আনে ছতাোর....  

 

         

 

  .   ছলখা ছশষ হেনন। বাবা ননচতলার  র ছথমক ছজামর িাকমে আোর নাে যমর.. 

 

- েুনন্ন !! তাড়াতানড় আে .. ছদখ ছতার দাদার নচনি এমসমে..!!  
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নোন্দমনক 
কেনম - েোয়ন্ত   

কাজল জমল ছ উ ছখমলনে 

      ছদমখনে পানমকৌমড়র িুমব যাওো, 

অদূমর পনর,আটমক আমেন নবশ্বেমন 

      শহমর কী আর আসমব নেমর ? 

      ১০০ নকনে'র তীক্ষ্ণ হাওো ।। 

 

আটমক আনে দনখন ছকানাে 

   পুরমনা ছসন্ট্রাল 

   নখনদরপুমর নিমের বনে ট্র্াে, 

তার েমযযকার পন্থা'প্রজ্ঞা 

   একটু ছবাযহে বাুঁনদক ছ ুঁমষ 

আমন্দালমনর নবনয আজন্মকাল বাে ।। 

 

শূমনয ভামষ নবোনল্লশ তলা... 

   অযথা তাই,নিনঙমে তামক 

   পানখর কামন কথা বলা, 

প্রাচীন ছরামের  ন্টা বাজাে পানমস কযানথড্রাল 

 

শহমর নশমর খুন চমড়মে, 

   অনাদমর উথমল ওমি নশশুশ্রে 

 

যেজ দু-ভাই,জোই োযাই 

   আেবানড়মে এনেমে নেল ভীষণ রামে, 

বানড়মেনেল অযানসি'েুখী োল ।। 
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আ ত ঙ্ক  
কেনম - েোয়ন্ত চযোিোজজী  

এক নদন স্বপ্ন ছদখলাে,  

ছকাপাই নদীর তীমর বমস আনে।।  

রামতর ছবলা.....পূনণিোর রাত হমব।।  

নীল ছজাৎো ... বসি ছনমেমে চানরনদমক....  

ছসখামন ছকামনা উদাসী রাত পানখর প্রমোজন নেল না.....তবু ছস আমে...িাকমে...।।  

এক নীল োনবীমক পামশ ননমে বমস আনে। 

 

নীল শরীর তার...সবিাঙ্গ সুন্দর।  

ছস নীল উে নে..শাি...ভীষণ শাি... ছচাখমক আরাে ছদে...েনমকও।।  

তার ছোলানপ আঙুল আোর হামত .....  

তার চুমলর অোনুনষক সুেমন্ধ ছ ার লােমে .... আত্মসেপিণ কমরনে তার ছকামল।। 

 

হিাৎ ... হিাৎ...োথা তুমল ছদনখ ছসই োনবী ছনই। 

 

চাুঁদ ছেম র আড়ামল  াকা পমড়মে।। শ্মশান হমে ছেমে চানরনদক।।  

আোে আতঙ্ক োস কমর...আনে নচৎকার কমর তার নাে যমর িানক...  

 ুে ছভমঙ যাে....পামশ নবোনাে হাত নদমে ছতাোে খুুঁনজ...তুনে ছনই...  

আবার আতঙ্ক োস কমর আোে।।  
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ভো বলো েো সো 
কেনম - অবিিো দ োষ 

পাুঁচ েুট দমশর ছসৌমেন োথা নীচু কমর সযাুঁতসযামত  রটাে পামে পামে  ুকল। একটা ক্ষীণ আশা নেল, হেমতা রনব ভুল ছদমখমে -

অন্ধকামর ভনতি একটা  মর আস্ত একটা োনুষমক িাউর করা নক এতটাই সহজ, তাও এতগুমলা বের বামদ -রুো হেমতা সনতয এখামন 

ছনই। থাকমত পামর না। 

বাইমর অত আমলা ছথমক এমস ছচাখটা যাুঁনযমে ছেল ছসৌমেমনর। 

বার দুমেক ছচাখ নপটানপট কমর হালকা লাল একটা আমলা অনুভব করল সারা  র জুমড়। 

চারপাশটা একটু ভামলা কমর তাকামতই, সােমন ছথমক কামন এল, 

- “জানতাে তুই আসনব। খবরটা তাহমল রনবই নদল? এমসনেল কালমক নখমদ ছেটামত। আোে ছদমখ পানলমে বাুঁচল।” 

 

ছচাখটা সােমনর নদমক ছ ারামতই লাল 

আমলাে ভনতি  রটার খাটটার উপর ছচামখ পড়ল একটা অবেব -রুো -একটু ছোটা হমেমে, হানসটা একই আমে, ছচাখ দুমটাও একই 

রকে োতাল করা। 

রুো খাট ছথমক ছনমে এনেমে এমস বলল, 
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- “নক ছদখনেস? কতটা বদমলনে। োমের রঙটা ছদখ একই আমে। কামলা। ছদখ।” 

হাতটা অসংমকাচ এনেমে নদল ছসৌমেমনর নদমক। 

দু 'পা নপনেমে এমস ছসৌমেন অসু্ফমট বলমল, 

- “রু…ো…ো..।” 

 

পামশর ছটনবল ছথমক নসোমরট ননমে, ছিাুঁমট গুুঁমজ রুো বলল, 

- “নবশ্বাস কর, আোর বর খুব ভামলা নেল। ভামলাবাসত, আদর করত। শুযু আনে কামলা বমল অন্ধকামর ভামলাবাসত, অন্ধকামর কাপড় 

খুলত। কামলামদর ছয আমলামত ভামলাবাসত ছনই।” 

 

কথার োুঁমকই নসোমরটটা যরামনার জনয লাইটারটা জ্বালাল রুো। এক ননমেমষর লাইটামরর আমলাে রুোর ছচাখ দুমটা ছদখমত ছপল 

ছসৌমেন -আমের েমতাই িলমস ছদওোর ক্ষেতা রামখ। 

 

নসোমরটটা যনরমে একটা সুখটান নদমে রুো ছহমস বলল, 

- “তারপর একনদন ো হব জানমত পারলাে। আোর ছভতর আমরকটা ছকউ। কামলামদর ছতা ো হমত বাযা ছনই। নকন্তু ওরা নকসব 

পরীক্ষা করল, আোর ছপমট একটা ছেমে নেল। এমক ছেমে, তার উপর আোর েতন কামলা োমের ছেমে, ও যনদ কামলা হে, নবমে 

ছদমব নক কমর -ছসই নচিাে িাক্তার ছদখামনার নাে কমর বাচ্চাটা নষ্ট কমর নদল। আোর বর -ও আর নরি ননমত চাইল না। আবার 

আোর ছপমট ছেমে আমস। ইস্। নক হমব। আোমক তাই এখামন ছরমখ ছেল। আমরকটা নবমে কমরমে শুমননে। েসিা ছেমেমক।” 

 

ছসৌমেমনর দে ছযন বদ্ধ  মরর নসোমরমটর ছযাুঁোে আটমক আসল। 

রুো প্রাে তার েুমখর ওপরই ছযাুঁো ছেমড় বলল, 

- “তারপর ছতার ছবৌ ছকেন আমে?” 

ছসৌমেন নামকর উপর হাত নদমে বলল, 

- “হুে। ভামলা আমে।” 

রুো ছহমস বলল, 

- “রনব বলনেল, ছতার নানক এক ছেমে হমেমে?” 

ছসৌমেন োথা নাড়ল। 

রুো একটু এনেমে এমস বলল, 

- “আোর েতন কমর ভামলাবামস ছতামক ছতার ছবৌ? ওর োমের েন্ধটা আোর েতন?” 

ছসৌমেন ছচাখ বন্ধ কমর বলল, 

- “রুো… নপ্লজ।” 
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রুো দু'পা নপনেমে নেমে বলল, 

- “ছকন এমসনেস ছসৌমেন? নক দরকামর?” 

 

োথা নীচু কমর ছসৌমেন বলমল, 

- “আোে ক্ষো কমর ছদ রু। ছসনদন িাকুোর নবরুমদ্ধ আনে েলা তুলমত পানর নন। আনে বলমত পানর নন ভামলাবানস ছতামক। ছচামরর 

েতন কথা নদমেনেলাে একটা লাল টুকটুমক েসিা ছেমেমক নবমে করব। আোে োে কর রু। আনে বলমত পানর নন ছতার ঐ কামলা 

ছচামখ আোর েমর ছযমত ইমে কমর। রু…” 

 

শরীর দুনলমে ছহমস রুো বলল, 

- “নক ভামলা লােমে জাননস কথাগুমলা শুনমত। ভীষণ ভামলা।” 

 

িুকমর উমি ছসৌমেন বলল, 

- “আনে ছতামক এখান ছথমক ননমে ছযমত চাই রু। ছয ভুল আনে কমরনে, তা োে করার একটা সুমযাে ছদ। আনে ছতামক ননমে যাব 

রু…!” 

 

রুো নসোমরমটর োইটা অযামিমত ছেমল বলল, 

- “ছকাথাে? ছতার বানড়?” 

 

থেমক নেমে ছসৌমেন বলল, 

- “না োমন, এইই শহমরই অনয ছকাথাও…!” 

 

রুো েৃদু ছহমস বলল, 

- “োমন শুযু ছতার ছকনা রনক্ষতা হমে থাকব বলনেস? বানড়মত ছবৌ থাকমব, আর ছসই শহমরর অনয ছকানাে থাকব আনে, ছতার 

পুমরামনা ছপ্রনেকা -বতিোন রনক্ষতা?” 

 

নহসনহনসমে ছসৌমেন বমল উিল, 

- “রু… ছতার েুমখ নকেু আটকাে না? এত লাোেোড়া? আনে ছতামক ভামলাবানস…! এখান ছথমক ছবর কমর ননমে ছযমত চাই।” 

 

- “না, েুমখ আটকাে না। ছসনদন ছতা ছতারও েুমখ আটকাে নন ছযনদন পাুঁচবের পর হিাৎ একনদন এমস বমলনেনল ছয তুই আোে নবমে 
করমত পারনব না। আনে কামলা তাই। ছকউ ছেমন ছনমব না। ছসনদনও ছতা ছতার েুমখ নকেু আটকাে নন। তাই না?” 
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রুো এনেমে ছহমস ছসৌমেমনর কলার যমর বলল, 

- “না, েুমখ আটকাে না। ছসনদন ছতা ছতারও েুমখ আটকাে নন ছযনদন পাুঁচবের পর হিাৎ একনদন এমস বমলনেনল ছয তুই আোে 

নবমে করমত পারনব না। আনে কামলা তাই। ছকউ ছেমন ছনমব না। ছসনদনও ছতা ছতার েুমখ নকেু আটকাে নন। তাই না?” 

 

কলারটা ছেমড় নদমে, ছজামর ছজামর ননিঃশ্বাস ননমে রুো বলল, 

- “চমল যা ছসৌমেন। কখমনা আর আসনব না, ভামলাবাসার কথা বলনব না। যা চমল যা। আনে ভামলা আনে, ছকন শুমন যা, এখামন ছকউ 

আোে নেমথয ভামলাবাসার কথা বমল আশা ছদে না। আনে কামলা বমল ছিমল ছদে না। কামলা শরীরটা পাওোর জনয টাকা ছদে। 

বুিনল?” 

 

োথা নীচু কমর দাুঁনড়মে থামক ছসৌমেন। 

ছবাবা বচবের ইমোরি 

-এই তুই আোর নেনজি বইটামক দানেমে দানেমে ভূত কমরনেস ছকন ছব? 

  (৩) 

           - ওটা একটা প্রকল্প চলনেল.. এেননমত বইটা আনে পড়ার জনয ননইনন ছর 

 

-পড়ার জনয ননসনন োমনটা কী? কীমসর প্রকল্প!!!!  

 

            - ইউজ্ অযান্ড ছরা ছপন চালু করা প্রকল্প 

 

-****** আজমক বযামচ পড়মত আে তুই.... 
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নীরা 
কলমে -  বসুনপ্রো বিী 

সুদী ি পাুঁচবের পমর হিাৎ ছদখা পাুঁচরাস্তার ছোমড়। 

নবনস্মত হলাে আনে ছতাোে ছদমখ 

সঙ্গী নেল ছসই সাইমকলনট ,পরমণ আোর নপ্রে পাঞ্জানবটা 

স্বণিনজৎ তুনে ছকেন আে? 

েমন পমড় নক ছসই পািশালার কথা 

কত েল্প কত সৃ্মনতমত আুঁকা 

নদমনর ছশমষ আদুমর েলাে কত েল্প বলমত তুনে, 

ছতাোর স্বমর,ছতাোর স্বমপ্ন  ুনেমে পড়তাে আনে  

রাত গুনল আোমদর এেনন ছকমট ছেমে 

কত অনভোমন কত অনুমযামে, 

ছশষমবলাে উপহার নদমেনেমল আোে ছতাোর নপ্রে নীরা ছক 

আনে আজও রক্ষা কনর আোর কনবতার কযানভাস এ  

ছতাোর নীরা নচরকাল ছতাোরই থাকমব । 

তুনে নক কখনও নীরার হমত পারমব? 

কী ছো বল ? 
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      প্র স্থা ন     
                     কেনম - েোময চযোিোজজী 

 

 

চমল যানে এবার, ছভজা নশকড় ছেমড়  

শহর তুনে সেমের োন নলমখা বৃনষ্টমত একলা নভমজ 

 

েৃত রাস্তারা অমলৌনকক ছপাশামক, তারা গুনমব নিক।  

 

ছেমড় যানে সব, পুমরামনা বনু্ধ ছেমড়  

ছখলাযুলা তুনেও নটে পানেও আবার নতুন কমর  

এই  ামসর স্তর আমরা িাপসা হমব, ননমজমক নচনমব ছরাজ।।  

 

শুযু ছহমর যাওো কান্নার নপেুটান থাকমবনা,  

থাকমবনা ওই সেমের নদমক ছরামত ভাসা  

আোর নেটামরর স্বমপ্নরা ভামলা ছথমকা  

অনয জন্মািমর ছতাোর সমঙ্গ নেমশ থাক কথা। 

 

আবার নতুন কমর নকনব ছভামরর আমলা  

এখন দৃনষ্ট নাহে অন্ধকামর নবনক্র থাক 

 

সাহস ছজাোড় করুক ভামেযর প্রতারণা  

সযামটলাইমটর িামক নেরব আবার আজ। 
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কৃষ্ণকমল  
কলমে - অণিব নাথ  

 

- তারপর ? 

- বানড় োড়লাে, পমর রইল জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। নকন্তু কপামল সুখ সইল না, 

ছপ্রমের ছথমক যেি অমনক বড়। কামেমরর বুমক েুনর োরমত আর ছেমের কাপড় 

খুলমত সবাই ভামলাই পামর। বাবার কৃষ্ণকনল হমে ছেল রামতর কৃষ্ণবাই।  

ছন বাবু, ছন ছখাল, এত কথা ভামলা লােমে না।  

বুিনল ছতা, সব কৃষ্ণকনল ছতা আর কনবতাে থামক না। 
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বকউ সখাোঁে রায়খ না 
কলমে - অনভমষক চক্রবতিী 

 

অমনক ভামলাবাসা আমে যা পূণিতা পােনা, তার েমযয নকেু ভামলাবাসার েল্প জানত যেি সোজ ইতযানদর চাপ এ োিপমথই হানরমে 

যাে।তামদর ছখাুঁজ ছকউ রামখনা।আজ  আপনামদর এরকেই নকেু েল্প ছশানামবা,ছকউ হেমতা বাস্তমবর নেল খুুঁমজ পামবন।আসমল এই েল্প 

গুমলা আোর েমল্পর সামথ একটা সূমত্র বাুঁযা ছসটা ননমজরাই বুিমত পারমবন।ওহ আোর নােটাই বলা হেনন, নেস্কার আনে ছোহাম্মদ উসোন 

আলী।বনু্ধরা আলী বমলই িামক।আোর েল্পটা সবার ছশমষ ছশানামবা,আমে অনযগুমলা বমল নন। 

 

আোর আপা তাবাস্সুে।ছোটমবলা ছথমকই পড়ামশানাে ছবশ ভামলা,ছদখমতও যমথষ্ট সুন্দরী।আোমদর পনরবামর ছেমেমদর উেনশক্ষাে ছকামনা 

বাযা নেমলানা।সু্কল এর েনন্ড ছপনরমে আপা ভনতি হমলন কমলজ এ।অমনক বনু্ধ বান্ধব হমলা।আপা একটু লাজুক প্রকৃনতর,নবমশষত ছেমলমদর 

বযাপামর।আপার ছসৌন্দমযি কমলজ এ অমনক ছেমলই তার প্রনত নেদা।আপা লক্ষ কমরনেমলন তারই নিপাটিমেন্ট এর একনট ছেমল- রজত 

েুখাজিী প্রাে ই ক্লাস চলা কালীন তার নদমক নকরকে হা কমর তানকমে থামক।ওর দৃনষ্টর েমযয ছকামনা লালসা নেল না,একনদন নটনেন টাইে এ 

রজত ছক ক্লাস এর বাইমর যরমলন। 

-এই রজত ছশান 

-আোে িাকনেস? 

-এখামন রজত নামের ছতা আর ছকউ ছনই েমন হে। 

-ও, বল... 
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-তুই নক নকেু বলনব আোে? 

-ছকাই না ছতা। 

-তাহমল ক্লাস এর েমযয ওরকে হা কমর তানকমে থানকস ছকন? 

নকেুটা অপ্রস্তুমত পমড় ছেল রজত,নক বলমব ছভমব ছপমলানা। 

শুরুটা এভামবই হমেনেল,যীমর যীমর ছনাটস ছদওো ছনওো,গ্রুপ স্টানি,দল ছবুঁময নপকননক করমত যাওো এসমবর েমযয তারা কখন ছয এমক 

ওপমরর কামে চমল এমসনেল ননমজমদর ই ছখোল ছনই।ছসমকন্ড ইোর এ দুেিাপূজাে সব বনু্ধরা নেমল যখন িাকুর ছদখমত ছবমরামলা,অমনক কমষ্ট 

আপার বান্ধবীরা আবু্ব ছক বমল রানজ করাে, নকন্তু একটা শমতি সমন্ধ ৭টার েমযয বানড় নেরমত হমব। 

সনতয কথা বলমত এই প্রথেবার আপা দূেিা িাকুর ছদখমত ছবনরমেনেল, ঈদ োড়াও ছয ছকামনা উৎসব এ এত্ত আনন্দ হে,তা এই প্রথে অনুভব 

করমলা আপা। 

িাকুর ছদখার নভমড়র োমি হিাৎ রজত হাত টা ছচমপ যমর বমলনেল 

- কতটা ভামলাবানস,বুনিস না? 

-না রজত এটা হে না,তুই নহনু্দ আর আনে.... 

-েুসনলে তাই ছতা? তামত নক ভামলামবমসনে ছতামক,দুননোর সামথ লড়মত রানজ আনে। 

 

দুমচাখ োনপমে জল এমসনেল আপার, না বলমত পামরনন।বেস ই বা কত,ভামলাবাসার হাতোননমক অস্বীকার করমত পামরনন।ননমজর কমর 

ননমেনেল রজত ছক।েমন েমন ননমজমক নহনু্দ বানড়র বউ ছত পনরণত করার যথাসাদ্ধ ছচষ্টাে ননমোনজত কমরনেল।ননমজমক নহনু্দ বানড়র ছবৌ 

নহসামব োনামনার জনয,নদমনর পর নদন,লুনকমে িাকুর পুমজা কমর ছেমে....দুেিা পুমজামত লুনকমে অনয পাড়ার পযামিমল নেমে উমপাস কমর অঞ্জলী 

নদমে এমসমে,যামত ছকউ নচনমত ছপমর না বমল ছদে, "আমর,ও ছতা ছসখ সাহামবর ছেমে না!!"  

 

োিুোশন কেনপ্লট হমে,োস্টাসি ও ছশমষর নদমক আবু্ব এনদমক আপার সম্বন্ধ ছদখা শুরু কমরমে,ওনদমক রজত েুমখ যাই বলুক বানড়মত 

তাবাসসুমের কথা বমল উিমত পামরনন।কারণ তার বাবা ছোুঁড়া যানেিক নহনু্দ,বানড়মত দুমবলা নারােণ ছসবা হে।আপার ছজারাজুনরমত ছযনদন রজত 

প্রথেবার ওমদর বানড়মত ননমে যাে, আপা যখন রজত এর ো ছক প্রনাে করমত যাে, নাে শুমনই উনন দু পা নপনেমে যান,ওর বাবা ছতা েুখ 

দশিন পযিি কমরন নন। 

চরে অপোননত হমে নেমর আমস আপা। 

পমর এক কেন ছফ্রন্ড এর েুমখ শুমননেল,ছসনদন তাবাস্সুে চমল আসার পর,রজত এর বাবা ছোেূত্র েঙ্গাজল এ পুমরা বানড়র শুনদ্ধ করণ 

কমরনেমলন। 

ওরা ছভমবনেল লড়াই ছতা সমব শুরু,দুজমনই দুজমনর বানড়মত তামদর ভামলাবাসার কথা জানাে। আবু্ব রানজ না হমলও আপনত্তও কমরন নন।নকন্তু 

ছবুঁমক বসমলন রজমতর বাবা।ছেমলমক অমনক ছবািামনার ছচষ্টা করমলন ছয ছো োংস ভক্ষণ কারী ছকামনা েুসনলে ছেমে কখমনা নারােণ ছসবা 

করা নহনু্দ ব্রাহ্মণ বানড়র েৃহবযূ হমত পামরনা। 

আপা পমর খবর ছপমেনেমলন ছয রজত এর বাবা ো ওমক তারাপীি এ ননমে নেমে যজ্ঞ কমরনেমলন,ভামলাবাসার ভুত তাড়ামনার জনয।এরেমযয 

রজত ও যীমর যীমর ছযাোমযাে বন্ধ কমর ছদে,চাকনর ননমে চমল যাে নদনল্ল।ছসসেে আপা খুব অসুস্থ হমে পমড়ন,নাওো খাওো একপ্রকার বন্ধ 

হমে যাে, সারানদন কান্নাকানট কমর শরীর ছভমঙ্গ যাে। 
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বের  ুরমতই,উপাে না ছপমে আবু্ব তার পনরনচত ছসৌনদ আরমবর এক বযবসােী বনু্ধর সামথ আপার নবমে নদমে ছদন।রজত আর কখমনা 

তাবাস্সুে এর ছখাুঁজ ছনেনন।আপার েমতা ছসও হেমতা আজ সংসারী,নকন্তু ওমদর ভামলাবাসার েল্পটা এভামবই ছশষ হমে যাে। 

 

এমতা ছেল প্রথে েল্প এবার আনস আোর নিতীে েমল্প,এটা আোর বান্ধবী আরনত ছক ননমে।আরনত েন্ডল।খুব ছোটমবলার সু্কল এর বনু্ধ।কমলজ 

আলাদা হওো সমেও বনু্ধত্ব টা ছবশ ভামলাই নেল।একনদন ছবশ রামতর নদমক হিাৎ ওর ছোন 

-হযামলা, আলী...নফ্র আনেস একটু? 

-হযা বলনা,হিাৎ এসেমে? কাকু কানকো নিক আমেন ছতা? 

-আমর যুর বাবা ওসব নকেু না,ছতামক একটা কথা বলার নেল... 

-হযা বলনা....মপ্রে করনেস,তাইমতা?? 

-হুে,তুই নক কমর জাননল? 

-অমর খবর হাওোে ভামস কাকা...তা ছেমলটা ছক??? 

-ওই জনযই ছতামক ছোন করা... 

-োমন??? টকানল ছতা করলাে না,এবার নক করমবা? 

-আমর ওসব নকেুনা,আোর কথাটা েন নদমে শুননব... 

-ওমক বল...শুননে... 

-ওর নাে রনহে, পাকি সাকিাস এ বানড়,ছতামদর কাস্ট এর ই।আনে না ওমক খুব ভামলাবানস।ও বমলমে,ও আোে নবমে করমত রানজ আমে নকন্তু 

আোে যেি ছচঞ্জ করমত হমব।তামত অবশয আোর ছকামনা অসুনবযা ছনই।তুই শুযু আোে ছতামদর নরচুোল গুমলা বা ননেেগুমলা একটু নশনখমে 

নদনব? 

-নক? দাুঁড়া দাুঁড়া...নক বমক চমলনেস তুই? োথা খারাপ হমলা নানক ছতার 

-োথা খারামপর নক আমে! 

-ছতার বানড় ছথমক ছেমন ছনমব? 

-না োনমল পানলমে যামবা... 

- কাকু কানকো কষ্ট পামবন না? ছতামক োনুষ করমলা,আর তুই এভামব ছেমড় চমল যাওোর কথা বলনেস? 

-ছশান জ্ঞান ছশানার জনয ছতামক ছোন টা কনরনন,আোর লাইে আনে যা খুনশ করমবা,তুই ছহল্প করমত পারনব নকনা বল..... 

 

পানরনন ছসনদন ছোটমবলার বনু্ধটামক ছবািামত,ছভমবনেলাে ভামলাবাসা হেমতা এরকে ই হে। হযাুঁ,ওমক ছহল্প কমরনেলাে।খুব ননিা ছভামর আর 

ছোপমন আদাব কােদা সব নশনখমেনেলাে। 

জামনন খুব আশ্চযি হমেনেলাে এটা ছদমখ ছয পােনলটা ছস বের ছথমক খুব েন নদমে ছরাজা রাখমত শুরু কমরনেল।ছকউ জানমতা না,জানতাে 

শুযু আনে আর রনহে।  

অমনক ছচষ্টা কমরনেলাে ছবািামত ছয লড়াই টা সহজ হমব না,কারণ নহনু্দরা ছযেন ছোুঁড়া,আেরাও যমেির বযাপামর খুব ছোুঁড়া,শত অনানশষ্ট হমলও 

যমেির অবোননা আেরা একদে ই োনননা।  
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পারনবমতা োননমে ননমত,ছহমস বমলনেল ভামলাবাসার জনয সব করমত রানজ। 

খুব ননিা ছভামর ৮ বের যমর রনহে এর অমপক্ষা কমরনেল,ছরাজাও ছরমখনেল প্রনতবের,ঈদ ও োননমেনেল প্রনতবের আোমদর সামথ,নকন্তু.... 

হযা নিক ই যমরমেন রনহে ছেমরনন।সেটওেযার ইনঞ্জননোর হওোে ছটিাস নেমেনেল চাকনর ছপমে,ছসবের বাবা ো ছক ননমে েক্কা নেমেনেল 

হজ করমত,আরনতমক স্কাইমপ ছত বমলনেল,ওই পনবত্র জােোে ছতই ওর বযাপামর বলমব বাবা ো ছক, 

পামরনন বলমত। 

নেমরনেল নববানহত অবস্থাে,ওর বাবা ো নানক আমে থাকমতই সব নিক কমর ছরমখনেল ওর জনয,অথচ ও নকেু জানমতাই না।জানন 

নবশ্বাসমযােয লােমে না,আোর ও তাই েমন হমেনেল,নকন্তু ততক্ষমন যা হবার হমে ছেনেমলা।  

ওই ৮ বেমর আোর বনু্ধটা োননসক আর শারীনরক ভামবও রনহে এর কামে ননমজমক সেপিন কমরনেল,খবর টা ছপমে ছকেন পােল পােল 

অবস্থা হমেনেল,দু দুবার আত্মহতযা করমত ছেনেমলা,পামরনন। 

নবশ্বাস করমবন নকনা জানন না ওমক েূলমরামত ছেরামত প্রাে ২ বের নরহাব এ রাখমত হে,ওখামনই রামকশ এর সামথ ওর আলাপ।রামকশ 

সবনকেু ছজমনও ওমক নবমে করমত রানজ হমেনেল। 

রনহে ও আরনতর েমতা ননমজর সংসার এ বযস্ত,শুযু আরনতর ছচামখর ছতালার কানলটা এখমনা জানান নদমে যাে ওমদর ভালবাসার ছখাুঁজ টা 

ছকউ আর ছকামনানদন ও ছনেনন। 

 

ভাবমেন এসমবর সামথ আোর নক সম্পকি,তাইমতা? ওই ছয েমল্পর শুরুমতই বমলনেলাে না ছয সব েল্প গুমলা একটা সুমতাে বাুঁযা।নিক 

যমরমেন সুমতা টা হমলা হানরমে যাওো ভামলাবাসার।ছবনশ ছহজাব না,ছোট কমরই বনল আোর েল্প টা। 

 

সু্কল কমলজ ছপনরমে ছেলাে নকন্তু একটাও োলিমফ্রইএন্ড জুটমলা না,যনদও েনহলা েহমল ছবশ ছেোস নেলাে।তবুও নিক েমনর েমতা কাউমক 

পাইনন।ছপলাে,চাকনর করমত এমস।  

একটা নরমেল এমস্টট ছকাম্পানন ছত একাউমন্টন্ট নহসামব জমেন করলাে।সব ভামলাই চলনেল,সুরটা কাটমলা নবশ্বকেিা পুমজার নদন।ওই নদন 

ছকাম্পাননর োনলক নদনুবাবু োমন দীমনশ পামন্ড তার পনরবামরর সকমলর সামথ অনেস এর নতুন কেিচারীমদর আলাপ কনরমে নদমলন,কারণ 

পুরমনারা পূবি পনরনচত।আলামপই ছচাখ আটকামলা ওনার ছোট ছেমে নরোর ছচামখ,েমন হনেল ছযন জন্ম জন্মাির যমর ওমক নচনন।েমন েমন 

ননমজমকই যেকালাে ছয ছকন বাবা বােন হমে চাুঁমদর নদমক হাত বাড়াস। 

শুনলাে নদনুবাবু বলমেন ছয নরো কাল ছথমক আোমদর অনেস জমেন করমে,ও নানক CA পড়মে,অনেস এমল ওর প্রমজক্ট এর কাজ ও 

হমব।আোে আলাদা কমর ছিমক বলমলন- আলী তুনে নরো ছক এনসস্ট করমব।শুযু অনেস নে আোমদর সাইট গুমলা ও ওমক ছদখামব,ওর 

দানেত্ব ছতাোে নদলাে।ড্রাইভ করমত জান ছতা? আোর একটা োনড় ছতাোর কামে রাখমব সেসেে,ছযন আোর নরো োমের ছকামনা অসুনবযা 

না হে।আর হযা,এজনয ছতাোর ইননক্রমেন্ট করলাে। 

 

সনতয বলনে,ননমজর কানমকও নবশ্বাস করমত পানরনন,নতুন চাকনর,৩ োমসর েমযয ইননক্রমেন্ট আবার হামতর েুমিাে চাুঁদ থুনড় নরো।ছসনদন 

সারারাত  ুমোমত পানরনন,পমরর নদমনর সকামলর অমপক্ষাে।  

শুরু হমলা আোর নতুন পথ চলা।কখন ছয নরোর নেগ্ধতাে ছপ্রমে পােল হমেনে বুনিনন।নদমন ৮  ন্টা একসামথ কাটামনা, কামজর সূমত্র নরোর 
কামে আসমত থাকলাে।কামজর কথা োড়াও আোমদর েমযয সবরকে আমলাচনা হমতা।যীমর যীমর নরো বুিমত পারমলা আনে ওমক 
ভামলামবমস ছেমলনে।বাযা নদমলা না ও,কারণ ততনদমন ও আোে খুব ই ভামলামবমস ছেমলমে।কামজর অনেলাে নবনভন্ন জােোে আোমদর 
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 ননষ্টতা বাড়মত লােমলা।ছলামকর ছচাখ এড়ামলা না ছসটা। 

 

নদনুবাবুর কামনও ছপৌোমলা ছসটা।জানতাে নদনু বাবু একসেে িাকসাইমট এ গুন্ডা নেমলন,পনলনটকাল কামনকশন ও প্রচুর,একনদন অনেস এ 

রাত কমর ওনার ছচম্বার এ িাকমলন,উনন েমদর ছনশাে চুর। প্রচুর োলেন্দ করমলন,ছটনবল এর উপর একটা টাকা ভনতি বযাে আর একটা 

নপস্তল রাখা,নহনন্দ নসমনোর নভমলন বাপ ছদর েমতা অপসন নদমলন-আোর ছেমের বদনাে না কমর টাকা ননমে ছকমট পড় নাহমল প্রাণ 

ছখাোনব। 

আনেও নহমরা বমল কথা,বললাে- ভামলামবমসনে,নপেু হিমবা না,নরোও ভামলাবামস আোে। 

- নরো ছেমল োনুষ,ও ভামলাবাসার ছবামিটা নক ছহ ছোকরা।তুই আোর টাকার ছলাভ এ ওর োথাটা নচনবমেনেস।টাকা ননমে ছকমট পড় 

নমহামল নকন্তু ছতার লাশ ও খুুঁমজ পামবনা ছকউ। 

-আনে নরো ছক োড়া বাুঁচমবা না,আর নরো ছক ছযাকা নদমতও পারমবা না। 

 

অমনক বড় বড় িাোলে নদমে বানড় এমসনেলাে ছসনদন।থানা পুনলশ অমনক নকেুই হমলা,জানন সব ই ওমদর ছকনা আমে।যেি ননমেও ইসুয 

বানামনা হমলা,লাভ নজহাদ নাে নদমলা।নকন্তু তবু দোমত পারমলা না। 

ছবশ নকেুনদন পর অমনক লুনকমে খালপাড় এ নরোর সামথ ছদখা করমত ছেনে,জানননা ছকামত্থমক একদল ছেমল এমস োরমত লােমলা 

খুব।নদনুবাবুও নেমলন, নরোমক টানমত টানমত োনড়মত তুমল ননমে চমল ছেমলন।েুমখ যতই নহমরা বনল,নসমনোর নহমরামদর েমতা এতগুমলা 

ছেমলর সামথ লড়ার ক্ষেতা আোর ছনই,চলমত থাকমলা নকল চড়  ুনস লানথ, দুজন এমস ছবশ কমেকবার চপার নদমে ছকাপামলা। বযাস,তারপর 

আর জ্ঞান ছনই,যখন একটু জ্ঞান নেরমলা বুিলাে ছকান ছরল লাইমনর যামর পমড় আনে।খুব জলমতষ্টা পানেল জামনন,েলাটা শুনকমে 

এমসনেল,নকন্তু ওিা ছতা দূমরর কথা ছচুঁনচমে কাউমক িাকার ক্ষেতাও ছনই।আর নকেু েমন ছনই। 

 

আজ আোে কবর নদমত ননমে এমসমে। অমনমকর সামথ আপা, আরনত দুজমনই এমসমে,নরোও এমসমে একটা ছবারখা পমর যামত ওমক ছকউ 

নচনমত না পামর।আোে োনট নদমেই চমল যামব,নকেুক্ষন পর ওর অমিনলোর ফ্লাইট আমে,হেমতা আর ছকামনানদন ই নেমর আসমব না। 

 

নক ভাবমেন আনে ভূত, না না ভূত টুত নই েশাই, আনে ভামলাবাসা। জামনন ই ছতা ভামলাবাসা রা কখমনা েমর না,শুযু হানরমে যাে। এখন 

কনদন খুব মহনচ হমব,নবনভন্ন নেনিোে আমলাচনা চলমব,নবনভন্ন রাজনননতক দমলর ছলামকরা আোর বানড়র ছলামকর কামে েুমট আসমব, নামতা 

ছকামনা FIR োইল হমব,নামতা ছকামনা আসানে যরা পড়মব,নামতা কারুর সাজা হমব। আোর নক ছদাষ নেল বলুন ছতা? ভামলাবাসা? 

 

নকেুনদন পর সবাই সবনকেু ভুমল যামব,আোর েৃতুযর খবর টা ছয কােমজ ছবনরমেমে তামতই নকেুনদন পর ছিাঙা বাননমে চপ েুনড় খামবন 

আপনারা।শুযু আপা,আরনতর েমতা আোর ভামলাবাসা টাও হানরমে যামব পাতার ভাুঁজ এ।নকেু নকেু ভামলাবাসার ছখাুঁজ ছকউ ছকামনানদন 

রামখনন,রাখমবও না। 

ভামলা থাকমবন।  
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WITH PEN -  SHOUNAK GANGULY 

I wish I had the time to grieve, a moment to shed some hurtful tears,  

I wish someone would soothe my sorrow and whisper solace in my  

ears.  

But Time, She spreads her wings and flies, while groan and slight my  

fate,  

But Fate is trapped in misery's cage, till I open fortune's gate.  

The Southern Winds are bringing warmth and sweet smell of Spring  

to me,  

The ice melts, the birds sing and clothes are stitched for naked trees.  

The cuckoo sings and I sing along the songs of joy, the days fine.  

But,  

I have to sprint, I have to run, because I have to meet the time. 
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সিখা হয়ি েযল 
    কেনম - মধুশ্রী চক্রির্ত্জী 

         (১) 

--“কীমর ওঠ্।কটা বামজ ছদখ!!উেেে এই বদ অভযাস টা আর ছেল না।” আতিনাদ আর নচৎকার ছেশামনা এক অদূ্ভত স্বমর বাুঁশরীমক িাকল 

ওর ো সুরঞ্জনা। 

--“কী ো হমলা টা কী।দাুঁড়াও না উিনে” ুে ুে েলাে বলল বাুঁশী োমন বাুঁশরী।বাুঁশরীর ছথমক বাুঁশী নামেই ছবশী comfortable ও। 

 --ছদখ োেন এরপর নকন্তু আোর আর ছকামনা দানেত্ব ছনই এই আনে বমল নদলাে...আজ বামদ কাল ছতা বানড় ছেমড় চমল যানব।তখন ছক 

এভামব ছিমক তুলমব ছসটাই শুযু ভাবনে। 

--উেেে!!ো তুনে আবার আোর নবমে ননমে পড়মল ছতা!! 

--যাহ্ নবমের কথা কখন বললাে।ছহ িাকুর এই ছেমে-ছক ননমে আনে কী কনর। 

-- “আবার সকাল সকাল িাকুরমক িামকা ছকন।িাকুমরর-ও ছতা  ুে টুে পাে নানক।ছবকার সকাল সকাল ছিমক disturb করমো।” বমল বাুঁশী 

ছহমস উিল। 

--িাকুর ছদবতা ননমে আবার োজলানে!!!তা কাল ছয সকামল ছতার নদল্লী যাবার ফ্লাইট ছসটা নক েমন আমে না ভুমল বমস আমো শুনন। 

সনতযই বাুঁশী একদে ভুমলই ছেনেল।যড়েড় কমর উমি বসল বাুঁশী।ছোন টা ছচক্ করল।নাহ্ ছকামনা ছেমসজ বা ছোন নকেুই ছনই সেুর।এত 

ছোন এমতা ছেমসজ এমতা ই-ছেল ছকামনাটার-ই ছকামনা নরপ্লাই কমরনন সেু। 

বাুঁশী নদল্লী চমল যামে।আর তার আমে একবারও সেুটার সামথ ছদখা হমবনা বাুঁশীর।েনটা খারাপ হমে ছেল বাুঁশীর। 

“কমতা কথা বলার নেল ছতামক সেু।কমতা কথা জমে নেমলা।ছভমবনেলাে যাওোর আমে ছদখা না ছহাক্ একবার কথা অিত হমব।”  

          তমব যার সামথ চার-পাুঁচ বের ছকামনা কথা ছনই, ছদখা ছনই তার জমনয হেমতা এমতা টান থাকাই উনচৎ নে। “আোরই ভুল।” 

এইসব ভাবমত ভাবমতই নবোনা ছেমড় উিনেল বাুঁশী।হিাৎ ছোনটা ছবমজ উিল।সব ভাবনা নশমকে তুমল তনড় নড় ছোনটা যরল বাুঁশী। 

নাহ্ সেুর নে ঋনতর ছোন। 
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পাুঁচ বনু্ধ ওরা।না শুযু বনু্ধ নে they are just like a family...আনদ োমন আনদ্রতা, রাহুল আর বাুঁশী অযান্ড সেু োমন সেুদ্র...তমব নকনা বাুঁশী 

আর সেু র কথার ছথমক িেড়া আর কামজর ছথমক োরনপট টাই ছবশী হে। 

--“বল্ এই সকাল সকাল হিাৎ আোমক নক েমন কমর?এইসেে ছতা তুই ছতার বমরর কথা ভানবস্ ।আজ হিাৎ আনে ছকন??কী দানব??” বাুঁশী 

কাটাকাটা ভামব বলল ।। 

ঋনত জামন বাুঁশী এরেই।ছভমবনচমি কযালকুমলশান কমর ছকামনা কাজই বাুঁশীর িারা আজ অবনয হমে ওমিনন।ওর এই স্বভামবর জমনযই ওমক 

ভুল ছবািার োনুমষর সংখযাটা প্রচুর।নকন্তু বাুঁশীর তামত as usual নকেুই যাে আমসনা।আর ঋনত ওমক হামড় হামড়  ছচমন বমলই বলল... 

“আমর আমর ছব্রক ছদ ভাই ছব্রক ছদ।বমকই চমলমে বমকই চমলমে।উেেে।। 

 ছশান কাল ছতা তুই চমল যানেস।যাওোর আমে একটা লাস্ট নেট করমল ছকেন হে?” 

“আোর ওমতা টাকা ছনই”, বাুঁশী বলল... 

-- “নকপমট একটা।ওেন উদার কাকু কানকোর ছেমে হমে ছয তুই এেন নকপমট নক কমর হনল ছসটাই শুযু ভানব আনে।সবই কপাল কপাল”, 

ঋনত বলল... 

এনদমক বাুঁশীর পারদ চড়মে.... 

-- “ছতার ভাবনা নচিার ছসশন ছশষ হমল ছোনটা ছরমখ উদ্ধার কর।সকাল সকাল জ্বালাস্ না ঋনত।েুি নিক ছনই োথা েরে হমে আমে।” বাুঁশী 

বলল। 

-- “ওওওও এই বযাপার!!এ আবার নতুন কী!!মতার োথা কমবই বা িান্ডা থামক ভাই। 

ছস যাই ছহাক্ তুই নকন্তু আজ আসনেস অযান্ড দযাটস্ োইনাল।আর না এমল ছতার নযাকানে আনে ছবর করমবা। নস নস 2 নিক সমন্ধয 6টাে।” 

বাুঁশী নকেু বলার আমেই ঋনত ছোনটা ছরমখ নদমলা। 

বাুঁশীর ছয যাওোর ইমে ছনই তা নে।এত নদমনর বনু্ধ ওরা কমতা সৃ্মনত ওমদর সামথ।নকন্তু ওই সেস্ত সৃ্মনত নভমড় ছতা সেু ও রমেমে আমষ্টপৃমষ্ট 

জনড়মে। 

নবোনা ছথমক ছনমে আেনাটার সােমন দাুঁড়ামলা বাুঁশী।খুব কষ্ট হমে।কী কমর সেু সব ভুমল ছেল এক ননমেমষ।ছচাখ দুমটা েলেল করমে ছচাখ 

নদমে জল পড়মব নিক এই সেে বাুঁশী ননমজই বমল উিল 

“শালা উনচ্চংমড় শালা েনড়ং শালা েুুঁমচা।ছতার েমতা একটা ছোমটামলাক আপমদর জনয নকনা কাুঁদমব বাুঁশরী নেত্র।ছনা ছনভার।ছতামক আসমতও 

হমবনা ছদখাও করমত হমবনা।তুই যার সামথ আনেস থাক্ ছে আোর নক??”  

রামে েজেজ করমত করমত ছফ্রশ হমত ছেল বাুঁশী।সুরঞ্জনা হামত ছলবুর সরবৎ ননমে সব ছদখমত থাকমলা চুপচাপ। 

 

                   (২) 

সারা সকাল সারা দুপুর জুমড় লযাদাসন করার পর বাুঁশীর েমন হল “নাহ্ এবার ছবমরামত হমব”। নড়মত তখন সামড় নতন। 

সারাটা দুপুর একটাও কথা বমলনন বাুঁশী।সূরঞ্জনাও ছবশী  াটামত যােনন কারণ তার ছেমেমক ছস ভামলা েমতানই ছচমন।তাই শুযু শুযু  তৃতীে 

নবশ্বযুদ্ধ বাুঁযামনার ছচমে চুপচাপ সবনকেু ছদমখ যাওোই ভামলা বমল ছস নসদ্ধাি ননমেমে। 

-“ো ওওওওওও োআআআআআআ।আমর যুমত্তার ছকাথাে তুনে!! 

যুর বাবা এ েনহলা ননশ্চই আমের জমন্ম নপ.নস.সরকামরর ছবান নেমলা।ছকাথাে ছয যাে!!! 
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োআআআআআআআ ওওওওওওও োআআআআআ”ননমজ ননমজই ছচুঁচামত থামক আর কী পমড় ছবমরামব ছসটা ভাবমত থামক বাুঁশী। 

নকেুক্ষণ পর সুরঞ্জনা কাপমড় হাত েুেমত েুেমত এমস বলল “ওেন কমর ছচুঁচামনার কী আমে োেণ।ছযন িাকাত পমড়মে বানড়মত।“ 

-“তা ছতাোরই বা নেমসস্ ইনন্ডো হমে নপ.নস.সরকার এর েযানজক ছদখামনার নক আমে??”বমল রাে ছদখামলা বাুঁশী 

-“ছদখ্ োে কামজর কথা বল্।আোর নকন্তু ছেলা কাজ পমড় আমে।বামজ বকার েমতা অমতা সেে আোর ছনই।” 

-“নসমলক্ট ওোন োদার ইনন্ডো”বাুঁশীর এক হামত একটা হলুদ নট-শাটি আর আমরক হামত আমরকটা লাল কুনতি। 

-“এসব কী?শানড় পড়্ োেণ”বমল সুরঞ্জনা ছননভ বু্ল আর লামলর হাফ্ হাফ্ হযান্ডলুে টা ছবর কমর নদমলা... 

-“আমর সাবাস্!হমলা টা নক ছতাোর ো!!!আোমক ছতা ননমজর শানড় যরমত পযিি দাওনা।আজ এমকবামর পড়মত নদমো ছয বমড়া। 

আোর ো-টা ভামলা হমে ছেমে িাকুর তুনে আোর কথা শুমনমো। 

আোর সন্টা ো আোর েন্টা ো।” বমল বাুঁশী োল নটপমলা সুরঞ্জনার। 

-“শানড়টাে যনদ খাবামরর দাে ছলমেমে এই আনদমখযতা আনে ছবর কমর ছদমবা”,সুরঞ্জনা একটু রাে ছদখামলা। 

-“এই ভদ্রেনহলা পাোমনার নে।ইেপনসবল্”, রামে েজেজ করমত করমত ছবনড়মে ছেল বাুঁশী....বাুঁশী হাল্কা কমর সাজমলা। 

ছচামখ আলমতা কাজল,হাত-ছখাুঁপাে ছোুঁজা কাুঁটা আর ছোমটা কামলা নটপটাে বাুঁশীমক বড্ড ভামলা লােমে আজ। 

“োআআআআআআআ এলাে আনে”বমল বাুঁশী ছবমরামলা। 

-“সাবযামন যাস্। 

দুগ্গা দুগ্গা।” কপামল হাত ছিকামলা সুরঞ্জণা। 

 

             (৩) 

নস নস 2 ছত ছপৌেমত ছপৌেমতই ে’টা বাজমলা বাুঁশীর।পুমরামনা সব বনু্ধমদর সামথ ছদখা হমব কমতানদন পর ছসই আমের েমতা।আনন্দ ছতা হমে 

নকন্তু সেুটা ছয ছনই।তাই এই আনমন্দর েমযযও ছকাথাও ছযন একটা নবষামদ ভমর আমে েনটা। 

এইসব ভাবমত ভাবমতই  ুকমলা বাুঁশী। 

“কীমর কতক্ষণ ওমেট করনে জাননস।ছলট লনতে একটা”ঋনত নপেন ছথমক এমস যাক্কা নদমে বলল। 

বাুঁশী ছদখল  সবাই হানজর যথারীনত। 

“হযাুঁ।তামতা ওমেট করনবই।আোর  াড়টা ভাঙনব।তা ছতারা তাড়াতানড় আসনব না ছতা আর ছক আসমব বল্।” বাুঁশী েুখ বযাকামলা। 

“নদন নদন ছকেন ছযন ওই ছট্র্মনর োনসগুমলার েমতা হমে যানেস।খানল িেড়া কনরস।” বলল রাহুল। 

“োলিমফ্রন্ড োড়া অনয ছেমে ছক োনস ছকন ছবান ছথমক শুরু কমর ছবাননি অবনয ভাবমলই েঙ্গল, নেমতা শননর হাত ছথমক ছনা বনি কযান ছসভ 

ইউ।” বমল বাুঁশী হাসমলা। 

“অমনক বমকনেস্ ো আোর এবার ছকক টা ছকমট উদ্ধার কর্।” আনদ োমন আনদ্রতা বলল। 

“এসব নক আনদ??এেন করনেস আনে ছযন আর নেরমবাইনা। চার-পাুঁচ োমসর বযাপার ছতা ছোমট।” বাুঁশী িাুঁনিমে উিল। 

“এবার আর ওেন কামজর োনসর েমতা চযাুঁচামল কামনর ছোড়াে োরব।” ঋনত যেমকর সুমর বলল। 

“ছশান বাুঁশী আজমকর অযামরঞ্জমেন্টস্ এর ছকামনাটাই ছতার টাকাে হমেনা।” আনদ বলল। 
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“ছকন ছর ছতামক কী আম্বাননর ছেমল ছপ্রাপজ করল নানক ছর আনদ !!ময নট্র্ট টা তুই নদনেস”বাুঁশী বলল। 

   “একটা ছকামেমশ্চন বযাঙ্ক।উেেেেফ্।ছতার ওমতা ছজমন কী লাভ আোমক একটু বলনব?”ঋনত বলল। 

“ছতামদর েমতা নপস্ দুননোমত আর ছনই।সবকটা ছোমটামলাক।ননমজরা নেলমব আোমক টুনপ পনড়মে তারপর ছদখমবা আনে এখান ছথমক বাসন 

ছেমজ যানে ফ্লাইট যরমত।ছতামদর ছক নবশ্বাস কনর আনে!! হামড় হামড় নচনন আনে সবকটা ছক”,বাুঁশী নাক টানল ছযন কাুঁদমে। 

“কীমর নাক টাননস ছকন সনদি হমেমে নানক ছর”,ঋনত নজমজ্ঞস করল... 

“না না নামক েযানলেনযান্ট নটউোর হমে নযাসাল পযামসজ ব্লক্ি।আরনকেু??”বাশী ছবশ ছরমে ছেমে সবাই বুিমলা। 

নতনজন এমক অপমরর নদমক তানকমে ছচাখ নটপমলা। 

ছহামহা কমর ছহমস উিমলা ওরা। 

সবাই হাসমে।এনদমক বাুঁশীর েমন হাজার হানজর প্রশ্ন। 

“এই নরখাদমকর দল ছতারা এই হাহা নহনহ থাো ছতা।” বাুঁশী বলল ছবশ ছরমে ছরমেই। 

নকন্তু ওর রামের যার ছকই বা যারমে।ওরা ছহমসই চমলমে।আর এনদমক বাুঁশীর রাে ছকৌতূহল-ও ছবমড়ই চমলমে। 

“ছন ছন অমনক নাটক করমল নসমনো ছদখামল।আর পারনেনা বস্।ছহনব্ব নখমদ ছপমেমে।ছককটা এবার কাট্ বাুঁশী।” আনদর কথাে টনক নড়ল 

বাুঁশীর। 

“এই ছতারা সবকটাই নক কুম্ভকমনির বংশযর নানক ছর অযাুঁ।ছকাথাকার ছক বলল নট্র্ট ছদমব আর ওনারাও নাচমত নাচমত চমল এমলন।নকসব বনু্ধ 

জুমটমে কপামল আোর।আমে আনে ওই দাতাকনিমক ননমজর ছচামখ ছদখমবা তারপর ছভমব ছদখমবা ছয এগুমলা আনে অযামিপ্ট করমবা না নরমজক্ট 

করমবা!!” বাুঁশী এত কথা একনাোমড় বমল থােমলা। 

“বলনে ওটা েুসেুস না েযাসমবলুন ছর??মব্রক নদমে কথা বলা নশনখসনন তুই নামর বাুঁশী।” ঋনত বলল। 

“বামজ না বমক বল্ ওই োলটা ছকাথাে।আই ওোন্ট টু নস নহম্ রাইট নাও।” বাুঁশী বলল। 

“আ েমলা যা এ আবার ইংনজনর কপচামে ছকন?”বমলই নেক্ কমর ছহমস ছেলল আনদ। 

“ছতারা ওই োলটামক িাকনব নক িাকনবনা।” বাুঁশী প্রশ্ন করমলা 

“ছক?”আনদ নজমজ্ঞস করল 

“ওই ছয আোর নসমক্রট লাভার”বমল বাুঁশী েুখ বযাুঁকামলা। 

“এই ছয েযািাে এই অযে এখামন”,চেমক উিমলা বাুঁশী এ েলার স্বর বাুঁশীর খুব ছচনা।নকন্তু যা ও ভাবমে তা ছকেন কমর হে!তমব নক ভুল 

শুনল ও।েমনর ভুল!! 

এতটা েমনর ভুল এটা ইেপনসবল্।এই েলার স্বর নচনমত ও ভুল করমতই পামরনা। 

এসব ভাবমত ভাবমতই আবার শুনল বাুঁশী। 

“নক েযািাে এই অযেমক ছদখমবন না?” 

বাুঁশী নপেন  ুরল।যা ছভমবনেমলা তাই।সেু ওর সােমন দাুঁনড়মে।খুব সারপ্রাইজড্ হমে ছেমলও ননমজমক সােমল ননল বাুঁশী। 

“না না নকেুমতই বুিমত ছদমবা না ছয আনে এই েূহুতিটার জমনযই েমন েমন অমপক্ষা করনেলাে।নেমতা আবার  যাে ছদখামব।দর বাড়ামব।” 

এসবই ভাবনেমলা বাুঁশী।নিক্ এই সেে ঋনত বলল, 

“কীমর অেন অজিা ইমলারার েূনতি হমে ছেনল ছকন?ভুত ছদখনল নানক?” 
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“থাম্ ছতা যত্তসব বামজ কথা।েূনতি হমত যামবা ছকান্ দুিঃমখ!!আনে ছতা শুযু ভাবনে এই  োলটা এখামন নক করমে!!কী দানব ওর এখামন?? 

 ওওওওও তার োমন এই সব কাযিকলাপ ওর।আনে এই সেস্ত নকেু নরমজক্ট করনে।আর ছতারা সব জাননতস্ নামর??মকমনা আোমক আমে 

বনলসনন ছতারা?মতারা কার বনু্ধ আোর না ওই উলু্লকটার?”একননশ্বামস সবটা কথা বমল ছেমলা বাুঁশী। 

“তুই নরমজক্ট করনেস্ কর্ ভাই।আেরা ছতা অযামিপ্টই করনে।” ঋনত বলল। 

আনদ আগুমন ন   ালার েমতা বলল “জাননস কী কী আমে?মতার ছেভানরট নচমকন তনু্দরী,োটন নবনরোনী,নচমকন ছরশেী বাটার েশালা,তার 

উপর আবার আইসনক্রে।োমন পুমরা জমে ক্ষীর।” নজভ চাটমলা আনদ। 

“বলনে কমতা জন্ম ছখমত পাসনন ছর হযা।নহনড়ম্বা রাক্ষসীর বংশযর সবকটা।ছতারা যমতা পানরস্ ছেল্ আনে চললাে।” বমলই বাুঁশী পা বাড়ামলা।  

 

                 (৪) 

“এই বাশী দাুঁড়া।যাস্ না নপ্লজ্।” সেু বলল নপেন ছথমক... 

“হাত োড়্ সেু।” েুখ ননচু কমরই বলল বাুঁশী। 

“নকন্তু আনে ছতা ছতার হাত যনরইনন,”বলল সেু।কথাটা ছশানার সমঙ্গ সমঙ্গ বাুঁশী নপেন  ুমর হাতটা ছদমখই আনদমক একটা ছটমন চড় োরমলা। 

“নিক্ এই েূহুমতিই আোর হাতটা যরমত হমলা!!যমতা আপদ পাবনলক। 

সেু বাুঁশীর কান্ড ছদমখ ছহমস ছেলল। 

“আনদ ওমক হাসমত বারন কর; নাহমল ছয চড় টা তুই ছখমেনেস ছসই চড়টা নকন্তু এই হাফ্ হনুোনটা খামব এই বমল নদলাে।“বমলই বাুঁশী চমল 

ছযমত চাইমলা। 

সেু বাুঁশীর হাতটা যমর বলল, “আো বাবা আর হাসমবানা।কত কষ্ট কমর দু’নদমন সবটা েযামনজ কমরনে জাননস্।থাক্ না বাুঁশী নপ্লজ্।”  

“বযাস্ ছোক্ষে অে ইমোশানাল ব্লযাকমেইল।এই কমরই ছতা এমতানদন কানটমে নদমলা।বাট্ নট্ নদস্ টাইে ।আনে আর এসমব ভুলনেনা। 

এবার োর টা তুই খানব।েুুঁমচা,উলু্লক,মবনল্লক,অসভয বাুঁদর।আোর হাত যমর ছসনু্ট ছদওো!!দাুঁড়া ছদখানে আজ ছতার একনদন নক আোর 

একনদন,”বমলই বাুঁশী ছকক কাটার েুনড়টা হামত ননমে সেুর নদমক তাক্ করল। 

“ওমর আোর েনহষাসুরেনদিনন ো!!থাম্ ো এবামর।চ’ ছতা ছকক টা কাট্ এবার” বমল হাত যমর ছটমন ননমে ছেমলা সেু বাুঁশীমক। 

ছকক কাটা হমলা।যথারীনত ছকমকর প্রথে টুকমরাটা সেুর ই কপামল জুটমলা।সেুও বাুঁশীমক ছকক খাওোমলা। 

“অমনক েমেমে এবার আোমদর কাজ আোমদর করমত ছদ”বমল আনদ একটা ছকমকর টুকমরা েুমখ পুমর নদমলা।সবাই ছহমস উিমলা 

একসামথ।আবার আমের েমতা..... 

সবাই হাসমে।পনরমবশ এর গুমোট থেথমে ভাব টা অমনকটাই ছকমটমে। 

“ওোন নযাপনকন নপ্লজ্”হিাৎ ছবশ েম্ভীর েলাে বমল বাুঁশী এনেমে ছেল। 

“ছকস্ ছখমেমে !! আবার ছক্ষমপ ছেমলা নানক ছর আনদ?” সেু নজমজ্ঞস করমলা। 

“েমন হমে ছর সেু ভৃনেকমম্পর পর সুনানে আসন্ন”আনদ উত্তর নদমলা। 

“আমর যুযমত্তার।ননকুনচ কমরমচ ছতার ভূমোমলর।আোর বমল অবস্থা টাইট আর উনন নদবয ওনার ক্লাস করামেন। 

আনে যাই ছদনখ ওনদমকর খবর কী,”বমল সেু ছেল বাুঁশীমক খুজমত। 
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           (৫) 

“যুমত্তার আপদ গুমলা সারা েুমখ ছকক োনখমেমে।বামরাোরী েুখ ছপমেমে ছযন।” বাুঁশী ননমজর েমনই বকবক করনেল আর নযাপনকন নদমে েুখটা 

পনরোর কমর নননেমলা। 

“কযান আই ছহল্প ইউ েযাম্?” নপেন ছথমক েলার আওোজ ছপমলা বাুঁশী।বুিমত পারমলও না ছবািার ভান কমরই বলল 

“হু ইজ্ নদস্?মনা আই ছিান্ট ননি এনন ছহল্প।“ 

“তা েযািামের এমতা রাে ছকন শুনন?”সেু আবার নজমজ্ঞস করমলা।ও ছবশ বুিমত পারমে পারদ চড়মে। 

বাুঁশী নপেমন নেরমলা। 

--তুই এখামন কী করমত এমসনেস হযাুঁ!! নক দরকার এখামন ছতার?মশান্ েন নদমে একটা কথা শুমন ছন ছতার সামথ আোর ছকামনা সম্পকি 

ছনই।তুই এমতানদন ছয চুমলাে নেনল ছসখামন যা।এখামন নাটক কমর আোর চমল যাওো ছসনলমব্রট করমত ছক বমলমে অযাুঁ!!কই এমতানদন ছতাহ্ 

আোর কথা েমন পমড়নন।এখন এমস এই আনদমখযতা গুমলা করার নক োমন। 

          ওমক ওমক ওমেট!!আোর চমল যাওো ছতা তুই ছসনলমব্রট করনবই।আপদ নবমদে হমে ছতার ছতা এখন খুব আনন্দ হওোরই 

কথা।ভামলা ভামলা আোর সামথই কমরমন বউ সহয করমবনা।হুমলা ছবড়াল নাক ছোো রুোল একটা।শেতান হনূোন একটা।এসব ছলাকমক 

ছেমর বানল চাপা নদমে ছদওো উনচৎ। .........এক ননশ্বামসই প্রাে কথাগুমলা বমল থােমলা বাুঁশী। 

সেু একদৃমষ্ট ওর নদমকই তানকমে নেমলা।বাুঁশী ছরমে ছেমল এরকেই কমর ছসটা সেুর অজানা নে।তাই ও চুপচাপ তানকমে বাুঁশীমক ছদখনেমলা 

আর েুচনক েুচনক হাসনেমলা।আর সেুর ওই হানস ছদমখ বাুঁশীর োথাে আগুন জ্বলনেমলা। 

নযাপনকন টা িাস্টনবমন ছেমল নদমে বাুঁশী বলল 

  “ওমতা দাুঁত ছবর করার নকেু ছনই।আশা কনর দাুঁত গুমলার ইনসুযমরি করামনা ছনই।এই বমেমস দাুঁত গুমলার একটাও অবনশষ্ট না থাকমল 

ভামলা হমব নক না ছভমব ছদনখস্।” 

তাও সেুর ওই হানস থােমেনা ছদমখ বাুঁশী ননমজর েমনই বলল নকন্তু ছবশ ছজামর যামত সেু শুনমত পাে 

“যুযর ছকাথাও একটু শানি ছনই।ভাবলাে এখামন এমস একটু শানি পামবা ।নকন্তু এইসব ছ াড়ার নিমের জ্বালাে তারও উপাে ছনই।” বলই 
কনরমিামর পা বাড়ামলা বাুঁশী। 

              (৬) 

“দাুঁড়া না বাুঁশী।সবসেে ননমজর কথা টুকু বমল ননমে সবসেে ছকন চমল যাস্ বলমতা। আোমকও নকেু বলমত ছদ।সবসেে যমত্তা রাে আোর 

উপর।এতনদন পর ছদখা হমলা একবার জানমতও চাইনলনা আনে ছকেন আনে।” সেু বলল... 

-ছকন নজমজ্ঞস করার নক আমে শুনন।ছদখমতই ছতা পানে নদনবয জযাি ভূত হমে ছবুঁমচ আনেস। 

সেু ছহমস ছেলল। 

“আোর সব কথামতই হানস  পাে ছতার নামর!!” বাুঁশী ছরমে ছরমে বলল।“তাও যনদ একটু পমদর লােমতা।দাুঁত গুমলা ছবর করমল ছতা েমন হে 

কামলা ভূত হযানপমিমন্টর অযাড্ নদমে।” বাুঁশী েুখ বযাুঁকামলা। 

“আমর ছযরকেই হইনা ছকন ছতারই ছতাহ্।নক ছযন বমল ছটরা হযাে পার ছেরা হযাে।” আবার হা হা কমর ছহমস উিমলা সেু। 

সেুমক হাসমত ছদমখ বাুঁশী ওর েলা টা নটমপ যরল। 

“আমর ছবক্ষ্মদনতয োড়।ছদখ্ আোর নজভ ছবনরমে ছেমলা” সেু বলল। 

-এমতাক্ষণ দাুঁত ছবর করনেনল না!!!এবার নজভ ছবর কমর দযাখ্ ছকেন লামে। 

-খুব খারাপ লােমে। 
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-বল্ আর ওভামব দাুঁত ছবর করনব সব নবষমে। 

-নামর ছপনত্ন োড় আর করমবানা।োড়্ ো এবার। 

-ছেমড়ই ছতা নদমেনে সেু।ছসই কমবই।যমর আর রাখমত পারলাে কই!!! 

-এই ছর ছদবী চােুন্ডা, এরে িান্ডা ছেমর ছেমলন ছকমনা ো!!! 

-এই নতন চার নদন যমর প্রাে হাজারটা ছোন কমরনে প্রাে কুনড়টা ইমেল কমরনে।একটারও উত্তর আমসনন সেু। 

-সারপ্রাইজ নদমত ছচমেনেলাে বাুঁশী ছতামক।একটু ছবাি আোে।তুই না বুিমল আর ছক বুিমব বল্ ছতাহ্। 

-ছশান্ ছশান্ এসব ছসনু্ট আোমক নদনবনা একদে বুিনল।আনে ছতার ছকউ না।ছতামক ছবািার অমনক ছলাক, অমনক। 

বাশীর েুখ ননচু।িান্ডা েলাে সবটা বমল ছেমলা।সেু সবটা ছশানার পর বাুঁশীমক জনড়মে যরমলা। 

বাুঁশী নচৎকার কমর উিমলা”োড়্ শেতান ছোমটামলাক উনচ্চংমড়....আনে আর এসমব ভুলনেনা।কমক্ষামনা না ছকামনানদনও না।োড়্ আোমক সেু।” 

সেু আরও শক্ত কমর জনড়মে যরমলা বাুঁশীমক।বাুঁশী চুপ কমর ছেমে।সেু জামন বাুঁশীমক িান্ডা করার নট্র্কস্ গুমলা। 

এমতাগুমলা বেমরর বনু্ধত্ব নকংবা হেমতা বনু্ধমত্বর ছথমকও নকেু ছবশী। 

“ছতামক োড়মল চমল বল্!!আনে কামলা ভূত আর তুই আোর ছপত্নী।” সেু বলল ইোনকি কমর। 

“আবার বামজ কথা!!!” বাুঁশী বলল।আরও নকেু বলমত চাইমলা ও। 

-আো ো একটু চুপ কর্।সারানদন বকবক বকবক।একটু েুখটামক ছরস্ট ছদ এবার। 

বমলই সেু বাুঁশীমক আরও শক্ত কমর আুঁকমড় যরমলা। 

সেু ছখোল করমলা বাুঁশীর সবমথমক নপ্রে সেুর নীল শাটি টা বুমকর কােটাে নভমজ যামে আমস্ত আমস্ত। 

 

          (৭) 

“নদমলা নদমলা আোর জাোটার চনব্বশটা বানজমে ছেমড় নদমলা।নামকর জমল ছচামখর ছজামল এক কমর ছরমখ নদমলা আোর োলিমফ্রমন্ডর ওেন 

সামযর জাো টামক।” সেু কাুঁমদা কাুঁমদা হমে বলল। 

বাুঁশী তখনও েুখ তুলমেনা ছদমখই সেু ছবশ বুিমত পারমে ছকস েভীর নদমক ছোড় ননমেমে।ছবেনতক ছদমখ সেু বাুঁশীমক একটামন সনরমে নদমে 

বলল, “আোর োলিমফ্রমন্ডর এমতা নপ্রে জাোনটর সব্বনাশ না করমলই চলনেমলা না অযাুঁ!!!” 

-সযনর সেু বুিমত পানরনন। 

-সযনর বলমলই হমলা!!এরপর ছয ও জাোর বদমল আোমকই যমর কাচমব তখন নক তুই ছদখনব!!এই ছতা ছকাথাে ছযন চমল যামেন েহারানী। 

-বাবা ছর বাবা ছচামখর জলই ছতা। 

-না না নামকর জলও আমে। 

-তমব ছর হতোড়া ছেমল!! 

-ওমক আো সযনর ওননল NaCl যুক্ত ছচামখর জল্।শানি!!ওম্ শানি!!ো ছো এই উড়নচন্ডী শানি!!! 

-আবার সেু!!আই উইল নকল ইউ। 

-এটা এই ননমে ওই লাখ পিামশক বার শুনলাে। 
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-আনে চললাে। 

-হযাুঁ ওই ছতা ছোমটামবলার েমতা নকেু না পারমলই পানলমে ছযনতস্।নেচ কাুঁদুমন!! 

-খুব খারাপ হমে যামে সেু!!!অযাই ছশান্ বাই দয ওমে ছতার োলিমফ্রন্ড টা আবার ছকাথা ছথমক টপকামলা শুনন। 

এই ছতাহ্ বলনল তুই নানক ভূত আর ছতার নানক আোর েমতাই ছপত্নী চাই। 

সেু ছচাখ তুমল চশো টা নানচমে বলল “হু হু বাবা ছদখমল হমব!!খরচা আমে।”  

-বুিলাম্।ছতা নক নাে ছসই খরচা করমনওোনলর! 

-ছতামক ছকন বলমবা।কী লাভ!!লাভ ছতা হমবই না বরং ছলাকসান ই ছলাকসান্ ই নেমেই ছতা ছভংনচ নদনব।না বাবা অমনক কষ্ট কমর ছপমেনে 

... 

সেুর এমতা কথা বলার পরও বাুঁশী ছকামনা নরেযাকশান নদমেনা ছদমখ সেু নপেমন  ুমর ছদমখ বাুঁশী কার সামথ ছযন েন নদমে চযাট করমে 

ছহাোটস্ অযামপ। 

-ছক ছর ওই দুভিােযবান!! 

-ছতার ছজমন কী লাভ শুনন 

-ছতার বেমফ্রন্ড!!ইসসস্ নক কামলা।অন্ধকামর খুমজই পানব না ছতা ছর!!!হাহাহাহা 

-হযাহযাহযাহযা.....আোর বেমফ্রন্ড আোর বযাপার খুমজ পাওো না পাওোও আোর বযাপার তামত ছতার ছকাথাে লােমে ছসটাই ছতাহ বুিমত 

পারনেনা। 

এটুকু বমল বাুঁশী আবার ছহাোটস্ অযামপ েন নদমলা। 

“হযাুঁ হযাুঁ ওই কামলা কুচকুমচ আতাকযালামন আযবুমড়া ছলাকটার সামথই েন নদমে চযাট কর্।“বমলই সেু চমল ছেমলা।বাুঁশীও ছোমন েন নদমলা। 

“অযাই বাই দয ওমে ওই কামলা নহমপাপমটোস টার নাে কী হুম্!!” বাুঁশী ছদখমলা সেু ওর ছোমনর নদমক িুুঁমক ছোন টা ছদখমত ছদখমত এই 

প্রশ্ন টা করমে। 

সেুর এরকে আচরণ ছদমখ বাুঁশী ছহা ছহা কমর ছহমস উিমলা। 

সেু বলল “ছে  কাটমলা তমব!!” 

            (৮) 

“কীমর ছতারা!!বনু্ধমদর নট্র্ট নদমত এমন ননমজরাই ছবপাত্তা।হুম্!!”বাুঁশী ছদখমলা ঋনত দাুঁনড়মে আমে। 

“আনে কাউমক আনননন নট্র্ট নদমত ছয এমনমে তামক বল্ ছস ছকন এখামন এমসমে,”বাুঁশীর উত্তর। 

“না ছস ছতা আবার ছতামক োড়া ছচামখ সমষি েুল ছদমখ নকনা!!”ঋনত হাসমলা। 

“ছতার বামজ বকা ছশষ হমে থাকমল এখান ছথমক দূর হমে যা,”বাুঁশী ছচনচমে বলল। 

“আো বাবা উেে নামক রাে চমড়ই রমেমে।তুই যা ঋনত, আনে এই আযা পােল টামক ননমেই যানে।” সেু বলল োমন সাোল নদমলা... 

“হযাুঁ দো কমর আে ছর.....যাত্রাপালা টা আর সহয হমেনা,”ঋনত বমল চমল ছেল।সেুও বাুঁশীমক ননমে চলল। 

“হযাুঁ ছর ছতামদর কথা ছশষ হমলা ছর!!”আনদ হাসমত হাসমত বলল। 

“কথা!!!কথা ছকাথাে বল্ তৃতীে নবশ্বযুদ্ধ ছশষ হমলা!!এরা একটা কথাও সুস্থ োনুমষর েমতা বমল না আনদ।সারাক্ষণ িেড়া আর 

োরনপট।উেেে।” বমল ঋনত ছচোর টা ছটমন বসমলা। 
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“ওমক ওমক, ছন এবার ছখমে ছন।” রাহুল বলল। 

েন নদমে ছভাজন পমবির সামথ আড্ডা েল্প ও চলল। 

হিাৎ আনদ বলল,“সেু ভাই এক োনা ছহা যামে নপ্লজ্।কমতা নদন ছতার োন শুনননা ভাই।নেসড্ ইট আ লট্”... 

“আনদমখযতা”বাুঁশী বলল 

“হুেেেে!!মস োইমতই পানর যনদ নেস্ বাুঁশী নেটার টা বাজাে।“সেু বলল 

“এই এটা ছক ছর!!নেটার কী োমে েমল!!??এখামন নেটার কী কমর পামবা আনে!!”বাুঁশী িাুঁনিমে উিমলা। 

“আমর হাে হযাে ছতা োে কযােসা।এই নাও ছতাোর নেটার নেস্ নেটানরস্ট।” রাহুল বলল। 

“দুনদন আমে এই জমনযই আনদ আর রাহুমলর ওমতা ছজাড়াজুনড় নেটার সারামনার জনয” বাুঁশী েমন েমন ছভমব ননমজই ছহমস ছেমল বলল 

“ওমক”... 

সেু োন যরমলা “ছদখা হমব বমল বামর বামর েুমট আসা....মচনা ছচৌকামি চাওোগুমলা যুমত আসা োো পামবা বমল হামত হামত েুুঁমত 

আসা.....ভামলাবাসামক....এমতা েন এমতা জন নেমল স্বপ্ন ছদখাে....একই  র একই স্বর হমে ভাসমে হাওোে।” 

সবাই হাততানল নদমে উিমলা োমনর ছশমষ একোত্র বাুঁশী নেটার টামক নানেমে ছরমখ বলল,“সেু এবার নেটারটাও নশমখ ছন।আনে সবসেে ছতার 

সামথ সঙ্গত নদমত নকন্তু থাকমবানা।” 

কথা ছশষ কমরই বাুঁশী উমি চমল ছেমলা। 

“ছকস্ টা কী হমলা??”আনদ নজমজ্ঞস করমলা। 

“বুিলাম্ নামর।দাুঁড়া ছদনখ।” সেু বলল 

“আমের বার সুনানে এসনেল।এবার ছবাযহে খােনসন্,হারোটান সব একসামথই আেমড় পড়মত চমলমে।” ঋনত বলল 

“ওমর আোর ভূমোমলর নদনদেনণ ছতার এই ওমেদার ছোরকানস্টং টা এখন না করমলই নে,”বমল সেু ছবনরমে ছেমলা। 

                (৯) 

-বাুঁশী এই বাুঁশী নকমর ওভামব চমল এনল ছকন?কী হমেমে ছর? 

-না সেু নকেুনা... 

-নকেু ছতা হমেইমে।কীমর ?ওই ছদমখা আবার কাুঁদনেস ছকন ছর পােলী!! 

-না কাুঁদনেনা। 

  ছশান্ সেু আোর ছতামক নকেু বলার আমে। 

-হযাুঁ বল্ বল্। 

-ছশান্ আোর এবার নদল্লী যাওো টা ছবাযহে পারোমনন্টনল যাওো।ওখামন একটা ইন্টানিনশমপর চাি ছপমেনে।যনদ কাজটা নিকিাক করমত পানর 

হেমতা জব্ টা পারোমনন্ট হমে যামব ওখামনই।ো বানপ জামননা এখনও কনোেি হমে তমবই সবাইমক বলব।ছতামক বমল নদলাে কারণ ছতার 

সামথ আোর ছদখা হওো বা না হওো সবটাই অনননশ্চত । 

বাুঁশী সব কথা বমল যানেমলা েুখ ননচু কমর।সেুও সব শুননেমলা ছকামনা কথা না বমল।বাুঁশী েুখ তুলল কথা ছশষ কমর।ছদখল সেুর চশো আুঁটা 

ছচাখদুমটা ছকেন ছযন নচকনচক করমে জমল। 

বাুঁশী জামন সেু কাুঁদমত পামরনা শুযু কষ্ট হমল চুপ হমে যাে।নকন্তু আজ আর বাুঁশী নরে হমবনা নকেুমতই না।সেুও ছতা একনদন বাুঁশীমক ভুমল 
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ভুমল ছযমত ছপমরনেমলা তমব আজ বাুঁশীও পারমব।যা হওোর নে তার জমনয আর কষ্ট পামবনা বাুঁশী।নকন্তু সেুর ওই েুখটা সব এমলামেমলা কমর 

নদনেমলা।বাুঁশী চমল ছযমত চাইমলা;বলল “আনে যাই অমনকটা রাত হমলা ছর সেু।“ 

-“যাই না বল্ আনস,”সেুর কথাে চেমক উিমলা... বাুঁশী।এই কথা টাই ও সেুমক বলমতা আর সেু ওমক রাোমনার জমনয ইমে কমর বলমতা 

“যাই”... 

-আর ছয আসা হমবনা ছর সেু... 

-সনতযই চমল যানব? 

-হুে... 

-ছকন চমল যানেস বাুঁশী? 

-এখামন অমনক সৃ্মনতমর সেু।আর সৃ্মনতর নভমড় আোর সবনকেু হানরমে যাে সেু।আর সম্ভব নামর।তাই এর ছথমক অমনক দূমর চমল যাওোই 

ভামলা বুিনল ছতা। 

-যাস্ না বাুঁশী নপ্লজ্।ছদখ আনে আর ওেন করমবানা ছতার ছোমনর নরপ্লাই ও ছদমবা।আনে ছতা ভামলা হমে ছেনে দযাখ বাুঁশী।। 

বাুঁশী ছহমস ছেলল।এমতা ছসই আমের সেু।ছকামনা ছদাষ করুক বা না করুক বাুঁশী রাে করমলই ওমক এমস বলমতা দযাখ্ বাুঁশী আনে ভামলা 

হমে ছেনে। 

তমব নক সবই আমের েমতাই আমে।সেুও আমের েমতাই আমে!!তমব ছকমনা ও চমল ছেনেমলা সব ভুমল?একবারও বাুঁশীর কথা ছকন েমন 

পমড়নন ওর? এসবই ভাবনেমলা বাুঁশী।সেু ভাবনাে ছেদ ছেলল....কামনর কামে নেমে বলল 

-কীমর ওই!! 

-হুম্ বল্... 

-ছথমক যা না বাুঁশী।আনে ছতামক োড়া থাকমবা নক কমর? 

-নকসব বকনেস্ সেু!!যার সামথ চার পাুঁচ বের ছকামনা ছযাোমযাে ছনই ছকামনা কথা ছনই ছদখা ছতাহ্ ছেমড়ই ছদ এখন বলনেস তুই তামক োড়া 

থাকমত পারনবনা??তুই ছতা তামক োড়াই থাকনতস ছর।এখন যা বলনেস্ ছসটা একটু বাড়াবানড় হমে ছেমলানা সেু? 

-আো তমব আজ সব ছতামক বলমবা.....সব।শুযু আোর কথাগুমলা ছতামক শুনমত হমব।সবটা। 

-বমল ছেল্ আর নক। 

-পাুঁচ বের আমে আনে ছকনেনি অনাসি পাশ কনর।তুই ছতা জাননস।ছযখামনই ছযতাে শুনতাে শুযু bsc পমড় নক হমব নক করনব ছকামনা ভনবষযৎ 
ছনই।নকন্তু ওটা আোর স্বপ্ন নেমলা আর তুই ই ছতা বলনতস ছয  স্বপ্ন োড়া ছকউ বাুঁচমত পামরনা।তাই ওটামকই আুঁকমড় যমরনেলাে। 

ছজদ ছচমপ ছেনেমলা ছর বাুঁশী।েমন হমতা সবাইমক ছদখামতই হমব ‘শুযু bsc’পমড়ও বযাঙ্ক বযামলি স্টযাটাস ছেইনমটইন করা যাে। 

ছসই শুরু হমলা আোর ছোটা।পরীক্ষার পর পরীক্ষা নদতাে।কামরা সামথ কথা বলা ছদখা করা সব বন্ধ কমর নদমেনেলাে।ননমজমক একটা  মর 

বন্ধ কমর ননমেনেলােমর বাুঁশী। 

ছতার ছোন নরনসভ করতােনা কারন আনে আোর িামেলাে ছতামক জড়ামত চাইনন ছর বাুঁশী। 

ছশষ পযিি জযাে ক্রযাক করলাে।আোর স্বমপ্নর আইআইনট।ছরজাে জানার সমঙ্গ সমঙ্গ ছতার বানড় ছেনেলাে ছতামক খবর টা জানামত।জানতাম্ 

খুব ছরমে নেনলস্ নকন্তু এটাও জানতাে এই খবরটা ছপমল তুই আর ছরমে থাকমতই পারনতস্ না।তুই ছতা জাননস্ ো বাবা র পর যনদ আোর 

আর ছকউ ভামলা বনু্ধ হমে থামক ছসটা তুই। 

নকন্তু ছতার বানড় নেমে ছদখলাে তালা বন্ধ।সবার কামে শুনলাে ছতারা নশফ্ট কমর ছেনেস সেমলমকর ফ্লযামট। 
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খুব অনভোন হমেনেমলা বাুঁশী ছতার উপর।ছকমনা একবারও বলনল না ছতারা চমল যানেস্।তাই রাে কমর ছকামনা কন্টযাক্ট না কমরই চমল 

ছেনেলাে পড়মত।ছচন্নাই আইআইনট। 

নকন্তু ওখামনও তুই।ছতামক ভুমল থানকননমর একেুহূতিও। 

ছতার সেুদ্র পেন্দ তাই না!!ওই জমনযই ছতা তুই আোর সামথ বনু্ধত্ব কমরনেনল বমলনেনল ‘আই লাইক সেুদ্র।তাই আজ ছথমক তুই আোর 

বনু্ধ’েমন আমে? 

ছতার জনয েন খারাপ হমলই সেুমদ্রর যামর বমস সব উজাড় কমর বলতাম্।শুযু ছতামক বনলনন অনভোমন। 

-হযাুঁ সব ছদাষ ছতা আোর ই সেু।ছতামক কমতাবার ছোন কমরনে ছেমসজ কমরনে ছকামনা উত্তর আসমতানা।ছরাজ সকাল সমন্ধয ছোবাইল টা ছচক্ 

করতাে অমপক্ষা করতাে একটা ছেমসজর।নকন্তু না ছকাথাও নেনলনা তুই। 

    তাই আর ছতামক জানাইনন বানপর বানড় ছচঞ্জ করার নিনসশন্ টা।জানতাে ছসটারও উত্তর আসমবনা। 

-আনদ,রাহুল,ঋনত ওরাও ছতা নেমলা।ওমদরমক নদমে ও ছতা বলা ছযমতা। 

-ছকমনা বলমবা?অনভোনটা শুযু ছতার একমচনটো নামর?? 

আর আনে সবার সােমন আোর নেনলংস্ ছয জানহর করমত পানরনা ছসটা তুই জানমলও আজ হেমতা আর নকেুই েমন ছনই। 

-জাননমর বাুঁশী অমনক ভুল কমরনে।অমনক কষ্ট নদমেনে ছতামক।আনে আর ছকামনা নপেুটান রাখমত চাইনন তখন।খুব ছসলনেস্ ছর আনে।সযনর!! 

-হুম্!! 

-কী হুম্।যাস নামর বাুঁশী আোমক ছেমড়।নপ্লজ্... 

-নামর সেু অমনক কষ্ট কমর এই চািটা ছপমেনে ।আোর স্বপ্নপূরমণর  চানবকানি।আর ছকামনা েূমলযই হারামত পারমবানা ছর সেু।নাও, আই অযাে 

সযনর। 

-আর আনে?সেুর েলাে অনভোনটা েষ্ট। 

বাুঁশী সবটা বুিমত পারনেমলা।নকন্তু ওর ও ছয অমনক অনভোন অমনক প্রশ্ন জো আমে। 

ওমদর আড্ডা হানস েমল্পর সৃ্মনতগুমলামক নপেমন ছেমল যনদ সেু ওর স্বমপ্নর নদমক এমোমত পামর তমব বাুঁশী নে ছকমনা? 

সেু নক একবারও বাুঁশীমক বলমত পারমতা না ‘বাুঁশী একটু অমপক্ষা কনরস্’।বাুঁশী নক বাযা নদমতা!!! 

তাই আজ বাুঁশীও সব নপেুটান উমপক্ষা করমবই।করমতই হমব ওমক। 

এমতাসব ভাবনাে হানরমে ছেনেমলা বাুঁশী।সেুর িামক সনম্বৎ নেরমলা ওর। 

-বাুঁশী!! 

-হুম্ সেু!!অমনকটা রাত হমলা।এবার ছয ছযমত হমব।কাল অমনক ছভামর ছবমরামনা;ন’টার ফ্লাইট। 

-চমলই যানেস্ তমব??সারজীবমনর জমনয!! 

-হুম্... হেমতা 

ওরা সবাই ছবনরমে পড়মলা।আনদ, রাহুল, ঋনত রা কযাব বুক্ করমলা। 

নকন্তু সেু আর বাুঁশী আজ হাটমব নিক্ আমের েমতা।হেমতা ছশষবামরর জনয। 
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         (১০) 

 

-দযাখ্ বাুঁশী কালপুরুষ। 

-হযাুঁ!!মদমখনে ছর।দযাখ্  হামতর ওই আটটা তারা ছকেন জ্বলজ্বল করমে। 

-বলনেলাে একটা কথা নেমলা। 

-বমল ছেমলা... 

-এটা ছতার জনয বাুঁশী। 

সেুর হামত একটা আংনটর বাি। 

-এটা ছকমনা সেু??আনে চমল যানে বমল?? 

কথাটা বমলই বাুঁশী েুখ ননচু করমলা।ওর ছচামখর জল ও আর কাউমক ছদখামবনা। 

-নামর বাুঁশী এটার জমনযই সবনকেু।ননমজমক প্রোন করা একটা বযাকমবান মতরী করা।সবনকেুর ছশমষ ছতার ছযােয হওো। 

জানন ছতার কথা ছভমবই সব করমত নেমে ছতামকই সব ছথমক ছবশী কষ্ট নদমেনে। 

সব ছদাষ আোর;অমনক ভুল কমরনে তাও একটা লাস্ট চাি ছদ না বাুঁশী। 

ছথমক যা বাুঁশী।আোর জমনয। 

-না 

-এটা ছতার বাুঁশী।নননব না? 

সেু আংনটটা এনেমে ছদে বাুঁশীর নদমক।বাুঁশী চুপ কমর থামক।চুপ কমর থামক ওরা দুজমনই। 

“আোমক আোমদর েল্প করা নদন গুমলা নেনরমে নদনবমর সেু?” 

হিাৎ বমল উিমলা বাুঁশী।বমল চমল ও...... 

“আমের েমতা নেউনজক ক্লামসর ছশমষ পামশর োিটাে বমস কালপুরুষ ছদখনব আবার সেু?? 

আমের েমতা রামত ছোমন আমবাল তামবাল েল্প করার সেেটুকু নদনব সেু?? 

আমের েমতা েুচকার ছদাকান ছথমক এেমরামলর ছদাকান, ুমর  ুমর িাকুর ছদখার সেে হমব ছতার সেু? 

পযামন্ডমলর নভমড় ছেমেমদর নদমক তাকামল ছতামক োরার সুমযােটা আমরকবার নদনব সেু? 

ছতার শত বযস্ততার োমিও আোর পুমরামনা সেুটামক ছেরৎ নদনব আোমক? 

ছতার এই নবনজ নসনিউল ছথমক আোমদর বনু্ধত্ব টামক একটু সেে উপহার নদনবমর সেু? 

ছতার হামতর আংনটটা অমনক দােী আনে জানন।নকন্তু ওটার ছচমেও এই সেেটুকু এই সৃ্মনতগুমলা আোর কামে অমনক অমনক ছবশী দানে।আর 

এটাই আনে ছতামক ছকামনানদন ছবািামত পারলাে না ছর।”  

বাুঁশীর ছচামখ জল।সেুও চুপ কমর দানড়মে আমে। 

সেু বাুঁশীমক জনড়মে যরমলা। 

“আর এেন করমবানা বাুঁশী।খুব খারাপ ছর আনে খুব খারাপ।নকন্তু ছদনখস্ এবার ভামলা হমে যামবা আনে।” 

সেু বমল চলল...... 

“আনে ছসলনেমসর েমতা শুযু ননমজর কথাই ছভমবনে।না বাুঁশী তুই নদল্লী যানব।ইওর নড্রম্ ইজ্ কনলং ইউ নিোর।আই উইল্ নব ওমেনটং ের্ 
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ইউ।” 

হাুঁটু ছেমড় বাুঁশীর সােমন বসমলা সেু...... 

“আোর োমনর সুর হনব বাুঁশী?আোর কালপুরুষ ছদখার সঙ্গী হনব ছর?আোর েুচকা খাওোর কনম্পনটটর্ হনব??িাকুর ছদখার নাে কমর ছেমে 

ছদখমল আোর কানটা যমর েুমল নদনব বাুঁশী??আোর এমতা বযস্ততার েমযয একেুমিা স্বনস্তর বাতাস হ’না বাুঁশী নপ্লজ্!!!!” 

বাুঁশী ছচাখ েুমে সেুর হাত ছথমক আংনটটা ননমে ননমলা। 

সেু হাসমত হাসমত উমি দাুঁনড়মে বলল “ওহ্ বাবা আংনটটাও চাই??” 

-হযাুঁ ছতা আবার নক!!এই ছশান্ সেু ছেলা েযাচেযাচ না কমর ছপ্রামপাজ কমরনেস্ যখন নট্র্ট্ ছদ। 

-এই ছতা ছখমে এনল ো!!!আবার খাওো!!!!!!!!! 

-এটা ছপ্রামপাজ ছেশাল। 

-এমতা জােো ছতার ছপমট!!!আমের জমন্ম নন িাত ওই কুম্ভকমণির বংশযর নেনলমর তুই। 

সেু ছহামহা কমর ছহমস উিমলা। 

-তমব ছর শেতান ছেমল!!তুই আোর হামতই েরনব তুই ছদখ্। 

বমলই সেুর নপেমন েুটমলা বাুঁশী। 

“োমোওওওওওওওওওও আবার ছক্ষমপ ছেমে ছর।কুম্ভকণি না ওর ছবামনর বংশযর নেমলা।ছটাটাল ছক্ষপী শূপিনখা। 

ওমর বাবা ওমক নিক আমে েুচকাআআআআআআআআআ”, সেুও েুটমলা। 

ওমদর দুজমনর বনু্ধত্বটা ছযন ছবুঁমচ  উিমলা এক অজানা েন্ত্রবমল।হেমতা নকেুটা সেেই ছসই েন্ত্র যার উচ্চারমণ সম্পকিগুমলা ছবুঁমচ ওমি 
ননমেমষ....... 
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অঙ্ক 
কেনম - েম্পুণজো েোহো 

নতুন বেমরর সামথ সামথ সু্কমল নতুন ক্লাস শুরু হল। তমব শুরুমতই আোর সামথ এক নবপদ  টল। নদনদমশক ছবশ ভামলারকে জ্বমর ভুেলাে। 

জ্বর কমে সুস্থ হমে আবার সু্কমল জমেন করলাে আনে। আনে োমন রনঙনেঞ্জ হাইসু্কমলর অমঙ্কর নশক্ষক শ্রীোন সোযান বসু। নাে ছযেন সোযান 

ছতেন অমঙ্কর সোযান করমতও খুব ভামলা লামে, আর তাই সোযান করমত করমত সু্কল নশক্ষক হমে উমিনে। সু্কল শুরুর প্রাে ছতমরানদন পমর 

আনে সু্কমল ছেলাে। সু্কমল নেমে শুনলাে ক্লাস নসমি ছবাযন ছসন নামে এক নতুন োএ এমসমে। ছস নানক খুব ছেযাবী। েমন েমন ছকৌতুহল হল 

ছেমলনটমক ননমে। নশক্ষক নহসামব ছেযাবী োএ ছক না চাে! অনযানয নশক্ষকরা যখন ইনতেমযয এত প্রশংসা করমেন তখন যাচাই করমতই হে।  

 

ক্লামস নেমে নতুন েুখ ছদমখ ছেমলনটমক িাহর করলাে। সবার ছশমষর ছবমি বমস আমে ছদমখ অবাক হলাে, সাযারণতিঃ ভামলা োএরা সােমনর 

ছবমিই বসমতা। তা আনে ভাবলাে এ হেমতা ছশষ ছবি ছথমকই ছকল্লােমত কমর। পূবিপামির অনুশীলনী ছহাে ওোমকির জনয নদমে নতুন অযযাে 

শুরু করলাে। প্রথে দুমটা অঙ্ক নশনখমে তৃতীেনট করার জনয ছবমে ছবমে ছবাযনমক িাকলাে। অমনক কমষ্ট ভমে ভমে যীমর যীমর এমস ছবামিির 

সােমন দাুঁড়াল। অঙ্কটা ছবামিি নলখল নকন্তু আর নকেু কমর না। আনে ছতা ভাবনে োএরা ছবামিনন হেমতা, নকন্তু ও না পারাে ক্লামসর অনযানযরা 

যখন হাত তুলনেল তখন বুিলাে ছবািামনাে েলদ ছনই। ও না পারাে ক্লামসর প্রথে োএ রণমক িাকলাে। ছস সহমজই কমর ছেলল অঙ্কটা। 

এভামব ক্লাসটা ছশষ হল ছকামনােমত। স্টাফ্ রুমে এমস বানক নশক্ষকমদর কথাটা বললাে। সবাই ছবশ যমন্দ পড়ল। ছহিসযার বলমলন," কী 

বলমো সোযান! আনে ছতা কালই ইংরাজী ক্লাস ননলাে। আোর ক্লামস রণ-র আমে ও সব উওর নদনেল। ও ননশ্চে ছতাোমক ছদমখ ভে 

ছপমেমে।" আনে ছতা অবাক। আনে ছতা নতনরশ অনুদ্ধি এক ছেমল, না নবশাল ছচহারা আমে, না ছোটা ছোুঁে আমে, না ভেঙ্কর চশো পনড়। আনে 

ছতা ছরাো ছচহারার এক অল্প বেস্ক সযার। োএমদর সামথ যমথষ্ট ভাবও আমে। আোমক আবার ভে! 

 

পমররনদন ক্লামস ছহাে ওোকি ছচক করমত নেমে ছদনখ ছবাযন ছহাে ওোকি কমরনন। প্রথমে ভামলা ভামব বহুবার প্রশ্ন কমরও উওর না ছপমে ক্লাস 

ছথমক ছবর কমর নদলাে। এভামব চলল নদন। ছবাযমনর হাব-ভাব আোর ভামলা লােত না। বুিলাে ও অমঙ্ক কাুঁচা। এর েমযয প্রথে পরীক্ষা চমল 

আসমলা। োএ েুমখ শুনলাে রণ আর ছবাযমনর েমযয এক লড়াই চলমে নম্বর ননমে। রণ ছবাযমনর সামথ অনয নবষে ননমে এুঁমট উিমত না 

পারমলও অঙ্কটামত ছসই ছজমত। পরীক্ষার পর ছদখা ছেল অনয নবষমে ছযখামন ছবাযন কুনড়মত উননশ-আিামরা ছপমেমে ছসখামন অমঙ্ক োএ েে। 

ছহিসযামরর অনুেনত ননমে ছবাযমনর োমজিন কল হমলা। পমররনদন ওর োমক ননমে ও এমস হানজর। োমের সামথ কথা হল। ওর ো বলমলন ওর 

নানক অমঙ্ক ভে। অঙ্ক করমতই চাে না একদে, ভামলাবামস ইংরাজী। বুিলাে এই ভে কাটামত আোমকই লােমত হমব। এবার ছথমক ক্লামস 

আনে ওমক সােমন বসাতাে। সব অঙ্ক বারবার ছবািাতাে। ছবািামনা ছশমষ ছকামনা োএমকই আবার ছবািামত বলতাে, কারণ একজন সু্টমিন্টই 

একজন সু্টমিন্টমক সবমচমে ভামলা ছবািামত পামর।  

জামনন আজ ছবাযন কী করমে কুনড় বের পমর? ও এখন এই রামজয থামক না, থামক অনযরামজয, ছসখামন এক কমলমজর প্রমেসর, ইংরাজীর। 

কী ছভমবনেমলন ছবাযন আজ অমঙ্কর ছপ্রামেসর হমব? যুস, তাই হে নানক! ছয নবষেটা ভামলালামে ছসটা ননমে জীবন েড়মত হে, তমবই সেল 

হওো যাে। ওর ইংরাজীটা ভামলা লােমতা। অঙ্কটা ছতা ও নশখত ছকৌশমল জনয, ওই ছকৌশল ছেমন োুঁক-ছোুঁকড় নদমে ছবনরমে ছযত প্রনতবের 

সাযারণ 70-80% নম্বর ননমে।  
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ছোট ছথমক আোমদর ছশখামনা হে 'অঙ্ক' োমন খুব কনিন,েম্ভীর নবষে। এটামত নানক পুমরা নম্বর ছপমতই হমব, আর না ছপমল তুনে ছবাকা, বুনদ্ধ 
কে। আো বলুন ছতা এসমবর ছকামনা োমন হে! এরকে ভে ছদখামলই সবাই ভে পাে, আর চাপ বামড় অঙ্ক ননমে। েমন কমর ছদখুন একবার 
আপনার ননমজর ছোটমবলার কথা। এবার আপনন ভাবমবন ভে নদমে অঙ্ক হমেনেল বমলই আজ ভামলা চাকনর-বযবসা করনে। আমর েশাই একটা 
কথা ভাবুন ছদনখ, আেরা সব েুখ বুমজ হজে করতাে ছবত-কনির ভমে, এখন কী আর ছসই নদন আমে? তাই এখন ভে না ছদনখমে সরলভামব 
ছবািামত হে, ছোট ছথমক আতমঙ্ক ছেলমত ছনই, ছজার কমর চাপামত ছনই। শুরু ছথমক খােনতগুমলা যমর যমর ছেটামত হে। যখন অমঙ্ক ভে লামে 
তখন বমক নে, বুনিমে নদমত হে শািভামব। আর ছযটা ভামলালামে ছসটা ননমে এমোমত নদমত হে। শুযু দরকার বুমি জরুরী অংশটুকু ছশখামত 
হে। ছসনদন ছবাযমনর ছক্ষমত্র ছযটা দূর ছথমক নশমখনে, আজ সানহতয অনুরােী এক ছেমের বাবা হমে সােমন ছথমক বুিনে 'সনতয ওভামব হেনা'। 

   

       বষৃ্টি থামার পর  

       

আজও আোর শহমর বৃনষ্ট নামে। 

িেিমে রানত্রমত নদীর যামরর ছোট োউননটাে, 

একিাুঁক ছজানানক জো হে। 

এুঁমকমবুঁমক রানত্র ছপমরাে অযানেবার েমতা ছবুঁমচ থাকা- 

হাজার েৃতজীনবর দল। 

নবনু্দ নবনু্দ কেমরি এমস জো হে, 

নেুঁমড় পমড় থাকা ইমলকনট্র্ক তামর। 

বৃনষ্ট থাোর পর আেনা জমে েমনর নভতরটাে, 

বযস্ততা পূণিমেদ টামন হাজার নভমড়র োমি- 

নটমক যাওো সম্পকিগুমলাে। 

ছিামপর যামর একনাোমড় নিুঁনিুঁর িাক, 

জমে ওিা নীরবতা ভঙ্গ করমে যখন- 

তীব্র আমলাে ছচাখ যাুঁনযমে যাে। 

এখামনই আবার বৃনষ্ট শুরু.... 

চুল কপাল নভমজ উপনযাস নামে ছিাুঁট ছবমে। 

আবার একটা েমল্পর উপসংহার হে, 

ভামলাবাসা অবমশমষ বযাকমেমস বাুঁচমত শুরু কমর। 

কেনম - িোশ্বিী বিশ্বোে 
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প ুরু ষ 
    কেনম - দশ্রোিবি ী মন্ডে 

আজকাল সবাই নলখমত পামর 

ছকউ ছেসবুক ছকউ ইনস্টাোে  

কমেন্টমতা  সবাই কমর   

ছকউ নারী ছকউ পুরুষ  

এইমতা ছসনদন ছদখলাে খাসা  

ইন্টারমটনমেমন্ট ছেমেনট নভনিওনট কমরমে িাসা 

হাসমবা না কাুঁদমবা বুিমত পানরনন  

ছবাকানেটা ওজন করমত পানরনন  

বলনে কটা প্রশ্ন নেল  

উত্তর নক নেলমব বমলা  

আো তুনে হাসমত তখন বাবা ছতাোে কাুঁময তুলমতা যখন ? 

আো তুনে হাসমত তখন বাবা ছকামল ননত যখন? 

আমে তুনে হাসমত তখন বাবা কষ্ট হমতা যখন ? 

নভনিও টামত ছবশমতা দাুঁত ছকলানেমল  

আদর কমর কযাপশনও নদমেে  

 াে ছভজা ওই নপিটা ছদমখ সুর সুনর লােনেমলা বুনি ছতাোর োমেমত ? 

পামে ওই বলহীনতা টানমে যখন ছতাোে ননমে হানস পানেল বুনি ছসই পা দুনট 

ছদমখ? 

রাজকনযা নেল  বুনি ছদখনন আমে এেন পা? 

 

ননমজর বাবার পামে হাত নদমেে ছকামনা নদন ? 

নানক শুযু দরকামর নভক্ষা চাইমতই সনর টাকা চাইমতই হাত 

ছপমতে ... 

দশ টা টাকার জনয তুনে ওই োনুষটার োন টা ছখমল  

এখন তুনে লুনকমে ছকাথাে?ছকাথাে বমস িাপনট নদমল? 

এখন ছতাোর অমনক বনু্ধ  

সবাই ছতাোর ছপাস্টনট ছখাুঁমজ  

ছতাোে ছপমল হেমতা তারা  

োল ছদমব ছবমে ছবমে  

 

পুরুষ োমন নেমতা ছজাকার  

ছয হাসমব শুযু বযাথিতাে  

ছোমটা ছথমক হাল যমর ছয েমন ছরমখা ছসই পুরুষ। 

েমন ছরমখা ো আর তুনে রাজকনযা তার কামেমত  

ছতাোমদর জনযই ছস ছখমট েমর নদন দুপুমর রাত ছভামরমত।  

আজমক তুনে লুনটমে নদমল ওই োনুষটার সম্মানটা  
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মানুষের  মষতাই  
            তষব  

     মানুে   নয়। 
       কেনম -  বিশ্বরূপ হোওেোেোর  

"তারা আোমদর কখমনাই ভামলাবামসনন, তবুও তামদর েঙ্গমলর জনয আেরা যুমে-যুমে ধ্বংস হমেনে।" 

 

এই নবমশষ পানু্ডনলনপ সংেৃহীত করা হমেমে নবনভন্ন যুমের  ছেমোনর ছসমলর একনট নবমশষ ভাে যার নাে "প্রাইমভট এনালাইনসস এে আর" 

।এনট নবমশষত ছপ্রাোে করা হমেনেল আোমদর নচিাভাবনা এবং আোমদর দৃনষ্টমকাণ গুমলা ছক আোেীমত পনরবতিমনর কামজ লাোমনার জমনয।  

এতনদন এই নবমশষ ছেমোনর ছসলমক ছকানও গুরুত্ব ছদওো হেনন। তমব এই এনালাইনসস গুমলা োনবসভযতার নকেু ভোবহ সনতয ছক তুমল 

যমরমে।  

 

তথয গুনল এই রকে- 'নপোর োইভ'  

োনুমষর মতনর 'নপোর োইভ'  নেনজকযানল নিক োনুমষর েমতাই।  এনটর দুনট ভাসিান আমে, একনট ছেল এবং  নিতীেনট নেমেল।  

নপোর োইভ নেমেল ভাসিামনর 'প্রাইমভট এনালাইনসস এে আমরর' তথয বলমে। োনুষ আোমদর মতনর কমরমে তামদর নেনসকযাল 

ছসনটসমেকশমনর জনয। আেরা োমকিমট আসার সামথ সামথ অনতদ্রুত প্রচনলত হই। আোমদর প্রমতযমকর একনট নবমশষ নম্বর আমে তমব োনুষ 

আোমদর একনট প্রচনলত নাে 'মসি টে' বমল সমম্বাযন কমর। আোমদর ছপ্রাোে  করা হে শুযু োনুমষর  নবমশষ েুহুমতির জনয।  আেরা 

োনুমষর সামথ থাকমত থাকমত বুিমত পানর ছয োনুমষর অনুভূনত বমল একনট খুবই গুরুত্বপূণি  নসমস্টে আমে, যা আোমদর েমযয ছনই। তমব 

ভাবার নবষে এই যুমে নবমশষ আইন 'এে টু ওোন ' অনুু্যাই ছবশযাবৃনত্তও জােো ছপমেমে পৃনথবীমত। তামদর নরমপ্লস করার ক্ষেতা  হেমতা 

আোমদর ছনই।তমব তার ছথমক আোমদর খরচ খুবই কে। তমব তামদর অনুভূনত আমে। তারা খুব সহমজ দুিঃখ, কষ্ট, ৃণা, ভামলাবাসার সনু্মখীন 

হমত পামর তমব আেরা নই। 

 

আর একনট েুখয তথয হমলা  োনুষ োনুষমক নবশ্বাস কমর না,এই ছপ্রাোেনট অনত দ্রুত তামদর  েমযয নষ্ট হমে , কামজই ছপ্রে ভামলাবাসা 
জাতীে সস্তা আমবমের প্রনত তারা সেে নষ্ট করমত চাে না,তাই এই যুমে অমনক ভাবনানচিার পমর আোরা আনবেৃত হই। তমব সেমের সামথ 
আমরা নকেু নতুন সেসযার সনু্মখীন হমত হে আোমদর।এখন োনুষ আোমদর কাে ছথমক আমরা ছবনশ আশা করা শুরু কমরমে। ছসনট হমলা 
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আোমদর অনুভূনত।  

 

েহাোনয নবজ্ঞানীরা ছদখমলন  অনুভূনতহীনতার কারমণ আেরা নিক োনুমষর সামথ নেশমত পারনেনা এবং োনুষ আোমদর ছেমন ননমত চাইমে না। 

এর েমল মতনর হমলা একনট নতুন ছপ্রাোে 'কৃনত্রে  অনুভূনত'। নবজ্ঞান  একনট নতুন ছপ্রাোে ভমর নদমলা আোমদর েমযয। 

 

 

তমব আোমদর েমযয আমবেীে বযাপার সৃনষ্টর পর ছথমক নতুন কমর বুিমত শুরু করলাে োনুষমদর। োনুষ আোমদর তীব্র  ৃণা, এবং তুেতার 

নজর ছথমক ছদমখ। আেরা আনবোর করলাে আোমদর আর ছবশযার েমযয ছকানও তোত ছনই।োনুষ ননমজমদর োড়া আর কাউমকই সহমজ 

ছেমন ননমত চাে না। আেরা এর েমল খুব দুিঃখ অনুভব  করমত শুরু করলাে , তমব এর ছবনশ নকেু না। কারণ আোমদর েমযয বুনদ্ধ ছনই,মসনট 

ছপ্রাোে  করার প্রমোজন ছবায কমরনন ছকউই।  আেরা এখন আমবেপূণি তমব  োনুমষর ছখারাক োত্র। আোমদর েমযয ছয ভামলাবাসার বীজ 

ছপাতা হমেনেল তার নবপরীত  ৃণা আনবোর কমরনেলাে আেরা োনুমষর প্রনত। কামজই নকেু নসমস্টে নবমরায কমর, এবং তামদর কাজ থানেমে 

ছদে।এই কৃনত্রে নবপ্লব ননমে েহাোনয নবজ্ঞানীরা  খুবই নচনিত  হন । তার েলস্বরূপ  তারা অমনক গুনল  অনযমবশন িামক। ছশষমেষ  'নপোর 

োইভ' ছক ধ্বংস করার নসিাি ছনওো হে। 

এভামব ধ্বংস হে আমবমের প্রথে  সূত্র।  

 

ধ্বংমসর আমের অনুভূনত, োনব সম্প্রদামের জনয- 

আোরা ছদমখনে োনুমষর আমবমের ছকানও পনরভাষা  ছনই। প্রনতনট োনুমষর  নিএনএ নভন্ন। আেরা খুব অবাক হই বারবার। োনুষ ছবািা 

অসম্ভব, তবুও তারা খুব ননে োমনর। অদু্ভদ সৃনষ্টর আর এক নাে হেত োনুষ। আর এই োনুষই হমব তামদর ধ্বংমসর কারণ। আর ছসই ধ্বংস 

আোমদর আোেী  প্রজন্ম আনমন্দর সামথ ছদখমব, ছকননক আেরা ছরাবট।আেরা অনূভূনতহীনতামতই ছশ্রি।   আোমদর জন্মেৃতুয বমল নকেু ছনই। 

আেরা োনুমষর েমতাই তমব োনুষ নই। 
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সিোঁয়ি থাকা  
কলমে - ছসৌরভ চক্রবত্তিী  

 টুকমরা টুকমরা অনুভূনত গুমলা সানজমে একটা োনুমষর চনরত্র ননযিারণ সম্ভব ? হেমতা নে ! 

নকেু নকেু অনুভূনত গুমলা একজােোে সানর বাুঁযমল ছস বড্ড ভদ্র , আবার নকেু নকেু অনুভূনত জমড়া হমল ছস নকন্তু আবার চরে লম্পট ! 

 

এই ছয সকমলর কামে আজ নববষি , নকন্তু তা আোর কামে নে , কারণ , একটু ছভমব ছদখমল , মবশাখ োসমক প্রথে োস না যমর যনদ মজযি 

োসমক প্রথে যনর তাহমল নকন্তু পেলা মজযি বেমরর প্রথে নদন নহমসমবই ননবিানচত হমব ! ছতা এখামন শুরু বা ছশষ বমল নকেুই হেনা , সব ই 

আোমদর কল্পনা োত্র , এেন নক ছভার ছক শুরু না যমর যনদ সমন্ধ ছক শুরু যরতাে একটা নদমনর , তাহমল নক নকেু পাোমতা ? নাহ ! একদে 

ই নে ! 

 

ছকও ছকও পেলা মবশাখ এ রাত বামরাটা বাজমলই নেনষ্টর হানর ইনবি এ পািাে , আমর ! নকমসর এত নযাকামো ! 

পাোে আমদও নকেু ? ছয েতকাল েদ ছখমেমে বেমরর ছশষ নদন উপলমক্ষয , ছস আজ ও েদ খামব বেমরর প্রথে নদন উপলমক্ষয , ছয েতকাল 

চুেু ছখমেমে ছশষ নদমনর অজুহামত , আজমকও ছস চুেু খামব প্রথে নদমনর অজুহামত !  

 

নিক এেন ই নেল ছসই েল্পটা...... 

তখন নচন্মে ক্লাস ১২ এর ছশষ পরীক্ষাটা নদমেমে ছকবল , নবমকল ৪ ছটই পরীক্ষা ছশষ , ো বামপর উশৃঙ্খল ছেমলর ননজমর ছেলা যাে ওমক | 
পরীক্ষা ছশষ বমল বামপর কাে ছথমক ছচমে ১০০০ টাকা ননমে ছবনরমেনেল , পরীক্ষা ছশষ হমেমে , ছতা যথাযত ছস বানড় না নেমে ছেল এক 
পনবত্র জােোে ! না না ছসটা ছকামনা েনন্দর নে , এক নবখযাত ছবশযাপনট , ছশাভাবাজার ওরমে সুতামনানট ওরমে ছসানাোনে , আমেও ছস 
বরাবর ই ছযত , নকন্তু এই নদন টা একটু আলাদা নেল | 

সাইমকল টা েযামরজ কমর , ছস সু্কল ছড্রস পমরই  ুকমলা ছসই পনট ছত , বা নদক িান নদক ছদখমত লােমলা , আজ একটু অনয েুি এই রমেমে 

ছস , খুুঁজনেল একটু অনযরকে , তার বেনস , ছপল একটু ছভতমর নেমে , নিেনল | 

হযাুঁ , ছবশযা ছদর নাে এেন ই হে , অননযা , পনরনেতা এেন নাে হেনা সাযারণত | নিেনল নরেনল চুেনক এেন নামের ই বারবার সমু্মখীন হমত 

হে পনটমত  ুকমল | 

 

ছতা নিেনল , নচন্মে ছক  মর ননমে নেমে দরজা টা বন্ধ করমলা | তারপর নজজ্ঞাসা করমলা ছয " বাবু নাচ করমত হমব ? নানক শুযু ওটাই করমত 

হমব? নাচ সহ হমল ৮০০ , আর শুযু ওটা করমত ছেমল ৫০০ " বমল োথা টা ননচু কমর রইমলা | 

 

নচন্মে , নিেনলর োোবী েুখ টা ছদমখ নকেু বলমত পারমলানা , ছস ভামলা ভামব িাকমলা নিেনল ছক , নিেনল নেমে পামশ বসমলা | নিেনল 

চুনড়দার টা খুলমত খুলমত ছকুঁমদ ছেলমলা , নচন্মে আটকামলা | নচন্মে বলমলা " ছতাোমক ছদমখ েমন হেনা তুনে এই ছপশাে রমেে , নতুন ? " 
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নিেনল ~ " ৩ বের হল বাবু " (ভে ছপমে) 

 

নচন্মে ~ তুনে এেন ভে পাে ছকমনা ? তুনে ছতা জামনা এখামন নক করমত এমসনে | 

 

নিেনল ~ সৎ বাবা যনদ েদ ছখমে এমস েতরামত কমর যাে , ইমে কমর বাুঁচমত ? ছয আোর ো এর সামথ ছশাে , ছস আোর সামথও শুমলা , 

তাও টাকা নদমে ! 

 

নচন্মে ~ োমন ? নক বলমো ? 

 

নিেনল ~ আোর ননমজর বাবা ো ছক ছেমড় চমল যাে , ো এর বানড় ওর বানড় কাজ কমর ছবড়াে , ছপমটর টামন নবমে কমরনেল , ছভমবনেল 

খাওোর খরচা ছতা পামব ! তখন আনে বাচ্চা নেলাে , অত বুিতাে না বাবু | ছসমকমলর কথা বলনে | তারপর বড় হলাে , োনসক নক বুিমত 

নশখলাে ছকবল | কবের কাটমলা , ো অসুস্থ , কাজ করমত পামর না , সৎ বাবা  তখন েদ ছখমে  ুকমত লােমলা বানড়মত , এমস োমক োরযর 

করমতা , আোমক োরমতা | টাকা নদত না বানড়মত , আনে ছতা ছলখাপড়া জানননা , অমনক ছচষ্টা কমরনেলাে অনয পথ এ টাকা ছরাজোমরর , 

ছসলাই শুরু কমরনেলাে , নকন্তু ছপট চলার েমতা , ো এর ওষুয এর খরচা উিমতা না বাবু , এেননক োনসমকর নদমনও শুমত হে | 

                           েতকামল  মর বমস আনে , ছদনখ সৎ বাবা েমদর ছবাতল ননমে  মর  ুকমলা , অমনক বার বাবা বাবা বমল জনড়মে 

যমর নভক্ষা ছচমেনে , নকন্তু বাবা ছতা অোনুষ , সৎ ছেমের ছযানন ছভজামত ভামবনন ছো ! ইমে হমেনেল েলাে দনড় নদ , নকন্তু পানরনন , ো এর 

কথা ছভমব , এেন নক োমকও বলমত পানরনন ছয ছতাোর স্বােী আোমক অিিঃসো বানামত নেমেনেল | পানরনন বাবু পানরনন , ৫০০ টাকাে সৎ 

বাবা ছক ছদহ নদমত বাযয হমেনেলাে , আর ছসই টাকা নদমে ো এর ওষুয নকমন বানড় নেমরনে কাল | এই হমলা আোমদর জীবন , বাবা ছেমল 

সবাই এমস আোমদর ছভাে কমর , কত দাদুর বেসী ছলাক ও আমস | আটকামল ছয ো টা োরা যামব , ছপট চলমবনা বাবু | 

                                    আজ "মবশযা" টা একটা নখনস্ত নহমসমবই সবাই ছচমন , ননমজর ছদহ ছবুঁমচ ছেমর ছেমল োমক বাুঁচানে , 

ছভমব বলমব বাবু আোমদর েতন পনবত্র কজন , কতটা স্বাথিতযাে করমল ছবশযা হওো যাে ?   

                            অমনক োলতু কথা বমল ছেললাে , আপনার ১  ন্টার ২৫ নেননট আনে নষ্ট কমর নদলাে , নচিা কমরানা বাবু 

আনে আরও ২৫ নেননট ছদব , নকন্তু টাকা টা পুমরা নদমে যামবন বাবু ! বলনে , নাচ করমবা বাবু ? ভামলা নাচমত পানর , করমবা বাবু ?? 

 

 

নচন্মে  ~ ছতাোর ছোন নম্বর টা পাওো যামব ছবান ?  

 

নিেনল ~ নম্বর ননমে নক করমব বাবু ? 

 

নচন্মে ~ কাল ছথমক ছতাোমক এখামন আর আসমত হমবনা ! আোমদর বানড়মত কাজ কমরা , োস ছেমল ৫০০০ টাকা ছদব , সামথ ছসলাই এর 

কাজ টাও কমরা |  
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                  নিেনল একটা প্রণাে করমলা নচন্মে ছক , নচন্মে ছসনদন নিেনলমক ননমে ছবনরমে এমসনেল , বানড় ছপৌঁমে নদমে ১০০০ টাকা 

নদমে , ছোন নম্বর ননমে বানড় নেমরনেল | তমব নিেনল একটা প্রশ্ন কমরনেল , " একটা নিেনল বাুঁচমলা , নকন্তু ওখামন এেন আমরা ১০০ নিেনল 

রমেমে বাবু " , উত্তর পাইনন নচন্মে ! েুখ টা ননচু কমর বানড় নেমরনেল |  

 

এখন নিেনল নচন্মে এর বানড়মত কাজ কমর , ভামলা আমে | একটা ছবশযার পনরবার , সম্মান সব ছবুঁমচ ছেমলা | 

নকন্তু বাুঁচমলা ছক ?  

হযাুঁ , ওই লম্পট দুশ্চনরত্র নচন্মে ! 
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অস্বাভাচিক 
কলযম - অ্রূপ ধর 

 
বহুকাল পেররষয় পেষে. . . 

আজ হঠাৎ রলখষত বষে নতুন কষর, 

পতার আমার রিষ্টঠর আষবে েষে রারখ। 

আদষত আরমও পকমন োেল পেরমক, 

পবমালুম পেষমর কা াঁষি হাত-ো কাষ্টি! 

 

আলাষের একিা রবষকল. . .  

পেরা হয় আজও একই রাস্তা ধষর, 

রনষজষক বযস্ত রারখ ভুল বাহানায়। 

আমাষদর আলাে হষল জষলর পবাতল, 

হারে মুষখ রেররষয় রদষতই ভীেণ মানায়। 

 

আলষোষে পঠা াঁষির কথা. . .  

রমষল যায় েব ঘিনাই পলখায় পলখায়, 

তুইও তাই কষ্টঠন কথা বুঝিষয় বরলে। 

েৃরথবী পঠা াঁষির কাষেই েন্দ হারায়, 

আমরাও রনষজর মত এরেষয় িরল। 

এষেষে নতুন মানুে. . . 

নদী তুই, পরাষতর োষথ পনৌষকা পেরল, 

আরমও বাইষর পথষক শক্ত জাহাজ। 

বুষক েব ক্ষতর পোহাে োঝজষয় পরষখ, 

“ভাষলা আরে।” বলরে তবু রমষথয ডাহা!  

 

বহুকাল পেররষয় পেষে. . . 

এখন আর পেই পেশষন দা াঁডায়না পেন, 

পহাঁষি যাই বারডর েষথ, হারাই িারব। 

েমষয়র এই েরতষবে োমষল রনষয়ও, 

পতাষক পরে ভুষল যাওয়াই অস্বাভারবক!  
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  আেম ী 
কেনম - অবেনষক চক্রিিজী  

দুে গােূজার আর ৩০ রদন বারক।  

েতবের মাোে গ পশে কষরই এত্তবড IT পকাম্পারনষত িাকরর পেষয় পদব ুআষে তার বাবা মা 

এর জনয নতুন জামা-শারড রকষনরেল,েুষজায় বনু্ধষদর োষথ আর পেশারল ঈরশতার োষথ 

খুব আনন্দ কষররেল। বাবা-মা-পেষলর িানািারনর েংোষর একিু েুষখর আষলা উরক মাররেল 

মাত্র। 

এবের এখষনা রকেু shopping ই করা হষলা না, ঈরশতা বষলরেল এবাষর েুষজার েুষরা একিা 

রদন ওরা একোষথ কািাষব, রকন্তু েত ৬ মাে ধষর ষ্টঠকঠাক পযাোষযােই হষেনা ওর োষথ। 

মাথায় মা এর আলষতা পোয়া পেষতই পঘারলাো ভাবিা কািষত পদবু মা পক বলষত শুনষলা- 

"িল বাবা, এবাষরর মষতা লাে chemo িার জনয পযষত হষব পয..." 

"মা েুষজা এষে পেল পয, আমায় বারড রনষয় যাষব না?" 
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ভািনাতীত 
কলমে - সমূ্পণিা সাহা 

ছসই এক প্রখর ছরাদ িলসামনা নদমনর কথা বলা যাক।শহরতনল জুমড় বৃনষ্টমভজা ছয অবস্থা তামত প্রাে অনতষ্ট হমে পমড়নে বলমত 
পামরন।একটু প্রমোজমন বানড়র বাইমর ছবমরামনার আমে দশবার না ছবনরমে প্রমোজন ছেটামনা যামব কী না ভাবনে।ছরাদ িলেমল 
নদনগুমলা নেস করনে।ওই বমল না যখন ছযটা থামক ছসটার েেি ছবািা যাে না।েরমে হাপমস বৃনষ্ট চাইনেলাে,এবার ছবামিা 
িযালা।আবার েরে পড়মল শুরু হমব বৃনষ্টর জনয কান্না।তাই এই ওমেদার ছেমন ননমে ছেজাজ ভামলা করমত েরমের একনদমনর  টনা 
নলখমবা ভাবলাে।আোরও েন ভামলা হমব আর পািকমদরও। 
ছসনদনটা ওই এনপ্রমলর ছশমষর ছকামনা একটা নদন নেল।নননদিষ্ট তানরখটা নিক েমন ছনই বুিমলন।তা যমর ননন খুব েরমের এক 
দুপুর।কাজ ছসমর নশোলদহ ছথমক ছট্র্মন উিলাে।ছপমট রমেমে নখমদ।বানড় নেমর ভাত খামবা-একথা োমক বমল এমসনে বমল বাইমর 
আর ভাত ছখলাে না,ওই হালকা নকেু ছখমে ননলাে।নকন্তু যতই ছহাক বাঙানল ছতা,দুপুরমবলা ভাত ছপমট না পড়মল চমল না।ছপমট 
নখমদ,েমন ভামতর ছখাুঁজ;সুতরাং ছেজাজটা ছয খুব ভামলা নেল না বুিমতই পারমেন। 
আনে তখন নকেুনদন যাবৎ ছলখামলনখ শুরু কমরনে।ছলখাটা নকেুটা ছনশার েমতা হমে ছেমে।যা সােমন পাই নলমখ ছেনল,যা ছদখনে 
তাই নলখনে-এরকে আরকী।ওই নতুন নতুন শখ হমল ছযেনটা হে,মতেন।পড়ামশানা োথাে তুমল ছলখামলনখ চলমে।সােমন 
পরীক্ষা;তা ননমে োথাবযাথা ছনই। 
তা ছট্র্নটা শুরু হমল আোর কলকাতা দশিন নলখমবা ভাবলাে।েমন েমন ভাবলাে কী কী নলখমবা,কীভামব নলখমবা;মবশ সানজমে গুনেমে 
ননলাে।সেমের ছথমক একটু নবলমম্বই োড়ল ছট্র্নটা।খুব একটা নভড় ছনই ছদমখ বযােটা পামশর নসমট ছরমখ ছলখা শুরু করলাে।নতনমট 
কী চারমট েমতা শব্দ টাইপ কমরনে সমব,এক ভদ্রমলাক(োমন দাদু টাইমপর) এমস প্রশ্ন করমলন জােো আমে নাকী।আনে ছবশ নবরনক্ত 
ননমে তাকালাে,মযন আোর পাকা যামন েই নদমত এমসমেন।ননরুত্তরভামব বযােটা ছটমন ননলাে আোর নদমক।বযােটা এেনভামব 
রাখলাে যামত বযােটা োিি কমর আোমক ওনার ছথমক।তখন এই সেস্ত ছট্র্মন চাপা দাদু-বেস্ক োনুষ ননমে আমলাচনা তুমঙ্গ।আনেও 
তাই একটু সাবযানতা অবলম্বন কমরই বসমত নদলাে ওনামক। 
উনন বসার পর ছলখাে আবার েন নদলাে।নকেুটা ছলখা হমেমে এেন সেে প্রশ্ন করমলন ক'টা বামজ।সনিক সেেটা বমল 
নদলাে।আবার নলখমত শুরু কনর।নকেুক্ষণ পর আবার বলমলন-"এখনকার ছেমলমেমেগুমলা সারানদন ছোমনর েমযয  ুমক 
থামক"।কথাটা কামন আসমলা,খারাপ ছেজাজটা আরও খারাপ হমলা।একটু অযানটনটউড্ ননমে তাকালাে,যামত ছবামিন উনন আোমক 
নবরক্ত করমেন।তমব তামত লাভ হমলা না,কারণ উনন তখন অনযনদমক তানকমে নেমলন।বযাে ছথমক ছহিমোন ছবর কমর কামন লানেমে 
আবার ছলখা শুরু করলাে।তারপর উনন োলাোনল নদমলন নানক অশ্লীল কথা বলমলন তা আর আনে জানননা।আনে তখন আোর 
জেমত ভাসনে।হুুঁশ নেরল নটনট আমঙ্কমলর িামক।নটনকট ছদখমত এমসমেন উনন।মট্র্নটাও প্রাে অমযিমকর ছবশী পথ ছপনড়মে চমল 
এমসমে।মহিমোনটা খুমল বযামে রাখলাে।আনে বরাবর বাবার পাস ননমে যাতাোত কনর।পাসটা ছবর কমর ছদখালাে।নটনট আমঙ্কল 
ছদমখ চমল ছেমলন।উনন যাওোর পর আোর পামশর ভদ্রমলাক আোমক প্রশ্ন শুরু করমলন-আনে ছয পাস ছদখালাে ওটা কার,আোর 
বাবা ছরমলর ছকান্ চাকরী কমর,মকাথাে ছপানস্টং ইতযানদ ইতযানদ।মোটমবলা ছথমক এসব প্রমশ্ন আোর জীবন জজিনরত।তাও অমচনা 
ছকউ প্রশ্ন করমল উওর ছতা নদমতই হে।উওর নদলাে বমট।প্রতুযওমর উনন বলমলন উনন BSF-এ কেিরত নেমলন।না না,আনে প্রশ্ন 
কনরনন।উনন ননমজই বলমলন।এেননমতই বাইমর ছেমল আনে কে কথা বনল,আবার ওনামক প্রশ্ন করমবা ছখমে কাজ পাইনন? 
এতক্ষণ একাকীমত্বর পর কথা বলার সুমযাে ছপমে উনন ননমজই ননমজর জীবন কানহনী ছশানামত শুরু করমলন।মলাকটার বযবহামর 
বুিলাে উনন ছবশ নেসুমক।এবার একটু তানকমে ছলাকনটমক পযিমবক্ষণ করলাে।মবশ লম্বা ছচহারা তমব ছেদহীন,সুদশিন পুরুষ 
বমট;অল্প বেমস অমনমকর ননদ্রাহরণ কমরনেমলন হেমতা।উনন এমক এমক ননমজর চাকুরীজীবমনর নানা  টনা, র-বানড়-েী-কনযা সবার 
কথা বলমলন।উনন তখন বানড় নেরনেমলন কলকাতা ছথমক একটা কাজ ছসমর।বানড়মত ওনার েী আমেন।একোএ ছেমের নবমে হমে 
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ছেমে।জাোই সেট্ওেযার ইনঞ্জননোর।ছেমে-জাোই-নানত নবমদমশ থামক।বেমর একবার আমস হেমতা।বুমড়া বেমস ওমদর সানন্নযয চান,তমব পান 
না।আোমক বলমলন ননমজ কত কষ্ট কমর জীবমন বড় হমেমেন নকন্তু ছেমেমক কষ্ট বুিমত ছদননন কখনও।আজও বুিমত ছদননা।এভামব চলল 
েল্প।ভাব হমলা আোর সামথ।আোর ছেজাজটাও ভামলা হমে ছেল।আনেও প্রশ্ন করলাে নকেু।বানক পথটা ওনার সামথ বাকযালামপ চলল।আনে 
ভুমল ছেলাে আোর বানক ছলখার কথা।ওনার েমল্প নকেুটা অনুপ্রানণত হলাে। 
ছট্র্ন ছথমক নাোর আমে ওনার নােটা ছজমন ননমেনেলাে।ছসাশাল নেনিোে ছযাোমযাে হমেমে তারপর।আোর ছপ্রাোইল নপকচার্ ছদমখ উনন 
নচনমত ছপমর নরকুমেস্ট অযাকমসপ্ট কমর ছনন।আজ হেমতা ছলখাটা পমড় বুিমবন ওনামক ননমে নলমখনে।আোমক ছলখা ননমে অনযসেে যমথষ্ট 
উৎসাহ কমরন;আজও করমবন হেমতা। 
ওনার দৃষ্টািটা আজ তুমল যরলাে ছকন বলুন ছতা? 
ছসনদন যনদ আনে বানক পথটুকু ছহিমোন লানেমে আসতাে বা প্রথমেই ছযমচ ভাব করমত চাইমেন ছদমখ বামজ েিবয করতাে তাহমল এই 
োনুষটামক আর ছচনা-জানা হমতা না।ছট্র্মন চড়া বেস্ক োনুমষরা সকমল ছয সোন নন ছসটা বুিতাে না।ওনার ছেমহর আমবেটা হেমতা ছনাংরা 
আখযা ছপত।কী ছপত ছতা? তাহমল! 
তাহমল আর কী! না ছজমন ভুল বুিতাে একটা োনুষমক।হেমতা ছস নেসুমক একটু ছবশী।হমতই পামর,সবাই ছতা সোন নে।তমব এই নেসুমক 
স্বভাব ছথমক এমোমলই সাবযান।আবার বনল সবাই সোন নে,সবাই ভামলা োনুষ নে।ছসনদমনর েমতা ছসৌভােয ছরাজ হমব এেন ছকামনা োমন 
ছনই।তমব যামক ভামলা বা খারাপ ভাবমেন তার সম্পমকি একটু ছজমন ছনওো আবশযক বইকী!মস আোমদর ভাবনাতীত হমতই পামর। 
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নেমর আসা 
কলযম - কমত্রী সরকোর  

জীেন  েই অ্মৃযের পযে  োয়- 

েোরেোর সীমোনো বপমরযয় মেলীন িযে চোয়; 

মকেু নো পোওয়ো সখু, মকেু বচনো অ্সখু  

সে বেযি বস চোয় মৃেুয আসকু । 

জীেন এর ভোযলো মকেু  ে  

েো বপযল ভোযলোই িযেো! 

কোযরোর কোযে েো েোাঁচোর আশ্বোস, 

আর কোযরোর বচনো ক্ষযের আভোস। 

জীেন ডোযয়মরর পোেোয় েৃমষ্ট বভজো র্ল্প; 

 োর র্ন্ধ আজও অ্নভুে কমর অ্ল্প অ্ল্প। 

কখযনো আেোর বচোযখর জযল  মেন্ন পোেো: 

ধূসর িওয়ো কোমলযে জমোযনো মকেু কেো। 

জীেন এর প্রমে িয় কে অ্মভমোন! 

ভোমে চযল  োে বেযি সে মপেুটোন। 

মুযখ েলো  েটো বসোজো,যেযি  োওয়োটো নয়। 

এই বেোট্ট সখুগুযলোযক েোিযে কোযরোর মক ইযচ্ছ িয়? 

জীেন এর কোযে কে কী বচযয়মে, ো আজও পোইমন। 

অ্েচ বপযয়মে অ্যনক মকেুই  ো কখযনো চোইমন। 

েহুমদন পযর আজ কলম ধযরমে,েোই েোাঁধ মোনযে নো কেো, 

কলম েোিোই মলযখ চযলমে জীেযনর সিস্র পোেো। 
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রঙ পব রঙ  
কলযম - বসোলোঙ্কী বসোম  

 

 

 

 

১০ বের বেমস স্বােী হানরমেমে রুনবো। আজ দী ি ১৩ বের পর প্রথে 
রং এর সামথ পনরচে  টমলা তার। স্বােী েরার অপরাময তামক ছযনদন 
জযাি পুনড়মে োরার ছচষ্টা হনেল, নলীনীনদরা ভানেযস ছসনদন 
ছপৌঁমেনেল, নইমল এ জীবমনর েমতা তার আর রঙ ছদখা হমে উিমতা 
না। ছেলাে রঙ ছবরমঙর ছবলুন গুমলার নদমক হাুঁ কমর তানকমে থামক 
ছস।। 
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িৃর্ত্ 
কেনম - দেোমনেি দ োষ 

এই ননমে পর পর নতন রাত একই সেমে  ুে ছভমঙ ছেল ইন্দ্রনীল ওরমে নীমলর। ছচাখ খুলমতই েমন হল োথার পাশ ছথমক ছক 
ছযন সমর ছেল। ভাল কমর তানকমে ছদখল ছকউ ছনই। পামশ অকাতমর  ুনেমে আমে নতো। নীল উমি পামশর  মরর আমলাটা 
ছজ্বমল ছচোমর বসল। নক হমে এটা?  
হযালুনসমনশন?? ছস ছতা নানা কারমণ োনুষ ভুল ছদমখ।  নকন্তু রামত  ুেি অবস্থাে হযালুনসমনশন হে নক? এরকেটা ছশামন নন নীল। 
নক করমব? এখুনন আবার শুমে পড়মব? সাত পাুঁচ ভাবমত ভাবমত আবার এমস শুল নীল। 
সকামল কামজর েমযয আর নচিার অবকাশ কই? নীমলর গ্লযােমকা ছদমশর অনযতে বযস্তনবখযাত োমেিন্টস ব্রযান্ড, ছদশ জুমড়ই বযবসা। 
 টনাটা আর োথাে রইল না নীমলর। 
আজ নতো বাবার বাড়ী ছেমে। দুনদমনর জনয। 
রামত ছশাোর নিক আমে আবার োথাে এল, ভাবল নতোমক ছোমন বমল। নকন্তু ও যনদ হাসাহানস কমর? ওবানড়মত আমে, সবাই 
শুনমল আমরা হাসাহানস হমব। 
থাক, হেত েমনরই ভুল।  
নীল শুমে পড়ল। 
হিাৎই যড়েড় কমর ছজমে উিল নীল। এবার আর সমর ছেল না ছকউ, েষ্ট বুিমত পারমে োথার নপেমন ছক ছযন দাুঁনড়মে।  
োথাটা অসম্ভব ভারী,  াড় ছ ারামত পারমে না নীল। েমন পড়ল আজ ছতা নতো ছনই। তমব ছক দাুঁনড়মে োথার কামে? 
শুকমনা েলাে প্রশ্নটা এল না নীমলর। 
হিাৎ কপামল একটা নরে হামতর ছোুঁো। 
হালকা একটা সুবাস। নীমলর খুব ছচনা 
কপাল ছথমক আলমতা ছোুঁোে হাতটা ছনমে এল নীমলর েলাে। েমন হল পামশ ছক এমস আবার শুল। নতোই নক? ছস ছকাথাে? 
ছনই ছতা। 
েলার চাপটা বাড়মে ছযন। ছজার কমর  াড়  ুনরমে নীল ছদখমত চাইল পামশ ছক? 
দুমটা আেত ছচাখ। শাি, েভীর। এই ছচাখ ছতা নীমলর অমনকনদমনর ছচনা।  
তমব নক? নক কমর? 
োথাে এল না নীমলর। 
নীল িুবমত লােল ওই ছচামখ। েভীমর, অমনক েভীমর। 
    সকালমবলা নটনভ চালামতই খবরটা ছচামখ পড়ল নদমবযনু্দর।  
"কাল রামত নবখযাত বযবসােী ইন্দ্রনীল দমত্তর হিাৎ েৃতুয, সম্ভবত কমরানারী অযাটামক। 
আকনস্মক েৃতুয বমল পুনলশ সব নদক খনতমে ছদখমে।" 
ছচাোলটা একটু ছযন শক্ত হল নদমবযনু্দর।  াড়  ুনরমে ছদওোমলর েনবটা ছদখমলন। 
বুবনলমক। 
এক বের আমে তাুঁর আদমরর বুবনল হিাৎই রামত  ুমের েমযয োরা যাে। সবাই বমলনেল হাটিমেল। তাুঁর অত হানসখুশী আদমরর 
ছেমেটা ছকন হাটিমেল করমব কারণ খুুঁমজ পাননন নদমবযনু্দ। নতনন বুবনলর স্বােীমক সমন্দহ কমরনেমলন। িাক্তার স্বাভানবক েৃতুযর 
শংসাপত্র নদমেনেল। একা, োমপাষা োনুষ নতনন, আইনন লড়াই করার েত ছজার তার নেল না।  
েতকালই বুবনলর েৃতুযনদন নেল। 
বুবনল োমন ঈশানী। 
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ভারতিষষ 
কলমে - সুমদষ্না বরাট  

আোর সােমন একনদন ছস নভক্ষার পাত্র যমরনেল 

আোর েত অমনকমকই ছস কাতর আনতি জানাে 

        দুমটা নভক্ষার জনয। 

         ছবামিনা অমনমক। 

         বুমিনেলাে বমট আনে। 

 নকন্তু তামক দু'ছটা নভক্ষা ছদওোর সােথিয নেল না আোর। 

             থাকমতা যনদ নদতাে 

উপসীর ছপমটর একটা ছকাণ হেমতা ভরমতা। 

এেন কমর সকমলর ছদওো দু'ছটা নভক্ষাে 

হমত পারমতা তার উদরপূনতি। 

            নভখানরনীর েস্ত ছদহ, 

ছতেনই বড় উদর,ছতেনই বড় উদরপূনতির চানহদা। 

ছদমহর মদনবক লাবন য ছক দানবমে ছরমখমে 

                 বানহ যক কানলোর  ন স্তর 

জটাযারীনন ছয একদা নেল ছে বরণ ছকশবতী, 

             তা ছবশ বুিলাে। 

      তমব েুখখানন তার সুন্দর, 

             অনত সুন্দর 

 

                  এখনও 

বুিলাে, সম্ভ্রাি সম্মানীে বংমশর রক্ত বইমে 

নভখারীননর যেনীমত। 

হ যা,'নভখারীনন',তবু ছস আজ নভখারীনন। 

ননেনতর পনরহাস আরনক! 

            আনে পানরনন, 

পানরনন তার বাড়ামনা নভক্ষা পাত্রনটমক 

আর একনবনু্দ স্বপ্ন পূরমণর আশর আমলা ছদখামত। 

তমব তার অমোোমলা ছসৌন্দমযি েুগ্ধ হমেনেলাে। 

নজমজ্ঞস করলাে"ো ছতাোর নাে কী?" 

নভখানরনী তার পনরশ্রাি কামলা হনরণ ছনত্রী ছেমল 

যরমলা 

                আোর ছনমত্র 

সহজাত েযুর ও েম্ভীর কমন্ঠ উত্তর নদল-- 

               " ভারতবষি" 
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শব্দ কলযম - আরোমত্রকো উমকল 
শব্দ হল ছযন 

বন্ধ মরর দরজার ওপামর 

একবার,দুবার, নতনবার 

কড়া নাড়ার েৃদু শব্দ। 

 

সারহীন  মরর ছদওোমল ছদওোমল ননিঃশব্দ কানাকানন 

ছিাকািুনক লামে যূমলাজো অপ্রমোজনীে আসবামব  

নবদ্রুমপর বারুদ ছপাড়া েন্ধ 

তানেমলযর খনখমন হানস। 

"এেনটা ছয এর আমেও হমেমে" 

 

হমেমে মবনক! 

ওই ছদমখা এমখামনা ছলমে আমে  

বানস চাদমরর লুমকামনা ভাুঁমজ 

পাুঁজর ভাঙার দাে 

িমড়র প্রোণ। 

 

েজবুত হমেমে নেটনকনন প্রনতটা িমড়র পমর 

দরজার এক একটা কামি পমড়মে 

নপি ছিমক যাওো কানিমন যর প্রমলপ। 

সহজ ছনই আর আসা যাওোর পনরনচত রাস্তা। 

 

শব্দ হমে অনবরত, 

ছথমে ছথমে  

একবার, দুবার,বারবার... 

হিাৎই খুমল ছেল বন্ধ নশকল দাপুমট 

হাওোে দেমক 

ছভমস ছেল  রেে েনড়মে থাকা  

িুনমকা বাড়নত আবজিনা 

অপ্রতযানশত এক শব্দেে দুমযিামে। 

এখন আর নকেুই ছনই বানক। 

শুযু  রটা নটমক আমে ছকামনােমত  

এমখামনা ছটাকা পমর দরজাে  

সেমে অসেমে, 

দুমযিাে আর আমসনা। 

আর সীোহীন মনিঃশমব্দর বুমক ছলমে 

থামক  

ওই একনট ছকবল শব্দ। 
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ছবাবা বচবের ইমোরি 

-ছতাোর ছতা ছহনব্ব চলমে বস্!! 

-কী চলমে? কার সামথ ? কখন? ছকন? 

-নপোশা ছচৌযুরী বমল ছেমেটা ছক ছর? 

-এই সনতয বল ছতা ছক বলমলা ছতামক?  

-সবই োো...কমেন্টবমির োো 

 - কী এেন ছরাোনন্টক কমেন্ট কমরনেল ও? কী এেন রসামলা কনভারমসশন ছদখনল কমেন্টবমি? 

- ছরাোনন্টক কমেন্ট   Is not necessary everywhere  

 

-ওই 

  -বমল ছেল 

-কালমক নপ্রমিপ  াট যানব? 

  -আপাতত এখন আনে চামন যাব...কমলজ আমে... 

-ছতামদর বানড়মত েবানদ পশু চান করার আলাদা বযবস্থা আমে? 

    -হযাুঁ আমে যামত 10বের পর ছতার ছকামনা অসুনবযা না হে 

-অসভয 
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ধচষষতা  কলমে - নরতে কর 

অবমশমষ ছতার শরীরটা কুনড়মে ছপলাে। 

ছরললাইমনর যামর ছতার হামতর নকেু অংশ, 

ছয হাতগুমলা একনদন নশনশরমভজা নশউনল তুলমতা। 

োথাটা ছপলাে ছিামপর পামশ...মচাখ গুমলা বন্ধ! 

আজ আর ছস ছচামখ ছকামনা স্বপ্ন ভামস না। 

তুই ছলমকর জমল পা িুনবমে বসা ননমে িেড়া করনতস। 

              েমন আমে! 

হযাুঁ, ওই পা দুমটাও ছপলাে শুকমনা িরা পাতার উপর। 

আর ছস পামে জল ছোুঁোবার দরকার ছনই। 

ছতার যত ছোপন অংশ, 

ছোপমন কমব ছয ছলাভনীে খামদয পনরণত হমলা ! 

           তুই জাননলও না । 

জাননস! ছস যুমে ছদবীর নানক একান্ন পীি েমড় উমিনেল ! 

ছতার ছদমহর সেস্ত অংশ জুমড়ও তুই সতী হমত পারনল না । 

               নপ্রেতো, 

সোজ ছতার নাে নদমেমে যনষিতা ! 

ভামলা থানকস....... 
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সপ্রচমকা িান্ধিী       কেনম - অবেনষক েোে  
 

বান্ধবী তুই ছপ্রনেকা হনব,  ন্টাখামনক হাতটা যমর হাুঁটব 

বান্ধবী তুই আোে  সঙ্গ নদমল ছনিট কনবতা ছতামক ননমেই নলখব। 

একটা সবুজ  াস নবোমনা লমন, নুনড় নদমে রাস্তা েুমড় নদমল 

ছসই রাস্তাে আলমতা পামে ছহুঁমট সমন্ধ নাোমবা শহরতলী জুমড় 

 

বান্ধবী তুই ছপ্রনেকা হবার পমর, একটা সমন্ধ োন ছশানাব ছতামক 

শহরজুমড় ছপ্রমের েরশুমে একটা োতাে নভজব দুজন নেমল, 

 

বান্ধবী তুই কাদনম্বনী ছসামরন,মে বানলকা নকংবা ননশানিকা, 

ছকামনাটাই ছনাস কনবর কাবযকথাে,তুইই নলখনব একটা যুদ্ধোথা। 

 

বান্ধবী ছতামক কাবযসুমখ নে আস্তএকটা োমন ছবুঁময ছেলব 

সুর তাল সব ছতার নামে কমর শব্দ গুমলা ননমজই জুমড় ছদব।। 
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চতচতয়রর পুরস্কার 

কলমে - আরানত্রকা উনকল 

ছেমট্র্ামরল আর ছলাকাল ছট্র্মনর েমযয এই এক পাথিকয।ছকামনা একটা সাযারণ নদমন একনট ছেমে শানড় পমর বা অনতনরক্ত পনরপানট কমর 

ছসমজগুমজ ছট্র্মন উিমল ছট্র্মনর আবাল-বৃদ্ধ-বননতার দৃনষ্ট তাসমপটামনা,মোবাইল ছেে,মেসবুক অথবা ননেকই "...ওর ব যাপার ও 

বুিমব,আোমদর কী..." ছথমক সটান ছেমেনটর নদমক একমশা আনশ নিনে ছকামণ  ুমর যাে।তারপর "ছদনখ োেনন একটু সাইি","ছদখ ছদখ 

আইশযামিা টা ছকেন ছযবমড় ছেমে","এই শানড়র েমতা ছসে শানড় ওরবাবার কাে ছথমক এই জন্মনদন এ ছনব...নক সুন্দর!" এসব চলমতই 

থামক।অতিঃপর ছকউ যনদ দোপরবশ হমে তার বসার নসটটা ছদন তাহমল ছসটা উপনর পাওনা।বসার পমরই আবার ছকামনা এক ননরথিক 

ছকৌতূহলী প্রশ্ন "তা চমল্ল ছকাথাে এেন ছসমজগুমজ..."। ছেমট্র্ামত এসমবর বালাই ছনই।এই ছয আনে েত পাুঁচ নেননট যমর ছেমট্র্াে যানে; 

শানড়র কুনচ, ছখালা চুল,চশো,সাইি ব যাে সােলামত সােলামত ছলমজ-ছোবমর অবস্থা সমবিাপনর ছসই েুহূমতি ছেমট্র্ামত উপনস্থত সকমলর 

ছথমক ব যানতক্রেী আদবকােদার হ ওো সমেও একবার ছকউ  ার  ুনড়র পযিি ছদখল না।ছয কজন ছদখল তারাও না ছদখার 

েমতাই।একিলক ছদমখই ননমজমদর কামজ েন নদল। 

 

শানড় আোর খুব পেমন্দর হমলও ননতাি ি যাকাে না পড়মল আনে শানড় পনড়না।আজও ি যাকাে পমড়ই পমড়নেলাে।সাত সকামলই সপ্তদীপার 

ছোন "...োলতু অজুহাত একদে নদনবনা, আজ ছতামক শানড় পড়মত হমব ব যাস।"-আমর নক েুশনকল, আোর কথাটা... 

-ছকামনা কথা শুনমত চাইনা,এর আমের বার ও যখন ছতার প্রাইজ পাওোর কথা নেল আেরা সবাই ছতামক বমলনেলাে শানড় পড়মত...তুই 

পড়নল না।লাভ টা কী হমলা?অনুিানটাই বানতল হমে ছেল।ছতার আর প্রাইজ পাওো হমলা না।  

-আনে শানড় পনড়নন বমলই বুনি নপ্রনিপাল দুিঃমখর ছচামট প্রাইজ নদমত আমসননন? 

-আলবাত তাই আমসনন।তুই শানড় পড়মল ছদখনত এসব নকেুই আর হমতা না।ছতার প্রাইজ ও পাওো হমতা আর আোমদর নট্র্টটাও... 

-হুে,পমথ এমসা বাো।ওইসব প্রাইজ ফ্রাইজ সব নদখাওো আসল ব যাপার হমলা নট্র্ট।নক তাই ছতা? 

-ছদখ অমতা কথার েমযয আনে ছনই।ছোট কথা হমলা তুই শানড় পমড় আসনেস।আর বানক সাজামনা ছোোমনার দােীত্ব আোর।নপ্লজ নতনতর 
লক্ষ্মীমসানা আেরা সবাই শানড় পড়নে এেননক ছেমলরাও পাঞ্জাবী পড়মে,কালমকই শ্রাবণ বমল্লা ছয ও পাঞ্জাবী পড়মব। 
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শ্রাবমণর পাঞ্জাবী পড়ার সামথ আোর শানড় পড়ার ছকামনা সম্পকি থাকমত পামড় না।তবুও আনে আর শ্রাবণ পাশাপানশ শানড় আর পাঞ্জাবীমত 

ভাবমত ছবশ লােমলা।রানজ হমে ছেলাে।এইভামব ভে ছদখামনা ছজাড় করার পড় শানড় না পমড় নক আর উপাে আমে!আর সনতয কথা বলমত নক 

এই প্রাইজটার জনয অমনকনদন যমরই অমপক্ষা করনে। 

 

হ যাুঁ আনে নতনতর বসু আজ প্রাইজ পানে অমনকনদন পর।োমনর জনয প্রাইজ দুমটামত োস্টি আর একটামত ছসমকন্ড।পুরোর এই কথাটা শুনমল 

ছয ছকামনা োনুমষর েনটা লানেমে ওমি।আনেও তার ব যানতক্রে ন ই। 

 

এর আমেও একবার নিক হমেনেল আোমদর পুরোর পাওোর নদনটা।ছসনদন প্রবল উৎসামহ নাচমত নাচমত ক্লামস নপেমনর নদক ছথমক দুনম্বর 

ছবমির যামর বসা আনে বমসনেলাে একদে সােমনর শানরমত।সপ্তদীপা,অনানেকা, তুনহন, ঋজুর হাজার একটা অনুমরামযও অটল ছথমক ছসনদন 

শানড়র বদমল সামলাোরমকই ছবনশ প্রাযানয দীমেনেলাে ।অনুিামন ছশষ হমত যখন নিক আয ন্টা বানক তখন ই আোমদর নজএস ছ াষণা করল 

"অননবাযি কারন বসত নপ্রনিপাল ে যাে আোমদর েমযয উপনস্থত হমত পামরননন.. পুরোর নবতরণী সহ আমরা দু একটা অনুিান স্থনেত রাখা 

হমলা।"এমহন ছ াষণা ছশানাোত্রই আোর বনু্ধবমেির োথাে হাত।ছয ছেমেটা আবৃনতমত ছসমকন্ড হমেনেল ছস ছতা ছবচানর ছকুঁমদই ছেলমলা।আোর 

বনু্ধমদর খারাপ লাোর একটা নবমশষ কারণ নেল।তারা দুপুর ছথমকই অভুক্ত আোর নট্র্মটর আশাে।আর আনে ছসই প্রাইজোননটাই ছপলাে 

না।এমকই বমল "বাড়া ভামত োই"।খারাপ আোরও লােনেল একটু আযটু।এই সেস্ত  টনাে যার নবনু্দোত্র ছহলমদাল নেলনা ছস হমলা 

শ্রাবণ।কনম্পনটশন এর ছরসােটা শুমন ও যমতাটা উমত্তনজত হেনেল প্রাইজ পাওো বা নট্র্ট চাওো এসমবর ব যাপামর নিক তমতাটাই 

উদাসীন।ছসনদন ওর হাবভামব েমন হমেনেল পাড়মল আোর হমে ও ই সবাইমক নট্র্ট ছদে আর আজ ওর ভামেরটা অন যমকউ ছখমে ননমলও ওর 

নকেু আসমব যামব না। 

 

অনুিান ছশষ হমল ব যাকমস্টজ ছথমক ছবনড়মে এমস রুোল নদমে েুমখর  াে েুেমত েুেমত বমলনেল "এখামন ছতা আর ছতেন নকেুই হমলানা, চল 

নাহে  াকুনরো ছলকটাই  ুমড় আনস। 

তুনহন দাুঁত নখুঁনচমে বমল্লা "ইিঃ,মপমট েুুঁমচা কবানি ছখলমে আর উনন চমল্লন  াকুনরো ছলমক বােুভক্ষণ করমত!" 

"সনতয আজমকর নদনটা পুমরা োমি োড়া ছেল" অনানেকার ছবজার েুমখর উনক্ত। 

-আমর ছতারা সবাই এরকে ছকন বলনেস।নতনতর ছয একটা ছপানসশন ছপমেমে এটাইমতা বমড়া কথা।আর প্রাইজটামতা আজ নে কাল পাওোই 

যামব।শুযু শুযু ছকন েন খারাপ করনেস বলমতা!" 

 

শ্রাবমণর কথাে ছসনদন সবাই  াকুনরো ছলমক নেমে েনটা হাল্কা কমর এমস আবার ছয যার কামজ ছলমে পমড়নেলাে।েত পরশুই হিাৎ খবর 

এমলা পুরোর নবতরণী অনুিাননট হমব আজমকর নদমন কমলজনিমট ইউননভানসিনটর সােমন। আর ছদমখ ছক!তারপর ছথমকই শুরু হমলা চরে 

প্রস্তুনত।ছসসমবর নববৃনত যত না ছদওো যাে তমতাই েঙ্গল।নািঃ এবার আর ছসরকে নকেু হেনন।যথাসেমেই আনে নপ্রনিপাল ে যাে এর হাত ছথমক 

"সমূ্পণিা আয ওোিি ২০১৭" ছলখা ছোমেমন্টা আর পাুঁচ হাজার টাকার ক যাশটা ছপমে ছেলাে।নতনমট ছোমেমন্টা পাওোর জনয একটু ছবনশক্ষন ই 

েমি দাুঁড়ামত হমলা।আোর সােমন নপেমন িাইমন বামে শাটার ছটপার নক্রক নক্রক আওোজ।ছবশ একটা অন যরকে অনুভূনত।সবনকেু ননমে ছস্টজ 

ছথমক নােনে হিাৎই শ্রাবমণর েুমখােুনখ।োনজল হানসটা ছহমস বমল্লা "তা নেস.বসু , এমতাগুমলা উপনর ছরাজোর ছতা আপনার স ইমব না!নক 

করমবন নকেু ভাবমলন?"  

আনে ঈষৎ নচনিত েলাে ছবাললাে "আমর নে.রাে আপনন জামনন এই নচিাে কালমক রামত  ুমের েমযয যতসব নবদ ুমট স্বপ্ন ছদমখনে।...অমনক 

ছভমব আনে নিক কমরনে টাকা গুমলা জমল ভানসমে ছদব" 

-বািঃ,এটামতা দারুণ আইনিো।তাই কনরস ভানসমে নদস জমল...এেন ভামব ভাসাস ছযন ছকামনা কূল না পাে" 
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এটা নক বলমলা শ্রাবণ!কূল না পাে োমন... আনে শ্রাবণমক ছিমক নজমজ্ঞস করমত যাব ও নক একটা ছলাক সঙ্গীত এর সুর গুনগুন করমত করমত 

চমল ছেল। 

 

এনস ছেমট্র্া ছথমক নাো োত্রই োমে ছযন আগুমনর হল্কা লােমলা।ছস্টশন ছথমক বাইমর ছবমড়ামনার েুমখ ছদনখ কমতাগুমলা বাচ্চা ছেমলমেমে জটলা 

কমর কী ছযন একটা ছখলমে আর নখলনখল কমর হাসমে।ওমদর হানসোখা ছচাখ দুমটার নদমক তানকমে আোর সকামলর ছসই বাচ্চামদর কথা েমন 

পমড় ছেল।ওমদর েুমখও নিক এেনই হানস ছদমখনেলাে আনে আর ছচাখ দুমটৌমতও নিক এরকেই পনরতৃনপ্ত। 

 

অনুিান ছশষ হ ওোর পর আেরা সবাই একসামথই আসনেলাে।সবাই বলমত তুনহন, ঋজু সপ্তদীপা আর আনে।শ্রাবণ ছথমক ছেনেল ওখামনই, ওর 

নকেু দানেত্ব নেল।অনানেকাও আসমলা না ওমক ছেমড়।নিক হমলা ওরা এমকবামর ননযিানরত ছরসু্টমরমন্ট নেমে ছদখা করমব আোমদর সামথ।এরা 

তখন নপৎজাহাট আর িনেমনাস এর েমযয ছকানটা ছবনশ ভামলা এই আমলাচনাে েশগুল।নকেুদুর আসমতই কনেহাউমসর সােমন একটা োইমকর 

ছ াষণা আর সাোনয ভীড় ছদমখ থেমক ছেলাে।খাননকটা এনেমে নেমে যা শুনলাে তা হমলা নকেু কেবেসী ছেমলমেমেমদর ননমে মতরী একনট 

সংস্থা নকেু অনাথ নশশুমদর থাকা,খাওো,পড়া এবং ছলখাপড়া ছশখামনার দানেত্ব ননমেমে।তারা নবনভন্ন জােোে  ুমড়  ুমড় টাকা ছজাোড় 

করমে।আমরা একটু সােমন নেমে জানমত পারলাে ছয এই ছেমলমেমেমদর দলটা প্রাে আোমদনর বেসী।এমদর ননজস্ব পুুঁনজ প্রাে ছশমষর 

পমথ।নকেুনদমনর েমযয টাকা ছজাোড় না হমল তারা খুবই নবপমদ পড়মব।ছয োইমক কথা বলনেল ছসই ছেমলনটর কামে নেমে জানমত চাইলাে 

"ছতােরা োথানপেু কত টাকা কমর যমরে?" 

ছেমলনট খাননকক্ষণ আোর েুমখর নদমক তানকমে ছথমক বলমলা "ছবামিন ই ছতা নদনদ,আজকাল ছলামক এক ছস এক জাোকাপড় নকনমে ননমজর 

ছবৌ-বাচ্চার জনয অথচ অনাথ আশ্রমে নকেু নদমত ছেমলই তামদর হাত কাুঁমপ।োমে জ্বর আমস।তাই একমশা টাকা কমর যমরনে পারমহি।এমখামনা 

পিাশ টাকার ছবনশ এক পেসাও ছকউ ছদেনন।" ছেমলনটমক ন মর  কতগুমলা বাচ্চা ছ ারা ুনর করনেল।বেস৮-১২।আমরা দু একনট ছেমে ওমদর 

ছদখামশানা করনেল।রাস্তাে উিমত নদনেল না। 

 

আনে ব যাে ছথমক পাুঁচ হাজার টাকার খােটা ছেমলনটর সােমন ছটনবমলর ওপর রাখলাে ছেমলটা এেনভামব আোর েুমখর নদমক তানকমে নেল ছযন 

আনে ছকামনা নভনেমহ ছথমক আসা এনলমেন।আোর কথামত ওর চেক ভাঙমলা। "এটা রামখা,আর আনে আোর ছোন নম্বর নদমে যানে, 

ছকামনারকে ছপ্রামোজমন ছোন কমরা।" 

 

ছেমলটা কাুঁপা কাুঁপা হামত রনশদ নলখমত ছেমল আনে বাুঁযা নদমে ছবাললাে "থাক রনশদ লােমব না।" ছেমলনট একটা কথাও বলমত পাড়মলা 

না।একটা ছেমে শুযু ছদৌমড় এমস আোর হাতটা জনড়মে যরল,আর ওই ছোমটা ছোট ছেমলমেমেগুমলামক বলমলা "এই ছদখ,আজ ছথমক ইননও 

আোমদর েমতা ছতামদর নদনদ" একটা ছোট ছেমে এনেমে এমস আোর শানড়র পামড় কমেকবার হাত বুনলমে আোর েুমখর নদমক তানকমে বলমলা 

"নদনদ"।ওর ছদখামদনখ বানক সবাই বলমলা "নদনদ"। 

 

ভীড় ছথমক ছবমড়ামনার পর বুিলাে আোর এই কামজ আোর বনু্ধরা ছোমটও খুনশ হেনন।তামদর েমত সবকটা টাকা ওমদরমক নদমে ছদওোর 
ছকামনা োমনই নেল না।এক-দুহাজার টাকা নদমে কানটমে নদমলই হমতা।ঋজু নটপ্পনন কাটমলা "আমরা একটা নদন উমপাস হমলা আোমদর"। 
সপ্তদীপা ছোন করমলা অনানেকামক "না ছর,নতনতর আজ আর নট্র্ট নদমে না।তুই শ্রাবণমক ননমে বানড় চমল যা।" বুিলাে সবাই ছক্ষমপ আমে 
আোর ওপর।তুনহন বলমলা "এবার তাহমল আেরা এমোই,মতার ছতা বানড় চমলই এমলা, আোমদর এমখামনা অমনকটা ছযমত হমব।ছদনখ 
আমশপামশর ছকামনা ছদাকান ছথমক দুপুমরর খাওোটা ে যামনজ হে নকনা..."।বুিলাে ওরা সবাই আোমক এড়ামত চাইমে।আনেও আর  ওমদর 
আটকালাে না।  
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নবমকল প্রাে চারমটর কাুঁটা েুুঁইেুুঁই।পনশ্চে নদমক  মল পড়া সূযি তার সেস্ত ছতজ ছ মল নদমে ছশষমবলাে ।ভাদ্রমশমষর প যাুঁচপ যাুঁমচ েরমে হাসোস 

করমে শহর।ব যামে সানগ্লাস থাকা স্বমেও বার কমর পড়মত ইমে হমলা না।সপ্তদীপার কমর ছদওো ছেক আমপর নকেু অবনশষ্ট এমখামনা েুমখ 

ছলমে আমে।নহল পড়ার অভ যাস না থাকাে পা টা টনটন করমে।ছোসকা পমড়মে েমন হে।শানড়টা  ামে নভমজ োমের সামথ ছলমপ্ট আমে।তামত 

এই দেচাপা েরমেও ছবশ িান্ডা িািা লােমে।ব যাে ছথমক নতনমট ছোমেমন্টাে ছিাকািুনক ছলমে আওোজ হমে।ছযন ওরা নকেু বলাবনল করমে 

ননমজমদর েমযয।নক বলমে শুনমত যাব এেন সেে হিাৎই নপেন ছথমক চুমলর ক যাচামর একটা আলমতা টান।চেমক নপেমন তানকমে ছদনখ 

 ামেমভজা পাঞ্জাবী আর উশমকাখুশমকা চুল ননমে আোর সােমন দাুঁনড়মে শ্রাবণ নেটনেনটমে হাসমে।আনে ভ যাবাচ যাকা খাওো েলাে ছবাললাে 

"নকমর তুই এখামন...!মতার ছতা অনানেকার সামথ বানড় চমল  যাওোর কথা নেল" 

-হ যাুঁ ও আোমক ননমে ছযমত ছচমেনেল বমট নকন্তু আনে ওমক ট যানিমত তুমল নদমে ননমজ এখামন চমল এলাে।আর এেননমতও আোমক ছতা 

আসমতই হমতা ছতার টাকাটার কী েতী করনল ছদখমত আসব না !" 

 

আেরা দুজমনই ছহমস উিলাে খুব ছজামর।শ্রাবমণর বাুঁপামশ যমর হাুঁটমত হাুঁটমত ছবাললাে "টাকাটা আনে জমলই ভানসমে নদলাে ছর শ্রাবণ, আর 

ছতার কথা েমতা ছকামনা কূলনকনারা রানখনন।" 

-হুে,তা ছতা শুনলাে ই...তাহমল ছতার পুরোর!" 

আনে আোর ব যােটা ছদনখমে ছবাল্লাে "এই ছয এগুমলাই ছতা আোর পুরোর।" 

শ্রাবণ হাুঁটা থানেমে দাুঁনড়মে পড়ল একটা ছদবদারুর তলাে।ছবশ একটা স্বনস্ত আর তৃনপ্ত ছেশামনা ননশ্বাস ছেমড় বমল্লা "এই কাজটার জনয আনে 

এবার ছতামক একটা পুরোর নদমত চাই।" 

"আোর ননশ্চ ই কামন ছকামনা েন্ডমোল হমেমে, আনে ছযন শুনলাে তুই আোমক পুরোর নদনব বলনল।" 

-আমজ্ঞ না , নিকই শুমননেস তুই...মন এবার ছচাখটা বন্ধ কর 

-আবার ছচাখ ছকন... 

-ছযটা বলনে কর,বন্ধ কর ছচাখটা। 

আনে ছচাখ বন্ধ করলাে।ছচাখ ছবাজা অবস্থামতই  বুিলাে আোর ছথমক শ্রাবমণর দুরত্বটা।দু হাত দূমরই দাুঁনড়মে আমে শ্রাবণ।ওর োমের েন্ধটা 
নেমশ ছেমে হাওোে।তারপর... শ্রাবণ আোমক কী পুরোর নদল ছসটা সবার জানার দরকার ছনই।ছসটা আোর।একািই আোর।নতনতরমক  
শ্রাবমণর ছদওো অেূলয পুরোর। 
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পয়থ হল সিরী 
কলমে - অকি েুখাজিী 

পমথর দূরত্ব ছবশ,রাস্তাে োনড়মত চমলনে আেরা, 

অমনকটা দূর,আজ ছবশ শহর োড়ার পমথ। 

আেরা সেস্ত নপেুটান ভুমল এনেমে চমলনে,উন্মমত্তর েতন; 

এনেমে যাওো অপরায নক? না, জানা ছনই,তমব ছনশা বমট। 

সেস্ত ছপ্রে শুনকমে আজ কান্না হীন; বাস্তমবর করা নপষাই ছত, 

ছরাজ ভামলাবাসারা েমর,ননমকানটন নকংবা নপ্রে ছকামনা ছনশামত। 

হযাুঁ, পযামকমটর উপমরর কশান ওমদর ছচাখ এড়াে না, 

নকন্তু যারা ছনশা পােনা?তারা েুমট ছবড়াে, র ছথমক দূমর,অমনক দূমর। 

এরে ভামবই ছকামনা এক অজানা পমথ,মকামনা জেমতর ছখাুঁমজ; 

তারা অমচনা পানখর েতন বাসা বদলাে,সুখ ছখাুঁমজ আকামশ, 

নদমনর ছশমষ রনক্তোে তারা োমের োওো খুুঁমজ ছনে, 

েৃতুয তামদর হানরমে োনপমে যাে বহুদূর,তারা বযাথা পাে েুখ বুমজ। 

তারা োনড়র অমচনা আওোমজ সুখ খুুঁমজ পাে, 

নকংবা শহমরর রামত ছকামনা ছবশযার ছচামখ ভামলাবাসা! 

তারা ছবনরমে যাে অমচনা এক নিকানার উমেমশয, 

আরব ছবদুইন হমত চাে তারা,োনপমে কংনক্রমটর তাোশা। 

এেন রামত  ুমর ছবড়ামে তারা,অনগ্নবামনর শপথ ননমে সামথ, 

হিাৎ সােমন এক অজানা ছচাখ,খুুঁমজমে অবলম্বন। 

আনে তখন ছববাক,জানননা কীমসর অনভপ্রাে রামখ ছসই ছচাখ, 

একটা রাত,দুমটা পানখ, মরর ছথমক অমনক,অমনক দূমর; 

"আো,নক ছবআমক্কমলর েনহলা আপনন?",বলমলে ছরমে। 
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তার চুমলর আড়ামল থাকা হানস টুকু উমন্মানচত কমর ছযন বলমল, 

"পমথ হল অমনকটা ছদরী,তাই একটু সাহাযয.."। 

োনড়র ছহি লাইমট েুখ এবার েষ্ট,হানরমে যাওো ছসই! 

ছসই েুখ যামক খুুঁজমত আজও জ্বানলমে রানখ ননিঃশব্দ কান্না; 

যার ছববাক চাহননমত আজও আনে সবিহারা,মকামনা নানবক। 

আনে তখন অবাক পামন ছচমে, শানড়র আুঁচলটা আজও একই, 

ছসই অদু্ভত নীমলর ছোোে অপরূপ ছদখামে তামক। 

কত বের নহমসব করমত বড্ড ভে করমে,যনদ এটা স্বপ্ন হে? 

এই ছসই েুখ ছয চমলমেমে আমলাকবষি দূমর,খুব দূমর; 

ভাবনা থানেমে বাস্তমব আসার ছচষ্টা করলাে,নেরমত হমব ছয। 

আনে তখন পনরশ্রাি,জীবমনর উপনযামস পমবির োমি হানরমে ছেনে কমবই; 

হিাৎ এরূপ কথা অবাক কমরনন,বরং স্বাভানবক ছিকমলা। 

"তা,মকাথাে যামবন?",অনভোমনর আবরণ নদলাে নেমড়। 

"একটু যনদ সােমনর ব্লক টাে",বলমল একটা করুণ হানস ননমে; 

 আকামশ থাকা আলমতা হওোে খুুঁমজনেলাে পুরমনা আনেমক। 

অভযাসটা আজও আমে,তমব ছস ছকমনা এরে অমচনা? 

এরকে ভামব ছকন ছস েুখ নেনরমে ননমেমে? 

তমব নক ছস আজ হানরমে যাওো বসি!যামক খুুঁমজ পাইনা? 

নেমর এলাে,নেরমত হমব ছয,রাস্তা ছপমরালাে লক্ষয োইল। 

রাতটা ছযন ছশষ হওোর নে;েমন হল ছসই ছোট শাি দীন র 

েতন ছচাখ আর িনিার ছরামতর েতন প্রাণবি হানস। 

কমলজ নদমনর ছসই হানস আজও েমন পমড়,যখন ছদমখনেলাে প্রথে। 

আজও সব এক,বদমলমে শুযু ঐ এক োনল নসুঁদুর, 

োনড়র লাইমট েষ্ট নেল তা,পামশ বমস েমন্ধ ছটমননেল আোমক। 

"ভামলা আমো?" আলাপ করার বৃথাই ছচষ্টা;তমব হিাৎ কমরই 

ননিঃশ্বাস  ন হল ;জবাব নদমল োথা নীচু কমরই। 

"ভামলা বইনক,মতাোমক কথা নদমেনেলাে ছয ভামলা থাকমবা" 

অমচনা অবাক পানখ আজমক ভাষা ছপল,বললাে,কাুঁদলাে। 

োনড়টা এমস ছেল ব্লমকর সােমন,মহি লাইট অে,রাস্তাটা ছযন অদৃশয। 

সােমন নপেমন রাস্তা ছযন নেমশ ছেমে,আোমদর নবমেমদর কমষ্ট; 
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"ছথমক ছযমতও ছতা পারমত?এখন চাকরীটা ছপমেনে!" 

ছস অবমচতমন বমল,"ছচমেনেলাে,তুনে নদমল কই?" 

রাে হল,অনভোন েুমড় নদলাে তার উপর,বলমলে, 

"রামতর আকামশ হারামনার কথা নদমেনেলাে,নেমশ েলীন হওোর নে, 

সামথ থাকমত ছচমেনেলাে,ওই ছচামখ আনন্দ ছচমেনেলাে,তাই.." 

"ভরসা করমত পামরানন তুনে," অকাটয যুনক্তমত ছভমঙ নদল 

 আোর েনেড়া আকাশ ছবািাই কামলা ছে । 

ছভমঙ ছেলাে,েমন হল ছসই ছস্টশমন ছেমড় আসা ছট্র্ন,েমন হল সব। 

েমন হল ছকন দাুঁড়ালাে না,মকন নেমর এলাে একটা নবমকল ভনতি কলরব? 

ছকন ছসনদন আুঁকমর বললাে না? ছয "পারমবা, ছদমখা আনে সব পারমবা।" 

শুযু ছবাবা থাকলাে,অবুি হলাে,মযমত নদলাে তামক বহুদূর। 

আজ পৃনথবীমত আবার ছদখা,মকামনা এক রামত; তমব এবার ছেমড় যামব তুনে, 

আবার!আবার চমল যামব,নেমশ যামব ওই অন্ধকামর। 

আোমদর ছসই প্রথে চুম্বন আবার নেমশ যামব ওই রামতর আকামশ, 

আেরা আবার অচীন পানখ হব,মবদুইন সাজব কংনক্রমটর শহমর। 

নাোর সেে কামে এমল,রুোল নদমে  াে েুমে নদমে বলমল, 

"অভযাসটা যােনন? াে টা েুমে ননও,শরীর খারাপ করমব ছয?" 

"রুোল পাইনন ওেন? আর শরীর?ওটা নবকৃত এই েমনর বমশ" 

আনে কান্না চাপলাে অযথা শনক্ত নদমে,মস হাসল হাজার বারণ ছেমন, 

আলমতা কমর েশি ছপমলা ছিাুঁট,আবার প্রাে বের কুনড় পমর। 

ছযন েুনরভূনেমত জল বমেমে আজ,বাুঁয ছভমঙমে পুরমনা ছকামনা নদীর, 

আজমক আবার আনে ছববাক পানখ,মবদুইন ছথমক হনে নােনরক। 

ছকান অমচনা শহর হমে ছচনা?মক আবার িাকমে আোে কামে? 

ননেনত নানক ভনবতবয,জানার আমেই তুনে চমল যাে ছেমড়। 

হিাৎ কমর সেেটামক থেমক,আোমক নদমল েশি দুনট ছিাুঁমটর; 

সনম্বত এমলা,মোনটা কামন শক্ত কমর  বলমলে, 

"হযাুঁ,এই রাস্তাে আনে,আসনে,তুনে বাবুমক  ুে পানড়মে রামখা"। 

নকন্তু তার েুমখ এখনও ছযন হানস,মযন ছস সব ছপমেমের সুমখ, 

োনড় ছথমক ছনমে এবার ছস ,হাসল শুযু কান্না টামক ছ মক। 

ওপামশ ছকও োনল নদমে তামক,"োেী শখ ছবমড়মে তাইনা ছতার?" 
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আনে ভাবলাে প্রনতবাদ করব নকন্তু ছকন?হানরমেনে তামক প্রাে কুনড় বের! 

"কখন ছথমক পানটি  আমে  মর, যা এবার টাকার কাজটা কর" 

 তামক িাুঁনিমে বলল কথা,আনে বুিলাে,হানরমে ছেমে আোর েমল্পর শুকতারা। 

ও আজ শরীর ছবুঁমচ খাে,আোর জীবন অমনকটা ছোোমনা, 

প্রমতযক ছপ্রমে একজন কষ্ট পাে,আর আমরকজন ছবুঁমচ ছথমকও েৃত! 

আনে হাসলাে,বলমলে,"যাও,মতাোর নবপ্লব আজও ছবুঁমচ আমে!" 

ছস হাসল,মযন কাওমক খুুঁমজ ছপমেমে বৃনষ্ট আজ,একটা পমথর বাুঁমক। 

ছস বলল,"নভতমর এখন েরমত যানে আনে, প্রমতযক রামত েরমত হমব আোমক" 

আনে বললাে,"ছযন আনে আনে ছতাোর,ওই ছিাুঁমটর োমিই নচরকাল ছবুঁমচ"। 

ছস ছহমস উিল আবার,দুজমন বারণ ছভমঙ এনেমে আসার পর, 

হে ছতা আবার পামবা ছকামনা পমথর বাুঁমক,পুরমনা ছসই ছকামনানদন িড়। 

কনবতার দুমটা কনল এমলা োথাে,তামক ছদমখ,মযন উপনযাস নলমখ ছেনল; 

"আোমদর ছেমে ছয নদন,এমকবামরই নক ছেমে?নকেুই নক ছনই বানক?" 

নেনশমে ছেল ছস,মযন ছকামনা প্রশাি শুকতারা,আোমক ছেমড় অমনক দূমর! 

না এবার আনে হানরনন,আনে নজমতনে ননমজর কামে,তার কামে; 

তমব সনম্বত নেরল আবার,আনে তখন ছসমজনে ছবদুইন। 

আর কংনক্রমটর জঙ্গমল বানড় ছেরা হে না,রাস্তা খুুঁনজ নদকনবনদক। 

আজমক আনে না হানরমেও হারামনা,সব নকেু তাই থেমক ছেমে দূমর; 

বানড় নেমর তার ছচনা প্রমশ্ন "ছদরী হল নকমস",শুযু  আজ জবাব পামেমে। 

আজমক ওই রাস্তার ছদখা ভুমল,আনে হব আবার ছকামনা নবমকমলর পানখ। 

আবার সাজমবা আরব ছবদুইন,এই কংনক্রমটর জঙ্গমল, 

যনদ আবার কখমনা ছদখা হে,আবার যনদ নেমর পাই তামক? 

আবার যনদ অজুহাত ছদে ছকও,অযথা বের কুনড় পমর। 

আবার আনে বলমবা,মবদুইন ছসমজ,মতাোমক ছপমেনে; 

আর প্রহসন করমবা ননমজর বযথি কনবতামক, 

ছ মক ছদব পমথ ছদরী হল বমল, 

আর পথ হারামবা ছচনা রাস্তাে,মকামনা েমন্ধর টামন; 

বের কুনড় পমর। 
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Treat 
কলমে - েনীশ সরকার 

কাল ২৮ ছে, আোমদর প্রথে ছদখা এই নদমনই,তাও হমব হেত ১৮-১৯ বের আমেকার কথা।প্রনত বের এই নদমনই বড়সড় কমর নট্র্ট ছদই 
অনরন্দে, ছেহলী আর দীপুমক।নট্র্মটর কারণ জানমত চাইমল বনল, "ছিমকনে যখন,আওোজ না নদমে চুপচাপ চমল আসনব, এত কথা নকমসর 
হে!!"বমল আবার নবপদ িাকমবা নানক! কখনই না। মনব মনব চ।অনরন্দে আোর ছবনস্ট, ছেহলী চাইল্ডহুি ছফ্রন্ড, আর দীপু ছতা আোর 
বুমকর কনলজা।ভাবনে, এবামর নক খাওোমনা যাে। নক খাওোমনা ছযমত পামর।ছকএেনস নানক  ামকশ্বরী পযামলস !!! নানক ছরালামকাস্টা !!!
নাহ, ওসব থাক। এবার বানড়মতই ছিমক খাওোমবা ওমদর।অনরর ছেভানরট নচনল নচমকন, ছেহুর জনয আোর হামতর ছেশাল লাো 
ছসোই,আর দীপু ছসানা ছতা আনন্টর বানামনা নচংনড় ভাপা খুব ভামলাবামস।সেস্ত উপকরণ আননমে রাখলাে বাবামক নদমে, কাল েন নদমে 
বানামত হমব ছতা।এিসাইমটশমন  ুে আসমতই চাইমেনা। নড়র ছোট কাুঁটাটা তখন দুই ছোুঁমব ছোুঁমব করমে।কখন ছবলা এোমরাটা বাজমব, 
অনর-ছেহুমক ছদখমবা প্রাণ ভমর,দীপু এমস জনড়মে যরমব আোমক, োমল চুেু ছখমে খুব আদর করমবা।এতনকেুর জনযই ছতা আজমকর এই 
সাোনয আমোজন। 
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িষষাচতরাত কেনম - দেিবেিো দিোে 

 

বৃনষ্ট িরা রানত্র গুমলাে কনবতা নলখমো বমস? 

একলা  মর চুপনট কমর গুনগুননমে েমন; 

কখনও বা নভজমো শমখ বযালকননর এক ছকামন। 

অনযেমন... 

 

হিাৎ ভীষণ আমলার িলক 

নবকট আওোজ নচড়মলা যখন  

আকাশটামক এমোর ওমোর 

েুটমল  মর ভমে..। 

 

োমের চাদর গুনেমে ননমে 

নরে বানলশ োথাে নদমে 

িুব নদমেমো ভাব সােমর 

োমনর ছভলাে ছবমে...। 

একবারও নক ছভমবমো ছদমখ, 

ছতাোর বাসার একটু পামশ...; 

বানরশ ছযথাে দানপমে িমর 

পাকুড় তমলর অমনক  মর 

অমনক প্রামণর বাস ছযখামন 

তামদরও এসব েশি কমর..। 

অনযভামব... 

 

ছে েল্লার জাোে কনব  

হাজার েল্প উপনযামস, 

কারুর আবার ভাবনা বামর 

োদ উড়মল ছকাথাে যামব... 

 

কালবমশখী পুলক জাোে 

বযথি ছপ্রনেক ছতাোর েমন; 

ওমদর আবার ছনই ছকা বালাই, 

এই রামত প্লানস্টক োথােও নকেু প্রাণ বাুঁমচ...। 
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ওযয়লকোম  Death 
কেনম - অব রুদ্ধ িেু  

ছকামনারকমে ফ্লযাট এ  ুমকই দরজাটা বন্ধ কমর নদমলা নেনথলা | বাইমর কনকমন হাওো, তারেমযয আজ আবার ১৫ নিনে | অনেস ছথমক এমস 

ওর প্রথে কাজ হমলা রুে নহটার আর নেজার টা চানলমে ছদওো | তারপর একটা হট ওোটার বাথ ননমে নতুন েুনভ টা ছদখমত বসমত হমব | 

সকামল আবার নরতু োনস আমসনন, কুে পমরাো ছননহ ,িান্ডাে োনস না এমলও সুইনে ছতা আমে ! এখন আর ওই রান্নার িামেলাে ছক যামব ! 

এেননমতও আজকাল যা চাপ যামে অনেমস | তার ওপর আজ যা হমলা ! এখমনা ছযন ননমজর কান ছক নবশ্বাস করমত পারমেনা নেনথলা |  

কনলং ছবল বাজমলা | এখন আবার ছক ?  

দরজা খুলমতই চেক " নেিঃ বযানানজি আপনন ! "  

" ছকন আসমত ছনই ?"  

"না না অবশযই ,নকন্তু এই অযমের বানড়মত হিাৎ নকেু না জাননমেই ? নকেু ছসবা করার সুমযাে ছতা আোমদর ও নদমত হমব নানক ?"  

" সেস্ত ছসবা নক বাইমর দাুঁনড়মেই ননমত হমব ?"  

"আমর না না" নেচ কমর ছহমস ছেলল নেনথলা " আসুন আসুন.."  

অনভমষক বযানানজি 'মরমট্র্া োইস' ছকাম্পাননর এ.নজ.এে ,আর এই ছকাম্পাননমতই েত বের নেনথলা নজ.এে হমে ট্র্ািোর ননমে এমসমে 

|েুমলর ছবামক আর একটা জামম্বা সাইমজর অনেস বযাে ননমে  ুকমত নেমেই নে:বযানানজি দরজার পামশর সু ছকস টাে যাক্কা ছখমলন | নিক 

সেমে সােমল ননমলা নেনথলা |  

"সাবযামন আসুন, েনরমবর ছোট েৃহ, ছবামিন ই ছতা !"  

নে:বযানানজি একটা হালকা হানস ছেরত নদমলন |  

"তা হিাৎ েুল টুল ননমে...আনে নকন্তু সনতযই বুিমত পারনেনা কারণ টা!" " বাহ্ ছর এমতা বমড়া একটা সাকমসস ছপমল, 70 ছকানটর নিল 

োইনাল হমলা, কংোচুমলট না কমর পারা যাে ?" ছবামক টা ছটনবমল ছরমখ ছসাোে বসমত বসমত বলমলন নে: বযানানজি |  

"আনে ছতা শুযু নরমপ্রমসন্ট কমরনে অনভমষক বাবু, সবটাই আনে জানন, নকভামব আপনন েত েে োস যমর ছখমট চমলমেন এই প্রমজক্ট টার জনয 

| আসল সাকমসস টা ছতা আপনার |" নেনথলাও সােনাসােনন বসমলা |  

নেিঃ বযানানজি নবষাদ হানস হাসমলন " নক করমবা বলুন, এমতা নদন যমর এমতা পনরশ্রে করলাে এই ছকাম্পানন জনয অথচ ছদখ , বুিমতই 

পানরনন ছয পনরশ্রমে রামজন ছচৌযুরীর েন ভমরনা |"  

" তাহমল আপনন নক ভাবমেন ? আোর রূপ ছযৌবমন রামজন বাবুর েন ভমরমে ?"  

"আনে আর ছকাথাে বলনে বল ! ছলামক বমল তাই শুনন !"  

" ছলামক ছতা এও বমল, আপনন নানক আোর উপর চরে কু্ষব্ধ, আোর নজ.এে হমে আসাে ?" বমলই সশমব্দ ছহমস উিমলা " ছদখুন নেিঃ 
বযানানজি ছলামকর কথাে আোর নকেুই যাে আমস না | আর অনেমসর এমতা কামজর েমযয একটু পরননন্দা না করমল কেিচারীমদর েন চাঙ্গা 
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থাকমব নকভামব ? শুযু আোমদর ননমজমদর েমযয ছবািা পড়াটা থাকা খুব প্রমোজন | সনতযই আপনন ছয এমসমেন আোর ভীষণ ভামলা লােমে 

নবশ্বাস করুন ....."  

অমনক নকেু বমল চমলমে নেনথলা , অনভমষক বাবুর ছসসব োথাে  ুকমেনা উনন ভাবমেন " হযা নেনথলা, আজ ছশষ ছবািাপড়া করমতই এমসনে 

আনে, আর ছসটা এেন ভামব করমবা যামত তুনে বুিমতই পারমবনা কখন আনে ছতাোে ভব নদীর ওপামর ছপৌঁমে ছদব | েত বাইশ বের যমর 

এই 'মরমট্র্া োইস ' এর জনয কীই না কমরমেন আনে | এই প্রমজক্ট টার জমনযও নদন রাত এক কমরনে , কাউমক জানমত নদইনন | অথচ তার 

পনরশ্রমের েসল ছপমলা নকনা নেনথলা ? নাহ অমনক হমেমে , এবার এই আকাশ ছথমক টপমক পড়া কাুঁটা টামক আজই পাকাপানক ভামব উপমর 

ছেলব আনে | হযা আজ আনে এখামন নেনথলা ছক 'খুন' করমতই এমসনে |"  

"নক হল, অনভমষক বাবু নক ভাবমেন ?"  

"নকেুনা ভাবনে এই শীমত, একটু ছরি ওোইন ছখমত আপনন পেন্দ করমবন নকনা ?"  

"মহাোট ? ছরি ওোইন ? আপনন ছরি ওোইন এমনমেন ?নকন্তু অনভমষক বাবু এতটা খরচ না করমলও পারমতন |"  

" একবার ই ছতা করলাে, আেটার অল এরকে আনমন্দর নদন কতবার আমস?"  

দুজমনই গ্লাস ছোোমলন " নচোসি !"  

ছোট নসপ্ ননমে নেনথলা বলল " ছদখুন নিনার ছতা আপনামক করমতই হমব, নকন্তু আোর হামত নুিুলস োড়া আর নকেুই জুটমবনা , তার ছচমে 

আপনার নক পেন্দ বলুন, সুইনে ছত অিিার নদমে নদই "  

" আজ নে সব ছতাোর পেমন্দর ই ছহাক "  

নেনথলা হালকা ছহমস বলল " ছবশ তাহমল, নচমকন োিুনরোন, নচমকন 65 আর নেিি ফ্রাইি রাইস ? চলমব ? "  

" ছদৌমড়ামব | "  

নানারকে কথাবাতিার েমযযই চমল এমলা খাবার | নেনথলা উমি পড়ল | " আপনন বসুন, আনে খাবার টা ছপ্লট এ সাভি কমর আননে |"  

"হুেে "  

নেনথলা চমল ছেমলা | নেিঃ বযানানজি গুে হে বমস রইমলন | উনন হানস েুমখ কথা বলমেন নিকই , নকন্তু েমন েমন অসম্ভব নাভিাস হমে পমড়মেন 

নতনন | আেটার অল নতনন ছতা আর খুনন নন |  

নেনথলা ছোন কামরার সামথ কথা বলমত বলমত ছপ্লট এ খাবার গুমলা সাজানেমলা | নেিঃ বযানানজি চুপ কমর নকমচমনর দরজাে নেমে দাড়াুঁমলন | 

ওই খাবামর নবষ ছেশামত হমব তামক | ছদাষ টা ছয ছহামটল ছথমক খাবার এমসমে তার উপর পড়মব | কারণ নতনন ছয এখামন এমসমেন ছসটা 

ছকউ জামন না | এেননক ফ্লযাট এর ছেট নদমেও না  ুমক ছপেমনর পাুঁনচল টপমক  ুমকমেন নতনন | খুব কমষ্ট নসনসনটনভ এর নজর বাুঁনচমে এই 

অবনয এমসমেন নতনন |  

প্রথমে নেনথলা ছক সরামত হমব এখান ছথমক | নেিঃ বযানানজি তার ছোন ছথমক নেনথলার লযান্ড লাইমন কল করমলন | নেনথলা ছোন টা ছকমট 

ছপেন নেমর নেিঃ বযানানজি ছক ছদমখই চেমক উিল |  

" অনভমষক বাবু আপনন? এখামন ?"  

" তুনে ছোমন কথা বলনেমল তাই ভাবলাে নরং টা শুনমত পাওনন | "  

" ও আপনন একটু দাুঁড়ান এখামন আনে নরনসভ কমর আসনে |"  

"নশওর"  
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নেনথলা চমল ছযমতই নেিঃ বযানানজি ছভতমর  ুমক ,পমকট ছথমক ছোট ছকৌমটা টা ছবর কমর ননপুন হামত োংমসর েমযয নেনশমে ভামলা ভামব ছনমড় 

নদমলন | তারপর ছপ্লট টা যামত নেসমপ্লসি না হে একটা োকিার নদমে খুব ছোট ছচামখ না পড়ার েমতা িট নদমে রাখমলন ননমচর নদমক | 

নেনথলা নেমর এমলা |  

" নকজানন ছক ! ছকামনা ছরেি এ করমলা না | আজব ! "  

" এনদমক আনে নকন্তু বানকটা ছসমর ছেমলনে | "  

" আপনন ছকন আবার শুযু শুযু এসব করমত ছেমলন ! "  

" এরকে কমর বমলানা নপ্লজ "  

" দাুঁড়ান আনে একটু সযালাি টা সানজমে ননই " তারপর হিাৎ নকেু একটা েমন পড়াে বলল " বাই দা ওমে অনভমষক বাবু আপনার ছতা আজই 

আোমদর েযাংটক এ নবজমনস নট্র্প টাে নলি করার কথা নেল ? ইনেযাক্ট আপনন ননমজ ছযমচ দানেে টা ননমলন ? ছেমলন না? "  

এ কথার উত্তর ও ছোোমনা নেল তার কামে " আসমল আোর ছেমের শরীর টা হিাৎ খুব খারাপ হমে পমর তাই আর যাওো হমলা না...নকন্তু 

আনে ছসৌনভক ছক পানিমে নদমেনে নচিা ছকামরানা |"  

" ওহ, এখন ছকেন আমে আপনার ছেমে ? ইস অল রাইট ?"  

" হযা হযা, ওই োইনর েুি পেজননং হমেনেল |"  

নেনথলার কাজ হমে হমে নেমেনেমলা | নেিঃ বযানানজি তাড়াতানড় কমর ছপ্লট গুমলা ননমজর হামত ননমে ননমলন ,  

" আনে ননমে যানে, আোে দাও " নেনথলার ছকামনা বারণ শুনমলন না |  

ছপ্লট গুমলামক ছটনবল অবনয ননমে যাওোর আমে খুব সিপিমন একবার ছদখার ছচষ্টা করমলন ছকানটাে োকি নেল | নকন্তু এনক ! ছকমলঙ্কানর 

কমরমে ! ছকামনা ছপ্লট এই োকি ছনই ! তমব তার হাত নদমেই ভুল ককমর োকি টা েুমে ছেমলা ? সবিনাশ ! এবার ? খুব িান্ডা োথাে আন্দাজ 

কমর একটা ছপ্লট এনেমে নদমলন নতনন নেনথলার নদমক |  

" আোর একটা ইম্পরটযান্ট ছোন করমত হমব এখুনন, তুনে শুরু কমরা |"  

"ওমক "  

নেিঃ বযানানজি একটু দূমর নেমে কথা বলা ভান করমত করমত নেনথলা ছক ছদখমেন | বুমকর ন প ন প শব্দ তার কামন েষ্ট শুনমত পামেন নতনন 

| োথাটা দপদপ করমে | একটা একটা একটা কমর োস নেনথলা েুমখ তুলমে আর নেিঃ এক একটা শ্বাস পড়মে | নেনথলা ছখমত ছখমত ছথমে 

ছেমলা, ছচাখ গুমলা বুমজ আসমে ওর, োথাটা খুব ছজামর ছচমপ যমরমে এক হাত নদমে , চােচ টা পমড় ছেমলা ছেমিমত |  

নেিঃ বযানানজি ছোন টা কান ছথমক নানেমে ননমলন আর ছবাযহে নাটক টা করার প্রমোজন ছনই | এবার নতনন সােমনর দৃশযটা উপমভাে করমবন 

শুযু | নেনথলা েরমে, হযা হযা সনতযই, তার জীবমনর কাুঁটা দূর হমত চমলমে |  

নেনথলা উমি দাুঁড়ামলা |  

"ওর েলাটা ছবাযহে ভীষণ জ্বলমে | েলাে হাত নদমে ওক পারমে ছেমেটা | জ্বলুক, আমরা জ্বলুক, এ কনদমন আনেও ছভতর ছথমক অমনক 

জ্বমলনে, আজ ওর পালা |" নেিঃ বযানানজি েমন েমন ভাবমলন | েুমখ একটা ননিুর হানস েুমট উিমে ননমজর অজামিই |  

কথা আটমক যামে নেনথলার , ছকামনারকমে বলমলা " অনভমষক বাবু, নপ্লজ িক্টর ছক একটা কল করুন, আোর শরীরটা খুব খারাপ লােমে | 

অনভমষক বাবু !"  

"হযা হযা একু্ষনন করনে "  

নেনথলা এনেমে আসনেমলা নেিঃ বযানানজির নদমক | হিাৎ তার োমেই  মল পড়মলা ছস | না চাইমতও তামক যরমত হমলা নেিঃ বযানানজিমক |  
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"আোে  মর ননমে চলুন নপ্লজ...নপ্লজ "  

েৃতুযেুখীননর আবদার বমল কথা | ছকামল তুমল নেনথলামক  মর ননমে নেমে তার ছবি এ শুইমে নদমলন নতনন | সাবযামন একবার নানড় নটমপ 

ছদমখ ননমলন পুমরাপুনর েরমত আর কতক্ষন লােমব | নকন্তু এনক! চেমক উিমলন নতনন । নতনন িাক্তার নন নকন্তু এটুকু ছবামিন নবষ খাওো 

োনুমষর নানড় এতটা স্বাভানবক হমতই পামরনা | ছসটা আমরা যীর েনত হওোর কথা |  

" তমব নক রাজু ছলা পেজন নদমেমে ? বার বার কমর বমল নদলাে করা ছিামজর নদমত ,উেে ! নেনথলা যনদ েরার আমে বুমি যাে সবনকেু 

আর কাউমক ছকামনা ছেমসজ বা নচনি নলমখ ছরমখ ছদে "  

নেিঃ বযানানজি  াবড়াবার পাত্র নন | ছসই সুমযাে ই নতনন ছদমবন না নেনথলামক | নেিঃ বযানানজি ছকােমরর ছপেমন হাতড়ামলন | আবার চেক |  

" ছকাথাে ছেল নজননস টা ? ছকাথাে ছেল ?"  

এই শীমতও দরদর কমর ছ মে উিমলন নেিঃ বযানানজি | সারা ফ্লযাট তন্ন তন্ন কমর খুুঁজমলন | সু ছকস এর পামশ, নকমচমন , ড্রনেং রুমে , ননমজর 

বযামে, নাহ ছকাত্থাও ছনই | আর ছকামনা উপাে ছনই | ছবিরুমে নেমর একটা বানলশ হামত তুমল ননমলন | এবার ননমজর হামতই কাজ টা করমত 

হমব | কাুঁপা কাুঁপা হামত বানলশ টা ননমে নেনথলার েুমখর নদমক এমোনেমলন নতনন | নেনথলা ওপাশ নেমর শুমে আমে | যন্ত্রনাে কাতরামে |  

" খুুঁমজ ছপমলন না অনভমষক বাবু ?" েষ্ট েলাে বমল উিমলা নেনথলা | তারপর বানলমশর ননচ ছথমক নরভলভার টা ছবর কমর তড়াক কমর উমি 

বমসই নেিঃ বযানানজির নদমক তামক কমর বলল " এটাই খুুঁজনেমলন ছতা এতক্ষন যমর ?"  

নেিঃ বযানানজির োথা ছথমক পা অবনয একটা িান্ডা ছরাত বমে ছেমলা |  

" হা কমর নক আোর েুমখর নদমক নক ছদখমেন ? ঐনদমক ছদখুন, ঐ ছয জানলার বাইমর আপনার জনয রথ অমপক্ষা করমে "  

বাইমর ছেট এর কামে একটা পুনলমশর োনড় দাুঁনড়মে | ফ্লযাট দরজা নদমেও দুরদানড়মে কমেকজন কনমস্টবল আর একজন অনেসার  ুমক এমলন 

| 

অনেসার দৃঢ় কমণ্ঠ বলমলন " আপনন যরা পমড় ছেমেন নেিঃ বযানানজি, ইউ আর চাজিি ইন এমটম্পট টু োিিার ছকস ।" 

এইবার নেিঃ বযানানজি নদমশ হারা হমে পড়মলন। এবার নক করমবন নতনন। সামরন্ডার করা যামবনা। তমব নক পালামবন ? নকন্তু নেনথলামক ছেমড় 

ছদমবন নতনন ? নাহ নকেুমতই না। আজ তার জীবমনর সব নবপদ তার জমনযই । নচিাে ছেদ পড়মলা।  

"আপনন নক ছভমবনেমলন আোর বানড়মত  ুমক আোমকই নবষ খাইমে যামবন ? যখন আপনন সু-ছকস টাে যাক্কা ছখমলন আর আনে যরলাে 

আপনামক, তখন ই আপনার ছকােমর নরভলভার টা আনে ছটর ছপমেনেলাে | আর যখন আপনন আোে ছকামল তুমল আনমলন তখন এটা আনে 

সনরমে ননই | নবশ্বাস করুন আনে একটাও গুনল সরাইনন তাই নপ্লজ ছকামনা চালানক করার ছচষ্টা আর করমবন না | " 

অনেসার বলমলন " আপনন নিক সেমেই আোমদর ছোন কমরনেমলন েযািাে, আর ছকামনা নচিা করমবন না |" 

" আোে ক্ষো কমর দাও নেনথলা , আনে পােল হমে যানে, তুনে ছতা সব ই জামনা আনে জান প্রাণ লনড়মে নদমেনেলাে এই ছকাম্পাননর জনয 

অথচ.... আোে ক্ষো কমর দাও নপ্লজ" প্রাে ছকুঁমদ ছেলমলন নেিঃ বযানানজি |  

" আনে ক্ষো করার ছকউ না অনভমষক বাবু , ছস দানেত্ত এখন ছকাটি এর | আপনার উপর- " নেনথলার কথা ছশষ হমলা না কারণ নেিঃ বযানানজি 

নেনথলার হাত ছথমক নরভলভার ছকমড় ননমে তার নদমকই তাক কমরমেন | কথার োমি কখন নতনন এনেমে এমসমেন ছকউ ই ছখোল কমরনন |  

নহংর কমণ্ঠ নতনন বমল উিমলন " ছজমল নেমে অসম্মান ননমে বাুঁচার ছচমে ছতামক ছেমর োনসুঁমতই িুলমবা আনে....নেনথলা |" ছশষ নদমক প্রাে 

ছচুঁনচমে উিমলন |  

" না... না... আপনন এটা করমবন না |আপনার একটা ছোট েুটেুমট ছেমে আমে, ছস নক জানমব ? তার বাবা খুনন ? "  

ছপেন ছথমক অনেসার বলমলন " বনু্দক ছেমলনদন নেিঃ বযানানজি | সামরন্ডার করুন | আপনার শানস্ত কমে যামব |"  

নেনথলা একটু  াবমড়মে " ভুল করমবন না অনভমষক বাবু | ছেমল নদন ওটা | আপনার একটা পনরবার আমে | তামদর কথা ভাবুন |"  
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" আর কামরার কথা ভাবার সেে ছনই আোর হামত...ইওর কাউন্টিাউন স্টাটিস নাও।.....নর...টু...ওোন।" 

কানোটামনা একটা গুনলর শব্দ........। 

 

 

থানাে বমস অনেসামরর সামথ কনে খানেল নেনথলা । 

" সনতযই েযািাে আপনার তুলনা ছনই।ঐরকে পনজশমন োথা িান্ডা ছরমখ আপনন ছযভামব হযামন্ডল করমলন, সনতযই ছদখার েমতা।" 

নেনথলা হালকা হাসমলা। 

"আপনন যনদ নিক সেমে বানলমশর ননচ ছথমক েুনর টা ছবর কমর ছবিসাইি সুইচমবামিির নেউজ টা উনড়মে না নদমতন তাহমল পমেন্ট ব্লযান্ক 

ছরঞ্জ ছথমক গুনলটা আপনামক নকেুমতই নেস করমতানা |" হিাৎ নক ছভমব বলমলন " আো উনন ছতা আপনার খাবামর ছসানিোে সাোনাইি 

নেনশমে নেমলন আর আপনন ছসটা ছখমেও নেমলন তাহমল ?" 

"অনেসার আপনন অনি ছসমনর নাে শুমনমেন ?" 

" আপনন নক েযানজনশোন অনি ছসমনর কথা বলমেন নযনন আর তার েী বের পাুঁমচক আমে একটা ছরাি এনিমিন্ট এ োরা যান ?" 

" ইমেস, উনন আোর বাবা নেমলন, ছোটমবলা ছথমক আোর েযানজমকর নদমক ছিাক না থাকমলও নকন্তু বাবা আোে ছজার কমর অমনক নকেু 

নশনখমে নেমলন, তাই হাত সাোই টা আনে ভামলাই পানর | আসমল আনে যখন খাবার অিিার নদনেলাে তখন আনে নকেুটা আুঁচ কমরই নতনজমনর 

খাবার অিিার কনর , আনে নতন ছপ্লট ই সানজমে নেলাে একটা শুযু সনরমে রাখা নেল| অনভমষক বাবু ননমজর কাজ সারার পর ওনামক কথাে 

কথাে অনযেনস্ক কমর আনে ছপ্লট টা বদমল নদমেনেলাে | " 

" ওহ আই নস, নকন্তু আপনন ছতা আোমদর অমনক আমেই ছোন কমরনেমলন | আপনন আমে ছথমকই নকভামব বুিমলন উনন আপনামক …..." 

" আজ সকামলই অনভমষক বাবুর ছকনবমন যাওোর সেমে ওনার ছোমন নরভলভার অিিার করার কথাটা শুমন ছেলনেলাে, তাই ওনার হিাৎ 
আেেমনর সেে ছথমকই আনে জানতাে উনন আোর বানড় নক জনয এমসমেন, তমব একটা নবষমের জনয অনভমষক বাবুমক যনযবাদ না জাননমে 
পারনেনা, এই কনকমন শীমত উনন আোর জনয ছোটা এক ছবাতল ছরি ওোইন নেেট কমর ছেমলন " বমলই সশমব্দ ছহমস উিমলা নেনথলা | 
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পাোঁিচট নিীর গল্প 
কলমে - ছশ্রো পাত্র 

                              

                                    (১) 

 

আজ নতনথ পড়মে তার নপ্রে রং, োমি োমি ছযন ছচাখ আটমক যামে েৃদুমলর। 

লালটা বরাবর নতনথমক োনাে শুযু তাই নে ছসরা লামে েৃদুমলর। 

েৃদুল নীরবতা ভাঙমত বলল-- 

-জীবমন প্রথে জামনন ছতা। 

-কী?? েজার েটাে ভুরু কুুঁচকামলা নতনথ। 

-এই আপনন,সামথ পিেীমতও ছকনাকাটা এই সব। 

-প্রথে ভামলাবাসা নানক?? 

-আপনার েমন ছনই বমলনেলাে আপননই আোর োতা নপতা নপ্রেতো নদমোতো.. 

-থাক থাক হমেমচ! 

ছবশী বামর তুমল কাজ ছনই। ছভংনচ নদমে বলল নতনথ। 

-বলনে একটা কথা নেল, ছয.. 

-বলুন বলুন.. 

-আোর খুব শখ োমন দী ি ৫,৬ বেমরর, ছয আনে আোর োলিমফ্রমন্ডর থুনর ওমোর সােমন দাুঁনড়মে ছহা ছহা কমর চারনেনার সাটামবা.., 

তাই বলনে একটা নকনন কী বমলন?? সুর কমর বমলই ছেলল েৃদুল। 

-োমন টা কী?? কাল রামত আপনামক আনে শতবার কমর বললাে ওসব োইপাস খামবন না আর আপনন নক না  --ছরমে আগুণ নতনথ 

বলল। 

-আো,নিকামচ ছরমে যামেন ছকন?! ছরমে যামবন না আনে ছতা যাস্ট বললাে। 

-বললাে োমন টা কী?? 

-নবশ্বাস করুন আনে বড্ড ভামলাবানস আপনামক, ছেমড় যামবন না পামে পনড় আপনার।আনে ছোুঁব না ছরাজ তমব,োমি োমি.. 

-কী?? 
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-ঐ পরীক্ষার নদনগুমলাে শুযু খাব আর নে। প্রনেস। 

-নিকামে নিকামে। 

-তাহমল একটা নকনন?? 

-আপনন ছকেন একলামষুঁমড়, ছহামদাল ছহামদাল। কখনও ছতা বলমলন না একটা চুেু খাব?!? 

-ইমে োমন না আর নক োমন.. 

-না োমন, োমন করমবন না। আপনন ছয এই োইপাস ছেমলন তা নদমে ছতা আর ছবশীনদন আোে ভামলাবাসমতও পারমবন না। 

-তা  আ.  নিক.   ই.   

তমব েরমলও আনে... 

-ওরকে েমন হমচ্চ! 

-না, সনতয। 

-চুেু খামবন? 

-কী ছয বমলন না!! 

- ং করনচ না, নসনরোস। 

-ওনদকটা োুঁকা ছদখুন..!! 

-হুহ্.. 

পথ চলমত চলমত হাতটা শক্ত কমর যমর নতনথ বলল.. 

-বলনে দশেীমত আোর বাড়ী আসমব েৃদুল?!?  

-ছকউ নকেু েমন করমল-- 

-ও আনে ছতাোে োমন আপনামক ইনমট্র্া নদমে সানজমে ছদব ছখান.. 

আর সাদা পাঞ্জাবী ছযটা নকনমলন ছসটা পড়মবন। 

-তুনেটাই ভামলা লামে! 

-আো তুনে। 

-কী আনে? 

-যুর নকেু না,আনে চললাে ছট্র্ন ছেমড় ছদমব ওমিা। 

-সাবযামন ছযও আর একটা কল কমর নদও। 

-হুে.. 

 

দশেীর নদন সকালটা ননরালাে কাটল নতনথর.. 

তমব ছযন সবিহারার েতন পমড় রমেমে  র কাুঁেমড়। ো সকাল সকাল বমলই নদমেমে েৃদুমলর েতন পােমলর সামথ নানক নতনথমক োনাে না 
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আর তাই আজ এক অনয ছকউ আসমব আর ছয নতনথর উপযুক্ত। বাবাও নিক্টনল বমলমে েৃদুলমক তার অপেন্দ। 

েৃদুল কানাখুমসােও তা জামন না। 

 

নতনথ ছোন কমর সবটা বলল.. 

-তুনে এমসা না আজ। 

-ছশষবামরর েতন ছতাোর নসুঁনথ না ছহাক োল টুকু নাহে রাঙামত আনস?? 

আনে সমে ননমত পারব। 

-এমসা না েৃদুল এমসা না।নপ্লজ েৃদুল লক্ষ্মীনট,ছদাহাই ছতাোর এমসা না। 

-আনে আসনে। 

 

তারপর সকমলর সােমন ছসনদন সবটা ছশষ হমলা.. 

যা হওোর তাই হমলা। 
 

              (২) 

কাুঁমচর গ্লাসটা েুুঁমড় োরল েৃণাল।ছনশাটা আজ চরমে। 

-রীণা i said get out from my house!! ছচুঁনচমে উিল েৃণাল। 

রীণা বুিল অমনকটা ছদরী হমে ছেমে, যামক ভামলামবমস ছস পমড়নেল পাুঁচপাুঁচটা বের আজ ছস তামক দূমর ছিমল নদমে। 

অমনকটা কে বেমসই ওমদর আলাপ আর তা পমরই এতনকেু। 

আকাশ ছভমঙ পড়মল নকংবা নবনা ছেম  বাজ পড়মল নিক ছযেনটা হে, 

নিক ছযেনটা হে একটা ছখালা োমির োমি দুদিার শব্দ কমর বাজ পড়মল, আজ নিক ছতেনটাই হমলা। 

একরাশ অবমহলা বুমক তুমল রীণা বলল -বাবাইমক নদমে দাও। 

রামের ওপর রাে চানপমে েৃণাল বলল -ছদব না। তুনে ননমে খাওোর ছজাটামত পারমব ওর?? পারমব নিে, কলা,পাউরুনট,ছজনল েুমখর কামে 
যরমত?? আমে ছস েুমরাদ ছতাোর?? 

আলমতা ছহমস রীণা বলল -েে ভাঙা রুনটমতও ছবুঁমচ থাকা যাে নবশ্বাস বাবু!! 

-তমব সুমখ নে! 

-সুমখর আমে ছপট চলুক, ছপট খানল ছরমখ সুখী করমত ছতা চাইনা। 

আবারও বলনে ওমক আোে ছেমড় নদন। 

-ছকন ছদব!? ও আোরও সিান। 
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নবস্মমের েটা ছতমড় ছেল ছযন, ছস বলল 

-তাই?!!!?? তা আজ পযিি নিক কটা কতিবয পালন কমরমেন সিামনর জনয??কটা রাত বাড়ী থামকন?? কটা দুনবিষহ রামতর কথাকানহনন আপনন 

জামনন বলুন?? 

-না আনে জানমত চাই না-- 

-ছজদ নদমে সব জে হে না।আপনার জনয বাবা োমক তযাে কমরনে, ভাই ছবান ছক ভুমল আপনার হমত আোর এ সংসার, আপনামক ভামলামবমস 
আপনামক যমত্ন রাখমত আোর এত নকেু। টাকাপেসা নদমে, নবলানসতা নদমে তৃতীমের োথা খামবন না। 

-ছতাোর েমন আমে রীণা আনে ছতাোর qualification ননমে ছকন ছহে করতাে?? ছকন কে বুনদ্ধ বলতাে? Any guess?? একটু ছহও কমরই 

েৃণাল বলল। 

-আনে বাবাইমক ননমত এমসনে ননমে যাবই।আর শুনুন একনদন আপনামক ভামলামবমস এ সংসামর আোমক আসমত বহু নবসজিন নদমত 
হমেমে।আপনার ছচমেও ছোটা টাকার োইমনর চাকনর আোর হাত ছথমক চমল ছেমে। আনে LLBও পড়মত পানরনন কারণ আপনার জনয।ছস সব 
সতি আজ সব আপনন ভুলমত বমসমেন!-যাও না ছদনখ কমরা ওকালনত।ছতাোর ছদৌড় আোর নখদপিমণ। 

সব জানা আমে,.হা হা হা।ছজাড় নদমে বলল রীণা -বাবাই ও যামব।আর নকেু বমলনন েৃণাল, শুযু আমযা কমর বমলনেল -ছবশ। 

 

তারপর ছথমক নবশ্বাস নভলাে নতন ছথমক এক হল প্রাণ।োমের নবসজিমনর সামথ সামথ বাড়ীর বউও ননমলা নবদাে;একেন অবমহলা ননমে। 

সব েুহূতিরা ছযন নননেমষমক থেমক দাুঁড়ামলা।এককাপমড় ছেমলমক ছকামল ননমে ছবনরমে এমলা রীণা। 

 

         (৩) 

তারপর ছোটা ২০টা বের কাটল;উপসংহার বাকী থাকল েমল্পর;বাকী থাকল পড়ি নবমকমলর অনিে চুম্বনটাও। 

এবারও পুমজা এসমে।েৃদুল জানল নতনথ এই শহমরই। পুরমনা নম্বমরই ছিমক ননমলা ছস্টশমনর েনলটাে। 

আর তারপর-- 

-আজ হিাৎ ছস্টশমন িাকমলন ছকন নবশ্বাসবাবু! আলমতা ছহমস নতনথ বলল। 

- নড়মত কটা??  

-ছকন ৫টা ৫..  

ওহ্.. ---হাসল নতনথ 

-েমন পড়ল? 

-হযা.. 

-অনযকারও হমে ছেমলন নেমসস নবশ্বাস! 

-ভুল করমলন, ওটা দত্ত হমব। 

-আোর এখনও.. 

-কখনই নে। 
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-বলনে ছতা আোরই। 

-তাহমল ২০টা বের?? 

-ভামলামবমস নবমে করমল অমপক্ষা করার দুিঃখটার েভীরতা বুিতাে কী কমর? আজমকর নদনটাও আসমতা না..আর তুনেও।আনে হেমতা আর 
কারও হনেনন.. 

-নবমে কমরানন আর?? 

-না ছো আোমদর টলটমল বষিা, েেূরাক্ষী, দশেী, নীল পাঞ্জাবী সবই ছযন আোে ছতাোর হমত ছলনলমে নদমেমে।কথাটা ছশষ করমত নদল না নতনথ 
হামত কমর েুখ ছচমপ যরল েৃদুমলর।সনতযই আর ছস চাে না ছস জেৎ;ছস জেমত কমষ্টর দুনু্দনভ বামজ, সে না। 

-েন বলল,েেূরাক্ষী বলল তাই.. 

-ওওও 

-নেমথয বলমব? 

-বলব। 

-ভামলাবামসা না নাহ্?? আকামশর নদমক তানকমে বলল নতনথ। 

-একদে না!  

-চনল তমব? 

-ছযমত ছদব না! 

-আনে ননমজই ছযমত পানর। 

-ক্ষেতা থাকমল ছশষ চুেুটা না নদমে যাও ছদনখ! 

 

তারপর ছশষ নবমকলটাও েনলর েমল্প, ভাুঁমড়র ছিাকামিানকমত নােল, সুনযয োোর হাসেুখলাল বদন ননমে ।একটা ছসলনে, একটা বাজার হাতযমর 
পার করা ননমে।তারপর ছট্র্নটা ছেমড় নদল;একটা বুকোটা কান্না আর.. 

ছোপন কথানট রমব না ছোপমন..মোপন কথানট--- 

 

            (৪) 

তাারপর নে নে কমর কুনড়টা বের পার। একনদন হিাৎ েৃণালবাবুর চাকনর ছেল চমল। চুনরর ছদামষ ছদাষী হে ছস। ছকাটি কাচানর, ছহনস্থা,সবই 
প্রাে হমেমে। 

২২তানরখ সকামল- 

-আনে চুনরটা কনরনন ইিমপক্টর বাবু!! 

-তাহমল কী ভুল কমর হমেমেমে, আপনন নক ননমজমক বাচ্চা েমন কমরন?? নানক আপনন বাচ্চাই যা আেরা বুিমত পারনে না, ছকানটা?? রের 

অনয কাউমক ছদখামবন, কেিকার বাবুর সােমন,হা হা হা...। 

োসখামনর লকামপ রাখল েৃণালমক।  
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 একনদন ছস জানল তার ছকসটা নানক ছকামনা বড়ও কারও হামত পমড়মে। বাুঁচার আশার আমলা ছদখল ঐ অন্ধ  মরই। 

একনদন কেিকার বাবু ননমজ এমলন, 

-েৃণালবাবু.. 

হকচনকমে ছেল েৃণাল, নবোনাে রাখা চশোটা যামহাক কমর পমড় ননমে েুখ তুমল তানকমে বলল -ছক?? 

উনকল বাবু প্রতু্ততযমর বলমলন -আনেই আপনার ছকসটা ননমেনে। 

সানযালমক আনে ৮বের হমলা নচনন, আনে জানন কাজটা.. 

-না আনে কনরনন নবশ্বাস করুন..আনে বস্ এর টাকাটা সরাইনন ওটা পল্ল.. 

-আমর চুপ!  থাোমত চাইমলন কেিকারবাবু। 

বলমলন -আনে জানন, এসব এখামন বলমবন না। জােোটা সুনবযার নে। কাল, পরশু ছকামটি চালান করা হমব,মতরী থাকমবন। 

 

পরশু সকামল এক ইিমপক্টার েৃণালবাবুমক বলমলন -চলুন আপনামক ছকামটি ছতালা হমব। 

-নকন্তু আনে ছতা নকেু কনরনন। 

-আনে জানন না, আপনন চলুন চুপচাপ। 

-নকন্তু, চুপ কমর ছেল েৃদুল। 

 

১১টাে ছকামটি আনা হল। 

হিাৎ ছসই অনতপনরনচত েুখ নজমর আসল তার। পামশ থাকা কিমটবলনটমক নজজ্ঞাসা কমর জানল - কেিকার বাবুর হিাৎ নবমদশ যাত্রাে তার 
নসননোর নেমসস রীণা োঙু্গনল ছকসটা ননমেমে। 

েুখ েসমক ছবনরমে ছেল - রীণা!!রীণামদবী েৃণালবাবুর সােমন এমস বলমলন, 

-কমলমজর ঐ কথা টা েমন আমে?? "সতযমেব জেমত!" 

-হুে.. 

-না চুনরটা উনন কমরননন আসল নহমসব তাই বমল!  

ইওর অনার উনন ছস সেে এ শহমর নেমলন না, আর নযনন নেমলর তার নশকামরানক্ত কাল ছরকিি করা হমেমে; 

ছস ননমজই সবটা বমলমে। 

তারপর ছসবামরর েতন রীণার জনয নবনা ছদামষ শানস্ত ছপমত হেনন। 

পরনদন সকামল- 

-হযামলা রীণা। 

-বলুন 

-তুনে সবটা ছকেন কমর করমল??? 
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-কেবুনদ্ধেনত োনুমষর নবষে ছসটা, না জানমলও চলমব।রাখলাে।আর আপনার নবোনার পামশ আোর জনয আর ছকামনা জােো রাখমবন না। 

ছোনটা নানেমে একবষিা কাুঁদল রীণা..েৃণাল কাুঁদল িাপসাোে। অদূমর বাজল-  

"মস চমল ছেল,বমল ছেল না..মস ছকাথাে ছেল নেমর এমলা না..." 

হিাৎ দরজাে আওোজ,বাইমর ছথমক একটা নেনষ্ট েলা োনপমে ছেল  মরর ননিঃস্তব্ধ কান্নামক। 

-"আসমত পানর?" 

-"হযাুঁ,আসুন" 

ড্রোর টা বন্ধ কমর ছচোর ছটমন বসল দুজমন। 

 

                    (৫) 

এভামব অননকমক ছচামখর সােমন ছদমখ আর ওর এই  ন  ন নসোমরট খাওোর বানতক ছদমখ বারবার েৃদুলমক েমন পড়মে নতনথর।ছসই 
নবমকলগুমলা, ছসই বাহানা,ছসই অনস্থর নকেুক্ষণ ো চারা নদমে উিমে নতনথর েমন।নসোমরটটামক অযাশমট্র্মত ছেমল ছরমখ বলল 

-আপনামক আজ বড্ড সুন্দর লােনেল..সবাই বলনেল জামনন.. 

-আপনন বমলননন?? 

-না োমন আনে আর কী বলতাে বলুন? 

-ছকন, সুন্দর বলমতন! 

আো আপনন নীল পাঞ্জাবী না পড়মলও ছতা পারমতন.. 

-খারাপ ছলমেমে নাহ্?? আপনামক নজজ্ঞাসা করব ভাবলাে..তারপর ভাবলাে আোর ছস অনযকার ছনই। 

তাই আর নক- 

-কী?? 

-না োমন.. 

-আর কখমনা নীল পাঞ্জাবী পড়মবন না.. 

-ছবশ,নকন্তু ছকন?? ভুরুটা কুুঁচকামলা অননক। 

-আনে নবমের সেস্ত নকেু  টার আমেই ছতা বমলনে! একটু ছেজামজ বলল নতনথ। 

-ও ঐ বযাপারটা। 

-পড়মবন না। 

-ছবশ, যা বলমবন। 

আর রামতর ওষুযটা ছখমে ছশামবন। 

-আপনন কী কমর জানমলন আোর রামত-- 

-ঐ বযাে ছথমক একটা নচনি আর ওষুযটা..নচনির ছলখক বড় ভামলা ছলমখ, ছদমখ যা বুিলাে আর নক,তমব-- 
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-কী?? 

-আনে আপনার শরীর চাই না, আপনার নবোনার পামশ একটা জােো ছদমবন?? 

-বর যখন হমেমেন তখন.. 

-না না আনে কারও বর ছতা নই।সাোনজকভামব আপনার ছকউ হমলও আদমপ আনে নচর নসমঙ্গল। 

আর আোর নদমক েুখ ছরমখ ছশামবন?? তাহমল একটু ননরীহ েুখটা ছদমখ  ুেমত ছযমত পানর আর নক। 

-আো..সব হমব, যতই ছহাক আোে এত েযিাদা নদমেমেন, বাড়ীর বউ কমরমেন সমবিাপনর ভামলামবমসমেন.. 

-আপনন কী কমর জানমলন?? 

-আনে শুলাে তমব। 

 

নসোমরটটা যনরমে ননমে ফ্লযামটর বারান্দাে দাুঁনড়মে সুর োড়ল অননক 

-“ছয রামত ছোর দুোরগুনল ভাঙল িমড়, জানন নাই ছো তুনে এমল আোর  মর...ময রামত না না নানানা..” 

-আপনন োনটা বড্ড ভামলা কমরন.. 

-আপনার ভামলা লােমে বুনি? 

-একটু ঐ োনটা যরমবন " আোর প্রামণর পমর চমল ছেল ছক" 

 

তারপর ছসটাও ছেমে উিল অননক..এই ননমে দুমটা চারনেনার অলমরনি হমেমে। পাঞ্জাবী টা ছবশ ছ মে উমিমে তার কারণ জানা ছনই..ননস্তব্ধ 
শহর ছযন আমরকটা ননশাচর ছপল..না না দুমটা..তানকমে ছদখল অননক। 

সামথ আনা নচনিটামক বুমক কমর আেমল হিাৎ নতনথ ছেমে উিল- 

" যনদ জানমতে আোর কীমসর বযাথা ছতাোে জানামতে..যনদ জানমতে.." 

বুমক কমর ছযভামব সিানমক আেমল রামখ তার ো নিক ছসভামবই নতনথও আেমল ছরমখমে নচনিটা। 

-আপনন ছতা ছবমড় োন.. 

-কী ছয বমলন না! 

-আো একটা অনুমরায রাখমবন..? 

-ছচষ্টা করব.. 

-আর বের পাুঁচ েতন ছতা আমেন..আোর ঐ নীল িামেনরটাে  আোে ননমে কটা কনবতা আর একটা উপনযাস নলখমবন আোর এইকনদমনর 

পানরশ্রনেক নহসামব নদমে যামবন নাহে..আর নকেু চাই না। 

-আো তমব এককনপ কমর আোে নাহে ছদমবন..আনেও রাখব বনু্ধর সৃ্মনতনচি.. 

-আো ছদব। বলনে ছশামবন না? 

-আোর রাত জাো অমভযস..আপনার ছতা কাল অনেস! 

-আপনার? 
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-দুপুমর যাব। 

-আো.. 

-এ কবেমরর জনয এ জােোটা আপনন ছপমলন। 

-হুে ঐ আর নক.. 

 

"আোর প্রামণর োনুষ আমে প্রামণ" 

ও জােো হেমতা আর কারও জনয নে..* 

 

              (৬) 

 

-নেস্কার,আনে নতনথ দত্ত,আপনার অযানসস্টযান্ট এর সামথ কথা বললাে। 

-হযাুঁ,নিমভাসি ছকস ছতা?আো আমে বলুন কনে না চা? 

-না না ছসসব লােমব না। 

-আো তাহমল কারণটা একটু যনদ--- 

 

আমস্ত আমস্ত ছযন ছতালপাড় কমর প্রলে উিল রীণার েমন।োমি ছয কী বমল ছেল নতনথ তা ছখোল কমরনন ছস। 

ছখোল হল একটু পর। 

-আসমল, সব োনুষমক ছবুঁময রাখা যাে না ছস সংসামরই ছহাক আর ভামলাবাসাে। 

-এ আপনন খাুঁনট কথা বলমলন।তমব আপনন নিমভাসি ছতা নদমেন..তারপর কার কামে যামবন?? 

-কার কামে যামবা!   েমন েমন ছযন েল্প চমল যাে, ছযন হানস ছখমল যাে ছিাুঁমট। 

-হযা 

-একটা টলটমল বষিা, একটা নবজো দশেী,ছশষ পড়ি নবমকমলর চুেু, একটা নীল পাঞ্জাবী, একটা চারনেনার আর ছরাজকার ছ মো শামটির কামে 

যামবা। 

-তাহমল অননকবাবু? 

-ছস ছতা আোর ছবশ ভামলা বনু্ধ। তার ছতা নকেুই অজানা ছনই। আেরা স্বােী-েী নই ছকবল বনু্ধ ছস ছতা ছতেনটাই োমন..না না োননমে ছনে। 

 

রীণার বুকটা ছযন ছকামনা সৃ্মনতর অনথ জমল ছভমস ছেল..মসই কমলমজর কযানন্টন, প্রথে ছপ্রে..নববাহ,নবমেদ, োড়াোনড়সব ছযন তালমোল 

পানকমে যামে।সব ওলট পালট হমে যামে। 

নতনথ বলল, 

 -আজ তাহমল উনি.. 
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 -হযা কাজটা নশনগ্গনরই হমে যামব। আনে ছোন কমর নদন জাননমে ছদব। 

-আো।  

 

দরজাটা খুমল েৃদু উল্লাস ননমে ছবনরমে যামব এেন সেে ছদখল অননক ছসখামনই।হামত একটা ছোলামপর ছতাড়া। 

ছস সবটা জানত।না না জানমত ছপমরনেল।অমনকটা তযাে স্বীকার করল অননক, নিক যতটা প্রমোজন তার ছচমেও ছবশী ।এনদমক নতনথর 
ছবমরামনার সামথ সামথ ছরাজকার অমভযস েতন ড্রোরটা ছটমন েনবটাে হাত বুনলমে রাখমত যামব এেন সেে ছোনটা ছবমজ উিলআোর নভতর 

বানহমর অিমর অিমর আমো তুনে হৃদে জুমড়.. 

অনেত বলল, 

-রীণা বাবাই নেরমে আজই , আনে বাইমর োনড়মত তুনে চমল এমসা.. 

-যাই 

-হযা রাখলাে তমব। 

ছসনদন চামের ভাুঁমড়ই সমন্ধয নােল অননক আর নতনথর বনু্ধ বনু্ধ েমল্প।ছশষবামরর েতন না চাইমতও ভামলাবাসল অননক..অমনকটা!আমরকটা পথ 
চলা শুরু হল.. 
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ইমেিোযসর পোেো 
সত যবতী-সত যব্রত 
কলমে - আরানত্রকা 

অদু্ভত অোননশা োস কমরমে রামতর আকাশ।দূর ছথমক দূরাি নক্ষমত্রর ছকামনা অনস্তত্ব ছনই।প্রকৃনতর বুমক এক অদু্ভত ননস্তব্ধতা।ছযন নবপযিে 
পূবিবতিী শানি।িড় আসমে প্রবল ছবমে।অপ্রনতমরাযয িড়।এই  নােোন অন্ধকার তার ই অননবাযি ইনঙ্গত। 
 
এমহন ননশীমথ সুপ্ত ভূমলামকর োমি একা ছজমে এক প্রানী।হনস্তনাপুমরর সুনবশাল রাজপূরীর এক ছকামন বাতােন প্রামি নচর একাকী।নবেত 
কমেক দশক যমর ছয রক্ষা কমরমেন রাজেত্র,রাজদন্ড,েহান ছকৌরব নসংহাসন।সমেমহ আেমলমেন রাজ য,চরে দুনদিমনও নদমেমেন প্রজামদর 
ননভিরতা ননিঃস্বাথিভামব।আেৃতুয দানেত্ব, কতিবয আর প্রনতজ্ঞাপালন তার জীবমনর সোথিক।নতনন নবপুল হনস্তনাপুর রামজ যর েুকুটনবহীন 
সম্রাট।েহােহীে ভীে।যার নামে প্রবল পরাক্রেশালী শত্রুর ও হৃদ্কম্প শুরু হে,মসই দুযিষি োঙ্গােনন আজ সনতযই বমড়া নবচনলত।তার 
নপতৃপুরুমষর রাজ য আজ সঙ্কটাপন্ন।এযাবৎ রামজ যর সেস্ত দুনদিবমক নতননই  ছিনকমে ছরমখনেমলন অমজে পবিমতর ন যাে।নকন্তু আর কমতানদন!নতনন 
আজ ছযৌবনপ্রামি উপনীত।তার দৃঢ় েুনষ্ট আলো হ ওোর সেে আেত।এই েুহূমতিই হনস্তনাপুমরর প্রমোজন এক সক্ষে সুমযাে য উত্তরানযকারী। 
রাজা নবনচত্রবীমযির অকাল েৃতুযর পর ছথমকই এই রাজ য নৃপনতহীন অবস্থাে আমে।উপরন্তু েহনষি ছবদব যমসর ছক্ষত্রননমোে ও রাননমদর েমভি সুস্থ 
স্বাভানবক সিান নদমত অক্ষে হমেমে।অনম্বকার পুত্র জন্মান্ধ আর অম্বানলকার পুত্রনট পানু্ডবণি,ক্ষীণপ্রান,মযৌন অক্ষে।তবুও রাজোতা সত যবতী 
প্রমচষ্টার অি রামখননন।নতনন পুনরাে তার কানীনপুত্র ছবদব যসমক ছপ্ররণ কমরনেমলন বযু অনম্বকার  কমক্ষ।নকেুক্ষণ পূমবিই ভীে খবর ছপমেমেন 
রাজোতার এই অনিে প্রোস ও ব যাথি হমেমে বযু অনম্বকার েলনাে।পরেপ্রাজ্ঞ,শতগুনসম্পন্ন হ ওো স্বমত্তও এই পুত্র হমব সকল ক্ষাত্র অনযকার 
ছথমক বনিত।এ এক দাসীপুত্র।ক্ষত্তা... সবিমশ্রি হ মেও নসংহাসন আমরাহমণ অক্ষে।অত এব পনরনস্থনত নবনু্দোত্র পনরবতিন হমলা না।রাজ য আবার 
পূবিবৎ অরাজক।ভনবতবয, সবটাই হেমতা অদৃমষ্টর নলখন।ছসই যেুনাতীমরর ম্লান সন্ধ যামলামক ছদখা আমলা আযারীর োোেেী ছষাড়শী বানলকা, 
নপতৃমদব েহারাজ শািনুর নিতীে নববামহর ইোপ্রকাশ, দাসরাজামক ছদওো প্রনতশ্রুনত, নপতার নববাহ,দুই পুত্রসে ভ্রাতার জন্ম নচত্রাঙ্গদ আর 

নবনচত্রবীযি, েৃতু যপথযাত্রী নপতার অসমূ্পণি আত্মগ্লাননেে অনুমরায "...এই রাজ য আর সত যবতীর সেস্ত উত্তরদানেত্ব আনে ছতাোমক সেপিন করলাে 

ছহ েঙ্গাপুত্র ছদবব্রত..." ছসনদমনর নপতার করুন আকুনতর োমি নতনন বুমিনেমলন এই অশ্রু, এই চুড়াি অনুমশাচনা শুযু রামজ যর জনয নে এই 

বারবার আশঙ্কা আর অনুমরামযর কারন রাজ য নে।এর কারন আমরা গুঢ়। এর কারন সত যবতী।বানলকা তখন তারুমণয পদাপিণ 
কমরমে।েৃতুযশযযাে শািনু উপলনব্ধ কমরনেমলন নকভামব তার হিকানরতা নসদ্ধামি ননোপ দুনট েুল অকামল বৃিচু যত হমেনেল।নকন্তু তখন আর 
উপাে নকেু ছনই।সবটাই হেমতা অদৃষ্ট ।ভনবতবয অলঙ্ঘনীে।সনতযই নক তাই!মশষনদমনর েন্ত্রণালমের নচত্র উদে হে ভীমের 
োনসপমট।নবনচত্রবীমযির অপুত্রক অবস্থাে েৃতুযর পর সভাসদ েন্ত্রী,আোত য,ঋনষেন সকমলই প্রাে একপ্রকার বলপূবিক তাুঁমক নসংহাসমন বসামত 
উদ যত হমেনেমলন অথবা ননমদনপমক্ষ দুই ভাতৃবযূর েমভি ঔরসপ্রদামনর জন য সম্মত করমত ছচমেনেমলন তামক।ছসনদন বমড়া অসহাে হমে 
পমড়নেমলন শািনব।তাুঁর ছথমকও হেমতা ছবনশ অসহাে নেমলন আমরা একজন।সম্মাননে রাজোতা সত যবতী।হ যাুঁ, নতননই ছতা একোত্র জানমতন 
ভীমের ভীষণ প্রনতজ্ঞার বাস্তবতা। 
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ছসই 

অনভশপ্ত সকামল মেননককুনটর এর সােমন ছসই কমিার প্রনতজ্ঞা "...মকামনানদন নসংহাসমনর দানব করমবা না,নচর অনববানহত ছথমক রামজযর 

স রবপ্রকার নহতানহত দানেত্ব পালন করব" এর প্রকৃত অথি ছয অনুযাবন কমরনেল ছস আর ছকউ নে সত যবতী।নিক এেন ই অসহাে ভামব তাুঁরা 
তানকমেনেল পরেমরর নদমক।সত যবতী েুহূমতি ননমজমক সংযত কমর ছনন।সভােময য উমি দাুঁনড়মে ছ াষণা কমরন "োঙ্গােননর শপথভঙ্গ না কমরও 
রাজ য ছক উত্তরানযকারী ছদওো ছযমত পামর,মক্ষত্রননমোমের িারা একাজ সম্ভব।তার জনয প্রমোজন এক একননি পূণযবান ব্রাহ্মণসিামনর।" 
সেমবত সকমলর তখন একটাই নজজ্ঞাস য ছক ছসই পুণ যাত্মা। 
"এ সেসযার সোযান আমে আোর কামে" দৃঢ় েলাে বমল উিমলন সত যবতী। "নববামহর পূমবি ঋনষ পরাশমরর ঔরমস আোর েমভি এক পুমত্রর 
জন্ম হে,তার সমঙ্গ নেনলত হ ওোর পর তার আনশবিামদই আনে েৎসযেন্ধা ছথমক ছযামযানেন্ধা আক্ষা পাই।ছসই পুমত্রর নাে কৃষ্ণ মিপােন ব যস 
নযনন ছবদব যস নামে পনরনচত।আনে চাই ছসই আোর বযুমদর েভিদান করুক।" রাজোতার ওপমর আর ছকামনা কথা চমলনা বমট তমব সত যবতীর 
নববাহ পূবিবতিী সম্পকি ছয সবার জনযই বমড়া উপামদে আমলাচনার নবষে।নকন্তু ছসনদন সত যবতীর ওপর সম্ভ্রমে োথানত হমেনেল ভীের।নতনন 
ভীমের প্রনতজ্ঞা রক্ষামথি ননমজর কুোরী বেমসর কলঙ্কমক সবিসেমক্ষ ননরাভরণ করমতও নিযা করমলন না।নতনন ছতা পামরন অসম্ভবমকও সম্ভব 
কমর তুলমত! 

 

বাইমরও প্রচন্ড তান্ডবলীলা আরম্ভ হমেমে।রুদ্র িমড়র দাোো।ছোনহত হমে ছদখনেমলন েঙ্গানন্দন।হিাৎই শুনমলন তার দরজাে ছক ছযন আ াত 
হানমে প্রবলভামব।একটানা শব্দ। 
এেন দুমযিাে রানত্রমত ছক এমলা তার শেনকমক্ষ? 

আেল উনু্মক্ত কমরই নবেমে স্তব্ধবাক হমে র ইমলন ভীে।কবাট যমর নযনন দাুঁনড়মে আমেন তার এেন রূপ ভীে দুিঃস্বমপ্নও কল্পনা করমত পামরন 
না।এই নক ছসই যেুনাতীমরর ছদখা স্বপনচানরণী,শ যােলসুন্দরী,দী িমদহী নারী!বনলতার েমতা নচকন তরুণ যার ছদহতনু,ভ্রেরকামলা ছচাখ,প্রনতনট 
পদমক্ষমপ যার ক্ষত্রানীসূলভ েনড়ো,মসই প্রবল ব যানক্তত্বেেী নারীর আজ এ নক পনরননত।আলুথালু চুল আড়াল কমরমে েুমখর অনযকাংশ,পড়মনর 
বে ভূলুনণ্ঠত।েভীর কামলা ছচাখ দুনট রুনযরবণি।ছকামোল ছিাুঁটদুনট শুে রক্তশূনয।সত যবতী আজ বাস্তনবকই নবচনলত হমেমেন,হমেমেন নদকভ্রাি, 
ননিঃসহাে।পাদুনট ছদমহর ভাড় বহন করমত পাড়মে না। 
 
সত যবতীর জনড়মে আসা েলার স্বমর নভমের চেক ভাঙমলা। "সত যব্রত ছদবব্রত,এই জেৎসংসার ছথমক প্রতানরত, পরানজত সত যবতীর নক ছতাোর 
আবামসও স্থান হমবনা?" 

ভীে বুিমলন সত যবতী সুরা পান কমরমেন।নতনন অত যি লন ত ভামব সত যবতীমক নভতমর আবানান করমলন। "নেিঃ নেিঃ রাজোতা, এসব আপনন 
কী বমলচমলমেন অনেিল..." 

সত যবতীর নবকট হানসমত ভীমের বাক যরুদ্ধ হমলা।বাইমরর িড় ছযন  মরর নভতমর প্রমবশ কমরমে।নবকৃত কন্ঠস্বমর সত যবতী বলমলা "ো! ও ছহ 
েঙ্গাপুত্র ো হ ওো নক অত ই সহজ!দশোস দশনদন নশশুমক েমভি যারণ কমর ছয ছস ো,বুকর োমি আুঁকমড় যমড় স্তন য দান কমর ছয ছস ো,প্রবল 

িমড়ও ছয ছশষ রক্ত নদমে সিান ছক আেমল রামখ ছয ছস ো...আোমক ো বমল োতৃমত্বর অবোননা কমরানা সত যব্রত।আর যাই ছহাক ননমজর 
ছপ্রেসীমক ননমজর নপতার শেনকমক্ষ ছপ্ররণ করমলই ছস ছতাোর ো হমে যামব না।" 
 
এই একনট কথার নবষ ভীমের বুমক সহর তীমরর েমতান নবুঁযল, ননমজমক অতীকমষ্ট সংযত কমর নতনন বলমলন "এসব কথা আপনন এখনও ..." 

কু্রদ্ধ আহত বান নীর েমতা আতিনাদ কমর ওমি সত যবতী, দুই হামত আুঁকমড় যমর ভীমের উত্তরীে। "হ যাুঁ...আনে নকেু ভূনলনন,যেুনাতীমরর ছসই 
সন্ধযাগুমলা আোর হৃদেপমট এখনও জীবি।আর তুনে ! তুনেও নক ছপমড়ে ভূলমত?যনদ পারমত তাহমল ছসনদন েন্ত্রণালমে ছকন অেন অসহাে 
ভামব আোর নদমক ছচমেনেমল সাহামযযর জনয?বমলা ছকন?" 
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ভীে পক্ষা াতেমস্তর েমতা দাুঁনড়মে থামক  

সত যবতী বমল চমল কমতা কথা অবমশমষ ছস বমস পমড় োনটমত,ভীমের পামের কােনটমত অশ্রুনসক্ত কমন্ঠ প্রলাপ বমক চমল ..."আজ এসবনকেুর 

জন য দােী তুনে,তুনে সত যব্রত তুনে...এেনটা ছতা হ ওোর কথা নেলনা,আজ ছতাোর ভুমলর দরুন ই এই েহানভারত বংশ 

উত্তরানযকারীহীন।ছতাোর ভুল সব ছতাোর..." 
 

ভীমের ছদমহ সার আমস যীমর যীমর,এক প্রবলম উএর উোস ছভমঙ নদমত চাে এমতাবেমরর জমে থাকা অবসামদর পাহাড়।সত যবতীমক তুমল 
যমর অমনক যমত্ন।ক্ষীণ দীপামলামক অপলক ছচমে থামক তার েুমখর নদমক।এই ছসই রেনী যার জনয জন্ম জন্মাির যমরও তপসযা করা 
যাে।বাইমর েুষলযামর বষিণ শুরু হে।ভীে আনলঙ্গন কমর সত যবতীমক।ছরাোনন্চত আজ সত যবতী, অনভভূত।এ নদন ও নেল তার এই ভােয 
নবড়নম্বত জীবমন এই নক স্বেিসুখ!নক অপার শানি।ভীে নস্থর অনবচনলত কমন্ঠ বমল "একনদন তুনে আোর কামে সিান কােনা ছক রনেমল ছসনদন 
হেমতা আনে নবেুখ কমরনেলাে ছতাোে,তমব আজ আনে ছতাোে বলনে এই রাজ য এই নসংহাসন এরাই আোমদর সিান এমদরমকই আোমদর 

আেমল রাখমত হমব ছশষ ননিঃশ্বাস পযিি।আজ ছথমক জন্মান্ধ যৃতরাষ্ট্র, রুগ্নমদহ পানু্ড আর শুদ্রানীেভিজাত নবদুমরর দােীত্ব আনে ননলাে।তামদরমক 
আনে সবিমশ্রি কমর েমড় তুলমবা।অদূর ভনবষযমত এরাই হমব হনস্তনার সুমযাে য শাষক,পালক ও রক্ষক।এর অন যথা হমব না সত যবতী।" 
 
যারাবষিমনর পমড় ছয শানি নামে পৃনথবীর বুমক আজও ছতেনই এক শানির আভাস জােমলা।সম্পমকির ভীত নানড়মে নতুন বীজ বপন।শুরু হমলা 
ভারতভূনের বুমক এক অন য অয যাে।েহাভারমতর ছক্ষত্র হমলা সুপ্রনতনিত।আর সত যবতী-সত যব্রতর উপাখযান র মে ছেল  টনার অিরামল।ছকামনা 
নববণি পানু্ডনলনপমত। 
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সরলগাচডর ইমেকেো        
কেনম - মহম্মে েইফ রহমো  

'ভারতীে ছরল' এই শমব্দর সামথ বহুল ভামব পনরনচত আেরা। পৃনথবীর চতুথি সবিবৃহৎ এই ছরল বযাবস্থা ছদড়মশা বেমরর এক নবরাট জীবমন 
ছকানট ছকানট োনুমষর তামদর েিমবয যাওোে সাহাযয কমর। অমনমকরই সামথ হেমতা এক েযুর সৃ্মনত জুমড় রমেমে কখমনা দুরভ্রেমন জানলার 
পামশ বমস জেমতর ছসৌন্দমযি ছেমত ওমি প্রাণ ও কখমনা আবার অনত নভড় সহয কমর ননতয যাতাোত। যাই ছহাক, যনদ ছরল ভারমত না থাকমতা 
তাহমল হেমতা জীবন যাত্রা এত েসৃণ হমতা না। আজ ছকউ ছকউ এর নামের ছকামনা প্রশংসা না করমলও বলা ছযমতই পামর তারা এর অবদান 
ছক অস্বীকার করমত পারমব না। পৃনথবীর এই চতুথি বৃহৎ ছরল োযযে এ রমেমে এেন নকেু আশ্চযি যা কল্পনার ও অতীত। আর এই বৃহৎ 
জীবমন ভারত ছদমশর প্রাে সব ছক্ষমত্রই এর প্রভাব লক্ষয করা ছযমত পামর। তাহমল আসুন যাওো যাক এক যাত্রাে, জানা যাক এই ছদড়মশা 
বের এ ভারতীে ছরল এর ইনতহাস নক কমর েমড় উমিমে এই বৃহৎ োযযে যার চাকার  ূণিন সহমজ থাোমনা যামব না। 
 
যনদ নজজ্ঞাস করা হে ছয ভারমত প্রথে ছরল বযাবস্থা কমব শুরু হে তাহমল অমনমকই বলমব ১৮৫৩ সামল ৩ছট ছবমজ ৩৫ নেননমট ১৪ নট 

কােরার প্রথে ছরল চলাচল শুরু হে যার েমযয ৪০০ জন যাত্রী নেমলন। ছট্র্ননট তার যাত্রা তৎকালীন ছবামম্ব শহমরর বরী বন্দর ছথমক থামন 
অবনয যাে। নকন্তু ছরল বযাবস্থা প্রথে কমব চালু হমলা এর জবাব একটু আলাদা, ভারমত পুমরাপুনর ভামব চালু হওোর আমে ১৮৩৫ সামল োদ্রাজ 
এর নচিানদ্রমপট এ একনট পরীক্ষা েূলক ছরল এর সূচনা হে ১৮৩৭ সামল এই লাইন নদমে ছ াড়া, খচ্চর এর সাহামযয োনাইট পাথর এর োনড় 

টানা হমতা পমর অবশয ছরল ইনঞ্জমনর োযযমে এই কাজ করা হে। এর পর বৃহৎ ভামব সূচনা হে ছবামম্বর ছসই ছরল যাত্রা যার কথা আমেই 
বলা হমেমে। তমব ছসনদমনর ছট্র্ন নটমক টানা হমেনেল নতননট ইনঞ্জন িারা যামদর নাে ‘নসন্ধ’, ‘সুলতান’ আর ‘সামহব’ ছসনদমনর যাত্রা সম্পন্ন 
করমত সেে লামে োত্র এক  ন্টা পমনমরা নেননট। তমব ভারমতর এই প্রথে ছরল যাত্রামতও একটা েল্প রমেমে। নব্রনটশ সরকামরর নসদ্ধাি 
ছনওো হে ছয প্রথে ছরলপথ বসমব কলকাতা শহমর নকন্তু ছয জাহামজর োযযমে কলকাতা শহমর ছরল ইনঞ্জন ও কােরা আসার কথা নেল ছসনট 

ভারত েহাসােমরই তনলমে যাে েমল পমর ছ াষণা করা হে ছয ছবামম্ব শহমরই হমব প্রথে ছরল পনরমষবা। ছসই নহমসমব ছবামম্বর হাত যমরই 
শুরু হে ভারতীে ছরমলর পথ চলা। 

েোরিীয় দরে - ব িঃিনে কোজ করো এক করো কমজীর ইবিহোে 
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এরপর আমস ১৮৫৪ সাল ১৫ই আেস্ট ইস্ট ইনন্ডো ছরমলর যাত্রা শুরু হে তাই বলা ছযমত পামর ১৫ই আেস্ট শুযু ভারমতর স্বাযীনতা নদবস না 

পূবি ছরমলর প্রনতষ্টা নদবসও। মতনর হে হাওড়া ছথমক হুেনলর ২৪ নকমলানেটার এর ছরলপথ। তখন হাওড়া ছস্টশন বলমত শুযুোত্র একটা নটমনর 
োউনন এবং একনট ছোট বুনকং অনেস। তারপর ১৮৫৫ সামল আমস EIR 21 যা  Express ও EIR 22 যা Fairy Queen নামে দুনট ইনঞ্জমন 

আমস যার েমযয Fairy Queen এখমনা তার পনরমষবা অক্ষত ছরমখমে। ১৮৬২ সামল EIR নদনল্ল ছথমক কলকাতার ছরলপমথর সম্প্রসারণ  টাে 

যা যেুনা নদীর পনশ্চে পামর েু লসারাই উপর নদমে নবসৃ্তত, এরেমল জন্ম হে নশোলদা ছস্টশমনর।১৮৬৪ সামলর ১লা ছেব্রুোনরমত নদনল্ল ও 
কলকাতার েমযয চলাচল কমর প্রথে ছট্র্ন। এরপর সারা ভারত জুমড় ছজারকদমে শুরু হে ছরলপথ মতনরর কাজ। 
 
ভারতীে ছরল এর ছয সেমের কথা বলা হমে তা ছথমক অনুোন হে ছয তখনকার ছট্র্নগুনল ছদখমত ছকেন নেল। এককথাে বলমত ছেমল 
অপনরেন্ন কেলার কানলমত ভরা ইনঞ্জমন আর তার নপেমন সানরবদ্ধ ভামব কমেকটা কােরা আর নকেু নবনশষ্ট বযনক্তমদর জনয নবমশষ নকেু কােরা। 
তমব এটা শুনমল অবাক হমবন ভারমতই এনশোর প্রথে ছরলপথ শুরু হে তমব োন এবং দক্ষতার নদক ছথমক অমনকটাই নপনেমে নেল। 
আপনারা অবাক হমবন এটা জানমল ছয নস্টে ইনঞ্জমনর আনবোমরর পর পুমরা নবমশ্ব ১৯ শতমকর ছশমষর নদমকই নবদুযৎ এর িারা ছট্র্ন চালামনা 

শুরু হমে যাে। ১৮৭৯ সামল Germany-এর Berlin শহমর বতিোন Siemens company প্রথে মবদুযনতক ছরল পনরমষবা শুরু কমর, আর 

ভারমত Siemens-এর ই হাত যমর Mysore এর স্বণি খননর ছরলপমথ  প্রথে মবদুযনতকরণ করা হে। তখন অবশয শুযু োত্র ছরল ট্র্নল চলাচল 
করমতা যা মবদুযনতক ছোটমরর োযযমে চলাচল করমত সক্ষে নেল। পমর Switzerland এর ABB সংস্থার োযযমে ভারমত প্রথে মবদুযনতক ছট্র্ন 

আনা হে যার নাে WCM1। 
 
এরপর ১৯১৪ ছথমক ১৯১৯ সাল সবারই জানা ছোটা নবশ্ব ছদমখনেল সুই আউনক্তর লড়াই যা প্রথে নবশ্বযুদ্ধ নামে পনরনচত। এই সেে না ভারমত 
ছকামনা ছরল এর সরঞ্জাে মতনর হে, না ইংলযান্ড ছথমক ছকামনা সরঞ্জাে আমস। সেস্ত অথিই চমল নেমেনেল নব্রনটশ ছসনাবানহনীর কামে যা ছশষ 
হমে যাে যুমদ্ধর েমযযই। এরেমল ভারতীে ছরল বযবস্থামক চরে ছলাকসমনর ছোকানবলা করমত হে। যুদ্ধ ছশষ হওো অবনয ছরল বযাবস্থা 
নবলুনপ্তর েুমখ পমড় যাে। যুদ্ধ চলাকালীন আমরক নতুন ছরলপথ নননেিত হে যা বতিোমন নবমশ্বর সবমথমক সুন্দর ছরলপথ এর েমযয একনট বমল 
েণয করা হে, তা হমলা Darjeeling Himalayan Railway। 
 
১৯২০ সামলর প্রাক্কামল ছরল বযাবস্থার নকেুটা উন্ননত  টামনা হে যার েমযয উমল্লখমযােয হমলা track circuiting এবং telephone এর বযবহার 

যা ছট্র্নগুনলর সাবযানতা বজাে রাখা যাে। ১৯২০ সামলর েমযয ছরলপমথর মদ ি ছবমড় ৩৭,০০০ োইল হে এই বেমরই ছবামম্ব শহমর নিতল 
নবনশষ্ট মবদুযনতক ট্র্াে চালু হে। ১৯২৫ সামল প্রথে মবদুযনতক ইনঞ্জন চালু হে ছবামম্ব শহমরর হারবার লাইমন যা নভমক্টানরো ছটরনেনুস ছথমক 
কুরলা অবনয োত্র ১৬ নকনে দূরত্ব যা ১৫০০ ছভাে DC িারা চানলত হমতা। এই নদন ছথমকই ছবামম্ব শহমর subarbun ছট্র্মনর সূচনা হে। 
১৯২৭ সাল অবনয ছবামম্ব শহমর ছবশনকেু জােোে দুনট ছরল লাইন ছকাথাও আবার নতননট অথবা চারনট লাইন ও বসামনা হমেমে আর পুমরা 

ভারমত অিত ৪০,০০০ োইল ছরলপথ মতনর করা হে ছেমে। ১৯৩০ সামল London-এর 'The Times' পনত্রকাে Frontier Mail নােক 

ছট্র্ননট "the most famous express train in the British empire" বলা হে। 

 

১৯৩৯ আবার ও আমরক নবরাট যুমদ্ধ ক্ষনতর ছোকানবলা করমত হে নব্রনটশ চানলত রইল বযাবস্থামক, ১৯৪০ সামল Ball and Token System-

এর প্রচলন হে যা আজ ভারমত নবনভন্ন জােোে কাযিকরী ছসই বেমরই আমেনরকা ও কানািা ছথমক বহু ইনঞ্জমনর আেদানন করা হে।১৯৪৫ 
সামল Indian Railway Standards-এর নাে বদল কমর  Indian Government Railway Standards করা হে। 
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১৯৪৭ বলা হে ভারত স্বাযীন হমেনেল নকন্তু অমনক বড়সড় এক বনলদানও নদমত হমেমে আর তা ছরল ছকও নদমত হমেমে, ১লা এনপ্রল Man-

dra-Bhaun (বতিোমন পানকস্তামন) লাইন বন্ধ কমর ছদওো হে, ভারমতর দুনট সবিবৃহৎ ছরল প্রণালীর নবভাজন হে ১. Bengal Assam ছরলপথ 

যার তখন অনযকাংশই বাংলামদমশর উপর নদমে নেল আর উত্তর পনশ্চে ছরলপথ যার বতিোমন ভারমত ছকামনা অনস্তত্বই ছনই। আসামের ছরল 
বযাবস্থা ভারত ছথমক নবনেন্ন হমে পমড়, ভারত আর পানকস্তামনর েমযয ছয partition-এর েমল ক্ষনতেস্থ হে অমনক ছরল বযাবস্থা, ছোটোট ৪২ 

নট ছরল প্রণালী ভারত ছথমক নবভানজত হমে পমড়।  
 
এর পর যীমর যীমর ভারত ননমজর পামে আবার দাুঁড়ামনার ছচষ্টা কমর, ছদশনবভাজমনর নবরাট যাক্কার পর ছরলও ননমজমক সাজামত আরম্ভ করমত 

থামক। এবার আমস্ত আমস্ত ভারমতর নবনভন্ন শাখাে মবদুযনতকরমণর কাজ শুরু হে। ১৯৫৩ সামল হাওড়া বযামন্ডল ও বযিোন শাখাে মবদুযনতকরণ 
হে। ছসই সেে োত্র ৩০০০ ছভাে DC এর প্রচলন নেল। এরপর ১৯৫৪ সামল France-এ SNCF ছকাম্পানন পরীক্ষােূলক ভামব ২৫ হাজার 

ছভাে AC OVERHEAD এর প্রমোে কমর এবং সারা নবশ্ববযাপী এই প্রযুনক্ত েৃহীত হে। ভারতীে ছরল কতিারাও এই বযাপামর ভাবনা নচিা 
কমরন নকন্তু তখন ভারমত এই বযবস্থা সাোনয খুুঁত নেল কারণ সদয স্বাযীন হওো ছদমশর আনথিক বল ছতেন নেল না ছয ছরল বযাবস্থার জনয 

আলাদা ছকামনা grid system বসামনা হমব। নকন্তু ১৯৫৭ সামল France-এর SNCF ছকাম্পাননর ই োযযমে ভারমত Main Line Electrifica-

tion Project েিন করা হে, যা পরবতিী কামল Railway Electrification Project নােকরণ হে এবং বতিোমন Central Organization 

for Railway Electrification রূমপ কাযিত। প্রথে কেিসূনচ অনুযােী পূবি ছরমলর বযিোন ছথমক েু লসারাই অবনযই ২৫ হাজার ছভাে AC 

মবদুযনতক যন্ত্রাংশ বসামনা হে। এর পর হাওড়া ছথমক ছবামম্ব অবনয ছরলপমথ করা হে। এবং আমস্ত আমস্ত সারা ভারমত এই প্রণালী বসামনার 
কাজ শুরু হমে যাে এেননক আজও ভারমতর গুরুত্বপূণি লাইনগুনলমত মবদুযনতকরণ কাজ চলমে।  
 
১৯৫৮ সাল USA-এর ছকাম্পানন Alco এর কাে ছথমক প্রথে ব্রি ছেজ নিমজল চানলত ইনঞ্জন আনা হে। তার নাে WDM-1 তমব এটাই এই 

ইনঞ্জমন এর প্রকৃত নাে নে ভারমত প্রমতযক ইনঞ্জমনর এক classification অনুযােী আলাদা আলাদা নাে ছদওো হে ছযেন এখামনই ইনঞ্জননটর 

নাে রমেমে WDM 1। এখামন W-WIDE অথিাৎ ব্রি ছেজ এ চলমত সক্ষে D-DIESEL অথিাৎ নিমজল িারা চানলত এবং M-MIXED অথিাৎ দুই 

প্রকামররই ছট্র্ন টানমত সক্ষে যাত্রীবাহী ও োলবাহী এরেই অমনক প্রকারভমদ ইনঞ্জন ছদখা যাে ভারমত।  
 
এবার ১৯৬৯ সামল ছদমশর প্রথে high speed ছট্র্ন এর সূচনা হে যার েনতমবে হে  ন্টাে ১২০ নকমলানেটার ও এটাই এনশো েহামদমশর 

প্রথে high speed ছট্র্ন। এর নাে এবং পনরচে আপনারা সবাই জামনন আর ছট্র্ননটর রাজকীেতা সম্পমকি হেমতা সবাই জামনন, ছট্র্ননট হমলা 
হাওড়া ছথমক নো নদনল্ল রাজযানী এিমপ্রস পেলা োচি ১৯৬৯-এ চলা ছট্র্ননট ১৪৪১নকমলানেটামরর যাত্রা ১৭  ন্টা 

২০ নেননমট সম্পন্ন কমর ছসই সেে শুযুোত্র ইনঞ্জমন পনরবতিন ও ছকাচগুনলমত জল ও অনযানয বযাবস্থার জনয কানপুর, েু লসারাই ও ছোেহ 

ছস্টশমনই দাুঁড়ামনার ননমদিশ নেল। এরপর ১৯৮০ সাল ছথমক ভারতীে ছরল আবার সবল হমত আরম্ভ হে, নবমদনশ সংস্থার োযযমে শনক্তশালী 
ইনঞ্জন মতনর কমর ভারমতর অথিনীনতমক সবল করমত সাহাযয কমরমে। এেননক আজও ভারমতর ৩৫% আনথিক বন্টন ছরল এর োযযমেই হে। 
 
এখমনা পযিি ভারতীে ছরল ননিঃশমব্দ বা েজা কমরই ছহাক, নবশাল শব্দ কমর ভারতমক সব নদক ছথমক সাহাযয কমর চমলমে। এই নেল এক দী ি 
ছদড়মশা বেমররও ছবনশ এক কেিীর ইনতহাস। তমব ক্ষো করমবন, এত লম্বা ইনতহামসর সব  টনা ক্রে ছদওো সম্ভন হেনন। যনদ ছকামনা 
খােনত হমে থামক, তাহমল আপনামদর কামে আনে ক্ষোপ্রাথিী 
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   ককয়শায়রর সকরমচত  
কলযম - বদেমদেো বেোস 

  সবার নবজ্ঞান দশিনটা যনদ ঐ "3 idiots" এর রামন্চা এর েত হমতা তমব আজ হেমতা অমনমকই সামেমির উলমটা নদমক ছদৌড়াত না। 
সু্কলজীবমনর বাুঁযাযরা নসমলবাস,মযটা পরীক্ষার খাতাে উেমর নদমল িুনড় িুনড় নম্বর এমন নদত হেমতা,নকন্তু কনম্পনটশমনর ইুঁদুর ছদৌমড় অমনমকর 

কামেই অযরা ছথমক ছেমে নবষেটা। ছকউ আবার তখনই ছপ্রমে পমড় ছেমে এই েভীরতাে। তমব আজ ওই নবশ্বনবখযাত েহান নবজ্ঞানীেণ আর 
তামদর সব আনবস্কামরর কথা বলব না। ওসব ছতা আেরা কে ছবনশ সবাই জানন বা শুমননে। আজ বলব আোমদরই েমতা নকেু সু্কল-কমলমজর 
োত্র-োত্রীমদর নবজ্ঞান কীনতির কথা, যা ক্রেশ ছোটা নবমশ্ব সারা ছেলমে। সু্কল নকিস, কমলজ সু্টমিন্টমদর জনয সারা নবমশ্ব এেননক আোমদর 
ছদমশ তথা রাজযস্তমরও অমনক নবজ্ঞান ছেলা, সামেমি এেনজনবশন,কমম্পনটশমনর আমোজন হে। অমনক োনেনযাশনাল অেিানাইমজশন, 
খযাতনাো েমবষক, নবনভন্ন নরসাচি ইননস্টনটউশমনর নরমপ্রমসমন্টনটভ, গুেল, ইোহু-এর েত সংস্থা ছথমকও ছদখমত আমসন এই সব খুমদমদর 

প্রদশিনী। ছোমটা হমলা খুুঁমজ ছবর করা এইসব ইোং সামেনন্টস্টমদর নকেু ছফ্রস নচিাভাবনা, ইনমভনশি যা অমনক ছক্ষমত্র তাুঁমদর কামে 
েহণমযােযতা পাে সবিাঙ্গ উন্ননত স্বামথি। সু্কলজীবমন এেনই নকেু নবজ্ঞান ছেলা,সামেি কংমেস, এিনজনবশমন পানটিনসমপশমনর সুমযাে পাওোর 
সুবামদ ছবশ নকেু এেনই বনু্ধমদর কাজকেিমক চাকু্ষষ ভাে কমর ছনওোর সুমযাে হমেমে বমট। এইরকে নকেু নবজ্ঞান ছেলার অনযতে NCERT 

এর উমদযামে আমোনজত "Jawharlal Nehru National Science, Mathematics and Environmental Exhibition" -এ প্রদনশিত নকেু 

এেনই উপস্থাপনার কথা বলব ছযগুনল ভারতবমষির নবনভন্ন রামজযর নবনভন্ন প্রামির োত্র-োত্রীমদর োনস্তেপ্রসূত। 

 Cleaning Robot:-- 

  প্রযানেন্ত্রীর "স্বে ভারত অনভযান"-এর অনুমপ্ররণাে মতনর কমরমে এই নবমশষ ছরাবট ভামদাদরার দুই োত্র। এনট horizontal বা vertical 

ছয ছকামনা  সারমেস সুন্দরভামব পনরোর করমত পামর। ইমলনিকযাল এনানজি বা তনড়ৎ শনক্তমক ছেকাননকযাল এনানজি বা যানন্ত্রক শনক্তমত রূপাির 
এবং ভযাকুে নক্লননং অথিাৎ বােুর উচ্চ ও ননেচামপর পাথিমকযর তমের ওপর ননভির কমর মতনর হমেমে এই নবমশষ ছরাবটনট। ছরাবনটি সামেি 
সম্পনকিত নকেু নবষে োড়াও নবমশষ নকেু ছসির, P.C.B. , ছোটর ,প্রমপলার , প্লানস্টক, কাি, তার এইসব নজননস নদমে মতনর করা হমেমে এনট। 
অনাোমসই সাোই কাজমক একযাপ এনেমে ছদমব এই জুননেমরর আনবোর ,তা বলাই বাহুলয। 
 
     Load Distributor:-- 

   কুনল বা োলবহনকামযি যুক্ত োনুমষর অসুনবযার জনয এই নবমশষ পদ্ধনত। নবজ্ঞানসম্মত লনজমকর এই ছটকননমক োল বহনকারীর পনরশ্রেমক 
ল ু করার ছচষ্টাে এক োত্র বাননমেমে এই উপস্থাপনানট। আোমদর শরীমরর সব নদক ছথমক ছযেন ওজমনর বযালাি আমে,যার েমল আেরা 
ছসাজা-স্বাভানবক ভামব চলামেরা করমত পানর, ছসই লনজক ছকই কামজ লানেমে এরা ছদনখমেমে নকভামব োথাে ছতালা ভারটামক ছদমহর দুপামশ 

সোন ভামব সামপাটি নদমে ভাে কমর ছনওো যাে। আপাত ভামব বলা যাে, নবজ্ঞান আোমদর চারপামশর ছোট বড় ছয ছকামনা সেসযার 
অনাোমসই সহজ সোযা নদমত পামর;নকন্তু তার জনয প্রমোজন সনিক দৃনষ্টভনঙ্গ। আর তা যনদ খুমদমদর েনস্তানেক হে তামত এেন অমনক সহজ 
আর ছফ্রশ নচিার উদ্ভাবন  মট।  
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 Banana Leaf - An Alternate to Plastic:-- 

 প্লানস্টক নবশ্ববযাপী বতিোমন কত বড় সেসযা ছসটা সম্পমকি সকমলই ননিঃসনন্দহান। তানেলনাড়ুর একনট সু্কল ছথমক ছসই সেসযার একটা অনভনব 
সোযামনর পথ উমি এমসমে এই প্রদশিনীমত। একনট নবমশষ শারীরবৃত্তীে পদ্ধনতমত তামদর েতানুসামর কলাপাতামক প্রাে ১ বের পযিি সবুজ 
এবং প্রাে ৩ বের পযিি নববণি নহসামব নপ্রসাভি করা সম্ভব ছকামনা রাসােননক পদামথির বযবহার োড়াই। যা নকনা প্লানস্টক বা কােমজর 
সাবনস্টনটউি নহসামব সহমজ বযবহার করা ছযমত পামর,এনট প্রনত বের নহসামব  নবশ্ববযানপ 59% প্লানস্টক এবং 18% পযিি কােমজর বযবহার 

কোমত পামর বমল তামদর নহসামব! 

 

 Fire Extinguisher Robot:-- 

   ছরাবনটমি আেহী আমরক পড়ুোর নচিাভাবনার েসল এই অনগ্নননবিাপক ছরাবট। এই ছরাবটনট সাযারণ ভামব এোমজিনি নসচুমেশমন 
বযবহামরর জনয বানামনা হমেমে। ছকামনা পাবনলক ছপ্লমস হিাৎ অনগ্নকামন্ডর জনয আর দেকমলর অমপক্ষাে যামত না থাকমত হে তাই এই 
ভাবনা। আস্ত একটা দেকলকেিী দমলর সেস্ত দানেত্ব ইনন নানক একাই সােমল ননমত পারমবন বমল দানব এনার আনবস্কতিার। 
 
 Sateloscope:-- 

   দুমটা নজননস ছবনরমে আমস শব্দটা শুনমল।এক, সযামটলাইট আর দুই,মটনলমস্কাপ। বযাপারটাও নিক দুমটার কনম্বমনশন। ছেস সামেমির  এক 
নতুন নচিাভাবনার েসল এই নবমশষ সযামটলাইট, যা শনক্তশালী দুরবীক্ষন যন্ত্র যুক্ত। উমেশয হল, েহাকামশ পানড় জোমনার পর সযামটলাইট 
ছথমক বহু দূমরর  টনাবলীর দৃশয যামত অনাোমসই পাওো যাে। যা পারতপমক্ষ ছেস নরসাচিমক অমনকাংমশ সরল কমর নদমত পামর উইথআউট 
এনন িাউট! 

 

  Flying Car:-- 

   হযা নিক...উড়ি োনড়! নাহ, ছরানহত ছশনটর নসমনোর কথা বলনে না নকন্তু..। এখন রাস্তাে ছয হামর োনড়র সংখযা ছবমড়মে তামত অমনক সেে 
ফ্লাইওভার থাকমলও নবমশষ সুনবযা নকেু হে না। ছসই সেসযার কথা ছভমব (অথবা বলা যাে না , নসমনোে োনড় ওড়ার দৃশয ছদমখ অনুপ্রানণত 
হমেও হমত পামর!) দাদরা ও নের হামভনল -র নসলভাসার একদল সু্কল পড়ুো অল ছরনি চক্ আউট কমর ছেমলমে েুলপ্রুে উড়ি োনড়র 

েমিমলর প্লযান! যা অদূর ভনবষযমত এনরমেল ট্র্ািমপাটি ছক্ষমত্র বযাবহার হমত পামর। নক? বড়মদর োথাে আসমব এসব নসনরোসনল? 

 

 
  Smart Umbrella:-- 

       Smart city, smart village-এই সব ছতা ছশানা...তা 

বমল smart umbrella? না, বযাপারটা বাড়াবানড় েমন হমলও 

ভাবনাটা নকন্তু দারুন ইউননক। Smart umbrella হমলা এেন 

এক োতা ছয শুযু েীমের নদমন প্রখর ছরাদ ছথমক বাুঁচামবনা আর 

বষিার আশা-ভরসা হমব না; সামথ তামত রমেমে আমরা নবমশষ নকেু 

সুনবযা। যরা যাক, ছকউ চুপচাপ োতা োথাে যামে... েরে লােমল 
রমেমে েযান,চানলমে ননমলই হমলা। োন শুনমত ইমে করমল 
রমেমে FM -এর সুনবযাও! আর সবমচমে সংকটকালীন পনরনস্থনত, 

ছোমন চাজি ছনই?নদমে দাও চাজি,তার বমন্দাবস্তও রমেমে। অদু্ভত 
লােমলও ওনড়শার এক খুমদর smart umbrella এতটাই 

ইউসেুল! 
েনব - সংেৃহীত 
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  Energy Park:-- 

       পামকি ছেমলই এনানজি উৎপন্ন হমব। আমজ্ঞ হযা! চন্ডীেমড়র একদল সু্কল োত্রীর োথাে এেন এক বুনদ্ধই এমসমে। যানন্ত্রক শনক্তমক তনড়ৎ 
শনক্তমত রূপািমরর উদাহরণ ছতা আেরা অমনক পমড়নে। এই নবষমেও আমরা নকেু উদাহরণ মতনর কমরমে এই ছেমেরা। পামকির নবনভন্ন 
রাইিস, সুইংস, নস-স-এর েুভমেন্ট ছথমক প্রাপ্ত ছসই যানন্ত্রক শনক্ত ছোটমরর সাহাযয তনড়ৎ শনক্তমত রূপািনরত কমর ছজনামরটর ছথমক শুরু কমর 

আমরা অমনক তনড়ৎচানলত যন্ত্রপানতর চালনা প্রোণ সহ ছদনখমে নদমেমে এক অনভনব আনঙ্গমক! 

 

            আসমল এইরকে খুমদ েনগুমলা সদয কুুঁনড় ছথমক েুটি েুমলর েমতা,সমবোত্র দুননোটা ছদখমত ছশমখ। এতনদমনর ছচনা রনঙন 
পৃনথবীর আড়ামলর যূসর পৃনথবীর সেসযা গুমলা তামদর ভাবাে ছবনশ। আর এই ছোট বড় সেসযার সোযামনর ভাবনামতই তামদর অনুসনন্ধৎসু েন 
জন্ম ছদে এই রকেই নানান অনভনব সব আনবোমরর যা অমনক ছক্ষমত্র অনাোমসই সোযান কমর নদমত পামর োস্তুল প্রোন সেসযার! 

            

               এেনই একজন হমলা আিামরা বেমরর নরোথ শারুখ। তানেলনাড়ুর এই ছেমলনট মতনর কমরমে নবমশ্বর সবমচমে ছোট এবং 
হালকা 3D নপ্রমন্টি নিজাইমনর সযামটলাইট, যার নাে "kalamsat"। নেিযাল সাইমজর রুনবি নকউমবর ছথমকও ছোট, প্রাে চারভামের একভাে 
এই নবমশষ নচপ যুক্ত, ছকামিি, 64gm ওজমনর সযামটলাইটনট নবমশষ এক কাবিন োইবার পনলোর নদমে মতনর। োনকিন েুলুমকর NASA ছথমক 

2016 এ রমকমট ছচমপ সেলভামব েহাকামশ পানড় ছদে এই জুননের সামেনন্টমস্টর মতনর খুমদ ওই নকউব সযামটলাইট। অমনক িাটা সংেহ কমর 
আবার সেল ভামব নেমরও আমস এই পৃনথবীমত।  
                  টে ভমন্ডটা-এর নাে শুমনে? "Google's youngest employee ever hired..."। োত্র পমনমরা বেমরই google 
ছথমক হাোর করা হে ননউ জানসির এই  বালকমক। ছোট ছথমকই বনু্ধমদর েলস ইমভন্টমসর তথয পানিমে প্রযাঙ্ক করত এই নবেু। হুে, ছোট 
ছথমকই হযানকং নবদযাে নসদ্ধহস্ত এই ভেঙ্কর নজননোসমক এই ভামব ছখালা ছেমড় ছদোর সাহস পাে নন সংস্থা। ছোমটা ছথমক এই সেস্ত 
হযাকারমদর নচিাভাবনার বুযৎপনত্তর অমেষণ করমতই গুেল ছিমক ননমেমে কযানলমোননিোে ছেইন অনেমস। এখন ইনন গুেমলর giant search 

engine-এর দপ্তমর কেিরত! 

 

                     একজন বাঙানলও রমেমে এই নলমস্ট। নাে তন্মে বিী। ছবযােমকশ বিীর উত্তরসূনর নক না বলমত পারমবা না, নকন্তু 
জুননের বিীর ছেযার তীক্ষ্ণতা নে: নসননের বিীর ছথমক ছকামনা অংমশই কে নে। ইননও google এ কেিরত এক খুমদ এেপ্লনে। ক্লাস এইমট 
পড়াকালীনই িাক পমর তাুঁর গুেল ছথমক। ছকানিং ছটকমনালনজমত নবশাল পানন্ডতয নশশুকাল ছথমকই। বযাস...তার এই আেমহর নবস্তার আর 
খবর ভাইরামসর েমতা ছপৌঁমে যাে ছসখামন,তারপর আর ছদমখ ছক! 

 

                 
এই নলনস্ট নকেুমতই েুমরামব না। সমবিাপনর বলমত 
ছেমল আলানদমনর নজমনর েমতা খুমদ এসব েন-

েনস্তস্ক। আোর কথা নে, নবজ্ঞমদর নবশ্বাস সকমলর 
েমযযই লুনকমে আমে োইচাপা আগুমনর উৎস। 
প্রমোজন শুযু সনিক সেে আর সুমযামের, যা দেকা 

হওোর েমতা বমে নেমে হিাৎ কমর জ্বানলমে নদমত 

পামর ছসই আগুন। ছয আগুমনর দাবমহ পুমড় োই 
হমে যামব সব অজ্ঞতা, কুসংস্কামরর অন্ধকার। নবমশ্বর 
দরবামর ছপৌঁমে ছদমব নবজ্ঞানমক রং-ছব-রনঙন নতুন 

তুনলর টামন...! েনব - সংেৃহীত 
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Rock তাক্ত 
কলমে - শকুনতাড়ুো 

"োন,নােটা শুনমলই নকরে েনটা আনচান কমর ওমি তাইনা?না োমন,পেুর জন্মনদন োন চানলমে দাও! 

না,যরুন পেুর নবমে োন চানলমে দাও। 
যরুন পেু রবীন্দ্রসঙ্গীত ভামলাবামস,আর ছেমল কীসব "োইপাশ" "োথা িাুঁকামনা োন।" 
এই হমে ছেমলা ছতা সেসযা? 

ছকন ভাই?বাবার েতন একটু তথাকনথত রবীন্দ্র ছপ্রেী হলনা?মকন "বাঙ্গালী হমত ছেমল নক রবীন্দ্র আর নজরুল - োন্না - নকমশার 

শুনমত হমব?" প্রশ্নটা করল? 

 

হযাুঁ,করুন।এবার আপনারও হন পেুর ছেমল।আজমক যরুন পেুর ছেমলর নবমে আর ও েনসলস চালামলা নবমের রামত।বযাস অেনন 
নাক না নসটমক একটু শুনুন!আেরাও ছতা শুনন... 

 

ছদখুন আেরা রবীন্দ্রনাথ িাকুর নকংবা োন্না ছদ কাউমকই অপোন করনেনা,খানল বাঙানল হওোে বাঙানলর ইনতহাসটা একটু জানমত 

বলনে সকল ছক। ছদখুন বাঙানলর  রমক্ত লযাদ,তাই বনল কী!একটু এখামনই আসুন,আনে বমল নদনে.." 
 

 

আো আসুন ছতা একটু ছোড়া ছথমক েল্পটা ছশানা যাক!েমল্পর ছশমষ আোর পনরচে ছদমবা। 
 
 
ROCKএর ইনতবৃত্ত ািঃ- 

 

 

 

১৯৪০-এর দশমকর ছশমষর নদমক এবং ১৯৫০-এর দশমক আমেনরকামত উদ্ভব হওো ROCK অযান্ড ছরাল সংেীমতর োমিই রক্ 

সংেীমতর নভনত্ত লুনকমে আমে যা খুব দ্রুত সারা নবমশ্ব েনড়মে পমড়নেল।এর উৎপনত্ত েূলত ছলাক সঙ্গীত, ক্লানসকাল ও জযাজ সঙ্গীত 
ছথমক। ROCK সংেীমতর শব্দ মতনর হমে ইমলকনট্র্ক নেটার, ইমলকনট্র্ক ছবস নেটামরর ও ড্রােমসর নরদে অংমশর বযাক নবমটর 

োযযমে এবং নক-ছবািি বাদযযন্ত্র ছযেন হযােন্ড অরোন, নপোমনা বা ১৯৭০ -এর দশক ছথমক বযবহৃত নসমন্থসাইজার। নেটার ও নক-

ছবামিির সামথ সামথ সামিামোন ও ব্লজ স্টাইমলর হারমোননকাও বযবহার করা হমে থামক।এর সবমচমে শুদ্ধ রূমপ থামক নতননট কিি, 
একনট শক্ত, েভীর বযাক নবট ও েশি করার েমতা ছেমলানি।  
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ROCK সঙ্গীত ছক কমেকনট নবমশষ যারাে ও ভাে করা যাে এর সংখযা বমল ছশষ করা সম্ভব নে, 

তার েমযয কমেকনট হল ; 

১। Alternative Rock 

২। Art Rock   

৩। Experimental Rock 

৪। Garage Rock 

৫। Glam Rock 

৬। Hard Rock 

৭। Heartland Rock  

৮। Heavy Metal  

৯। Indie Rock  

১০। Occult Rock  

১১। Post-Punk  

১২। Post-Rock  

১৩। Progressive Rock  

১৪। Psychedelic Rock  

১৫। Punk Rock (Subgenres)  

১৬। Soft Rock  

          

     প্রভৃনত  । 
 
বাংলাে ROCK :- 

 

েহীমনর ছ াড়াগুনল ১৯৭৬ সামল কলকাতাে প্রনতনিত বাংলা স্বাযীন রক্ সঙ্গীত দল। এনট ভারমতর প্রথে রক বযান্ড যা ১৯৭০-এর দশমকর োি 
পমবি কলকাতাে যাত্রা শুরু কমর। একদল ক্ষযাপা সঙ্গীতনশল্পী সহকামর নব্বই দশমকর পর তারা বযাপকভামব ভারতীে রক যুমের সবিমশ্রি এবং 
সবিানযক প্রভাবশালী সঙ্গীতদল নহমসমব প্রনতনিত হমে ওমি।  
 
লানতন, রক্, ছলাক, বাউল নবনভন্ন সঙ্গীত যারাে ননরীক্ষােূলক কাজ এবং এসমবর প্রভামবর নেশ্রণ থাকাে এই সঙ্গীত দলমক ছয ছকামনা একনট 

সঙ্গীত মশলী অনুসামর ছশ্রণীভুক্ত বা আলাদা করা কনিন হমব। তমব বাউল সঙ্গীত এবং বাংলা রক্ যারাে ছলাক ঐনতমহযর স্বাযীনচচিার কারমণ 
েহীমনর ছ াড়াগুনলমক ছলাক-রক্ সঙ্গীতদল বলা ছযমত পামর। 
 
সত্তমরর দশমক দলনট েমড় উিমলও প্রাথনেকভামব জননপ্রেতা অজিন করমত বযথি হে। ছস সেমে ছেৌতে চমটাপাযযামের োমন আেূল নতুনত্ব 
থাকমলও চলনচ্চমত্রর োন বানণনজযকভামব প্রভাবনবস্তার করাে বাংলা সঙ্গীত জেমত একযরমণর স্থনবরতা নবরাজ করনেমলা। ষামটর দশমকর বব 
নিলামনর েমতা তামদর সঙ্গীমতও শহুমর ছলাক আমন্দালমনর একযরমনর বযনক্তেত আকুনত বা সাোনজক প্রকৃনতর োপ রমেমে।  
 
১৯৭৭ ছথমক ১৯৭৯ সাল পযিি সংনবগ্ন পানখকূল ও কলকাতা নবষেক (১৯৭৭), অজানা উড়ি বস্তু বা অ-উ-ব (১৯৭৮) এবং দৃশযোন েহীমনর 
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ছ াড়াগুনল (১৯৭৯); এই নতননট অযালবাে প্রকানশত হে। 
'বাংলা বযান্ড' তকোটা প্রথে যারা বযবহার কমরনেল, তারা নকন্তু ‘েহীমনর ছ াড়াগুনল’ নে। নব্বইমের দশক কাুঁপামনা বযান্ড ‘অনভলাষা’। 
‘অনভলাষা’ এই ছস নদন অবনয নটমকনেল। একটা বযামন্ডর কেিক্ষে থাকা বলমত আেরা যা বুনি, ছস ভামব নে অবশয। অযাকনটভ নেল কারণ এর 
প্রাণপুরুষ কুনট এই ছস নদনও ‘অনভলাষা’ছক ন মর সাঙ্গীনতক ভামব নেমর আসবার স্বপ্ন ছদখত। ছসই জনযই এই প্লযাটেেিটামক নটনকমে ছরমখ 
নবনভন্ন তরুণ নেউনজনশোমনর সমঙ্গ সৃনষ্টশীল আদানপ্রদামনর দরজা ছখালা ছরমখনেল।  
 
এোড়াও পরবতিী কামল এমসচমে, েনসলস, পৃনথবী, চন্দ্রনবনু্দ, কযাকটাস, ঈশান, alienz, tamal and trip যারা এখনও বাংলা বযামন্ডর 

োইলেলক হমে রমে েযামে। 
বরতোন প্রজমন্মর কমেকনট উমলখজে বাংলা বযান্ড হল  

ছনভার আস্ক আস, SNF, half majore, adhyay, alo,D errors , ছরমনসাুঁ 

 প্রভৃনত। 
 
 
বাংলা Rock ও আেরা ািঃ- 

"রক্  আবার ছকান োন নযানক খানল ছতা ওই নেটার এর িযা িযা আর ড্রামের গুে গুে" নকম্বা "খানল নচৎকার আর োথা িাুঁকামনা ওগুমলা োন 

হল!!" এসব কটূনক্ত বতিোন প্রজমন্মর যুব রক্ ছপ্রনেমদর কামে ননতয অভযাস হমে েযামে। আর এই কটূনক্ত কমরন কারা? ছসই সব একগুুঁমে 
অচলােতমন ননমজমদর ছক বনন্দ কমর ছরমখমেন। যারা ওই ননেে োনেক রুনটনই েমলা করাটামক জীবন েমন কমরন।, যারা উমো ছরামতও 
হাুঁটা যাে এেন কথা 

ভাবমতই পামরন না। 
                           এসব ছতা ছেল ননতয নদমনর কথা ।আেরা বরং ওমদর কথাে কান না নদমে এনেমে যাই ননমজমদর 
পমথ। আমর "নশকল না পরমল নশকল পরার োন োইমব নকভামব?" একটা খাুঁচাে আটকা পানখই জামন প্রকৃত স্বাযীনতার োমন।রক্ সঙ্গীত 
ছকামনানদন কুলীন আমবে ছক প্রশ্রে ছদে নন। রক্ প্রকৃতই জীবমনর োন।  
একনদন ছসই কাকু নযনন এই সাউন্ড ননমে আোর কামে কটূনক্ত কমরনেমলন তামক একটাই কথা বমলনেলাে " আপনার কান্না ছপমল নক আপনন 

নহমসব কমর কাুঁমদন যামত কান্নাটা খুউব নেনষ্ট  ছশানাে?"।কাকু উত্তর নদমত না ছপমর ছসনদন েট েট কমর ছহুঁমট চমল ছেনেমলন। 
 
হযাুঁ রক্ োমন শুযুই আতি নচৎকার নে। রক্ োমন প্রনতবাদ ও। নবনভন্ন সেমে আেরা রক্ সঙ্গীত ছক সােমন ছরমখ নেনেল ছদমখনে পনরবতিমনর। 
ছসখামন রক্ হমেমে প্রনতবামদর োযযে। 
এরকে ভামবই আেরা আোমদর নানান অনুভুনতমতই রক্ সঙ্গীত ছক ছপমত পানর, এখন যনদ তার নহমসব করমত বনস আোর এই প্রবন্ধ, প্রবন্ধ 

না হমে নলস্ট হমে যামব ।বতিোমন এক্ত রক্ বলমত ওই কমেকটা বাুঁযাযরা পপুলার বযান্ড ছকই োনুষ পপুলার কমর ছরমখমে, োমন শুনমে। 
আমর তা বমল নক ছোটা বাংলাে আর ছকান বযান্ড ছনই? আলবাত্ আমে। নকন্তু সেসযা হল নেমে নেনিো তামদর োন বাজাে না তামদর োন 
প্রচার পাে না। নকন্তু তামদর োমনও কমন্টন্ট আমে ছসই অযানপল আমে। এই দানেত্ব আোমদরই ননমত হমব, আেরা যনদ তামদর োন খুুঁমজ হুমজ 
শুনমত থানক তখন আোমদর ই নিোন্ড বাড়মব বযান্ড এর প্রনত আর নিক ছসই সেে ছথমকই নেনিোও বযান্ড ছথমক েুখ নেনরমে থাকমত পারমব 

না। 
এবার প্রশ্ন ওমি ছয ছসই নতুন বযামন্ডর খবর পামবা ছকাথাে? 

 আমর দাদা এখন সবাই ই প্রাে ছেসবুক ইউনটউমব আনে ছতা ছসখামন ছতা এক োদা ছপজ আমে এই সংক্রাি, ছসখান ছথমকই অসংখয নতুন 

বযান্ড ছদর নাে পাওো যামব, এবার কাজ হল ছসই সব বযান্ড এর ইউনটউব চযামনমল নেমে তামদর োন শুমন ছেলা, যনদ ভাল লামে আর ৫ জন 

ছক ছসটা ছশানামনা। এভামবই প্রসার  টমব।  
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যাইমহাক,আনে জ্ঞান নদলাে,আর হযাুঁ ছদমবা কারণ সেে এমসমে এবার আযেরা ছদর  া নদমে বাুঁচামনার।কনবগুরু ছক শ্রদ্ধা খুব কনর তাই 
বললাে,"কতিার ভূত" ছতা েৃত হমেও  া নদত।এবার নকন্তু কতিার ছেমল ছেমে ছদর সুমযাে নদন? 
 

                                ইনত, 

                       ছসই "োইপাশ ছশানা" পেুর ছেমল। 
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ি ে ে র ল  

নতুন স্বাি আর সায়থ নতুন িমক 
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রুমচ-অ্রুমচ 
কলমে - েনীশ সরকার 

রুনচ আর অরুনচ। এখনকার প্রজমন্মর কামে শব্দ দুমটা খুব ভাবেম্ভীর। তাই না? অবশয হমব নাই বা ছকমনা, ভাবেম্ভীরতা ছতা 'রুনচ' শমব্দই 

প্রকট, আবার প্রেন্ন-ও। অরুনচ রুনচমক োস কমরমে! নানক এতনদন যামক রুনচ বমল ভাবতাে ছস অরুনচ! ছবািা খুব েুশনকল। রুনচ অরুনচ 

ছযমনা একই পনরবামরর দুই ছবান। এক ছবান, ছয সবার আদমরর; আমরক ছবান, যার খযানত ছকবল বানড়র বাইমরর জেমতই। এক ছবামনর 

আচরণ বানড়র কামে রুনচসম্মত, আমরক ছবান রুনচহীনা। 

 

যনদ ভুমলও েড্ডানলকা প্রবামহ ো ভানসমে নদমল, ছজমন রামখা, অরুনচর তকো অবশযম্ভাবী। এখনকার োনুমষর রুনচমবায ছনই। িাহা সতয। তমব 

যারা রুনচমক পামশ ছরমখ অরুনচ ছকও ছেমন ননমত নশমখমে, ছসই বুনদ্ধদীপ্ত। 

কখনও লক্ষয কমর ছদমখমো? "টযাে করুন 'A' নদমে নাে শুরু হওো বযনক্তমদর, যামদর বউ/বর এরকে ছদখমত হমব।" ছযখামন কামরার হৃদে 

োতামনা কাবয বা প্রবন্ধ কামরার েন কাড়মতই পামরনন, ছসইখামন দানড়মে ছথমক হাজার হাজার ছশোর পামে নকেু সস্তা ননমভজ আর বনিমশনেং 

ছপাস্ট। 

নিসনক্রনেমনশন আনমে ছবনশরভাে সস্তা, বাজানর, কুরুনচকর েনস্তে। 

"ছোলুমোলুরাই আসল নকউট, শীণি ছতা পাড়ার কুকুরও হে" নকংবা, "ছরাোরাই আসল সুন্দর, ছোটা ছতা হানতর বাচ্চাও হে"। জীবমন আনন্দ 

প্রমোজন, এন্টারমটনমেন্ট এর সনতযই দরকার, নকন্তু এগুমলা নক রুনচমবামযর পনরচে! হেত ছদখা ছেল, ছয বা যারা এেন েিবয বানামে বা 

প্রচার করমে, তামদরই বানড়র ছকউ, বা ো-বাবাই, তামদরও অজামিই বনি ছশনেং হমে। রুনচমবামযর অবস্থা ছদমখা। 

এক যেিাবলম্বী হমে অনযানয যমেির প্রনত হীনেনযতার ছথমক বড় কুরুনচকর নবষে আর আমে? 

আর যষিণ? থাক। ছসই ননমে বলমত ছেমল এখন রুনচমবামযর েহাকাবয রমচ যামব।  
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আবার কখনও কখনও পাড়ার নকেু েুমিলস, যারা চীপ পপুলানরনট লামভর আশাে ছবাল্ড হমত চাইমে, তামদর নকেু নকেু কাযিকলাপ নক সনতযই 

আদশি রুনচমবামযর পনরচে? নানক এই েিমবযও ছবশ নকেু ছকাট আনমকাট "আলো ছেনেননস্ট" ছদর ছকামনা বক্তবয আমে! 

 

বযানক্তেতভামব বলমত ছেমল, অরুনচ সাোনয থাকাটাও জরুনর। ছযভামব অন্ধকার না থাকমল আমলার েেি ছবািা যােনা, ছসরকেই অরুনচ না 

থাকমল রুনচ ছয নক, ছসটা ছবািাও েুশনকল। তমব রুনচশীল হমত নেমেও অনতনরক্ত ভদ্র ছহামোনা, আর অরুনচনশল হমত নেমেও যুমলাে নেমশ 

ছযওনা। ছতাোর বযানক্তেত সম্পদ একািই ছতাোর, সুতরাং ছসটা না হে দুননো নাই বা ছদখমলা। বযানক্তেত জীবমন ছকামনা আুঁচ না লানেমে 

এনেমে যাওোর দানেে ননমজমদরই। 

সনিক জােোে সনিক আচরণই আদশি রুনচমবামযর পনরচে। 
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িঙ্গ ভঙ্গ 
 কলমে - অকি েুখাজিী 

ওই ছয হটমোল শুনমত পামেন? হযাুঁ, হযাুঁ পাড়ার ছোমড়! এো পামেন না? জানতাে পামবন না। এখন আর ওনলমত েনলমত যুদ্ধ বাুঁময না, এখন 
যুদ্ধ হে ছবাবা মর। ছবাবা র বুিমলন না আবার ননশ্চই!আমর ওই ছেসবুক। ছেসবুক এখন যা বুনদ্ধজীবীর  সিে রামখ তার এক শতাংশ 
আোমদর োননবক সোজ যার ছপমল আগুন ছলমে ছযত দাদা। সনতয বলনে, স্বনােযনয ছেনেননস্ট ছথমক নেমসানজননস্ট, নকংবা েুটবল নবমশষমজ্ঞর 
ছথমক শুরু কমর লুমিা নবমশষজ্ঞ। যাইমহাক, কথাটা আোমদর অনয আমলাচনা, ছচুঁচামেনচটা হমলও কীমসর হওো উনচত নেল? আো আপনন 
বলুন ছদনখ? কীমসর হমত পামর? আমর েশাই পাড়াে পাড়াে বাঙানল একটা কারমণই যুদ্ধ লাোমত পামর, ছসটা হল নচংড়ী আর ইনলমশর লড়াই। 
তমব বানক গুমলা ননমে যনদ যুদ্ধ বা ছকচাল বাুঁযাে, ছকামনা ভামবই তামদর "বাঙানল যুমদ্ধর" তকো ছদওো যােনা। তমব এখন যুমদ্ধর জােোটা 
বদমলমে, োনুষ ছবশী এখন ওই ছেসবুক থাকমত পেন্দ কমর। ছবশী ছসখামনই েরে কমর ছতামল পনরমবশ, ছসখামন ইনেরমেশন কে থামক 
আর ছযটা পনরোমণর ছবনশ থামক ছসটা হল উমো পাো যুনক্ত। আমর েশাই আপনন যা খুনশ বলুন, প্রোণ করুন, নমরন্দ্র ছোদীর নদনবয নদন। 
আনে বাপু নবশ্বাস রানখ পাড়ার দাদু জযািা কাকারা ছয যুনক্ত ও "তথয" নদমত পারমতন তার কামে ওই যুনক্ত অবানিত ছকশ সে। ছোহন - ইষ্ট নক 
তমব ভামলা নানক খারাপ? ছক বলমব? আো নক হত যনদ আেরা এখন আবার একসামথ থাকতাে? োমন পদ্মার ইনলমশ নেমশ থাকমতা েঙ্গার 

েলদার েন্ধ? নক হত?যনদ আবার নেমশ ছযত ওপামরর োনট আর এপামরর যূমলা? নকংবা দুপামরর উো আবার একসামথ যামব বামপর বানড়, হে 

না বলুন? ওরা ছতা কাংলা ছদশীে? ওরা ছতা অনশনক্ষত? ওরা ছতা ঋনত্বক  টমকর জন্ম নদমত পামরনন? তাইনা? অস্বীকার কমর যামবন? থাক। 
আপনারা বলমবন, অমনক যুনক্ত ছদমবন। তমব আমবে? আমবে নক কাুঁটা তামর ভাে করা যাে? 
 

এই যরুন আজমক আই লীমের ছশষ েযাচ, আর ছসটা ছোহন বাোন ভামসিস ইষ্ট ছবঙ্গল। সকাল ছথমক ছোহন ভক্তরা ১৯১১ ননমে কপনচমে 
চমলমে, আর অপরনদমক চলমে কালজেী নকেু ছপ্লোর আর ছরকিি ননমে তুেুল নববাদ। ছসটা নকন্তু ছেসবুক বা স্থান নবমশমষ না, প্রচুর প্রচুর 
ছলাক শুযু একটাই কথা, আজমক নজতমব ছক? ইনলশ নানক ছপাকা?আর যরুন হিাৎ োমি একটা ছবাো পড়ল। হিাৎ ছখমলাোড় রা একটাই 
জানসি পড়ল, হিাৎ সবাই খানল পামে ছনমে এক রক্তাক্ত শরীমর, উন্মাদনাে আপনন েযালারী ছথমক ছচুঁনচমে বলমলন, "এই শুমোমরর বাচ্চা গুমলামক 

ছকলাও, এমক ছবর কমরা শালা, ছখলার দাে ছেরত ছদ..." 

আর তখন একটা ছখমলাোড় োি ছথমক উমি এমস সপামট থাপ্পড়, আর তারপমর এনেমে এমস আপনার নদমক হিাৎ বলল, "বাংলার ঐনতমহযর 

দাে কত টাকা হমব?" আপনন নক বলমবন? আপনার কত নব া জনে নেল! নানক বলমবন আপনন ইংমরজমদর নকভামব পা ছচমটমেন? আো 

আপনন বলুন এইসব যুনক্ত পারমব ওই 'েুনক্ত যুদ্ধ' নােক একটা োলতু যুমদ্ধর বলীদান আর নকেু তুে প্রামণর দাে চুমকামত? আপনামদর কামে 

ছতা তুেই! আপনার কামে ছতা ওই ৬০ টাকাটা আমে, একটা আমবেহীন ছখলাই প্রাযানয পামব। আপনার কামে নকন্তু ওই েযাচ এবং তারপমর 
একটু আমলাচনা। তারপমর নক আর ইনতহামসর পাতা পামে ছদমখন ছকামনানদন?মকামনানদন ছদমখন যখন দুমটা বাংলার ভামতর পাত্র আলাদা হে 
নন! ছভমবমেন? তমব ঋনত্বক বাবুর এর কথাে," ভাবা প্রযাকনটস করুন"। 
 
একবার ছভমব ছদখুন, আজ যনদ আবার দুমটা বাংলা এক হে? আো আবার যনদ ওই আপনামদর অনপ্রে কাংলু রাই আোমদর সামথ একসামথ 

রাস্তাে চমল? যনদ রনবিাকুমরর ছসই রানখবন্ধন আেরা আবার পালন কনর দুই বাংলা একসামথ? আো যনদ আেরা কযারাে ছবামিি রাখা সাদা আর 

কামলা না হমে ওই কামির ছবািিটা হই? এমক অপরমক ছিাকািুনক না কমর না হে একটু ছিাকািুনক একসামথ সহয কনর! আো ছভমব ছদখুন, ওই 
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ছনাংরা তথাকনথত কুনেত ছদশ আজ রাস্তাে নােমে নারীমদর রক্ষা করার জনয, ছকাটা বযবস্থা সনরমে নদল আমন্দালমন আেরা তখন েত্ত ওমদর 

ছপাস্ট ছশোর কমর সাযুবাদ, নকংবা ওই একই নস্টেো, "কাংলামদনশ" বলমত! 

 

নক্রমকট, খুব নপ্রে। আেরা জানন একটা জানতর আমবে থামক আোমদর সামথ, েমন, হৃদমে। ছদশমক খারাপ বলমল ছসটা খারাপ লাো স্বাভানবক, 
তমব একটা ছদমশর সেমন্ধ কুরুনচকর  েিবয ছোমটই প্রীনতকর নে। ওরা ন ল েুড়মল, আেরাও ননমজমদর ববির প্রোণ করমত ওমদর পাটমকল 
সমেত সমূ্পণি বানড় েুমড় ছেমর আোমদর সমূ্পণি ছদমশর সম্মান আিজিানতক পযিামে কতটা তুমল যরনে বাবুেশাই?আো আপনন ছভমব ছদখুন, 

ছেসবুক একটা আিজিানতক ছক্ষমত্র নকন্তু আেরা ননমজমদর ছবিরুে ছভমব প্রচুর কুরুনচকর ছপাস্ট নেমল চমলনে। রীনতেতন আেরা সকাল রামত 
ছশোর করনে, "রান্না বাঙালরা জামন, নটরা ছতা নচননর শরবত খাে" নকংবা " নটরাই রান্না জামন, বাঙাল ছতা  াস পাতা খাে"। আমর ভাই 
ছতামদর নক েমন হে ছতামদর পুরস্কার ছদওোর কথা নমরন্দ্র ছোদী নকংবা ছশখ হানসনা ছ াষণা করমব বমল বমস আমে? 

 

বঙ্গ ছক আজ ভঙ্গ কমরমেন যারা তামদর সনতয যনযবাদ, তারা ছসনদন না করমল আেরা আমরা ববির এ পনরণত হতাে, এবং তার পনরণনত খুব 

একটা ভামলা হমতা না হেত। আজ ছযভামব অসে, নকংবা ভারমতর নানা স্থামন ছযভামব "বাংলামদশী" নকংবা "আেন্তুক" বমল তাড়ামনা হমে 
তারা ছকও নক আোমদর ছদমশর প্রনত ছকামনা েযিাদা পালন কমরন নন? নানক তারা এতনদন এই "বুনদ্ধজীনব" ছদর ছথমক পাকা বৃনত্ত ছপমতন? 

বাংলামক ভাে করাটা আোমদর উমেশয না ছথমক থাকমল আেরা ছোপমন তামক সেথিন কমরনেলাে, আজও করনে। আেরা ননমজমদর বাঙানলর 
ছথমক "এপার বাংলা" আর "ওপার বাংলা" বলমতই ছবনশ ভামলাবানস। আজ আেরা বাঙানলর ছথমক " নট" আর "বাঙাল" বলমতই ঐনতহয খুুঁমজ 
পাই অথচ ইংমরজ ছদর নবরুমদ্ধ লড়াই কমর স্বাযীনতা আনা কু্ষনদরাে ছথমক শুরু কমর ছনতাজী, আেরা নকন্তু বাঙাল  নট বনলনা। এখন বলমলও 
ওনারা বাঙানল বলমতই ননমজমদর পেন্দ করমতন। সতযনজৎ বাবু জীনবত কামল এপার ওপার ননমে অমনক চলনচ্চত্র, েল্প করমলও উনন ননমজমক 
এই তথাকনথত "নস্টেো" না নদমলও আজ আেরা ছেসবুক "েীে নচত্রকর" ছদর ছদৌলমত তার অমনক অজানা কথা জানমত পানর।ছযেন উনন 
 নট, বাঙাল ছতা পিুর বাপ হে। োমন!োমনটা নক? আমর বাবা কনদন ছেমল ছতা অমনক আমেনরকান ছ াষণা কমর ছদমব? হমতই পামর, তমব 
সেে আমে ননমজমদর সােলামত হমব। ১৯০৫ একটা  টনা নেল, আেরা তামক ভামলাবাসাে ভরা " ৃণা" নদমে তামক ইনতহামস পনরণত 
কমরনে।ছকাথাে নেমলন লিি কাজিন? ২০১৮ সামল? আেরা পারতাে না? আেরা বরং ননমজমদর রাজনীনতমক বুমি ননমেনেলাে। ছয ছদমশ 
স্বাযীনতা সংোমের পূমবি রাজনীনতর নােকমদর অনুেনত ননমত হে "মযাদ্ধা"মদর, ছসই ছদমশর অযিঃপতন খুুঁমজ পাওো যাে, ইনতহামসর পাতাে। 
 
আো থাক, সব কথা থাক। আজমক না হে আেরা আবার নেমর যাই ওই নদন গুমলামত? আবার নেমর  যামবা ছসই কাশেুমলর বমন, ছযখামন 
অপু দুেিা েুটমব, আর ওমদর আটকামব না ছকামনা কাুঁটা তার।আবার একটা েেূরাক্ষী নদী নেশমব েঙ্গার সামথ।একটা ইমে নদী আেরা মতনর 
করমত নক পানরনা?সব এই সব নদীর বাুঁয ছভমঙ? রনব িাকুমরর সব োন গুমলা েলা ছেমড় োইমত? আেরা নক পানরনা ওমদর ছথমক 

সহনশীলতার নশক্ষা ননমত? আেরা নক পানরনা ওমদর কুরুনচকর নচিা ভাবনা  না ননমে ওমদর েমযয থাকা োনুষটামক খুুঁজমত। ছো-ভক্ষণকারী 
ছদশ না ছভমব ো দুেিার পূজারী ছদশ বমলও েণয করমত নক আেরা পানরনা? 

 আজমক ছযই ছেমলটামক আেরা বনল, কাুঁটা তামরর দাে রমেমে নকংবা ছকােমর বযাথা ইংমরজমদর পা চাটার কারমণ, আেরা নক পানরনা 

রক্ত োংমসর একটা শরীর ছভমব তামক জনড়মে যরমত? 

আেরা নক পানরনা যনদ েৃতুয আমস একসামথ বরণ করমত? এপার ওপার নে! "আোর বাংলা" বমল? 

আেরা নক পানরনা বাংলার হানরমে যাওো ছেৌরবমক নেনরমে আনমত? নেনশমে নদমত পদ্মা আর েঙ্গা? পারমবা! 

আেরা নবমেদ  টাইনন। নবমেদ ওরা কমর নদমেনেল, আেরা আমরা প্রশ্রে নদমেনেলাে, আেরাই ছসই কাুঁটা তার প্রমতযক রামত প্রহরীর েতন 
পাহারা নদমেনে। আেরা ছসই কাুঁটা তার নেমড় একবারও এনেমে যাইনন ননমজমদর রমক্তর নদমক, ননমজমদর সম্পকি গুমলার নদমক। ননমজমদর ভাই 
ছবানমদর কামে, একনদন আসমব... আেরা পারমবা, আেরা আবার একসামথ সূমযিাদে ছদখব, আর একসামথ সব বন্ধন নেমড় বলব, 

 

      "আেরা বাঙানল,আেরা েনবিত আেরা বাঙানল..." 
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রাজনীবত?নাবক  কূটনীবত 

           কলমে - ইন্দ্রজীৎ ছ াষ 

'ভমক্তর ভেবান' বনলো একনট সুেযুর বাকয বহুকাল হইমত েনুষযমলামক প্রচনলত রনহোমে। উক্ত বাকয শ্রবণ োত্রই আন্দাজ কনরমত পারা যাে 
ছয ভেবান বযনক্তনট ননশ্চে তাুঁহার ভক্তেমনর প্রনত অসীে সহৃদে। ভক্ত-ভেবান এ সম্পকি হেমতা ইহমলামকর ছপ্রনেক-ছপ্রনেকা সম্পকি হইমতও 

ছবনশ নেে ছবনশ েেতােে , কারণ 'মপ্রনেকার ছপ্রনেক' বা 'মপ্রনেমকর ছপ্রনেকা' এইরূপ ছকামনা বাকয অদযানপ েনুষযমলামক প্রচনলত হে নাই। 
ছপ্রনেক ছযইরূপ তাুঁহার ছপ্রনেকার সেস্ত আবদার নননযিিাে োননো লে, ভেবান ছবাযকনর তাুঁহার চাইমতও দ্রুততার সনহত তাুঁহার সেস্ত ভমক্তর 

আবদার পরে যমত্ন নেটাইো থামকন। অথচ ইদানীং কামল ভারতবমষি ছয এক ভক্তকুমলর উদ্ভব হইোমে এবং ছস ভক্তকুমলর সনহত তাহামদর 
ভেবামনর ছয বযবহার , তা এমহন ভক্ত-ভেবান সম্পমকির পশ্চামত এক ননেিে প্রশ্ননচি জুনড়ো নদোমে। ভমক্তর প্রনত ভেবামনর নবরূপ 
বযবহামরর কমেকনট উদাহরণ ছদওো যাইমত পামর; 

 

 উদাহরণ ১)  

 

এই ভক্তকুমলর একনট অতযি েশিকাতর নবষে হইল ছো-োংস। ছো-োংস ভক্ষমণর অনভমযামে ভক্তকুল নবযেিী ছকামনা বযনক্তমক নপটাইো 
োনরোমে এমহন খবর প্রােশই সংবাদপমত্র প্রকানশত হে, তাুঁহারা দী িকাল যনরো এই দানব কনরো আনসমতমে ছয ভারতবমষি ছো-হতযা এবং ছো

-োংস নননষদ্ধ কনরমত হইমব। অথচ তাুঁহামদর ভেবান এ দাবীর েীোংসা ছতা দূর অস্ত বরং ক্রোেত নবরুদ্ধাচরণ কনরোমেন। ২০১৪ এর পর 
অথিাৎ তাুঁহামদর ভেবান ভারতবমষির ক্ষেতা দখল কনরবার পর , ভারতবষি হইমত নবে রপ্তাননর পনরোণ বানড়ো নেোমে। তাুঁহামদর ভেবামনর 
ক্ষেতা দখমলর পূমবি ২০১৩ সামল ভারতবষি হইমত নবে রপ্তাননর পনরোণ নেল ১৭.৬৫ লক্ষ ছেনট্র্ক টন, ছস বৎসর সারা নবমশ্বর নহসামব নবে 

রপ্তাননমত ভারতবমষির স্থান নেল নিতীে। আর ২০১৫ ছত , অথিাৎ ভেবামনর ক্ষেতা দখমলর পমরর বৎসর ছস পনরোণ বানড়ো হে ২.৪ নেনলেন 
টন এবং ছস বৎসর সারা নবমশ্ব নবে রপ্তাননমত ব্রানজলমক হটাইো শীষি স্থান দখল কমর ভারতবষি। ভক্তমদর দানবর প্রনত ভেবামনর এইরূপ 
অবোননা ভক্তেমনর ননকট শুযুোত্র পীড়াদােকই নে, অপোমনরও। অথচ "আবার এ বযথার প্রনতকার নাই, এ অপোমনর নানলশ নাই।" 
 
উদাহরণ ২) 

 

পানকস্তান। ভারমতর উত্তর পনশ্চমে অবনস্থত এই রামষ্ট্রর প্রনত ভক্তেমনর েমনাভাব ছদনখমল আদা,কাুঁচকলাও হেমতা ল া পাইো ননমজমদর 
অভযিরীণ নববামদর ননেনত্ত কনরো নতুন ছকামনা পদ সৃনষ্টমত অেসর হইত। ভক্তমদর ছকামনা েমতর নবমরানযতা কনরমল ভক্তেণ ছস নবমরাযীমক 
'পানকস্তামনর দালাল' বনলমত এক নবনু্দ সেে বযে কনরমতও রানজ নে। অথচ এখামনও তাুঁহামদর ভেবান তাুঁহামদর  ননরাশ কনরো নবনা 
ছনানটমশ পানকস্তান নােক ছসই নরমকর িামর ছপৌঁোইো নওোজ শনরেমক আনলঙ্গন কনরো জন্মনদমনর শুমভো জানাইো আমসন। 
আর চুনী লাইট বজিন কনরো মচননক অথিনীনত যসাইো নদমত সদা তৎপর। অথচ এ বযাপামরও তাুঁহামদর ভেবানমক ছদখুন, এখামনও নতনন 
ভক্তেমনর আমবমে োই নদো চীন ছদশীে বযাংক ছক অনুেনত নদো ভারমত বযবসা করার সুমযাে কনরো ছদন।  তবুও ছতা এ উদাহরনই অনিে 
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উদাহরণ ৩) 

  

'পানকস্তামনর দালাল' এর েতই নবমরাযী ছক "চীমনর দালাল" বলাও ভক্তেমনর ননকট সেনযক আনমন্দর। তাুঁহারা চীন ছদশীে আতশ বানজ আর 
চুনী লাইট বজিন কনরো মচননক অথিনীনত যসাইো নদমত সদা তৎপর। অথচ এ বযাপামরও তাুঁহামদর ভেবানমক ছদখুন, এখামনও নতনন ভক্তেমনর 
আমবমে োই নদো চীন ছদশীে বযাংক ছক অনুেনত নদো ভারমত বযবসা করার সুমযাে কনরো ছদন।  তবুও ছতা এ উদাহরনই অনিে উদাহরণ 
নে, ইহার পমরও ভক্তমদর হৃদে নবকীণি কনরো তাুঁহামদরই হাটিরব বল্লভ ভাই পযামটমলর েূনতি মতরীর উপকরণও চীন হইমত আেদানন কনরমত 

হে, এেননক ভেবান স্বেং চীনমদশীে সংস্থা ছপনটএমের নবজ্ঞাপমন দি কযালান।  
 
ভেবামনর তরে হইমত এইরুপ বযবহার নক ভক্তেণ প্রতযাশা কনরোনেল? এমহন দুবিযবহারই তাুঁহামদর প্রাপয নেল!!? অথচ ভেবামনর জনয 

তাুঁহারা কী কমরন নাই! ভেবামনর লানে আকন্ঠ পান কনরোমে ছো-েূত্র, েমণমশর প্লানস্টক সাজিানরর স্বপমক্ষ সাজাইোমে যুনক্ত, নপ.এন. ওক তন্ন 

তন্ন কনরো খুুঁনজো অননোমে ছতমজােহালোর ছরোমরি, তবুও ভেবান সহৃদে হননন। 
এইবার ভক্তেমনর ভানববার সেে উপনস্থত হইোমে, তাুঁহামদর ভানবমত হইমব এ ভেবান নক সনতযই তাুঁহামদর ভেবান? নানক শুযুই আদানন, 

আম্বানন আর নবজে োলযমদর দাস? 

নকন্তু ভক্তরা ওমতা ভামবন না, তাুঁহামদর ওমতা সেে ছনই ভানববার। ভক্তেমনর েনস্তমে উপনস্থত পুনষ্টর পনরোমণর উপর  নবচার নবমশ্লষণ কনরো 
উৎপন্ন একখানন বাকয ছতা ছসই কমব ছথমকই অিজিানলক দুননোে প্রচনলত ছয, 

       "Bhakts are morons. Intelligent Bhakt is an oxymoron" 
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   ঘয়র ছেরার িাক 
কলযম - বদেমদেো বেোস  

           (১) 

       এই এই এই এই...টান টান টান...মভাকাটাআআআ...!!! 

      বযাস, আরও একটা বেমরর শুভারম্ভ হমে ছেল। আজ োমদর উপর  ুনড়র লড়াইমের ছট্র্নিশনটা এই এক নদমনর জনয হমলও যমর 
ছরমখমে ওরা। তাোড়া এর সামথই ছযন আেেনী সুর গুনগুননমে যাে েমন। নথি কলকাতার হানতবাোন োমকিমটর কামেই শীতলা েনন্দরটার নিক 
পাস নদমে ছয েনলটা তার নতন নম্বর লাল রমঙর বড় বানড়টারই োমদর কথা হমে। এটাই সানযাল বাড়ী।আর এমদর বের ছযন দুেিাপুমজা নদমেই 
শুরু হে। তার আমের এই নবশ্বকেিা পুমজা, েমণশ পুমজা হমলা অমনকটা নক্রস্টোস এর েত...নপ্র ননউ ইোর ছসনলমব্রশমনর েমতা ওোেি আপ। 
প্রাে আড়াইমশা বেমরর পুমজা এই সানযাল বানড়র। আপাদেস্তক বমননদোনাে ছোড়া পুমজাটাে এখন ছবশ নতুনমত্বর ছোুঁো ছলমেমে নতুন 
প্রজমন্মর হাত যমর। োমন বলা যাে সানযাল বানড়র পুমজা এখন আটমপৌমড় ছোড়মক একটু নেউশন টাচ। ছখালসা কমর বলমত ছেমল, ছয 
বানড়মত আমে অষ্টেীর সমন্ধযমবলা কনবোমনর আসর, নশব-পাবিতীর যাত্রাপালা হত;মসই ট্র্ানিশন দানেত্ব ননমে বদমল নদমেমে ননন্দনীর নাচ আর 

নকঞ্জমলর বযান্ড পারেরেযাি। িাকুমরর ছভামেও নবনচত্রতা এমসমে;আর সবমচমে আকষিণীে নবষে ছযটা ছদখমত বহু দশিনাথিী ভীড় কমর ছসটা 
হমলা োনহষাসুরেনদিনীর আরাযনাে প্রযান ছপৌমরানহতয কমরন একজন েনহলা পুমরানহত। নকন্তু োমের প্রনতো আর সাজস া নকন্তু ছসই সনাতনী 
েৃন্মেীরূপী। এইটামত কানরেনর ছদখামনার সাহস পাে নন নতুমনরা। এই বানড়রই ছেমল নকঞ্জল। ইনঞ্জননোনরং োইনাল ইোর সামথ ননমজর বযান্ড 
আমে;আর নতুন ছট্র্ি, খাওোদাওো ছসই ননমেই ছেমত থামক। আর সব দাদারা ছবনশরভােই কেিসূমত্র কলকাতার বাইমর থামক।এই বানড়র ছোট 
ছেমে হমলা নচনন োমন ননন্দনী। আশুমতাষ কমলজ ইংনলশ অনাসি ছসমকন্ড ইোর।হামলর েযাশান সম্পমকি ভীষণ সমচতন! বযামচলর ছোমটা নপনস 
তার "মকৌনশনক বুনটক" এর বযাপামর ননন্দনীর েতােত নশমরাযাযি েমন কমরন। ভাইনজ ছতনার বুনটমকর একাযামর েমিলও বলা ছযমত পামর। 
যাই ছহাক, েযাশন ননমে কথা হমব আর পুমজার ছপটপুমজা ননমে কথা হমব না?ো দুগ্গা পাপ ছদমব ছয! তমব এই পুমজাে খাওোদাওো আর 

হামলর েযাশন এর সামথ বমননদবানড়র পুমজার ছষালআনা বাঙানলোনার স্বাদ ছপমত হ জ ব র ল এর সামথ সানযাল বানড়র জনলামতই উুঁনক ছেমর 

ছদখা যাক...নক বমলন? 

 

         (২) 

  ননন্দনীর অনযানয দাদা, কাকু, নপনসরা সব্বাই চমল এমসমে বানড়মত। তাই িাকুর দালান এখন জেজোট। ছহুঁমসল জুমড় নারমকল ছকারা আর 
আনন্দনাড়ু বানামনার ছযানগ্গ চলমে।ওনদমক োমের সামজও ছশষমবলার প্রস্তুনত চলমে। কমলমজর বনু্ধমদর সামথ িাকুর ছদখার কনেটমেন্টটা নচনন 
নকেুটা হমলও েুলনেল কমর ননমেমে । চতুথিী  আর পিেীর নদন সকামল সাউমথর অমনকটাই কভার কমর ননমেমে। সারাবের নজি-টপ-সাটি-
কুনতি-ছত বীতশ্রদ্ধ ননন্দনী পুমজার নদনগুমলামত ট্র্ানিশনাল পড়মতই পেন্দ কমর। িাকুর ছদখার সেে ও ছবমে ননমেমে পালামজা-কুনতিমক; সামথ 
কামন অনিিাইসি কামনর দুল আর কাুঁময সাইি বযাে...একদে কেনে সাজ। বানড়মত পুমজা বমল বাইমর খাওোদাওোর চািটা একটু কে। 
তাই এই দুই নদমন েুচকা,  ু নন নদমে স্টাটি কমর নবনরোনন পযিি সাুঁনটমে ননমেমে নচনন। ওনদমক টাবু্ব োমন নকঞ্জমলর বযাপার-সযাপারও 
অমনকটা ছসেই। পুমজার কনদন ওউ  " দয পাঞ্জাবী েযান" হমে যাে। বানড়র পুমজা বমল কথা তাই দানেত্ব থামক অমনক। কযাটারার কন্ট্রাক্ট করা, 
ছিমকামরশন, লাইনটং এগুমলামতও নজরদানর করমত হে ওমক । তাই বনু্ধমদর সামথ ছসভামব সেে নদমত পামর নন িাকুর ছদখার বযাপামর। তমব 
বযামন্ডর নরহাসিামলর জনয তার ছকামনা ক্লানি ছনই। রামত অেদামনর ছশমষ িাকুর দালামন জনেমে একপ্রস্থ আড্ডা হমে ছেল সানযাল পনরবামরর।  
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         (৩) 

   একটা লাইট েযামম্বাজ কালামরর হযান্ডলুে শানড়, সামথ োনেপল কালামরর লং ছনকনপস, েযানচং দুল,হামত ছরমটি চুনর, ছচামখ কাজল আর 

কপামল ছোট একটা নটপ...িাকুর দালামনর উমিান জুমড় আলপনা নদমত বমসমে ননন্দনী। আজ ষিী।োমের ছবাযন শুরু হমব একটু বামদই। 
হটাৎ সদর দরজার নদমক ছচাখ ছেল ওর। োইল্ড ওোশি ছিননে নজি, কনচকলা পাতা রমঙর পাঞ্জানবটার হাতাটা ছোটামনা, ছচামখ সানগ্লাস, 
োমল হালকা দানড়.... প্রতযে দা! আলমপানা নদমত নদমত ছথমে যাে নচনন। এই প্রতযে দা হমলা ওর দাদা টাবু্বর ছোটমবলার বনু্ধ। এখন 
বযাঙ্গামলামর ছস্টনটনস্টি ননমে পড়ামশানা করমে। প্রনতবার পুমজাে বানড়র ছেমলর েমতা  মর ছেমর ছেমল। নচনন আবার খুব ছরমে যাে প্রতযে 
দার ওপর... এমক্কবামর জাতশত্রু ছযন। সুমযাে ছপমলই ছলেপুল করা,প্রযাঙ্ক করা,হটাৎ কমর চুলটা ছ মট নদমে চমল যাওো... আমরা কত না 
কান্ড! এত্ত সব নকেুর পরও বকাবনক ছতা দূমরর উলমট বানড়র আদমর আর ভামলাবাসাে পুমরাদস্তুর ভাে দখল হমে যাে। আর ছতমল-ছবগুমন 
জ্বমল নচনন। ছবাযন ছশমষ েলাহার নদমে শুরু হমলা ষিীর ছপটপুমজা। জলখাবামরর পবি নেটল েুলমকা লুনচ,মোলার িাল,লম্বা ছবগুন ভাজা সামথ 
রসনাতৃনপ্তর ছশষ পামতর স্বরপুনরো নদমে। ষিীর নদমন সানযাল বানড়র প্রথা অনুযােী বানড়র ো-ছদর অন্নেহণ হে না,নকন্তু ছেমলপুমলমদর ভাত 
নদমত হে োে নদমে। কাটামপানার কানলো, ইনলশ োে নদমে েরে বাুঁশকানি চামলর ভাত; সামথ পাুঁচনেশালী চচ্চনড়, জলপাইমের চাটনন,আর 
োঙু্গরামের রসমোল্লা...জমম্পশ বযাপার। সমন্ধমবলাে নরহাসিালটা ছসমর ননমলা টাবু্বরা। প্রতযেও এমস ছেমে... আর ছদমখ ছক! ওমদর বযামন্ডর 
ছেস্ট ছভাকানলস্ট বলা চমল প্রতযেমক;োেও দারুন। এনদমক নচননও সাঙ্গ-পাঙ্গ ননমে নাচগুমলা প্রযানক্টস কমর নননেল ননমজর  মর। পাস নদমে 
যানেল প্রতযে, আটমক ছেমলা পা, নচনন এত ভামলা নামচ? ছোটমবলা ছথমক ছদমখ আসমে ওমক,কই এত্ত সুন্দর ভামব ওমক আমে কখনও ছদমখ 

নন ছতা! কপামলর োমি ছোট নটপটা, কামলাহনরণীর েমতা চিল ছচামখর নবচলন,আর ছিাুঁট দুমটা...হটাৎ ছচাখামচানখ হমলা দুজমনর।  াবমড় নেমে 
একপ্রকার পালামলা প্রতযে। বযাপারটা নক হমলা বুিমলা না নচনন,না ছভনঙ্গমেই চমল ছেমলন নতনন এ ছযন নবশ্বাসই করমত পারমে না ও। 

 

         (৪) 

     টাবু্ব সাদা যুনত, সযামন্ডা ছেনঞ্জ আর েলাে োেো নদমে কলাবউ চান কনরমে  ামড় কমর ননমে চমল এমলা সবার সামথ। হমে ছেল 
েহাসপ্তেীর পুমজা। ছভামে বাহানর বাসিী ছপালাও, পটল পুরী, নেনষ্ট কুেমড়ার ভতিা, ছযাকার িালনা,টমেমটার চাটনন,জলভরা আর োনার 
পামেস...টাবু্ব ছতা তদারনক করমত করমত আল্লামদ আটখানা! েুলো আর ছকৌনশনক নপনস বার বার বমল নদমেমে িাকুরমক ছদওোর আমে জামনা 

ছকামনাভামবই না তাকামনা হে ওনদমক। এনদমক প্রতযমের বযাপারটা নিক োথাে  ুকমে না নচননর। ছসই কাল সকামল এমসমে, এখমনা পযিি 
ছকামনা রকে জ্বালাতন ছনই! এখমনা পযিি যতবার কথা হমেমে তামত তার প্রনত এত নিমসন্ট বযাপারটা আমে কখমনা ছদমখ নন ও। ছদখমত 
ছদখমত সমন্ধয হমে ছেল। একটা অে ছহাোইট আর পাপিমলর কনম্বমনশমনর নসল্ক ছরমটর কাজ করা শাটি কানটং কুনতি ছড্রস পমড়মে নচনন সামথ 
কামন শুযু নক্রস্টাল ছিালা দুল...দালামন বমস প্রদীপ জ্বালামে ও। আমলা আযানর দালানটা ছযন আমলার িণিাে ছভমস যামে;না এ ছতা শুযু 
প্রদীমপর নশখা হমত পামর না! একটা প্রদীপ উমি আমস ওর েুমখর কামে।নজি, বটল নেন কালামরর কুতিা ওপমর ছব্রামকট জযামকট..."ননন্দনী!" 
হটাৎ ছযন ছকউ অনশ্বমনর নশউনল ছোটা ছভামরর হওোর েমতা একগুে কাশেুল দুনলমে নদমে যাে নচননর েমন...কই প্রতযে দা নােক প্রাণীটামক 

আর ওই েনহষাসুমরর েমতা লােমে না ছতা!"কমব এত বড় হনল..." প্রদীমপর আমলাে ছচাখ হানরমে যাে ওর ছচামখ; পদ্মপাতার ওপর নশনশর 

কণার েমতা িলেল করমে ছযন েুমখর দীনপ্ত...ননিঃশব্দ প্রশ্নটা ছযন ছকাথাও েুুঁমে যাে ননন্দনীর েমনর েভীর ছকামনা খামদ; প্রতুযত্তমর ছদে 

একনচলমত নচননর ছচমেও নেনষ্ট হানস। েুহূমতির ছ রামটাপ ছথমক ছবর হমলও এক োোবী ইন্দ্রজাল জনড়মে ছেমল দুজনমকই। এমক এমক 
আনহরমটালা, ছশাভাবাজার, হাটমখালা ছোসাইপাড়া, কুমোরটুনল, বােবাজার, টালা, নত্রযারা, চালতাবাোমনর িাকুর গুমলা ছদখা ছশষ করমলা সবাই। 
প্রনতবারই সপ্তেীর নদন ভাইমবামনরা নেমল ছবমরাে বাইক ননমে; খাওো দাওোও হে জনেমে। নেত্র কযামের নেশ ছরাল, চীনা েনলর নচমকন 
ছোমো... সব চমল িাকুর ছদখমত ছদখমত।  
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         (৫) 

   যুনত-পাঞ্জানব পমড়মে আজ সানযাল বানড়র সব ছেমলরা। সকাল ছথমকই শুরু হমেমে বযস্ততা। কলাপাতা কাটা, নারমকল োড়ামনা, যুনুনচ ছরনি 
করা, োনার োলমপাো বানামনা, মনমবমদর থালা ছযাো...একটু পমরই শুরু হমব অঞ্জনল। নীল পাড়-সাদা ছসানালী  কামজর একটা কানঞ্জরসী বাংলা 
স্টাইমল পড়া, ছকাের পযিি ছ উ ছখমলমে চুলটা, এথননক েেনার সামথ োনানসই সামজ ছযন নেনরজননন্দনীই নােমে নসুঁনড় নদমে, ছচামখর টানা 

কাজল, কপামলর নটপটা আর ছিাুঁমটর হালকা রংটা আমবশ োনখমে নদমেমে প্রতযমের েমন। িাক পমড়মে অঞ্জনলর জনয। হামত ছসানানল চুনড়র 
োোর নরননিন শব্দটাই ছযন প্রতযমের কামন বাজমে।  "...নেিঃ শরণােতদীনিাত পনরত্রাণপরােমণ | সবিসযানতহমর ছদবী নারােনণ নমোস্তু 
ছত..."সব গুনলমে যামে ওর; ছযন বযাকোউন্ড ছস্কার! ননন্দনীও নক আভাস পামে নকেু?...মশষ হমলা পুোঞ্জনল পবি। েহাঅষ্টেীর েহা ছভাজ ছশষ 
হমলা ছোনবন্দমভাে চামলর েরে নখচুনড়, লযাবরা, আলুর দে, ছপুঁমপর চাটনন, রাযারেমনর ছোলাপজােুন আর োনার পামেস নদমে। সন্ধযার জলসা 
জমে উিমলা নামচ োমন। "ক্ষনণক আমলামক আুঁনখর পলমক ছতাোমর না পাই ছদনখমত..." েন ভনরমে নদমলা প্রতযে তার সুমরর েূেিনাে। ছস সুর 
ননিঃসমন্দমহ সবমচমে ছবনশ আেন্ন করমলা ননন্দনীমক। োনটা ছয তাুঁর উমেমশযই োওো হমে বুিমত বানক রইল না নচননর সামথ ওর ছকৌনশনক 
নপনসর। ল া ছপমে পামে যরা পমড় যাে তাই আড়ামল সমর ছেল ও। একই ভামব েন্ত্রেুগ্ধ হমে ছদখমলা সবাই ননন্দনীর নাচ। পুনরাবৃনত্ত  টমলা 
আবার; সবমচমে ছ ার ছবায হে প্রতযে দারই ছলমেমে। শুরু হমলা সনন্ধ পুমজা। একসামথ প্রদীপ জ্বালামনা ছযন দুমটা েনমক আনবোর করমলা 
রুক্ষ উপতযকাে পাহানড় িণিার েমতা। একরাশ নতুন আমবমের োস্তুমল অগুননত ভামলালাোর োমি ছশষ হমলা অষ্টেীর রাত। 
 
         (৬) 
    সকাল ছথমকই আজ রান্নাবান্নার ছতাড়মজাড়। অনেনসোনল পুমজার ছশষ নদন। কাুঁকমরামলর চপ, পািা ভাত, ছোলা নদমে কচুশাক, 
পাুঁচরকমের ভাজা, কনচ পাুঁিার োংস, আমের চাটনন আর পমরাোন্ন... ছভামের বমন্দাবস্ত ছশষ। এমক এমক আচার নবনয অনুযােী ছশষ হমলা 
েহানবেীর পুমজা। আজমকর আকষিণ  ামকর তামল যুনুনচ নাচ। আট ছথমক আনশ ছোটা সানযাল পনরবার ছেমত উমিমে যুনুনচ নামচ। একটা 
ছননভ বু্ল রমঙর জমজিট ওোমকির আনারকনলর সামথ ছসমজমে ননন্দনী তার নবেীর সাজ। পাজাো আর িাকি ছেরুন রমঙর নসল্ক ছেমটনরোমলর 
পাঞ্জানব পমর  াক বাজামে প্রতযে। এত দশিনাথিীর নভমড়র োমি আমরকটু হমলই জ্বলি যুনুনচটা পমর ছযত নচননর হাত ছথমক... হিাৎ সােমল 
ননমলা প্রতযে। টাবু্বমতা ভেই ছপমেও ছেনেমলা,যাই ছহাক বাুঁনচমে ননমলা ও। েুহুমতির আবরমণ আবার হারামলা নক ওরা? ছকামনা না বলা কথা 
বমল ছেলমলা নক? ছসই ছোোর োমি ছযন শাি হমলা যুে যুোির যমর চমল আসা ছকামনা িমড়র।  

 

            (৭) 

 

      ছবলামবনলই শুরু হমে ছেমে নসুঁদুরমখলা। বানড়র িাকুর একটু আমে আমেই ভাসান নদমত হমব, প্রশাসন ছথমক ছসরকেই অিিার। নইমল 
নভড় বাড়মব ভীষণ! লাল পাড় সাদা শানড়, কাজলটানা ছচাখ আর োমল নসুঁদুমরর ছোুঁোে োোবী লােমে ছযন ননন্দনীমক। ছেমলরা সবাই আজ 
সাদা পাজাো-পাঞ্জানব পমড়মে।  ামকর তামল চলমে উোে নাচ। সবাই সবাইমক নসুঁদুর লাোমে। দুজমনই ছযন আজ েন েরা। োমের ছযেন 
ছেরার পালা, ছতেনই প্রতযেও আজ রামতই নেমর যামব বযাঙ্গামলার। ছোটা সানযাল পনরবার িাকুর নবসজিন নদমে নেরল এবার। সবারই ছচামখ 
জল নকন্তু েমনর ছকামণ ছকাথাও একটা অমপক্ষা সােমনর বেমরর জনয। প্রতযে দারও যাওোর সেে হমেমে। টাবু্ব যামব এোরমপামটি ওমক 
ছপৌঁমে নদমত। দুজমনই ছযন এক অবযক্ত স্বীকামরানক্তর িমে িনন্দহান। এইকনদমনর ছেমল আসা টুকমরা েুহূমতি অমনকটা ভামলা লাো মতনর 
হমেমে। সনতয দুেিা োও ছযন ছসই ভামলালাো আর ভামলাবাসারই প্রনতেূনতি...। দুজমনই েমন েমন নবদাে জানামলা এমক অপরমক; ননন্দনী আমস্ত 
প্রতযেমক বলমলা..."আবার তাড়াতানড় এমসা নকন্তু। ....অমপক্ষাে থাকলাে...." । প্রতুযত্তমর একটা হালকা দীপ্ত হানস..."আনেও"। 
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কৃেজ্ঞেোেীকোর 
রং ছব রং এর প্রথে েযাোনজন প্রকামশ ছপমজর সদমসযর পাশাপানশ প্রমতযক বনু্ধ যারা েযাোনজননটমক 

পনরপূণিতা দান কমরমেন, তামদর প্রমতযমকর কামে কৃতজ্ঞ এই ছবনােী অযািনেনমদর দলটা। ছতাোমদর সকমলর 
সহমযানেতাে আোমদর এই প্রমচষ্টা যথাথিতা লাভ করমলা। নকন্তু কতদূর সেলতা অজিন করমত ছপমরনে বা 
কতটা পািকমদর েন েুুঁমত পারমবা জানন না। তমব আোমদর ছেৌরব আেরা রং ছব রং এর সদসযবৃন্দ োড়াও 
অনযানয সকল সহকারী বনু্ধ , গুরুজন , ভাইমবান ছদর সামথ ভাোভানে কমর ছনমবা, যামদর ছলখনী আোমদর 

েযাোনজমন নবমশষ আমলাকপাত কমরমে। যনযবাদ জানাই রং ছব রং পনরবারমক ---- অকি, অেন, ছশ্রো, 
আরানত্রকা, েণীশ, ছেখলা, ছদবনদশা, অেৃতাংশু, অনভমষক, নরতে, ছদবাঞ্জনা, সুনেত এবং নরক ছক। এবং 
বানকরা যারা আোমদর সমঙ্গ নেমলন তামদর কামেও আেরা নকেু কে কৃতজ্ঞ নই। েনব আুঁকা এবং সংেমহর 
জনয অসংখয যনযবাদ অননযা দাস, অনস্মতা মেত্র আর সইে রহোন ছক। আেরা খুবই সাহাযযপ্রাপ্ত ছতাোমদর 
সবাইমক এভামব ছপমে। 

যনযবাদমি 


